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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้
ของลูกค้าเงินกู้ และเพื่อศึกษาสภาวะปัญหาต่างๆ ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็น
ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จํานวน 400 คน การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
โดยใช้สถิติ Independent sample t-test สถิติ One way ANOVA (F-test) และสถิติ Chi-Square ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้เงินของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และปัจจัยทางสังคม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่า จํานวนเงินกู้จากธนาคาร 
รายได้จากผลผลิต และสภาพการถือครองที่ดิน เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้า
เงินกู้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านของปัจจัยทางด้านสังคมที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ ภัยน้ําท่วม ภัยแล้ง และ
ราคานํ้ามัน เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้เงินกู้ของลูกค้าในการชําระหนี้ตรงเวลาที่
กําหนด และชําระหนี้ครบตามจํานวน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้
ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ดิน ขนาดของพ้ืนที่การผลิต ระยะเวลาในการ
เป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล และรายได้เสริมจากอาชีพอื่นๆ ส่งผลต่อ
ศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายสนับสนุนของ
รัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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This research aimed at studying and comparing factors affecting to the debt 

repayment potential of loan clients, and studying current issues of clients of Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) Chom Bueng Branch in Ratchaburi 
province by using a questionnaire as a research tool. The sample was 400 of loan clients 
of BAAC Chom Bueng branch, and adopted descriptive statistics included percentage, 
arithmetic mean and standard deviation, and hypothesis testing methods included 
independent sample t-test, one-way ANOVA (F-test) and Chi-Square test at the significant 
level of 0.05. 

This result showed that economic factors and social factors were at the highest 
level of effect on a debt repayment potential of loan clients. The economic factors were 
an amount of loan from the bank, production revenue and land tenure status, while the 
social factors were flood, drought and oil price. Those factors affected to the debt 
repayment potential of loan clients in terms of on-time and total debt amount repayment. 
The result of hypotheses testing also shows that following demographic factors – age, 
marriage status, education level, occupation and monthly average expense – differently 
affected to the debt repayment potential of loan clients with the statistically significant 
level of 0.05. For economic factors, a land tenure status, size of production area, duration 
of being a bank client, amount of loan from the bank, production revenue and additional 
revenue from another job affected to the debt repayment potential of loan clients with 
the statistically significant level of 0.05. Lastly, for social factors, disasters, economic 
situation and government campaigns affected to the debt repayment potential of loan 
clients with the statistically significant level of 0.05. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

เมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีความคิดที่จะจัดต้ัง ธนาคารเกษตร แต่ไม่สามารถต้ังได้ 
เนื่องจากมีปัญหาเก่ียวข้องกับหลักประกันเงินกู้ และปัญหาการควบคุมต่างๆ เกี่ยวกับหลบหนีหน้ีสิน 
ต่อมาได้มีการจัดต้ังสหกรณ์ครั้งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ชาวเกษตรกรที่เป็นสมาชิก
ได้นําเงินจากสหกรณ์ไปลงทุนประกอบอาชีพต่างๆ แต่ตัวสหกรณ์เองก็ต้องหาแหล่งเงินกู้ของตัวเอง 
เน่ืองไม่มีเงินทุนมาดําเนินงาน โดยขอกู้เงินจาก “ธนาคารสยามกัมมาจล” หรือ “ธนาคารไทย
พาณิชย์” ในปัจจุบันในที่สุดจึงมีการจัดต้ังธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ พ.ศ. 2486 ตามพระราชบัญญัติ
ธนาคาร โดยเป็นแหล่งทางการเงินและอํานวยสินเช่ือแก่สหกรณ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทย หลัง
ก่อต้ังธนาคารนี้ก็มีปัญหา ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพพอที่จะ
เอ้ืออํานวยสินเช่ือให้กับเกษตรกรได้ รัฐบาลจึงได้ก่อต้ังธนาคารขึ้นมาใหม่ ช่ือว่า ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยให้เป็นสถาบันระดับชาติ ทําหน้าที่ให้สินเช่ือ
เกษตรกรอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของเกษตรกรโดยตรงและสถาบันเกษตรกร นายจําเนียร สาระ
นาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรก ได้วางรากฐานการดําเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การทํางานให้พนักงาน 
ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ 
สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะงานสินเช่ือเพ่ือการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน 
ต้องศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญย่ิงขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอัน
ควรละเว้น ไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้า จงทํางานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และแม่นยํา ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, 2559) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เงินทุนในด้านสินเช่ือทางการเกษตรให้ความช่วยเหลือทางด้านแหล่งเงินทุน แก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรมถือเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชากรไทยที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
เดือดร้อนเร่ืองเงินทุนที่จะใช้เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัวของ
เกษตรกร เน่ืองจากไม่สามารถหากู้เงินได้จากธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ อาจสืบเน่ืองมาจากการไม่มี
หลักทรัพย์  อัตราดอกเบ้ียสูงเกินกว่าที่เกษตรกรจะรับไหว หรือหลักเกณฑ์การกู้เงินต่างๆ ที่เกษตรกร
อาจมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ จึงยากในการจะหาแหล่งเงินทุนได้จากที่อ่ืน 
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รัฐบาลได้กําหนดให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นธนาคารของ
รัฐบาลในสังกัดกระทรวงการคลัง กําหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระปัญหาทางการเงิน
ให้แก่ลูกค้า เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกร โดยช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการชําระหน้ี การดํารงชีวิต 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดังน้ัน ธนาคารจึงกําหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรในวิธี
ต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี การผัดผ่อนระยะเวลาในการ
ชําระหน้ี ปัจจุบันมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียลงตามนโยบายของรัฐบาล วิธีการดังกล่าวเป็นการ
แก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ในระดับหน่ึงเท่าน้ัน การท่ีจะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้ คือเกษตรกร
กู้เงินกับธนาคารและสามารถนําเงินไปลงทุนแล้วเกิดรายได้ เลี้ยงชีวิตและครอบครัว เมื่อถึงกําหนด
ระยะเวลามีเงินเหลือเพียงพอที่จะชําระหน้ีโดยที่ไม่เดือดร้อน 

ปัจจุบันลูกค้าเกษตรกรกู้เงินจากธนาคาร แต่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดระยะเวลา 
บ่อยคร้ังที่ละเลยปล่อยให้เกิดเป็นหน้ีค้างชําระ ทําให้อัตราดอกเบ้ียสูงขึ้น หรือบางคร้ังลูกค้าอาจชําระ
หน้ีได้ แต่กู้เงินจากที่อ่ืนเพ่ือนํามาชําระหนี้ที่ธนาคารอีกทอดหนึ่ง ส่งผลให้เกษตรกรต้องเป็นหน้ีอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า เพ่ือให้ทราบ
ถึงสาเหตุของการชําระหน้ีล่าช้า และไม่ครบตามจํานวนที่กําหนด และเพ่ือทราบแหล่งที่มาของรายได้
ที่แท้จริง ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
ให้สินเช่ือ การป้องกันหน้ีค้างชําระ และเพ่ิมมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีค้างชําระของลูกค้าธนาคาร ให้
ลูกค้าสามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดเวลา 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
2. เพ่ือศึกษาสภาวะปัญหาต่างๆ ของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ ดิน ขนาดของพ้ืนที่การผลิต 
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล รายได้เสริมจาก
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อาชีพอ่ืนๆส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง 

3. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล
ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง 
 
ขอบเขตการวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยในครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลศักยภาพการ
ชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

1. ประชากร คือ ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 5,344 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง เน่ืองจากประชากรมีจํานวนแน่นอน (Finite population) ผู้วิจัยจึง
กําหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ TaroYamane 1973(ประสพชัย พสุนนท์, 2553) สูตรที่ใช้ใน
การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 

n = N 
 1+Ne2 

e คือค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึน และเพ่ือความเหมาะสมผู้ วิจัยจึง
ทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 2 ตัวแปร มีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น 

3.1.1 ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ดิน ขนาดของพ้ืนที่การผลิต 
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล รายได้เสริมจาก
อาชีพอ่ืนๆ 

3.1.3 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึงได้แก่ การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด และ การชําระหน้ีครบตาม
จํานวน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้ง น้ีผู้ วิจัยศึกษาถึงปัญหาทางด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ดิน ขนาดของพื้นที่การผลิต 
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล รายได้เสริมจาก
อาชีพอ่ืนๆ ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ  สภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล และจากการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 

1.ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 
  1.2 อายุ 
  1.3 สถานภาพการสมรส 
  1.4 ระดับการศึกษา 
  1.4 อาชีพ 
  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  1.6ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
1.7จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  2.1 สภาพการถือครองที่ดิน 
  2.2 ขนาดของพื้นที่การผลิต 
  2.3 ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคาร 
  2.4 จํานวนเงินกู้จากธนาคาร 
  2.3 รายได้จากผลิตผล 
  2.4 รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ 
3.ปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ภัยพิบัติต่างๆ 
  3.2 ภาวะเศรษฐกิจ 
  3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ปัจจัยที่ส่งผล หมายถึง สาเหตุอันเป็นทางให้เกิดผลต่างๆ เช่น การศึกษาเป็นปัจจัยให้
เกิดความรู้ความสามารถ ความขยันเป็นปัจจัยให้เกิดความสําเร็จ 

2. ศักยภาพการชําระหน้ีเงินกู้ หมายถึง ความสามารถของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่สามารถนําเงินจากการประกอบ
อาชีพมาชําระหน้ีเงินกู้จากธนาคารได้ตามจํานวนและตามกําหนดเวลา 

1. ศักยภาพการชําระหนี้ของ 
ลูกค้า 
 
1.1 ชําระหนี้ตรงเวลาท่ี 

กําหนด 
 

1.2 ชําระหนี้ครบตาม 
จํานวน 
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3. ชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด หมายถึงเมื่อถึงกําหนดการชําระหน้ี ลูกค้าเงินกู้สามารถ
ชําระหน้ีได้ตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ 

4. ชําระหน้ีครบจํานวน หมายถึง เมื่อถึงกําหนดการชําระหน้ี ลูกค้าเงินกู้สามารถชําระ
หน้ีได้ครบตามจํานวนเงินกู้ที่คงเป็นหน้ีอยู่กับธนาคารได้ทั้งหมด 

5. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ี
ของลูกค้า ในด้าน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

6. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ในด้านการถือครองที่ดิน ขนาดพ้ืนที่การผลิต ระยะเวลาการเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารจํานวน
เงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ 

7. สภาพการถือครองที่ดิน หมายถึง สถานภาพหรือสิทธิต่างๆท่ีบุคคลมีต่อที่ดิน ซึ่ง
รวมถึงสิทธิในการใช้และการเป็นเจ้าของที่ดิน โดยการถือครองที่ดินแบ่งได้หลายลักษณะ เช่น ที่ดิน
ของตนเอง จํานองผู้อ่ืน ขายฝากผู้อ่ืน รับจํานองที่ดินผู้อ่ืน รับขายฝากที่ดิน เช่าที่ดินผู้อ่ืน 

8. ขนาดของพื้นที่การผลิต หมายถึง พ้ืนที่การผลิตทั้งหมดของลูกค้า รวมถึงพ้ืนที่การ
ผลิตของสมาชิกในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบด้วย 

9. ระยะเวลาการเป็นลูกค้าธนาคาร หมายถึง ระยะเวลาการข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้ 
จนถึงระยะเวลาปัจจุบัน 

10. จํานวนเงินกู้จากธนาคาร หมายถึง เงินกู้ทั้งหมดที่ลูกค้าได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 

11. รายได้จากผลิตผล หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการประกอบการเกษตรของลูกค้า 
12. รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ หมายถึง รายได้อ่ืนๆที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบการ

เกษตร 
13. ปัจจัยทางสังคม หมายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ในด้าน ภัยพิบัติ ภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล 
14. ภัยพิบัติต่างๆ หมายถึง ภัยที่ก่อให้เกิดความเสียกายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งผล

กระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม 
15. ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงเวลาน้ัน 
16. นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล หมายถึง นโยบายต่างๆท่ีรัฐบาลได้สนับสนุนหรือ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในขณะเวลาน้ัน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ทําให้ทราบและเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือนําผลวิจัยที่ได้ไป
ศึกษา พัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆของธนาคาร  

2. ทําให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง เพ่ือกําหนดมาตรการช่วยเหลือ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้องให้สามารถกํากับดูแลสินเช่ือให้ตรงจุดป้องกันการเกิดหน้ีค้างที่เพ่ิมมากขึ้น 
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 
 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม จากแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากบทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และการสืบค้นจากข้อมูล
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางของการวิจัย ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้  

1. ประวัติของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2. แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ 
3. แนวคิดการจัดทําแผนธรรมาภิบาล 
4. ความหมายและหลักการบริหารของสินเช่ือ 
5. ภาระหน้ีสินและสาเหตุของการค้างชําระหน้ีของเกษตรกร 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1. ประวัติของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในปี 2509 มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร สําหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
หรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือ
ครอบครัวของเกษตรกร โดยมีนายจําเนียร สาระนาค ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรกได้วางรากฐานการ
ดําเนินงานพร้อมทั้งอุดมการณ์การทํางานให้พนักงาน ธ.ก.ส. ทุกคนละเว้นการอันควรต่าง ๆ โดยได้
อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่เบียดเบียนลูกค้า เพราะงาน
สินเช่ือเพ่ือการเกษตร เป็นงานที่กว้างขวางและซับซ้อน ต้องศึกษาและค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความชํานาญย่ิงขึ้น ขอให้ท่านละเว้นการอันควรละเว้น ไม่เบียดเบียนเกษตรกรลูกค้า 
จงทํางานหนัก เร่งรัด ฉับไว ถูกต้อง และแม่นยํา ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งพนักงาน ธ.ก.ส. ถือ
ปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559) 

1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวเน่ืองกับเกษตรกรรมรวมถึงพัฒนาความรู้ในด้าน
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เกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัว
เกษตรกร 

2. ประกอบธุรกิจอ่ืนอันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม 
3. ดําเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

หรือการบริหารจัดการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชน รวมท้ังองค์กร
ที่จัดต้ังขึ้นในรูปแบบใด ที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชน 
ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้ง
ในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด หรือเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งใน
ด้านเศรษฐกิจหรือเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ เ พ่ือใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสหกรณ์ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กําหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่า “เป็นธนาคาร
พัฒนาชนบทท่ีมั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร” เพ่ือการก้าวสู่การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทเต็มรูปแบบ ธ.ก.ส. ได้กําหนดพันธกิจ
ที่สําคัญดังน้ี คือ 

1. บริการทางเงินครบวงจร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร 
ชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตร อย่างเก้ือกูล แบ่งปันและเป็นธรรม 

3. บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดําเนินงาน 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ 
5. มุ่งมั่นหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือความมั่นคงและย่ังยืน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยึดหลักการดําเนินงาน SPARK ในการ

บริหารงานเพ่ือช่วยสะท้อนความรับผิดชอบขององค์การท่ีมีต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมท้ังเป็นตัวขับเคล่ือนในการดําเนินการตามพันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์อันพึงประสงค์ หลัก SPARK 
ประกอบด้วย 

1. Sustainability (S) ความย่ังยืนทั้งองค์การ ธ.ก.ส. ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

2. Participation (P) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3. Accountability (A) ความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
บุคลากร 

4. Respect (R) ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อ่ืน 
5. Knowledge (K) การส่งเสริมและยกระดับความรู้ให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้ 
จากบทบาทหน้าที่ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถแบ่งตามยุค

สมัยได้ 5 ทศวรรษ ดังต่อไปนี้(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559) 
ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2509-2519) มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบในทศวรรษแรก ธ.ก.ส. 

ให้ความสําคัญกับการให้สินเช่ือเพ่ือการผลิตระยะส้ัน และระยะปานกลางแก่เกษตรกรให้ทั่วถึงอย่าง
รวดเร็ว เพ่ือลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบ โดยสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่ให้สินเช่ือแก่
เกษตรกรรายคน โดยใช้บุคคลในกลุ่มคํ้าประกันรับรองรับผิดอย่างลูกหน้ีร่วมกัน สร้างรากฐานความ
พร้อมของเกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ และฐานะทางการเงินที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร 

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2520-2529) พัฒนาการให้สินเช่ือและบริการครบวงจรธ.ก.ส.ได้
พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานให้รวดเร็วย่ิงข้ึนโดยการให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรรายคน ในรูปแบบของ
สัญญาเครดิตเงินสด เพ่ือให้เกษตรกรเบิกรับเงินกู้โดยสะดวก และเร่ิมดําเนินงานบนพ้ืนฐานความ
ร่วมมือกับส่วนราชการและเอกชน ในการช่วยหาปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่อํานวยต่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างครบวงจร ในรูปของวัสดุอุปกรณ์การเกษตร และเช่ือมโยงการตลาด โดยการจัดตลาด
กลางพืชผลการเกษตรตลอดจนการรับจํานําข้าวเปลือก 

ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ.2530-2539) ช่วยเหลือเกษตรกรช้ันเล็กและยากจนจัดต้ังสถาบัน
เกษตรกรได้พยายามขยายการให้บริการเกษตรกรให้ทั่วถึงและครอบคลุมย่ิงขึ้นโดยเฉพาะเกษตรกร
ช้ันเล็กและยากจน ซึ่งปกติจะไม่สามารถขอใช้บริการสินเช่ือจากสถาบันการเงินได้ ธ.ก.ส. จึงกําหนด
หลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะเพ่ือให้บริการสินเช่ือแก่เกษตรกรดังกล่าว เช่น การแปรรูปผลผลิตช่วยสร้าง
งานและรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันยังสนับสนุนให้เกษตรกรลูกค้ารวมตัวกันจัดต้ังสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือ สกต. เพ่ือเป็นองค์กรของเกษตรกรลูกค้าในการสร้าง
อํานาจต่อรองทางการตลาด และได้ริเริ่มโครงการวัฒนธรรมบริการ เพ่ือพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ
ความรู้ และตระหนักถึงความสําคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า 

ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ.2540-2549) น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ชนบทได้ปรับบทบาทและกลยุทธ์การดําเนินงานครั้งสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยขอแก้ไข พ.ร.บ. ธ.ก.ส. ให้ครอบคลุมการให้
สินเช่ือเพ่ือประกอบอาชีพอ่ืนเพ่ือเสริมรายได้ รวมท้ังการพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต ตลอดจนได้
น้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับเกษตรกรลูกค้า เพ่ือให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างพอเพียงและมั่นคง สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุน
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การรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังให้พนักงานดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง นอกจากน้ี 
ในปี 2542 ธ.ก.ส. ได้จัดต้ังกองทุนขึ้นโดยใช้ช่ือว่า กองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) 
เพ่ือทําหน้าที่ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม และสามารถดําเนินการได้ภายใต้กรอบ 
พ.ร.บ. ธ.ก.ส 

ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและ
ให้บริการสินเช่ือที่หลากหลายยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ขยายการให้บริการสินเช่ือไปสู่บุคคล กลุ่ม
บุคคล ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กรที่เก่ียวข้อง และสหกรณ์ทุกประเภท ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม เพ่ือให้เกษตรกรลูกค้า
มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทํางานเป็นทีม มีความซื่อสัตย์ มี
สํานึกรับผิดชอบ และใช้ชีวิตพอเพียงบนมาตรฐานเดียวกัน ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ธ.ก.ส. มุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกร และ
เศรษฐกิจภาคเกษตรในชนบทให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรพ.ศ. 2509 และแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2549 ได้กําหนดหน้าที่ของ ธ.ก.ส. ซึ่งจะต้องดําเนินงานให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรสําหรับการประกอบธุรกิจอ่ืน
อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรม ดําเนินงานเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการ
พัฒนาชนบท และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์เพ่ือใช้ดําเนินงานภายใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังสหกรณ์กระทรวงการคลังในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัดได้กําหนดแนวนโยบาย
ของผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) สําหรับ ธ.ก.ส. 

