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บทคดัย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้และปัจจัยท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกร รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัแม่ฮ่องสอน กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มตัวอย่างที่

ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน จ�านวน 6 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลา

ที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน จ�านวน 75 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด จ�านวน 

289 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน อันดับแรกคือ ปัจจัยภายนอกธนาคาร อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 

รองลงมาอันดับ 2 ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และอันดับ 3 ได้แก่ 

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.74 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการช�าระคืนหนี้บัตรสิน

เชื่อเกษตรกรของลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสรุปพบว่า ปัญหา

และอุปสรรคในการช�าระคืนหน้ีบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้นเกิดจากปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ คือ การไม่ได้ใช้บัตรสินเช่ือเกษตรกรด้วยตนเอง ปัจจัย

ภายในธนาคาร คือ การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของธนาคารไม่ชัดเจน ท�าให้ลูกค้าไม่เข้าใจในเงื่อนไขการ

ช�าระหนี้ การไม่มีการติดต่อระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ ท�าให้ลูกค้าไม่ทราบยอดหนี้ที่จะต้องช�าระเนื่องจากไม่ได้รับ 

ใบแจ้งเตอืนช�าระหนี ้และการก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ ปัจจยัภายนอกธนาคาร 

(สภาพแวดล้อม) คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า
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ABSTRACT

A Study of Factors Affecting customers’ payment of Farm Credit Card Debt for Bank for 

Agriculture and Agricultural Cooperatives  in Mae Hong Son Province is aim to investigate the 

conditions of use and factors affecting farmers' credit card debt repayment, including problems 

and obstacles in repaying the customer's farm credit card debt. The sample group consisted of 

370 customers from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Mae Hong Son Province 

who held farmers credit cards. In 3 main groups, 6 were the sample group who repaid more than 

the specified period of more than 3 months. 75 peoples are from the group who repaid debt 

more than the specified period but not more than 3 months and a sample of 289 people who 

paid their debts within the specified time period. The questionnaire was used to conduct the 

data. We use percentage, mean and standard deviation for a statistical analysis.

The results showed that Factors affecting the repayment of farmers credit card debt are 

external factors with an average of 3.69, followed by factors arising from debtors with an average 

of 3.31 and factors caused by banks were averaged 2.74 as for problems and obstacles in repaying 

farmers credit card debt of clients, it was found that the factor caused by the debtor was not 

using the farmers credit card by themselves. The internal factor of the bank is that the details of 

the bank's repayment are not clear causing clients to not understand the terms of repayment. 

There is no contact between the bank and the debtor, this causes the customer to not know 

the amount of debt that must be paid because they have not received the repayment notice 

and the bank's repayment schedule does not match the source of income, for external factors 

(environment) is the low price of agricultural products.

Keywords: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Agricultural credit card, Debt farmer

ที่มาและความส�าคัญ

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน เพราะเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีรายได้ต�่า จึงท�าให้

รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และเมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย แล้วพบว่ารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของ

เกษตรกรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

ปี 2560 พบว่าครัวเรอืนทัว่ประเทศมรีายได้เฉลีย่ต่อเดือนเพิม่ข้ึน โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลีย่เดอืนละ 26,973 บาท 

ต่อครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 7.06 ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดคือครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผู้จัดการ 

นกัวชิาการ และผูป้ฏบิติังานวชิาชพี ซึง่มรีายได้เฉลีย่เดอืนละ 58,858 บาท แต่ครวัเรอืนอาชีพแรงงานเกษตร ป่าไม้ 

และประมง กลับมีรายได้เฉลี่ยเพียงเดือนละ 14,698 บาท ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพ

อื่น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
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เมื่อเปรียบเทียบ รายได้ รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือนเกษตร พบว่า ในปีการเพาะปลูก 2559/60 

เกษตรกรมีรายได้เงินสดรวม 309,278 บาท เพิ่มขึ้นจากปีการเพาะปลูก 2558/59 ร้อยละ 2.90 ส่วนด้านรายจ่าย

นัน้ ครัวเรือนเกษตรมรีายจ่ายเงนิสดรวม 243,178 บาท ลดลงจากปีการเพาะปลกู 2558/59 ร้อยละ 2.01 เนือ่งจาก

รายจ่ายนอกภาคการเกษตรลดลง จึงท�าให้รายได้เงนิสดสทุธใินครวัเรอืนเพิม่ข้ึนจาก 52,395 บาท เป็น 66,100 บาท 

