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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษา ปั ญหาการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน ของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี มีวตั ถุประสงค์
เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาหนี้ดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน หาแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบผ่านหลักการ
และเครื่ องมื อบริ หารธุ รกิจตามวิธีปฏิบตั ิของธนาคารและนาเสนอทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาและแผนการปฏิบตั ิ
ขอบเขตการศึ กษา ได้แก่เกษตรกรลูกค้าผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อ จาก ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่ งมี
ปั ญหาการชาระหนี้ ทาให้เกิดหนี้ ดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา แบบปฐมภูมิ (primary
data) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้า ที่มีดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน ของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี ตั้งแต่
เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจานวน 100
ราย และทาการสัมภาษณ์ จานวน 15 รายเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้
รับมาจากแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ การเก็บข้อมูลแบบทุติย
ภูมิ (secondary data) ทาการเก็บข้อมูลจากรายงานของ สานักบริ หารจัดการหนี้ สานักบริ หารกิจการสาขา และฝ่ าย
สิ นเชื่ อบุคคล และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล จากผลการศึกษา พบว่าสาเหตุที่ไม่สามารถชาระหนี้ ธ.ก.ส.ได้ตามกาหนด
จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมผูต้ อบแบบสอบถาม มีสาเหตุจากราคาผลผลิตตกต่า คิดเป็ นร้อยละ 51 สาเหตุจากภัยแล้งน้ า
ท่วมคิดเป็ นร้อยละ 39 สาเหตุจากมีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง คิดเป็ นร้อยละ 9 และสาเหตุอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1 ธ.ก.ส.
ควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามเขต Zoning พืชที่ใช้น้ าน้อยเพื่อลดความสู ญเสี ยจากปั ญหาภัยแล้ง ส่ งเสริ มให้
เกษตรกรรวมกลุ่มและปรั บเปลี่ ยนการผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีท้ งั เครื่ องจักรและเครื่ องยนต์ทางการเกษตร เพื่อลด
ต้นทุ นการผลิ ตและเพิ่ม ปริ มาณผลผลิ ต รวมถึ งการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อ ลดความเสี่ ยงในช่ วงฤดูการ
เพาะปลูกจนถึ งเก็บเกี่ ยว การส่ งเสริ มและพัฒนาความเข็มแข็งของลูกค้า ค้นหาและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดย
ส่ งเสริ มการพัฒนาลูกค้าด้านข้อมูลความรู ้ ทางเทคโนโลยีการเกษตรร่ วมกับหน่ วยงานของรั ฐและเอกชน เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรื อเทคโนโลยีดงั กล่าว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตพร้ อมกับสนับสนุ นสิ นเชื่ อ
ต่อไป
คาสาคัญ: ดอกเบี้ยค้างชาระ ราคาผลผลิตตกต่า ภัยธรรมชาติ นวัตกรรมทางการเกษตร
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ABSTRACT
This study on rising interest on payments overdue for more than 15 months at BAAC, Sankhaburi Branch,
was aimed at determining the causes of debt from interest on payments overdue for more than 15 months, seeking
guidelines for systematic solutions based on principles and business management instruments under the bank’s
procedures and proposing problems-solving options and action plans. The scope of the study was farmers using the
loan services of BAAC, Sankhaburi Branch, in Sankhaburi District, Chai Nat Province, and had problems with debt
repayment leading to additional debt from interest on payments overdue for more than 15 months. The primary data
collected was from farmer clients of BAAC, Sankhaburi Branch, with interest on payments overdue for more than
15 months in October-December 2020. Data were collected from 100 subjects with questionnaires and from 15
subjects through interviews. The instruments used in this study were questionnaires and interview forms. All data
received from the questionnaires were tested for integrity and analyzed by statistical means. Secondary data were
collected from a report by the Debt Management Office, Branch Business Management Office and Personal Loans
Division. According to the findings, inability to repay BAAC debts on schedule based on data collected from
questionnaire respondents was caused by low product prices (51%), droughts and floods (39%), high household
costs (9%) and other (1%). Farmers should be supported in planting by zoning and planting drought-resistant crops
to reduce losses from droughts. Farmers should be promoted to form groups and change production by using
technology, including agricultural machines and engines to reduce production costs and increase the volume of
produce in addition to using agricultural innovations to reduce risks from planting season to harvest. In addition,
farmers should be supported to develop customer strength by seeking and developing new generations of farmers
by promoting customer development in the area of information and knowledge in the field of agricultural
technology in collaboration with public and private agencies in order to be able to benefit from the aforementioned
data or technology, enhance production efficiency and support future loans.
