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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดา้นจิตวิทยา ความรู้เก่ียวกบัสัญญาเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม(2) 
เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ (3) เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขา
สุรินทร์ (ในมุมมองของผูกู้ย้ืม)โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มท่ีศึกษาและแจกแบบสอบถามให้ และการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี โดยอา้งถึงจากสูตรการก าหนด ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการกบั ธ.ก.ส.หน่วยอ าเภอเมืองสุรินทร์ จ านวน 400 ราย โดยใชโ้ปรแกรม SPSS ซ่ึงแบบสอบถามจะ
มีการเก็บขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD และใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ธกส.สาขาสุรินทร์พบวา่ 
ตวัแปรอิสระ สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ธกส.สาขาสุรินทร์  
ช้ีให้เห็นว่า  การออมเงิน(การฝากเงิน)ต่อเดือน Sig.=0.000 และการมีหน้ีสินต่อเดือน Sig.=0.000 โดยมีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าการออมเงิน(การฝากเงิน)ต่อเดือน และการมีหน้ีสินต่อเดือน มีผลต่อ
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ ไดอ้ย่างมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจ
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พยากรณ์ดีท่ีสุด  รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัสัญญาเงินกูสิ้นเช่ือ Sig.=0.007 ขณะท่ี การเป็นสมาชิกกลุ่ม
หรือองคก์ร ,ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นภยัธรรมชาติ ,ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นโรคระบาด ,ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ดา้นราคาผลผลิตทางการเกษตร ,ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ดา้นภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส. ,ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา(ภาพลกัษณ์ธนาคารท่ีใชบ้ริการ) และปัจจยัดา้นจิตวิทยา(ภาพลกัษณ์พนกังานท่ีใหบ้ริการในสาขาท่ีลูกคา้
ใชบ้ริการ)  ไม่มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  แสดงว่าตวัแปรอิสระดา้นดงักล่าว ไม่มีผลต่อการพยากรณ์ความสามารถ
ในการช าระหน้ีของลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั   
ค าส าคัญ : การออมเงิน(การฝากเงิน)ต่อเดือน , หน้ีสินต่อเดือน ,ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้ 
 
Abstract 

Subject research The study of loan repayment ability of customers of Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC), Surin Branch, was aimed at (1) to study basic personal characteristics. Socioeconomic 
Characteristics in Psychology Knowledge of credit loan agreement for agricultural expenses (2) to study factors 
affecting farmers' debt servicing ability. BAAC Surin Branch (3) to study the ability to repay loan debt for 
agricultural expenses of BAAC customers Surin branch (from the borrower's perspective) by Collect data from the 
study group and distribute questionnaires. And to determine the sample size for this research With reference to the 
formulas Sample size Customers who use services with BAAC Muang Surin district unit of 400 people by using 
the SPSS program. The questionnaire will be divided into 4 parts, consisting of general information 
questionnaires. The questionnaire was used as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using the One-Way ANOVA 
statistic. If differences were found, they were compared with LSD statistics and multiple regression statistics. 

