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ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร  

อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
Factor affecting the solvency of farmer in Chondaen Phetchabun 
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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ในเขต
พื้นที่อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  จ านวน 400 ราย  โดยใช้ แบบสอบถาม และได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดย
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและบทความทางวิชาการ งานวิจัย และทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f-test ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทาง
ประชากรณ์ศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ
เกษตรกร ในเขตพื้นที่อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ รายได้การเกษตร รายได้เสริม 
หนี้สินรวม และภาระหนี้ภายในปี มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร  ในเขตพื้นที่อ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ และปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน ทั้ง 3 ด้าน ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงิน มีผลต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ในเขตพื้นท่ีอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ค าส าคัญ: เกษตรกร, ธุรกิจเกษตร, ความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร, ทักษะทางการเงิน 
 
Abstract  
 The objectives of this study were to study factors affecting farmers' the solvency of farmer 
in Chondaen Phetchabun. 4 0 0  cases sample were conducted using questionnaires and secondary 
data collection by researching academic papers and articles. Research and related theories The 
statistics used to analyze the data are percentage, average, highest, minimum, standard deviation, t-
test and f-test. In Chondan District, Phetchabun Province. Economic factors, including agricultural 
income, supplementary income, total debt and debt obligations within the year, affect farmers' ability 
to repay debts. In Chondan District, Phetchabun Province, and financial skills factors in all 3 areas of 
knowledge, attitude and financial behavior. It affects the ability to pay off farmers' debts. In Chandan 
District, Phetchabun Province. 
Keywords: Farmer, Agribusiness, Solvency of farmer, financial literacy 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 เกษตรกรรม เป็นอาชีพของคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตร มีการจ้างงานมากถึงร้อยละ 30 ของแรงงานท้ังประเทศ และที่ดินทางการ
เกษตรครอบคลุมร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562) ผลิตผลเกษตรกรรม เป็นสินค้าขา
ออกท่ีท ารายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศ แต่กลับมีสัดส่วนใน GDP หรือมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพียงร้อย
ละ 10 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2562)  ภาคการเกษตรมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก เพราะมีการจ้างงานสูงถึงกว่าร้อยละ 30 ของก าลังแรงงานทั้งประเทศ ครอบคลุมถึง 6.4 ล้านครัวเรือน และที่ดิน
ท าการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ภาคเกษตรกลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพียงร้อยละ 10 (ภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน? ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 2562 ) แต่ในความเป็นจริงพบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้ยากจนต้องกู้ยืมเงินทุนมาใช้ในการประกอบอาชีพและ
เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงท าให้เกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัว   
 ปัญหาหนี้สินคือหนึ่งในตัวแปรที่ส่งผลกระทบท าให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเกิดการชะลอตัว 
และส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ ยิ่งถ้าหากผู้กู้เป็นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วยแล้วก็อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้คืน ซึ่งยิ่งเป็นการซ้ าเติมให้ระบบเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้กู้ย่ าแย่
ไปยิ่งกว่าเดิม อน่ึงระบบเศรษฐกิจไทยได้จ าแนกให้ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรจัดอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้น้อยเนือ่งจาก
มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวจะมีจ านวนค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่นๆ 
ดังนั้น ทางภาครัฐจึงได้พยายามเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ผู้มีรายน้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ แต่ก็พบว่ายังคงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท าให้เกษตรกรต้องท าการกู้ยืมเงินเพิ่ม จึงเป็นสาเหตุ
ท าให้ปัญหาหนี้สินได้สะสมมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 จากที่มาของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของ
เกษตรกรในเขตอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการช าระหนี้ อัน
จะนาไปสู่แนวทางในการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดจานวน
หนี้สินในระบบที่ค้างช าระในปัจจุบัน และลดการก่อหนี้ใหม่ในอนาคต โดยท้ายที่สุดแล้วจะท าให้เกษตรกรมีความ
เป็นอยู่ท่ียั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์