Keywords: overdue interest, low product prices, natural disasters, agricultural innovations.
1. บทนา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่ อ พ.ศ. 2509 ตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง โดยมี
วัตถุ ประสงค์ให้ความช่ วยเหลื อทางด้านการเงิ นแก่ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ การเกษตรสาหรั บการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื ออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมเพื่อเพิม่ รายได้หรื อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
หรื อครอบครัวของเกษตรกร จากผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท มีจานวน
ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระดอกเบี้ยเกิน 15 เดือนเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับลดดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ดอกเบี้ยออก
จากบัญชี (Reverse) และกันสารองเกณฑ์ตามความจาเป็ นของต้นเงินคงค้างตามบัญชีเพิ่มขึ้น ซึ่ งสภาวะดังกล่าวส่ งผล
กระทบต่อการดาเนิ นงานของธนาคารในด้านการสร้างรายได้ที่ลดลงจากการให้สินเชื่อ ขณะที่ธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย(ธปท.)ในฐานะหน่วยงานกากับได้กาหนดให้ธนาคารติดตามหนี้กลุ่มนี้เป็ นพิเศษ
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนรายได้ที่ Reverse จากดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน
ปี บัญชี
วัน เดือน ปี
ต้นเงินคงเป็ นหนี้
2559
2560
2561
2562
2563

31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2563
31 ตุลาคม 2563

161,933,000
181,250,000
233,003,000
90,579,000
81,601,000

Reverse รายได้ดอกเบี้ยค้าง
ชาระเกิน 15 เดือน
24,009,000
32,344,000
44,230,000
20,555,000
21,495,000

ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากปั ญหาขององค์กร ผลกระทบระยะสั้น ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระดอกเบี้ ยเกิ น 15 เดื อน
พิจารณาจากลูกหนี้ จดั ชั้นปกติ (ลูกหนี้ ปกติและลูกหนี้ ที่คา้ งชาระต้นเงินหรื อดอกเบี้ย เป็ นระยะเวลารวมกันไม่เกิน 1
เดื อน) และลูกหนี้ จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกิ นกว่า 1
เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน) ที่คา้ งชาระดอกเบี้ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 15 เดือนธนาคารมีแนวโน้มที่มีลูกหนี้ คา้ ง
ชาระดอกเบี้ ย เกิ น 15 เดื อ นเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ การรั บ รู ้ ร ายได้ การกัน เงิ น ส ารอง รวมไปถึ งผลการ
ดาเนิ นงานของธนาคาร ผลกระทบระยะยาวหนี้ ที่มีการค้างชาระดอกเบี้ยเกิน 15 เดือน แม้มีสถานะเป็ นหนี้ จดั ชั้นปกติ
(ชั้น 1) หรื อจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (ชั้น 2) ก็ตาม แต่การมีดอกเบี้ยค้างรับสะสมเกิน 15 เดื อน ก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
บ่งชี้วา่ ลูกค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยกาชับให้ธนาคารต้องติดตามเอาใจใส่
หนี้ กลุ่มดังกล่าวเป็ นพิเศษ มีผลต่อการให้บริ การและขับเคลื่อนผลการดาเนิ นงานให้ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายธนาคาร
ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผลการศึ ก ษา พบว่ า สาเหตุ ข องปั ญ หาดอกเบี้ ยค้า งช าระเกิ น 15 เดื อ นจากการตอบ
แบบสอบถาม จานวน 100 คน เกิดจากสาเหตุที่ลูกค้าประสบกับปั ญหาราคาผลผลิตตกต่า ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ได้แก่ ข้าว ซึ่ งเป็ นผลผลิตหลักมีราคาตกต่า (วิโรจน์ ณ ระนอง,2559)ปั ญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทาให้เกษตรกรไม่มีน้ า
ทานา(กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย,2562) และปั ญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง/อื่น ๆ จากสภาพเศรษฐกิจและ
ภัยธรรมชาติ ธ.ก.ส. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามเขต Zoning(ไพจิตร ชัยสิ ทธิ์ ,2558) พืชที่ใช้น้ าน้อยเพื่อลด
ความสู ญเสี ยจากปั ญหาภัยแล้ง ส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมกลุ่มและปรับเปลี่ยนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีท้ งั เครื่ องจักร
และเครื่ องยนต์ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริ มาณผลผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมทางการเกษตร
(กิตติพงษ์ ตระกูลโชคอานวย,2558) เพื่อลดความเสี่ ยงในช่วงฤดูการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ประกอบกับลูกค้าส่ วน
