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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาปั ญหาของลูกค้าเงินกูเ้ กษตรที่ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนดของธนาคาร T สาขา 11 เพื่อหา
สาเหตุที่ลกู ค้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ส่ งผลกระทบต่อหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสาขา 11 เพิ่มขึ้น
เพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการหาสาเหตุที่ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง สัมภาษณ์พนักงานและลูกค้าที่เกี่ยวข้องจานวน 19 ตัวอย่าง จากการ
วิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด เกิดจาก 3 ปั จจัยคือ ปั จจัยภายนอก ได้แก่ภาวะ
เศรษฐกิจ รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ ผลกระทบจากสภาพอากาศและศัตรู พืช และราคาผลผลิตตกต่า มีผลในระดับมาก
ปั จจัยภายใน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยสู ง วงเงินกูไ้ ม่เหมาะสม ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เหมาะสม จานวนชาระต่องวดสู ง
เกินไป มีผลกระทบในระดับปานกลาง ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ มีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู งและการทา
การเกษตรสู งขึ้น นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ มีหนี้ สินนอกระบบ มีผลกระทบในระดับมาก แนวทางแก้ไขคือ การ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้เชิงป้ องกัน(Pre-emptive) โดยเป็ นการแก้ไขปั ญหาก่อนที่จะเกิด NPL โดยเป็ นการขยายเวลาใน
การชาระหนี้ ปรั บตารางการชาระหนี้ ให้เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า และทาให้ธนาคารมีการกันสารองเพียง 1%
ของยอดเงินกู้
คาสาคัญ : ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด, สิ นเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้เชิงป้ องกัน

Abstract
Studying causes and solutions to problem of farmers loan customers who are unable to repay their loans
as scheduled of Bank T, Branch 11 aims to investigate reason why the borrowers are unable to repay their debts on
time resulting in an increase in amount of non- performing loan (NPL) of branch 11. To find out why customers
can’t pay their debts on time impact on debt dose not generate increased NPL revenue of 11 branches. Data were
collected from the sample of 400 persons, interviewing 19 employees and relevant customers. Based on the
analysis, the reasons why customers could not make loan payment on time came from 3 factors, namely, external
factors like economic situation, unstable government, climate change effects and pests, and crop price decline,
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which had a great effect. Internal factors include high interest, inappropriate loan amount, inappropriate installment
period, installment payment per time was not appropriate, which had a moderate effect. Personal factors include
reduced income, higher household expenses and increasing costs in agriculture, misuse of loan, informal debt,
which had a high level of effect. A solution guideline is improving the structure of debt with a preventive method
(Pre-emptive) by solving problems before NPL occurs; extending the payment due date, adjusting payment
schedule to meet customers’ income, making the bank have reserve by 1% of the loan amount.to meet customers’
income, making the bank have reserve by 1% of the loan amount.
Keywords: unable to pay the debt on schedule, NPL, Pre-emptive debt restructuring
1.บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบนั ธนาคารกาลังประสบกับปั ญหาลูกค้าที่มีหนี้ อยูก่ บั ธนาคาร ไม่สามารถชาระหนี้ ได้
ตรงตามกาหนดมากขึ้น โดยมีปริ มาณ NPL หรื อหนี้ ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้
ตามกาหนดจึ งส่ งผลต่อการจัดชั้นของลูกค้า รวมถึงธนาคารจะต้องมี การกันสารองหนี้ มากขึ้นเมื่ อเกิ ด NPL ทาให้
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความเสี่ ยงจากการดาเนินงาน โดยจานวน NPL ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 - เดือน
สิ งหาคม 2564 มีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากแผนผังดังต่อไปนี้
NPL