หรือเพิ่มขึ้นจากปีการเพาะปลูก 2558/59 ร้อยละ 26.16 อย่างไรก็ตามแม้ว่าเกษตรกรจะมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่ม

ขึ้น แต่หนี้สินของครัวเรือนเกษตรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากหนี้สินครัวเรือนละ 122,695 บาท เป็น 123,454 บาท ในปี

เพาะปลูก 2559/60 หรอืเพิม่ขึน้จากปีการเพาะปลกู 2558/59 ร้อยละ 0.62 (ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2560)

การเข้าถงึแหล่งเงนิกู้ของเกษตรกรนัน้ จะกูเ้งนิจากกองทุนหมูบ้่านและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมากทีส่ดุ เนือ่งจากการกูเ้งนิจากธนาคารพาณชิย์ ซึง่เป็นแหล่งเงนิกูส้ถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ใหญ่นัน้ยงั

เข้าถงึได้ยากเพราะขาดหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั ดงันัน้จงึต้องกูเ้งนิจากแหล่งเงนิกูท้ีเ่ป็นองค์กรภาครฐัหรอืสถาบนัการ

เงินเฉพาะกิจที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกร (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาล เร่ิมด�าเนินการตามแผนบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ บัตรสินเชื่อเกษตรกร เป็นอีกมิติหนึ่งในการให้บริการ ที่ธนาคารได้พัฒนา

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์

การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เป็นการรวมความต้องการทีต่รงกนัให้เปลีย่นเป็นพลงัเพือ่สร้างอ�านาจ

การต่อรองในสังคม เป็นการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนั การอ�านวยความสะดวกและความพร้อมใช้ของลกูค้า  

คนือสิรภาพทางการเงิน ยกย่องเชดิช ูสร้างความภาคภมูใิจให้กบัลกูค้า ยกระดบัการบรกิาร ลดความแตกต่างระหว่าง

คนในชนบทกับในเมือง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน  ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบในยามจ�าเป็นเร่งด่วน ส�าหรับผู้ใช้

บตัรสินเชือ่เกษตรกรนัน้จะได้รบัวงเงนิกู้เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายทกุสญัญารวมทัง้วงเงนิกูบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร จากอตัรา

ปกติร้อยละ 60 ของมูลค่าผลผลิตส่วนที่เหลือเพื่อขายเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตส่วนที่เหลือเพื่อขาย และ 

จะได้รบัอตัราดอกเบีย้เงินกูต้�า่สดุในอตัราดอกเบีย้เงนิกูส้�าหรบัลกูค้ารายย่อยชัน้ด ี(Minimum Retail Rate: MRR)  

ตามประกาศของธนาคาร (ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) ปลอดดอกเบ้ีย 30 วัน แต่หากลูกค้าผิดนัดช�าระ  

จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยสูงสุด (MRR+3) และค่าปรับในอัตราร้อยละ 3 

โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้ด�าเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่าการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan: NPLs) ของธนาคารยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจากผลการด�าเนิน

งานการบรหิารจดัการหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ในปีบญัช ี2559 และปีบัญช ี2560 พบว่า อตัราหนีท้ีไ่ม่ก่อให้ 

เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเชื่อของบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพิ่มสูงถึงร้อยละ 10.56 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 4  

ตามแผนธรุกจิธนาคาร ทัง้น้ี หากหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้เพิม่ข้ึนสงูเกนิ กว่าท่ีธนาคารยอมรบัได้ จะส่งผลให้เงนิส�ารอง 

หนี้สงสัยจะสูญท่ีธนาคารกันไว้อาจจะไม่เพียงพอกับการรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของธนาคาร เมื่อเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานอัตราหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเช่ือของบัตรสินเชื่อเกษตรกรทั้งประเทศ 

แล้ว พบว่า ในปีบัญชี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีผลการด�าเนินงานดีท่ีสุดคือ ร้อยละ 6.62  

ส่วนภาคเหนือตอนบนผลการด�าเนนิอยูท่ี่ร้อยละ 13.81 ซึง่สูงเป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจากภาคกลาง (ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561ก)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดท่ีอยู่ในเขตพิเศษ 

เน่ืองจากการเดนิทางยากล�าบาก ท�าให้การติดตามหนีแ้ละการเข้าถึงลกูค้ายากกว่าจงัหวดัอืน่แต่จังหวดัแม่ฮ่องสอน
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เป็นจังหวัดท่ีมีอัตราหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อจ�านวนเงินการจ่ายสินเชื่อของบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่าที่สุดใน  