 2. เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกษตรกร อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางการเงิน ของเกษตรกร อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบรูณ์ 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตร อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบรูณ ์
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง  
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 แนวคิดหนี้สิน 
 ในทางธุรกิจนิยามของค าว่า หนี้ คือ เงินท่ีเราได้กู้ยืมบุคคลอื่นมา (กานต์พิชชา กองคนขวา,2562) โดยมี
พันธะหรือภาระผูกพัน (Obligation) ที่ต้องช าระคืนท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ตามเวลาในอนาคตที่ได้มีการตก
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ลงกันไว้ โดยประเภทของหนี้จะสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) หนี้สินในระบบ (Formal Debt) และ 2) 
หนี้สินนอกระบบ (Informal Debt) ทั้งนี้ในระบบเศรษฐกิจนั้น หน้ีสินมีอิทธิพลต่อการบริโภคของประชาชน  
 1.2 แนวคิดความรู้ทางการเงิน 
 ความรู้ทางการเงิน (Financial Knowledge) จะเป็นการประเมินความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางการเงินของแต่ละ
บุคคล โดยการประเมินความรู้ทางการเงินจึงเป็นการประเมินทักษะความรู้ขั้นพื้นฐานทางการเงินด้วย 3 ตัวแบบ ได้แก่ 
 1) ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge & Understanding)  
 2) ทัศนคติ (Attitude) และ  
 3) พฤติกรรม (Behavior)(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 
 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี้ 
 งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของงบการเงินที่จะแสดงถึงกระแส
เงินสดเข้า กระแสเงินสดออกและรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง (นายธนพรรฒ ปัญญาเฟื่อง
, 2558) และเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินใช้เป็นเครื่องมือประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิขอกิจการ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเงินรวมไปถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้
 2. การทบทวนวรรณกรรม 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้มีรายได้น้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีปริมาณหนี้สินที่กู้ยืมมาจากสถาบัน
การเงินเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเกษตรกรหนึ่งรายก็ท าการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป (นงนุช วัฒน
ประดิษฐ,์ 2553) จากพฤติกรรมการกู้ยืมดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้กลุ่มเกษตรกรไม่มีศักยภาพเพียงพอในการช าระ
หนี้คืนหรือมีการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรที่กู้ยืมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าการเกษตร (ปัณภ์ปวีณ 
รณรงค์นุรักษ์, 2558) จากการผิดนัดช าระหนี้ของกลุ่มเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย จะน าไปสู่ต้นเหตุของ
หนี้สินที่พอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 1) ปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากตัวของเกษตรกรเอง ได้แก่ รายได้ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน
จ านวนหนี้สินในครัวเรือน พื้นท่ีท าการเกษตร รายจ่าย และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้านด้านการเงิน (กานต์พิช
ชา กองคนขวา, 2562) 
 2) ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเกษตรกร ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านภัยธรรมชาติ ด้านสังคม และด้านการเมือง (ฤทัยรัตน์ ดวงช่ืน, 2558) 
 จากการศึกษางานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถใน
การช าระหนี้ของเกษตรกร พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร งานวิจัยส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยภายในของตัวเกษตรกร และปัจจัยภายนอกของเกษตรกร จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบการและผู้ที่สนใจจะศึกษาความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร จึงน าไปสู่กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ดังรูปที่ 1 
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของการวิจัย คือ ผู้ที่มีอาชีพการเกษตรและอาศัยอยู่ในอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 5 
ต าบล ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 12,347 ครัวเรือน (กรมส่งเสริมการเกษตร [กสก], 2563)ส าหรับขนาดตัวอย่างการวิจัยจะ
ค านวณหาโดยใช้วิธีการค านวณของ Taro Yamane ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 388 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1: ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 ผู้วิจัยก าหนดให้ท้ัง 5 ต าบลมีสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในจ านวนท่ีเท่ากัน ซึ่งจะใช้วิธีค านวณด้วยการน า 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาหารด้วยจ านวนต าบล ทั้งนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับ 80 คนต่อต าบล ดังนั้น ขนาด 
ตัวอย่างส าหรับการวิจัยจึงมีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
 ขั้นที่ 2: ใช้วิธีการสุ่มจากการนัดหมายในพื้นที่ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านนัดหมายเกษตรกร จากรายช่ือที่ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร ของส านักงานเกษตรอ าเภอชนแดน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ส าหรับการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) และแบบปลายปิด (Close-ended Question) โดยให้กลุ่มตัวอย่างอ่านและตอบค าถามด้วยตนเอง ทั้งนี้

