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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดหนี้ คา้ งชาระที่เป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL) บัตรเกษตรสุ ขใจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปทุมธานี และหาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถลดสั ด ส่ ว นของหนี้ ที่ ไ ม่ ก่อ ให้เกิ ดรายได้ ท าการเก็บ รวบรวมข้อ มู ลจากลูก ค้า
เกษตรกรที่มีหนี้ คา้ งชาระ 0-3 เดือนและลูกค้าเกษตรกรที่มีหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการใช้แบบสอบถามจานวน
110 คน และการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กจานวน 5 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิ ติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปั ญหาหนี้ คา้ งชาระบัตรเกษตรสุ ขใจของ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปทุ มธานี โดยรวมพบว่ามาจากสาเหตุ จ ากบุ คคล ที่ ร ายได้ไม่ เพีย งพอต่ อ
ค่าใช้จ่าย การขาดวินยั ทางการเงิน แนวทางแก้ไขปั ญหาคือ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ เพื่อขยายระยะเวลาชาระหนี้
และกาหนดงวดชาระให้สอดคล้องกับที่มาของรายได้ของเกษตรกรลูกค้าร่ วมกับการเสริ มสร้างความรู ้ทางการเงินกับ
ลูกค้าเกษตรกร เพื่อวางแผนทางการเงินและสร้างวินยั ทางการเงินที่ดี รู ้จกั วางแผนการเก็บออมและการใช้เงิน โดยมี
เป้ าหมายเพื่อป้ องกันการสร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จาเป็ น
คาสาคัญ: หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, บัตรเกษตรสุ ขใจ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ABSTRACT
This study aimed to find the causes of non-performing debt (NPL) from the Kaset Sukjai (Happy
Farming) card among customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Pathum Thani
branch, as well as find the effective solutions for reducing non-performing debt (NPL) Data were collected with
valid and reliable questionnaires and sent to 110 customers of Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC). Participants in this study were the customers who had overdue payment 0-3 months and who were in
existing non-performing loan list. Five participants were invited for in-depth interviews. The collected data was
statistically analyzed by using percentage, mean and standard deviation.

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1404

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

The study found that the main problem of non-performing loan (NPL) from Kaset Sukjai (Happy
Farming) card under the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) was the customers could not
make ends meet. Besides, they were lack of financial discipline. This study offered a solution to solve the
customers non-performing loan problem by restructuring debt through extended payment periods and defining
payment schedules relative to the customer's source of income. As a long-term solution, this study suggested that
customers should be provided knowledge in basic finance. This would help the customers to improving their
financial planning, strengthen financial discipline, knowing how to plan savings as well as expense planning. And
this also help to prevent them from unnecessary debt in the future.
Keywords: non-performing loan (NPL), Kasetsukjai credit cards, Bank of Agriculture and Agricultural
Cooperatives (BAAC)