8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561ข)

การศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้ธนาคารทราบถึงความคิด

เห็นต่อปัจจัยที่มีผลในการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อให้ธนาคารสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทาง

การบริหารจัดการหนี้ของธนาคารต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้และการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4. เพือ่ศกึษาถึงปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคนืหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วิธีการศึกษา

การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยก�าหนดรูปแบบการศึกษาเป็นเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาวิจัยแบบส�ารวจจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้

1. ศึกษาลักษณะปัจจัยด้านบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ ค่าใช้จ่าย วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวนและประเภทการผลิต จ�านวนหนี้

สินทั้งหมด จ�านวนหนี้ค้างช�าระ รูปแบบการช�าระหนี้ เพื่อใช้ในการอธิบายถึงรูปแบบการใช้และการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกร แล้วน�าเสนอในรูปแบบตารางโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage)

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ปัจจัย

ภายในธนาคาร และปัจจัยภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ลักษณะของค�าถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating 

Scale) ตามรูปแบบของลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมี

การให้คะแนนระดับต่าง ๆ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551)

จากน้ันน�าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ถ่วงน�้าหนัก (Weight Mean Score) แล้วแปลความหมายระดับ

คะแนน ดังนี้ คือ 
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คะแนนเฉลี่ย การแปลผล

4.51 - 5.00

3.51 - 4.49

2.51 - 3.49

1.51 - 2.49

1.00 - 1.49

มีผลมากที่สุด

มีผลมาก

มีผลปานกลาง

มีผลน้อย

มีผลน้อยที่สุด

น�าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับมาจัดเรียงตามล�าดับความส�าคัญ (Ranking) จากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 

โดยปัจจัยที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรมากท่ีสุด จึงต้องให้ความ

ส�าคัญในปัจจัยด้านนี้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกรเกิดขึ้น และปัจจัยที่ได้คะแนนรวมน้อย

ที่สุดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรน้อยที่สุด น�าเสนอในรูปแบบตารางโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. รวบรวมจากแบบสอบถามซึ่งลักษณะของค�าถามเป็นค�าถามแบบปลายเปิด และจากการสนทนากลุ่ม 

(Focus group discussion) ทีม่ผีูร่้วมสนทนาจ�านวน 5-10 คน จากตวัแทนในแต่ละกลุม่ตามการช�าระหนี ้ได้แสดง

ความคิดเห็น โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาในการน�าเสนอข้อมูล

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไปของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจ

จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร 3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน 

รายได้ในครัวเรือนต่อปี และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  

41 - 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ใน

ครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท เมื่อพิจารณาตาม

กลุ่มประวัติการช�าระหนี้แล้ว กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือน

มากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างทีช่�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาทีก่�าหนดแต่ไม่เกนิ 3 เดอืนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี  

สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี  

50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อปี 30,001 - 50,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา 

มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายใน 

ครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท (แสดงดังตารางที่ 1)



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 256494

ตารางที่ 1

ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและเศรษฐกิจ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลทั่วไปทางประชากรและ
เศรษฐกิจ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

เพศ เพศหญิง เพศชาย เพศชาย เพศชาย

อายุ 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี 41 - 50 ปี

สถานภาพ สมรส สมรส สมรส สมรส

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา ประถมศึกษา

จ�านวนสมาชิกในครัวเรือน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน มากกว่า 4 คน

รายได้ในครัวเรือนต่อปี (บาท) ต�่ากว่า 50,000 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000 50,001 - 100,000

ค่าใช้จ่ายในครัวเรอืนต่อปี (บาท)
ต�่ากว่า 30,000

30,001 - 

50,000
ต�่ากว่า 30,000 ต�่ากว่า 30,000 

ที่มา: จากผลการศึกษา

1.2 การผลิตในภาคการเกษตร

จากการศกึษาข้อมลูการผลติในภาคการเกษตรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทการผลิต ชนิดของพืช/สัตว์ พื้นที่ในการท�าการเกษตร และค่าใช้จ่าย 

ในการผลิต พบว่า กลุม่ตัวอย่างจะปลูกพชืไร่ (ข้าว) มพีืน้ทีใ่นการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมค่ีาใช้จ่ายในการผลติ  

