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บทคัดย่อ 
 ปัญหาที�สําคญัและส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานดา้นสินเชื�อของสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั คือ 
การชาํระคืนเงินกูไ้ม่ตรงตามกาํหนดเวลาของสมาชิก งานวิจยันีD มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และปัจจยัดา้นการบริหารงานของสหกรณ์ที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 353 คน กาํหนดแบบโควตา
ตามประเภทของเงินกู ้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุ (Multinomial Logistic Regression) 
ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ วตัถุประสงค์ของการกู้เงิน การชาํระคืนเงินกูต้ามกาํหนดเวลา    
การรีบชาํระหนีD เมื�อมีรายได้ รูปแบบของหลกัทรัพยค์ ํD าประกัน การติดตามหนีD ของสหกรณ์ จาํนวนครัD งที�เจ้าหน้าที�
สหกรณ์มาติดตามทวงหนีD  และความเขา้ใจเกี�ยวกับการชาํระคืนเงินกู ้มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั ส่วนการบริหารงานของสหกรณ์เป็นปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั  
คาํสําคญั : การชาํระคืนเงินกู ้สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั  
 

Abstract 
Repayment delayed was serious problem which had an effects on the management of Muang Songkhla 

Agricultural Cooperatives Limited. The purposes of this research were to study personal factors, economic and social 
factors, and cooperatives management factors which might affect the loan repayment of members of Muang Songkhla 
Agricultural Cooperatives Limited. 353 samples were collected by questionnaire using quota sampling of loan types 
that were analyzed by Multinomial Logistic Regression. The study showed that gender, age, marital status, 
occupation, purpose of making loan, punctual loan repayment and loan repayment as soon as when getting income, 
type of loan guarantee, pressing for payment of debt, frequency of pressing for repayment of debt by cooperatives 
officers, and understanding of loan repayment have effected to the loan repayment of members of Muang Songkhla 
Agricultural Cooperatives Limited. Nevertheless, cooperatives management did not affect to the loan repayment of 
members of Muang Songkhla Agricultural Cooperatives Limited. 
 
Keyword: Loan Repayment, Muang Songkhla Agricultural Cooperatives Limited  

                                                 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000 
2 อ.ดร. สาขาการจดัการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ สงขลา 90000  
* Corresponding author : e – mail : pearsb@hotmail.com Tel. 083-1683495 



  

บทนํา 
 ภาคการเกษตรมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื�องจากประชาชนส่วนใหญ่ยึดเป็น
อาชีพหลกั แต่เกษตรกรตัDงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัมีฐานะยากจน มีภาระหนีD สินเป็นจาํนวนมากและขาดเงินทุน 
“สินเชื�อการเกษตร” จึงเป็นปัจจยัหนึ� งที�จะช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนเพื�อใชจ้่ายสาํหรับการจดัหาปัจจยัการผลิตใน
การเกษตร และเป็นเครื�องมือที�สนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรไดอ้ย่างมั�นคง จากการที�เกษตรกร
จาํเป็นตอ้งใชสิ้นเชื�อเพื�อการเกษตรนีD เอง ทาํให้เกิดสถาบนัการเงินเพื�อบริการสินเชื�อแก่เกษตรกร เช่น ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบนัการเกษตร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เป็นตน้        
(ชยันิพนธ์  บุตดา.  2550 : 1) สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั เป็นหน่วยงานหนึ�งที�ดาํเนินการสินเชื�อให้กบัเกษตรกร 
ผลการดาํเนินงานดา้นสินเชื�อในช่วงระยะเวลา 8 ปี เริ�มตัDงแต่ปีพ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2553 พบวา่ มีจาํนวนสมาชิก ที�เป็นหนีD
เมื�อเทียบกบัจาํนวนสมาชิกทัD งหมดเฉลี�ยร้อยละ 58.41 ซึ� งมีจาํนวนมากกว่าครึ� งของสมาชิกทัDงหมด และมีสมาชิกที�
สามารถชาํระคืนเงินกู้ได้เฉลี�ยร้อยละ 51.29 ส่งผลให้สหกรณ์ฯประสบกับปัญหาในการดาํเนินงานเกี�ยวกับธุรกิจ       
ด้านสินเชื�อ เนื�องจากมีสมาชิกที�เป็นหนีD ที�มีการชาํระคืนเงินกู้ไม่ตรงตามระยะเวลาที�ได้กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้
(สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั.  2553 : 13 - 15) ซึ� งเป็นปัญหาสาํคญั และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเงินของ
สหกรณ์ เพราะ การไดรั้บชาํระหนีD ล่าชา้กว่ากาํหนด การมีปริมาณการคา้งชาํระหนีD สูง หมายถึง ตน้ทุนทางธุรกิจที�
เพิ�มขึDนในการดาํเนินงาน มีค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงหนีD ที�คา้งชาํระ ปัญหาก็คือทาํอย่างไรสหกรณ์ จึงจะสามารถ
ควบคุมยอดการคา้งชาํระเงินกูข้องสมาชิกไม่ให้สูงไปกวา่ที�เป็นอยู่ปัจจุบนั ดว้ยเหตุนีD  ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อ 
การชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั เพื�อคน้หาปัจจยัต่าง ๆ ที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้อง
สมาชิก และนาํผลที�ไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา ซึ� งจะนาํมาสู่การบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ
มากขึDนของสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งไดน้าํไปเป็นขอ้มูล
ต่อไป 