ใหญ่ของ ธ.ก.ส. คือเกษตรกร ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ ยงสู งในการผิดนัดชาระหนี้ โดยเป็ นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรผันผวน และภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่ อง ธ.ก.ส.จึงควรส่ งเสริ มการประกันภัยพืชผล(วิภาวี
ฐิตินนั ทพันธุ์,2559) การส่ งเสริ มและพัฒนาความเข็มแข็งของลูกค้า ค้นหาและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยส่ งเสริ ม
การพัฒนาลูกค้าด้านข้อมูลความรู ้ทางเทคโนโลยีการเกษตรร่ วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลหรื อเทคโนโลยีดงั กล่าว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อหาสาเหตุของปั ญหาหนี้ดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน
2.หาแนวทางแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบผ่านหลักการและเครื่ องมือบริ หารธุรกิจตามวิธีปฏิบตั ิของ
ธนาคาร
3.นาเสนอทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาและแผนการปฏิบตั ิ
3. การดาเนินการวิจัย
วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษาเรื่ อง “ปั ญหาการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน ของ ธ.ก.ส.สาขา
สรรคบุรี”เป็ นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูศ้ ึกษามีวธิ ี ดาเนินการเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้
3.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (primary data)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้า ที่ มีดอกเบี้ ยค้างชาระเกิ น 15 เดื อน ของ ธ.ก.ส.สาขา สรรคบุ รี
ตั้งแต่เดื อน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ ได้รับมาจาก
แบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ
3.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data)
ทาการเก็บข้อมูลจากรายงานของ สานักบริ หารจัดการหนี้ สานักบริ หารกิจการสาขา และฝ่ ายสิ นเชื่อบุคคล
และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่าง
จานวนประชากรของการศึกษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรลูกค้า ที่มีดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน
ของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี ตอบแบบสอบถาม โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่มหรื อพื้นที่ (Cluster or Area Sampling )
จากลูกค้าในอาเภอสรรคบุรีซ่ ึ งมีอยู่ 7 ตาบล ๆ ละ 14 ราย และหัวหน้ากลุ่มลูกค้า 2 ราย รวม 100 ราย ทาการสัมภาษณ์
จานวน 15 ราย วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ เกษตรกรลูกค้า ที่มีดอกเบี้ยค้างชาระเกิน
15 เดือน ของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี ซึ่ งมีอยู่ 7 ตาบลๆ ละ 2 ราย และพนักงาน ธ.ก.ส. 1 ราย รวม 15 ราย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยมี 2 ส่ วน แบ่งออกเป็ น
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลเป็ นคาถามปลายปิ ด เช่น เพศ อายุ อาชีพ บุคคลในครัวเรื อน การศึกษา และรายได้
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถาม-สัมภาษณ์ดา้ นการใช้บริ การสิ นเชื่อด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อของ ธ.ก.ส.และการให้บริ การของ
พนักงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิ จากการสอบถาม-สัมภาษณ์ ที่ได้ทาการตอบคาถามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบ
กับข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานของ สานักบริ หารจัดการหนี้ สานักบริ หารกิ จการสาขา และฝ่ ายสิ นเชื่ อบุคคล ทาการ
ประมวลผลทางสถิติ แล้วนาเสนอข้อมูลเพื่อให้การบริ หารจัดการหนี้ ดอกเบี้ ยค้างชาระเกิ น 15 เดื อน เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องตามวิธีปฏิ บตั ิ ควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดการค้างชาระดอกเบี้ ยเกิ น 15 เดื อน ธนาคารมี การบริ หารจัดการหนี้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ เกษตรกรได้รับการดูแลจัดการหนี้ตามศักยภาพและความสามารถ
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4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ข้อมูลเกษตรกรลูกค้า ที่มีดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือน ของ ธ.ก.ส.สาขาสรรคบุรี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม –
ธันวาคม 2563 ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 ราย และทาการสัมภาษณ์ จานวน 15
ราย พบว่ามีช่วงอายุตามลาดับดังนี้ กลุ่มอายุ 51-60 ปี จานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน
31 คน คิดเป็ นร้อยละ 31 กลุ่มอายุ 41-50 ปี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 และกลุ่มอายุ 31-40 ปี จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2 มีระดับการศึกษาตามลาดับ ดังนี้ ประถมศึกษา(ป.1-ป.6) จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 53 มัธยมศึกษา
หรื อเทียบเท่า/ปวช. จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 อนุ ปริ ญญา/ปวส. จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ปริ ญญาตรี ข้ ึน
ไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 และต่ากว่าประถมศึกษา(ไม่ได้เรี ยน) จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 มีอาชีพหลัก
ตามลาดับดังนี้ อาชีพหลักทานา จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 95 อาชีพหลักเลี้ยงสัตว์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
อาชีพหลักทาสวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 และอาชี พหลัก พนักงานชัว่ คราวของรัฐ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 มี
อาชี พเสริ ม 3 ลาดับแรก ดังนี้ ไม่มีอาชี พเสริ ม จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รับจ้างทัว่ ไป จานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 25 และค้าขาย จานวน 9 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 9 มี รายได้ครั วเรื อนสุ ทธิ ต่อปี ตามลาดับ ดังนี้ รายได้ 30,00150,000 บาท จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 รายได้ 100,001-300,000 บาท จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 รายได้
ไม่เกิน 30,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 รายได้ 50,001-100,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 17
และรายได้ 300,001 บาท ขึ้ นไป จานวน 10 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 10 มี จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน ตามลาดับดังนี้ มี
จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน จานวน 36 ครั วเรื อน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36 จานวนสมาชิ กครั วเรื อน จาน วน 21
ครั วเรื อน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 21 จานวนสมาชิ กในครั วเรื อน 6 คน จานวน 8 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 8 จานวน
สมาชิกในครัวเรื อน 2 คน จานวน 8 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 8 จานวนสมาชิกในครัวเรื อน 7 คน จานวน 7 ครัวเรื อน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 7 จ านวนสมาชิ ก ในครั วเรื อน 8 คน จานวน 1 ครั ว เรื อนคิ ดเป็ นร้ อยละ 1 และจานวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อน 1 คน จานวน 1 ครัวเรื อนคิดเป็ นร้อยละ 1มีสมาชิกในครัวเรื อนที่ช่วยทาการเกษตรตามลาดับ ดังนี้ มีสมาชิก
ในครัวเรื อนช่วยทาการเกษตร 2 คน จานวน 49 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 49 สมาชิกในครัวเรื อนช่วยทาการเกษตร 1
คน จานวน 27 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ 27 สมาชิกในครัวเรื อนช่วยทาการเกษตร 3 คน จานวน 14 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ร้ อยละ 14 สมาชิ กในครั วเรื อนช่ วยทาการเกษตร 4 คน จานวน 5 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 5 และไม่มีสมาชิ กใน
ครั วเรื อนช่ วยทาการเกษตร จานวน 2 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 2 ใช้บริ การสิ นเชื่ อจาก ธ.ก.ส. เพื่อวัตถุประสงค์
ตามลาดับดังนี้ เพื่อเป็ นค่าลงทุนทางการเกษตร จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเกษตร
จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 58 และ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 รับรู ้กาหนดชาระหนี้
เป็ นรายเดือน รายไตรมาส รายหกเดื อนและรายปี ตามที่มาของรายได้จากข้อมูลที่ เก็บรวบรวมผูต้ อบแบบสอบถาม
ทราบว่า ธ.ก.ส.มีการกาหนดให้ผกู ้ สู้ ามารถชาระหนี้ เป็ นรายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน และรายปี ตาม ที่มาของ
รายได้ จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 91 และไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9มีความคิดเห็นว่า
ช่องทางในการแจ้งเตือนให้ผกู ้ ชู้ าระหนี้ ธ.ก.ส. เพียงพอ จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 88 และไม่เพียงพอ จานวน 12
คน คิดเป็ นร้อยละ 12 เห็นว่าช่องทางการแจ้งเตือนให้ชาระหนี้ ธ.ก.ส. ที่มีความเหมาะสมตามลาดับ ดังนี้ พนักงาน ธ.