แนวนโยบายที่ 1 การขยายบทบาทการเป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาชนบท โดย
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของชุมชนเป็นเครือข่ายธุรกิจ ปรับเปลี่ยนการ
ผลิตสินค้าขั้นปฐมภูมิสู่สินค้าเกษตรแปรรูป พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต การตลาดสินค้าเกษตร
ร่วมกับส่วนงานภาครัฐ สนับสนุนการรวมกลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง พัฒนา
รูปแบบการประกอบธุรกิจร่วมกับองค์กรการเงินชุมชน และสถาบันการเงินชุมชน เป็นช่องทางการ
ให้บริการแก่ธนาคาร (Banking Agent) การสร้างวินัยทางการเงินและการให้ความรู้ทางการเงิน 
(Financial Literacy) พร้อมทั้งขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนรายย่อย
ในชนบททั้งที่เป็นเกษตรกรและไม่เป็นเกษตรกร 
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แนวนโยบายที่ 2 การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของเกษตรกร โดยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้มีความหลากหลาย เพ่ิมบทบาทการให้สินเช่ือห่วงโซ่
อุปทานการเกษตร (Supply Chain) และพัฒนารูปแบบการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น Mobile Bankingเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการใช้บริการธนาคาร 

นอกจากแผนนโยบายดังกล่าวข้างต้น ธ.ก.ส. ได้จัดทําแผนการดําเนินงานระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือการพัฒนาองค์กรที่เป็นระบบตามตัวช้ีวัดของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจ
ดังต่อไปนี้ 

1. แผนระยะสั้น 
1.1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการดําเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและความเช่ียวชาญของพนักงานเพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจได้

อย่างเช่ือมั่นและย่ังยืน 
1.3 จัดทําแผนการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันส่งผลกระทบต่อธนาคาร 
1.4 ควรให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ 
1.5 ร่วมจัดทําระบบฐานข้อมูลลูกค้าฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือ

สนับสนุนการกําหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
2. แผนระยะยาว 

2.1 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ภาคการเกษตร
และชนบท ควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 

2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารและ
การบริการประชาชน 

2.3 จัดทําระบบฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบเพ่ือสนับสนุน
การกําหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ธ.ก.ส.แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559) 

1. สภาพแวดล้อมภายนอก 
1.1 นโยบายภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Political-Legal Forces) จากร่าง

แผนพัฒนาฯ 12 ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งประเด็นสําคัญตามมติคณะรัฐมนตรี 
เช่น การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร สอดคล้องต่อทิศทางของ 
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ธ.ก.ส. โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร ส่งเสริมระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ สําหรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานของธนาคาร 
เช่น การพัฒนาโครงสร้างระบบการชําระเงิน การปรับเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงขององค์กรและเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาระบบงานด้านต่างๆ เพ่ือ
เข้าสู่มาตรฐานที่ทางรัฐบาลกําหนด 

1.2 เศรษฐกิจ (Economic Forces) จากภาวะเศรษฐกิจโลก พบว่าเศรษฐกิจกลุ่ม
ประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัว แต่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัว เศรษฐกิจประเทศไทย มี
แนวโน้มขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่เศรษฐกิจการเกษตรมีแนวโน้มหดตัวเน่ืองจากผลผลิต
และราคามีแนวโน้มลดลง ส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนมีแนวโน้มสูงข้ึน สําหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตที่มีความผันผวน 
ตามข้อกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร และ ธ.ก.ส. จะมีคู่แข่งขันเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.3 สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (Sociocultural and Environmental 
Forces) จากแนวโน้มประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมท้ังปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร ควรมีการวางแผนการพัฒนาและจูงใจให้ลูกหลานเกษตรกรกลับสู่ภาคเกษตร 
สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตการเกษตร สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และให้
ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพ่ือให้ได้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ และมีการผลิตที่ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ พัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการของ
ธนาคารเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้า ในด้านสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ควรสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการดําเนินผลผลิตทางการเกษตร 

1.4 เทคโนโลยี (Technological Forces) ปรับเปลี่ยนระบบชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic payment หรือ e-payment) เพ่ือเข้าสู่ยุค Digital Economy ทําให้
ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลด
ต้นทุนการดําเนินงานของลูกค้าและธนาคาร 

1.5 สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรงทั้ง
คู่แข่งรายใหม่และรายเดิม จากสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงินโดยคู่แข่งที่เป็นธนาคาร
พาณิชย์จะมีความได้เปรียบและมีความพร้อมสูงกว่า รวมถึงกฎระเบียบที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ ดังน้ัน ธ.ก.ส. ต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
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2. สภาพแวดล้อมภายใน 
2.1 ผลการดําเนินงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปีบัญชี 2553 - 2557) ธ.ก.ส. มีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจาก 899,019 ล้านบาท เป็น 1,431,040 ล้านบาท ซึ่ง
แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากที่เพ่ิมจาก 726,573 ล้านบาท เป็น 1,233,956 ล้านบาท และ
ได้พัฒนาการให้สินเช่ือไปสู่กลุ่มบุคคลประชาชนท่ัวไป ผู้ประกอบการ กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ์ทุกประเภท โดยควบคุมสัดส่วนการให้สินเช่ือนอกภาคการเกษตรไม่เกินร้อยละ 20 ของ
สินเช่ือรวม สินเช่ือมีการขยาย (ไม่รวมลูกหน้ีรอชดใช้โครงการนโยบายรัฐ) จาก 577,683 ล้านบาท 
เป็น 1,089,764 ล้านบาท โดยอัตราส่วนหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อต้นเงินคงเป็นหน้ีลดลงจากร้อยละ 
4.10 เป็นร้อยละ 3.38 สัดส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมต่อรายได้รวมอยู่ในระดับตํ่าและยังไม่ค่อย
เติบโต ส่วนต่างของรายได้สุทธิ (NIM) สูงแต่มีแนวโน้มลดลงจากต้นทุนเงินที่สูงขึ้น ในขณะท่ีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินเช่ือมีแนวโน้มลดลงจากสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนตามโครงการนโยบาย
รัฐบาลและโครงการพิเศษต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้น 

2.2 กระบวนการทางธุรกิจ ธ.ก.ส. มีความเช่ียวชาญในการขยายสินเช่ือรายย่อย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินเช่ือร่วมกลุ่ม และมีการจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกรลูกค้าตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งจนยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ และขยายผล
ไปสู่ชุมชนข้างเคียง สนับสนุนการร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เช่ือมโยงธุรกิจชุมชนสู่การตลาด โดย
ผ่านกระบวนการสหกรณ์ และเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถภาคการเกษตร ตลอดจนมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนสินเช่ือตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร ธ.ก.ส. ต้องพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์สินเช่ือ Value Chain และสินเช่ือรายใหญ่ให้เกิดความเช่ียวชาญมากย่ิงขึ้น และ
รักษาฐานเงินฝากต้นทุนตํ่า 

2.3 กระบวนการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. มีบุคลากรมีทักษะความรู้ความ
เข้าใจในด้านการเกษตรต้นนํ้า มีความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรมาอย่างต่อเน่ืองและมีความมุ่งมั่น
ต้ังใจในการให้บริการ ธ.ก.ส. ต้องส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อย่างมืออาชีพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารให้ความสําคัญในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการลูกค้า ในด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและชุมชน โดย
การสนับสนุนข้อมูลการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรร่วมกับส่วนงานภาครัฐ โดย ธ.ก.ส. 
จําเป็นต้องเร่งพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ ให้เข้าถึงลูกค้าต่างๆ ได้มากขึ้น 
และรวดเร็วข้ึน เช่น Mobile Phone e-banking พัฒนารูปแบบการชําระค่าสินค่าและบริการผ่าน
ระบบ e-payment เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุนการดําเนินงานของลูกค้า และ
ธนาคาร 
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2.4 กระบวนการสนับสนุน ธ.ก.ส. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพ่ือพัฒนาลูกค้า และ
ธุรกิจกลางนํ้าปลายนํ้าตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร วิจัยต่อยอด 
วิจัยเชิงนวัตกรรม 

แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลยุทธ์ของธนาคารคือ 

1. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.1 การพัฒนาขีดความสามารถและองค์ความรู้ของพนักงาน ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

สินเช่ือตลอดห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรและการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
1.2 การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานและผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบภายนอกและเพ่ิมความสามารถทางการ
แข่งขัน 

1.3 การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรของ
ลูกค้า ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของแรงงาน
เกษตร 

1.4 การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน ทําให้ลูกค้าและธนาคารมีความ
เสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ 

2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
2.1 เป็นผู้นําตลาดกลุ่มลูกค้าเกษตรต้นนํ้า 
2.2 มีสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกรทางด้านสังคม นอกเหนือจากการเป็นแหล่งทุน 
2.3 มีโอกาสเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้า ด้วยการมีเครือข่ายที่ครอบคลุมใน

การพัฒนาชนบท 
2.4 เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มั่นคง มีภารกิจด้านการเกษตร และการรับรู้

ภาพลักษณ์ ธ.ก.ส. ด้านสินเช่ือการเกษตร 
2.5 ธนาคารและกลุ่มลูกค้ามีความเข้าใจด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปตลอด

ห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร 
3. โอกาสเชิงยุทธศาสตร์  

3.1 สนับสนุนภาคการเกษตรในกลุ่มผู้ประกอบการกลางน้ําและปลายนํ้าจาก
ยุทธศาสตร์การยกระดับการแข่งขันในแผนพัฒนาฯ 12 และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 สนับสนุนการให้บริการทางการเงินเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย 
3.3 ดึงดูดผู้ที่ ยังไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยจํานวนสาขาและเครือข่ายชุมชนที่

ครอบคลุม 
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3.4 ภาครัฐให้โอกาสสนับสนุนโครงการสําคัญต่างๆ ของประเทศ 
กล่าวโดยสรุปว่า การศึกษาประวัติของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

รวมถึงวัตถุประสงค์ของธนาคาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวนโยบายของธนาคาร จะเห็นว่าธนาคาร
ให้ความสําคัญกับการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้ลกูค้ามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่ง
กันและกัน สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม มีความต้ังใจที่จะพัฒนาและยกระดับชีวิตของเกษตรกรอย่าง
แท้จริง มีการบริการทางด้านการเงินและการให้สินเช่ือ รวมถึงช่วยดูแลพัฒนาความรู้ในด้าน
เกษตรกรรมหรืออาชีพอย่างอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหรือครอบครัว
ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถาวร  
 
2. แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ 

สุทธญาณ์ โอบอ้อม (2557) กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพเร่ิมจากการนําเสนอ
บทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อปี ค.ศ.1960 กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล 
(excellent performer) ในองค์การกับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ 
และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการทํานายความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลได้ 
เพราะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ 

ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริษัท McBer ซึ่งแมคเคิลแลนด์เป็น
ผู้บริหารอยู่ เพ่ือให้หาเคร่ืองมือชนิดใหม่ที่สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
แม่นยําแทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน เน่ืองจากคนได้คะแนนดีแต่
ปฏิบัติงานไม่ประสบผลสําเร็จ จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ แมคเคิลแลนด์ได้เขียนบทความ 
“Testing for competence rather than for intelligence” ในวารสาร American 
Psychologist เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral Event 
Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมคเคิลแลนด์ เรียกว่า
สมรรถนะ (competency)  

ในปี ค.ศ.1982 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียนหนังสือช่ือ The 
Competen Manager: A Model of Effective Performance และได้นิยามคําว่า competencies 
เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่นําไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ปี ค.ศ.1994 แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) ได้
เขียนหนังสือช่ือ Competing for The Future ซึ่งได้นําเสนอแนวคิดที่สําคัญ คือ Core 
Competencies เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจน้ันจะต้องมีเน้ือหา
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สาระหลัก เช่น พ้ืนฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด 
จึงทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ 

ในปัจจุบันองค์การของเอกชนช้ันนําได้นําแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานมากข้ึน และยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือสมัยใหม่ที่องค์การต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ต้น ๆ มีการสํารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลกนํา Core Competency เป็น 1 ใน 25เครื่องมือที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic Planning แสดงว่า 
Core competency จะมีบทบาทสําคัญที่จะเข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผู้สนใจ
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับให้เพ่ิมมากขึ้น 

ได้มีนักวิชาการหลายท่านในประเทศไทย ได้ให้คําจํากัดความของศักยภาพไว้หลายคําและ
มีคําที่เรียกแตกต่างกันออกไปหลายคํา บางท่านเรียกว่า “ขีดความสามารถ” บางท่านเรียกว่า
“สมรรถนะ” บ้างถึงแม้ว่าจะเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
“Competency” ทั้งสิ้น 

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2548) กล่าวว่า Competency หมายถึง ความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic or attributes) ที่ทําให้บุคคล
ผู้ น้ันทํ างานในความรับผิดชอบของตนได้ ดีก ว่าผู้ อ่ืน  หรืออาจกล่าวไ ด้ ว่า  Competency               
คือ คุณลักษณะทั้งในด้านทักษะ ความรู้และพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจําเป็นต่อ การปฏิบัติงาน ใน
ตําแหน่งหน่ึงๆ ให้ประสบความสําเร็จ สรุปแล้ว ศักยภาพ คือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเป็น
ต่อการทํางานของบุคคลให้ประสบผลสําเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  

ชัญญาณัฏฐ์ จิณณณัฐชา (2554) David C.McClelland เจ้าของแนวคิดทางการบริหาร
ศักยภาพ (competency) ให้ความหมายและองค์ประกอบศักยภาพ (competency) ไว้ว่าศักยภาพ 
คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลน้ันสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่กําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ดังน้ันศักยภาพ คือ กลุ่มของความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skills) และพฤตินิสัยที่พึงประสงค์ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลกระทบ
ต่องานหลักของตําแหน่งงานหน่ึง ๆ โดยกลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับ
ผลงานของตําแหน่งงานน้ัน ๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่
สามารถเสริมสร้างขึ้นได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา  

สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2547) ศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรรม เป็นกลุ่ม
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการจากข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมีพฤติกรรรมการทํางานใน
แบบที่องค์กรกําหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดีและส่งผลให้องค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดีเพราะหน้าที่หลักของ
ข้าราชการคือการให้บริการแก่ประชาชน ทําให้หน่วยงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ คือการทําให้
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เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน องค์ประกอบในการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ 

1. กลุ่มความรู้ (knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเร่ืองหน่ึงอย่างถูกต้อง
และชัดเจน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ รู้ความหมาย รู้ขันตอน รู้ประยุกต์ใช้ 

2. กลุ่มทักษะ (skill) คือ ความสามารถในการลงมือทําเรื่องใดเรื่องหน่ึงให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ์อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซ้อนในการ
ปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ําเสมอ 

3. กลุ่มพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน (attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ
พฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้น้ันขึ้นกับปัจจัย
3 ประการ คือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรมีความได้เปรียบคู่แข่ง
ขัน เช่น ความกระตือรือร้น ความอดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน ค่านิยมในการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้
วิเคราะห์สาเหตุความล้มเหลวพ้ืนฐานสําคัญ 5 ประการ ในอดีตที่ผ่านมา และนําสาเหตุน้ันมาเป็น
บทเรียน เพ่ือนํามาสู่การแก้ปัญหาไม่ให้เกิดข้ึนอีก โดยสาเหตุอดีตที่ผ่านมามีอยู่ 5 สาเหตุที่สําคัญ 
แบ่งเป็นขั้นตอนเรียงตามลําดับ คือ 

ขั้นที่ 1 การกําหนดนิยาม (define) สาเหตุจากการกําหนดปัญหา หรือประเด็นที่จะ
พัฒนาร่วมกันไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงกัน เป็นเหตุทําให้สมาชิกในทีมทํางานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ให้แก้ไขโดยกําหนดนิยาม ปัญหาหรือหัวข้อพัฒนาให้ชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 

ขั้นที่ 2 การกําหนดวิธีวัด (measure) สาเหตุเกิดจากวัดผลการดําเนินงานไม่ได้ จึงยาก
ต่อการสรุปผล ให้แก้ไขโดยกําหนดตัวช้ีวัดและวิธีวัดให้ชัด ทั้งน้ีเพ่ือสามารถพิสูจน์ผลการดําเนินการ
ให้ได้ มิฉะน้ันการดําเนินงานที่ผ่านมาจะไม่มีความหมาย 

ขั้นที่ 3 วิเคราะหห์าสาเหตุ (analyze) สาเหตุเกิดจากไม่ทราบถึงปัจจัยหรือสาเหตุของ
ปัญหาหรือประเด็นที่จะพัฒนา ให้แก้ไขโดยการแยกวิเคราะห์หาสาเหตุ หรือองค์ประกอบของปัญหา
ให้ได้ 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุง (improve) หลังจากที่ทราบคํานิยาม ตัววัดสาเหตุหรือปัจจัยแล้ว
ก็ยังไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ ถ้าไม่สามารถบอกวิธีพัฒนาหรือวิธีปรับปรุงงาน ในกรณีเช่นน้ี ให้
แก้ไขโดยการจัดทําแผนพัฒนาหรือแผนปรับปรุง โดยการกําหนดกิจกรรมของแผนน้ัน ต้องให้
สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับปรุงพัฒนา 

ขั้นที่ 5 การควบคุมกํากับ (control) เมื่อมีแผนแล้วไม่นําแผนไปสู่การปฏิบัติ และการ
ดําเนินการต่างๆ ที่ได้พยายามทํามาต้ังแต่ต้นก็จะไม่บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ในกรณีนี้ให้แก้ไขโดย
วิธีการกํากับและประเมินผลการปฏิบัติงาน 



19 

องค์ประกอบของการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่ 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงความหมายและองค์ประกอบตามแนวคิดของ McClelland, 1960 
ที่มา: สุทธญาณ์ โอบอ้อม,  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา.”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557), 22. 
 

จากภาพอธิบายได้ว่าภาพ A คือองค์ประกอบที่สําคัญทั้ง 5 ประการของศักยภาพ 
(competency) ภาพ B คือการแบ่งองค์ประกอบของศักยภาพ (competency) ตามความยาก-ง่าย
ของการพัฒนาคือส่วนที่เป็น ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) นั้นเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถ
พัฒนาให้ดีขึ้นได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษาค้นคว้าทําให้เกิดความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติทําให้เกิด
ทักษะ เป็นส่วนที่สามารถมองเห็นได้ชัด นักวิชาการบางท่านเรียกส่วนน้ีว่า Hard Skills สําหรับส่วนที่
เป็น Self-concept (ทัศนคติค่านิยม และความเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตนเอง) Trait 
(บุคลิกลักษณะประจําของแต่ละบุคคล) และ Motive (แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคล)
เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยากเพราะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละบุคคล นักวิชาการบางท่านเรียกส่วนน้ีว่า 
Soft Skills เช่นภาวะผู้นํา (leadership) ความอดทนต่อความกดดัน (stress tolerance) David 
C.McClelland ได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบทั้ง 5 ส่วนไว้ดังน้ี 

ภูเขาน้ําแข็ง

Self concept
Trait 

Motive 

ซ่อนอยู่ใน
แต่ละบุคคล 

Skill 

Self concept 

Trait,Motive 

Attitude,Values 

Knowledge 

 

มองเห็นชัดเจน  Skill 
Knowledge 

ระดับนํ้า

ภาพ A ภาพ B 
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1. ทักษา (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทําได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจําจนเกิดความ
ชํานาญเช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการขับรถ 

2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านของบุคคลเช่น มี
ความรู้ทางด้านบัญชี มีความรู้ทางด้านการตลาด 

3. Self-concept คือ ทัศนคติค่านิยมและความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน หรือ
สิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตัวเองเป็น 

4. Trait คือ บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น 
5. แรงกระตุ้น (Motive) หมายถึง แรงจูงใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในจิตใจของบุคคล ที่

จะส่งผลกระทบต่อการกระทํา เช่น ความอยากให้ประสบผลสําเร็จ การกระทําต่างๆจะกระตุ้นให้
ประสบผลสําเร็จจนได้ 

องค์ประกอบท้ัง 5 ส่วนข้างต้นได้กลายมาเป็นแนวทางในการกําหนด “นิยาม” หรือ 
“ความหมาย” ของตํารา Competency มากมาย ในปัจจุบันองค์กรในต่างประเทศได้นํา 
Competency มาใช้ในการบริหารงานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เช่น การสรรหา การพัฒนา และ การรักษาบุคลากรในองค์กร Competency ช่วยให้
ผลงานของบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของ
องค์กร รวมทั้งประเทศไทยก็กําลังสนใจในเรื่อง Competency นี้อย่างมาก  

จากภาพจะพบว่า skill และ knowledge อยู่ส่วนบน หมายถึงว่า ทั้ง skill และ 
knowledge สามารถพัฒนาขึ้นได้ไม่ยาก จะโดยวิธีการศึกษาค้นคว้า หรือประสบการณ์ตรงและมีการ
ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ 

จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้น สกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบที่เป็น
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า พฤตินิสัยที่พึงประสงค์ 
(attributes) 

ดังน้ันบางคร้ังเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้
ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะดังภาพที่ 
3  
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ภาพที่ 3 ภาพแสดงสมรรถนะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ เจตคติ 
ที่มา: สุทธญาณ์ โอบอ้อม,  “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแนว
พระพุทธศาสนา.”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2557), 24. 

 
จากภาพ ความรู้ ทักษะ และเจตคติไม่ใช่ศักยภาพ แต่เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดศักยภาพ

ดังน้ัน ความรู้เพียงอย่างเดียวจะไม่เป็นศักยภาพ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดกิจกรรม
จนประสบความสําเร็จถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของศักยภาพ ศักยภาพในทีนี้จึงหมายถึงพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น เช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้านําความรู้มาทําหน้าที่เป็น
ผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นศักยภาพ ในทํานองเดียวกันความสามารถในการ
ก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและนําเสนอให้เกิดความแตกต่างจาก
คู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นศักยภาพ หรือในกรณีเจตคติ แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ศักยภาพ แต่สิ่งจูงใจให้
เกิดพลังทํางานสําเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่ากําหนด หรือดีกว่ามาตรฐานถือว่าเป็นศักยภาพ 
ศกัยภาพตามนัยดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ความรู้ หรือ ทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นของบุคคลที่ต้องมี
เพ่ือให้สามารถที่จะทํางานที่สูงกว่า หรือ ซับซ้อนกว่าได้ เช่น สมรรถนะในการพูด การเขียน  

2. ศักยภาพที่ทําให้เกิดความแตกต่าง (differentiating competencies) หมายถึงปัจจัย
ที่ทําให้บุคคลมีผลการทํางานที่ดีกว่าหรือสูงกว่ามาตรฐาน สูงกว่าคนทั่วไปจึงทําให้เกิดผลสําเร็จที่
แตกต่างกัน 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่าศักยภาพ (competency) มีองค์ประกอบสําคัญ 5 
ประการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนที่มองเห็นได้ชัด พัฒนาได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษา
ค้นคว้า มีองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skills) หรือเรียกส่วนน้ี
ว่า Hard Skills สําหรับส่วนที่สองคือส่วนที่ซ่อนเร้นอยู่ในแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยากเพราะ
ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล มีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเก่ียวกับ

ขั้นพ้ืนฐาน 
ความรู้ ทักษะ เจตคติ    

สมรรถนะ
 

A B ทําให้บุคคลต่าง 
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ภาพลักษณ์ของตนเอง (self-concept) บุคลิกลักษณะประจําตัวของแต่ละบุคคล (trait) และแรง จูง
ใจหรือแรงขับภายใน(Motive) หรือเรียกส่วนน้ีว่า Soft Skills  

ณรงค์วิทย์ แสนทอง(2547) Competency คือ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) 
และคุณลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristic of attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดง 
พฤติกรรม (behavior) ที่จําเป็นและมีผลทําให้บุคคลน้ันปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่า
ผู้อ่ืน Competency ของคนซึ่งเกิดได้จาก 3 ทาง คือเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาต้ังแต่เกิดเกิดจาก
ประสบการณ์การทํางานและเกิดจากการฝึกอบรมและพัฒนาประเภทของ Competency แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ขีดความสามารถหลัก (core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดง 
ออกของพฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติความเช่ือ
และอุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การมีขีดความสามารถประเภทน้ีก็จะ
มีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ ขีดความสามารถชนิดน้ีจะถูก
กําหนดจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรือกลยุทธ์ขององค์การ 

2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (managerial competency) คือ ความรู้ความ 
สามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีได้ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับพนักงานโดย
จะแตกต่างกันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (role-based) แตกต่างตามตําแหน่งทางการ
บริหาร งานที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรในองค์กรทุกคนจําเป็นต้องมีในการทํางานเพ่ือให้งานสําเร็จและ
ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ เช่น การวางแผนการบริหารการเปลี่ยน 
แปลง การทํางานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผู้นํา ความคิดสร้างสรรค์
การสร้างนวัตกรรมใหม่  

3. ขีดความสามารถตามตําแหน่งงาน (functional competency) คือ ความรู้ความ 
สามารถในงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (job-based) 
เช่น ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ควรต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชีควรต้องมีความรู้ทางด้านการ
บัญชี หน้าที่งานที่ต่างกัน ความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ ซึ่งอาจเรียกขีดความ 
สามารถชนิดน้ีสามารถเรียก Functional competency หรือเป็น Job competency เป็น 
Technical competency ก็ได้  

อาจกล่าวได้ว่าขีดความสามารถชนิดเป็นขีดความสามารถเฉพาะบุคคลซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความรู้ทักษะ พฤติกรรม และคุณลักษณะของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจริงตามหน้าที่หรืองานที่รับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย แม้ว่าหน้าที่งานเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าคนท่ีปฏิบัติงานในหน้าที่ น้ันจะต้องมี
ความสามารถเหมือนกันหลังจากที่ทราบแล้วว่าแต่ละภาระงาน แต่ละวิชาชีพ จําเป็นจะต้องมีขีด
ความสามารถใดบ้างในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ การจัดทําขีดความสามารถให้มีความชัดเจน 
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เข้าใจตรงกันทั้งผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้พนักงาน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับขีดความสามารถที่องค์การกําหนด ซึ่งมี
ส่วนประกอบที่สําคัญดังเช่น ช่ือของขีดความสามารถ (competency name) ซึ่งจะต้องสะท้อนให้
เข้าใจและเห็นถึงความคิดรวบยอดหลักที่เป็นภาพลักษณ์โดยรวมของขีดความสามารถน้ัน 

