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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการค้างช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาค

การเกษตร จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวงเงินในการคา้งช าระ ปัจจยัดา้นการบริหารงานของสหกรณ์ และ

ปัจจยัดา้นการคา้งช าระหน้ี โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  

จ านวนสมาชิกในครอบครัว  จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ  จ านวนเงินกู้  การระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้  

หลกัประกันการกู้ยืม  ภาระการผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน รายได้เฉล่ียต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย น้ีคือ สมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1.)มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิด

เป็นร้อยละ 51.5  อายใุนช่วง  41 – 50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31 สถานภาพสมรส จ านวน 235 คน คิด

เป็นร้อยละ 58.8  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อา ชีพการเกษตรเก่ียวกบัท า

นาขา้วจ านวน163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรคือรับจา้ง จ านวนสมาชิกใน
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ครอบครัว 2 – 3 คน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ45.8  จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ จ านวน 2 คน จ านวน 155 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.8  จ านวนเงินท่ีกูท้ ั้งหมด 30,001 - 50,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  ระยะเวลา

การช าระคืนเงินกู3้ - 5 ปี (เงินกูร้ะยะยาว) จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ36.5  มีบุคคลค ้าประกนั จ านวน 190 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  ภาระการผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน 1,001 - 3,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 -  15,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 

5,001 -  10,000 บาท จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 

 2.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมพบว่า

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการ

บริหารงานของสหกรณ์ ดา้นการคา้งช าระหน้ี และดา้นวงเงินในการคา้งช าระ ตามล าดบั 

ค าส าคัญ: การคา้งช าระหน้ี  

 

Abstract 

 The purpose of this research To study the factors affecting debt outstanding of members in agricultural 

cooperatives Sukhothai Province is the factor in the overdue limit. Administrative factors of cooperatives And 

factors relating to outstanding debt Classified by personal factors Such as gender, age, status, education level, 

occupation, number of family members Number of persons sponsoring a loan, amount of loan repayment period 

Collateral for loans Debt installments per month Average monthly income Monthly household expenses The 

population used in this research is Members of agricultural cooperatives Sukhothai The sample of 4 0 0 

respondents. The tools used for collecting data were questionnaires. Perform data analysis using computer 

program to find frequency, percentage, mean (�̅�), standard deviation (SD). 

 The results of the research showed that 1.) There were 400 respondents, most of which were 206 female 

or 51.5 percent, aged between 41 - 50 years, 126 persons, representing 31 percent. The marital status was 235 

people, representing 58.8 percent. Primary education, consisting of 150 people, accounting for 37.5 percent 

There are 163 agricultural farmers engaged in rice farming, accounting for 40.8 percent. Other occupations other 

than farmer's employment are hires. Number of household members 2-3 people, 183 people, representing 45.8% 
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Number of 155 persons sponsored, accounting for 38.8% of the total loan amount, 30,001 - 50,000 baht, 147 

persons, representing 36.8% Loan repayment terms are 3 - 5 years (long-term loans), of 146 people, representing 

36.5 percent. There are 190 persons guaranteed, representing 47.5%. The monthly payment obligation is 1,001-

3,000 baht, 208 persons, equivalent to 52.0%, the average monthly income is 10,001 - 15,000 baht, 184 people, 

equivalent to 46.0%. Per month is at 5,001 - 10,000 baht, 237 people, representing 59.3% 

 2.) Factors affecting member's outstanding debt in agricultural cooperatives Sukhothai Overall, it was 

found at a high level When considering each aspect, it is found that the aspect which is important in the highest 

level is Administrative aspects of cooperatives In arrears And the amount of outstanding payment respectively.  