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 

 อาย ุ

 การศึกษา 

 สถานภาพ 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือท่ีมีรายได้ 

 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 รายได้ 

 รายได้เสริม 

 หนี้สินรวม 

 ภาระหนี้สินภายในป ี
 

ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน 

 ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน 

 ทัศนคติทางการเงิน 

 พฤติกรรมทางการเงิน 

ความสามารถในการช าระหนี ้
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การสร้างแบบสอบถามจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวแปร และกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้มีการก าหนดไว้ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาแนวคิดการสร้างแบบสอบถามจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม และด าเนินการตรวจสอบเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษากับผู้เช่ียวชาญ (Subject Matter Specialists) 
เพื่อให้เครื่องมือวิจัยมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากท่ีสุด โดยส่วนประกอบของแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนท่ี 1: ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 6 ข้อ ได้แก ่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และจ านวนสมาชิกที่มีรายได้ 
 ส่วนท่ี 2: ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 8 ข้อ ได้แก่ รายได้ ต้นทุน 
รายได้เสริม รายจ่ายนอกภาคการเกษตร แหล่งกู้ยืมเงิน ภาระหนี้สินภายในปี ที่ดินถือครอง และเครื่องจักรก ล
การเกษตรถือครอง 
 ส่วนท่ี 3: ความรู้ทางการเงิน เป็นค าถามแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 13 ข้อ โดยให้เลือกตอบว่า 
ถูก หรือ ผิด เพื่อประเมินความรู้ทางการเงิน 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and 
Understanding) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ด้านละ 6,3,4 ค าถาม ตามล าดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองแจกแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด ก่อนการเก็บข้อมูลจริง ท้ังนี้ก็เพ่ือน ามา 
หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ท้ังนี้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alphas 
coefficient) ของแบบสอบถามจะมีค่าเท่ากับ 0.786 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 แสดงว่าเครื่องมือมีความเช่ือมั่นอยู่ 
ในระดับสูง 
 หลังจากท่ีผลการทดสอบความเชื่อมั่นได้ผ่านตามเกณฑ์แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อ 
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีได้มีการก าหนดไว้ โดยท าการติดต่อกับผู้น าชุมชนเพื่อนัดวัน 
เวลา และสถานท่ี แล้วจึงจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัยและน าส่งให้กับผู้น าชุมชน แล้วจึง 
ด าเนินการลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลของแบบสอบถามส่วนท่ี 1, 2, และ3 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) ส าหรับการวิเคราะห์และแปลผลของแบบสอบถามทักษะทางการเงิน เนื่องจากว่าคะแนนรวมใน 
แต่ละด้านจะเท่ากับ 7 , 5 และ 10 คะแนน ตามล าดับ รวม 22 คะแนน ดังนั้นผู้วิจัยจะมีเกณฑ์การตีความคะแนนตาม
เกณฑ์สูงต่ า (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559)ตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์พิจารณาคะแนนสูงต่ า 