Jun-63

Aug-63

Apr-63

Feb-63

Oct-62

Dec-62

Jun-62

Aug-62

Apr-62

Feb-62

Oct-61

Dec-61

Jun-61

Aug-61

Apr-61

150
100
50
0

ดังนั้นเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปั ญหา ทางธนาคารจาเป็ นต้องหาสาเหตุการที่ลูกค้าเงินกูเ้ กษตรไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด เพื่อ ที่ จ ะได้ท ราบสาเหตุ ที่ ลูกค้าไม่ สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด และมี แนว
ทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (พิบูล ทีปะปาล,2559)
เป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ที่จะทาให้ผบู ้ ริ หาร สามารถกาหนดจุดแข็ง (S=Strengths)
จุดอ่อน (W=Weaknesses) โอกาส (O=Opportunities) และ อุปสรรค (T=Threats) รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
องค์กรได้เป็ นอย่างดี SWOT คือกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรนาจุดแข็งที่ องค์กรมีอยูม่ าพัฒนาให้ได้เปรี ยบมาก
ยิง่ ขึ้น และลดข้อเสี ยเปรี ยบให้ลดลงได้เป็ นอย่างดี
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แนวคิด TOWS Matrix (พิบูล ทีปะปาล, 2559)
เป็ นการนาผลวิเคราะ SWOT ที่ได้มาสร้างกลยุทธ์ TOWS Matrix ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธ์เชิงรุ ก กลยุทธ์
เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้ องกัน โดยเป็ นการจับคู่กนั ของผลวิเคราะห์ SWOT ดังนี้
จุดแข็ง กับ โอกาส : SO (กลยุทธ์เชิงรุ ก)
จุดอ่อน กับ โอกาส : WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข)
จุดแข็ง กับ อุปสรรค : ST (กลยุทธ์เชิงรับ)
จุดอ่อน กับ อุปสรรค : WT (กลยุทธ์เชิงป้ องกัน)
แนวคิดด้ านประชากรศาสตร์ (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2560)
บุ คคลแต่ละคนย่อมมี ความแตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะภายนอกที่ บุคคลทัว่ ไปมองเห็ นและลักษณะ
ภายในจิตใจ จึงทาให้มีอิทธิ พลต่อความพอใจ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ น้ นั จะขึ้นอยูก่ บั หลายด้าน ดังนั้นการศึกษา
ถึงปั จจัยเหล่านี้จะทาให้ทราบถึงลักษณะส่ วนบุคคลได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ทฤษฎีปริมาณเงินให้ ก้ ยู มื (สุ ริยะ เจียมประชานรากร,2554)
เป็ นทฤษฎีที่พฒั นามาจากทฤษฎีของสานักคลาสสิ ก โดยมีการนาความเป็ นจริ งที่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจ
มาใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ แล้วสรุ ปได้วา่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งไม่ได้จ่ายเพื่อการออม แต่เป็ นการจ่ายสาหรับ
การให้กดู้ งั นั้นอัตราดอกเบี้ย จึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกูแ้ ละอุปทานของเงินให้กู้
ทฤษฎีความต้ องการถือเงินของเคนส์ (สุ ริยะ เจียมประชานรากร,2554)
โดยเคนส์จะแบ่งความต้องการในการถือเงินของคนออกเป็ น 3 แบบดังนี้
1. ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย
2. ความต้องการถือเงินเพื่อสารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น
3. ความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกาไร
การถือเงินทั้ง 3 กรณี จะมีความสัมพันธ์กบั อัตราดอกเบี้ยในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ แต่จะมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับรายได้
ทฤษฎีความต้ องการของมาสโลว์ (Maslow) (รัตติกรณ์ จงวิศาล,2560)
เป็ นทฤษฎีที่อธิ บายความต้องการของมนุ ษย์ โดยมีการแบ่งลาดับขั้นความต้องการ โดยแบ่งเป็ น 5 ขั้น โดย
จะต้องได้รับการตอบสนองแต่ละขั้นเสี ยก่อนถึงจะสามารถไปขั้นต่อไปได้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 คือ ปั จจัยพื้นฐานของมนุษย์หรื อปั จจัย 4 เช่น อาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่ เครื่ องนุ่งห่ม
ขั้นที่ 2 คือ ความปลอดภัย
ขั้นที่ 3 คือ ความต้องการทางสังคม
ขั้นที่ 4 คือ ความต้องการการยอมรับ
ขั้นที่ 5 คือ ความต้องการของแต่ละคน หรื อความฝันสู งสุ ด
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ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (ประไพทิพย์ ลือพงษ์,2548)
ผังก้างปลา หรื อ ผังเหตุและผล เป็ นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหาและผลที่ทาให้เกิดปั ญหา โดย
สามารถนามาใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อปั ญหานั้นๆ และยังทาให้คน้ พบความสัมพันธ์ของสาเหตุและ
ผล
แนวคิด 6Cs (หลักการในการวิเคราะห์ สินเชื่อ) (สุ นทรี สนทราพรผล,2542)
เป็ นแนวคิดในการวิเคราะห์ลกู ค้าก่อนที่จะทาการปล่อยสิ นเชื่อโดยดูที่ความสามารถของลูกค้าและปั จจัยอื่น ๆ
สาหรับปั จจัยในการวิเคราะห์สินเชื่อจะประกอบไปด้วย 6 ปั จจัยดังนี้
1. อุปนิสัยของลูกค้า (CHARACTER)
2. ความสามารถในการชาระหนี้ (CAPACITY)
3. เงินทุน (CAPITAL)
4. หลักประกัน (COLLATERALS)
5. สถานการณ์ (CONDITION)
6. ต่างประเทศ (Country)
แนวคิดการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2562)