 

Keywords: Arrears 

 

บทน า 

 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั สังคม วิถีการด าเนินชีวิต และสภาวะการระบาดในโรคโควิด 19 ท าให้

เกิดการมาตรการปิดเมืองเพื่อลดการระบาดของไวรัสท่ีมาพร้อมกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัลงอยา่งฮวบฮาบและ

อุปสงคข์องตลาดโลกชะลอตวั โดยพืชหลกัๆท่ีไดรั้บผลกระทบ  พร้อมทั้งยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตสินคา้ดา้นการเกษตร ท าให้ส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายในครัวเรือนรวมทั้งการเกิดหน้ีใหม่และการเกิดหน้ี

เสียจากหน้ีเดิมท่ีมีอยู่ซ่ึงจากขอ้มูลของปี 2561 นั้น ซ่ึงแหล่งเงินกูส้ าคญัของภาคครัวเรือนไทย ท่ีล่าสุด ธปท.

รายงานสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP สูงถึง 78.7% โดยเป็นการกูย้มืจากสหกรณ์ออมทรัพยถึ์ง 16% และสัดส่วน

หน้ีครัวเรือนต่อ GDP ในไตรมาส 2/2562 อยู่ท่ี 78.7% โดยเป็นการกูย้ืมจากสหกรณ์ออมทรัพย ์16% รองจาก

ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

 สรุปปัจจยัส าคญั ประการหน่ึงท่ีส่งผลจากผลกระทบดา้นเศษฐกิจและปัจจยัขา้งตน้นั้น ท าให้เกษตรกร

ไดรั้บผลกระทบและส่งผลต่อปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรในปัจจุบนั ทั้งจากการเพิ่มการเป็นหน้ีหรือการผิดนัด

ช าระ เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิต รายได ้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ท าใหส่้งผลกระทบ

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรและท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องกู้เงิน จากสถาบันการเงิน หรือจาก

หน่วยงานต่างๆ แมก้ระทัง่สหกรณ์ซ่ึงทุกส่วนงานมีมาตรการช่วยเหลือ และการเขา้ถึงระหว่างเกษตรกรและ
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สหกรณ์นั้นมีความสะดวกและไม่ยุ่งยาก และส าหรับในภาคของสหกรณ์จงัหวดัสุโขทยั มีสหกรณ์การเกษตรท่ี

ด าเนินงานอยู่จ  านวนรวม 75 สหกรณ์ เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัในการคา้งช าระหน้ีของบุคคลเหล่าน้ี และสามารถ

ใชข้อ้มูลจากการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดั

สุโขทยั มีขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 

 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 ตัวแปรอสิระ คือ  

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว  จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ  จ านวนเงินกู ้ การระยะเวลาการช าระคืนเงินกู ้ หลกัประกนัการกูย้มื  ภาระ

การผอ่นช าระหน้ีต่อเดือน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนต่อเดือน 

ตัวแปรตาม คือ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นวงเงินในการคา้งช าระ ปัจจยัดา้นการบริหารงานของสหกรณ์ ปัจจยัดา้นการคา้งช าระหน้ี 

 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ สมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1..ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 

2..ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านการบริหารงานของสหกรณ์ท่ีมีผลต่อการค้างช าระหน้ีเงินกู้ของสมาชิก

สหกรณ์ภาคการเกษตร จังหวดัสุโขทัย เพื่อใช้ในการด าเนินงานและการบริหารจัดการด้านสินเช่ืออย่ าง

เหมาะสมของสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 

3..ท าให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะและแนวทางในการแกปั้ญหาการคา้งช าระหน้ีเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์

ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั ท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีเงิน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัการค้างช าระหนี้ 
วรรณี สมตัว (2559) ไดก้ล่างถึง แนวคิดเก่ียวกบัมูลเหตุการณ์คา้งช าระหน้ี ดงัน้ี การคา้งช าระหน้ี คือ 

การท่ีลูกหน้ีไม่สามารถช าระเงินตน้ และดอกเบ้ีย นบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระเงินตามงวดท่ีก าหนดในสัญญา 
และเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดย้ากในการด าเนินงานของธนาคาร ซ่ึงสรุปมูลเหตุของการคา้งช าระหน้ี ประกอบดว้ย 

1. ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ค่านิยมและเทคโนโลยี ภยั

ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาคคิด 

2. ปัจจยัภายใน ประกอบดว้ย การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย การประเมินราคาหลกัทรัพยท่ี์

ไม่เหมาะสม ระบบการติดตาม และควบคุมหน้ีของธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ การอ านวยสินเช่ือของธนาคารท่ี

ไม่มีการกลัน่กรองท่ีดี 

3. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัลูกหน้ี ประกอบดว้ย ลูกหน้ีน าเงินกูไ้ปใชผิ้ดวตัถุประสงค ์การยา้ยถ่ินท่ีอยู่ 

การถูกเลิกจา้งงาน ลูกหน้ีถึงแก่กรรมหรือเจ็บปวยเร้ือรัง ทุพพลภาพ สภาพครอบครัวหยา่ร้าง ลูกหน้ีจ่ายฟุ่ มเฟือย 

ลูกหน้ีท าการคา้เกินตวัหรือหวงัผลในธุรกิจมากเกินไป การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร การทุจริตของผูบ้ริหาร ลูกหน้ี

มีเจตนาไม่ช าระหน้ี 

 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ศุภภร อ่ิมสุข (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัชาระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือสถาบนับริหาร

จดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนัดชาระหน้ีของ

ลูกหน้ีสินเช่ือสถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิด

นดัช าระหน้ีหรือไม่ ซ่ึงจะท าใหต้วัแปรตามเป็นเหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้น อยา่งมีนยัส าคญัมี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1. 

รายไดข้องลูกหน้ีต่อเดือน มีผลกระทบต่อปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิดนัดช าระหน้ีอย่างมีนัยส าคญั ตวัแปรรายได้

ของลูกหน้ีต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีท าให้เกิดการผิดนดัช าระหน้ี ในทิศทางเดียวกนักบัปัจจยัท่ีท าให้

เกิดการผิดนดัช าระหน้ี กล่าวคือ ลูกหน้ีปกติและลูกหน้ีท่ีผิดนดัช าระ ส่วนใหญ่จะมีรายไดต่้อเดือนต่ากวา่ 23,167 

บาท จึงมีโอกาสท่ีลูกหน้ีสินเช่ือรายนั้นจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีสูง 2. รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน มีผลกระทบ

ต่อปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการผิดนดัช าระหน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 
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จุฑามาศ หนูมาก (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อหน้ีค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์

การเกษตรรัตภูมิจ ากดั อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเฉพาะกรณีปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีคา้ง

ช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ ากัด อ าเภอรัตภูมิ จังหวดัสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจาก

พนกังานสหกรณ์ท่ีมีผลต่อหน้ีคงช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของผูใ้หข้อ้มูล 4 คน คือ การบริการสินเช่ือ

ของสหกรณ์ ศกัยภาพของพนักงานสหกรณ์ ความช่วยเหลือทางการตลาดและการเร่งรัดหน้ีสิน พบว่า ผูใ้ห้

ข้อมูลให้ความส าคัญด้านการบริการสินเช่ือของสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านศักยภาพของพนักงาน

สหกรณ์ ระดบันอ้ย ดา้นความช่วยเหลือทางการตลาดในระดบัปานกลาง และดา้นการเร่งรัดหน้ีสินผูใ้หข้อ้มูลใน

ระดบันอ้ย 

ภานุวฒัน์ หว้ยหงส์ทอง , สาธิต อดิตโต และ เพียรศกัด์ิ ภกัดี (2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีคา้ง

ช าระของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาคง จงัหวดันครราชสีมา เพื่อใหท้ราบแนวทางในการป้องกนัและลดปัญหา

การคา้งช าระหน้ีของเกษตรลูกคา้ และเพื่อเป็นขอ้มูลในการน าไปก าหนดนโยบายในการวางแผนการด าเนินงาน

ของ ธ.ก.ส. สาขาคงต่อไป ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการใชเ้งินกูผ้ิดวตัถุประสงค ์เน่ืองจากเกษตรกรบางราย