1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นสถาบันการเงิ นเฉพาะกิจของประเทศไทยได้จดั ตั้งขั้น
ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรก่ อตั้งเมื่ อ พ.ศ. 2509 มี วตั ถุประสงค์ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ ยงั คงมุ่งมัน่ กับภารกิจพัฒนา
ชนบทภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปั จจุบนั ธนาคารได้มีการปรับบทบาทการประกอบธุ รกิจเช่นเดียวกับธนาคาร
พาณิ ชย์ขยายขอบเขตการให้บริ การสิ นเชื่ อ ไปสู่ บุ ค คล กลุ่ม บุ คคล ผูป้ ระกอบการ กองทุ นหมู่ บ ้านหรื อ ชุ ม ชน
องค์การที่ เกี่ ยวข้องและสหกรณ์ทุกประเภทให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงิ นทุนในระบบและมี ความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน บัตร
สิ นเชื่อเกษตรกรเป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้เกษตรได้มีวงเงินสิ นเชื่อไว้ในบัตรอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้แทน
เงิ นสดสาหรั บซื้ อปั จจัยการผลิตทางการเกษตร และเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ จาเป็ นในครั วเรื อนที่ มีคุณภาพในราคา
ยุติธรรมอันจะเป็ นส่ วนช่วยลดต้นทุนทางการผลิตลดภาระทางการเงินลดการก่อหนี้ นอกระบบและเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่เกษตรกร รัฐบาลจึ งได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการดาเนิ นงานระยะแรกปี พ.ศ. 2555 ธ.ก.ส. ได้เปิ ดตัวโครงการอย่างเป็ นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
ต่อมาในปี 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีการเปลี่ยนรู ปแบบบัตรใช้งานจากบัตร
สิ นเชื่อเกษตรกรเป็ นบัตรเกษตรสุ ขใจ ให้ทนั สมัยมากขึ้นมีการใช้งานแบบ QR Code ใช้งานได้กบั Application “ธ.
ก.ส. A-Shop” ภายใต้โครงการสนับสนุ นสิ นเชื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยสามารถนาบัตรไปใช้จ่าย
ซื้ อปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช เมล็ดพันธุ์พืช น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่ องจักรกลหรื อเครื่ องมือการเกษตรขนาด
เล็ก และปัจจัยอื่น ๆ ที่จาเป็ น
จากรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารหนี้ ตามเกณฑ์คุณภาพ IAS 39 ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี มีผถู้ ือ
บัตรเกษตรสุ ขใจจานวนทั้งสิ้ น 743 ราย ในปี 2560 มีอตั ราหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจต่อหนี้ ปกติ ร้อยละ 24
ในปี 2561 มีอตั ราหนี้ คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจต่อหนี้ ปกติ ร้อยละ 43.33 และในปี 2562 มีอตั ราหนี้ คา้ งชาระ
สิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจต่อหนี้ปกติ ร้อยละ 47.82 จากปั ญหาที่เกิดขึ้นพบว่าปริ มาณหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ข
ใจ มีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ จากปี ก่อน ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานของสาขาในส่ วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายในการกัน
เงินสารองหนี้ เนื่ องจากหนี้ ที่เป็ นหนี้ คา้ งชาระจะต้องมีการกันเงินสารองหนี้ เพื่อรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
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การที่ลกู หนี้ไม่สามารถส่ งชาระหนี้ได้ ในอัตราร้อยละ 100 ของหนี้ คา้ งชาระที่เป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผูศ้ ึกษาจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงสาเหตุที่ทาให้เกษตรกรลูกค้าไม่สามารถส่ งชาระหนี้ ได้จนทาให้เป็ นหนี้ คา้ งชาระ พร้อมหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา เพื่อลดสัดส่ วนของหนี้คา้ งชาระที่เป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สามารถบริ หารจัดการหนี้
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และเป็ นแนวทางที่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ในระยะยาว
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชาระหนี้ (วนิ ดา จันทร์ วงศ์, 2550) กล่าวว่าการค้างชาระหนี้ ของลูกหนี้
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในการดาเนิ นงานของธนาคาร เนื่ องจากการอานวยสิ นเชื่อแก่ลูกค้าที่มาขอสิ นเชื่อ แม้วา่ ได้มี
การตรวจสอบคุณสมบัตรของผูก้ แู้ ล้วก็ตามแต่ยงั มีปัจจัยที่ส่งผลให้ลกู หนี้ไม่สามารถชาระหนี้ คืนได้ตามกาหนดที่ระบุ
ไว้ในสัญญา ซึ่ งมูลเหตุของการค้างชาระหนี้ พอสรุ ปได้ดงั นี้ 1) มูลเหตุ ที่เกิ ดจากปั จจัยภายนอก ได้แก่ ปั จจัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้ 2) มูลเหตุที่เกิ ดจากปั จจัยภายใน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่ เกิ ดขึ้ นภายในธนาคารที่ เป็ นผูป้ ล่อย