คําจํากัดความของขีดความสามารถ (brief definition) ขีดความสามารถแต่ละตัวจะต้อง
มีคําอธิบาย เพราะจะช่วยให้บุคลากรในส่วนต่าง ๆ ขององค์การมีความเข้าใจร่วมกันถึงหน้าที่ของขีด
ความสามารถแต่ละตัว โดยหลักการท่ีสําคัญในการเขียนคําอธิบายเก่ียวกับขีดความสามารถน้ัน ได้แก่ 
คําอธิบายขีดความสามารถน้ันจะต้องขึ้นต้นด้วยการกระทําที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลและ
จะต้องมีผลลัพธ์ของการกระทําประกอบอยู่ด้วยพร้อมทั้งแบ่งระดับขีดความสามารถตามตําแหน่ง
พร้อมคําอธิบายเชิงพฤติกรรมในแต่ละระดับ เช่น ความเป็นเลิศในการให้บริการ (service 
excellent) อาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ก็คือกระบวนการเพิ่มพูนความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งในด้านความคิดเห็นที่มีต่องานและผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร
ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยพัฒนาในแต่ละด้านขององค์ประกอบของศักยภาพ (competency) ที่กล่าว
ข้างต้น โดยมีกระบวนการพัฒนาอิงแนวคิดแบบระบบ (the systems approach) เพ่ือการควบคุม
ตรวจสอบระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ เมื่อได้ผลและข้อมูลย้อนกลับก็จะได้นําไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้เหมาะสมต่อไป 

จากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพ ที่กล่าวมาข้างต้นที่แสดงถึงว่าการพัฒนา “คน” เป็นสิ่งที่
สําคัญที่สุด บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการขององค์กรในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ดังน้ันการพัฒนาคนเพ่ือให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับองค์กรเสมอ นี่เป็นเหตุให้องค์กรทั้งหลายทุ่มเทงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรของตนมากขึ้นทุกขณะ ถึงกับมีการกําหนดสัดส่วนของงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรท่ีชัดเจน แต่อย่างไรก็ดี ในการท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ประสบความสําเร็จได้น้ัน 
จะต้องมีความเข้าใจในพ้ืนฐานตลอดจนที่มาของความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบกัน 

กล่าวโดยสรุปว่าทฤษฎีการพัฒนาศักยภาพหมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ พฤติกรรม
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการปฏิบัติงานหรือใช้ชีวิตประจําวัน เมื่อมีการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรมไปในทางที่ดี ผลที่ตามมาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นตามไปด้วย 
เช่นเดียวกับการพัฒนาศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ หากลูกค้ามีการพัฒนาพฤติกรรมการ
ชําระหน้ีไปในทางที่ดี ชําระหน้ีตรงต่อเวลา ครบจํานวนตามท่ีกําหนดอาจส่งผลต่อปัญหาหน้ีค้างให้มี
จํานวนลดลงได้ธนาคารจึงต้องสร้างมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ที่จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพหรือ
ความสามารในการชําระหน้ีของลกูค้า 
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3. แนวคิดการจัดทําแผนธรรมมาภิบาล 
แนวคิดเรื่อง Governance ได้ปรากฏมาตั้งแต่อารยธรรมการปกครองของกรีกสมัย

โบราณ มาจากศัพท์ของคําว่า“Kubernan” ที่บัญญัติโดยปราชญ์ที่ช่ือPlato ซึ่งก็คือระบบการ
ปกครอง (System of Governing) คําว่า Gubernare ซึ่งหมายถึง “Rule making of Steering” 
คือ การกําหนดหรือถือหางเสือในการปกครอง แต่เดิมในภาษาอังกฤษคําน้ีหมายถึงรัฐบาล 
(Government) ในเชิงนามธรรม (Act of Governing หรือ Manner of Governing) คือการจัดการ
ปกครอง 

Good Governance เร่ิมนํามาใช้กันเมื่อช่วงต้น พ.ศ. 2523 ซึ่งในช่วงน้ันนักวิชาการส่วน
ใหญ่ต่างเห็นพ้องกันว่าแนวทางการบริหารภาครัฐที่เป็นอยู่ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมโลกที่
ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา และมีความจําเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับปรุงรูปแบบการปกครองใหม่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญๆ เช่นธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน
นานาชาติได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน และพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองที่ดีเรียกกัน
ทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance 

ธรรมาภิบาล เป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤต คือ ธรรม กับ อภิบาลความหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ธรรม คือ คุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลัก
ประพฤติปฏิบัติในศาสนา ความจริงความถูกต้อง ความยุติธรรม กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย สิ่งทั้งหลาย
อภิบาล คือ บํารุงรักษา ปกครอง ปกป้อง หรือคุ้มครองดังน้ัน ธรรมาภิบาล จึงมีความหมายตามนัยนี้
ว่า “วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงามท่ียั่งยืน อันได้แก่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนท้ัง
ปวง” (ปิยวัฒน์ ปิยสีโล (จักร์แต), 2554) 

เน่ืองจากมีผู้ให้คํานิยามของคําว่า ธรรมาภิบาลไว้มาก รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และระดับโลกได้นําไปใช้มากมาย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมคํานิยามท่ีองค์การหลักและนักวิชาการที่
สําคัญ ที่มีบทบาทและมีช่ือเสียงในการส่งเสริมธรรมาภิบาลได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ 

บุษบง ชัยเจริญ และบุญมีลี้ (2544) ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ความหมายของ 
Good Governance ว่าหมายถึงการกําหนดกลไกอํานาจของภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การดําเนินงาน การกําหนดนโยบายที่
ประชาชนสามารถรับทราบเข้าใจได้ มีลักษณะที่เปิดเผยและเป็นนโยบายที่ประชาชนสามารถรับทราย
และเข้าใจมีลักษณะที่เปิดเผยและเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์แห่งสาธารณชน 

ปัญญา ฉายะจนิดาวงศ์ และรัชนี ภู่ตระกูล (2549) ได้เขียนหนังสือเรื่องธรรมาภิบาลกับ
สังคมไทย มีใจความตอนหนึ่งว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 
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ส่วนของสังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคม
ดํารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อํานาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคง
ย่ังยืน และมีเสถียรภาพ 

ณดา จันทร์สม (2546) ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การบริหารจัดการที่ดีหรือ ธรรมาภิบาล
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และการนําผลการตัดสินใจไปปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกิจการสาธารณะ
และสิทธิมนุษยชนโดยหลักการบริหารจัดการที่ดีต้องปราศจากการบิดเบือนใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด
และคอรัปช่ัน และเป็นไปตามกฎแห่งกฎหมาย 

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2544) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่า เป็นระบบโครงสร้าง
กระบวนการและความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี 

กล่าวโดยสรุป ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหารบนพ้ืนฐานของหลักธรรม 
ความดี ความถูกต้องเป็นแนวหลักการบริหารแนวใหม่ ( Modern Management ) เป็นหลักการ
ทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใช้เพ่ือการบริหารงาน จะเกิดความเช่ือมั่นว่า จะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
คือ ความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิธีดําเนินการเพ่ือให้เกิด 
ธรรมาภิบาล คือการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใส มีจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก็เป็นหน่ึงในองค์กรที่ได้นําหลักการและ
แนวทางปฏิบัติในเรื่องการกํากับการดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรและสถาบันช้ันนํามาใช้เป็นกรอบและ
หลักปฏิบัติซึ่งในแต่ละองค์กรและสถาบันที่กล่าวถึงจะมีพ้ืนฐานที่เหมือนกันคือ ยึดหลักของจริยธรรม
และการดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นธรรม ได้แก่  

1. หลักการกํากับดูแลกิจการขององค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของOECD (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ได้ออก
เอกสารว่าด้วย หลักการกํากับดูแลกิจการ (Principles of Corporate Governance)เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกของ OECD ใช้เป็นกรอบอ้างอิง ประกอบด้วยหลักการ ดังน้ี 

1.1 การสร้างความมั่นใจในการมีกรอบโครงสร้างของการกํากับดูแลกิจการ
ประสิทธิผล (Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for State-Owned 
Enterprises) 

1.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของผู้เป็นเจ้าของ (The State 
Acting as an Owner) 

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of 
Shareholders) 
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1.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกํากับดูแลกิจการ (Relations with 
Stakeholders) 

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Transparency and Disclosure) 
1.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (The Responsibilities of the 

Boards of State –Owned Enterprises) 
2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎข้อง
บังคับเหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

2.2 หลักคุณธรรม (Morality) ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติจากข้อความดังกล่าวสรุปได้ว่า “หลักคุณธรรม” หมายถึง 
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้บุคลากรในสถานศึกษายึดถือหลักน้ี ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่คณะ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้มีความซื้อ
สัตย์ จริงใจขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

2.3 หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

2.4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็น 
การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆจากข้อความข้างต้นพอสรุปได้
ว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาที่สําคัญต่างๆ ของสถานศึกษา 

2.5 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตนเองสรุปได้ว่า หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีจิตสํานึกในความรับ
ผิอชอบต่อสถานศึกษา การใส่ใจในปัญหาและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันและความกล้าที่จะยอมรับผล 
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2.6 หลักความคุ้มค่า (Utility) ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า
สร้างสรรค์สินค้า  และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวที โลก  และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนจากข้อความดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า “หลักความคุ้มค่า” 
หมายถึงการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์และมี
คุณภาพรวมถึงรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นการบริหารที่ว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเพ่ือส่งเสริมและ
ผลักดันให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ตระหนักถึงบทบาท ในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมให้มีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมาย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
มีส่วนรับผิดชอบในระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคม 

3. แนวทางธรรมาภิบาลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กําหนดกรอบธรรมาภิบาลสําหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ดังน้ี
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,2558) 

3.1 ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
3.2 คว ามสํ า นึ ก ใ นห น้ าที่ อ ย่ า ง เ ต็ ม ค ว ามส าม า รถและมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 

(Responsibility) 
3.3 ความเคารพในสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสุจริตและเท่าเทียมกัน 

รวมถึงการให้โอกาสผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม (Equitable Treatment and 
Participation) 

3.4 การเปิดเผยข้อมูลและการดําเ นินการด้วยความโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ 
(Transparency) 

3.5 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Control and Internal 
Audit) 

3.6 การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ตลาดทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) 
โดยการพัฒนาปรับปรุง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.7 การวางกรอบเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of Conduct and Code 
of Ethics) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน เพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่ธนาคารและจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไปธนาคารได้มีการ
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วางแผนงานระยะ 5 ปี เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์หลักด้านธรรมาภิบาลของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดยมียุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านธรรมาภิบาลตามหลักสูตรมาตรฐานสายอาชีพ 

(Functional) ในTraining Roadmap 
1.2 แผนงานสร้างทีมวิทยากร ด้านธรรมาภิบาลที่ได้มาตรฐาน 
1.3 แผนงานการจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล 
2.1 แผนงานพัฒนาความรู้ด้านธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล 
2.2 แผนงานศึกษาและทบทวนหลักเกณฑ์ ด้านธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 
2.3 แผนงานทบทวนนโยบาย แผนงานระยะ 5 ปี และแผนงานประจําปี ด้าน 

ธรรมาภิบาล 
3. ยุทธศาสตร์ที ่ 3 เสริมสร้างธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองค์กร 

3.1 แผนงานพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้ธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองค์กร 
3.2 แผนงานประเมินธรรมาภิบาลในผู้บริหารตามการรับรู้ของพนักงาน 

4. ยุทธศาสตร์ที ่ 4 สร้างความย่ังยืนสู่องค์กรธรรมาภิบาล 
4.1 แผนงานนําร่องการรับรองกระบวนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล(CG 

Certificate) ด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
4.2 แผนงานนําร่องธรรมาภิบาลในโรงเรียนธนาคาร 
4.3 การประเมินความพึงพอใจด้านธรรมาภิบาล 
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แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) ด้านธรรมาภิบาล 
 

 
 

ภาพที่ 4 แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) ด้านธรรมาภิบาล ของธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

ที่มา: ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, แผนงานระยะ 5 ปี (ปีบัญชี 2558-2562) 
และแผนงานประจําปีบัญชี 2558 ด้านธรรมาภิบาล, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก 
http://www.baac.or.th/index.php. 

 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีความมุ่งมั่นต่อการดําเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความย่ังยืนให้แก่
องค์กร โดยให้ความสําคัญกับการดําเนินงานด้านธรรมาภิบาลท่ีเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นธนาคารธรรมาภิบาลช้ันนําระดับสากล” (To Be World Class Leading Corporate Good 
Governance Bank)โดย“เป็นธนาคารธรรมาภิบาล” มีนิยามถึงการที่ธนาคารยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการองค์การ“ช้ันนํา” มีนิยามถึงการที่ธนาคารมีภาพลักษณ์เป็นธนาคารธรรมาภิบาลใน
สายตาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย“สากล” มีนิยามถึงการที่ธนาคารมีการประยุกต์หลักเกณฑ์หรือแนวทาง
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มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลที่เป็นที่นิยมมาใช้ในองค์การ เช่น ASEAN CG Scorecard หรือ OECD 
หรือ Anti-corruption Progress Indicator 

กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการหลักธรรมาภิบาลนี้ เป็นกรอบแนวคิดที่
สําคัญของภาครัฐ ซึ่งจะนําเป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 
เพ่ือให้การบริหารประเทศเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง 
การบริหารการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศโดยมีการเช่ือมโยง
องค์ประกอบ3 ส่วนของสังคมเข้าด้วยกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดํารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อํานาจในการบริหารราชการ
แผ่นดินให้มีความแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีความโปร่งใสยุติธรรม และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศชาติเป็นไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

 
4. ความหมายและหลักการบริหารสินเชื่อ 

สินเช่ือ (credit) มีที่มาจากคําภาษาลาตินว่า Credere แปลว่า to trust หรือ to 
believe และนักวิชาการบางท่านกล่าวว่ามาจากภาษาลาติน Credo ซึ่งเป็นคําผสมระหว่างคําภาษา
สันสกฤต Cradแปลว่าความเช่ือถือไว้วางใจ กับภาษาลาติน do แปลว่า ทําให้เกิดหรือมอบ จะเห็นว่า
ที่มาของสินเช่ือน้ันมาจากรากฐานเดียวกัน คือ ความเช่ือถือและไว้วางใจ  

ดารณี พุทธวิบูลย์ (2543) การให้สินเช่ือ คือการที่บุคคลหน่ึงหรือธุรกิจหน่ึงมอบความ
เช่ือถือหรือความไว้วางใจให้แก่บุคคล หรือธุรกิจหน่ึงได้รับเงินค่าสินค้า หรือการบริการไปใช้ในการ
บริโภคหรือประกอบธุรกิจไปก่อน โดยมีข้อผูกมัดหรือสัญญาต่อกันไว้ว่าจะชําระคืนเงินให้แก้ผู้ให้
สินเช่ือ (เจ้าหน้ี) ตามกําหนดชําระหน้ีน้ันๆ  

ศิณีย์ สังข์รัศมี (2530, อ้างถึงใน รังสฤษฏ์ บุญศักด์ิ, 2551) ได้รวบรวมความหมายสินเช่ือ
การเกษตรตามพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 โดยมีสาระสําคัญคือ 

1. ให้เงินกู้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร 
2. จัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของธนาคาร 
3. รับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันมีกําหนด 
4. ออกซื้อหรือขายต๋ัวเงินหรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด รวมท้ังเก็บเงินตามต๋ัวเงินหรือตรา

สารเปลี่ยนมือดังกล่าว 
5. กระทํากิจกรรมอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวเน่ืองในการจัดให้สินเช่ือตามวัตถุประสงค์ของ

ธนาคาร 
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พิชญ์ นิตย์เสมอ (2538) ทัศนะเกี่ยวกับสินเช่ือ (เกษตร) มีมากมายทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบ (J.D. Von Pischke, D.W.Adams and G. Donald (1983) ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับสินเช่ือ
ยกมาเป็นตัวอย่างพอสังเขปดังน้ี  

“เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อย การยกระดับความเป็นอยู่อย่างเศรษฐกิจควร
พัฒนาและจัดระบบสินเช่ือให้แก่เกษตรกร” (Harsoadi) 

“ข้อผูกมัดของเกษตรกร (ที่ทาํการเกษตรเพ่ือยังชีพ) ในเรื่องค่าเช่า ภาษี และดอกเบ้ียใน
ประเทศที่กําลังพัฒนานั้นสูงมาก มากกว่าครึ่งหน่ึงของรายได้สุทธิจากผลิตผล ต้องนํามาจ่ายเพ่ือการ
น้ี” (Baran) 

“สินเช่ืออาจจําเป็นต่อการขยายกิจกรรมในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเกษตรและ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก” (Higgins) 

“ถ้าสิ่งอํานวยความสะดวกด้าน ทุน แรงงาน และการประกอบการที่มีอยู่เพ่ิมขึ้นได้ 
รายได้ต่อหัวก็จะเพ่ิมขึ้น” (Leibenstein) 

“สินเช่ือสามารถนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือ เพ่ือความก้าวหน้าและเครื่องมือเพ่ือการยํ่าอยู่กับ
ที่และหน่วงเหน่ียว (ชะลอ) สินเช่ือจะเป็นเครื่องมือเพ่ือความก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อได้มีการพัฒนา
เกิดขึ้นบ้างแล้ว” (Galbraith) 

“เกษตรกรควรอยู่บนเส้นทางของการเป็นเกษตรกรเชิงการค้า ก่อนที่รับบาลเริ่ม
ดําเนินการให้สินเช่ือ” (Li) 

“อาจเป็นการดีถ้าสินเช่ือสําหรับสหกรณ์ ดําเนินควบคู่ไปกับหรือติดตามมาด้วยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ดังที่เห็นกันทั่วไปในโครงการพัฒนา” (Mellor) 

ความหลากหลายทางความคิดน้ีสะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกัน ระดับการพัฒนาต่างๆในแต่ละภูมิภาคก็ยังต่างกัน ดังน้ันใน
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาการเกษตร จึงมีมาตรการมากมายในหน่วยงานรัฐบาล สินเช่ือให้
คุณประโยชน์แก่เกษตรกรคือ เพ่ิมทรัพย์สินของเกษตรกร สร้างความเจริญเติบโตในภาคการเกษตร 
ในส่วนที่ให้โทษก็คือมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่จําเป็นต้องแบกรับภาระหน้ีสินที่คั่งค้าง จนยากท่ีจะ
แก้ไขด้วยตนเอง การวิเคราะห์เจาะลึกถึงปัญหาหน้ีสินเกษตรกร เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขอย่างถูกวิธี 
จําเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ควบคู่ไปกับสภาพ
หน้ีสินเกษตรกร ทั้งน้ีจะทําให้ทราบว่าความท่ีไม่สามารถชําระคืนหน้ีสินน้ันเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือ
เกิดจากความจงใจที่จะบิดพลิ้วไม่จ่ายชําระหน้ีที่เกิดขึ้นน้ัน 

กล่าวโดยสรุปว่า การให้สินเช่ือ คือการให้กู้หรือให้ยืมสินทรัพย์ โดยฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้
กู้และอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ผู้กู้ โดยอาจมีหลักทรัพย์ค้ําประกันหรือไม่มีก็ได้ และเมื่อครบกําหนดการ
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ให้กู้ยืม ผู้กู้จะต้องนําสินทรัพย์น้ันส่งคืนแก่ผู้ให้กู้ อาจมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างกัน 

หลักการบริหารสินเชื่อ 
หลักสําคัญในการบริหารสินเช่ือของสถาบันการเงิน โดยทั่วไปแล้วจะต้องคํานึงถึง

องค์ประกอบ 3 ประการคือ  
1. ความมั่นคง (Security) คือ หลักประกันการชําระหน้ีคืนเงินกู้ 
2. สภาพคล่อง (Liquidity) คือ การดํารงไว้ซึ่งสภาพคล่องของสถาบันการเงิน 
3. ผลประโยชน์ (Profitability) คือ ขีดความสามารถในการทํากําไรจากสินทรัพย์ที่ถือ

ครอง 
องค์ประกอบ 3 ประการข้างต้น เกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับการกระจายการลงทุนใน

สินทรัพย์แต่ละประเภท (Portfolio of Assets) เพ่ือลดความเสี่ยง และคาดหวังผลตอบแทนที่
แตกต่างกันไปตามภาวะตลาดนอกเหนือจากเงินสด อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และภาพลักษณ์ของสถาบัน
การเงิน สิ่งเหล่าน้ีต่างมีผลกระทบต่อการจัดการด้านสภาพคล่องและขีดความสามารถในการทํากําไร 
ให้กับสถาบันการเงินซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านหลายสาขา 

หลักในการอนุมัติสินเช่ือมีหลายแนวทางด้วยกัน แต่ที่นิยมจะมี 2 แนวทาง ได้แก่ หลัก 
5Csและหลัก 3P ในเบ้ืองต้นสถาบันการเงิน มักใช้ข้อมูลจากทั้งใบสมัครขอสินเช่ือของผู้ขอสินเช่ือ 
จากเอกสารประกอบ และข้อมูลจากเครดิตบูโร เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการตัดสินใจว่า ผู้ขอ
สินเช่ือจะเป็นลูกค้าที่เมื่อรับเงินกู้ไปแล้ว จะมีความสามารถในการจ่ายคืนได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
สถาบันการเงินเกือบทุกรายมักจะใช้หลัก 5 Cs ในการประเมินเครดิตของผู้ขอสินเช่ือ ซึ่ง 5Cs ที่ว่าน้ี
ประกอบด้วย (พรรณุภา ธุวนิมิตรกุล, 2552) 

1. คุณลักษณะหรือวินัยในการใช้และการชําระสินเช่ือในอดีต(Character หรือ Credit 
Reputation) บ่งบอกถึงการรักษาสัญญาในการใช้สินเช่ือ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ หากขาดข้อ
น้ีไปโอกาสการเกิดหน้ีสูญของธนาคารย่อมสูงข้ึนตาม  

2. ความสามารถในการชําระหน้ี (Capacity) ความสามารถในการชําระหน้ีเป็นปัจจัยที่
สําคัญที่สุดในการพิจารณาให้สินเช่ือ ลูกหน้ีที่ปราศจากความสามารถในการชําระหน้ี ย่อมก่อให้เกิด 
ยอดหน้ีค้างชําระ ธนาคารจึงต้องประเมินความสามารถในการชําระหน้ีของลูกหน้ีเป็นประเภทต่างๆ 
ดังน้ี 