10,001 - 20,000 บาท เมือ่พจิารณาตามกลุม่ประวตักิารช�าระหนีแ้ล้ว กลุม่ตวัอย่างท่ีช�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาท่ี

ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ คือ ข้าวโพดและสุกร มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และ

มีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 

3 เดือน ปลูกพืชไร่ คือ ข้าวโพด มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 

20,000 บาท กลุม่ตวัอย่างทีช่�าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนด ปลกูพชืไร่ คอื ข้าว มพีืน้ทีใ่นการท�าการเกษตร 

1 - 10 ไร่ และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท (แสดงดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2

การผลิตในภาคการเกษตร ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การผลิตในภาคการเกษตร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ประเภทการผลิต พืชไร่และเลีย้งสัตว์ พืชไร่ พืชไร่ พืชไร่

ชนิดของพืช/สัตว์ ข้าวโพดและสุกร ข้าวโพด ข้าว ข้าว

พื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่ 1 - 10 ไร่

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท) 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000 10,001 - 20,000

ที่มา: จากผลการศึกษา

2. สภาพการใช้และการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.1 การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ

จากการศึกษาข้อมลูการเป็นหน้ีและหน้ีค้างช�าระของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุ่ม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งเงินกู้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมด มูลค่าหนี้ค้างช�าระทั้งหมด วงเงินบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร มูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร และมูลค่าหนี้ค้างช�าระบัตรสินเช่ือเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างกู้เงิน 

จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมหีนีส้นิทัง้หมดต�า่กว่า 100,000 บาท หนีค้้างช�าระ

ทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 

ต�่ากว่า 5,000 บาท  และไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกรแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่า 3 เดือน กู้เงินจากธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินท้ังหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระท้ังหมด ต�่ากว่า 

100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท 

มหีน้ีค้างช�าระบตัรสนิเชือ่เกษตรกรต�า่กว่า 5,000 บาท กลุม่ตวัอย่างท่ีช�าระหนีเ้กนิกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดแต่ไม่เกนิ 

3 เดือน กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท 

หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร และกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะ

เวลาที่ก�าหนด กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 

บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตร

สินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร (แสดงดังตารางที่ 3)



วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 256496

ตารางที่ 3

การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

แหล่งเงินกู้ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. ธ.ก.ส.

มูลค่าหนี้สินทั้งหมด (บาท) ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000

มูลค่าหนี้ค้างช�าระทั้งหมด (บาท) ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000 ต�า่กว่า 100,000

วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกร (บาท) ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000

มลูค่าหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร (บาท) ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000 ต�า่กว่า 5,000

มูลค่าหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร (บาท)
ต�า่กว่า 5,000 ไม่มหีนีค้้างช�าระ ไม่มหีนีค้้างช�าระ ไม่มหีนีค้้างช�าระ

ที่มา: จากผลการศึกษา

2.2 การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

จากการศึกษาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ที่ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกร จ�านวน 370 คน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกร  

3 กลุม่ ประกอบด้วยข้อมลูเกีย่วกบั ความถีใ่นการใช้บตัรสนิเช่ือเกษตรกร สถานท่ีใช้บรกิารซือ้สินค้าผ่านบัตรสนิเช่ือ

เกษตรกร สินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร การช�าระเงินหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร และจ�านวน

เงินที่ช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระภายในระยะเวลาที่ก�าหนดและช�าระทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามกลุ่มการช�าระคืนหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย เช่นเดียวกันทั้ง 3 กลุ่ม แต่ต่างกันที่การช�าระหนี้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลา 

ที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน จะช�าระเกินกว่าระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่า 3 เดือนและช�าระหนี้เพียงบางส่วน  

กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะช�าระไม่ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่

เกนิ 3 เดอืนและช�าระทัง้หมด และกลุม่ตัวอย่างทีช่�าระหนีไ้ด้ตรงตามระยะเวลาทีก่�าหนด จะช�าระภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนดหรือช�าระภายใน 30 วันและช�าระทั้งหมด (แสดงดังตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4

การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ความถี่ในการใช้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกร
1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน 1 - 2 ครั้ง/เดือน

สถานที่ใช้บริการซื้อสินค้า

ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

ร้านจ�าหน่าย

ปัจจัยการผลิตที่

ขึ้นทะเบียนกับ 

ธ.ก.ส.

สินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสินเชื่อ

เกษตรกร
ปุ๋ย ปุ๋ย ปุ๋ย ปุ๋ย

การช�าระเงินหลังจากใช้จ่าย

ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ช�าระเกินที่

ก�าหนดมากกว่า 

3 เดือน

ช�าระหนี้เกินกว่า

ระยะเวลาที่

ก�าหนดแต่ไม่เกิน 

3 เดือน

ช�าระหนี้ได้ตรง

ตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

ช�าระหนี้ได้ตรง

ตามระยะเวลาที่

ก�าหนด

จ�านวนเงินที่ช�าระหนี้บัตรสิน

เชื่อเกษตรกร
ช�าระบางส่วน ช�าระทั้งหมด ช�าระทั้งหมด ช�าระทั้งหมด

ที่มา: จากผลการศึกษา

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหน้ีบัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อการช�าระคนืหนีบ้ตัรสนิเช่ือเกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้จ�าแนกลูกค้าตามประวัติการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย สาเหตุที่ลูกหนี้ไม่สามารถช�าระคืนเงินกู้แก่ธนาคาร มี 3 สาเหตุคือ ปัจจัยภายนอก ตัวลูกหนี้ และ

ธนาคาร สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญจะพบว่า ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูง

ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงและปัจจัยด้านรายได้ไม่เพียงพอ ตามล�าดับ (แสดงดัง

ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5

ปัจจยัท่ีเกดิจากลกูหนีท่ี้มีผลต่อการช�าระคนืหนีบั้ตรสินเชือ่เกษตรกรของกลุม่ตัวอย่าง  ผู้ถือบตัรสนิเชือ่เกษตรกร
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ค่าเฉลี่ย แปลผล

รายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ 3.73 มาก

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง 3.76 มาก

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 3.77 มาก

มีภาระหนี้มากกว่า 1 แห่ง 2.80 ปานกลาง

น�าบัตรสินเชื่อเกษตรกรไปถอนเป็นเงินสด 2.53 ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้โดยรวม 3.31 ปานกลาง

ที่มา: จากผลการศึกษา

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญ จะพบว่า ปัจจัยเรื่องการก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มาของ

รายได้ มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบ้ียสูงและปัจจัยเรื่องธนาคารมี 

นโยบายผ่อนปรนในการช�าระคืน ตามล�าดับ (แสดงดังตารางที่ 6)

ตารางที่ 6

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อ
เกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ค่าเฉลี่ย แปลผล

อัตราดอกเบี้ยสูง 2.72 ปานกลาง

การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของพนักงานธนาคารไม่ชัดเจน 2.64 ปานกลาง

ธนาคารมีนโยบายผ่อนปรนในการช�าระคืน 2.68 ปานกลาง

ไม่มีการติดต่อให้ช�าระหนี้จากธนาคาร 2.65 ปานกลาง

วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเกินความจ�าเป็น 2.67 ปานกลาง

การก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มาของรายได้ 2.74 ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารโดยรวม 2.74 ปานกลาง

ที่มา: จากผลการศึกษา
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ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) พบว่า ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร มีอิทธิพลต่อการช�าระ

หนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยหากเรียงตามล�าดับความส�าคัญ จะพบว่า ปัจจัยด้านราคาผลผลิตทางการ

เกษตรตกต�่ามีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจตกต�่า ปัจจัยราคาสินค้า

อุปโภค - บริโภคสูงขึ้น และปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิต ตามล�าดับ (แสดงดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 7

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ท่ีมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ค่าเฉลี่ย แปลผล

สภาพเศรษฐกิจตกต�่า 3.78 มาก

เกิดภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น 3.34 ปานกลาง

ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น 3.73 มาก

ราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น 3.76 มาก

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า 3.85 มาก

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) โดยรวม 3.69 มาก

ที่มา: จากผลการศึกษา

ผลการศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการช�าระหน้ีบตัรสนิเช่ือเกษตรกร ตามกลุม่การช�าระคนืหนีบั้ตรสินเช่ือเกษตรกร 

สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิด

จากลูกหนี้มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง 

และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงในระดับมาก ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยสูง ปัจจัยด้านการก�าหนดงวดช�าระไม่สอดคล้องกับที่มา

ของรายได้และปัจจัยด้านวงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรมากเกินความจ�าเป็นในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส�าคญักบัปัจจยัด้านสภาพ

เศรษฐกิจตกต�่า ปัจจัยด้านการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ฝนแล้ง เป็นต้น ปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น 