การที่สถาบันการเงินซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้ผอ่ นปรนหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ ให้กบั
ลูกหนี้ เนื่ องจากลูกหนี้ ประสบปั ญหาทางการเงิ น โดยการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เป็ นการแก้ไขปั ญหาหนี้
ค้างชาระเพื่อที่จะทาให้สถาบันการเงินมีโอกาสได้รับชาระหนี้คืนสู งสุ ด หรื อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการดาเนิน
กิจการของทั้งลูกหนี้ และสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้ ที่ประสบปั ญหาการชาระหนี้ แต่ยงั มีแนวโน้มที่จะสามารถ
ประกอบอาชีพต่อไปได้
แนวคิ ด การส ารองเงิน เผื่อ หนี้สู ญ (ธนาคารแห่ งประเทศไทยและธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร,2561) คือหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่ งประเทศไทยในการกันเงินสดสารองไว้เป็ นค่าเผื่อหนี้ สูญ
หรื อหนี้สงสัยจะสู ญ โดยที่สถาบันการเงินจะต้องกันเงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นแต่ละประเภท
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ปิ ยะมาศ หน่ อนาค (2558) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อการเกิ ดหนี้ คา้ งชาระ สิ นเชื่ อสวัสดิ การข้าราชการ
ตารวจของธนาคารออมสิ นเขตเชียงราย พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการกูย้ มื เงินของข้าราชการตารวจ ตัวแปรที่มีผลต่อ
การกูย้ ืมเงินกับธนาคารได้แก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา รายได้ และบุตร ส่ งผลให้ขา้ ราชการตารวจต้องกูย้ ืมเงิน
และเกิ ดปั ญหาหนี้ ค า้ งชาระ จากการทดสอบพบว่า การมี ร ายได้ไม่ เพี ยงพอต่ อ ค่ าใช้จ่ ายเป็ นสาเหตุ หลักที่ ท าให้
ข้าราชการตารวจไม่สามารถชาระหนี้ได้
ธนัชญา พชรเมฆา (2562) ศึกษาเรื่ องแนวทางการแก้ไขปั ญหาลูกหนี้ สินเชื่อไม่จ่ายชาระหนี้ นบั ตั้งแต่งวด
แรกหลังได้รับเงิ นกูจ้ ากการปล่อยสิ นเชื่ อของสาขาในสังกัด พบว่าสาเหตุ ของปั ญหาหนี้ คา้ งชาระทั้งจานวนโดย
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รวมอยู่ในระดับมาก แนวทางแก้ไขปั ญหาคื อควรใช้วิธีการผ่อนการชาระหนี้ ให้กบั ลูกหนี้ รวมถึ งระบบการปรั บ
โครงสร้างหนี้ รวมต้นเงินเป็ นหนี้ คงเหลือตามบัญชีที่มีอยู่ และธนาคารควรมีการรัดกุมในการปล่อยสิ นเชื่อโดยอนุมตั ิ
จากสานักงานใหญ่เท่านั้น
นลัทพร ศรีดา (2562) ศึกษาเรื่ องแนวทางการลดปริ มาณหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) บัตรสิ นเชื่อบุคคล
ของธนาคารออมสิ น พบว่าเกิดจากพฤติกรรมการไม่ชาระหนี้ของลูกค้า และยังมีปัจจัยในการอนุมตั ิสินเชื่อที่ผอ่ นปรน
เกินไป มีความเสี่ ยงที่จะกลายเป็ น NPL ในอนาคต แนวทางการแก้ไขปั ญหาในด้านลูกค้าเห็นว่าธนาคารควรมีการ
สอบถามวันตัดชาระหนี้ และมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆเมื่อจะถึงกาหนดชาระหนี้ ควรมีการปรับปรุ งแก้ไข
เกณฑ์การอนุ มตั ิสินเชื่อให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงมีการพัฒนาเครื่ องมือที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อให้มี
ประสิ ทธิภาพ
ดารงศักดิ์ ช่ วยนา (2562) ศึกษาเรื่ องแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้ คา้ งชาระของสิ นเชื่อ กรณี ศึกษาธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางปะหัน พบว่า สาเหตุที่ลูกค้าไม่สามารถส่ งชาระหนี้ ได้ตามงวดชาระหนี้
คือปั ญหาด้านการบริ หารงานสิ นเชื่อและบริ หารจัดการหนี้ ของลูกค้า จึงมีแนวทางแก้ไขคือ ทบทวนข้อมูลของลูกค้า
ตามข้อเท็จจริ งเป็ นปั จจุบนั และกาหนดเครื่ องมือบริ หารสิ นเชื่อและจัดการหนี้ให้เหมาะสมกับตัวลูกค้า
เฉลิมชาติ ชัยวิลา (2563) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชาระหนี้ ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการชาระหนี้ ของลูกค้า ในทางบวกอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ปั จจัยด้านธนาคาร ได้แก่ หลักประกันเงินกู้ ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ และความพึงพอใจต่อ
พนักงาน ในทางตรงกันข้ามปั จจัยที่ส่งผลต่อการชาระหนี้ ในทางลบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจ
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฉุ กเฉิ นระหว่างช่วงการชาระหนี้ และปั จจัยด้านธนาคาร ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
2.วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อหาสาเหตุที่ลกู ค้าเงินกูข้ องธนาคารไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด
2. หาแนวทางแก้ไขปั ญหาที่ลกู ค้าเงินกูข้ องธนาคารไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
3.การดาเนินการวิจัย
3.1.กรอบแนวคิด
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ตัวแปรต้ น
ข้ อมูลทัว่ ไปของลูกค้ า
- อายุ
- เพศ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- สภาพในครัวเรือน
- จานวนสมาชิกในครัวเรือน
- จานวนบุตร
- ประเภทพืชทีท่ าการเพาะปลูก
- พืน้ ทีท่ ากิน
- รายได้ และรายจ่ ายของครัวเรือน