เกณฑ ์(คะแนนเต็ม) คะแนนต่ า คะแนนปานกลาง คะแนนสูง 
ทักษะทางการเงิน (22 คะแนน) ≤ 6.5 6.5 – 15.5 ≥ 15.5 
            1. ความรู้ทางการเงิน (7 คะแนน) ≤ 2 3 – 5 ≥ 6 
            2. พฤติกรรมทางการเงิน (10 คะแนน) ≤ 3.5 3.5 – 7.0 ≥ 7 
            3. ทัศนคติทางการเงิน (5 คะแนน) ≤ 2 3 ≥ 4 
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 4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้เลือกใช้การการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) โดยจะพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวจากค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significant 
Level) ที่ 95% 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทางประชากรณ์ศาสตร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 49 โดย
ส่วนใหญ่จะมีอายุอายุ 51 – 60 ปี (ร้อยละ 35.00) รองลงมาผู้ที่มีอายุ มากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 26.00)  ผู้ที่มีอายุ 41 – 
50 ปี (ร้อยละ 24.50) ผู้ที่มีอายุ 31 – 40 ปี (ร้อยละ 11.80) และผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 21 – 30 ปี (ร้อยละ 2.50) มี
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามากที่สุด (ร้อยละ 66.50) รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 17.00) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 9.80) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 2.50) ระดับปวส.(อนุปริญญา) (ร้อยละ 2.30) 
และระดับปวช.(ร้อยละ 2.00) ส าหรับสถานภาพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ สมรสจ านวน (ร้อยละ 72.00) รองลงมา 
โสด (ร้อยละ 12.80) หม้าย (ร้อยละ 8.50) หย่าร้าง จ านวน (ร้อยละ 5.00)  และ แยกกันอยู่ (ร้อยละ 1.80)  จ านวน
สมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน (ร้อยละ 49.80) รองลงมา 1-3 คน (ร้อยละ 48.0)  และ 7-10 คน (ร้อยละ 2.30)  จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ 1-3 คน (ร้อยละ 93.00)  4-6 คน (ร้อยละ 6.80) และ 7-10 คน (ร้อยละ 0.30)  ดัง
ตารางที่ 2 
  
ตารางที่ 2 ข้อมูลปจัจัยทางประชากรณ์ศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลเบ้ืองต้น จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 204 51.0 
หญิง 196 49.0 

อาย ุ

21- 30 ปี 10 2.5 
31- 40 ปี 47 11.8 
41- 50 ปี 98 24.5 
51- 60 ปี 140 35.0 
มากกว่า 60 ปี 105 26.3 

การศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 266 66.5 
มัธยมศึกษาตอนต้น 68 17.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 39 9.8 
ปวช. 8 2.0 
ปวส.(อนุปริญญา) 9 2.3 
ปริญญาตรีขึ้นไป 10 2.5 

สถานภาพ 
โสด 51 12.8 
สมรส 288 72.0 
หย่าร้าง 20 5.0 
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ข้อมูลเบ้ืองต้น จ านวน ร้อยละ 
แยกกันอยู่ 7 1.8 
หม้าย 34 8.5 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวน 1 -3 คน 192 48.0 
จ านวน 4 -6 คน 199 49.8 
จ านวน 7 -10 คน 9 2.3 

จ านวนสมาชิกที่มีรายได ้
จ านวน 1 -3 คน 372 93.0 
จ านวน 4 -6 คน 27 6.8 
จ านวน 7 -10 คน 1 0.3 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้การเกษตร 50,001 - 300,000 บาท (ร้อยละ 69.0) 

รองลงมามีรายได้การเกษตร 100,001 - 300,000 บาท (ร้อยละ 14.00) 0 - 50,000 บาท (ร้อยละ10.30) 500,001 - 
1,000,000 บาท (ร้อยละ 5.50) และ 1,000,001 บาท ขึ้นไป(ร้อยละ 1.30) โดย พบว่ามีรายได้มากท่ีสุดคือ 3,133,000 
บาทและน้อยที่สุดคือ 9,600 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 231,314.23 บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 243,895.23 
ดังแสดงดังตารางที่ 3 

รายได้นอกเหนือจากการเกษตรของเกษตรกร พบว่าเกษตรกร ไม่มีรายได้เสริมมากที่สุด(ร้อยละ 65.5) 
รองลงมามีรายได้เสริม 1 - 100,000 บาท (ร้อยละ 32.5) 100,001 - 200,000 บาท และ 300,001 บาท ข้ึนไป (ร้อย
ละ 1 ท้ังคู่) โดย พบว่ามีรายได้เสริมมากท่ีสุดคือ 500,000 บาทและน้อยท่ีสุดคือ 500 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 43,765.80 
บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 83,137.16 ดังแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 รายได้การเกษตร และ รายได้เสริม 