น าเงินกูท่ี้ไดรั้บมาใชผิ้ดวตัถุประสงค ์ปัจจยัดา้นภยัธรรมชาติ เช่น ภยัแลง้ หรือ น ้าท่วม ปัจจยัดา้นการไม่มีความ

เขา้ใจในรายละเอียดของสัญญาเงินกู้  ปัจจยัดา้นการท าการไม่กระจายกิจกรรมการเกษตรในฟาร์ม เน่ืองมาจาก

ในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เกษตรกรมีการท านาอย่างเดียว ซ่ึงเม่ือประสบปัญหาดา้นการผลิตจึงท าให้ไม่มีรายได้

จากส่วนอ่ืนมารองรับ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitation Research) โดใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจงัหวดัสุโขทยั กลุ่มตวัอย่าง การ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างผูท่ี้วิจัยท าการเก็บแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 400 ชุด โดยใช้สูตรการ
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ค านวณหาขนาดตวัอย่าง จ านวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรท่ีด าเนินการอยู่ จ านวน 120 ,627 คน และค่า

ความคลาดเคล่ือของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ร้อยละ 5  

  

 การรวบรวมข้อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ีก าหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามท่ีเป็นกระดาษ
และผา่นทางออนไลน์โดยใช ้Google Form 
 2.  ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 
 3.  เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ขอ้มูลครบถว้นแลว้  เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับการ
วิเคราะห ์
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 

 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.  ค่าเฉล่ีย   (�̅�) 

 3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิก

ในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 

 

ผลการวิเคาระห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พบว่าดา้นปัจจยัส่วนบุคคล จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  อายุในช่วง  41 – 50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31 สถานภาพสมรส จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  ระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 อาชีพการเกษตรเก่ียวกับท านาข้าวจ านวน163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพอ่ืน
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นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรคือรับจา้ง จ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ

45.8  จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ จ านวน 2 คน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  จ านวนเงินท่ีกูท้ ั้งหมด 30,001 - 

50,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู3้ - 5 ปี (เงินกูร้ะยะยาว) จ านวน 

146 คน คิดเป็นร้อยละ36.5  มีบุคคลค ้าประกนั จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  ภาระการผ่อนช าระหน้ีต่อ

เดือน 1,001 - 3,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 -  15,000 บาท จ านวน 

184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 5,001 -  10,000 บาท จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 

59.3 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 พบวา่ดา้นวงเงินในการคา้งช าระ จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

400 คน ส่วนใหญ่ คา้งช าระเงินกูต้  ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 177 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.3 และคา้งช าระเงินกู้ 

30,001 - 50,000 บาทจ านวน 172 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.0 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนท่ี 3 พบว่าความเห็นด้านการบริหารงานของสหกรณ์  จากผูท่ี้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅�= 3.85) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ใหค้  าเเนะน าในการขอกู ้การไดรั้บขอ้มูล/ข่าวสารจากสหรณ์  สหกรณ์มีการติดตามทวงถาม

หน้ี อยา่งสุภาพ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ให้ค  าเเนะน าใน การผ่อนช าระ สหกรณ์มีหนงัสือเเจง้ก่อนถึงก าหนดช าระ

หน้ีเงินกูใ้นเเต่ละงวด สหกรณ์มีการสอบทานหน้ีเงินกูใ้นการประชุมทุกคร้ัง สหกรณ์ด าเนินการรับช าระหน้ี

ล่าชา้ สหกรณ์ไม่ออกติดตามทวงถาม/เร่งหน้ี ตามล าดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 4 พบว่าดา้นการคา้งช าระหน้ี จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 

คน ส่วนใหญ่วตัถุประสงคก์ารกูเ้งินกบัสหกรณ์คือการลงทุนท าไร จ านวน 115 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.8  แต่ส่วน

ใหญ่ท่านน าเงินท่ีไดจ้ากการกูไ้ปใชใ้นเร่ืองน าไปใชจ่้ายในครัวเรือน เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเทอมบุตรหลาน ค่างวด