2.1 ความสามารถในการชําระหน้ีของบุคคลธรรมดา การประเมินความสามารถใน
การชําระหน้ีของบุคคลธรรมดา พิจารณาได้จาก รายได้ประจํา หมายถึง เงินเดือน และรายได้อ่ืนที่
ได้รับอย่างสมํ่าเสมอ และสามารถนํารายได้น้ันมาใช้ชําระหน้ีได้ พิจารณาได้จากลักษณะของงานที่ทํา 
พ้ืนฐานความรู้ความสามารถ ความมั่นคง อายุการทํางาน และความก้าวหน้าของงานที่ทํา รายได้ที่
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ได้รับต้องเพียงพอต่อหน้ีสินที่มีอยู่หน้ีสินที่มีอยู่ หมายถึง ภาระผูกพันที่มีอยู่ก่อนที่จะกู้เงินรูปแบบของ
ค่าใช้จ่าย หมายถึง ภาวะที่ผู้มีรายได้ต้องรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่าย เพ่ือเหลือรายได้สําหรับการชําระ
หน้ี 

2.2 ความสามารถในการชําระหน้ีของธุรกิจ พิจารณาได้จากอัตราส่วนทางการเงิน 
ดังน้ี 

2.2.1 อัตราสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
2.2.2 อัตราส่วนหน้ีสินและความคุ้มครองรายจ่ายประจํา (Dept and 

Converage Ratio) 
2.2.3 อัตราส่วนความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
2.2.4 อัตราส่วนความเจริญเติบโตและอ่ืนๆ (Growth and Others) 

3. เงินทุนหรือหลักทรัพย์ (Capital) คือ เงินทุน หรือสินทรัพย์ หรือเงินฝากของผู้ขอ
สินเช่ือ ที่สามารถนํามาลงทุนในธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องกู้ยืมเงิน แต่จะส่งผลให้มีการหมุนเวียนน้อย ทํา
ให้กําไรของกิจการน้อยลงตามไปด้วย ผู้ประกอบการจึงทําการกู้ยืมตามกําลังความสามารถของตน ถ้า
มีการใช้เงินกู้ยืมที่สูง ธุรกิจอาจประสบปัญหาเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ เพราะต้องนํากําไรที่เกิดข้ึนไป
ชําระเงินกู้แก่ธนาคาร ถ้ากําไรน้อยธุรกิจอาจประสบผลขาดทุนได้  

4. ภาวการณ์ (Conditions) คือ ปัจจัยที่เป็นเง่ือนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได้ อาจ
เน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อาชีพ หรือเง่ือนไขในการกู้ เช่น ในสภาวะของเงินเฟ้อที่
เพ่ิมสูงข้ึนจะทําให้รายได้สุทธิลดลง ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการชําระ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาลในการควบคุม ยกเลิก ส่งเสริม เพ่ิมกฎข้อบังคับ ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องคํานึงใน
การพิจารณาสินเช่ือ 

5. หลักประกัน (Collateral) คือ หลักทรัพย์ค้ําประกันที่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กู้จะนํามาเป็น
หลักประกันไว้กับธนาคาร เพ่ือให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจและลดความเสี่ยงหากผู้ขอสินเช่ือไม่
ชําระหน้ีตามกําหนด ก็สามารถนํามาขายทอดตลาดได้ตามท่ีกฎหมายกําหนดส่วนใหญ่มักจะเป็น
ทรัพย์สินถาวร เช่น ที่ดิน เครื่องจักร อาคาร ยานพาหนะ 

ในการพิจารณาสินเช่ือมีหลักเกณฑ์3P ที่ทางสถาบันการเงินจะพิจารณาผู้ขอสินเช่ือ ว่ามี
ความเหมาะสมในการอนมุัติให้หรือไม่นั้นพิจารณาจากหลัก 3P คือ 

1. วัตถุประสงค์ (purpose) โดยพิจารณาวงเงิน สินเช่ือชนิดของสินเช่ือ ที่จะนําไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จะมีเครื่องบ่งช้ีอะไรหรือไม่ว่า สินเช่ือที่ขอกู้อาจ
นําไปไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2. การชําระคืน (payment) คือความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ จะสามารถชําระคืน
ได้ตามกําหนดหรือไม่ ระยะเวลาที่ขอมาเพ่ือผ่อนชําระสินเช่ือน้ันมากหรือน้อยไปหรือไม่ที่จะชําระคืน
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กําหนดชําระเป็นงวดหรือจะชําระครั้งเดียว และความน่าเช่ือถือของผู้ขอ สินเช่ือ สําหรับการปฏิบัติ
ตามข้อตกลง 

3. การป้องกันความเสี่ยง (protection) เป็นสิ่งที่ทางสถาบันการเงินให้ความสําคัญ
เพราะทางสถาบันการเงินผู้ให้สินเช่ือ จะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ผู้ขอสินเช่ือ ไม่สามารถชําระหน้ีสิน
คืนได้ รวมถึงพิจารณาถึงความเสี่ยงของธุรกิจด้วย เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ทั้ง
ต่อธุรกิจและต่อตัวของผู้ขอสินเช่ือ และการป้องกันความเสี่ยงทําโดยการประเมินมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ค้ําประกันไว้ให้มีมูลค่าเพียงพอต่อหน้ีสินที่เกิดขึ้น 

ประเภทของกลุ่มลูกค้าเงินกู้ 
กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ต้องการข้ึนทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคาร พนักงานจําเป็นต้องศึกษาความ

เป็นมาของกลุ่มบุคคลน้ันๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการตรวจสอบคุณลักษณะ คุณสมบัติและ
สถานะของกลุ่ม โดยกลุ่มบุคคลที่ธนาคารจะพิจารณารับขึ้นทะเบียนน้ันควรได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จนเกิดกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็งหรือเกิดจากการสร้างความ
เข้มแข็งโดยการรวมตัวกันของกลุ่มมาอย่างยาวนานผ่านประสบการณ์ของกลุ่มและมีระบบการจัดการ
ของกลุ่มดีพอสมควรแล้วจนมีความน่าเช่ือถือในด้านฐานะทางการเงิน รายได้ ทรัพย์สิน เงินทุน มีการ
บริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีแผนธุรกิจหรือโครงการที่ดีมีความเป็นไปได้ มีการบันทึกผลการ
ดําเนินงานในแบบบัญชีที่น่าเช่ือถือ ตรวจสอบได้และมีการแจ้งให้คณะกรรมการหรือสมาชิกรับรอง
หรือรับทราบแล้ว 

กลุ่มบุคคลท่ีมีความประสงค์จะขอกู้เงินจากธนาคารน้ันจะต้องเป็นกลุ่มประเภทใด
ประเภทหน่ึง ดังน้ี 

1. กลุ่มอาชีพ (Occupational Group หรือ OG) เกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมตัวกันเพ่ือ
ประกอบธุรกิจในรูปแบบของการผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาผลผลิต หรือ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการออมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยท่ีสมาชิกกลุ่มทุก
คนต้องใช้ประโยชน์จากเงินกู้ร่วมกัน รับผิดชอบหน้ีร่วมกัน ในการดําเนินงานของธนาคารในการ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพน้ีเป็นการสนับสนุนสินเช่ือในรูปแบบ ONE- STEP LOAN เช่น กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตทางการเกษตรกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มค้าปลีกค้าส่ง 
กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มเพ่ือสุขภาพ กลุ่มสมุนไพร  

2. กลุ่มการเงิน (FinancialGroup หรือ FG) เกิดจากสมาชิกของกลุ่มรวมตัวกันเพ่ือระดม
ทุนจากการออมทรัพย์หรือการถือหุ้นร่วมกันของสมาชิกโดยกลุ่มจะทําหน้าที่บริการทางการเงินให้กับ
สมาชิกกลุ่มเพ่ือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองในระบบเศรษฐกิจชุมชน
โดยกลุ่มการเงินจะมีคณะกรรมการทําหน้าที่จัดหาเงินทุนทั้งจากสมาชิกหรือจากภายนอกแล้วนํา
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เงินทุนน้ันไปบริหารจัดการให้สมาชิกของกลุ่มกู้เงินต่อไปในการดําเนินงานของธนาคารในการ
สนับสนุนกลุ่มการเงินน้ีเป็นการสนับสนุนสินเช่ือในรูปแบบ TWO –STEPLOAN เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่มการเงินขนาดเล็ก สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์
สตรี กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มลูกค้าคุณภาพของ ธ.ก.ส.  

ประเภทของเงินกู้ 
1. เงินกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการดําเนินกิจการหมายถึงวงเงินกู้ที่กําหนดให้กลุ่ม

บุคคลเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกรรมตามแผนธุรกิจของกลุ่มหรือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินงานใน
รอบหน่ึงปีของกลุ่มอาชีพหรือวงเงินกู้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิกของ
กลุ่มการเงิน ซึ่งสาขาต้องกําหนดวงเงินกู้ไว้ในหนังสือกู้เงินตามที่ธนาคารกําหนดโดยวงเงินกู้ดังกล่าว
สามารถเบิกรับเงินกู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้คงเหลือและระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหนังสือกู้เงินน้ัน 

2. เงินกู้เพ่ือเป็นค่าลงทุนในการดําเนินกิจการหมายถึงวงเงินกู้ที่กําหนดให้กลุ่มบุคคลเพ่ือ
ใช้เป็นค่าลงทุนในทรัพย์สินปรับปรุงหรือเป็นค่าลงทุนตามแผนงานหรือโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือจําเป็นต่อการทําธุรกิจโดยให้กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าลงทุนทั้งหมดของ
โครงการและกลุ่มบุคคลต้องมีเงินทุนตนเองสมทบร้อยละ20ของค่าลงทุนของโครงการ 

วัตถุประสงคใ์นการกู้เงิน 
การให้เงินกู้แก่กลุ่มบุคคลจําเป็นต้องทราบข้อมูลการใช้เงินกู้ของกลุ่มเพ่ือนําไปใช้ในการ

บริหารงานสินเช่ือและนําไปเป็นส่วนหน่ึงของการกําหนดวงเงินกู้ การกู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรมการพณิชยกรรม การบริการและ
การบริการการเงินชุมชน วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้มีดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน 
ให้มีประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด 

2. เพ่ือส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งหมายให้มี
การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรมหรือด้านบริการภายในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้
หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่จะมาซึ่งการลดค่าใช้จ่าย การส่งเสริมการออมและการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน โดยต้องไม่เป็นอาชีพที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
3.1 การศึกษาอบรมสัมมนา ดูงานหรือฝึกงานในด้านการส่งเสริมอาชีพหรือเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพหรือเพ่ือการศึกษาของคนบุคคลในครอบครัว 
3.2 การสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่การดํารงชีวิต 
3.3 การจัดหาปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
3.4 การจัดหาปัจจัยอ่ืนที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 
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4. เพ่ือการดําเนินการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
ตามโครงการของรัฐหรือของธนาคาร 

หลักการวิเคราะห์เงินกู้ 
โดยทั่วๆ ไปข้อมูลที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์เงินกู้แบ่งได้เป็น 2 หมวดใหญ่ๆ คือ 
1. การวิเคราะห์ตัวผู้กู้ เพ่ือพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีความน่าเช่ือถือและมีศักยภาพในการ

ประกอบอาชีพที่ขอกู้หรือไม่ ซึ่งจะมีรายละเอียดการวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ช่ือเสียง 
ความซื่อสัตย์สุจริต ประวัติการใช้เงินกู้ ประวัติการชําระหน้ีเงินกู้และหรือมีความรู้หรือประสบการณ์ที่
ผ่านมาเก่ียวกับการประกอบอาชีพที่ขอกู้ เพ่ือการตัดสินใจว่าเป็นผู้ที่ธนาคารสมควรจะให้กู้หรือไม่ 

2. การวิเคราะห์วงเงินกู้ 
การวิเคราะห์วงเงินกู้จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใหญ่ๆ 4 ประการ คือ 
2.1 ความต้องการเงินกู้ตามแผนการผลิต หรือความต้องการเงินกู้ตามแผนงาน หรือ

โครงการความต้องการเงินกู้มิใช่พิจารณาความต้องการเงินกู้ของตัวผู้กู้แต่เพียงประการเดียว แต่
จะต้องพิจารณาให้ลึกลงไปถึงรายละเอียดของความต้องการเงินกู้แท้จริงของผู้กู้ ซึ่งการให้กู้จะต้อง
อาศัยข้อมูลมาตรฐานเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการประกอบ
อาชีพที่ขอกู้ที่มีความน่าเช่ือถืออย่างแท้จริง โดยพยายามใช้แหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบและตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เงินกู้ ควบคุมการใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
อย่างถูกต้องด้วย การวิเคราะห์ความต้องการเงินกู้แท้จริงน้ัน ธนาคารจะใช้วิธีการวิเคราะห์อย่าง
หยาบหรือละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและจํานวนเงินที่ให้กู้ว่ามากหรือน้อยเพียงใด 

2.2 รายได้ให้พิจารณารายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานแล้วคือ ต้องพิจารณา
ค่าใช้จ่ายด้วย เพราะการผลิตบางอย่างมรีายได้มาก แต่มีต้นทุนการผลิตสูง หรือมีค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
สูงหรือสูงทั้งสองอย่าง 

2.3 ความสามารถชําระหน้ีพิจารณาถึงความสามารถของลูกค้าในการชําระหน้ี
ธนาคารได้ตามกําหนด โดยพิจารณาจากรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายรวมแล้วลูกค้ายังมีรายได้เหลือ
เพียงพอต่อการชําระหน้ีธนาคาร 

2.4 หลักประกันเงินกู้จะให้ลูกค้าใช้หลักประกันที่มั่นคงก่อนโดยพิจารณาจาก
หลักทรัพย์ที่ผู้ขอกู้มีอยู่ หากผู้กู้ไม่มีหลักทรัพย์จํานองเป็นประกัน หรือไม่มีเงินฝาก หรือหลักทรัพย์
รัฐบาลไทยเช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือหลักประกันที่มั่นคงอย่างอ่ืนตามที่ธนาคารกําหนด ธนาคารจะ
ผ่อนปรนให้สามารถใช้หลักประกันบุคคลค้ําประกันได้ หลักสําคัญของการวิเคราะห์หลักประกันก็คือ 
ต้องการให้ผู้กู้ใช้หลักประกันที่เหมาะสมเพียงพอ และคุ้มกับวงเงินที่ขอกู้เพ่ือเป็นการประกันความ
เสี่ยงในการให้เงินกู้ของธนาคาร 



37 

ธ.ก.ส. น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Responsibility) มา
เป็นแนวทาง ในการขับเคล่ือนภารกิจองค์กร ธ.ก.ส. อย่างบูรณาการภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือ
พัฒนาภาคการเกษตรและภาคชนบทให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
โดย ธ.ก.ส. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรและเครือข่าย สร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
การตลาดและหาแนวทางประกันความเสี่ยงให้กับลูกค้า จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน
ภาคชนบทโดยพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้รวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการขยายโอกาส สร้างรายได้ และลดต้นทุน ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สถาบันพัฒนาเกษตรกรและชนบท เพ่ือให้เป็นกลไกในการพัฒนา
เกษตรกร และสถาบันการเกษตร รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการพัฒนาลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และ
การจัดการผลิตและการตลาดให้เป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตรรองรับ AECเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตรโดยเน้น 9 ผลิตผลได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา 
ปาล์มนํ้ามัน ลําไย โคเน้ือ กาแฟ โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เป็นกลไกหลัก บูรณาการสนับสนุนสินเช่ือ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain Financing & Supply Chain 
Management) โดยการสนับสนุนการให้สินเช่ือเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรตลอดต้นนํ้า กลางนํ้า
และปลายนํ้า รวมท้ังพัฒนาลูกค้าให้เป็น Smart Farmer /ผู้ประกอบการ พัฒนาขบวนการสหกรณ์
ให้เข้มแข็ง และยกระดับเครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นสถาบันการเงินชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการทางการเงินครบวงจร มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ภาคชนบทโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain 
Financing) พัฒนาธุรกรรมธนาคารเพ่ือรองรับธุรกิจต่างประเทศ (Trade Finance) ขยายบริการบัตร
สินเช่ือเกษตรกรและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือลดความเสี่ยงภาคครัวเรือนรวมทั้ง
พัฒนาช่องทางการให้บริการใหม่เพ่ือลดต้นทุนของลูกค้า โดยสร้างเครือข่ายตัวแทนธนาคารขยายการ
ให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และพัฒนาการให้บริการผ่าน Mobile Phone Banking / 
Internet Banking /E- Banking  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอโดยพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย บริหาร
ต้นทุนให้เหมาะสม (Matching Fund) โดยการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) รวมท้ัง
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พัฒนาระบบบริหารการเงินให้หลากหลายและมีความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมในการ
บริหารการเงินการลงทุน เพ่ือรองรับ AEC และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสู่มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรรองรับ AEC โดยการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ ยกระดับงานวิจัยเพ่ือกําหนดทิศทางและ
กลยุทธ์องค์กร และนําสู่การปฏิบัติ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการพัฒนาผลิตภาพของ
พนักงาน (Productivity) ให้เพ่ิมข้ึน คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกลยุทธ์องค์กร รวมทั้ง 
พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการความรู้ (KM) ขององค์กร กระบวนการธุรกิจ
หลัก และระบบการทํางานให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับ AEC 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยพัฒนา
กระบวนการทํางานและผลิตภัณฑ์บริการท่ีคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสํานึกพนักงาน โดยการ
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม จิตอาสา สํานึกรักษ์โลก 
รวมท้ังส่งเสริมการอนุรักษ์ ดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้
รักษ์ป่า รักษ์นํ้า รักษ์ดินและรักษ์อากาศ 

สรุปหลักการบริหารบริหารสินเช่ือ มีองค์ประกอบร่วมที่สําคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
พิจารณาการให้สินเช่ือที่เหมาะสมในแนวทางเดียวกัน ป้องกันการกู้เงินที่ผิดวัตถุประสงค์ ลดอัตรา
การค้างชําระหน้ี สามารถพิจารณาหลักประกันให้มีมูลค่าเพียงพอต่อหน้ีสินที่เกิดข้ึนหากลูกค้าไม่
สามารถนําเงินมาชําระหน้ีน้ันได้ 

ภาระหนีส้นิและสาเหตุของการค้างชําระหนี้ของเกษตรกร 
ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาภาระหน้ีสินและสาเหตุของการค้างชําระหน้ีของเกษตรกร คํา

นิยาม มีดังต่อไปน้ี พิชญ์ นิตย์เสมอ (2538) ได้ทําการศึกษาสภาพหน้ี (ไม่เป็นหน้ี) ของเกษตรกรใน
รอบปีมีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลสาเหตุของการมีหน้ีสินจําแนกได้3 ประการ คือ ด้านการผลิต เป็น
เร่ืองประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรแต่ละรายด้านการตลาดที่เกี่ยวพันกับความเสี่ยงและความ
ไม่แน่นอน นอกเหนือการควบคุมของเกษตรกร เป็นความผันผวนของราคา (ตกตํ่า) และด้านการ
แทรกแซงของรัฐบาล อันเน่ืองจากโครงการที่รัฐบาลส่งเสริมประสบความล้มเหลว ทําให้เกษตรกรมี
หน้ีสินพอกพูนมากขึ้นจนเกินกําลังที่จะแก้ไขด้วยตนเอง 

ศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ (2551) ได้ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ มูลเหตุการค้างชําระหน้ีกล่าวไว้
ว่า การค้างชําระหน้ีของลูกหน้ีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในการดําเนินงานของธนาคาร เน่ืองจากการ
อํานวยสินเช่ือแก่ลูกค้าที่มาขอสินเช่ือ แม้ว่าจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้แล้วก็ตาม แต่ยังมี
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อลูกหน้ีให้ไม่สามารถชําระหน้ีคืนได้ตามกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งสาเหตุสามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัยดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อตัวลูกหน้ีได้ ได้แก่ 

1.1 ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัญหาสําคัญของการประกอบธุรกิจ หากภาวะเศรษฐกิจดี
ย่อมส่งผลให้การประกอบธุรกิจมีการขยายตัว และเจริญรุ่งเรือง หากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือซบ
เซา ย่อมส่งผลให้เกิดการชะลอตัวให้ทางธุรกิจ และเกิดการจ้างงานลดน้อยลง รายได้ของบุคคลลดลง
ตามไปด้วย ซึ่งในบางธุรกิจอาจประสบกับปัญหาถึงข้ันล้มละลายได้ 

1.2 นโยบายรัฐบาล การดําเนินธุรกิจย่อมต้องเป็นไปในขอบเขตแห่งกฎหมาย ธุรกิจ
บางชนิดรัฐบาลอาจเห็นว่ามีความจําเป็นต่อการครองชีพของประชาชน ก็อาจมีการกําหนดให้มีการ
ควบคุมราคา เช่น ปูนซีเมนต์ น้ําตาล การกระทําเช่นน้ีเป็นผลดีต่อผู้บริโภค แต่ถ้ามีปัจจัยอ่ืน
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลจะต้องพิจารณาปรับนโยบายให้เหมาะสม เช่น ถ้าต้นทุนสินค้าที่ถูกควบคุมราคา
สูง ก็ต้องขยับราคาควบคุมให้สูงข้ึนบ้าง ถ้าผู้ประกอบการไม่มีกําไร อาจทําให้ไม่มีกําลังใจจะขยายการ
ผลิต เพ่ือผลิตสินค้าเพ่ิมขึ้นให้ทันต่อสภาวการณ์ กจ็ะเป็นการช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การต้ังกําแพงภาษี
เพ่ือช่วยเหลืออุตสาหกรรมภายในประเทศ นโยบายมาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1.3 ค่านิยมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งสองแม้ดูว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย แต่ก็อาจจะทําให้ธุรกิจบางประเภทเกิดปัญหาขึ้นได้ โดยเฉพาะธุรกิจที่เก่ียวกับแฟช่ันเมื่อ
ผู้บริโภคมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือทางด้านเทคโนโลยีเช่นอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในราคาที่ถูกลงและคุณภาพดีขึ้น 

1.4 ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ ที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ ภัยจากนํ้าทว่ม 
ผลเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

2. เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายในธนาคาร และสามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย หากอัตราดอกเบ้ียสูงข้ึน ส่งผลให้ผู้กู้รับภาระ
อัตราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น ผู้กู้ต้องใช้จํานวนเงินและเวลานานมากข้ึนกว่าเดิมในการชําระหน้ีให้หมด อัตรา
ดอกเบ้ียที่เปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อการค้างชําระที่สูงข้ึน 