 
วธีิการวจัิย 

 การดาํเนินการวิจยัครัD งนีD  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองสงขลา จาํกดั ที�มีหนีD เงินกูใ้นรอบบญัชีปี 2553 จาํนวน 353 คน โดยวธีิการสุ่มแบบโควตา เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 
ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามให้ผูต้อบเป็นผูอ่้านคาํถาม และกรอกคาํตอบดว้ยตนเอง ตรวจสอบความเที�ยงตรงตามเนืDอหา 
(Content Validity) และพิจารณาความถูกตอ้ง ความชดัเจนของภาษาที�ใชโ้ดยการหาดชันีค่าความสอดคลอ้ง คดัเลือก
เฉพาะคาํถามที�มีค่าความสอดคลอ้งตัDงแต่ 0.6 ขึDนไป การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากสมาชิกที�มาชาํระเงินกูที้�สหกรณ์ฯ การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปเพื�อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) เพื�อนาํเสนอผลการวิจยัในรูปของ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ปัจจยั 
ดา้นการบริหารงานของสหกรณ์ และคน้หาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูด้ว้ยสถิติการวเิคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุ 
(Multinomial Logistic Regression) ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 
ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 



  

การวิจัย ปัจจัยที� มีผลต่อการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จํากัด  พบว่า              
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี�ย 47.28 ปี สมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกัด มาแลว้เฉลี�ย 10.4 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อ
ค่าใชจ่้ายแต่ไม่มีเงินเก็บออม จึงกูย้มืเงินจากสหกรณ์ฯ ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างและต่อเติมบา้นอาศยั โดยการใชที้�ดิน
ของตนเองเป็นหลกัทรัพยค์ ํD าประกัน สมาชิกฯส่วนใหญ่เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม มีการรับรู้ เขา้ใจเรื� องราว ขอ้มูลต่าง ๆ 
ตลอดจนคาํแนะนาํเกี�ยวกับการใชเ้งินกู้ ขัDนตอนในการชาํระหนีD  และไดรั้บความสะดวกในการติดต่อชาํระหนีD จาก
เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยสมาชิกฯ ร้อยละ 35.69 มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัการชาํระหนีD เงินกูคื้นและไม่
ผิดสญัญา แต่อีกร้อยละ 52.69 ไม่ทราบวา่การคา้งชาํระหนีD เงินกูคื้น เมื�อครบกาํหนดชาํระจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ�มอีก 3% 
จากตน้เงินที�ผิดสญัญา จึงมีสมาชิกฯ เพียงร้อยละ 37.40 เท่านัDนที�มีการชาํระคืนเงินกูแ้บบปกติ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.60 มี
การชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ  

สาํหรับผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อคน้หาปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และปัจจยั
ดา้นการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกู ้พบวา่   