ก.ส. 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 จดหมาย/ใบแจ้งหนี้ 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 ประชุมกลุ่มลูกค้าประจาปี 13 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13 หัวหน้ากลุ่ม 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และ SMS 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้
ธ.ก.ส.ได้ตามกาหนด ตามลาดับดังนี้ สาเหตุจากราคาผลผลิตตกต่า 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 สาเหตุจากภัยแล้งน้ าท่วม
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39 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 สาเหตุจากมีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 และสาเหตุอื่น ๆ 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1 เมื่อมีปัญหาการชาระหนี้ ขอรับคาปรึ กษา/ความช่วยเหลือ ตามลาดับดังนี้ ขอรับคาปรึ กษา/ความช่วยเหลือ
จากพนักงาน ธ.ก.ส. 82 คน ขอรั บคาปรึ กษา/ความช่วยเหลือจากบุคคลในครัวเรื อน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15 และ
ขอรับคาปรึ กษา/ความช่วยเหลือจากนายทุนเจ้าหนี้ นอกระบบ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 ใช้บริ การสิ นเชื่อจากแหล่งเงินกู้
หรื อหน่วยงานตามลาดับดังนี้ ธ.ก.ส. 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 กองทุนหมู่บา้ น 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 สหกรณ์
การเกษตร 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 9 ลิสซิ่ ง/ไฟแนนซ์/เงินด่วน 6 คน นายทุนเจ้าหนี้ นอกระบบ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5
และอื่น ๆ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ได้รับความช่วยเหลือด้านความรู ้และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรจากหน่ วยงานตามลาดับ ดังนี้ เจ้าหน้าที่เกษตร 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 62 พนักงาน ธ.ก.ส. 37 คน คิด
เป็ นร้อยละ 37 เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 มีแหล่งที่มาของรายได้มาชาระหนี้ ธ.ก.ส. ตามลาดับดังนี้
รายได้จากการเกษตร 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 93 กูย้ ืมนอกระบบ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 อื่น ๆ 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3
และบุตร 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 มีความพึงพอใจในการให้บริ การของพนักงาน ธ.ก.ส. ดังนี้ พึงพอใจมาก 77 คน คิด
เป็ นร้อยละ 77 พึงพอใจปานกลาง 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 และ พึงพอใจน้อย 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1 การเก็บข้อมูล
แบบทุติยภูมิ (secondary data) ทาการเก็บข้อมูลจากรายงานของ สานักบริ หารจัดการหนี้ สานักบริ หารกิจการสาขา
และฝ่ ายสิ นเชื่ อบุคคล และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้ ผลกระทบระยะสั้น ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระ
ดอกเบี้ ยเกิ น 15 เดื อน พิจารณาจากลูกหนี้ จดั ชั้นปกติ (ลูกหนี้ ปกติ และลูกหนี้ ที่คา้ งชาระต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ย เป็ น
ระยะเวลารวมกันไม่เกิ น 1 เดื อน) และลูกหนี้ จดั ชั้นกล่าวถึ งเป็ นพิเศษ (ลูกหนี้ ที่คา้ งชาระต้นเงิ นหรื อดอกเบี้ ยเป็ น
ระยะเวลารวมกันเกิ นกว่า 1 เดื อน แต่ไม่เกิ น 3 เดื อน) ที่ คา้ งชาระดอกเบี้ ยเป็ นระยะเวลารวมกันเกิ นกว่า 15 เดื อน
ธนาคารมีแนวโน้มที่มีลูกหนี้ คา้ งชาระดอกเบี้ยเกิน 15 เดือนเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการรับรู ้รายได้ การกันเงิน
สารอง รวมไปถึงผลการดาเนิ นงานของธนาคาร ผลกระทบระยะยาวหนี้ ที่มีการค้างชาระดอกเบี้ยเกิน 15 เดือน แม้มี