2.2 การประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่เหมาะสม เช่น การประเมินราคาหลักประกันที่สูง
เกินไป หลักทรัพย์ค้ําประกันไม่มีสภาพคล่อง ทําให้ผู้กู้ได้รับการอนุมัติวงเงินหลักประกันไม่คุ้มกับมูล
หน้ี เกินความจําเป็น หรือเกินความสามารถในการชําระหน้ี ทาํให้ผู้กู้ไม่คํานึงถึงการสูญเสียหลักทรัพย์
ที่ค้ําประกันไว้ 
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2.3 ระบบการติดตามละการควบคุมของธนาคาร มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 
2.4 พนักงานให้บริการด้านสินเช่ือ เน้นปริมาณงานมากกว่าคุณภาพของงาน ขาด

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ 
3. เกิดจากตัวลูกหน้ี ได้แก่ 

3.1 การท่ีลูกหน้ีนําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เช่น การนําไปเก็งกําไรใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นําเงินกู้ไปซื้อของใช้สิ้นเปลือง ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตอบแทน 

3.2 การย้ายถิ่นที่อยู่ การเปลี่ยนงาน การถูกเลิกจ้างทําให้ไม่สามารถรับภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นได้ 

3.3 ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเกิดอาการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวอย่าร้าง 
ทําให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลต่อการชําระหน้ีได้ 

3.4 ลูกหน้ีสร้างหน้ีสินภายนอกเพ่ิมขึ้น 
3.5 ลูกหน้ีทําการค้าเกินตัว หรือหวังผลกําไรในธุรกิจมากเกินไป ภาระเงินงวดที่คาด

ไว้อาจเกินความสามารถในการชําระหน้ีได้ 
3.6 ลูกหน้ีเจตนาไม่จ่ายชําระหน้ีหรือนําเงินไปชําระหน้ีภายนอกก่อน 

สามารถ นิตย์เสมอ (2536) ได้ทําการศึกษาสาเหตุที่เกษตรกรมีหน้ีสินค้างชําระโดยได้
ประมวลผลข้อมูลหน้ีสินค้างชําระของเกษตรกรท่ีมีอยู่กับส่วนราชการ และ ธ.ก.ส. สามารถสรุป
สาเหตุได้ดังน้ี 

1. ปัญหาเกิดจากส่วนราชการ เช่น การเร่งรีบดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 
ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น ขาดการประสานงานท่ีดี มีการให้สินเช่ือซ้ําซ้อน หรือ
พนักงานไม่สันทัดในการให้สินเช่ือกับเกษตรกร 

2. ปัญหาเกิดจากโครงการไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เช่น สภาพพ้ืนที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ไม่เหมาะที่จะทําการเกษตร สินเช่ือที่จัดให้ไว้ไม่เพียงพอ ปัจจัยการผลิตที่จัดหามาไม่
เหมาะสม 

3. ปัญหาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ หรือผลผลิตการเกษตรตกตํ่ากว่า
เป้าหมาย 

4. ปัญหาเกิดจากสาเหตุสุดวิสัยในตัวเกษตรกรเอง เช่น ตาย วิกลจริต 
5. ปัญหาเกิดจากความรู้ความเข้าใจของตัวเกษตรกรเอง และการอธิบายให้ความกระจ่าง

ในสาระสําคัญของโครงการของเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลแก่เกษตรกร เช่น เกษตรกรเข้าใจวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กู้เงินคลาดเคล่ือน โดยคิดว่าวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับตามโครงการ
เป็นสิ่งของซึ่งรัฐบาลให้ฟรีโดยไม่ต้องชําระคืน และมีเกษตรกรอีกเป็นจํานวนมากที่ใช้เงินกู้ผิด
วัตถุประสงค์ โดยต้ังใจที่จะบิดพลิ้วไม่ส่งเงินกู้ตามกําหนดระยะเวลา 
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ธ.ก.ส. ได้ทําการวิเคราะห์ สภาพการค้างชําระหน้ีเกษตรกรน้ี พบว่ามาจากหลายสาเหตุ 
ดังน้ี 

1. เกษตรกรมีความจําเป็นฉุกเฉินในครัวเรือนจึงนําเงินที่จะนําไปชําระหน้ีมาเป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร  

2. ผลผลิตเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฝนแล้ง น้ําท่วม โรคระบาด 
(ไข้หวัดนก) ทําให้ผลผลิตตํ่ากว่าเป้าหมาย 

3. ปัญหาด้านการตลาด ผลผลิตขายไม่ได้ราคา 
4. ขาดการสนับสนุนด้านการผลิต เช่น การส่งเสริมการผลิต การปรับปรุง โครงการสร้าง

การผลิตตามตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ 
5. เกษตรกรมีภาระหน้ีสินหลายที่ ทั้งสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 
สรุป สาเหตุของการเป็นหน้ีเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เกิดจาก
ปัจจัยภายใน เช่น การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลักทรัพย์ไม่เหมาะหรือใน
บางครั้งอาจเกิดจากตัวลูกหน้ีเอง เช่น การที่ลูกหน้ีนําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ลูกหน้ี
ทําการค้าเกินตัว ลูกหน้ีเจตนาไม่จ่ายชําระหน้ีให้กับธนาคาร เพ่ือเป็นการควบคุมการชําระหนี้ของ
ลูกค้า ธนาคารควรศึกษาหาสาเหตุการค้างชําระที่แท้จริง เพ่ือป้องกันการผิดนัดชําระ ป้องกันการเกิด
หน้ีค้างในอนาคต 

 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยภายในประเทศ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เป็นงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ ซึ่งมีส่วน

เก่ียวข้องกับประเด็นสําคัญในการวิจัยและทําให้เกิดแง่คิดและแนวทางในการวิจัย โดยมีงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังน้ี 

สุรัสวดี บรรพตเสต (2558) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ี
สินเช่ือประชาชน ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี”พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อความสามารถในการชําระสินเช่ือประชาชน ได้แก่ ปัจจัยภายในธนาคาร ปัจจัยของผู้กู้ และปัจจัย
ภายนอกธนาคาร ปัจจัยภายในธนาคาร ที่มีผลต่อความสามารถในการรับชําระหน้ี ได้แก่ ช่องทางใน
การชําระเงินกู้ของธนาคาร วิธีการแจ้งเตือนก่อนถึงกําหนดชําระเงินของธนาคาร การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของธนาคาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเงินกู้ การรับชําระหน้ีและติดตาม
ทวงถามหน้ีเมื่อเลยกําหนด ปัจจัยของผู้กู้ ได้แก่ ผู้กู้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีหน้ีสินภายนอกมาก ผู้กู้ทํา
การค้าเกินตัว สภาพครอบครัวหย่าร้าง เจ็บป่วยเรื้อรัง การเปลี่ยนงาน นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
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ของการกู้ ความเจตนาบิดพลิ้วไม่ยอมชําระหน้ี ย้ายถิ่นที่อยู่ และผู้กู้ถึงแก่กรรมปัจจัยภายนอก
ธนาคาร ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีเช่น สมาร์ทโฟน เครื่อง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ภัยธรรมชาติ นโยบายของรัฐเก่ียวกับการบริโภค อัตราเงินเฟ้อ นโยบายรัฐ
เก่ียวกับการลงทนุ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ธนัญญ์รัตน์ แสงเหมือน (2558) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความสามารถใน
การชําระหน้ีสินเช่ือเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา จังหวัดลําปาง” วัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความคิดเห็นของทัศนคติต่อความสามารถชําระหน้ี การบริหารหน้ี การจัดการรายได้ และ
ความสามารถในการชําระหน้ี และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ี
สินเช่ือเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา จังหวัดลําปาง กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าสินเช่ือ
เคหะและมีปัญหาเก่ียวกับความสามารถชําระหน้ีของธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา จังหวัดลําปาง 
จํานวน 357 คน เป็นการวิจัย เชิงสํารวจ เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติพรรณนาหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วย
สมการโครงสร้างด้วยสมการโครงสร้าง พบว่า รายได้กับค่าใช้จ่ายเพียงพอแต่ไม่มีเงินเก็บออม การ
ชําระสินเช่ือเคหะที่ผ่านมาชําระตรงตามเวลา แต่มีภาระหน้ีสินอ่ืนนอกเหนือจากหน้ีสินกับธนาคาร
ออมสิน เงินที่กู้สินเช่ือเคหะของธนาคารออมสินไม่เพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากอนุมัติเงินกู้ตํ่า
กว่าที่ขอกู้ การติดตามหน้ีใช้จดหมายเตือนจากธนาคารความคิดเห็นของการบริหารหน้ี อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนทัศนะคติต่อความสามารถชําระหน้ี การจัดการรายได้ และความสามารถในการชําระ
หน้ีสิน อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการโครงสร้าง พบว่าทัศนคติต่อความสามารถชําระ
หน้ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการจัดการรายได้ รองลงมาคือ ทัศนคติต่อความสามารถชําระหน้ีมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการบริหารหน้ี ลําดับต่อมาคือ การจัดการรายได้มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
ชําระหน้ีสิน และทัศนคติต่อความสามารถชําระหน้ีมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการชําระ
หน้ีสิน 

ฐานิตามีลา (2556) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหน้ีนอกระบบของชาวนา ใน
เขตอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี”ผลการวิจัย พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 41-50 
ปี มีสถานภาพอยู่ด้วยกัน มีการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3-5 คน 
มีรายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาท ปัจจัยทางเศรษฐกิจของชาวนา ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทํานาต่อรอบการผลิต 30,000 -
472,500 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆในการทํานาต่อรอบการผลิต 10,200 -235,250 บาท มีมูลค่า
ทรัพย์สินรวม 40,000- 225,5000 บาทมีกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นของตนเอง/คู่สมรส มีเอกสารแสดง
กรรมสิทธ์ิ ในปัจจุบันใช้ระบบชลประทานเป็นแหล่งนํ้าทําการเกษตร มีรายได้จากการทํานา เมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายในการทํานาโดยรวมพอกัน มีรายได้รวมท้ังหมดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิต
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พอกัน ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการกู้เงินของชาวนา ส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินกู้จากนายทุนมีจํานวนเงินกู้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท ใช้บุคคลค้ําประกันหรือลูกหน้ีร่วม มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพ่ือ
ใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพ มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้นอกระบบน้อยกว่าหรือเทา่กับร้อยละ 5 ต่อปี มี
ระยะเวลาในการกู้เงิน 3-6 เดือน มีระยะเวลาในการผ่อนชําระคืน 3-6 เดือน การเป็นหน้ีนอกระบบ
ของชาวนา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อวิเคราะห์รายละเอียด พบว่าชาวนาให้ความคิดเห็นมากที่สุด
ในด้านหน้ีจากการประกอบอาชีพ รองลงมาคือด้านหน้ีจากเหตุสุดวิสัย และให้ความคิดเห็นในด้านหน้ี
จากการไม่มีวินัยในการใช้เงินน้อยที่สุด 

วัชรีมิ่งแก้ว (2556) ศึกษาเรื่อง “ภาวะการค้างชําระหน้ีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมในจังหวัดระนอง” จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องกับตัวเกษตรกร แบ่งเป็นด้าน
การผลิตหรือการตลาด เกิดจากต้นทุนการผลิตสูงด้านเศรษฐกิจ เกิดจากการมีรายรับราบจ่ายไม่ลงตัว 
มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชําระหน้ี มีหน้ีสินมากด้านการบริหารจัดการ เกิดจากการอยู่ไกล ไม่สะดวกใน
การมาชําระหนี้ มีการนําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีการชําระหน้ีแหล่งอ่ืนก่อน ส.ป.ก.ระนองด้าน
ส่วนตัวของเกษตรกร เกิดจากพฤติกรรมลักษณะเหนียวหน้ี ไม่อยากชําระหน้ีให้เสร็จสิ้นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. ระนอง แบ่งเป็น ด้านนโยบาย เกิดจากการพิจารณาให้สินเช่ือไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิรูปการจัดการและพัฒนา
เกษตรกร กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และกลุ่มกฎหมาย หรือรับรองจากกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเกิดจากการกําหนดวันชําระเงินกู้ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลผลผลิตด้านการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เกิดจากเจ้าหน้าที่ใช้คําพูดและกิริยาไม่เหมาะสมในการติดตามทวงหน้ี การใช้คําพูด
หรือกิริยาของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนสําคัญต่อการส่งผลต่อการชําระหน้ีเงินกู้ เพราะหากเจ้าหน้าที่มีการ
พูดจากับเกษตรกรด้วยความสุภาพช้ีแจงถึงความจําเป็น เกษตรกรจะเข้าใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทุกรายด้านบริหารจัดการ เกิดจากไม่มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ขอกู้เงินหรือไม่ ขาดการติดตามทวงหน้ีอย่างต่อเน่ือง และช่องทางการชําระคืนมีน้อย ไม่สะดวก
เดินทางมาชําระหน้ี ต้องต่อรถหลายต่อ และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงส่งผลให้เกิดภาวะการค้าง
ชําระหน้ีดังกล่าว 

วารุณี ศรีชัย (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดหน้ีสินเกษตรกร ตําบลนํ้าดิบ อําเภอ
ป่าซาง จังหวัดลําพูน” เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของเกษตรกร และปัจจัยที่ก่อให้เกิดหน้ีสิน
ของเกษตรกร ตําบลนํ้าดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในส่วน
ของข้อมูลทั่วไป เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อยู่ในช่วงระดับประถมศึกษา ระดับรายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน สมาชิกในครอบครัวมีจํานวน 
5 คนขึ้นไป สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรด้านดารทําสวน และมีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 6-10 
ไร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือปัจจัยทางด้านรายได้ที่ได้รับจากการ
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ทําการเกษตร ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ปัจจัยด้านการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน และปัจจัย
ด้านการลงทุนทางการเกษตร เช่น ซื้อปุ๋ย ซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ดิน แรงงาน ส่วนปัจจัยที่มี
อิทธิพลน้อยต่อการก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ การใช้จ่ายเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในครอบครัว เช่น การ
เจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุ  

สมฤทัย บัวก่ิง (2555) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัย
เศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยการบริหารงานของสหกรณ์ ที่มีผลต่อการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง
สงขลา ศึกษากลุ่มตัวอย่าง จํานวน 353 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วย
คําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบโลจิสติกส์พหุ (Multinomial Logistic Regression) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส มีผลต่อการชําระคืนเงินกู้ของสหกรณ์ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม พบว่า ส่วนใหญ่มีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ เพ่ือสร้างและต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัย 
เมื่อถึงกําหนดชําระเงิน สามารถชําระได้บ้างเป็นบางคร้ัง แต่ทุกครั้งที่มีรายได้จะรีบนําเงินส่งทันทีด้วย
ตัวของสมาชิกเอง เน่ืองจากมองว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ปัจจัยด้านการบริหารงานของ
สหกรณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ใช้ที่ดินของตนเองเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน โดยราคาประเมินของ
หลักทรัพย์ค้ําประกันเฉลี่ย อยู่ที่ 546,333.14 บาท การติดตามหน้ีของสหกรณ์ จํานวนครั้งที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ติดตามทวงถามหนี้ ความเข้าใจเก่ียวกับการชําระคืนเงินกู้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ชําระคืนเงินกู้ไม่ปกติของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จํากัด 

ทศพร จาดฤทธ์ิ (2554) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการชําระหน้ีของเกษตรกรลูกค้า
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่” โดยการ
เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรลูกค้าเงินกู้ที่มีความสามารถในการชําระหน้ีได้ตามกําหดและเกษตรกร
ลูกค้าเงินกู้ที่ไม่มีความสามารถในการชําระหน้ีตามกําหนด พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการชําระหน้ีเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ได้แก่ รายได้ทางการเกษตร รายได้นอกภาค
การเกษตร ขนาดของพ้ืนที่ประกอบการเกษตร และการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ เกษตรกรควรทํา
การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน พร้อมทั้งทําการผลิตให้
สอดคล้องกับปริมาณเงินทุนที่ขอกู้ กับ ธ.ก.ส. เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง 
และควรมีการออมเงินเพ่ือเป็นคาใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านการเงินที่
ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า 
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เอ้ือมดาว เอกะสิงห์ (2554) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมในการชําระหนี้ของลูกค้า บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่าปัญหา
และอุปสรรคของการชําระเงินคืนของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย การมีหน้ีสินที่กู้ยืมอ่ืนๆ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น และประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผู้
เป็นลูกหน้ีเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืมอย่างแท้จริง โดยเข้าใจว่าเป็นเงิน
งบประมาณของแผ่นดิน ต้องชําระคืนเมื่อเรียนจบ ซึ่งแหล่งที่มาที่ถูกต้อง คือ เป็นเงินให้กู้ยืมของ
รัฐบาล ต้องชําระคืนเมื่อเรียนจบ สาเหตุหลักของการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพราะไม่ต้องการเป็นภาระ
ของครอบครัว 

ศิขริน ศิริอ่อน (2554) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ทาํให้เกิดการค้างชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย
ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.10 กรุงเทพมหานคร” พบว่า 
ปัจจัยด้านมูลค่าหลักประกันที่ใช้ในการขอกู้สูงขึ้น จะมีผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการค้างชําระ
หน้ีเงินกู้รวมหรือจะมีผลทําให้การค้างชําระหน้ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเช่นกัน เพราะการที่หลักประกันที่
ใช้ในการขอกู้มีราคาประเมินที่คลาดเคลื่อนหรือสูงกว่าความเป็นจริงในขณะย่ืนคําขอกู้ จะมีโอกาสใน
การรับวงเงินกู้ที่สูงขึ้นไปด้วย เมื่อวงเงินสูงข้ึนจะส่งผลให้ยอดการชําระหน้ีสูงข้ึน ดังน้ัน มูลค่าของ
หลักประกันที่ใช้ในการขอกู้จะทําให้เกิดการค้างชําระหน้ีลดลงได้แต่อย่างใด ส่วนในด้านปัจจัยอ่ืนๆที่
นํามาศึกษา ได้แก่ อายุ อาชีพจํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
ระยะเวลาในการผ่อนชําระของผู้กู้แต่ละราย จํานวนเงินในการผ่อนชําระแต่ละงวด ภาระค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว ไม่มีผลต่อการค้างชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยของลูกค้า 

จิรฐา แก้วมา (2553) ศึกษาเร่ือง“การเป็นหน้ีและการไม่ตัดสินใจไม่ชําระหน้ีนอกระบบ
ของกลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาลนครปฐม”ศึกษาถึงการเป็นหน้ีนอกระบบ
รวมท้ังสาเหตุที่นํามาสู่การตัดสินใจที่ไม่ชําระหน้ีนอกระบบ พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์
รับจ้างในเขตเทศบาลนครปฐม ประสบปัญหาการเป็นหน้ีนอกระบบ ด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ การประกอบอาชีพ การไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน และหน้ีจากเหตุสุดวิสัย อีกทั้งประสบปัญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จนกลายเป็นภาวะหน้ีสินเร้ือรัง นําไปสู่การตัดสินใจไม่ชําระหน้ีนอกระบบ 
ปัญหาเรื่องหน้ีสินนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งระดับครัวเรือน และระดับชาติถือได้ว่าเป็น
ปัญหาที่รุนแรงที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกทิศทางโดยเร่งด่วน ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหน้ีนอก
ระบบของคนชนช้ันกรรมาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการจักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตเทศบาล
นครปฐม ทั้งในประเด็นเรื่องการเป็นหน้ีนอกระบบ และสาเหตุที่นํามาสู่การตัดสินใจไม่ชําระหน้ีนอก
ระบบ แรงจูงใจที่ทําให้ก่อหน้ี เง่ือนไขและการเข้าถึงวงจรและมิติต่างๆของหน้ีนอกระบบ 

ส่องหล้า เลี้ยงรักษา (2553) ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้า
ของผู้ใช้บริการสินเช่ือบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน บริษัทแคปปิตอลโอเค สาขาพิษณุโลก” 
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พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ชําระหน้ีล่าช้าที่แตกต่างกันส่วนปัจจัยทางด้าน อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และ
อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้าไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายกับพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้า
ของผู้ใช้บริการสินเช่ือบุคคล พบว่า พฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้า ในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับ
รายได้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย เมื่อพิจารณาหลายด้าน พบว่า ด้านการใช้จ่ายเงิน ด้าน
ความสามารถในการหารายได้ ด้านความเข้มแข็งด้านการเงินไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย มีเพียงด้านเง่ือนไขต่างๆและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับรายได้
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 
งานวิจัยต่างประเทศ 
Eza Ghassan (2005) ศึกษาเรื่อง “Captial Control and External Debt Term 

Structure” พบว่า การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศของธนาคารมีความสัมพันธ์ต่อความสมดุลของภาวะ
เศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย และการเจริญเติบโตของประเทศน้ันๆ พร้อมทั้งทุนสํารองและภาระหน้ีสิน
ของธนาคารน้ัน 

Daniel (2005) ศึกษาเรื่อง “Essays on Banking and Corporate Finance” พบว่า 
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้กู้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวในอดีตเป็นอุปสรรคและมีผลกระทบในการ
ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินและมีผลกระทบต่อผลประกอบการของสถาบันการเงินด้วย 

Faisai (2004) ศึกษาเรื่อง “Credit constraints,assetprices,and business cycles” 
พบว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีทางการเงิน มีผลกระทบที่รุนแรงต่อการให้สินเช่ือ
และการกันสํารองด้วยราคาหลักประกัน ซึ่งมีองค์ประกอบระหว่างที่ดินและเงินทุน ในวัฏจักรของ
ธุรกิจการเงินในประเทศไทย 

จาการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้
ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดได้ดังน้ี ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ เช่น รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า สาเหตุของการค้างชําระ
หน้ีน้ัน เกิดจากสาเหตุหลักหลายประการ คือ เกิดจากตัวลูกค้า สถาบันการเงิน ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ให้สินเช่ือ และความสามารถในการชําระหน้ีคืนของลูกค้า ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดหน้ีค้าง
มากข้ึน ทําให้ธนาคารต้องหามาตรการในการช่วยเหลือ หรือแบ่งเบา ให้ลูกค้าสามารถชําระหน้ีให้ตรง
เวลาได้ เพ่ือเป็นการลดภาระดอกเบ้ียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และป้องการเสียประวัติของตัวลูกค้า 
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บทที ่3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การรวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research) ใช้แนวทางในการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ ลูกค้าเงินกู้ทั้งหมดของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาจอมบึงจํานวน 5,344 ราย (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง, 2559) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง เน่ืองจากประชากรมีจํานวนแน่นอน (Finite population) ผู้วิจัยจึง
กําหนดขนาดตัวอย่างตามแนวทางของ Taro Yamane 1973 จํานวน 400 คนด้วยอัตราความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95และค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้เกิดขึ้นร้อยละ 5 (ประสพชัย พสุนนท์, 2555) 
 

n = N 
 1+Ne2 
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โดย n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N คือขนาดของประชากรท่ีต้องการศึกษา 
 e คือสัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น (กําหนดให้ 

= 0.05) 
แทนค่าสูตร  
 n = 5,344/1+5,344(0.05)2 
 n = 372.14 
 n = 372.14 
 
เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ในการ

วิจัย 
3. การเลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) จากลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 
 
3. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ข้อมูลที่ใช้ศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสํารวจจากแบบ 