รายได้
การเกษต
ร(บาทต่อ

ปี) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ น้อยที่สุด มากที่สุด เฉลี่ย SD 
0 - 
50,000 
บาท 

41 10.3 

9,600.00 
3,133,000.0

0 
231,314.2

3 
243,895.2

3 

50,001 - 
300,000 
บาท 

276 69 

100,001 - 
300,000 
บาท 

56 14 

500,001 - 
1,000,00
0 บาท 

22 5.5 
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รายได้
การเกษต
ร(บาทต่อ

ปี) 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ น้อยที่สุด มากที่สุด เฉลี่ย SD 
1,000,00
1 บาท ข้ึน
ไป 

5 1.3 9,600.00 3,133,000.00 231,314.23 243,895.23 

รายได้
เสริม(บาท

ต่อปี) 

ไม่มรีายได้
เสรมิ 

262 65.5 

500 500,000.00 43,765.80 83,137.16 

1 - 
100,000 
บาท 

130 32.5 

100,001 - 
200,000 
บาท 

4 1 

200,001 - 
300,000 
บาท 

0 0 

300,001 
บาท ข้ึน
ไป 

4 1 

 
ผลการศึกษาพบภาระหนี้สินของเกษตรกร ดังนี้ เกษตรกรมีหนี้สิน 100,001 - 500,000 บาท (ร้อยละ 45.0) 

รองลงมา 500,001 - 1,000,000 บาท (ร้อยละ 22.5) หนี้สิน มากกว่า 0 - 100,000 บาท (ร้อยละ 21.5) 1,000,001 
บาทขึ้นไป(ร้อยละ 7.3) และไม่มีหนี้สิน (ร้อยละ 3.8) โดย พบว่ามีหนี้สินมากที่สุดคือ 2,105,000.00 บาท และน้อย
ที่สุดคือ 4,000 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 441,856.81 บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 353,239.54 

เกษตรกรมีภาระหนี้สินท่ีต้องช าระภายในปี 100,001 - 300,000 บาท (ร้อยละ 52.8) รองลงมา มากกว่า 0 - 
100,000 บาท (ร้อยละ 31.3) 300,001 - 500,000 บาท (ร้อยละ 8.5) ไม่มีภาระหนี้สินที่ต้องช าระภายในปี (ร้อยละ 
4.8) และ 500,001 บาท ขึ้นไป (ร้อยละ 2.8) โดย พบว่ามีภาระหนี้สินที่ต้องช าระภายในปี มากที่สุดคือ 1,500,000 
บาทและน้อยที่สุดคือ 6,000 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 175,530.85 บาท และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 159,827.44 
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 หนี้สินทั้งหมด และภาระหนี้สินที่ต้องช าระภายในปี 

หนี้สิน 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
น้อยสุด
(บาท) 

มากที่สุด
(บาท) 

เฉลี่ย(บาท) SD 

 

ไม่มีหนี ้
 

15 3.8 4,000.00 2,105,000.00 441,856.81 353,239.54 
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หนี้สิน 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
น้อยสุด
(บาท) 

มากที่สุด
(บาท) 

เฉลี่ย(บาท) SD 

มากกว่า 0 
- 100,000 
บาท 

86 21.5     

100,001 - 
500,000 
บาท 

180 45 

4,000.00 2,105,000.00 441,856.81 353,239.54 
500,001 - 
1,000,000 
บาท 

90 22.5 

1,000,001 
บาท ข้ึนไป 

29 7.3 

ภาระหนี้ที่
ต้องช าระ

ในปี 

ไม่มีหนี ้ 19 4.8 

6,000.00 1,500,000.00 175,530.85 159,827.44 

มากกว่า 0 
- 100,000 
บาท 

125 31.3 

100,001 - 
300,000 
บาท 

211 52.8 

300,001 - 
500,000 
บาท 

34 8.5 

500,001 
บาท ข้ึนไป 

11 2.8 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านทักษะความรู้ทางการเงิน 

3.1 ด้านความรู้ทางการเงินพบว่า เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ทางการเงิน 
อยู่ในเกณฑ์คะแนนสูงมากที่สุด (ร้อยละ 48.5) รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 42.8) และ เกณฑ์คะแนนต่ า 
(ร้อยละ 8.8) 