สถานะเป็ นหนี้ จดั ชั้นปกติ (ชั้น 1) หรื อจัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (ชั้น 2) ก็ตาม แต่การมีดอกเบี้ยค้างรับสะสมเกิน 15
เดือน ก็เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่บ่งชี้ ว่าลูกค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้ ได้ตามกาหนด ซึ่ งธนาคารแห่ งประเทศไทยกาชับให้
ธนาคารต้องติดตามเอาใจใส่ หนี้ กลุ่มดังกล่าวเป็ นพิเศษ มีผลต่อการให้บริ การและขับเคลื่อนผลการดาเนิ นงานให้ไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายธนาคารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรเป็ น
ศูนย์กลาง และให้ความสาคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยได้ดาเนิ นนโยบายที่สาคัญอย่างต่อเนื่ อง
อาทิ การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง ซึ่ งช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต ลดต้นทุนการผลิต ส่ งเสริ มให้เกษตรกรเป็ นเกษตรกรมืออาชีพที่มีศกั ยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรู ป
และการตลาด โดยใช้หลักการตลาดนาการผลิตควบคู่กบั การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทาให้การผลิตสิ นค้าเกษตร
สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดและมี คุณภาพมาตรฐานมากขึ้ น โดยคาดการณ์ ในปี 2563 มี แนวโน้มการ
ปรับตัวดีข้ ึนจากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจที่สาคัญอาทิ มาตรการชิมช็อปใช้ มาตรการประกันรายได้
สิ นค้าเกษตร ซึ่ งจะส่ งผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิ จการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวอยู่ ในช่ วงร้ อยละ 2.0-3.0 การดาเนิ น
นโยบายด้านการเกษตรที่ต่อเนื่อง ทั้งการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ า การวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม การส่ งเสริ ม
การรวมกลุ่ม การส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการผลิ ตและยกระดับคุ ณภาพสิ นค้าเกษตร การบริ หารการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การใช้ ปั จจัยการผลิตอย่างเหมาะสมซึ่ งช่วยลดต้นทุนการผลิต ทาให้เกษตรกรมี
รายได้ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น
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6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบว่าสาเหตุของปั ญหาดอกเบี้ยค้างชาระเกิน 15 เดือนจากการตอบแบบสอบถาม จานวน 100
คน เกิดจากสาเหตุที่ลูกค้าประสบกับปั ญหาราคาผลผลิตตกต่า ราคาผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ซึ่ งเป็ นผลผลิต
หลักมีราคาตกต่า ปั ญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทาให้เกษตรกรไม่มีน้ าทานาและปั ญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนสู ง/อื่น ๆ จาก
สภาพเศรษฐกิ จและภัยธรรมชาติมีการเปลี่ ยนแปลงทั้งในระดับจุ ลภาค และ มหภาค ส่ งผลต่อผลผลิ ต ราคาสิ นค้า
เกษตร และต้นทุนการผลิต ทาให้รายได้สุทธิ ที่เกษตรกรได้รับไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังส่ งผลต่อความสามารถในการ
ชาระหนี้ ของเกษตรกรลดลง ประกอบกับสถานะลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของธนาคารมีการปรับตัวสู งขึ้น อาจทาให้เงินที่
กันสารองหนี้ สงสัยจะสู ญ ไม่เพียงพอกับความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นมาจากการกากับติ ดตามการชาระหนี้ ของลูกค้า
หากลูกค้าประสบปั ญหาจนส่ งผลให้อตั ราการชาระหนี้ ลดลง จะกระทบต่อการบริ หารสภาพคล่องของธนาคารได้
นอกจากนี้ หากลูกค้าประสบปั ญหาจนส่ งผลกระทบต่อการชาระหนี้ และคุณภาพหนี้ ก็อาจทาให้ธนาคารไม่สามารถ
ขยายธุ รกิจได้ จนกระทบต่อความสามารถด้านการแข่งขันของธนาคารด้วยเช่นกัน หากธนาคารมีความสามารถด้าน