และปัจจัยด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่าในระดับมาก

กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ 

มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกบัปัจจยัด้านค่าใช้จ่ายในการผลติสงู ปัจจยัด้าน 

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงและรายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ในระดับมาก ปัจจัยท่ีเกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อ 

การช�าระหนีอ้ยูใ่นระดับน้อย ส่วนปัจจัยทีเ่กดิจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่น 

ระดบัมาก โดยให้ความส�าคัญกบัปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกจิตกต�า่ ปัจจยัด้านราคาผลผลติทางการเกษตรตกต�า่ ปัจจยั

ด้านราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคสูงขึ้น และปัจจัยด้านราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นในระดับมาก
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กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ มีอิทธิพลต่อ

การช�าระหนี้อยู่ในระดับปานกลาง โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนสูงและรายได้ไม่เพียงพอที่จะช�าระหนี้ในระดับมาก ปัจจัยที่เกิดจากธนาคารมีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่

ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้อยู่ในระดับ

มาก (แสดงดังตารางที่ 8)

ตารางที่ 8

ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือเกษตรกรของกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้
บัตรสินเชื่อเกษตรกร

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

รวมกลุ่ม 1
เกินกว่า 3 เดือน

กลุ่ม 2
ไม่เกิน 3 เดือน

กลุ่ม 3
ตรงเวลา

ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง

ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร 

(สภาพแวดล้อม)
มาก มาก มาก มาก

ที่มา: จากผลการศึกษา

4. ปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคืนหนีบ้ตัรสนิเช่ือเกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มตามการช�าระเงิน ได้แสดงความเห็นดังนี้

1. กลุ่มที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด มากกว่า 3 เดือน ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคของลูกค้า

ที่ช�าระไม่ได้ตรงตามก�าหนด ประกอบด้วย

1) ไม่ได้รับใบแจ้งเตือนช�าระหนี้ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ให้ธนาคารแจ้งเตือนการช�าระหนี้ผ่านทาง 

ข้อความ (Message) หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) และสามารถช�าระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ

ทางแอพพลิเคชั่น (Application) ของธนาคารได้

2) ยังไม่เข้าใจในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร โดยเกษตรกรเข้าใจว่าเมื่อใช้แล้วไม่ต้องช�าระคืน

หรือไม่ทราบว่าต้องช�าระคืน เมื่อไหร่

3) การก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ เช่น เกษตรกรทีม่รีายได้ช่วงเดอืน 

มิถุนายน จากการท�าการเกษตร แต่ธนาคารก�าหนดให้ช�าระเดือนมีนาคม

4) ปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า ท�าให้ประสบกับภาวะขาดทุนจึงไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด

2. กลุ่มที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของลูกค้า

นั้นคือลูกค้าไม่ได้ใช้บัตรด้วยตนเอง แต่เป็นคนในครอบครัวเป็นผู้น�าไปใช้ และยอดที่แจ้งในใบช�าระหนี้กับยอดที่
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ต้องช�าระหนี้ที่แท้จริงไม่ตรงกัน จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการช�าระหนี้ 

3. กลุม่ทีส่ามารถช�าระหนีไ้ด้ตรงตามเวลาทีก่�าหนด พบว่า ลกูค้ากลุม่นีไ้ม่มปัีญหาและอปุสรรคในการช�าระ

คืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร โดยจะใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรแล้วช�าระตามรอบการผลิต ประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะช�าระ

ก่อนก�าหนดช�าระที่ธนาคารก�าหนดไว้

โดยสรุปพบว่า ปัญหาและอปุสรรคในการช�าระคนืหนีบั้ตรสนิเช่ือเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร จังหวดัแม่ฮ่องสอน นัน้เกดิจากปัจจยัท่ีเกดิจากลกูหนี ้คอื การไม่ได้ใช้บตัรสนิเช่ือเกษตรกร

ด้วยตนเอง ปัจจัยภายในธนาคาร คือ การชี้แจงรายละเอียดในการช�าระคืนของธนาคารไม่ชัดเจน ท�าให้ลูกค้า 

ไม่เข้าใจในเง่ือนไขการช�าระหนี ้ไม่มกีารตดิต่อระหว่างธนาคารกับลกูหนี ้ท�าให้ลกูค้าไม่ทราบยอดหนีท้ีจ่ะต้องช�าระ