3.2 ด้านทัศนคติทางการเงิน พบว่า เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีทัศนคติทาง
การเงิน อยู่ในเกณฑ์คะแนนสูงมากที่สุด (ร้อยละ 52.3) รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 40.3) และ เกณฑ์
คะแนนต่ า (ร้อยละ 7.5) 
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3.3 ด้านพฤติกรรมทางการเงิน พบว่า เกษตรกรในพื้นที่อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพฤติกรรม
ทางการเงิน อยู่ในเกณฑ์คะแนนต่ ามากท่ีสุด (ร้อยละ 52.5) รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ร้อยละ 27.5) และ เกณฑ์
คะแนนสูง (ร้อยละ 20)  เมื่อรวมทุกด้านแล้วพบว่าสัดส่วนคะแนนทักษะทางการเงินของเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในเกณฑ์คะแนนปานกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.0) รองลงมาอยู่ในเกณฑ์คะแนนสูง (ร้อยละ 
43.5) และ เกณฑ์คะแนนต่ า (ร้อยละ 2.5) ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที ่5 สัดส่วนของผู้ที่ได้คะแนนทักษะทางการเงินแบ่งตามเกณฑ์สูงต่ า 

สัดส่วนจ านวนคน (คะแนนเต็ม) 
% คะแนนต่ า % คะแนนปานกลาง % คะแนนสูง 

จ านวน จ านวน จ านวน 
(≤ 6.5, ≤ 2,≤ 3.5,≤ 2) (6.5 – 15.5,3 – 5,3.5 – 7.0,3) (≥ 15.5,≥ 6,≥ 7,≥ 4) 

ทักษะทางการเงิน (22 คะแนน) 
2.5 54.0 43.5 
10 216 174 

         1. ความรู้ทางการเงิน (7 คะแนน) 
8.8 42.8 48.5 
35 171 194 

         2. พฤติกรรมทางการเงิน (10 คะแนน) 
7.5 40.3 52.3 
30 161 209 

         3. ทัศนคติทางการเงิน (5 คะแนน) 
52.5 27.5 20.0 
210 110 80 

 
5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตร 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรอ าเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  1.1 เพศต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน 
  1.2 อายุต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน 
  1.3 ระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  1.4 สถานภาพต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน 
  1.5 มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

0.05 
  1.6 จ านวนแรงงานในครัวเรือน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร ไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรอ าเภอชนแดน จังหวัด

เพชรบูรณ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  2.1 รายได้การเกษตรต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน ที่

ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 
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  2.2 รายได้เสริมต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.00 

  2.3 ยอดหนี้สินรวมต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.0 

  2.4 ภาระหนี้สินภายในปีมี่ต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.0 

 3. ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรอ าเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 

  3.1 คะแนนความรู้ทางการเงินต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

  3.2 คะแนนทัศนคติทางการเงินต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 

  3.3 คะแนนพฤติกรรมทางการเงินต่างกัน มีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร 
แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.00 ดังสรุปไว้ในตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ 

ความสามารถในการช าระหนี ้ ตัวแปร F Sig 

ปัจจัยด้านประชากรณ์ศาสตร์ 

เพศ 0.670 0.571 
อาย ุ 0.881 0.451 
การศึกษา 2.899 0.035* 
สถานภาพ 0.792 0.499 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2.820 0.039* 
จ านวนแรงงานในครัวเรือน 0.289 0.833 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

รายได้การเกษตรรวม 73.485 0.000** 
รายได้เสริม 33.865 0.000** 
ยอดหนี้ทั้งหมด 6.629 0.000** 
ภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายในป ี 14.250 0.000** 

ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน 

คะแนนความรู้ทางการเงิน 3.479 0.016* 
คะแนนทัศนคติทางการเงิน 3.435 0.017* 
คะแนนพฤติกรรมทางการเงิน 4.350 0.005** 
คะแนนทักษะทางการเงิน 8.131 0.000** 