The study found that Factors that Influence Customer's Debt Debt BAAC, Surin Branch found that 
independent variables were able to predict factors influencing customers' debt servicing ability. BAAC, Surin 
Branch Point out that Savings (deposits) per month Sig. = 0.000 and debt per month Sig. = 0.000 with a statistically 
significant level of 0.05 indicates monthly savings (deposits). And the availability of debt per month It affects the 
ability to pay off the debt of the customer. BAAC, Surin Branch Has been significant The independent variable 
with the best predictive power, followed by the knowledge factor of the loan agreement Sig. = 0.007, while 
membership of a group or organization. , Economic and social factors Natural disaster , Economic and social 
factors in epidemic, socio-economic factors Price of agricultural products , Psychological factor The image of 
BAAC, Psychological factors (the image of the bank used) and the psychological factors (the image of the 
employees serving in the customer branch) were not statistically significant. Showing that the independent 
variables such side It does not affect the forecasting of the debt servicing ability of the customer. BAAC, Surin 
Branch Has been significant. 
Keywords: savings (deposit) per month, debt per month , The ability to repay the loan. 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัตอ้งยอมรับวา่ปัญหาของการกูเ้งินหรือการขอสินเช่ือของเกษตรกรไทยไดย้อมรับกนัมาชา้นาน
แลว้ และปัญหาน้ีเองท าใหมี้ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา ซ่ึงเราจะไม่สามารถแกปั้ญหาเหล่าน้ีได ้ถา้ไม่ปรับปรุงแกไ้ขปัญหา
สินเช่ือก่อน บางคนถึงกบัเช่ือวา่เราจะไม่สามารถแกไ้ขปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ของเกษตรกรไทยในปัจจุบนัไดเ้ลย ถา้
หากว่าไม่พิจารณาถึงปัญหาสินเช่ือ และมีความเห็นว่าปัญหาการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การปรับปรุงวิธีการผลิต 
คุณภาพสินคา้ทางการเกษตรกรรม ราคาสินคา้ท่ีเกษตรกรไดรั้บ ความเป็นอยู่ของเกษตรกร การศึกษา ฯลฯ ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่าน้ีสืบเน่ืองมาจากปัญหาเร่ือง “ขาดแคลนดา้นการเงิน” ของเกษตรกรทั้งส้ิน ปัญหาดงักล่าวไม่ไดรั้บ
ความเอาใจใส่เท่าท่ีควรในอดีต ต่อมาในระยะหลงัเม่ือมีแผนพฒันาการเศรษฐกิจข้ึน ก็ไดก้ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนถึง
การจดัตั้งระบบสินเช่ือการเกษตร ซ่ึงนบัวา่เป็นความด าริอยา่งถูกตอ้งและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาการเกษตร 
 ตามพระราชบญัญติั ธ.ก.ส. พ.ศ.2509 มีเจตนารมณ์ใหธ้นาคารเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือพฒันาชนบท โดย
ใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินหรือการบริหารจดัการแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล ผูป้ระกอบการ 
สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้นหรือชุมชน รวมทั้งองคก์รท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการสนบัสนุนประกอบอาชีพของเกษตรกร
หรือชุมชน และตามแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี (ปีบญัชี 2560 – 2564) ซ่ึงก าหนดภารกิจใหธ้นาคาร มุ่งเนน้การสนบัสนุน
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนแบบองคร์วม การเพ่ิมขีดความสามารถภาคเกษตร การพฒันาทางการเงินอยา่งครบวงจร 
การบริหารเงินทุนใหส้มดุลและเพียงพอ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารและบริการประชาชนธนาคารจึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์สนบัสนุนสินเช่ือเชิงรุก
อยา่งมีคุณภาพดว้ยหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือใหส้ดัส่วนสินเช่ือภาคเกษตรต่อสินเช่ือนอกภาคเกษตรมีหลกัการพิจารณา
ท่ีชดัเจน สามารถพฒันาผลิตภณัฑเ์งินกูใ้หส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ปรับบทบาทสู่ธนาคารพฒันา
ชนบท 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 งานวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัตอ้งการศึกษาเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ธ.ก.ส. 
สาขาสุรินทร์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการปรับใช้กับการด าเนินงาน ดังนั้นจึงก าหนดวตัถุประสงค์การวิจัยไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานของลูกหน้ี ธ.ก.ส. ต่อความสามารถในการช าระหน้ี  
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาสุรินทร์ (ในมุมมองของผูกู้ย้ืม) 
 
ขอบเขตการวจิยั 
 4.1  ประชากรตวัอย่างเป็นเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ หน่วยอ าเภอเมืองสุรินทร์ท่ีใช้บริการ
สินเช่ือเพ่ือการเกษตร ของ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ 
 4.2  ศึกษาเฉพาะสินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา เล้ียงสตัว ์
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สมมตฐิานการวจิัย 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม การออม หน้ีสิน การเป็นสมาชิกหรือองคก์ร ดา้นจิตวิทยา และดา้นความรู้มี

อิทธิผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขาสุรินทร์ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 3.1 เพ่ือท าใหท้ราบถึงปัจจยัพ้ืนฐานของลูกหน้ี ธ.ก.ส. ต่อความสามารถในการช าระหน้ี 
 3.2 เพ่ือท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาสุรินทร์ (ในมุมมองของผูกู้ย้ืม) 
การทบทวนวรรณกรรม 
 สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
ผศ.นพ.จกัรพนัธ์ุ(อาจารยเ์ป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคติดเช้ือ): 2564 โรคโควิด-19 เกิดจากเช้ือโคโรน่าไวรัสสายพนัธ์ุ
ใหม่ท่ีพบในประเทศจีนเม่ือเดือนธนัวาคม ปี ค.ศ.2019 ไวรัสสายพนัธ์ุน้ีมีช่ือวา่ SevereAcute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2(SARS-CoV-2) ช่วงแรกเราเรียกช่ือว่าโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ (2019-nCoV) แต่เม่ือ
เดือนกุมภาพนัธ์ ปี ค.ศ. 2020 องคก์ารอนามยัโลก (World 1Health Organization; VWHO) ไดบ้ญัญติัศพัทส์ าหรับ 
ในโรคน้ีข้ึนมาใหม่เป็น โรคโควิด-19 หรือ COVID-19 ซ่ึงยอ่มาจาก Coronavirus disease of 2019 
 
จกัรพนัธ์ุ ศิริบริรักษ ์และ สมจิต พฤกษะริตานนท์ บทสัมภาษณ์พิเศษ (Special interview) :2564 โรคโควิต-19เป็น
ปัญหาสาธารณสุขทัว่โลกรวมทัง่ประเทศไทย ผลการศึกษา ผลการศึกษา โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อจากละอองไอ 
จาม หรือส่ิงคดัหลัง่จากผูป่้วย มีสาเหตุจากโคโรนาไวรัสผูท่ี้ติดเช้ือส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการนอ้ย มีส่วนนอ้ย
เป็นรุนแรง อาการของโรคมกัเป็นทางเดินหายใจส่วนบน หากเป็นมากจะมีอาการมกัท่ีปอด พบผูใ้หญ่เป็นโรค
มากกว่าเด็ก ผูท่ี้เป็นรุนแรงมกัเป็นผูสู้งอายุ และมีโรคเร้ือรังร่วมดว้ย อตัราเสียชีวิตพบไดร้้อยละ 2-3 ของผูป่้วย
ทั้งหมด ยงัไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่มีการใชย้าตา้นไวรัส วิธีป้องกนัไม่ให้เป็นโรคใชห้ลกัการป้องกนัโรคท่ี
แหล่งก าเนิดโรค ทางผ่านคือการรักษาระยะห่าง และผูรั้บโดยตอ้งรักษาสุขอนามยัและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ทางเดินหายใจ และยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคน้ี 
สรุป โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อโดยทางเดินหายใจ การป้องกนัโดยการรักษาสุขอนามยัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เน่ืองจาก
ยงัไม่มียารักษาและไม่มีวคัซีนป้องกนั 
 
ศิรประภา ศรีวิโรจน”์ และ ปัทมนนัท ์บุญถนอมตีรัตน์ : 2563 ผลการศึกษามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชีใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19เพ่ือให้ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี และผูท้  าบญัชีมีความเขา้ใจในมาตรการท่ีเป็น
แนวทางใหเ้ลือกปฏิบติัในการจดัท างบการเงินเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการท่ีสะทอ้น
ใหเ้ห็นไดถึ้งสถานการณ์ ขอ้จ ากดั และสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาหรือรอบระยะเวลาท่ีจดัท างบการเงิน
ภายใตม้าตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ และเพ่ือ
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แสดงใหเ้ห็นว่าหากกิจการเลือกปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทางบญัชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 จะสามารถมีส่วนช่วยในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 

สรุปมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19ประเทศไทยและ
ประเทศทัว่โลกก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และประเทศ
ไทยอยู่ในห้วงเวลาการน าพาภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจเคล่ือนท่ีฝ่าวิกฤตดว้ย
ความร่วมแรงร่วมใจ ผสานสรรพก าลงัต่าง ๆ อยา่งมีสติและรอบคอบ เพ่ือใหเ้ศรษฐกิจขบัเคล่ือนไปได ้ส าหรับส่วน
งานบญัชีท่ีเป็นกลไกหน่ึงท่ีส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ในการจดัท ารายงานทางการเงินและน าเสนองบการเงินแก่ผูมี้
ส่วนได้เสียให้เขา้ใจถึงผลการ ด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ ท่ีสะท้อนภาพการด าเนินงานภายใต้
สถานการณ์ทางธุรกิจ และขอ้จ ากดัต่าง ๆ  มากมาย ดงันั้นผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชี ผูท้  าบญัชี ตอ้งมีความเขา้ใจใน
สถานการณ์ และติดตามมาตรการต่าง ๆ  ของทุกภาคส่วนท่ีออกมาตรการมาในช่วงสถานการณ์ท่ีกระทบทัว่โลก 
โดยเฉพาะมาตรการท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั ดูแลดัง่เช่นท่ีสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรการผ่อนปรนชัว่คราว
ทางบญัชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  เน่ืองดว้ยเป็นการก าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการปฏิบติัทางการบญัชี การจดัท า และการน าเสนองบการเงินของกิจการภายใตข้อ้เท็จจริงใน
หว้งสถานการณ์ดงักล่าว แมว้่ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราว ทางบญัชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้ง 2
ฉบบั ดงักล่าว มิไดอ้อกมาเพ่ือบงัคบัให้ทุกกิจการตอ้งปฏิบติัตาม แต่เป็นเพียงแนวทางปฏิบติัทางบญัชีท่ีกิจการ
สามารถเลือกปฏิบติัได ้ดงันั้นกิจการจึงควรน าแนวทางเลือกปฏิบติัมาพิจารณาว่าจะด าเนินการไดห้รือไม่ อย่างไร 
ด าเนินการไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยอาจตอ้งตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของกิจการท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมใน
การขบัเคล่ือนให้เศรษฐกิจของประเทศผ่านพน้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
พงษม์นสั ดีอด  : 2563  ผลการศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการประกอบอาชีพ
บริการจดัส่งอาหารผลการวิจยัพบว่า สภาพการท างานในสภาวะการเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง กล่าวคือผูใ้หบ้ริการส่งอาหารไปยงัท่ีพกัยงัสามารถท่ีจะปรับตวัต่อการเกิดการแพร่
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ได ้เน่ืองมาจากตวัผูใ้ห้บริการส่งอาหารไปยงัท่ีพกัเองมีการป้องกนัตวัเองเพ่ือไม่ใหมี้
การติดต่อของโรคระบาด และทางบริษทัมีมาตรการป้องกนัต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือ เช่น ใหเ้วน้ระยะและเล่ียงการ
สมัผสั เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารบริการส่งอาหารไปยงัท่ีพกัยงัคงท่ีจะด าเนินการประกอบอาชีพต่อไปไดเ้ป็นจ านวนมาก 
ต่อมาในประเด็นมาตรการเยี่ยวยาจากทางภาครัฐ ผูใ้ห้บริการส่งอาหารไปยงัท่ีพกัเห็นว่ารัฐบาลควรมีมาตรการ
เยียวยาอ่ืน และควรมีการแจกเงินเยี่ยวยาประชาชนใหม้ากข้ึน ส่วนดา้นมาตรการบริหารจดัการสถานการณ์ท่ีดี และ
มาตรการท่ีประชาชนเขา้ถึงไดง่้าย พบวา่รัฐบาลยงัไม่สามารถท่ีจะจดัการและท าใหป้ระชาชนเขา้ถึงมาตรการต่าง ๆ 
ของรัฐบาลไดง่้าย อีกทั้งในประเด็นเร่ืองของความวิตกกงัวลพบว่าส่วนใหญ่ผูใ้หบ้ริการส่งอาหารมีความกงัวลใน
ดา้นเศรษฐกิจมากท่ีสุดเห็นไดว้า่การเกิดการแพร่ระบาดไวรัส    โคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไม่เพียงแต่
ในประเทศใดประเทศหน่ึงเท่านั้นโดยส่งผลกระทบทุกประเทศทัว่โลก ดงัน้ีหากการแกปั้ญหาวิกฤตจึงตอ้งร่วมกนั
แกปั้ญหาโดยประชาชนทุกคนทัว่โลกเพ่ือเป็นการยบัย ั้งการแพร่ระบาดของไวรัส         โคโรนา 2019 
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พฤติกรรมดา้นการออม(กฤตภาส เลิศสงคราม : 2555) ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาจ านวนเงิน
ออม รูปแบบการออมจุดมุ่งหมายในการออม และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของพนักงานบริษทัพัฒนา
อสังหา ริมทรัพย์โดย เ ป็นการ ศึกษา เ ชิ งปริมาณ (Quantitative research) ใช้การวิจัย เ ชิ งส ารวจ  (Survey 
researchmethod) ดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง จ านวน 258ตวัอยา่ง 
และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติขั้นพ้ืนฐานและการทดสอบหา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมใช้การวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (MultipleLinear Regression)พบว่า 
พฤติกรรมการออมของพนกังานบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ออมในสถาบนัการเงิน และจ านวนเงิน
ออมต ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.37 โดยท่ีจุดมุ่งหมายของการออมของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีการออม
เพ่ือใชจ่้ายยามฉุกเฉินผูอ้อมยงัมีความตอ้งการท่ีจะออมในระยะยาว แต่จ านวนเงินออมของผูอ้อมยงัต ่าอยู่ ดงันั้น
ควรหามาตรการในการกระตุน้การออมใหเ้พ่ิมข้ึน โดยอาจจะดว้ยการเพ่ิมสิทธิประโยชนจ์ากการออมใหเ้พ่ิมสูงข้ึน
เพ่ือจูงใจใหป้ระชากรกลุ่มน้ีมีความตอ้งการการออมมากข้ึน หรือสถาบนัการเงินควรมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวเพ่ิมข้ึน 1 คน ท าให้การออมลดลง 1.756 จึงควรมีการวางแผนครอบครัวเพ่ือไม่ใหมี้
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมากเกินไป จ านวนค่าใชจ่้ายในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน 1 บาท จะส่งผลใหจ้ านวนเงินออม
ของ ลดลง 0.881 บาท ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผนดา้นค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสมผลการศึกษาพฤติกรรมการออม 
 