เน่ืองจากไม่ได้รบัใบแจ้งเตอืนช�าระหนี ้และการก�าหนดงวดช�าระของธนาคารไม่ตรงกบัแหล่งทีม่าของรายได้ ปัจจยั

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) คือ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ปัจจยัทีมี่ผลต่อการช�าระคืนหน้ีบตัรสนิเชือ่เกษตรกรของลกูค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าในกลุ่มตัวอย่าง 370 คน ในกลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

มีความเห็นต่อปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) โดยรวมมีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเช่ือ

เกษตรกรอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 รองลงมา คือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้โดยรวมมีผลต่อการช�าระคืน

หน้ีบตัรสนิเชือ่เกษตรกรอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.31 และ ปัจจยัทีเ่กิดจากธนาคารโดยรวมมผีลต่อ

การช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.74

การศึกษาในครั้งนี้ แยกเป็น 3 กลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดมากกว่า 3 เดือน 

กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศกึษาอยูใ่นระดบัประถม

ศกึษา มจี�านวนสมาชกิในครวัเรอืนมากกว่า 4 คน รายได้ในครวัเรอืนต่อปีต�า่กว่า 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน

ต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท ปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ คือ ข้าวโพดและสุกร มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่  

มค่ีาใช้จ่ายในการผลติต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กูเ้งนิจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

มีหนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่า

กว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่ากว่า 

5,000 บาท ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้น

ทะเบยีนกบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนิค้าทีซ่ือ้ คอื ปุย๋ ซึง่จะช�าระหนีเ้กนิทีก่�าหนด

มากกว่า 3 เดือนและช�าระเงินขั้นต�่า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากกับปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในระดับปานกลางได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจาก 

ลูกหนี้ และปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ด้านปัญหาและอุปสรรคต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า  

กลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาและอุปสรรค คือ ลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งเตือนการช�าระหนี้ ความไม่เข้าใจในการช�าระหนี้บัตร

สินเชื่อเกษตร การก�าหนดงวดช�าระหนี้ และปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือน

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยูใ่นระดบัประถม

ศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท ค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนต่อปี 30,001 - 50,000 บาท ปลูกพืชไร่ คือ ข้าวโพด มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่า

ใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

หนีส้นิทัง้หมดต�า่กว่า 100,000 บาท หนีค้้างช�าระทัง้หมด ต�า่กว่า 100,000 บาท วงเงนิบัตรสนิเชือ่เกษตรกรต�า่กว่า  

5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท ไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร ใช้บัตร

สินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระไม่ได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดแต่

ไม่เกิน 3 เดือนและช�าระเงินทั้งหมด

ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส�าคัญในระดับมากกับปัจจัยท่ีเกิดจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการช�าระหนี้ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ 

ส่วนปัจจยัทีเ่กิดจากธนาคารมอีทิธพิลต่อการช�าระหนีอ้ยูใ่นระดบัน้อย ด้านปัญหาและอปุสรรคต่อการช�าระหนีบ้ตัร

สินเชื่อเกษตรกร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาและอุปสรรคต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร คือ ลูกค้าไม่ได้ใช้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรด้วยตนเอง

3. กลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 41 - 50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับ

ประถมศึกษา มีจ�านวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 4 คน รายได้ในครัวเรือนต่อปี 50,001 - 100,000 บาท ค่าใช้

จ่ายในครัวเรือนต่อปี ต�่ากว่า 30,000 บาท ปลูกพืชไร่ คือ ข้าว มีพื้นที่ในการท�าการเกษตร 1 - 10 ไร่ และมีค่า

ใช้จ่ายในการผลิตต่อปี 10,001 - 20,000 บาท กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

หนี้สินทั้งหมดต�่ากว่า 100,000 บาท หนี้ค้างช�าระทั้งหมด ต�่ากว่า 100,000 บาท วงเงินบัตรสินเชื่อเกษตรกรต�่า

กว่า 5,000 บาท มีมูลค่าหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ต�่ากว่า 5,000 บาท และไม่มีหนี้ค้างช�าระบัตรสินเชื่อเกษตรกร 

ใช้บัตรสินเชื่อ 1 - 2 ครั้ง/เดือน ซื้อสินค้าผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ร้านจ�าหน่ายปัจจัยการผลิตที่ขึ้นทะเบียนกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินค้าที่ซื้อ คือ ปุ๋ย ซึ่งจะช�าระภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