1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง
สงขลา จาํกดั โดยสมาชิกเพศชายมีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสัญญา และดอกเบีDยคา้งชาํระมากกวา่
เพศหญิง ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอรชร จงงาม (2548) ที�ไดศึ้กษาความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องลูกคา้
ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสังขละ จังหวดัสุรินทร์ พบว่า เพศเป็นตัวแปรที� มีผลต่อ
ความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องลูกคา้ธนาคาร สมาชิกที�มีอายมุากจะมีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติมากกวา่
สมาชิกที�มีอายุน้อย ซึ� งสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของเฉลิมพล อานุภาพบรรเจิด (2548) ที�ได้ศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อ
ความสามารถของเกษตรกรในการชาํระหนีD สินเชื�อธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาํเภอปัว จงัหวดัน่าน 
พบวา่ อายเุป็นปัจจยัที�มีผลต่อความสามารถของเกษตรกรในการชาํระหนีD สินเชื�อของธนาคาร สมาชิกที�สมรสแลว้จะมี
โอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญา และดอกเบีDยคา้งชาํระนอ้ยกวา่สมาชิกที�เป็นหมา้ย ซึ�งสอดคลอ้งกบั
ผลงานวจิยัของสุทธิพงษ ์กอ้นสิน (2550) ที�ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนสินเชื�อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบา้นโฮ่ง จาํกดั จงัหวดัลาํพูน พบวา่ สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์ในการชาํระคืนสินเชื�อการเกษตรของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบา้นโฮ่ง จาํกดั สมาชิกที�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ  
ตน้เงินผิดสญัญาและดอกเบีDยคา้งชาํระ และสมาชิกที�ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ 
ตน้เงินไม่ผิดสญัญา แต่ดอกเบีDยคา้งชาํระมากกวา่กลุ่มอาชีพอื�น ๆ ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของบุญยนื กาชยั (2545) ที�
ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องเกษตรกรรายยอ่ยลูกคา้ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที�เขา้
ร่วมโครงการพกัชาํระหนีD  หน่วยอาํเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย พบว่า อาชีพหลกัก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการมี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการชาํระคืนเงินกูข้องเกษตรกร และสมาชิกที�มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกนานมีโอกาส
ในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญา และดอกเบีDยคา้งชาํระตํ�ากวา่สมาชิกสหกรณ์ที�มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
นอ้ย ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุทธิพงษ์   กอ้นสิน (2550) ที�ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนสินเชื�อการเกษตรของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบา้นโฮ่งจาํกดั จงัหวดัลาํพูน พบวา่  ระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติในการชาํระคืนสินเชื�อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบา้นโฮ่ง จาํกดั (ตารางที� 1) 

  
ตารางที� 1 ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคลที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั 

ตวัแปรอิสระ ชาํระคืนไม่ปกติ      ชาํระคืนไม่ปกติ           ชาํระคืนไม่ปกติ            



  

ตน้เงินผิดสญัญา ตน้เงินผิดสญัญา         
และดอกเบีDยคา้งชาํระ 

ตน้เงินไม่ผิดสญัญา      
แต่ดอกเบีDยคา้งชาํระ 

B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) 
Intercept -1.335 - -20.920 - -38.211 - 

เพศ3 0.140 1.150 1.111* 3.039 -0.850 0.831 

อาย ุ 0.073* 1.076 0.089* 1.093 0.080* 1.083 

สถานภาพ (สมรส)4 -0.862 0.423 -1.663* 0.190 16.348 126*107 

อาชีพปัจจุบนั5       

 เกษตรกรรม 
ธุรกิจส่วนตวั 

-0.997 
-0.603 

0.369 
0.547 

15.021* 
16.804* 

3.34*106 

1.99*107 

15.361* 
17.301* 

4.69*106 

3.27*107 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก -0.013 0.987 -0.091* 0.913 0.002 1.002 
-2 Log likelihood = 655.693, Chi – square = 80.892, df = 48, Sig. = 0.002 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05, ใชก้ลุ่มการชาํระคืนปกติเป็นฐานในการคาํนวณ 
 