สิ นเชื่ อเอง และสามารถควบคุ มการเปลี่ ยนแปลงได้ 3) มูลหนี้ ที่ เกิ ดจากลูกหนี้ การที่ ลูกหนี้ นาเงิ นไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ของการกู้ ลูกหนี้มีภาระการใช้จ่ายในการดารงชีวติ เปลี่ยนแปลงได้ ลูกหนี้ เจตนาบิดพลิ้วไม่ยอมชาระหนี้
หรื อนาเงินไปชาระหนี้ภายนอกก่อนนาเงินไปชาระคืนแก่ธนาคาร
แนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ นเชื่อ 7C’s และ 5P’s (ศุภภร อิ่มสุ ข, 2561) กล่าวว่าการวิเคราะห์
เชิ งคุณภาพ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินแต่จะใช้ขอ้ มูลอื่นในการประเมินความเสี่ ยงของ
การให้สินเชื่อ ซึ่ งมีหลักการวิเคราะห์ ดังนี้
1. หลัก 5P’s นโยบายในการประเมินความเสี่ ยงในการให้สินเชื่อ วัตถุประสงค์ (Purpose) การวิเคราะห์และ
พิจารณาวัตถุประสงค์ในการนาเงินที่ได้รับจากสิ นเชื่อของธนาคารไปใช้ในการอุปโภคบริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ บุ คคล หรื อ ผูก้ ู้ (People) การวิเคราะห์ และพิจารณาในตัวบุ คคล ซึ่ งเป็ นการ
พิจารณาในตัวของผูก้ ูใ้ นเรื่ องความรั บผิดชอบในการชาระเงิ น การชาระคืน (Payment) การวิเคราะห์และพิจารณา
สิ นเชื่อความสามารถในการชาระหนี้ คืนให้กบั ธนาคาร การพิจารณาลูกหนี้ ที่ขอให้บริ การสิ นเชื่อกับธนาคารมีการผิด
นัดชาระหนี้ หรื อชาระตรงตามวันครบกาหนด การป้ องกันความเสี่ ยง (Protection) การป้ องกัน คือ การพิจารณาและ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงในการให้เงินกู้ สิ นเชื่อศักยภาพ (Prospect) คือ การพิจารณาผลได้ผลเสี ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับ
การให้สินเชื่อว่าเหมาะสมหรื อไม่
2.หลัก 7C’s ในการประเมินความเสี่ ยงการให้สินเชื่อของธนาคาร ความตั้งใจจริ งของลูกหนี้ ที่จะชาระเงิน
คืนซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งศึกษาที่ดีเพราะประเมินยากขึ้นอยูก่ บั การหาข้อมูลจากลูกหนี้ และประสบการณ์ของผูพ้ ิจารณา
สิ นเชื่อในการพิจารณา เช่น ความซื่ อสัตย์ ความจริ งใจ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ ความสามารถในการชาระหนี้
แม้จะมีความซื่ อสัตย์แต่หากไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ได้ โดยไม่มีเหตุผลที่ เหมาะสมถือว่าเป็ นความเสี่ ยง
อย่างมากในการพิจารณาสิ นเชื่ อ ความสามารถในการชาระหนี้ มองได้จากการที่ผขู ้ อชาระหนี้ ได้ชาระหนี้ ท้ งั เงินต้น
และดอกเบี้ย โดยปกติเงินที่นามาชาระควรเป็ นเงินสุ ทธิ ที่มาจากค่าจ้างและรายได้ต่อเดือน การพิจารณาทรัพย์สินที่
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูก้ ูโ้ ดยผูก้ ูน้ ามาใช้เป็ นหลักทรั พย์ในการค้ าประกันและในการวัดความเสี่ ยงสามารถวัดได้จาก
ความเข้มแข็งทางการเงิน การพิจารณาหลักประกันที่นามาค้ าประกันสิ นเชื่ อซึ่ งทรัพย์สินที่นามานั้นต้องนามาจานา
หรื อ จานอง สภาวการณ์ ทวั่ ไปซึ่ งพิ จารณาถึ งสภาวะเศรษฐกิ จ ดี จ ะส่ งผลท าให้ผลประกอบการเติ บ โตในทิ ศ ทาง
เดียวกัน การควบคุมเกี่ยวกับการดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของระบบข้อมูลของผูท้ ี่ขอวงเงินสิ นเชื่อ
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (กมลรัตน์ สัตยาพิมล, 2552) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ กรรมซึ่ งผูบ้ ริ โภคทาการค้นหาการซื้ อ การใช้ การประเมิ นผล การใช้สอย
ผลิตภัณฑ์ และการบริ การ ซึ่ งคาดว่าจะสนองความต้องการของเขาหรื อหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสิ นใจ
และการกระทาของคนที่เกี่ยวกับการซื้ อ และการใช้สินค้า
พฤติกรรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ ง
กระตุน้ ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ความรู้สึกนึกคิดจะได้รับอิทธิ พล
จากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ื อหรื อการตัดสิ นใจซื้ อ
ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรื อ แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
(ประชาสรรณ์ แสนภักดี, 2547) กล่าวว่าแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็ นแผนผังที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดที่เป็ นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปั ญหานั้น การกาหนดหัวข้อปั ญหาที่หัว
ปลาควรกาหนดให้ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ ซึ่ งหากเรากาหนดประโยคปั ญหานี้ ไม่ชดั เจนตั้งแต่แรกแล้ว จะทาให้
เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และใช้เวลานาน ขั้นตอนการทาแผนผังก้างปลาโดยกาหนดประโยคปั ญหาที่หัว
ปลากาหนดกลุ่มปั จจัยที่จะทาให้เกิดปั ญหานั้น ๆ ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัยหาสาเหตุหลักของปั ญหา
จัดลาดับความสาคัญของสาเหตุใช้แนวทางการปรับปรุ งที่จาเป็ น
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บัตรเกษตรสุ ขใจ
2.หาแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) บัตรเกษตรสุ ขใจ
3. การดาเนินการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษา คือ ลูกหนี้ ผใู ้ ช้สินเชื่ อบัตรเกษตรสุ ขใจที่มีหนี้ คา้ งชาระ 0-3 เดือนจานวน 85 ราย
และลูกหนี้ ที่ เป็ นหนี้ ที่ ไม่ ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) จานวน 50 ราย รวม 135 ราย วิธีการสุ่ ม ตัวอย่างแบบง่ าย จาก
ฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็ นหนี้ สินเชื่ อบัตรเกษตรสุ ขใจ ของ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี และกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามแนวทาง Yamane Taro ด้วยระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 5%
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 101 ราย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลจากแบบสอบถามตามจานวนที่กาหนดจึง
ได้กาหนดให้มีการทาแบบสอบถามเพิ่มเติมเป็ น 110 ราย เพื่อป้ องกันการผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกหนี้ ผใู ้ ช้บตั รเกษตรสุ ข
ใจที่มีหนี้คา้ งชาระ 0-3 เดือน และลูกหนี้ที่เป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) กับ
ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 110 ราย การสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงโดยสัมภาษณ์ลกู ค้าที่เป็ นลูกค้าหนี้คา้ งชาระบัตรเกษตรสุ ขใจ จานวน 5 ราย
2.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม เลือกใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นโดย
อาศัยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม(Google Forms) ซึ่ ง
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แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคล
ส่ ว นที่ 2 พฤติ ก รรมการใช้บ ัต รเกษตรสุ ข ใจ เป็ นการสอบถามถึ ง พฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยผ่ า นบัต ร ส่ ว นที่ 3
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ปั ญหาหนี้คา้ งชาระที่เป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ
ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี
โครงคร่ าวสัมภาษณ์เชิ งลึกสร้างโครงจากแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวความคิดเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสิ นเชื่อ 7C’s และ 5P’s และแนวความคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชาระหนี้ โดยทาการสัมภาษณ์
ลูกค้าที่เป็ นหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี จานวน 5 ราย ด้วยคาถาม 17 คาถาม
3.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การประมวลผล เมื่อดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่
ได้รับทั้งหมดมาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จ
2.การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ดว้ ยวิธีทางสถิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส จานวนสมาชิ ก
รายได้ ค่าใช้จ่าย จานวนเงินที่เป็ นหนี้ เฉลี่ย ส่ วนที่ 2 เป็ นข้อมูลพฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ มาแจกแจงความถี่
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)
- วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่ วนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาหนี้ คา้ งชาระ มาหาค่าเฉลี่ย (Mean)
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสาเหตุ โดยการวัดระดับความสาคัญของสาเหตุที่เป็ นปั ญหา
ในการแปลผลระดับความสาคัญของสาเหตุที่เป็ นปั ญหาสาหรับผูต้ อบแบบสอบถามจะจัดกลุ่มคะแนนตามอันตรภาค
ชั้น เท่ากับ 0.80
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบเป็ นการพูดคุยสนทนากับกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นนาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาประเมิ นเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี
การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปั ญหาด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดยการ
กาหนดปั ญหาที่หัวปลา และเขียนสาเหตุหลักของปั ญหาไว้ในก้างปลาแต่ละก้างเพื่อค้นสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหา
มีปัจจัยภายในเกิดจากธนาคารและพนักงาน ปั จจัยภายนอกจากภัยธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล ปั จจัยส่ วยบุคคล
จากการที่ลกู ค้ามีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
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4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 110 ชุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน
ข้อมูลทัว่ ไป
(ราย)
1 เพศชาย
63
2 อายุ 41-50 ปี
3 สถานภาพสมรส
4 จานวนสมาชิกในครัวเรื อน 4 คนขึ้นไป
5 พืชเศรษฐกิจการเกษตร(หลัก)ที่ท่านทา ข้าว