และช�าระทั้งหมด

ด้านปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการช�าระหนีพ้บว่า กลุม่ตวัอย่างให้ความส�าคญัในระดบัมากกบัปัจจยัทีเ่กดิจาก

ภายนอกธนาคาร (สภาพแวดลอ้ม) สว่นปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อการช�าระหนีใ้นระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ปจัจยัทีเ่กดิจาก

ลูกหนี้ และปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการช�าระหนี้

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างผูถ้อืบตัรสนิเชือ่เกษตรกรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นผูม้รีายได้

น้อย นั่นคือ มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร เช่น วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น เพื่อต่อรองราคาสินค้าเกษตรกับพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรสูงข้ึน  

ลดการเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
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2. จากการศึกษาการเป็นหนี้และหนี้ค้างช�าระ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือนจะได้รับ

วงเงนิบตัรสนิเชือ่เกษตรกร และมจี�านวนหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรทีไ่ด้รบัอนมัุต ิทีส่งู ดงันัน้ในการอนมุตัวิงเงนิบตัร

สินเชื่อเกษตรกรของธนาคาร พนักงานควรสอบถามแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้า และก�าหนดงวดการช�าระหนี้

บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าให้ตรงกับแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้าและควรมีการทบทวนวงเงินบัตรสินเชื่อ

เกษตรกรในทุก ๆ ปี

3. จากการศึกษาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

3.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่จะใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ในการซื้อ ปุ๋ย และ ยา/สารเคมี ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต

3.2 ในการช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร หากลกูค้าช�าระเงนิขัน้ต�า่จะมแีนวโน้มในการค้างช�าระสงู ดงันัน้ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างช�าระ

4. จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

4.1 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการช�าระหนี้ในระดับท่ีมาก  

ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อให้

ลูกค้าได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เงินและการเก็บออมเงินให้มากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกไป

4.2 ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกธนาคาร (สภาพแวดล้อม) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการช�าระคืนหนี้บัตรสินเชื่อ

เกษตรกรในระดับมาก ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรมีมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกร หากเกษตรกรเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต�่า หรือปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น การพักหนี้ การลด

อัตราดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร และการแนะน�าให้ท�าประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

5. จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พบว่า

5.1 ลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งเตือนช�าระหนี้ ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ควรเพิ่มรูปแบบการแจ้งเตือนการช�าระหนี้ผ่านทางข้อความ (SMS) หรือทางแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อให้

ลูกค้าสามารถทราบยอดเงินที่จะต้องช�าระหนี้ได้ หากลูกค้าไม่ได้รับใบแจ้งหนี้โดยไม่ต้องไปที่ท�าการของธนาคาร

5.2 การช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรสามารถช�าระได้ทีธ่นาคารเท่านัน้ ดงันัน้ ธนาคารเพือ่การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ควรเพิ่มช่องทางการช�าระเงินให้มากยิ่งขึ้น เช่น ตู้เอทีเอ็ม (ATM) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 

(Counter Service) และ แอพพลิเคชั่น (Application) ของธนาคารได้

5.3 ลูกค้ายังไม่เข้าใจเงื่อนไขในการช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตร ดังนั้น พนักงานควรอธิบายเงื่อนไขการ

ใช้งานบัตรและรายละเอียดเกี่ยวกับการช�าระหนี้ให้ลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อลดปัญหาการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร

ผิดเงื่อนไข และมีความเข้าใจในการช�าระหนี้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกเป็นรายอ�าเภอ เพื่อน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

ความแตกต่างของปัจจยัทีม่ผีลต่อการช�าระหนีบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกรในพืน้ทีท่ีต่่างกัน ซึง่อาจพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การช�าระหนี้บัตรสินเชื่อเกษตรกรอาจมีความแตกต่างกัน
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2. จากการศึกษาในครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่ช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาท่ีก�าหนดมากกว่ากลุ่มตัวอย่าง

ที่ช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกิน 3 เดือนและกลุ่มตัวอย่างท่ีช�าระหนี้เกินกว่าระยะเวลาที่ก�าหนด

มากกว่า 3 เดือน ในสัดส่วนที่มาก การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่าง

ที่สามารถช�าระหน้ีได้ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนดและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่

ก�าหนด ในจ�านวนสัดส่วนที่เท่ากันแล้วเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่าง 2 กลุ่ม เพื่อผลการศึกษาที่ได้ไม่โน้มเอียง

ไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
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