2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมือง
สงขลา จาํกดั โดยสมาชิกที�มีวตัถุประสงคข์องการกูเ้งินเพื�อเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตร มีโอกาสในการ
ชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสัญญา และดอกเบีDยคา้งชาํระมากกวา่กลุ่มที�มีวตัถุประสงคข์องการกูเ้งินแบบอื�น ๆ ซึ� ง
แตกต่างจากผลงานวิจัยของนิกร มาตุพรหม (2542) ที�ได้ศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการชาํระคืนสินเชื�อการเกษตรของ
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฝาง อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เกษตรกรที�กู้
เงินเพื�อใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการเกษตรมีแนวโน้มที�จะชาํระคืนเงินกูไ้ดม้ากกว่าเกษตรกรลูกคา้ที�กู้เงินเพื�อใชใ้นเงินกู้
ประเภทอื�นและที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร สมาชิกที�ไม่เคย และบางครัD งชาํระคืนเงินกูไ้ดต้ามกาํหนดเวลา มีโอกาสใน
การชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญามากกวา่สมาชิกที�มีการชาํระคืนเงินกูไ้ดต้ามกาํหนดเวลาทุกครัD ง ซึ� งใกลเ้คียง
กบัผลงานวิจยัของสุพตัรา บุญเรือง (2546) ที�ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการชาํระหนีD คืนเงินกูข้องผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบวา่ ระยะเวลาการชาํระคืนมีอิทธิพลต่อการชาํระคืนเงินกูแ้ละสมาชิกที�มีรายได้
แลว้รีบนาํส่งชาํระหนีDทนัทีเป็นบางครัD ง มีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญามากกวา่สมาชิกที�มีรายได้
แลว้รีบนาํส่งชาํระหนีDทนัทีทุกครัD ง ซึ�งใกลเ้คียงกบัผลงานวจิยัของ Afolabi (2010) ที�ไดศึ้กษาวิเคราะห์การชาํระคืนเงินกู้
ของเกษตรกรขนาดเล็กในรัฐโอโย ่ประเทศไนจีเรีย พบว่า รายไดจ้ากเกษตรกรเป็นปัจจยัสาํคญัที�มีผลต่อการชาํระคืน
เงินกูข้องเกษตรกรขนาดเลก็ (ตารางที� 2)   
 
ตารางที� 2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั  

ตวัแปรอิสระ 
ชาํระคืนไม่ปกติ      
ตน้เงินผิดสญัญา 

ชาํระคืนไม่ปกติ             
ตน้เงินผิดสญัญา           

ชาํระคืนไม่ปกติ        
ตน้เงินไม่ผิดสญัญา    

                                                 
3 ใชเ้พศหญิง เป็นฐานในการคาํนวณ  
4 ใชส้ถานภาพหมา้ย เป็นฐานในการคาํนวณ 
5 ใชอ้าชีพอื�น ๆ เป็นฐานในการคาํนวณ 



  

และดอกเบีDยคา้งชาํระ แต่ดอกเบีDยคา้งชาํระ 
B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) 

Intercept -8.351 - -20.238 - -7.190 - 
วตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน (เพื�อเป็นค่า

ลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตร)6 

4.580* 97.527 9.449* 1.27*104 1.498 4.474 

การชาํระคืนตามกาํหนดเวลา7       

 ไม่เคย 
บางครัD ง 

6.476* 
11.551* 

649.084 
1.04*105 

16.281 
14.464 

1.18*107 

1.91*106 

2.920 
4.885 

18.532 
132.336 

สมาชิกรีบชาํระหนีDทนัทีเมื�อมีรายได ้

(บางครัD ง)8 

2.945* 19.009 16.124 1.01*107 4.705* 110.477 

-2 Log likelihood = 168.067, Chi – square = 575.449, df = 90, Sig. = 0.000 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05, ใชก้ลุ่มการชาํระคืนปกติเป็นฐานในการคาํนวณ 

 
3. ปัจจยัการบริหารงานของสหกรณ์เป็นปัจจยัที�ไม่มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