การแข่งขันต่าโดยเฉพาะด้านสิ นเชื่อที่สร้างรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อให้ธนาคาร และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ วในปั จจุ บนั ส่ งผลให้การให้บริ การทั้งด้านระดมเงิ นฝาก การจ่ ายสิ นเชื่ อ ทาให้กระแสเงิ นเข้า-ออกไม่
สอดคล้องกัน อาจส่ งผลกระทบต่อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ การให้บริ การทางการเงินด้านอื่น ๆ อาจไม่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผลการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนี ยมและ
บริ การที่ ลดลงและส่ งผลกระทบต่อรายได้และเงิ นกองทุนของธนาคาร แนวทางการแก้ไขปั ญหา โดยใช้เครื่ องมื อ
สร้างแนวทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกษตรกรลูกค้าประสบอยูใ่ ห้กลับมาเป็ นหน่วยการผลิตที่มีศกั ยภาพ
สร้ างรายได้ในการดารงชี วิตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน มี 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนิ นชี วิตของ
ประชาชน โดยปรับปรุ งระบบที่ดินทากินให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้โดยจัดการสิ ทธิ์ ในที่ดินให้เหมาะสม รวมถึง
ลดอุปสรรคในธุ รกิ จการรั บซื้ อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปั ญหาเมื่ อพ่อค้าคนกลางไม่ซ้ื อหรื อกดราคารั บซื้ อ
เกษตรกรได้รับความเป็ นธรรมในการชัง่ ตวง ผลผลิตทางการเกษตร สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรทามาตรฐานสิ นค้า
ให้สู งขึ้ น ลดค่ าใช้จ่ ายในการเช่ าพื้ นที่ ท าการเกษตร แนวทางการให้ค วามช่ วยเหลื อ เกษตรกร โดยการให้ค วาม
ช่วยเหลื อเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมผ่านการจัดพื้นที่ การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริ หารจัดการน้ าและ
คุณภาพของดินตาม Agri-Map มีการกาหนดเป้ าหมายรายได้เกษตรกรในสิ นค้าเกษตรสาคัญ ส่ งเสริ มระบบประกันภัย
สิ นค้าเกษตร ส่ งเสริ มเกษตรพันธะสัญญา ศึกษารู ปแบบระบบแบ่งปั นผลกาไรสิ นค้าเกษตรที่เป็ นธรรมส่ งเสริ มการใช้
ผลผลิตทางการเกษตรในอุตสาหกรรมพลังงาน ควบคุมมาตรฐานการใช้สารเคมีหรื อปุ๋ ยเคมีในการเกษตรโดยจัดหาสิ่ ง
ทดแทนที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับของเกษตรกร รวมถึงต่อยอดภูมิปัญญาและความรู ้ของปราชญ์ชาวบ้านใน
การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรู ป เพื่อแก้ไขปั ญหาระบบบริ หารจัดการน้ าและคุณภาพดินตาม Agri-Map
แนวทางการจัดเตรี ยมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย โดยการป้ องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่าง
เกิ ดภัย และการแก้ไขปั ญ หาในระยะยาว โดยจัดระบบติ ดตามสถานการณ์ อ ย่างต่อ เนื่ องและกาหนดมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที เพื่อลดความรุ นแรงและ
ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งและอุทกภัยให้แก่เกษตรกรและมีมาตรการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรั บการศึกษาครั้ งนี้ อัตราการรั บชาระหนี้ ถึงกาหนดลดลง เนื่ องจากตั้งแต่กลางปี บัญชี
2562 จนถึงปั จจุบนั ลูกค้าของธนาคารได้รับผลกระทบจากปั ญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ทาให้ผลผลิตเสี ยหาย และการเกิด
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โรคระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19) ทาให้การส่ งออก และปริ มาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง
ส่ งผลให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. ไม่สามารถส่ งชาระหนี้ ได้ตามกาหนด ธ.ก.ส. ควรมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพื่อให้ธุรกิจยังคงดาเนิ นกิจการได้ ผ่านมาตรการขยายเวลาชาระหนี้ และการให้สินเชื่อเพื่อเสริ มสภาพ