รถยนต/์มอเตอร์ไชค ์เป็นตน้  จ านวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.5  มีหลกัการในการช าระหน้ีคืนสหกรณ์ทยอย

ช าระ ตามงวดท่ีแจง้ครบถว้น จ านวน 166 คน  คิดเป็นร้อยละ 41.5    เคยผิดนดัช าระหน้ีเน่ืองจากน าเงินไปเป็น

ทุนหมุนเวียน  จึงท าให้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายช าระเงินจ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.0 และพบว่าความเห็น

ด้านการคา้งช าระหน้ี จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�= 3.69) เม่ือ

พิจารณาแต่ละดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย หรือเงินออมในบญัชีน้อย จึงยงัไม่จ่ายช าระ

เงินกู ้ เม่ือท่านน าเงินกูไ้ปใชเ้เลว้ สหกรณ์มีการตรวจสอบการใชเ้งินกูใ้หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ขาดความรู้



10 

 

ในการจดัการเเละบริหารเงินท่ีไดม้าจากการกู ้ ขาดการจดัท ารายรับรายจ่าย มีผลต่อการประกอบอาชีพ  ไม่ไดน้ า

เงินไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดข้อกูย้มืไป  ตามล าดบั     

 

สรุปผลการวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั 

พบว่าจากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5  

อายุในช่วง  41 – 50 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31 สถานภาพสมรส จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  

ระดบัการศึกษาประถมศึกษา จ านวน150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 อาชีพการเกษตรเก่ียวกบัท านาขา้วจ านวน163 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรคือรับจา้ง จ านวนสมาชิกในครอบครัว 2 – 3 คน 

จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ45.8  จ านวนบุคคลท่ีอุปการะ จ านวน 2 คน จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  

จ านวนเงินท่ีกูท้ ั้งหมด 30,001 - 50,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู3้ - 

5 ปี (เงินกูร้ะยะยาว) จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ36.5  มีบุคคลค ้าประกนั จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  

ภาระการผ่อนช าระหน้ีต่อเดือน 1,001 - 3,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001 -  15,000 บาท จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน อยู่ท่ี 5,001 -  10,000 บาท 

จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3   

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคา้งช าระหน้ีของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั โดยรวม

พบว่าอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการ

บริหารงานของสหกรณ์ ดา้นการคา้งช าระหน้ี และดา้นวงเงินในการคา้งช าระ ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ด้านวงเงินในการค้างช าระ 
 จากผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่ คา้งช าระเงินกูต้  ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 คา้งช าระเงินกู ้30,001 - 50,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 คา้งช าระ
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เงินกู ้50,001 - 100,000 บาท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 คา้งช าระเงินกู ้มากกว่า 100 ,001 บาท จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายไดข้องผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่
อยูท่ี่ 10,001 -  15,000 บาท ท่ี 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนค่าใชจ่้ายในครัวเรือนต่อเดือน ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 5,001 
-  10,000 บาท ท่ี 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 พบว่า การคา้งช าระเงินกูน้ั้นสอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ไดรั้บในแต่ละ
เดือนและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในแต่ละเดือนของผูต้อบแบบสอบถามนั้นมีอตัราท่ีใกลเ้คียงกนัท าให้วงเงินท่ี
ไดรั้บ จากสหกรณ์ และจ านวนเงินท่ีกูย้มื ส่วนใหญ่เป็นเงิน 30,001 - 50,000 บาท จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.8 และวงเงินต ่ากว่า 30,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 จึงท าให้ส่งผลต่อการคา้งช าระหน้ีของ
ผูส้อบแบบสอบถาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ศุภภร อ่ิมสุข (2561) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดั
ชาระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือสถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) 

2. ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ 
 พบวา่ โดยภาพรวม ความเห็นของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X ̅= 3.85)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ให้ค  าเเนะน าในการกู ้ ท่านไดรั้บขอ้มูล/ข่าวสารจากสหกรณ์มากนอ้ยเพียงใด 
สหกรณ์มีการติดตามทวงถามหน้ี อย่างสุภาพ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ให้ค  าเเนะน าในการผ่อนช าระ สหกรณ์มี
หนังสือเเจง้ก่อนถึงก าหนดช าระหน้ีเงินกูใ้นเเต่ละงวด  สหกรณ์มีการสอบทานหน้ีเงินกูใ้นการประชุมทุกคร้ัง 
สหกรณ์ด าเนินการรับช าระหน้ีล่าชา้ สหกรณ์ไม่ออกติดตามทวงถาม/เร่งหน้ี ตามล าดบั ซ่ึงจากคะแนนท่ีผูร่้วม
ตอบแบบสอบถามให้ในแต่ละข้อนั้นอยู่ในระดับมาก เข้าขั้นกลาง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการค้างช าระเงินกู้  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ จุฑามาศ หนูมาก (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อหน้ีคา้งช าระของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิจ ากดั อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา   

3. ด้านการค้างช าระหนี ้

 พบวา่ โดยภาพรวมส่วนใหญ่วตัถุประสงคก์ารกูเ้งินกบัสหกรณ์คือการลงทุนท าไร จ านวน 115 คน  

คิดเป็นร้อยละ 28.8  แต่ส่วนใหญ่ท่านน าเงินท่ีไดจ้ากการกูไ้ปใชใ้นเร่ืองน าไปใชจ่้ายในครัวเรือน เช่น ค่าเช่าบา้น 

ค่าเทอมบุตรหลาน ค่างวดรถยนต์/มอเตอร์ไชค์ จ านวน 190 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.5  เคยผิดนัดช าระหน้ี

เน่ืองจากน าเงินไปเป็นทุนหมุนเวียน  จึงท าใหไ้ม่เพียงพอต่อการจ่ายช าระเงินจ านวน 92 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.0 

และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ มีเงินทุนหมุนเวียนนอ้ย หรือเงินออมในบญัชีนอ้ย จึงยงัไม่จ่าย

ช าระเงินกู ้ เม่ือท่านน าเงินกูไ้ปใชเ้เลว้ สหกรณ์มีการตรวจสอบการใชเ้งินกูใ้ห้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ขาด

ความรู้ในการจดัการเเละบริหารเงินท่ีไดม้าจากการกู ้  ขาดการจดัท ารายรับรายจ่าย มีผลต่อการประกอบอาชีพ  

ไม่ไดน้ าเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดข้อกูย้มืไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ ภานุวฒัน์ หว้ยหงส์ทอง , สาธิต 
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อดิตโต และ เพียรศกัด์ิ ภกัดี (2558) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อหน้ีคา้งช าระของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาคง 

จงัหวดันครราชสีมา 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ด้านวงเงินในการค้างช าระ 

 ควรท่ีจะให้ความรู้ในการวางแผนและการบริหารจดัการรายไดท่ี้เกิดขึ้นในแต่ละเดือนและความ

คุมรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นในสอดคลอ้งกบัรายได ้และวางแผนรับมือหรือปรับตวัให้สามารถน าเงินมาจ่ายช าระหน้ีได ้

เน่ืองจากวงเงินในการคา้งช าระ วงเงินในการกูย้มืเงิน อตัรารายไดเ้ฉล่ียและค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนท่ีใกลเ้คียงกนั

นั้น ท าใหว้งเงินในการคา้งช าระส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัท่ีต ่าแต่ยงัคงมีการคา้งช าระอยู ่ 

 ด้านการบริหารงานของสหกรณ์ 

 โดยภาพรวม ความเห็นของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก ซ่ึงจากคะแนนท่ีผูร่้วมตอบแบบสอบถามให้ในแต่ละขอ้นั้นอยู่ในระดบัมาก เขา้ขั้นกลาง ซ่ึงอาจส่งผลต่อ