สอบถาม โดยใช้แบบสอบถามจํานวน 400 ฉบับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
เองตามความเป็นจริง เก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถาม เพ่ือนําไป
วิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทําการรวบรวมข้อมูลและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการค้นคว้าจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพ่ือนํามาประกอบในการเรียบเรียงข้อมูลและนําไปใช้ในการอภิปรายผล 
 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด 
(Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ข้อมูลทางด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้คําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 8 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการชําระหน้ีเงินกู้ของ
ลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึงใช้แบบสอบถามแบบ Rating 
Scale จํานวน 37 ข้อ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อการชําระหน้ีเงินกู้ของลูกค้า 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึงใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale
จาํนวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการชําระหนี้ เ งินกู้ของลูกค้าธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึงใช้แบบสอบถามแบบ Rating Scale จํานวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ 
วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารวิชาการ ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่เก่ียวข้องจาก

ห้องสมุดและทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
2. ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือ เก็บรวมรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดของงานวิจัยซึ่งมีเน้ือหา

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
3. กําหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามประเด็นสําคัญของวัตถุประสงค์และขอบเขต

การศึกษา 
4. นําโครงร่างของแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบแก้ไข และนํามา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
5. นําแบบสอบถามให้คณะกรรมการตรวจสอบและเสนอแนะเพ่ิมเติมหาค่าความ

สอดคล้อง IOC (Index of Item-Objective Congruence) แล้วนําแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณา จํานวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความตรงตามเน้ือหา โดยคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.50 ขึ้นไป 

6. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) และความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Validity) โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ครบถ้วน และความสอดคล้องของเน้ือหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษาและนํามา
ปรับปรุงแก้ไขภาษาและคําถามให้กระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายสําหรับการตอบ 

7. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ 
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. แจกแบบสอบถามและทําการให้คําแนะนํากับลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรสาขาจอมบึง จํานวน 400 ราย 
2. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่มีการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  ตรวจสอบความถูก

ต้อง และนําข้อมูลที่ได้มาพิมพ์ใส่ตาราง Microsoft Excel  
3. นําแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (SPSS Statistics) 

เพ่ือหาข้อสรุป 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และเลือกแบบสอบถามที่

สมบูรณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาสรุป วิเคราะห์โดยวิธีทางสถติิด้วยคอมพิวเตอร์ โดย

ใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. วิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปว่า ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ตามกรอบแนวความคิดที่ได้กําหนดไว้ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ (SPSS Statistics) โดยการนําข้อมูลที่

ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน มาบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. อธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือทราบลักษณะพ้ืนฐาน

ทั่วไป ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อการชําระหน้ี
เงินกู้ของลูกค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง โดยใช้ค่าความถ่ีค่าร้อย
ละค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนแบบมาตรวัด 5 ระดับ ตาม Likert 
Scale ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย ระดับความสําคัญ
1.00 – 1.80 มีความสําคัญน้อยที่สุด 

1.81 – 2.60 มีความสําคัญน้อย 

2.61 – 3.40 มีความสําคัญปานกลาง 

3.41 - 4.20 มีความสําคัญมาก
4.21 – 5.00 มีความสําคัญมากที่สุด 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่  
2.1 สถิติ Independent sample t-test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ กับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95 หรือ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.2 สถิติ One way ANOVA (F-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจํานวนสมาชิกในครัวเรือน กับศักยภาพการชําระ
หน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ95หรืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.3 สถิติ Chi-Square เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้าน
สังคม กับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ95หรืออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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บทที่  4 

ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบ 
ถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 
จํานวน 400 คน นํามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม SPSS โดยกําหนดสัญลักษณ์ต่างๆ 
รวมทั้งอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
n  แทน จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
F แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
2  แทน ค่าสถิติทดสอบ ไค-สแควร์ (Chi-square test) 

Sig. แทน ความน่าจะเป็นสําหรับบอกค่านัยสําคัญทางสถิติ 
* แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดประสงค์ของการวิจัย 

โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน ตามลําดับ ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการ

ชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระ

หน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน   
มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 1  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ
หญิง 206 51.5
ชาย 194 48.5

รวม 400 100.0
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.50 และเป็นเพศหญิง จํานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 
 
ตารางที่ 2  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ
ตํ่ากว่า 30 ปี 36 9.00
31 - 40 ปี 92 23.00
41 – 50 ปี 105 26.30
51 – 60 ปี 91 22.80
60 ปีขึ้นไป 76 19.00

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 41 – 50 ปี  จํานวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.30 รองลงมาผู้ที่มีอายุ 31 - 40 ปี จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ผู้ที่มีอายุ 51 – 60 
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ปี จํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
และผู้ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00  
 
ตารางที่ 3  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ
โสด 80 20.00
สมรส 188 47.00
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 132 33.00

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพสมรสจํานวน 188 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.00 รองลงมาผู้ที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.00 และผู้ที่มีสถานภาพโสด จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  
 
ตารางที่ 4  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ
ไม่ได้เรียน 124 31.00
ประถมศึกษา 173 43.30
มัธยมศึกษา 44 11.00
ปวช./ปวส./อนุปริญญา 32 8.00
ปริญญาตร ี 24 6.00
สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.80

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมาไม่ได้เรียน จํานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 ผู้ที่มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส./อนุปริญญา 
จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00 และผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 
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ตารางที่ 5  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านอาชีพ 

อาชีพ จํานวน ร้อยละ
เกษตรกร 177 44.30
ค้าขาย 146 36.50
รับจ้าง 62 15.50
อ่ืนๆ 15 3.80

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.30 รองลงมาผู้ที่มีอาชีพค้าขาย จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง 
จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และผู้ที่มีอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.80  
 
ตารางที่ 6  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 27 6.80
10,001 – 20,000 บาท 149 37.30
20,001 – 30,000 บาท 87 21.80
30,001 – 40,000 บาท 62 15.50
40,001 – 50,000 บาท 44 11.00
มากกว่า 50,001 บาท 31 7.80

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จํานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาทจํานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.00 ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 
และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80  
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ตารางที่ 7  จํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จํานวน ร้อยละ
ตํ่ากว่า 10,000 บาท 80 20.00
10,001 – 20,000 บาท 150 37.50
20,001 – 30,000 บาท 54 13.50
30,001 – 40,000 บาท 66 16.50
40,001 – 50,000 บาท 34 8.50
มากกว่า 50,001 บาท 16 4.00

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท 
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.50 ผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาทจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 
และผู้ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  
 
ตารางที่ 8  จํานวนและร้อยละของขอ้มูลทั่วไปที่ตอบแบบสอบถามในด้านจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน ร้อยละ
1 – 2 คน 94 23.50
3 - 5 คน 225 56.30
5 - 8 คน 81 20.30

รวม 400 100.00
 

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 - 5 คน 
จํานวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมาผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 1 – 2 คน จํานวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และผู้ที่มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 5 - 8 คน จํานวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.30  
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการชาํระหนีข้องลูกคา้
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ สภาพ
การถือครองที่ดิน ขนาดของพื้นที่การผลิต ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร 
รายได้จากผลิตผล รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ โดยได้ทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 

โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลไว้ดังน้ี 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีความสําคัญน้อยที่สุด 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีความสําคัญน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีความสําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 มีความสําคัญระดับมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มีความสําคัญมากที่สุด 

 
ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับสภาพการถือครองที่ดิน 

สภาพการถือครอง
ท่ีดิน 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสํา

คัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ท่ีดินของตนเอง 139 
(34.80) 

150
(37.50) 

80
(20.00) 

31
(7.70) 

0
(0.00) 

3.99 0.93 มาก

ท่ีดินของผู้อ่ืน/เช่า 132 
(33.00) 

146
(36.50) 

91
(22.80) 

31
(7.70) 

0
(0.00) 

3.95 0.93 มาก

ท่ีดินให้สิทธิทํากิน
  

97 
(24.30) 

147
(36.80) 

127
(31.70) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.78 0.90 มาก

รวม 4.00 0.91 มาก
 

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับสภาพการถือครองที่ดิน 
ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 4.00, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย 
สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือมีที่ดินของตนเอง (  = 3.99, S.D. 
= 0.93) ที่ดินของผู้อ่ืน/เช่า (  = 3.95, S.D. = 0.93) และที่ดินให้สิทธิทํากิน (  = 3.78, S.D. = 
0.90) มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่การผลิต 

ขนาดของพ้ืนท่ี
การผลิต 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ 
สําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ต่ํากว่า 5 ไร่ 148 
(37.00) 

132
(33.00) 

84
(21.00) 

36
(9.00) 

0
(0.00) 

3.98 0.97 มาก

5 – 10 ไร่ 116 
(29.00) 

162
(40.50) 

93
(23.30) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.91 0.90 มาก

10 – 20 ไร่ 111 
(27.80) 

147
(36.70) 

113
(28.30) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.85 0.91 มาก

21 – 50 ไร่ 117 
(29.30) 

152
(38.00) 

96
(24.00) 

35
(8.70) 

0
(0.00) 

3.88 0.93 มาก

50 – 10 ไร่ 135 
(33.80) 

147
(36.70) 

80
(20.00) 

38
(9.50) 

0
(0.00) 

3.95 0.96 มาก

มากกว่า 100 ไร่ 133 
(33.30) 

140
(35.00) 

92
(23.00) 

35
(8.70) 

0
(0.00) 

3.93 0.95 มาก

รวม 3.96 0.94 มาก
 

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่การผลิต 
ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.96, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย 
สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือพ้ืนที่การผลิตตํ่ากว่า 5 ไร่ (  = 
3.98, S.D. = 0.97) พ้ืนที่การผลิต 50 – 10 ไร่ (  = 3.95, S.D. = 0.96) พ้ืนที่การผลิต 5 – 10 ไร่ 
(  = 3.91, S.D. = 0.90) พ้ืนที่การผลิตมากกว่า 100 ไร่ (  = 3.93, S.D. = 0.95) พ้ืนที่การผลิต 
21 – 50 ไร่ (  = 3.88, S.D. = 0.93) และพ้ืนที่การผลิต 10 – 20 ไร่ (  = 3.85, S.D. = 0.91) มี
ความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. 

ระยะเวลาในการ
เป็นลูกค้าธนาคาร 

ธ.ก.ส.  

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ
ความ 
สําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

1– 5 ปี  110 
(27.50) 

157
(39.30) 

101
(25.20) 

32
(8.00) 

0
(0.00) 

3.86 0.91 มาก

5 – 10 ป ี 143 
(35.80) 

149
(37.30) 

77
(19.20) 

31
(7.70) 

0
(0.00) 

4.01 0.93 มาก

11 – 15 ปี 158 
(39.50) 

142
(35.50) 

71
(17.80) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

4.07 0.93 มาก

15 ปีขึ้นไป 108 
(27.00) 

144
(36.00) 

119
(29.80) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.83 0.91 มาก

รวม 3.92 0.94 มาก
 

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับระยะเวลาในการเป็น
ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.92, S.D. = 0.94) เมื่อ
พิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัยการเป็น
ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. 11 – 15 ปี (  = 4.07, S.D. = 0.93) เป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. 5 – 10 ปี   
(  = 4.01, S.D. = 0.93) 1– 5 ปี (  = 3.86, S.D. = 0.91) และเป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. 15 ปีขึ้น
ไป (  = 3.83, S.D. = 0.91) มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 12  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ธ.ก.ส.  

จํานวนเงินกู้จาก
ธนาคาร ธ.ก.ส. 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ 
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ต่ํากว่า 50,000 บาท
  

129 
(32.30) 

157
(39.20) 

87
(21.80) 

27
(6.70) 

0
(0.00) 

4.14 0.90 มาก

50,001 – 100,000 
บาท 

116 
(29.00) 

170
(42.50) 

87
(21.80) 

27
(6.70) 

0
(0.00) 

3.94 0.88 มาก

100,001 – 
150,000 บาท 

94 
(23.50) 

179
(44.80) 

99
(24.70) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.85 0.86 มาก

150,001 – 
200,000 บาท 

96 
(24.00) 

182
(45.50) 

94
(23.50) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.87 0.86 มาก

200,001 – 
250,000 บาท 

114 
(28.50) 

170
(42.50) 

88
(22.00) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.93 0.88 มาก

250,001 บาทขึ้นไป 131 
(33.00) 

138
(35.00) 

96
(24.00) 

32
(8.00) 

0
(0.00) 

3.93 0.94 มาก

รวม 4.07 0.88 มาก
 

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับจํานวนเงินกู้จาก
ธนาคาร ธ.ก.ส. ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 4.07, S.D. = 0.88) เมื่อพิจารณา
แต่ละปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัยกู้เงินจากธนาคาร 
ธ.ก.ส. ตํ่ากว่า 50,000 บาท (  = 4.14, S.D. = 0.90) กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. 50,001 – 100,000 
บาท (  = 3.94, S.D. = 0.88) กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. 200,001 – 250,000 บาท (  = 3.93, 
S.D. = 0.88) กู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. 250,001 บาทข้ึนไป (  = 3.93, S.D. = 0.94) กู้เงินจาก
ธนาคาร ธ.ก.ส. 150,001 – 200,000 บาท (  = 3.87, S.D. = 0.86) และกู้เงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. 
100,001 – 150,000 บาท (  = 3.85, S.D. = 0.86) มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 13  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับรายได้จากผลผลิต 

รายได้จากผลผลิต 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ 
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ต่ํากว่า 20,000 บาท 133 
(33.30) 

153
(38.20) 

90
(22.50) 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

3.99 0.89 มาก

20,001–50,000 บาท 84 
(21.00) 

186
(46.50) 

91
(22.80) 

39
(9.70) 

0
(0.00) 

3.79 0.89 มาก

50,001–100,000 บาท 87 
(21.80) 

191
(47.70) 

96
(24.00) 

26
(6.50) 

0
(0.00) 

3.85 0.83 มาก

100,001–200,000 บาท  87 
(21.80) 

184
(46.00) 

94
(23.50) 

35
(8.70) 

0
(0.00) 

3.81 0.88 มาก

200,001–300,000 บาท 94 
(23.50) 

188
(47.00) 

89
(22.30) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.87 0.86 มาก

300,001 บาทขึ้นไป 154 
(38.50) 

131
(32.70) 

89
(22.30) 

26
(6.50) 

0
(0.00) 

4.03 0.93 มาก

รวม 4.04 0.94 มาก
 

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับรายได้จากผลผลิต ใน
ภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย 
สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัยรายได้จากผลผลิต 300,001 
บาทข้ึนไป (  = 4.03, S.D. = 0.93) รายได้จากผลผลิตตํ่ากว่า 20,000 บาท (  = 3.99, S.D. = 
0.89) รายได้จากผลผลิต 200,001 – 300,000 บาท (  = 3.87, S.D. = 0.86) รายได้จากผลผลิต 
50,001 – 100,000 บาท (  = 3.85, S.D. = 0.83) และรายได้จากผลผลิต 20,001 – 50,000 บาท 
(  = 3.79, S.D. = 0.89) มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ 

รายได้เสริมจากอาชีพ
อ่ืน ๆ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสํา

คัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ไม่มีรายได้เสริม 117 
(29.30) 

156
(39.00) 

102
(25.50) 

25
(6.20) 

0
(0.00) 

3.91 0.89 มาก

ต่ํากว่า 1,000 บาท 111 
(27.80) 

162
(40.50) 

103
(25.70 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

3.90 0.88 มาก

1,001–5,000 บาท 119 
(29.80) 

167
(41.70) 

90
(22.50) 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

3.95 0.87 มาก

5,001–10,000 บาท 103 
(25.80) 

169
(42.20) 

94
(23.50) 

34
(8.50) 

0
(0.00) 

3.85 0.90 มาก

10,001–15,000 บาท 112 
(28.00) 

174
(43.50) 

84
(21.00) 

30
(7.50) 

0
(0.00) 

3.92 0.89 มาก

15,001 บาทขึ้นไป 150 
(37.50) 

134
(33.50) 

92
(23.00) 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

4.03 0.92 มาก

รวม 3.89 0.90 มาก
 

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับรายได้เสริมจากอาชีพ
อ่ืนๆ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.89, S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัยรายได้เสริมจากอาชีพ
อ่ืนๆ 15,001 บาทข้ึนไป (  = 4.03, S.D. = 0.92) รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 1,001 – 5,000 บาท 
(  = 3.95, S.D. = 0.87) รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 10,001 – 15,000 บาท (  = 3.92, S.D. = 
0.89) ไม่มีรายได้เสริม (  = 3.91, S.D. = 0.89) ตํ่ากว่า 1,000 บาท (  = 3.90, S.D. = 0.88) และ
รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ 5,001 – 10,000 บาท (  = 3.85, S.D. = 0.90) มีความสําคัญในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า      
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ 
สภาวะเศรษฐกิจ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล โดยได้ทําการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดตามลําดับ ดังน้ี 
 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการการ

ชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อการ
ชําระหนี้ของลูกค้า

เงินกู้ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความสํา

คัญ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ภัยแล้ง  155 
(38.80) 

126
(31.50) 

89
(22.20) 

30
(7.50) 

0
(0.00) 

4.02 0.96 มาก

น้ําท่วม 151 
(37.80) 

137
(34.20) 

88
(22.00) 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

4.04 0.92 มาก

ไฟไหม้  109 
(27.30) 

170
(42.50) 

90
(22.50) 

31
(7.70) 

0
(0.00) 

3.89 0.89 มาก

โรคระบาด เช่น เพลี้ย 
แมลง ฯลฯ 

100 
(25.00) 

166
(41.50) 

113
(28.30) 

21
(5.20) 

0
(0.00) 

3.86 0.85 มาก

รวม 3.91 0.92 มาก
 

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.91, 
S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุด
คือปัจจัยนํ้าท่วม (  = 4.04, S.D. = 0.92) ภัยแล้ง (  = 4.02, S.D. = 0.96) ไฟไหม้ (  = 3.89, 
S.D. = 0.89) และโรคระบาด เช่น เพลี้ย, แมลง ฯลฯ (  = 3.86, S.D. = 0.85) มีความสําคัญใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ
ชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ผลกระทบต่อการชําระ

หนี้ของลูกค้าเงินกู้ 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

น้ํามันราคาแพงข้ึน  135 
(33.80) 

138
(34.50) 

96
(24.00) 

31
(7.70) 

0
(0.00) 

3.94 0.94 มาก

ผลผลิตราคาตกต่ํา 111 
(27.80) 

170
(42.50) 

90
(22.50) 

29
(7.20) 

0
(0.00) 

3.91 0.89 มาก

ไม่มีตลาดรองรับ/
ผลผลิตล้นตลาด 

117 
(29.30) 

165
(41.20) 

90
(22.50) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.93 0.89 มาก

ต้นทุนในการผลิตสูง 
เช่น ค่าปุ๋ย  
ค่ายา ค่าแรงงาน 
ค่าจ้างรถไถ/รถเก่ียว 
เป็นต้น 

117 
(29.30) 
 
 

158
(39.50) 
 
 

93
(23.20) 
 
 

32
(8.00) 
 
 

0
(0.00) 
 
 

3.90 0.91 มาก

รวม 3.91 0.90 มาก
 

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.91, 
S.D. = 0.90) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุด
คือปัจจัยนํ้ามันราคาแพงขึ้น (  = 3.94, S.D. = 0.94) ไม่มีตลาดรองรับ/ผลผลิตล้นตลาด (  = 
3.93, S.D. = 0.89) ผลผลิตราคาตกตํ่า (  = 3.91, S.D. = 0.89) และต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ค่า
ปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน ค่าจ้างรถไถ/รถเกี่ยว เป็นต้น (  = 3.90, S.D. = 0.91)  มีความสําคัญในระดับ
มากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการจากนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล 

การเข้าร่วมโครงการ
จากนโยบายสนับสนุน

ของรัฐบาล 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
 

120 
(30.00) 

149
(37.20) 

103
(25.80) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.90 0.91 มาก

เข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ
จําเป็นของเกษตรกรท่ี
ประสบภัยแล้ง ปี 
2558-2559 วงเงิน
สินเชื่อไม่เกิน 12,000 
บาท/ราย กําหนด
ชําระคืนเงินกู้ไม่เกิน 1 
ปี ไม่มีดอกเบี้ย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
เกษตรกรลูกค้าราย
ย่อยของ ธ.ก.ส. ท่ี
ได้รับผลกระทบจากภัย
แล้ง ทําให้ไม่สามารถ
ทําการผลิตได้ หรือ
ผลผลิตได้รับความ
เสียหาย ทําให้มีรายได้
ลดลง เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ในการชั่วคราว พร้อม
ท้ังก่อให้เกิดการใช้จ่าย
หมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ และช่วย
ป้องกันการก่อหนี้สิน
นอกระบบของ
เกษตรกร 

112 
(28.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145
(36.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102
(25.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41
(10.30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
(0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.82 0.96 มาก
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการจากนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล (ต่อ) 

การเข้าร่วมโครงการ
จากนโยบายสนับสนุน

ของรัฐบาล 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

เข้าร่วมโครงการ
สินเชื่อ 1 ตําบล 1 
SME เกษตร เพ่ือสร้าง
ความย่ังยืนของภาค
เกษตรไทย วงเงินกู้ไม่
เกิน 20 ล้านบาท/ราย 
เป็นสินเชื่อระยะเวลา
เงินกู้ไม่เกิน 10 ปี มี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4 ต่อปี สําหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ภาค
การเกษตร ท้ังรายคน 
วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์การเกษตร 
หรือบริษัทชุมชน ใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้าเกษตร และ
กระตุ้นให้เกิดการจ้าง
งาน 
 
 

98 
(24.50) 

 
 
 
 
 
 

180
(45.00) 

 
 
 
 
 
 

88
(22.00) 

 
 
 
 
 
 

34
(8.50) 

 
 
 
 
 
 

0
(0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.86 0.89 มาก
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการจากนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล (ต่อ) 

การเข้าร่วมโครงการ
จากนโยบายสนับสนุน

ของรัฐบาล 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

เข้าร่วมโครงการชุมชน
ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้
วิกฤติภัยแล้ง วงเงินกู้
ไม่เกิน 3 ล้านบาท/
กลุ่ม กําหนดชําระคืน
เงินกู้ไม่เกิน 1 ปี มี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 
0.01 ต่อปี สําหรับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ประสบวิกฤติภัยแล้ง 
ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา
และพื้นท่ีลุ่มแม่น้ําแม่
กลอง ท่ีมีความสมัคร
ใจและตั้งใจ ในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การผลิตอย่างแท้จริง 
และผา่นการคัดเลือก
จากชุมชน ใช้เป็นค่า
เช่าท่ีดิน ค่าปัจจยัการ
ผลิต และค่าจ้าง
แรงงานให้กับเกษตรกร 

92 
(23.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187
(46.80) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89
(22.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32
(8.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
(0.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.85 0.87 มาก