คล่อง เงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาลดลง เนื่ องจากปั ญหาหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ (NPLs) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และไม่มีมาตรการช่วยเหลือจากโครงการภาครัฐ ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงควรให้ความสาคัญกับการจัดการหนี้ และเพิ่มความ
เข้มงวดและระมัดระวังในการจ่ายสิ นเชื่อแก่ลูกค้า มีหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs/Loan) เพิ่มขึ้นเนื่ องจากลูกค้า
ส่ วนใหญ่ของ ธ.ก.ส. คื อเกษตรกร ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าที่ มีความเสี่ ยงสู งในการผิดนัดชาระหนี้ โดยเป็ นกลุ่มที่ ได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาราคาสิ นค้าเกษตรผันผวน และภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่ อง ธ.ก.ส.จึงควรส่ งเสริ มการประกันภัย
พืชผล ข้าวเป็ นผลิตผลที่มีสินเชื่อคงเหลือสู งที่สุด แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากลูกค้าเกษตรกรประสบ
กับ ปั ญ หาภัย แล้ง และพื้ น ที่ เ พาะปลู กที่ ล ดลง ท าให้ธ นาคารต้อ งเพิ่ ม ความระมัด ระวัง ในการสนับ สนุ น สิ น เชื่ อ
เนื่ องจากผลิตผลทางการเกษตรมีความไม่แน่ นอนขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่างทั้งสภาพดิน ฟ้ า อากาศ และการเกิดภัย
ธรรมชาติ ซึ่ งส่ งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้ ธ.ก.ส. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามเขต Zoning พืชที่
ใช้น้ าน้อ ยเพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย จากปั ญหาภัย แล้ง ส่ งเสริ ม ให้เกษตรกรรวมกลุ่ ม และปรั บ เปลี่ ย นการผลิ ตโดยใช้
เทคโนโลยีท้ งั เครื่ องจักรและเครื่ องยนต์ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มปริ มาณผลผลิต รวมถึงการใช้
นวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ ยงในช่วงฤดูการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว การส่ งเสริ มและพัฒนาความเข็ม
แข็ ง ของลู ก ค้ า ค้ น หาและพัฒ นาเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดยส่ งเสริ มการพัฒ นาลู ก ค้ า ด้ า นข้ อ มู ล ความรู ้ ท าง
เทคโนโลยีการเกษตรร่ วมกับหน่ วยงานของรั ฐและเอกชน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรื อเทคโนโลยี
ดังกล่าว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิตพร้อมกับสนับสนุนสิ นเชื่อต่อไป ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป
หากมีผสู ้ นใจที่จะทางานวิจยั ในหัวข้อของปั ญหาการชาระหนี้ ของเกษตรกร ควรนาข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบกับการหาข้อมูลจากตาราเรี ยน ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ตจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ข้อมูลทฤษฎีและงานวิจยั
จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่อทาให้การศึกษามีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึ กษาค้นคว้าอิ สระเรื่ อ งนี้ สาเร็ จ ได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร. ศิ วฤทธิ์ สุ นทรเสณี อาจารย์ที่ป รึ กษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระที่ได้ให้ความกรุ ณาแนะนา ตรวจตรา และแก้ไขเนื้ อหาตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ
ขอขอบคุ ณ ดร.ศุภสัณห์ ปรี ดาวิภาต ที่ ได้ให้ความช่วยเหลื อตลอดเวลาที่ ศึกษาอยู่ พี่ ๆ เพื่อนนักศึกษา
ปริ ญญาทุกท่าน ที่ได้ให้กาลังใจตลอดจนความช่วยเหลือในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา และขอขอบคุณ
เกษตรกรกลุ่มเป้ าหมายที่ได้ตอบแบบสอบถามจนทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔
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