การคา้งช าระเงินกู ้ท าให้สหกรณ์ควรท่ีจะเพิ่มหรือปรับรูปแบบการให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ ระหว่าง

สหกรณ์กบัตวัผูกู้ห้รือผูข้อ้ในเร่ืองของการให้ค  าเเนะน าในการกู้  เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามนั้นส่วนใหญ่มี

อายท่ีุสูง 41-50 ปี และการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สูงมาก ระดบัการศึกษาประถมศึกษาจึงท าใหก้ารค าเเนะน าในการกู ้ 

ซ่ึงเป็นขอ้มูลส าคญัในการทราบถึงขอ้มูลต่างๆ ทั้งนโยบาย การเตรียมตวัส าหรับเกษตรกร รวมทั้งวิธีปฎิบติัใน

ระหว่างการกูย้ืมเงิน การทราบถึงขอ้มูลการด าเนินงานต่างๆ รวมทั้งการติดตามและเขา้ถึงข่าวสารต่างๆระหวา่ง

ตวัสมาชิกและสหกรณ์ สหกรณ์มีการติดตามทวงถามหน้ี อย่างสุภาพ การท่ีมีการติดตามทวงถามการจ่ายช าระ

หน้ีมีผลต่อการคา้งช าหระหน้ี เน่ืองจากจากขอ้มูลท่ีผ่านมาแลว้พบว่ามีการติดต่อส่ือสารขอ้มูลข่าวสารของ

สหกรณ์แลว้ ยงัมีการติดตามทวงถามเพื่อให้สมาชิกนั้นไม่ผิดนัดช าระหน้ี หรือช าระหน้ีให้ตรงตามเวลาท่ี

ก าหนด เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ให้ค  าเเนะน าในการผ่อนช าระ ส่งผลให้การเขา้ใจถึงขอ้มูลในการช าระหน้ีของ

สมาชิกนั้นดีขึ้น เขา้ถึงขอ้มูลไดดี้ขึ้น ท าใหส้มาชิกมีความเขา้ใจ และท าใหส้ามารถน าเงินมาช าระหน้ีไดถู้กวิธี 

 ด้านการค้างช าระหนี ้

 โดยภาพรวม ความเห็นของสมาชิกในสหกรณ์ภาคการเกษตร จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีเงินทุนหมุนเวียนนอ้ย หรือเงิน

ออมในบญัชีน้อย จึงยงัไม่จ่ายช าระเงินกู ้เป็นการน าเงินกูไ้ปใชจ่้ายแลว้ แต่เงินท่ีไดม้านั้น ยงัมีน้อยใช้สอยไม่
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เพียงพอในการจ่ายช าระคือเงินกู ้จึงความใหค้วามรู้หรือเทคนิคในการหาความรู้หรือวางแผนในธุรกิจดว้ยตวัเอง 

เพื่อให้สามารถน าเงินกูไ้ปใชใ้นธุรกิจแลว้มีผลก าไรใหอ้ยู่ไดแ้ละสามารถจ่ายคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย ส่วนขอ้

ต่อมาท่ีให้ความเห็นมาก คือ เม่ือท่านน าเงินกูไ้ปใชเ้เลว้ สหกรณ์มีการตรวจสอบการใช้เงินกูใ้ห้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์  การท่ีมีการสอบถามเงินกูน้ั้น ท าให้ส่งผลกระทบต่อการกู้เงินแลว้น าไปใช่ถูกหรือไม่ถูกตาม

วตัถุประสงค ์โดยมีการตรวจสอบจากสหกรณ์/แหล่งเงิน ส่วนขอ้ต่อมาท่ีใหค้วามเห็นมาก คือ ขาดความรู้ในการ

จดัการเเละบริหารเงินท่ีไดม้าจากการกู ้การขาดความรู้หรือขอ้มูลในการบริหารงานและเงินท่ีไดจ้ากการกูย้ืม จึง

ตอ้งใหค้วามรู้กบัเกษตรกร และสร้างวินยัทางการเงินใหก้บัเกษตรกร 
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