42
74
49
77

สัดส่ วน
(%)
57.3
38.2
67.3
44.5
70

6 รายได้ของท่านต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
51
46.4
7 รายจ่ายของท่านต่อเดือน 10,001-20,000 บาท
61
55.5
8 วงเงินบัตรเกษตรสุ ขใจ ที่ได้รับจากธนาคาร 40,001-50,000 บาท
35
31.8
9 จานวนหนี้คา้ งชาระบัตรเกษตรสุ ขใจ ของท่าน 20,001-30,000 บาท
33
30
จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุร ะหว่า ง 41-50 ปี
สถานภาพสมรสมีสมาชิ กในครัวเรื อนมากที่สุด 4 คนขึ้นไปและประกอบอาชีพทานาข้าว มีรายได้ต่อเดือน 10,00020,000 บาท มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,000-20,000 บาท วงเงินบัตรเกษตรสุ ขใจที่ได้รับจากธนาคาร 40,001-50,000
บาท และมีจานวนหนี้คา้ งชาระบัตรเกษตรสุ ขใจ อยูร่ ะหว่าง 20,001-30,000 บาท
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน

จานวน สัดส่ วน
(ราย)
(%)
40
36.4
36
32.7
53
48.2
66
60
65
59.1

1 ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจเฉลี่ยกี่ครั้งต่อเดือน 1 ครั้ง
2 มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจเฉลี่ยกี่บาทต่อครั้ง 1,000-5,000 บาท
3 ปั จจัยทางการเกษตรใดที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจมากที่สุด คือ ปุ๋ ย
4 มีพฤติกรรมการชาระตามรายได้ ณ ขณะนั้น
5 เหตุผลใดที่ท่านเลือกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การทางการเกษตร
คือ สะดวกสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้ อสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการได้
จากตารางที่ 2 พบว่าจานวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เดือนละ 1
ครั้ง มูลค่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจต่อครั้งอยูร่ ะหว่าง 1,000-5,000 บาท ปั จจัยการเกษตรเลือกซื้ อมากที่สุด คือ
ปุ๋ ย มี พฤติ กรรมการชาระหนี้ ตามรายได้ ณ ขณะนั้น และเหตุผลที่ เลื อกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจส่ วนใหญ่ คื อ สะดวก
สามารถใช้แทนเงินสดในการซื้ อสิ นค้า
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ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชาระหนี้บตั รเกษตรสุ ขใจ ปั ญหาหนี้คา้ งชาระที่เป็ นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้บตั ร
เกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี
ส่ วน
ระดับ
สาเหตุที่ไม่สามารถส่ งชาระหนี้ ของท่าน
ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ลาดับ
ความสาคัญ
มาตรฐาน
1.ภาวะราคาผลผลิตตกต่า
4.76
0.60
มากที่สุด
1
2.ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ศัตรู พืช น้ าท่วม ฝนแล้ง
4.59
0.80
มากที่สุด
2
3.ท่านมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรลดลง
4.38
0.82
มากที่สุด
3
4.ท่านมีรายได้ที่เป็ นรายได้อื่น ๆ ลดลง
4.25
0.88
มากที่สุด
4
จากตารางที่ 3 ปั ญหาหนี้ คา้ งชาระที่ เป็ นหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้บตั รเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส.สาขาปทุมธานี
พบว่าสาเหตุที่ทาให้ลูกหนี้ ไม่สามารถส่ งชาระหนี้ ได้มาจากภาวะราคาผลผลิตตกต่า มีค่าเฉลี่ย 4.76 ผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ เช่น ศัตรู พืช น้ าท่วม ฝนแล้ง มีค่าเฉลี่ย 4.59 รายได้จากผลผลิตทางการเกษตรลดลง มีค่าเฉลี่ย 4.38 รายได้ที่
เป็ นรายอื่นๆ ลดลง มีค่าเฉลี่ย 4.258
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประเด็นที่เป็ นปั ญหา
สรุ ปข้อมูลสัมภาษณ์
1.รายได้ไม่เพียงพอ -รายได้ลดลงเนื่องจากราคาผลผลิตตกต่าในขณะที่ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาที่
ต่อรายจ่าย
สู งขึ้น
-มีรายได้จากการทาการเกษตรอย่างเดียวไม่มีรายได้อย่างอื่น เสริ มและมีหนี้นอกระบบ
-มีหนี้เก่าสะสมที่เกิดจากการกูย้ มื นอกระบบ และไม่สามารถชาระหนี้ได้
2.ไม่มีการบริ หาร
-ใช้จ่ายโดยไม่ได้กนั เงินเพื่อเป็ นเงินสารองใช้ในยามฉุ กเฉิ น
จัดการและการ
- ไม่มีการจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
วางแผนทางการเงิน - วิธีการทาการเกษตรแบบดั้งเดิมไม่มีการพัฒนารู ปแบบใหม่ๆ
3.ประสบปัญหาภัย
- แหล่งน้ าที่ใช้ในการทาการเกษตรส่ วนใหญ่มาจากการชลประทาน ซึ่ งหากปิ ดประตูระบาย
ธรรมชาติ
น้ าก็จะทาให้ไม่มีน้ าในการเพาะปลูก
- การเกิดโรคในพืชและผลกระทบจากสภาพอากาศ ทาให้พืชผักเสี ยหาย
จากตารางที่ 4 ผลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึ กพบว่า สาเหตุเกิ ดจากการที่ เกษตรกรขาดความรู ้ ในการบริ หาร
จัดการทางการเงินภายในครอบครัว ทาให้รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เพราะเมื่อมีรายได้เข้ามาก็นามาใช้จ่ายโดยไม่
มีการเก็บ ออมเงินก่อน เมื่อมีค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉิ นก็เลือกที่จะกูเ้ งินนอกระบบมาใช้ จึงทาให้เป็ นหนี้เพิ่มขึ้น
สรุ ปข้อมูลทุติยภูมิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จดั ทานโยบายการจัดชั้น การกันเงิน
สารอง โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้มีการกันเงินสารองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ถือครองอยู่ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อซึ่ งถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์หลักของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ กรณี สินทรัพย์น้ นั มีการกันเงินสารองแล้วในอัตราร้อยละ 100 ของยอดหนี้คงค้างตามบัญชี
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลจากแบบสอบถามและการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก มาสรุ ปสาเหตุ ของปั ญหาหนี้ ที่ไม่ ก่อให้เกิ ดรายได้
(NPL) สิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ โดยใช้แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรื อแผนผังก้างปลา (Fish
Bone Diagram) เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา ดังนี้
ปัจจัยภายนอกธนาคาร