ตัวแปรตาม
การที่ลูกค้ าไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้
ตามกาหนด
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการค้ างชาระ
ปัจจัยภายนอก
- เศรษฐกิจ
- รัฐบาล
- สภาพอากาศ,ศัตรูพชื
- ราคา
ปัจจัยภายใน
- อัตราดอกเบีย้ , วงเงินกู้
- ระยะเวลาผ่ อนชาระและจานวนชาระต่ องวด
- พนักงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- รายได้
- ค่ าใช้ จ่ายครัวเรือน และค่ าใช้ จ่ายในการทาเกษตร
- หนีส้ ิ นนอกระบบ
- ใช้ เงินกู้ผดิ วัตถุประสงค์

3.2.การเก็บข้ อมูลแบบปฐมภูมิ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าเงินกูเ้ กษตรกรของธนาคารทั้งลูกค้าที่คา้ งชาระหนี้ และเคยค้างชาระหนี้ ที่มี
อยูก่ บั ธนาคารในปั จจุบนั และทาการสัมภาษณ์พนักงานและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
3.3.การเก็บข้ อมูลแบบทุตยิ ภูมิ
ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริ มาณหนี้ที่คงค้างกับธนาคารโดยข้อมูลดังนี้
1. ใช้ระบบสารสนเทศของธนาคารเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูล
2. ใช้ขอ้ มูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่ องราคาผลผลิตทางการเกษตร
3. ใช้ขอ้ มูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่ องประกาศภัยพิบตั ิทางการเกษตร
3.4กลุ่มตัวอย่ าง
แบบสอบถาม
ประชากรคือ กลุ่มลูกค้าเงินกูก้ บั ธนาคารจานวนทั้งสิ้ น 4,741 คน โดยใช้การคานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรของทาโร่ ยามาเน่ จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่างโดยดาเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามระหว่างทา
การของธนาคาร และออกไปเก็บแบบสอบถามในการประชุมกลุ่มลูกค้า
แบบสัมภาษณ์
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- การสัมภาษณ์พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้ น 9 คน ประกอบด้วย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสาขา 2 คน หัวหน้าหน่ วย
อาเภอ 2 คน และพนักงานพัฒนาธุรกิจ 5 คนโดยทาการสัมภาษณ์เวลาหลังเลิกงาน
- ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ สัมภาษณ์ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างตามสะดวก โดยสัมภาษณ์ จานวนทั้งสิ้ น 10 คน
โดยแบ่งเป็ นชาย 5 คน หญิง 5 คนโดยใช้วธิ ี การสุ่ มระหว่างที่ลกู ค้าเข้ามาใช้บริ การด้านสิ นเชื่อ
การรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลปริ มาณหนี้ คา้ งชาระ NPL ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ หนี้ คา้ งเกิน 15 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 ถึง
30 กันยายน 2563 จากระบบ BMIS – Branch Management Information System
2. รวบรวมข้อมูลราคาผลผลิตทางการเกษตรจากเวปไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. รวบรวมข้อมูลภัยพิบตั ิทางการเกษตรจากเวปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.5การวิเคราะห์ ข้อมูล
รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแล้วผูศ้ ึกษาได้นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ป Excel และมีการวิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติดงั นี้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : ) และค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D ) ในส่ วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากพนักงานที่เกี่ยวข้องและ
ลูกค้าของธนาคารจะนามาวิเคราะห์เป็ นปั จจัยต่างๆที่ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด
เมื่อทาการวิเคราะห์จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ มาแจกแจงเป็ นเหตุและผลที่ ลูกค้าไม่สามารถชาระ
หนี้ ได้ตามกาหนดจากการทาแผนผังก้างปลา และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องมือ SWOT analysis โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธนาคารและนาข้อมูล ที่ได้จากวิเคราะห์ SWOT จับคู่กนั เพื่อหากลยุทธ์ที่