เมืองสงขลา จาํกดั แต่รูปแบบของหลกัทรัพยค์ ํDาประกนัเป็นตวัแปรที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกู ้โดยสมาชิกที�ใชที้�ดินของ
ตนเองและที�ดินของบุคคลอื�นเป็นหลกัทรัพยค์ ํD าประกนัมีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสัญญา และ
ดอกเบีD ยคา้งชาํระมากกว่าสมาชิกที�ใช้หุ้นเป็นหลกัทรัพยค์ ํD าประกัน ซึ� งหลกัทรัพยค์ ํD าประกันเป็นปัจจัยหนึ� งในการ
พิจารณาตดัสินใจให้กู ้ถือว่าเป็นการลดความเสี�ยงทางการเงินและการดาํเนินงานของสหกรณ์หากไม่เป็นไปตามที�
คาดคะเนไวใ้นอนาคต (อุทยั พิมพไ์กร. 2546 : 7) สมาชิกที�ไม่เคยไดรั้บการทวงหนีD  และไดรั้บจดหมายเตือนหนีDนอ้ยจะมี
โอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญา และดอกเบีDยคา้งชาํระ มากกวา่สมาชิกที�เจา้หนา้ที�มาพบดว้ยตนเอง 
ซึ�งถือไดว้า่เป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหส้มาชิกมีการชาํระหนีD คืนในอตัราตํ�า ขบวนการเรียกเก็บหนีDโดยการใชจ้ดหมายจึงตอ้ง
มีการเขียนหลาย ๆ ฉบบั ฉบบัแรกตอ้งสุภาพ และฉบบัต่อ ๆ ไป ค่อยทวคีวามเขม้งวดขึDน (วนัเพญ็ อนิวรรตนพงษ.์ 2533 
: 29) สมาชิกที�เจา้หน้าที�สหกรณ์มาทวงหนีD มากมีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติมากกว่าสมาชิกที�เจา้หน้าที�มา
ติดตามทวงหนีDนอ้ย ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ Maharjan (1980) ที�ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระหนีD  ของเกษตรกร
ขนาดเลก็ พบวา่ การส่งจดหมายเตือนก่อนถึงกาํหนดชาํระเป็นปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระหนีDของเกษตรกรขนาดเลก็ ส่วนสมาชิก
ที�มีความเขา้ใจการชาํระหนีD เงินกูคื้น และไม่เคยผิดสัญญามีโอกาสในการชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติตน้เงินผิดสัญญา และ
ชาํระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินไม่ผิดสญัญา แต่ดอกเบีDยคา้งชาํระ นอ้ยกวา่สมาชิกที�มีความเขา้ใจเกี�ยวกบัการชาํระคืนเงินกู้
ดว้ยเหตุผลอื�น ๆ ซึ�งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของณชัชารีย ์พนากิจสวสัดิ}  (2546) ที�ไดศึ้กษาปัจจยัที�มีผลต่อการชาํระคืน
เงินกูโ้ครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษาผูป้ระกอบอาชีพอิสระรายยอ่ยในเขตอาํเภอเมืองบุรีรัมย ์พบวา่ ความเขา้ใจ
ในหลกัเกณฑ์การชาํระคืนเงินกู้เป็นปัจจัยที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูโ้ครงการธนาคารประชาชน โดยกลุ่มที�เขา้ใจ
หลกัเกณฑก์ารชาํระคืนเงินกูจ้ะสามารถชาํระคืนไดม้ากกวา่กลุ่มที�ไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ ์(ตารางที� 3)     
 

                                                 
6 ใชว้ตัถุประสงคข์องการกูเ้งินอื�น ๆ เป็นฐานในการคาํนวณ 
7 ใชก้ารชาํระคืนตามกาํหนดเวลาทุกครัD ง เป็นฐานในการคาํนวณ 
8 ใชส้มาชิกรีบชาํระหนีDทนัทีเมื�อมีรายไดทุ้กครัD ง เป็นฐานในการคาํนวณ 



  

ตารางที� 3 ปัจจยัดา้นการบริหารงานที�มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั  

ตวัแปรอิสระ 
ชาํระคืนไม่ปกติ      
ตน้เงินผิดสญัญา 

ชาํระคืนไม่ปกติ        
ตน้เงินผิดสญัญา      

และดอกเบีDยคา้งชาํระ 

ชาํระคืนไม่ปกติ        
ตน้เงินไม่ผิดสญัญา   
แต่ดอกเบีDยคา้งชาํระ 

B Exp (B) B Exp (B) B Exp (B) 
Intercept 23.329 - 5.340 - -2.742 - 

รูปแบบของหลกัทรัพยค์ ํDาประกนั9       

 ที�ดินของตนเอง 
ที�ดินของบุคคลอื�น 

0.323 
0.275 

1.381 
1.317 

-2.930* 
-3.588* 

0.053 
0.028 

0.603 
-0.361 

1.827 
0.697 

การติดตามหนีDของสหกรณ์10       

 ไม่มีการติดตามทวงถามจาก
เจา้หนา้ที� 
ไดรั้บจดหมายเตือนหนีDการถึง
กาํหนดชาํระ 

-21.446 
 

-21.076 

4.85*10-10 

 
7.02*10-10 

-4.833* 
 

-6.583* 

0.008 
 

0.001 

4.489* 
 

4.328* 

89.023 
 

75.796 

จาํนวนครัDงที�เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯมา
ติดตามทวงหนีD  