ปั จจัยส่วนบุคคล
รายได้ จากการ
ประกอบอาชีพลดลง

ภัยธรรมชาติหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
นโยบายรัฐบาลช่วยเหลือ
เกษตรกรไม่ตรงจุด

เกษตรกรเป็ นหนี ้
เพิ่มขึ ้น

นาเงินไปชาระหนี ้หนีภ้ ายนอกก่อนชาระ
หนี ้บัตรเกษตรสุขใจ
ค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อน
สูงขึ ้น
การติดตามและควบคุมหนี ้ของ
ธนาคารขาดประสิทธิภาพ

ระยะเวลาส่งชาระหนี ้ไม่เหมาะสม
รอบเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรไม่
สอดคล้ องกับรอบการชาระหนี ้

ขาดการส่งเสริ มความรู้การทา
การเกษตรให้ มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มรายได้

อัตราดอกเบี ้ยปรับสูงขึ ้น
ปั จจัยภายในธนาคาร

มีภาระหนี ้สินอื่นๆ

ปั ญหา
การค้ าง

ชาระ
พนักงานขาดการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

พนักงานสินเชื่อต้ อง
ทาหน้ าที่หลายอย่าง

แผนภูมิกา้ งปลาวิเคราะห์ปัญหา
จากการสรุ ปสาเหตุของปั ญหามีปัจจัยที่เป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้เกิดปั ญหาหนี้คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ข
ใจ แบ่งออกเป็ น 3 ปั จจัย ดังนี้
1. ปั จจัยจากส่ วนบุคคล เกิดจากลูกค้านาเงินไปชาระหนี้ ภายนอกที่มีอตั ราดอกเบี้ยที่สูงกว่าก่อนที่จะนาเงิน
มาชาระหนี้สินเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ ซึ่ งสาเหตุมาจากลูกค้ามีหนี้ หลายทาง เป็ นหนี้ จากสถาบันการเงินอื่นและหนี้ นอก
ระบบ ประกอบกับลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู งขึ้น อีกทั้งรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง มีการทาการเกษตร
เพียงประเภทเดียวทั้งยังขาดการส่ งเสริ มความรู ้ในการทาการเกษตรให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกพืช
หมุนเวียน การปลูกพืชนอกฤดูการ และยังขาดความรู ้ทางการเงิน ไม่มีการเก็บออมเงิน ไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
ของตนเอง
2. ปั จจัยภายในธนาคาร กระบวนการติดตามควบคุมหนี้ ของธนาคารขาดประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากพนักงาน
ขาดการติดตามหนี้ อย่างต่อเนื่ องเพราะพนักงานสิ นเชื่ อต้องรั บผิดชอบงานหลายด้าน จึ งไม่ได้อธิ บายรายละเอี ยด
เงื่อนไขการใช้งานบัตรเกษตรสุ ขใจและเงื่อนไขการส่ งชาระหนี้ สินเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจกับลูกค้าไม่ครบถ้วนทาให้
ลูกค้าไม่เข้าใจในเงื่อนไขของธนาคาร ในส่ วนของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นเกิดจากนโยบายธนาคารที่จะต้องปรับลด
อัตราดอกเบี้ ยตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ประกอบกับการกาหนดระยะเวลาในการส่ งชาระหนี้ ไม่
เหมาะสมเนื่องจากรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรไม่สอดคล้องกับกาหนดการชาระหนี้
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3. ปั จจัยภายนอกธนาคาร ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทาให้ผลผลิตได้รับความเสี ยหาย เช่น น้ าท่วม
ฝนแล้ง น้ าเค็มรวมถึ งนโยบายของรั ฐบาลที่ มีมาตรการช่ วยเหลื อเกษตรกรไม่ ตรงกับปั ญหาของเกษตรกร จึ งไม่
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาของเกษตรได้ ซึ่ ง บางนโยบายของรั ฐ บาลเป็ นการช่ ว ยเหลื อ โดยการสนับ สนุ นเงิ น ทุ น ให้
เกษตรกรกูเ้ งินตามโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ เป็ นการเพิ่มหนี้ ให้กบั เกษตรกรลูกค้าเพราะถึงแม้จะเป็ นการสนับสนุ น
เงินทุนแต่กย็ งั อยูใ่ นรู ปแบบของเงินกู้
จากปั จจัยที่ เป็ นสาเหตุของการเกิ ดหนี้ คา้ งชาระสิ นเชื่ อบัตรเกษตรสุ ขใจ กาหนดแนวทางเลื อกเพื่อแก้ไข
ปั ญหา ดังนี้
แนวทางที่ 1 การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ โดยการขยายระยะเวลาการชาระหนี้ และกาหนดงวดชาระหนี้ ใหม่
ให้ตรงตามที่ มาของรายได้ของลูกหนี้ หรื อกาหนดตามตารางกระแสเงิ นสดที่ ได้วิเคราะห์ จากรายได้ค่าใช้จ่ายของ
ลูกหนี้ เพื่อให้การกาหนดจานวนเงินงวดในการชาระหนี้ สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ ซึ่ งการปรับปรุ งโครงสร้าง