เหมาะสมออกมา 4 แบบคือ กลยุทธ์เชิงรุ ก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้ องกัน
4. ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.80% อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จานวน
151 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.70% สถานภาพสมรส จานวน 304 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00% ระดับการศึกษาชั้นประถม
หรื อต่ากว่า จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.80%เป็ นหัวหน้าครอบครัว จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00% มี
จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน จานวน 193 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.30% มีบุตร 2 คน จานวน 195 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.70% ปลูกข้าว จานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.80% มีพ้ืนที่ทากินของตนเอง จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 48.50% รายได้ครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50%
รายจ่ายครัวเรื อนเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน จานวน 121 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30%
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
พบว่า ผลกระทบจากสภาพอากาศและสภาวะเศรษฐกิ จ ซบเซา มี ผ ลกระทบในระดับ มาก ( = 4.04)
ผลกระทบจากศัตรู พืช มีผลกระทบในระดับมาก ( = 4.03) ราคาผลผลิตตกต่า มีผลกระทบในระดับมาก ( = 3.91)
รั ฐบาลไม่มีเสถียรภาพ มี ผลกระทบในระดับมาก ( = 3.77) โดยภาพรวมปั จจัยภายนอกทั้งหมด มี ผลกระทบใน
ระดับมาก ( = 3.96)
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ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
พบว่าอัตราดอกเบี้ ยสู ง มี ผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 3.49) จานวนที่ ตอ้ งชาระต่องวดสู งเกินไป มี
ผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 3.25) ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เหมาะสม มี ผลกระทบในระดับปานกลาง ( =
3.24) วงเงินกูไ้ ม่เหมาะสม มีผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 3.15) พนักงานขาดความเอาใจใส่ มีผลกระทบใน
ระดับน้อย ( = 1.24) พนักงานไม่อธิ บายเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ มีผลกระทบในระดับน้อย ( = 1.20) โดยภาพรวม
ปั จจัยภายในทั้งหมด มีผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 3.01)
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
พบว่า มีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู งมีผลกระทบในระดับมาก ( = 4.35) รายได้ลดลง มีผลกระทบในระดับ
มาก ( = 4.31) มีค่าใช้จ่ายการทาเกษตรสู งขึ้น มีผลกระทบในระดับมาก ( = 4.25) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์
มีผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 2.93) และมีหนี้ สินนอกระบบ มีผลกระทบในระดับปานกลาง ( = 2.84) โดย
ภาพรวมปั จจัยส่ วนบุ คคลมี ผลกระทบในระดับมาก ( = 3.52) และผูศ้ ึกษายังได้สัมภาษณ์เชิ งลึ ก กับพนักงาน
จานวน 11 ราย และลูกค้า จานวน 10 ราย
ผลได้ดงั นี้โดยสรุ ปผลได้ดงั นี้
การสัมภาษณ์ลกู ค้าจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00% คิดว่า เพราะไม่มีความรู ้ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
จึ งทาให้ไม่อยากปรับเปลี่ยน ลูกค้า 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 % คิดว่าพนักงานธนาคารคอยช่วยเหลือและแก้ไข
ปั ญหาได้เป็ นอย่างดี และลูกค้า 7 คน คิดเป็ น 70.00% คิดว่าไม่มีเงินออมไว้ใช้สาหรับยามฉุ กเฉิ นเพียงพอ
การสัมภาษณ์พนักงานจานวน 6 คน คิดเป็ น 66.67% คิดว่าเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาสิ นเชื่อมีจานวนมาก