-0.436 0.647 1.931* 6.899 1.064 2.898 

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการชาํระหนีD เงินกู้11       

 เขา้ใจการชาํระหนีD เงินกูเ้มื�อครบ
กาํหนดสญัญาแต่ไม่ชาํระ 
เงินกูด้อกเบีDยตํ�า หรือสามารถต่อรอง
ผอ่นผนัได ้จึงนาํเงินไปใชอ้ยา่งอื�น 
รายไดไ้ม่พอชาํระหนีD เงินกู ้
มีความเขา้ใจการชาํระหนีD เงินกูคื้น 
และไม่เคยผดิสญัญา 

0.414 
 

-0.238 
 

0.044 
-3.860* 

1.513 
 

0.788 
 

0.957 
0.021 

0.633 
 

1.220 
 

0.307 
-1.952 

1.884 
 

3.387 
 

1.359 
0.142 

-4.026* 
 

-5.044* 
 

4.640* 
-7.315* 

0.018 
 

0.006 
 

0.010 
0.001 

-2 Log likelihood = 653.226, Chi – square = 90.290, df = 75, Sig. = 0.110 
* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05, ใชก้ลุ่มการชาํระคืนปกติเป็นฐานในการคาํนวณ  

สรุปผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
สรุปผล  
 1. ปัจจยัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพ มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้อง
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั  
 2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ของการกูเ้งิน การชาํระคืนเงินกูต้ามกาํหนดเวลา  และ
การรีบชาํระหนีD เมื�อมีรายได ้มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั   

                                                 
9 ใชรู้ปแบบของหลกัทรัพยค์ ํDาประกนัที�เป็นหุ้น เป็นฐานในการคาํนวณ 
10 ใชก้ารติดตามหนีDของสหกรณ์โดยเจา้หนา้ที�มาพบดว้ยตนเอง เป็นฐานในการคาํนวณ 
11 ใชค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการชาํระหนีD เงินกูด้ว้ยเหตุผลอื�น ๆ เป็นฐานในการคาํนวณ 



  

3. ปัจจัยด้านการบริหารงานของสหกรณ์เป็นปัจจัยที�ไม่มีผลต่อการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั ยกเวน้ตวัแปรรูปแบบของหลกัทรัพยค์ ํDาประกนั การติดตามหนีDของสหกรณ์  จาํนวนครัD งที�
เจา้หน้าที�สหกรณ์มาติดตามทวงหนีD  และความเขา้ใจเกี�ยวกบัการชาํระคืนเงินกู ้มีผลต่อการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั     
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จํากัด ควรพิจารณาให้สินเชื�อแก่สมาชิกโดยอาศัยข้อมูลปัจจัยด้าน
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ประวติั และพฤติกรรมการชาํระคืน
เงินกูข้องสมาชิกมาประกอบการพิจารณา  
 2. สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั ควรจดัระบบติดตามการใชสิ้นเชื�อและแจง้เตือนเพื�อชาํระคืนเงินกูเ้มื�อ
ถึงเวลาตามกาํหนด โดยเพิ�มความถี�ในการติดตามหนีD  และมีการติดตามทนัเมื�อสมาชิกมีการผิดนดัชาํระคืนเงินกู ้ 
 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จาํกดั ควรให้ความรู้แก่สมาชิก ดา้นการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น 
ความรู้เบืDองตน้เกี�ยวกบัการทาํปุ๋ย การวางแผนการตลาด การวางแผนการผลิต และการจดัทาํบญัชีครัวเรือน แนะนาํและ
ส่งเสริมการออม เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการชาํระคืนเงินกูข้องสมาชิก  

 
คําขอบคุณ 

 งานวจิยันีD ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
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