รวม 3.82 0.94 มาก
 
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการ

จากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.82, S.D. = 
0.94) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัย
ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ (  = 3.90, S.D. = 3.91) เข้าร่วมโครงการสินเช่ือ 1 ตําบล 1 SME เกษตร เพ่ือ
สร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย (  = 3.86, S.D. = 0.89) เข้า
ร่วมโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท/กลุ่ม (  = 3.85, 



68 

S.D. = 0.87) และเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจําเป็นของเกษตรกรที่ประสบ
ภัยแล้ง ปี 2558-2559 วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 12,000 บาท/ราย (  = 3.82, S.D. = 0.96) มี
ความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงนิกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ชําระหน้ีตรงเวลาที่กาํหนด และ
ชําระหน้ีครบตามจํานวน โดยได้ทําการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด 

การชําระหนี้ตรงเวลาท่ี
กําหนด 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การปรับลดจํานวนเงิน
ส่งชําระหนี้ 

124 
(31.00) 

146
(36.50) 

91
(22.70) 

39
(9.80) 

0
(0.00) 

3.89 0.96 มาก

ปรับการชําระหนี้ให้
สอดคล้องกับรายได้ท่ี
เกษตรกรได้รับ 

135 
(33.70) 

 

143
(35.80) 

 

96
(24.00) 

 

26
(6.50) 

 

0
(0.00) 

 

3.97 0.92 มาก

ลดอัตราดอกเบี้ยให้ทุกปี 137 
(34.30) 

140
(35.00) 

98
(24.50) 

25
(6.20) 

0
(0.00) 

3.97 0.92 มาก

การมีบัตรสินเชื่อ
เกษตรกร 

139 
(34.70) 

142
(35.50) 

95
(23.80) 

24
(6.00) 

0
(0.00) 

3.99 0.91 มาก

มีการแจ้งหนังสือเตือน
กับลูกค้าก่อนถึงกําหนด
ชําระ 

143 
(35.70) 

 

147
(36.80) 

 

86
(21.50) 

 

24
(6.00) 

 

0
(0.00) 

 

4.02 0.90 มาก

ให้สินเชื่อวงเงินตํ่า
สําหรับเกษตรกรท่ีมี
ประวัติการค้างชาํระหนี้ 

103 
(25.80) 

 

173
(43.20) 

 

90
(22.50) 

 

34
(8.50) 

 

0
(0.00) 

 

3.86 0.90 มาก

 
 
 



69 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด (ต่อ) 

การชําระหนี้ตรงเวลาท่ี
กําหนด 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มีการยืดหยุ่นการชําระ
หนี้ เช่น ชําระรายเดือน 
หรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่
กับความสะดวกของ
ลูกหนี้ 

109 
(27.20) 

 
 
 

174
(43.50) 

 
 
 

86
(21.50) 

 
 
 

31
(7.80) 

 
 
 

0
(0.00) 

 
 
 

3.90 0.89 มาก

รวม 4.02 0.91 มาก
 

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับการชําระหน้ีตรงเวลาท่ี
กําหนด ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากที่สุดคือปัจจัยมีการแจ้งหนังสือเตือน
กับลูกค้าก่อนถึงกําหนดชําระ (  = 4.02, S.D. = 0.90) การมีบัตรสินเช่ือเกษตรกร (  = 3.99, S.D. 
= 0.91) ลดอัตราดอกเบ้ียให้ทุกปี (  = 3.97, S.D. = 0.92) ปรับการชําระหน้ีให้สอดคล้องกับรายได้
ที่เกษตรกรได้รับ (  = 3.97, S.D. = 0.92)  มีการยืดหยุ่นการชําระหน้ี เช่น ชําระรายเดือน หรือราย
ไตรมาส ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกหน้ี (  = 3.90, S.D. = 0.89) การปรับลดจํานวนเงินส่งชําระ
หน้ี (  = 3.89, S.D. = 0.96) ให้สินเช่ือวงเงินตํ่าสาหรับเกษตรกรที่มีประวัติการค้างชําระหน้ี (  = 
3.86, S.D. = 0.90) มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีครบตามจํานวน 
 

การชําระหนี้ครบตาม
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

การปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้แก่ลูกหนี้ค้างชําระ
ตามความจําเป็น 

122 
(30.50) 

 

162
(40.50) 

 

84
(21.00) 

 

32
(8.00) 

 

0
(0.00) 

 

3.94 0.91 มาก

การพักชําระหนี้
เกษตรกร 

135 
(33.70) 

142
(35.50) 

92
(23.00) 

31
(7.80) 

0
(0.00) 

3.95 0.94 มาก

การขยายระยะเวลาใน
การชําระหนี้ 

120 
(30.00) 

147
(36.70) 

90
(22.50) 

43
(10.80) 

0
(0.00) 

3.86 0.97 มาก
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีครบตามจํานวน (ต่อ) 

การชําระหนี้ครบตาม
จํานวน 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

ระดับ 
ความ
สําคัญ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

มีรายได้จากการขาย
ผลผลิตการเกษตร 

124 
(31.00) 

145
(36.20) 

103
(25.80) 

28
(7.00) 

0
(0.00) 

3.91 0.92 มาก

การให้สินเชื่ออย่างอ่ืนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร 
เช่น สินเชื่อกู้เงินซ้ือรถ
ไถหรือรถเกี่ยว, สินเชื่อ
ในการซ้ือปุ๋ย เป็นต้น 

104 
(26.00) 

 
 
 

157
(39.20) 

 
 
 

98
(24.50) 

 
 
 

41
(10.30) 

 
 
 

0
(0.00) 

 
 
 

3.81 0.94 มาก

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอ่ืนเสริมรายได้
ของครัวเรือน 

90 
(22.50) 

 

180
(45.00) 

 

96
(24.00) 

 

34
(8.50) 

 

0
(0.00) 

 

3.82 0.88 มาก

รวม 3.89 0.86 มาก
 

 
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญเกี่ยวกับการชําระหน้ีครบตาม

จํานวน ในภาพรวม พบว่า มีความสําคัญในระดับมาก (  = 3.89, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาแต่ละ
ปัจจัย สามารถเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่า มากท่ีสุดคือปัจจัยการพักชําระหน้ี
เกษตรกร (  = 3.95, S.D. = 0.94) การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีค้างชําระตามความจําเป็น 
(  = 3.94, S.D. = 0.91) มีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตร (  = 3.91, S.D. = 0.92) การ
ขยายระยะเวลาในการชําระหน้ี (  = 3.86, S.D. = 0.97) การให้สินเช่ืออย่างอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การเกษตร เช่น สินเช่ือกู้เงินซื้อรถไถหรือรถเก่ียว, สินเช่ือในการซื้อปุ๋ย เป็นต้น (  = 3.81, S.D. = 
0.94) และส่งเสริมการประกอบอาชีพอ่ืนเสริมรายได้ของครัวเรือน (  = 3.82, S.D. = 0.88) มีความ 
สําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 
5.  ผลการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ t-test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ และ
ใช้สถิติ One-Way ANOVA: F-test สําหรับตัวแปรอิสระที่มี ต้ังแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ สถานภาพ 
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ระดับการ ศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และ
การหาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม กับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยใช้สถิติ Chi-
Square  

การทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยกําหนดให้ 

H0 แทน สมมติฐานหลกั 
H1 แทน สมมติฐานรอง 

 
การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง จังหวัดราชบุร ี

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.1 
เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านเพศ 

ศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ เพศ  S.D. t Sig.
1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ชาย 4.05 0.885 0.81 

 
0.42

  หญิง 3.98 0.938 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน ชาย 3.81 0.849 -1.96 0.05
 หญิง 3.98 0.870 
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จากตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านเพศโดยใช้สถิติ t-test พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.42 ซึ่งมากกว่า 0.05 
น่ันคือ เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.05 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ัน
คือ เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหนี้ครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.2 
อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านอายุ 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้  

อายุ   S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ตํ่ากว่า 30 ปี 3.97 0.45 6.19 
  
  
 
 

0.00*
  
  
 
 

 31 - 40 ปี 3.76 0.82 
 41 – 50 ปี 4.06 0.93 
 51 – 60 ปี 4.37 0.91 
 60 ปีขึ้นไป 3.87 1.02 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน ตํ่ากว่า 30 ปี 4.11 0.67 7.84 

 
 
 
  

 0.00* 
 
 
 
 

 31 - 40 ปี 3.89 0.72 
 41 – 50 ปี 4.18 0.81 
 51 – 60 ปี 3.78 1.04 
 60 ปีขึ้นไป 3.53 0.79 
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จากตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือ
การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านอายุ พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
น่ันคือ อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจาํนวนของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.3 
สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสถานภาพสมรส 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้  

สถานภาพสมรส   S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด โสด 3.86 0.81 1.61 0.20
 สมรส 4.08 0.86 

 
หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

4.02 1.02 

2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน โสด 4.03 0.95 9.05 0.00*
 สมรส 4.02 0.87 

 
หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู่ 

3.64 0.73 
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จากตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสถานภาพสมรส พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.20 ซึ่งมากกว่า 0.05 
น่ันคือ สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหนี้ครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.4 
ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ระดับการศึกษา   S.D. F Sig. 

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ไม่ได้เรียน 3.92 1.02 3.14 0.01*
 ประถมศึกษา 3.97 0.84 
 มัธยมศึกษา 4.43 0.82 

 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

3.91 0.30 

 ปริญญาตรี 4.13 1.30 
 สูงกว่าปริญญาตรี 5.00 0.00 
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ตารางที่ 23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา (ต่อ) 

ศักยภาพการชําระหนี้ 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ระดับการศึกษา   S.D. F Sig. 

2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน ไม่ได้เรียน 3.68 0.92 6.97 0.00*
 ประถมศึกษา 3.86 0.86 

  

 มัธยมศึกษา 4.52 0.63 

 
ปวช./ปวส./
อนุปริญญา 

3.94 0.76 

 ปริญญาตรี 4.04 0.55 
 สูงกว่าปริญญาตรี 4.00 0.00 

 
จากตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านระดับการศึกษา พบว่า 
1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0. 01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

นั่นคือ ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.5 
อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านอาชีพ 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้  

อาชีพ   S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด เกษตรกร 4.14 0.88 3.59 0.01*
 ค้าขาย 4.02 0.86 
 รับจ้าง 3.77 0.91 
 อ่ืนๆ 3.60 1.40 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน เกษตรกร 3.88 0.86 8.27 0.00*
 ค้าขาย 3.73 0.84 
 รับจ้าง 4.35 0.85 
 อ่ืนๆ 3.80 0.41 

 
จากตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านอาชีพ พบว่า 
1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

นั่นคือ อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.6 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ศักยภาพการชําระหนี้ 

ของลูกค้าเงินกู้  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่ ต่ํากว่า 10,000 บาท 4.22 0.70 1.98 0.08
กําหนด 10,001 – 20,000 บาท 4.06 0.95 
 20,001 – 30,000 บาท 3.91 0.91 
 30,001 – 40,000 บาท 4.19 0.94 
 40,001 – 50,000 บาท 3.95 0.96 
 มากกว่า 50,001 บาท 3.68 0.65 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.85 0.60 1.88 0.10

10,001 – 20,000 บาท 4.02 0.84 
20,001 – 30,000 บาท 3.78 0.87 
30,001 – 40,000 บาท 3.77 1.05 
40,001 – 50,000 บาท 3.73 0.82 
มากกว่า 50,001 บาท 4.10 0.70 

 
จากตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดย
ใช้สถิติ พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.08 ซึ่งมากกว่า 0.05 
นั่นคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน  

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.10 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ัน
คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน  
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.7 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้  

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน   S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่ ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.91 0.87 3.29 0.01*
กําหนด 10,001 – 20,000 บาท 4.13 0.97 
 20,001 – 30,000 บาท 4.24 0.67 
 30,001 – 40,000 บาท 3.88 1.00 
 40,001 – 50,000 บาท 4.00 0.60 
 มากกว่า 50,001 บาท 3.38 1.02 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน ต่ํากว่า 10,000 บาท 3.83 0.95 5.40 0.00*
 10,001 – 20,000 บาท 4.14 0.80 
 20,001 – 30,000 บาท 3.61 0.71 
 30,001 – 40,000 บาท 3.73 0.89 
 40,001 – 50,000 บาท 3.94 0.92 
 มากกว่า 50,001 บาท 3.44 0.51 

 
จากตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

นั่นคือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของลูกค้า
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เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.8 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
H0 : จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
H1 : จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 27 การวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้  

จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน 

  S.D. F Sig.

1. การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด 1 – 2 คน 4.09 0.98 0.62 0.54
 3 - 5 คน 3.97 0.88 
 5 - 8 คน 4.06 0.91 
2. การชําระหน้ีครบตามจํานวน 1 – 2 คน 3.83 0.96 0.52 0.60
 3 - 5 คน 3.89 0.83 
 5 - 8 คน 3.96 0.84 

 
จากตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน พบว่า 
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1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.54 ซึ่งมากกว่า 0.05 
น่ันคือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนดของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน  

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.60 ซึ่งมากกว่า 0.05 น่ัน
คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน  
 

สมมติฐานการศึกษาท่ี 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ดิน ขนาดของ
พื้นท่ีการผลิต ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล 
รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

สมมติฐานท่ี 2.1 
ปัจจัยด้านสภาพการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านสภาพการถือครองที่ดิน ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านสภาพการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสภาพการถือ
ครองที่ดิน 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านสภาพการถือครองที่ดิน 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 33.63 0.00*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 0 6 12 6 
 ปานกลาง 0 3 31 41 15 
 มาก 0 15 19 48 59 
 มากที่สุด 0 10 25 55 55 
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ตารางที่ 28 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสภาพการถือ
ครองที่ดิน (ต่อ) 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านสภาพการถือครองที่ดิน 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 26.49 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 3 6 6 6  
 ปานกลาง 0 3 34 29 43 
 มาก 0 12 22 71 57 
 มากที่สุด 0 10 19 50 29 

 
จากตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสภาพการถือ
ครองที่ดิน พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปัจจัยด้านสภาพการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหนี้ตรงเวลาที่กําหนด ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปัจจัยด้านสภาพการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.2 
ปัจจัยด้านขนาดของพ้ืนที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
H0 : ปัจจัยด้านขนาดของพ้ืนที่การผลิต ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี    
H1 : ปัจจัยด้านขนาดของพ้ืนที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี   



82 

ตารางที่ 29 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านขนาดของพื้นที่
การผลิต 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านขนาดของพื้นที่การ
ผลิต 

2  Sig. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 20.02 0.02*
ตรงเวลาที่
กําหนด 

น้อย 0 0 6 9 9

 ปานกลาง 0 0 28 31 31 
 มาก 0 16 28 52 45 
 มากที่สุด 0 17 23 54 51 
2. การชําระหน้ี
ครบตามจํานวน 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 67.00 0.00*
น้อย 0 6 6 6 3
ปานกลาง 0 11 33 40 25 
มาก 0 9 31 79 43 
มากที่สุด 0 7 15 21 65 

 

จากตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านขนาดของ
พ้ืนที่การผลิต พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปัจจัยด้านขนาดของพ้ืนที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปัจจัยด้านขนาดของพ้ืนที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 2.3 
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ี

ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
H1 : ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ

ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
ตารางที่ 30 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านระยะเวลาในการ
เป็นลูกค้าธนาคาร 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านระยะเวลาในการเป็น
ลูกค้าธนาคาร 

2  Sig. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 17.98 0.04*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 3 9 6 6 
 ปานกลาง 0 7 21 24 38 
 มาก 0 9 32 63 37 
 มากที่สุด 0 17 25 59 44 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 17.80 0.04*
ครบตามจํานวน น้อย 0 3 6 6 6 
 ปานกลาง 0 6 37 34 32 
 มาก 0 17 25 65 55 
 มากที่สุด 0 10 19 47 32 

 
จากตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านระยะเวลาใน
การเป็นลูกค้าธนาคาร พบว่า 
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1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
น่ันคือ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาท่ี
กําหนดของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.04 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตาม
จํานวนของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่
ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.4 
ปัจจัยด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
 
ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านจํานวนเงินกู้จาก
ธนาคาร 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 42.87 0.00*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 6 9 0 9 
 ปานกลาง 0 6 15 29 40 
 มาก 0 7 32 55 47 
 มากที่สุด 0 3 20 69 53 
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ตารางที่ 31 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านจํานวนเงินกู้จาก
ธนาคาร (ต่อ) 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 26.51 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 0 3 12 6 
 ปานกลาง 0 3 32 32 42 
 มาก 0 6 28 67 61 
 มากที่สุด 0 13 13 42 40 

 
จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านจํานวนเงินกู้
จากธนาคาร พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
น่ันคือ ปัจจัยด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปัจจัยด้านจํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานท่ี2.5 
ปัจจัยด้านรายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านรายได้จากผลิตผล ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านรายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
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ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้จาก
ผลิตผล 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านรายได้จากผลิตผล 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 51.44 0.00*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 0 9 15 0 
 ปานกลาง 0 0 27 22 41 
 มาก 0 15 28 55 43 
 มากที่สุด 0 14 17 43 71 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 52.23 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 3 9 9 0 
 ปานกลาง 0 0 22 52 35 
 มาก 0 23 31 39 69 
 มากที่สุด 0 3 19 35 51 

 
จากตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้จาก
ผลิตผล พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปัจจัยด้านรายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหนี้ตรงเวลาที่กําหนด ของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คอื ปัจจัยด้านรายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
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สมมติฐานท่ี 2.6 
ปัจจัยด้านรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
H0 : ปัจจัยด้านรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
 
ตารางที่ 33 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้เสริมจาก
อาชีพอ่ืนๆ 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยเศรษฐกิจในด้านรายได้เสริมจากอาชีพ
อ่ืนๆ 

2  Sig. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 47.49 0.00*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 3 6 9 6 
 ปานกลาง 0 3 45 30 12 
 มาก 0 13 26 55 47 
 มากที่สุด 0 10 21 68 46 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 19.41 0.02*
ครบตามจํานวน น้อย 0 3 9 3 6 
 ปานกลาง 0 11 30 43 25 
 มาก 0 12 39 71 40 
 มากที่สุด 0 3 20 45 40 

 
จากตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านรายได้เสริม
จากอาชีพอ่ืนๆ พบว่า 
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1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
น่ันคือ ปัจจัยด้านรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.02 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปัจจัยด้านรายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานการศึกษาท่ี  3 ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

สมมติฐานท่ี 3.1 
ปัจจัยด้านภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H 0: ปัจจัยด้านภัยพิบัติต่างๆ ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยสังคมในด้านภัยพิบัติต่างๆ
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 15.37 0.08
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 0 6 12 6 
 ปานกลาง 0 3 22 36 29 
 มาก 0 21 29 48 43 
 มากที่สุด 0 10 30 63 42 
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ตารางที่ 34 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ 
(ต่อ) 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยสังคมในด้านภัยพิบัติต่างๆ
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 75.36 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 6 6 6 3 
 ปานกลาง 0 19 39 34 17 
 มาก 0 9 26 80 47 
 มากที่สุด 0 0 16 39 53 

 
จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านภัยพิบัติต่างๆ 
พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.08 ซึ่งมากกว่า 0.05 
น่ันคือ ปัจจัยด้านภัยพิบัติต่างๆ ไม่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี   

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปัจจัยด้านภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

สมมติฐานท่ี 3.2 
ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
H1 : ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
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ตารางที่ 35 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจ 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยสังคมในด้านสภาวะเศรษฐกิจ 
2  Sig. น้อย

ที่สุด 
น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก

ที่สุด 
1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 50.67 0.00*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 6 6 12 0 
 ปานกลาง 0 7 37 18 28 
 มาก 0 9 23 70 39 
 มากที่สุด 0 10 22 66 47 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 35.91 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 0 9 12 0 
 ปานกลาง 0 12 34 43 20 
 มาก 0 13 32 69 48 
 มากที่สุด 0 7 13 42 46 

 
จากตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านสภาวะ
เศรษฐกิจ พบว่า 

1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 น่ัน
คือ ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวนของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
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สมมติฐานท่ี 3.3 
ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H0 : ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ

ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
H1 : ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า

เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
ตารางที่ 36 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล 

ศักยภาพการชําระหน้ี 
ของลูกค้าเงินกู้ 

ปัจจัยสังคมในด้านนโยบายสนับสนุนของ
รัฐบาล 

2  Sig. 
น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 23.05 0.01*
ตรงเวลาที่กําหนด น้อย 0 3 6 12 3 
 ปานกลาง 0 19 14 28 29 
 มาก 0 13 37 55 36 
 มากที่สุด 0 8 33 68 36 
2. การชําระหน้ี น้อยที่สุด 0 0 0 0 0 41.43 0.00*
ครบตามจํานวน น้อย 0 6 12 3 0 
 ปานกลาง 0 6 35 40 28 
 มาก 0 17 26 74 45 
 มากที่สุด 0 14 17 46 31 

 
จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับข้อมูลด้านนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาล พบว่า 
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1. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
น่ันคือ ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพด้านการชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด 
ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ศักยภาพด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่น
คือ ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการด้านการชําระหน้ีครบตามจํานวน
ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที่ 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อศกัยภาพการชาํระหนีข้อง
ลูกค้าเงนิกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง จังหวัดราชบรุี  แตกต่างกัน  

 

    1.1 เพศ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ไม่แตกต่างกัน

    1.2 อายุ ส่งต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี    

แตกต่างกัน 

    1.3 สถานภาพ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึงจังหวัด
ราชบุรี   

แตกต่างกัน 

    1.4 ระดับการศึกษา ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี  

แตกต่างกัน 

    1.5 อาชีพ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

แตกต่างกัน 

    1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง
จังหวัดราชบุรี    

ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
    1.7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

แตกต่างกัน 

    1.8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี   

ไม่แตกต่างกัน

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  
    2.1 สภาพการถือครองที่ดิน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 

    2.2 ขนาดของพื้นที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 

    2.3 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการ
ชําระหน้ีของลูกค้าเ งินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 

    2.4 จํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 

    2.5 รายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 

    2.6 รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอม
บึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 
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ตารางที่ 37 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
3. ปัจจัยด้านสังคม ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี   

 

    3.1 ภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

ส่งผล 

    3.2 สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  

ส่งผล 

    3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้
ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
จอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ส่งผล 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบ 
เทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ศึกษาสภาวะปัญหาต่างๆ ของลูกค้า
ธนาคาร และนําผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการเสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 
จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผล
การศึกษาที่ได้นํามาสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ได้ดังน้ีคือ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 5 
ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.30  
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 47.00 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นร้อยละ 43.30 อาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 44.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท เป็นร้อยละ 37.30 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมีจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 3 - 5 คน คิดเป็นร้อยละ 56.30 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อศักยภาพการ
ชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ดิน ขนาด
ของพ้ืนที่การผลิต ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล 
รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า 
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สภาพการถือครองที่ดิน ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ 
มีที่ดินของตนเอง รองลงมาเป็นที่ดินของผู้อ่ืน/เช่า และที่ดินให้สิทธิทํากิน ตามลําดับ มีความสําคัญใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน 