และมีข้ นั ตอนซับซ้อนใช้เวลานานจนทาให้ลูกค้ารอไม่ไหว พนักงานจานวน 5 คน คิดเป็ น 55.56% คิดว่าควรลดภาระ
งานของสาขาโดยให้สานักงานใหญ่เป็ นคนส่ งเอกสารแทน และพนักงาน จานวน 7 คน คิดเป็ น 77.78% คิดว่า
มาตรการช่วยเหลือของธนาคาร มีประสิ ทธิ ภาพ แต่มาตรการออกมาช้ามาก
5.อภิปรายผลการวิจัย
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระครั้ งนี้ มี ปัญหามาจากลูกค้าเงิ นกูเ้ กษตรกรของธนาคาร กาลังประสบปั ญหาที่ ไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด พบว่าปั จจัยที่ ส่งผลกระทบที่ ทาให้ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนดแบ่ง
ออกเป็ น ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยภายนอก ปั จจัยภายในและปั จจัยส่ วนบุคคล 3
ผลการศึกษาครั้ งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะมาศ หน่ อนาค (2558) และธนัชญา พขรเมฆา (2562)
และของ เฉลิมชาติ ชัยวิลา (2563) ได้ศึกษาพบว่า สาเหตุหนี้ คา้ งชาระมาจาก การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายเป็ น
สาเหตุหลักที่ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกันในเรื่ องของปั จจัยส่ วนบุคคลของผูศ้ ึกษา
ในส่ วนงานวิจยั ของดารงศักดิ์ ช่วยนา (2562) พบว่าปั ญหาที่ทาให้เกิดหนี้ คา้ งของธนาคารคือ ปั ญหาด้าน
การบริ หารงานสิ นเชื่ อและบริ หารจัดการหนี้ ของลูกค้า ซึ่ งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผูศ้ ึกษาจะพบว่า ด้านการ
บริ หารงานสิ นเชื่อกับบริ หารจัดการหนี้ไม่พบปั ญหา แต่ปัญหาจะเกิดจากทางด้านปั จจัยภายนอกและปั จจัยส่ วนบุคคล
เป็ นหลัก และในส่ วนงานวิจยั ของ นลัทพร ศรี ดา (2558) ที่พบว่าหนี้ ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดจากกาหนดชาระไม่ตรง
ตามแหล่งที่ มาของรายได้ รวมถึงมีการผ่อนปรนในการให้สินเชื่ อมากเกิ นไป ทาให้ลูกค้าด้อยความสามารถในการ
ชาระหนี้ ในส่ วนของการศึกษาของผูศ้ ึกษาจะพบว่า ในส่ วนของ ธกส.ในการทาสัญญาเงินกูจ้ านวนวงเงินกูท้ ี่ได้รับ
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และกาหนดในการชาระหนี้ จะกาหนดตามหลักประกันของลูกค้าและระยะเวลาเก็บเกี่ยวของผลผลิตในส่ วนของการ
อภิปรายผลการศึกษากับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องพบว่า
ทฤษฎีปริ มาณเงินให้กยู้ มื ที่กล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งไม่ได้จ่าย เพื่อการออม แต่เป็ นการจ่ายสาหรับการ
ให้กดู้ งั นั้นอัตราดอกเบี้ย จึ งถูกกาหนดโดยอุปสงค์ต่อเงินกูแ้ ละอุปทานของเงินให้กู้ แต่ในการศึกษาจะพบว่าลูกค้า
ของธนาคารประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเดียว ทาให้ธนาคารเป็ นแหล่งเงินกูเ้ ดียวที่ปล่อยสิ นเชื่อด้านการเกษตรทาให้
เมื่อลูกค้าต้องการกูเ้ งินต้องยอมรับในอัตราดอกเบี้ยในขนาดนั้น
ทฤษฎี ความต้องการถื อเงิ นของเคนส์ ที่ ระบุ ว่าความต้องการในการถื อเงิ นในของคนจะมี อยู่ 3 แบบ คื อ
ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย ความต้องการถือเงินเพื่อสารองไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น ความต้องการถือเงินเพื่อเก็ง
กาไร แต่ในการศึกษาผูท้ ี่ศึกษาจะพบว่า ลูกค้าจะต้องการถือเงินอยูใ่ น 2 รู ปแบบคือ ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้
สอย และ ความต้องการถือเงินเพื่อสารองไว้ใช้ยามฉุ กเฉิ น เท่านั้น ในส่ วนความต้องการถือเงินเพื่อเก็งกาไร อาจจะไม่
มีในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพราะ เนื่องจากรายได้กบั ค่าใช้จ่ายมีใกล้เคียงกัน จึงไม่สามารถถือเงินเพื่อเก็งกาไร
ทฤษฎี ความต้องการของมาสโลว์ ที่ ระบุว่าความต้องการของคนจะมีการแบ่งลาดับขั้นความต้องการ โดย
แบ่งเป็ น 5 ขั้น คื อ ปั จจัยพื้นฐานของมนุ ษย์ ความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการยอมรั บ ความ