หนี้สามารถใช้ได้กบั หนี้ที่ยงั ไม่เป็ นหนี้คา้ งชาระและหนี้ที่เป็ นหนี้คา้ งชาระแล้ว
แนวทางที่ 2 การส่ งเสริ มให้เกษตรกรมี ความรู ้ ดา้ นการเงิ นมากขึ้ น เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนทาง
การเงินและเป็ นการสร้ างวินยั ทางการเงินที่ดีให้กบั เกษตรกร ได้รู้จกั การวางแผนการออมเงิ นและการใช้เงินไว้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น สามารถบริ หารเงินที่มีอยูใ่ ห้เกิดความสมดุลในช่วงระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
แนวทางที่ 3 พักชาระหนี้ ในส่ วนที่เป็ นต้นเงิ น และกาหนดให้ส่งชาระเฉพาะส่ วนที่เป็ นดอกเบี้ยโดยชาระ
ดอกเบี้ยทั้งจานวน หรื อชาระดอกเบี้ยบางส่ วน
แนวทางที่ 4 การส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการหนี้บตั รเกษตรสุ ขใจอย่างเป็ นระบบ
5. การอภิปรายผล
อภิปรายผลของการศึกษา
จากการศึ กษาแนวทางการแก้ไขปั ญ หาหนี้ ที่ ไม่ ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL) บัตรเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส.สาขา
ปทุมธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นลูกค้าหนี้ คา้ งชาระสิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ
ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี
ผลการศึกษาข้อมูลส่ วนบุคคลและข้อมูลทัว่ ไปของลูกหนี้ สินเชื่ อบัตรเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี
พบว่า ผูท้ ี่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิ งมี สถานภาพการสมรสมากกว่าสถานภาพโสด
หรื ออย่าร้าง อายุอยูร่ ะหว่าง 41-50 ปี มีการประกอบอาชี พในการทานาข้าวและการทาสวนผัก ซึ่ งเป็ นพืชเศรษฐกิ จ
หลัก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฤทัยรัตน์ ดวงชื่น (2558). ที่ได้ศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชาระหนี้ ของ
ลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยผลการทดสอบสมสติฐาน
พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและค่าใช้จ่ายต่อเดือน ส่ งผล
ต่อศักยภาพการชาระหนี้ ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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พฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ โดยรวม
พบว่า การใช้จ่ายผ่านบัตรเกษตรสุ ขใจส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อซื้ อปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ ย ยา เมล็ดพันธ์
และ สาเหตุที่ลูกค้าเลือกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ คือ สามารถใช้แทนเงิ นสดได้ เป็ นไปตามแนวคิดเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ผูบ้ ริ โภค ของ กมลรัตน์ สัตยาพิมล (2552). และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธาริ นี เหล็กหล้า (2559). กล่าวว่า การศึกษา
พฤติกรรมการใช้บตั รสิ นเชื่ อเกษตรสุ ขใจของลูกค้า ธนาคารเพื่อเกษตรเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไชยา
อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้บตั รเกษตรสุ ขใจ พบว่า เหตุผลการเลือกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจในการชาระค่าสิ นค้าและบริ การทาง
การเกษตรของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ คือ สะดวกสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้ อสิ นค้าที่เข้าร่ วมโครงการได้
จากเหตุผลในการเลื อกใช้บตั รเกษตรสุ ขใจแสดงให้เห็ นว่า สิ นค้าที่ เข้าร่ วมโครงการมี ความสาคัญในการเลือกใช้
บริ การของลูกค้า
ข้อมูลเกี่ ยวกับการผิดชาระหนี้ บตั รเกษตรสุ ขใจ ปั ญหาหนี้ คา้ งชาระที่ เป็ นหนี้ ที่ไม่ ก่อให้เกิ ดรายได้บตั ร
เกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี สาเหตุที่ทาให้เกิ ดหนี้ คา้ งชาระสิ นเชื่ อบัตรเกษตรสุ ขใจ ธ.ก.ส. สาขาปทุมธานี
ภาวะราคาผลผลิตตกต่า ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เป็ นสาเหตุที่อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายและระยะเวลากาหนดชาระหนี้ ไม่เหมาะสมอยูใ่ นระดับน้อย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการ
ค้างชาระหนี้ ของ วนิ ดา จันทร์ วงศ์ (2550). และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาริ ษา โพชนุกลู (2559). ที่ได้ศึกษาปั จจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการผิดชาระหนี้ บตั รสิ นเชื่อเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จังหวัดสงขลา โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยภายนอก เป็ นปั จจัยที่อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนเป็ นอันดับหนึ่ ง รองลงมาคือ
ปั จจัยที่เกิดจากธนาคาร และปั จจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้ และสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างชาระหนี้
ของ วนิดา จันทร์วงศ์ (2550).
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหามี ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ เป็ นปั ญหาหลักๆ คื อ ลูกค้าเกษตรกรส่ วนใหญ่มี
รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย รายได้ลดลงจากเดิม มีรายได้เข้ามาในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่านั้นไม่มีรายได้อื่นเสริ ม
มากนัก วิธีการบริ หารเงินและการวางแผนทางการเงินยังไม่เป็ นระบบ เช่น ไม่มีการออมเงิน ส่ งผลกระทบให้มีรายได้
เหลือไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้ บตั รเกษตรสุ ขใจได้ตามกาหนด รวมถึงปั จจัยภายในธนาคารที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานและปัจจัยอื่นๆ จากภายนอก
ผูศ้ ึกษาจึงได้เลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สิ นเชื่อบัตรเกษตรสุ ขใจ คือ
การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ โดยการขยายระยะเวลาและงวดชาระ เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปั ญหา
หรื อมีเหตุจาเป็ นจนทาให้ไม่สามารถส่ งชะราหนี้ ได้ตามปกติ โดยการนาเงินต้นเดิมทุกสัญญามารวมเป็ นบัญชีตน้ เงิน
รวม และดอกเบี้ ยเดิ มทุ กสัญญามารวมเป็ นบัญชี รวมดอกเบี้ ย และขยายระยะเวลาในการส่ งชาระได้ไม่เกิ น 20 ปี
สามารถเลือกชาระได้เป็ นงวดรายเดือน รายไตรมาส รายปี หรื อตามที่มาของรายได้ จึงเป็ นการช่วยลดภาระลูกค้าใน
การส่ งชาระหนี้ ซึ่ งสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ หากลูกค้าสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ โดยกรณี การกาหนดงวด
ชาระเป็ นรายเดือนลูกค้าต้องชาระเงินตามสัญญาใหม่ให้ได้ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน หรื อ 3 งวดการชาระ กรณี
กาหนดงวดชาระเป็ นรายปี ต้องชาระเงินตามสัญญาใหม่ให้ได้ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 1 งวดการชาระ จะทาให้จานวน
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง นอกจากนี้ การปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ยงั สามารถทาได้กบั หนี้ ที่ยงั ไม่มีการค้าง
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ชาระแต่ผกู ้ ปู้ ระสบปั ญหาที่ทาให้ไม่สามารถส่ งชาระหนี้ตามงวดชาระได้จึงขอทาการปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนที่จะเป็ น
หนี้ คา้ งชาระ ร่ วมกับการให้ความรู ้ ทางการเงิ นแก่ลูกค้าเกษตรกรเพื่อสร้ างภูมิคุม้ กันทางการเงิ น โดยการจัดอบรม
ให้กบั ลูกค้าเกษตรกรในทุกไตรมาส เพื่อวางแผนทางการเงินและสร้างวินยั ทางการเงินที่ดี รู ้จกั วางแผนการใช้จ่ายและ
การออมเงิน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
1. ธนาคารควรประเมิ นความสามารถในการชาระหนี้ ก่อ นให้สิ นเชื่ อ เพื่อ ป้ องกันการให้สิ นเชื่ อที่ ไม่ มี
คุณภาพ
2. ธนาคารควรเพิ่มช่องทางการชาระหนี้ ให้มากขึ้น เช่น ผ่านตัวแทนสถาบันการเงินชุมชนในพื้นที่ รวมถึง
ร้านสะดวกซื้ อต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการชาระหนี้ให้กบั ลูกค้า
3.ธนาคารควรมี ระบบการตรวจสอบร้ านค้าที่ รับบัตรเกษตรสุ ขใจ เพื่อป้ องกันการใช้บตั รที่ ไม่ ตรงตาม
เงื่อนไขและผิดวัตถุประสงค์
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