ภาระหน้ีสินท่ีส่งผลกระทบใหเ้กิดหน้ีคา้งช าระ (ชาญวุฒิ ขาวสกุล : 2551) ปัญหาหน้ีคา้งช าระของเกษตรกรลูกคา้
ธนาคารเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของธนาคารและต่อเกษตรกรลูกคา้ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตวั
เกษตรกรเองและสาเหตุมาจากสภาพปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งปัญหาจากพนกังานและ
ระบบงานของธนาคาร ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นแต่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธนาคารและต่อเกษตรกรลูกคา้ โดย
มีแนวโนม้จะมีปัญหาหน้ีคา้งเพ่ิมมากข้ึนเป็นวงจรหน้ีโดยไม่มีวนัส้ินสุด 
 
กรอบแนวคิด 

1. ตวัแปรอิสระ 
- ลกัษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ , อายุ , สถานภาพการสมรส , จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน , รายไดต่้อครัวเรือน , ระดบัการศึกษา , ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. และจ านวนท่ีดินท ากินท่ีถือครอง
ทั้งหมดของครัวเรือน 

- ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดว้ย ภยัธรรมชาติ , โรคระบาด , และราคาผลผลิตทาง
การเกษตร 

- การออม , หน้ีสิน , การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองคก์ร 
- ปัจจยัดา้นจิตวิทยา ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส. , ภาพลกัษณ์ธนาคารสาขาท่ีใชบ้ริการ และ

ภาพลกัษณ์พนกังานท่ีใหบ้ริการในสาขาท่ีท่านใชบ้ริการ 
- ปัจจยัดา้นความรู้ ไดแ้ก่ ระดบัความรู้เก่ียวกบัสญัญาเงินกูสิ้นเช่ือ 
2. ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์ (ในมุมมองของผูกู้ย้ืม) 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษา

ตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ  เป็นการรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ การเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้
เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสถิติ  โดยขอความอนุเคราะห์ 
ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากบั 1 และค่า IOC 
ต ่าสุดเท่ากบั 0.66 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้คลอบคลุมเน้ือหาท่ี
ตอ้งการวดั และน าไปทดลองใช ้(try-out) กบัลูกคา้เกษตรกรของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์ หน่วยอ าเภอเมืองสุรินทร์ จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่

ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.926  แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีระดบัความเช่ือมัน่สูง และสามารถน าไปเกบ็ขอ้มูลได ้
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูวิ้จยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ย การวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptivestatistics) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ, ระดบัการศึกษา , ประวติัการ
กูเ้งิน และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

2.  การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชข้อ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
    1)  เพ่ือศึกษาความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์   จ าแนกตามลกัษณะ

ส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ ใชส้ถิติ  t-test 
    2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู้สินเช่ือเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ของลูกคา้ ธ.ก.ส. สาขาสุรินทร์  (ในมุมมองของผูกู้ย้ืม) โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวจิยั 

สรุปผลและอภิปรายการวิจยัขอ้มูลแบบสอบถามเร่ือง ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์ พบวา่  

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย โดยมีจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 มากกวา่เพศหญิง มีอาย ุ อาย ุ
31-40 ปี จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 สถานภาพการสมรส คือ  สมรส จ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  คือ  จ านวน 3 คน จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0  

รายไดต่้อครัวเรือนต่อคร้ังท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  คือ 20,001 บาท – 30,000 บาท จ านวน 283 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.8  40,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ .5 ตามล าดบั ค่าใชจ่้ายไดต่้อครัวเรือนต่อ
เดือน คือ 10,001 บาท – 20,000 บาท จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  
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ระดบัการศึกษา  ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.0 ระยะเวลาการเป็น
ลูกหน้ี คือ  1-5 ปี จ านวน คน 240 คน คิดเป็นร้อยละ  60  

 การถือครองท่ีดินในปัจจุบนั ท่ีตนเอง จ านวน 5 ไร่ จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 หลกัประกนัใดใน
การกูเ้งิน ธกส หลกัประกนัท่ีดินค ้าประกนั จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5  

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือองคก์ร คือ สหกรณ์ออมทรัพย ์จ านวน 342 คน คิดเป็นร้อยละ 85.5  
จ านวนท่ีดินท ากินท่ีถือครองทั้งหมดของครัวเรือน คือ ไม่ระบุ จ าวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75   
การออมเงิน(การฝากเงิน) เร่ิมท่ี 1 สูงสุด 500,000 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จ านวนเงิน  50,000 บาท 

เป็นจ านวนท่ีมีการออมมากท่ีสุด การออมเงิน(การฝากเงิน)  
หน้ีสินต่อเดือน 10,001 เป็นตน้ไป  จ านวน  277 คน คิดเป็นร้อยละ   69.25 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัได้

ดงัต่อไปน้ี 
1) ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้,ดา้นทศันคติต่อ ธ.ก.ส. และความรู้เก่ียวกบัสญัญา

เงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ในระดบัเห็นดว้ย  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.495 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ คือ ราคาน ้ามนัปัจจุบนัสูง
กวา่ราคาน ้ามนัในอดีต  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48  ต่อมาคือ  ตน้ทุนในการผลิตทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย , ค่าแรงงาน 
ค่าเมลด็พนัธ์ุ ในปัจจุบนัมีความผนัผวนสูง  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.34 และ ราคาผลผลิตในปัจจุบนั ตกต ่ากวา่ในอดีต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.25 รองลงมาตามล าดบั 

2) ผลการวิเคราะห์  ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้,ดา้นทศันคติต่อ ธ.ก.ส. และความรู้เก่ียวกบัสัญญา
เงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดา้นภยัทางธรรมชาติ   ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.32 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.468 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า คือ   ปริมาณน ้าฝนท่ีตกติดต่อกนั
จ านวนมาก มีผลกระทบสูง ต่อผลิตจากการเพาะปลูก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ต่อมาคือ  ฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานานท า
ให้ผลผลิตดา้นการเกษตรเสียหายสูง   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และ โรคระบาดของพืชและสัตว  ์มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตการเกษตรสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.29 รองลงมาตามล าดบั 

3) ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้,ดา้นทศันคติต่อ ธ.ก.ส. และความรู้เก่ียวกบัสญัญา
เงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบ
ระดบัใด  ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.432 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า คือ   โควิด-19 ท าใหก้ารจดัหาวสัดุทางการเกษตรยากล าบากข้ึน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30  ต่อมาคือ  โควิด-19 
ท าใหร้าคาวสัดุทางการเกษตรสูงข้ึน    มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และ โควิด-19 ส่งผลต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ี
สูงข้ึน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.21 รองลงมาตามล าดบั 

4) ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของท่านต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   โดยภาพรวม  
ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.454 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า คือ   
ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29  ต่อมาคือ  ภาพลกัษณ์ ธนาคารสาขาท่ีใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 
และ ภาพลกัษณ์ พนกังานท่ีใหบ้ริการในสาขาท่ีท่านใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.22 ดา้นความสามารถในการช าระ
หน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.70  
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5) ผลการวิเคราะห์  ความคิดเห็นของท่านต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้าน
ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส  มีผลกระทบระดบั ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.434 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ คือ สถานท่ีของ ธ.ก.ส.มีสภาพแวดลอ้มเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ต่อมาคือ  ธ.
ก.ส.มีความน่าเช่ือถือระดบัสูง   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 และ พนกังานมีความพร้อมในการปฏิบติังานตลอดเวลา มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.29 รองลงมาตามล าดบั 

6) ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของท่านต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภาพลกัษณ์ 
พนกังานท่ีใหบ้ริการในสาขาท่ีท่านใชบ้ริการ มีผลกระทบระดบั  ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.439 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ คือ   พนกังานใหข้อ้มูล ดา้นสินเช่ือ อยา่งครบถว้น   มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33  ต่อมาคือ  พนกังานมีความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 และ พนกังานมีความใส่
ใจในปัญหาของลูกคา้เป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  4.27 รองลงมาตามล าดบั 

7) ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของท่านต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้าน
ความสามารถในการช าระหน้ี มีผลกระทบระดบั ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.783 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า คือ   ช าระหน้ีไดค้รบทุกสัญญา   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  ต่อมาคือ  
หากมีโครงการพกัช าระหน้ี ท่านสนใจจะเขา้ร่วมในโครงการแน่นอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ พฤติกรรมในการ
ช าระหน้ีตรงเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.63 รองลงมาตามล าดบั 
 8) ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์  จ าแนกตามลกัษณะ
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ พบว่า   กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนั มีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ ธ.ก.ส.
สาขาสุรินทร์   จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
เศรษฐกิจและสังคม ดา้นภยัทางธรรมชาติ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบระดบัใด  มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
  9) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหวา่ง อายกุบั ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ 
ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ ดา้น ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส กลุ่มตวัอย่างท่ีมี อายุ ต่างกนัมีความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้อง
ลูกคา้ ธ.ก.ส.สาขาสุรินทร์ ดา้น ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.05  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัการศึกษา ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูข้องลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสุรินทร์  สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการช าระหน้ีเงินกู ้,ดา้นทศันคติต่อ     ธ.ก.ส. และความรู้
เก่ียวกบัสัญญาเงินกูสิ้นเช่ือเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ในระดบั
เห็นดว้ย  ราคาน ้ามนัปัจจุบนัสูงกวา่ราคาน ้ามนัในอดีต  ในระดบัเห็นดว้ย   ต่อมาคือ  ตน้ทุนในการผลิตทาง
การเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย  ค่าแรงงาน ค่าเมลด็พนัธ์ุ ในปัจจุบนัมีความผนัผวนสูง  ในระดบัเห็นดว้ย  และ ราคาผลผลิต
ในปัจจุบนั ตกต ่ากวา่ในอดีต ในระดบัเห็นดว้ย   

2) ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของท่านต่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   โดย
ภาพรวม  ในระดบัเห็นดว้ย  ภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส  ในระดบัเห็นดว้ย  ต่อมาคือ  ภาพลกัษณ์ ธนาคารสาขาท่ีใชบ้ริการ  
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ในระดับเห็นด้วย   และ ภาพลักษณ์  พนักงานท่ีให้บริการในสาขาท่ีท่านใช้บริการในระดับเห็นด้วย  ด้าน
ความสามารถในการช าระหน้ี ในระดบัเห็นดว้ย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาพ้ืนท่ี ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาการช าระหน้ีไดส้ าเร็จ หรือศึกษาปัจจยัทางผลต่อการไม่ช าระ
หน้ีของลูกคา้เพ่ือน าไปพฒันารูปแบบการบริการดา้นสินเช่ือของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในวจิยัคร้ังต่อไป 