ต้องการของแต่ละคน แต่ในการศึกษาจะพบว่า ลูกค้าของธนาคาร จะมีความต้องการอยู่ 3 ปั จจัยคือ ปั จจัยขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ ความปลอดภัย และความต้องการทางสังคม เท่านั้น เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรในสังคมชนบทใช้
ชี วิตแบบเรี ยบง่าย มี ระดับการศึกษาไม่สูงนักและมี รายได้กบั ค่าใช้จ่ายใกล้เคี ยงกันจึ งมี ความต้องการยอมรั บ และ
ความต้องการในแต่ละคนน้อย
สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ สรุ ปผลจากการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าเงินกูเ้ กษตรกรของธนาคาร
โดยแบ่งปั จจัยออกเป็ น 3 ด้านคือ ปั จจัยภานนอก ปั จจัยภายใน และปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าปั จจัยทั้ง 3 ด้านมีผลต่อการ
ที่ ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ต ามก าหนดของสาขา เมื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ พิ่ ม เติ ม ในด้า นราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรจากธนาคารแห่ งประเทศไทยและประกาศภัยพิบตั ิทางการเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว
พบว่า ช่วงเวลาที่ลกู ค้าเก็บเกี่ยวผลผลิตและยังเป็ นช่วงกาหนดชาระหนี้ ของลูกค้า ราคาสิ นค้าทางการเกษตรจะปรับตัว
ลดลงเนื่องจากมีปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการระบาดของศัตรู พืชคือหนอนข้าวโพดลายจุด
จึงทาให้ลกู ค้าได้รับผลผลิตทางการเกษตรลดลงทาให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง
ส่ วนการสัมภาษณ์ ลูกค้าพบว่าลูกค้ายังขาดความรู้ ในเรื่ องการปรั บเปลี่ยนการผลิ ตทาให้มีการเพาะปลูก
แบบเดิ ม รวมถึ ง ไม่ มี เ งิ น ออมไว้ใช้ย ามฉุ ก เฉิ นท าให้มี ผลกระทบอย่างมากเนื่ อ งจากหากในปี นั้นๆ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรไม่ได้ตามเป้ าหมายที่ ลูกค้าวางไว้จะทาให้ลูกค้ามี รายได้ลดลงเมื่ อลูกค้าไม่มีเงิ นออมจะทาให้ตอ้ งไปหา
แหล่งเงินทุนนอกระบบทาให้ลูกค้าติดอยูใ่ นวงจรหนี้ ส่ วนการสัมภาษณ์พนักงานพบว่าวิธีปฏิบตั ิของธนาคารมีความ
ซับซ้อนใช้เอกสารจานวนมากในการพิจารณารวมถึงมาตรการต่างๆของธนาคารมีประสิ ทธิ ภาพแต่มีความล่าช้าเป็ น
อย่างมากทาให้ลกู ค้าได้รับความช่วยเหลือล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็ น
ผลการศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ แบ่งออกเป็ น 3 ด้านคือ ปั จจัยภายนอก ปั จจัย
ภายใน และปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าทั้ง 3 ด้านมีผลกระทบที่ทาให้ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด จากการ
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สรุ ปผลวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเครื่ องมือ SWOT Analysis และวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ขอ้ ค้นพบแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาดังนี้
1) การควบคุมคุณภาพสิ นเชื่อ(ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เชิงป้ องกัน Pre-emptive) มีขอ้ ดีนาสามารถปรับตาราง
การชาระให้สอดคล้องกับรายได้ มีการกันสารองเพียง 1 % มีขอ้ เสี ยคือเอกสารซับซ้อนและต้องมีการชาระติดต่อกัน 3
งวดถึงจะไม่เป็ น NPL โดยมีระยะเวลาในการดาเนิ นงานเป็ นรายไตรมาส ประกอบไปด้วยการตรวจสอบลูกค้าที่มี
ปั ญหา วางแผนติดตาม ประชุมกลุ่มลูกค้าและดาเนิ นการแก้ไข และมีค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานจานวน
20,000 บาทต่อเดือน
2) การปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านสิ นเชื่ อ มีขอ้ ดีคือสามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาสิ นเชื่ อและลด
ค่าใช้จ่ายลง มีขอ้ เสี ยคือ อาจมีกระแสต่อต้านจากพนักงาน โดยมีระยะเวลาในการปรับปรุ งขั้นตอนการดาเนิ นงาน 3
เดือน ออกแบบและพัฒนาระบบ 3 เดือน แล้วจึงเปิ ดใช้งานระบบ และไม่มีงบประมาณในการปรับเปลี่ยน
3) การให้ค วามรู ้ แ ก่ เ กษตรกรและครอบครั ว มี ข ้อ ดี คื อ ลูก ค้า ได้รั บ ความรู ้ ใ หม่ ๆทางการเกษตรและมี