 
อภิปรายผล  
 ประเด็นแรก: จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า เกษตรกรในอ าเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับฤทัยรัตน์ 
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ดวงช่ืน (2558) ที่พบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาที่น้อย และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มาก เป็นผลท าให้
เกษตรกรไม่มีศักยภาพเพียงพอในการช าระหนี้คืนหรือมีการผิดนัดช าระหนี้เกิดขึ้น 
 ประเด็นท่ีสอง: ในด้านรายได้ รายจ่าย ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร ในอ าเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ที่มีรายได้สูง เป็นผลมาจากการประกอบอาชีพการเกษตรในจ านวนมาก ซึ่งก็ต้องมีการลงทุนที่สูง เป็นผลให้ หนี้สินรวม 
และภาระหนี้สิน มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับ อุทัย อักษรพันธ์ และ นงนุช 
วัฒนประดิษฐ์ (2553) ที่พบว่า เกษตรกร มีการประกอบอาชีพการเกษตรในจ านวนมาก ท าให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งก็ต้อง
มีการลงทุนที่สูง เป็นผลให้ มีหนี้สินรวม และจ านวนหนี้ท่ีต้องช าระจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีก และรายได้เสริม จาก
แหล่งอื่นก็มีผลท าให้เกษตรกรมีหลายได้แหล่ง อิทธิพลที่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ฤทัยรัตน์ ดวงช่ืน (2558) 
 ประเด็นที่สาม: ความรู้ทางการเงินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน และ
พฤติกรรมทางการเงิน พบว่า มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกานต์พิชชา กอง
คนขวา (2562) ที่พบว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระหนี้จะส่งผลต่อการช าระหนี้โดยเกษตรกรที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการช าระหนี้จะมีการช าระหนี้ที่ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่มีความรู้หรือความเข้าใจดังนั้นแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหา
การค้างช าระหนี้ในระบบของเกษตรกร จ าเป็นต้องมีการสร้างความรู้หรือความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการช าระหนี้ 
ด้วยการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องความรู้ทางการเงิน เนื่องจากการมีความรู้และทัศนคติทางการเงินที่ดี จะ
สามารถน า ไปสู่ลักษณะพฤติกรรมในการช าระหนีที่ดี ซึ่งท้ายที่สุดแล้วหนี้สินก็จะมีปริมาณลดลง เพราะเกษตรกรมี
ทักษะความรู้ทางการเงินท่ีมากยิ่งข้ึนนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 (1)  จากการศึกษาจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเกษตรกร มีช่วงอายุที่สูงมาก  รวมถึงระดับการศึกษาที่อยู่ในระดับ

ประถมศึกษา  แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแรงงานในภาคเกษตร  และทักษะทางการเงินของกลุ่มตัวอย่างก็อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง  ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา  รวมถึงสนับสนุนแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรมากยิ่งข้ึน 

(2) ปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรนั้น ได้แก่ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน รายได้การเกษตร รายได้เสริม หนี้สินรวม ภาระหนี้สินภายในปี และทักษะทางการเงิน แต่ยังมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปัญหาในแต่ละด้านอีก  ดังนั้นการเข้าไปแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกรนั้นต้องลง
ลึกถึงต้นตอของปัญหานั้น ตั้งแต่ คุณภาพการศึกษา โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงที่ดินท ากิน การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต  การเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงตลาด ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมี
หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่จะแก้ปัญหานี้ได้นั้นจึงไม่สามารถท าได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่ง เพื่อที่จะแก้ปัญหาความยากจนจากภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกษตรกรต้องเผชิญนี้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือ 
การบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาให้กับครัวเรือนเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายจากการท าการเกษตรเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การจะได้ข้อมูล

ดังกล่าวมานั้นอาจะจจไม่ถูกต้องครบถ้วน 100% เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจดบันทึกเป็นเอกสาร ดังนั้นการจะได้
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ข้อมูลดังกล่าวต้องอาศัยการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ เช่น ราคาผลผลิตการเกษตร จากประกาษของส านัก
กิจการเกษตร เป็นต้น  
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