1) ศึกษาดา้นปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ขอเพ่ิมวงเงินหรือเพ่ิมสญัญาการกูเ้งิน 
2) ศึกษาแรงจูงใจในการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 

 
เอกสารอ้างองิ 
 www.cdn1.dailypost.ng/wp-content/uploads/2015/07/University-other-Centres-of-Excellence-to-

access-World-Bank’s-80m-grant.png 
www.stou.ac.th/stouonline/LOM/data/sec/Lom20/reference.html#ref17 
www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0001 
www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0003 
www.baac.or.th/th/cg/O03_อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจ.pdf.pdf 
www.baac.or.th/file-upload/2006-07-28-251-porobo.pdf 
www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0006 

 www.baac.or.th/th/file-upload/4-Loan.pdf  
www.baacnet//ow/sps0008/index.php_ระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส.ช่วยงานสาขา (2564) 
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ(2553) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์,กฎหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ 

(พิมพค์ร้ังท่ี13 แกไ้ขเพ่ิมเติม), ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ไชยยศ เหมะรัชตะ(2536) นิติกรรม. ส านกัพิมพนิ์ติธรรม 
จ๊ีด เศรษฐบุตร(2555) หลกักฎหมายแพ่งลกัษณะนิติกรรมและสญัญา. ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2555 
กอ้งวิทย ์วชัราภรณ์ (2559) กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พร้อมสอบ เล่ม 3. ส านกัพิมพป์ณรัชช.  
พระราชบญัญติัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 

https://www.baac.or.th/file-upload/2006-07-28-251-porobo.pdf 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์www.baac.or.th/th/content-bout.php?content_group_sub=0028 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช(2559)  นิติกรรมสญัญา หน้ี ค ้าประกนั จ านอง, กรุงเทพฯ : ,
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

http://www.cdn1.dailypost.ng/wp-content/uploads/2015/07/University-other-Centres-of-Excellence-to-access-World-Bank's-80m-grant.png
http://www.cdn1.dailypost.ng/wp-content/uploads/2015/07/University-other-Centres-of-Excellence-to-access-World-Bank's-80m-grant.png
http://www.stou.ac.th/stouonline/LOM/data/sec/Lom20/reference.html#ref17
http://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0001
http://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0003
http://www.baac.or.th/th/cg/O03_อำนาจหน้าที่และภารกิจ.pdf.pdf
http://www.baac.or.th/file-upload/2006-07-28-251-porobo.pdf
http://www.baac.or.th/th/content-about.php?content_group_sub=0006
http://www.baacnet/ow/sps0008/index.php_ระบบสารสนเทศ%20ธ.ก.ส.ช่วยงานสาขา
https://www.baac.or.th/file-upload/2006-07-28-251-porobo.pdf
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กอ้งวิทย ์วชัราภรณ์(2559) กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พร้อมสอบ เล่ม 3. ส านกัพิมพป์ณรัชช 
ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตสภา(2559) หนงัสือรวมค าบรรยายภาคหน่ึง สมยัท่ี 68 วิชาหน้ี, 
กรุงเทพฯ : พลสยาม 

ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ(2553) กฎหมายเบ้ืองตน้ทางธุรกิจ. (พิมพค์ร้ังท่ี 13 แกไ้ขเพ่ิมเติม 
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สมจิต พฤกษะริตานนท(์2563) สาขาวิชา เวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์  และเวชศาสตร์
ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ชลบุรี ประเทศไทย 

ศิรประภา ศรีวิโรจน์” และ ปัทมนนัท ์บุญถนอมตีรัตน์ (2563) ผลการศึกษามาตรการผอ่นปรน
ชัว่คราวทางบญัชีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  

พงษม์นสั ดีอด (2563) ผลการศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการ
ประกอบอาชีพบริการจดัส่งอาหาร  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