ภูมิคุม้ กันทางการเงินมากขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว รวมถึงมีอานาจในการต่อรองราคามากขึ้น มีขอ้ เสี ย
คือ มีค่าใช้จ่ายในการอบรมสู งต้องใช้งบประมาณและเวลาจานวนมาก โดยมีระยะเวลาในการประชุมกลุ่มลูกค้าไตร
มาสละ 1 เดือน และมีค่าใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงพนักงานและค่าวิทยากร 40,000 บาทต่อเดือน
4) การสร้ างระบบที่ช่วยในการติดตามหนี้ มี ขอ้ ดี คือ ลดปริ มาณงานของพนักงาน เข้าถึงลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ วจ ลดความเสี่ ยงหนี้ ดอ้ ยคุณภาพเบื้อต้นได้ ข้อเสี ยคือ ใช้ระยะเวลาในการออกแบบนาน โดยมีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานปรับปรุ งข้อมูลลูกค้าให้เป็ นปั จจุบนั ประมาณ 6 เดือน ออกแบบและพัฒนาระบบ 3 เดือน เนื่องจากธนาคาร
มีระบบการเรี ยกใบแจ้งเตือนแล้วเพื่อที่จะสามารถเรี ยกเอกสารใบแจ้งเตือนหนี้ ได้ในภาพรวมมีค่าใช้จ่ายในการวาง
ระบบ 50,000 บาท
โดยผูศ้ ึกษามีแนวทางการแก้ไขปั ญหาสาเหตุที่ลูกค้าเงินกูไ้ ม่สามารถส่ งชาระหนี้ ได้ตามกาหนดได้แก่แนว
ทางเลือกที่ 1 ในการควบคุมคุณภาพสิ นเชื่อ (ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เชิงป้ องกัน Pre-emptive) เพราะเป็ นแก้ไขปั ญหา
จากสาเหตุที่ลูกค้าไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนดคือ รายได้ลดลงจากมีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง ค่าใช้จ่ายในการ
ทาเกษตรสู งขึ้ น ราคาผลผลิ ตตกต่ า ภาวะเศรษฐกิ จไม่ดี สภาพอากาศไม่ ดี ทาให้ลูกค้ามี รายได้ลดลง การนาแนว
ทางเลือกที่ 1 มาใช้ใน จึงเหมาะกับการแก้ไขสถานการณ์ได้เป็ นอย่างดี โดยสามารถทาได้ทนั ที สามารถป้ องกันปั ญหา
ก่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเป็ นการรวมสัญญาเงินกูห้ ลายสัญญา โดยพนักงานพัฒนาธุ รกิจวางแผนตรวจสอบ
ลูกค้าที่กาลังจะประสบปั ญหา โดยตรวจสอบลูกค้าได้จากสารสนเทศของธนาคาร และดาเนิ นงานวางแผนออกติดตาม
ลูก ค้า ด าเนิ นการแก้ไ ขสั ญ ญาเงิ นกู้ข องลู กค้า ให้เป็ นสั ญ ญาเดี ย วและมี ก ารปรั บ ตารางการช าระหนี้ ใหม่ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ โดยสามารถช่วยลดความเสี่ ยงที่จะเป็ น NPL และกันสารองหนี้ ในอนาคต ซึ่ งจะ
ช่วยให้ธนาคารสามารถแก้ไขปั ญหาที่กาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ วและสามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ในอนาคต
ได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การศึกษาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั ญหาของลูกค้าเงินกูเ้ กษตรกรที่ไม่สามารถส่ ง
ชาระเงินก็ได้ตามกาหนด ของธนาคารพบว่าอาจยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดเพราะเนื่ องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั มี
ปั ญหาในการแพร่ ระบาด Covid-19 ทาให้ลูกค้าบางรายหรื อลูกของลูกค้าที่ทางานในภาคแรงงานนั้นได้รับผลกระทบ
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

จากการแพร่ ระบาด Covid -19 รอบใหม่ เช่นถูกเลิกจ้าง ตกงาน ลดเวลาการทางาน เมื่อถูกเลิกจ้างหรื อตกงานและไม่
สามารถหางานใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นก็จะทาให้แรงงานเหล่านี้ กลับมายังบ้านเกิด ทาให้ลูกค้าของธนาคารมีความ
จาเป็ นในเรื่ องค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนมากกว่าปกติ รวมถึงสิ นเชื่ออื่นๆของธนาคารที่ไม่ได้มีสินเชื่อประเภทเดียว แต่ยงั
มี สินเชื่ ออีกหลายอย่างเช่น สิ นเชื่ อกองทุนหมู่บา้ น สิ นเชื่ อกลุ่มเกษตรกร สิ นเชื่ อบุคคลกรภาครั ฐ สิ นเชื่ อสหกรณ์
สิ นเชื่อผูป้ ระกอบการ โดยควรศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขสิ นเชื่อประเภทนี้ ดว้ ย เพื่อลดอัตราการไม่สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด ลดการกันสารองหนี้สูญ ได้อย่างครอบคลุม
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