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 การ วจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสามารถในการช าระคืนเงินกูข้องลูกคา้ธนาคาร         
เพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรสาขาสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ   
ในการช าระคืนเงินกูข้องสมาชิกท่ีมีสถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคม ท่ีต่างกนั 
 การด าเนินการวิจยั ไดท้  าการศึกษาความสามารถในการช าระคืนเงินกูท้ ั้งในดา้นการผลิต 
การตลาด การจดัการ การจดัการทุนและการจดัการดา้นการเงิน และดา้นการมีส่วนร่วม โดยศึกษา
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สามารถช าระคืนเงินกูไ้ดข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาสังขะ จงัหวดัสุรินทร์  จ านวน 244 ราย ท่ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น 
(Probability Sampling) ใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)           
จากทุกต าบลของทุกอ าเภอ โดยศึกษาปัจจยัในดา้นเพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา ประวติั
การ กูเ้งิน จ า นวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได ้จ านวนท่ีดินท่ีสามารถท าการเกษตรได ้การท า    
การเกษตร รายได ้ ค่าใชจ่้าย ซ่ึงผูว้จิยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชเ้ก็บ   
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยมีระดบัความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั 0.80 และเก็บรวบร วมขอ้มูล
ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2546-31 ตุลาคม 2546 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีผูว้จิยั
สร้างข้ึน เพื่อศึกษาถึงลกัษณะสถานภาพส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สถิติการแจกแจง ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนการเปรียบเทียบความสามารถในการช าระคืนเงินกู้  ไดใ้ช้
สถิติทดสอบที  (t-test) และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
  ผลการศึกษาลกัษณะสถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจสังคมและกลุ่มตวัอยา่ง ลูกคา้เงินกู ้
ธ.ก.ส. ท่ีไม่สามารถช าระคืนเงินกูไ้ดต้ามก าหนด จ านวน 244 ราย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 41-60 ปี สถานภาพสมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ลูกคา้เกือบทั้งหมดกูเ้งิน
จากแหล่งเงินกูม้ากกวา่ 1 แห่ง จ านวนสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ มี 1-3 คน จ านวนท่ีดิน            
ท่ีสามารถท าการเกษตรได ้ตั้งแต่ 11 ไร่ จนถึงมากกวา่ 20 ไร่ และส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม มากกวา่ 
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 กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียความสามารถในการช าระคืนเงินกูข้องลูกคา้เงินกู ้ธ .ก.ส.ในดา้น
การผลิต ดา้นทุนและการจดัการดา้นการเงิน และดา้นการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัปานกลาง         
ส่วนดา้นการตลาด การจดัการ อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ผลการศึกษาพบวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อความ สามารถในการช าระคืนเงินกูไ้ดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ประวติัการกูเ้งิน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีรายได ้รายไดท่ี้ไดจ้ากภาค      
เกษตรกรรม รายไดน้อกภาคเกษตรกรรม รายจ่ายในภาคเกษตรกรรม ส่วนตวัแปรท่ีไม่มีผลต่อ            
ความสามารถในการช าระคืนเงินกูไ้ดแ้ก่ จ  านวนท่ีดินท่ีสามารถท าการเกษตรได ้การท าเกษตรกรรม 
ค่าใชจ่้ายนอกภาคเกษตรกรรม  
 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการท าการเกษตรกรรม  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ี     
ในการท าการเกษตรกรรมและเล้ียงสัตวมี์นอ้ย ตน้ทุนการผลิตสูง ขาดเคร่ืองมือ ขาดความรู้       
ความเขา้ใจในเร่ื องการผลิต  ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค ผลผลิตตกต ่า  เกษตรกรไม่สามารถ
ก าหนดราคาผลผลิตเองได ้ขาดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิต น าเงินกูไ้ปใช ้    
ผดิวตัถุประสงค ์และขาดการวางแผน ตอ้งการใหมี้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและมีแหล่งเงินทุน
ใหม้ากกวา่น้ี ต้ องการให ้ธ .ก.ส.  มีโครงการท่ีมีความยดืหยุน่ในเร่ืองดอกเบ้ีย มีการแนะน า          
การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร  ควรใหรั้ฐบาลใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร
มากข้ึน 
 เพื่อประโยชน์ในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัขอเสนอใหมี้การน าระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System  หรือ GIS)  มาใชเ้ก็บขอ้มูลในการวจิยั ซ่ึงเป็นการน า
เทคโนโลยมีาช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีคา้งช าระของลูกคา้ ธ .ก.ส. และพฒันาเพื่อน าไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ อีกต่อไป 
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 This research is a causal-comparative study aimed at studying on loan repayment capability 
of the customers of the Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank, Sangkha district branch, 
Surin province, and comparing the loan repayment capability based on differences in individual status,  
economy and society. 
 The research proceeding focused on the loan repayment capability on production, 
marketing, management, capital and financial management A sample group used in this study were 
participation of 244 samples who were unable to repay their loan to the Agriculture and Agricultural 
Cooperatives Bank. The sampling technique used was probability stratified random sampling from 
all sub-districts of all districts. The factors studied were gender, age, status, educational level, loan 
history, number of members in the family, amount of land for farming, agricultural types, income 
and payment. A constructed questionnaire with 0.80 reliability was used to collect data from the 
sample group. The data was collected from September 1,2004 to October 31,2004. the data on 
individual status, economy and society were analyzed in percentage and means of statistical 
distribution and the comparative study on loan repayment capability was analyzed in statistical  t-test 
and One-way ANOVA. 
 
 The results of the research were as follows : 
 Most of the 244 samples were generally men. Their ages were between 41-60 and finished 
the primary education. Most of the samples use loan service in more than one financial institute. The 
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number of members in their families are from 1-3 people. the agricultural land in  use for farming 
was from l l rais to/or over 20 rais and it was used for multiple purposes in  agriculture. 
  The means of income and payment of the samples from agricultural and non-agricultural 
sector are in medium. The means of the loan repayment capability of the samples on production, 
capital and financial management and participation is high while on marketing and management are 
in medium.  
 The comparative analysis of the loan repayment capability on production, marketing, 
management, capital and financial management and participation based on differences in gender, age, 
status, educational level, loan history, number of earning members in the family, income from 
agricultural sector, income from non-agricultural sector and payment for agricultural sector. There 
were no different on the loan repayment capability in agricultural types and payment for non-agricultural 
sector. 
 Problems and obstacles of agriculture were few size of land holding, high cost of production, 
short of instrument, short of knowledge forproduction and short of planning. The government should 
be more help for farmers such as managing for more sources of loan, increasing time for loan 
repayment ant introducing other jobs for increasing the farmers’income. 
 Geographic information System (GIS) can be the instrument for gathering the data to solve 
the problem of loan repayment capability of the customers of the Agriculture and Agricultural 
Cooperative Bank. 
 
 