ขนาดของพื้นที่การผลิต ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สดุ คือ 
พ้ืนที่การผลิตตํ่ากว่า 5 ไร่ รองลงมาเป็นพ้ืนที่การผลิต 50 – 10 ไร่ พ้ืนที่การผลิต 5 – 10 ไร่ พ้ืนที่
การผลิตมากกว่า 100 ไร่ พ้ืนที่การผลิต 21 – 50 ไร่ และพ้ืนที่การผลิต 10 – 20 ไร่ ตามลําดับ มี
ความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผล
มากที่สุด คือ เป็นลูกค้าธนาคารเป็นระยะเวลา 11 – 15 ปี รองลงมาเป็นลูกค้าธนาคาร 5 – 10 ปี 
เป็นลูกค้าธนาคาร 1– 5 ปี และเป็นลูกค้าธนาคาร 15 ปีขึ้นไป ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 

จํานวนเงินกู้จากธนาคาร ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ที่ส่งผลมากที่สุด คือ กู้
เงินจากธนาคาร ตํ่ากว่า 50,000 บาท รองลงมากู้เงินจากธนาคาร จํานวน 50,001 – 100,000 บาท 
กู้เงินจากธนาคาร จํานวน 200,001 – 250,000 บาท กู้เงินจากธนาคาร จํานวน 250,001 บาทข้ึนไป 
กู้เงินจากธนาคาร จํานวน 150,001 – 200,000 บาท และกู้เงินจากธนาคาร จาํนวน 100,001 – 
150,000 บาท ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

รายได้จากผลผลิต ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ 
รายได้จากผลผลิต 300,001 บาทข้ึนไป รองลงมารายได้จากผลผลิตตํ่ากว่า 20,000 บาท จากผลผลิต 
200,001 – 300,000 บาท รายได้จากผลผลิต 50,001 – 100,000 บาท และรายได้จากผลผลิต 
20,001 – 50,000 บาท ตามลําดับ มคีวามสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ที่ส่งผลมากที่สุด คือ 
รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 15,001 บาทข้ึนไป รองลงมารายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 1,001 – 5,000 
บาท รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 10,001 – 15,000 บาท ไม่มีรายได้เสริม ตํ่ากว่า 1,000 บาท และ
รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆ 5,001 – 10,000 บาท ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการ
ชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ  สภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี พบว่า 

ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทําการเกษตร ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก 
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ปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุด คือ นํ้าท่วม รองลงมาเป็นภัยแล้ง ไฟไหม้ และโรคระบาด เช่น เพลี้ย, แมลง 
ฯลฯ ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

สภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการทําการเกษตร ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับ
มาก ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ น้ํามันราคาแพงขึ้น รองลงมาไม่มีตลาดรองรับ/ผลผลิตล้นตลาด 
ผลผลิตราคาตกตํ่า และต้นทุนในการผลิตสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน ค่าจ้างรถไถ/รถเกี่ยว 
ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

การเข้าร่วมโครงการจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ในภาพรวมมีความสําคญัในระดับ
มาก ปัจจัยที่ส่งผลมากท่ีสุด คือ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รองลงมาเป็นเข้าร่วมโครงการสินเช่ือ 1 ตําบล 
1 SME เกษตร เพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย เข้าร่วม
โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท/กลุ่ม และเข้าร่วม
โครงการสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจําเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี 2558-2559 
วงเงินสินเช่ือไม่เกิน 12,000 บาท/ราย ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้แก่ ชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด 
ชําระหน้ีครบตามจํานวน พบว่า  

การชําระหน้ีตรงเวลาที่กําหนด ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลมาก
ที่สุด คือ มีการแจ้งหนังสือเตือนกับลูกค้าก่อนถึงกําหนดชําระ รองลงมาเป็นการมีบัตรสินเช่ือ
เกษตรกร ลดอัตราดอกเบี้ยให้ทุกปี ปรับการชําระหน้ีให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกษตรกรได้รับ มกีาร
ยืดหยุ่นการชําระหน้ี เช่น ชําระรายเดือน หรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกหน้ี การปรับ
ลดจํานวนเงินส่งชําระหน้ี ให้สินเช่ือวงเงินตํ่าสาหรับเกษตรกรที่มีประวัติการค้างชําระหน้ี ตามลําดับ 
มีความสําคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน 

การชําระหน้ีครบตามจํานวน ในภาพรวมมีความสําคัญในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลมาก
ที่สุด คือ การพักชําระหนี้เกษตรกร รองลงมาเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีค้างชําระตาม
ความจําเป็น มีรายได้จากการขายผลผลิตการเกษตร การขยายระยะเวลาในการชําระหน้ี การให้
สินเช่ืออย่างอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร เช่น สินเช่ือกู้เงินซื้อรถไถหรือรถเก่ียว  สินเช่ือในการซื้อปุ๋ย  
และส่งเสริมการประกอบอาชีพอ่ืนเสริมรายได้ของครัวเรือน ตามลําดับ มีความสําคัญในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 
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ส่วนที ่ 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่งลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
1.1 เพศต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
1.2 อายุต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

1.3 สถานภาพสมรสต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

1.4 ระดับการศึกษาต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 

1.5 อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

1.7 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.8 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.1 สภาพการถือครองท่ีดิน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.2 ขนาดของพ้ืนที่การผลิต ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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2.3 ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 

2.4 จํานวนเงินกู้จากธนาคาร ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.5 รายได้จากผลิตผล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.6 รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

3. ปัจจัยด้านสังคม ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3.1 ภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

3.2 สภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

3.3 นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 
2. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
สอดคล้องกับงานวิจัยของส่องหล้า เลี้ยงรักษา (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ี
ล่าช้าของผู้ใช้บริการสินเช่ือบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน บริษัทแคปปิตอลโอเค สาขา
พิษณุโลก พบว่า ปัจจัยทางด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการชําระหน้ีล่าช้าที่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี บรรพตเสต (2558) 
ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีสินเช่ือประชาชน ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา
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อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยของผู้กู้ ได้แก่ สภาพครอบครัวหย่าร้าง การเปลี่ยน
งาน มีผลต่อความสามารถในการชําระสินเช่ือประชาชน ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกัน ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้า
เงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของส่องหล้า เลี้ยงรักษา (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชําระหน้ี
ล่าช้าของผู้ใช้บริการสินเช่ือบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ําประกัน บริษัทแคปปิตอลโอเค สาขา
พิษณุโลก พบว่า ปัจจัยทางด้านจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการชําระหน้ี
ล่าช้าไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สภาพการถือครองที่ ดิน ขนาดของพ้ืนที่การผลิต 
ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร จํานวนเงินกู้จากธนาคาร รายได้จากผลิตผล และรายได้เสริมจาก
อาชีพอ่ืนๆ ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ไม่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง สอดคล้องกับงานวิจัยของทศพร จาดฤทธ์ิ 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชําระหน้ีของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการ
ชําระหน้ีเงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ได้แก่ รายได้ทางการเกษตร รายได้นอกภาคการเกษตร ขนาดของ
พ้ืนที่ประกอบการเกษตร และการใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ เกษตรกรควรทําการเกษตรให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน พร้อมทั้งทําการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณ
เงินทุนที่ขอกู้ กับ ธ.ก.ส. เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริง และควรมีการออมเงิน
เพ่ือเป็นคาใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นการลดความเสี่ยงจากการเกิดปัญหาด้านการเงินที่ไม่ได้มีการวางแผน
ล่วงหน้า  

3. ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ภัยพิบัติต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายสนับสนุนของ
รัฐบาล ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาจอมบึง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี บรรพตเสต (2558) 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหน้ีสินเช่ือประชาชน ลูกค้าธนาคารออมสิน สาขา
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยภายนอกธนาคารมีผลต่อความสามารถในการชําระ
สินเช่ือประชาชน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี  เช่น สมาร์ทโฟน 
เคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ ภัยธรรมชาติ นโยบายของรัฐเก่ียวกับการบริโภค อัตราเงินเฟ้อ 
นโยบายรัฐเก่ียวกับการลงทุน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สามารถ นิตย์เสมอ (2536:6) ได้ศึกษาสาเหตุที่เกษตรกรมีหน้ีสินค้างชําระโดยได้ประมวลผลข้อมูล
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หน้ีสินค้างชําระของเกษตรกรท่ีมีอยู่กับส่วนราชการ และ ธ.ก.ส. พบว่า 1) ปัญหาเกิดจากส่วนราชการ 
เช่น การเร่งรีบดําเนินงานเพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
ขาดการประสานงานที่ดี มีการให้สินเช่ือซ้ําซ้อน หรือพนักงานไม่สันทัดในการให้สินเช่ือกับเกษตรกร 
2) ปัญหาเกิดจากโครงการไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ เช่น สภาพพ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะ
ที่จะทําการเกษตร สินเช่ือที่จัดให้ไว้ไม่เพียงพอ ปัจจัยการผลิตที่จัดหามาไม่เหมาะสม 3) ปัญหาจาก
เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ หรือผลผลิตการเกษตรตกตํ่ากว่าเป้าหมาย 4) ปัญหาเกิดจาก
สาเหตุสุดวิสัยในตัวเกษตรกรเอง เช่น ตาย วิกลจริต 5) ปัญหาเกิดจากความรู้ความเข้าใจของตัว
เกษตรกรเอง และการอธิบายให้ความกระจ่างในสาระสําคัญของโครงการของเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลแก่
เกษตรกร เช่น เกษตรกรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีกู้เงินคลาดเคล่ือน โดยคิดว่าวัสดุอุปกรณ์
หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับตามโครงการเป็นสิ่งของซึ่งรัฐบาลให้ฟรีโดยไม่ต้องชําระคืน และมี
เกษตรกรอีกเป็นจํานวนมากที่ใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ โดยต้ังใจที่จะบิดพลิ้วไม่ส่งเงินกู้ตามกําหนด
ระยะเวลา 
 
3. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. ปัญหาที่ส่งผลต่อการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี มากที่สุดเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ภัยแล้ง นํ้าท่วม ปัจจัย
ทางสภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าครองชีพสูงขึ้น นํ้ามันราคาแพงขึ้น ผลผลิตราคาตกตํ่า รวมถึงการไม่ได้
เข้าร่วมโครงการจากนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ดังน้ัน ทางธนาคารควรจะมีการลดอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู้และดอกเบ้ียผิดนัดชําระเน่ืองจากสาเหตุดังกล่าวที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ธนาคารควร
จัดการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตโดยการนําเอาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการผลิต เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับลูกค้า เพ่ือนํามาชําระ
หน้ีเงินกู้กับธนาคารมากขึ้น 

2. การเพ่ิมศักยภาพในการชําระหน้ีตรงเวลาตามที่กําหนดของลูกค้าด้วยการปรับลด
จํานวนเงินส่งชําระหน้ี ปรับการชําระหน้ีให้สอดคล้องกับรายได้ที่เกษตรกรได้รับ หรือมีการแจ้ง
หนังสือเตือนกับลูกค้าก่อนถึงกําหนดชําระ โดยธนาคารเพ่ิมความถี่ในการติดตามหน้ี และการเพ่ิม
ศักยภาพในการชําระหน้ีครบตามจํานวน คือ โครงการพักชําระหน้ีเกษตรกร การขยายระยะเวลาใน
การชําระหน้ี และการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีค้างชําระตามความจําเป็น เพ่ือป้องกันปัญหา
หน้ีเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3. ธนาคารขยายการให้บริการสินเช่ือที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมผลการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่เกษตรกรลูกค้า สนับสนุนสินเช่ือผ่านระบบกลุ่ม และการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่
เก่ียวข้องควบคู่กับการเร่งรัดจัดการคุณภาพหน้ีให้มีประสิทธิภาพ  
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4. ธนาคารพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรลูกค้า โดยส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ
จัดการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

5. ธนาคารส่งเสริมให้เกิดความเช่ือมโยงการผลิตและการตลาด และการสร้างมูลค่าเพ่ิม
อย่างเป็นระบบ โดยร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. และบริษัทเอกชนเพ่ือ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต การรวบรวม การรับซื้อ และการชําระหน้ีด้วยผลผลิต 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาพ้ืนที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาการชําระหน้ีได้สําเร็จ หรือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การไม่ชําระหน้ีของลูกค้าเพ่ือนําผลไปพัฒนารูปแบบการบริหารด้านสินเช่ือของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัจจัยทีส่่งผลต่อศักยภาพการชาํระหนี้ของลูกคา้เงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

 
แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจัย เพ่ือการศึกษาของ

นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี ข้อมูลที่ได้จะนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ทั้งน้ีจึง
เรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่าน ในการสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณทุก
ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

1. เพศ  
(  ) 1. ชาย (  ) 2. หญิง 

2. อายุ  
(  ) 1. ตํ่ากว่า30 ปี (  ) 2. 31 - 40 ปี 
(  ) 3.41 – 50 ปี (  ) 4. 51 – 60 ปี  
(  ) 5. 60 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพการสมรส 
(  ) 1. โสด (  ) 2. สมรส  
(  ) 3. หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ (  ) 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................ 

4. ระดับการศึกษา  
(  ) 1.ไม่ได้เรียน (  ) 2. ประถมศึกษา 
(  ) 3.มัธยมศึกษา (  ) 4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
(  ) 5.ปริญญาตรี (  ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
(  ) 1.เกษตรกร (  ) 2. ค้าขาย  
(  ) 3.รับจ้าง (  ) 4. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................ 
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6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
(  ) 1. ตํ่ากว่า 10,000 บาท (  ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
(  ) 3.20,001 – 30,000 บาท (  ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
(  ) 5.40,001 – 50,000 บาท (  ) 6. มากกว่า 50,001บาท 

7. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
(  ) 1. ตํ่ากว่า 10,000 บาท (  ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
(  ) 3.20,001 – 30,000 บาท (  ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
(  ) 5.40,001 – 50,000 บาท (  ) 6. 50,001 บาทข้ึนไป 

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
(  ) 1.1 – 2คน (  ) 2.3– 5คน  
(  ) 3.5 – 8คน (  ) 4. มากกว่า 8คนขึ้นไป 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระหนี้ของลูกค้าเงนิกู้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

คําช้ีแจง: พิจารณาว่าท่านให้ความสําคญักับปัจจัยที่สง่ผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ใน
ระดับใด โดยใส่เครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (5=มากที่สุด 4=มาก 
3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการ
ชําระหนี้ของลกูค้าเงนิกู้ 

ระดับความสาํคัญ 

5 4 3 2 1 

9. สภาพการถือครองที่ดินในปัจจุบันของท่าน   
9.1 ที่ดินของตนเอง   
9.2 ที่ดินของผู้อ่ืน/เช่า   
9.3 ที่ดินให้สทิธิทํากิน   

10. ขนาดของพ้ืนที่การผลิตในปัจจุบันของท่าน   
10.1ตํ่ากว่า 5 ไร่   
10.2 5 – 10 ไร่   
10.3 10 – 20 ไร่   
10.4 21 – 50 ไร่   
10.550 – 10 ไร่   
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการ
ชําระหนี้ของลกูค้าเงนิกู้ 

ระดับความสาํคัญ 

5 4 3 2 1 

10.6. มากกว่า 100 ไร่   
11. ระยะเวลาในการเป็นลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส.   

11.11– 5 ปี   
11.2 5 – 10 ปี   
11.311 – 15 ปี   
11.4 15 ปีขึ้นไป   

12. จํานวนเงินกู้จากธนาคาร ธ.ก.ส.   
12.1ตํ่ากว่า 50,000 บาท   
12.2 50,001 – 100,000 บาท   
12.3100,001 – 150,000 บาท   
12.4 150,001 – 200,000 บาท   
12.5200,001 – 250,000 บาท   
12.6 250,001 บาทข้ึนไป   

13. รายได้จากผลผลิตของท่าน   
13.1ตํ่ากว่า 20,000 บาท   
13.220,001 – 50,000 บาท   
13.350,001 – 100,000 บาท   
13.4100,001 – 200,000 บาท   
13.5200,001 – 300,000 บาท   
13.6300,001 บาทข้ึนไป   

14. รายได้เสริมจากอาชีพอ่ืน ๆของท่าน   
14.2ตํ่ากว่า 1,000 บาท   
14.31,001 – 5,000 บาท   
14.45,001 – 10,000 บาท   
14.510,001 – 15,000 บาท   
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อศักยภาพการ

ชําระหนี้ของลกูค้าเงนิกู้ 

ระดับความสาํคัญ 

5 4 3 2 1 

14.615,001 บาทข้ึนไป   
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการชาํระหนีข้องลูกค้าเงินกู้ ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
คําช้ีแจง: พิจารณาว่าท่านให้ความสําคญักับปัจจัยที่สง่ผลต่อศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ใน

ระดับใด โดยใส่เครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (5=มากที่สุด 4=มาก 
3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด) 

 
ปัจจัยทางสังคมท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการชาํระ

หนี้ของลูกคา้เงินกู้ 
ระดับความสาํคัญ 

5 4 3 2 1
15. ภัยพิบัติต่าง ๆ ที่มผีลกระทบต่อการทํา

การเกษตร  
 

15.1 ภัยแล้ง  
15.2 น้ําท่วม  
15.3 ไฟไหม ้  
15.4โรคระบาดเช่นเพลี้ย, แมลง ฯลฯ  

16. สภาวะเศรษฐกิจทีม่ีผลกระทบต่อการทํา
การเกษตร 

 

16.1 น้ํามันราคาแพงขึ้น  
16.2ผลผลิตราคาตกตํ่า  
16.3 ไม่มีตลาดรองรับ/ผลผลิตล้น

ตลาด 
 

16.4 ต้นทุนในการผลิตสูงเช่นค่าปุ๋ย
ค่ายา ค่าแรงงาน ค่าจ้างรถไถ/รถเก่ียว     
เป็นต้น 

 

17. ท่านเข้าร่วมโครงการจากนโยบาย
สนับสนุนของรัฐบาลหรือไม ่

 

17.1. ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  
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ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระ
หน้ีของลูกค้าเงินกู้ 

ระดับความสําคัญ 
5 4 3 2 1

17.2. เข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายฉุกเฉนิและจําเป็นของเกษตรกรท่ี
ประสบภัยแล้ง ปี 2558-2559วงเงินสินเช่ือไม่
เกิน 12,000 บาท/ราย กําหนดชําระคืนเงินกู้
ไม่เกิน 1 ปี ไม่มีดอกเบ้ีย กลุม่เป้าหมาย คอื 
เกษตรกรลูกคา้รายย่อยของ ธ.ก.ส. ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ทําให้ไม่สามารถทําการ
ผลิตได้ หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทําให้
มีรายได้ลดลง เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนในการช่ัวคราว พร้อมทั้งก่อให้เกิด
การใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และ
ช่วยป้องกันการก่อหน้ีสินนอกระบบของ
เกษตรกร 

 

17.3. เข้าร่วมโครงการสินเช่ือ 1 ตําบล 
1 SME เกษตร เพ่ือสร้างความย่ังยืนของภาค
เกษตรไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย 
เป็นสินเช่ือระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี มี
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี สําหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ภาคการเกษตร ทั้งรายคน 
วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือบรษิัท
ชุมชน ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร 
และกระตุ้นใหเ้กิดการจ้างงาน 
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ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อศักยภาพการชําระ

หน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1
17.4 เข้าร่วมโครงการชุมชน

ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤติภัยแล้ง วงเงินกู้ไม่
เกิน 3 ล้านบาท/กลุ่ม กําหนดชําระคืนเงินกู้ไม่
เกิน 1 ปี มีอัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ 0.01 ต่อปี 
สําหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบวิกฤติภัยแล้ง 
ในลุ่มแม่น้ําเจา้พระยาและพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ําแม่
กลอง ที่มีความสมัครใจและต้ังใจ ในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริง 
และผ่านการคดัเลือกจากชุมชน ใช้เป็นค่าเช่า
ท่ีดิน ค่าปัจจัยการผลิต และค่าจ้างแรงงาน
ให้กับเกษตรกร 

 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพการชําระหนี้ของลกูค้าเงนิกู้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
คําช้ีแจง: พิจารณาว่าท่านให้ความสําคญักับศักยภาพการชําระหน้ีเงินกู้ในระดับใดโดยใส่เครื่องหมาย 

 ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด (5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=
น้อยที่สุด) 

ศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1
1. ชําระหนี้ตรงเวลาท่ีกําหนด  

1.1 การปรับลดจํานวนเงินส่งชําระหน้ี   
1.2 ปรับการชําระหน้ีให้สอดคล้องกับ

รายได้ที่เกษตรกรได้รับ 
  

1.3 ลดอัตราดอกเบ้ียให้ทุกปี   
1.4 การมีบัตรสินเช่ือเกษตรกร   
1.5 มีการแจ้งหนังสือเตือนกับลูกค้าก่อน

ถึงกําหนดชําระ 
  

1.6 ให้สินเช่ือวงเงินตํ่าสาหรับเกษตรกร
ที่มีประวัติการค้างชําระหน้ี 

  



115 

 

ศักยภาพการชําระหน้ีของลูกค้าเงินกู้ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1
1.7 มีการยืดหยุ่นการชําระหน้ีเช่นชําระ

รายเดือนหรือรายไตรมาสข้ึนอยู่กับความ
สะดวกของลูกหน้ี 

  

2. ชําระหนีค้รบตามจํานวน   
2.1 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ี

ค้างชําระตามความจําเป็น 
  

2.2 การพักชําระหน้ีเกษตรกร   
2.3 การขยายระยะเวลาในการชําระหน้ี   
2.4 มีรายได้จากการขายผลผลิต

การเกษตร 
  

2.5 การให้สินเช่ืออย่างอ่ืนที่เก่ียวเนื่อง
กับการเกษตร เช่น สินเช่ือกู้เงินซื้อรถไถหรอื
รถเก่ียว, สินเช่ือในการซื้อปุ๋ยเป็นต้น 

  

2.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอ่ืนเสริม
รายได้ของครัวเรือน 

  

 
 
ส่วนที่ 5ข้อเสนอแนะ 
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลา และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอเชญิผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวฤทัยรัตน์  ดวงช่ืน 
วันเดือนปีเกิด 2 กรกฎาคม 2527 
ที่อยู่ปัจจุบัน 44/6 หมู่ 7 ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม 
 จังหวัดราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 085-3638629 

สถานที่ทํางานปัจจุบัน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนผึ้ง 
 99/11 ม.1 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
 70180  

ตําแหน่งปัจจุบัน พนักงานการเงิน 7 

ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2549 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  
 พ.ศ.2557 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2550 บริษัทเอส วี พี แอคเค้าต้ิง กรุ๊ป จํากัด 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 
 พ.ศ.2552 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุยบุรี 
  ตําแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน  
 พ.ศ.2554 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง 
  ตําแหน่ง พนักงานการเงิน 4 
 พ.ศ.2559 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนผึ้ง 
 ตําแหน่ง พนักงานการเงิน 7 
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