
 
 

 
 

 

การวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวชิาชีพกบัปัญหาหนีสิ้นของ 
เกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

   
ศรสวรรค์ คงวฒันะ1 

ดร.มล.กุณฑลรัตน์ ทววีงศ์ 2 

บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา “การวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวิชาชีพกบัปัญหา

หน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา” จ าแนกตามปัจจยัดา้นรายได ้รายจ่าย 
ของแต่ละครัวเรือน ปัจจยัด้านความตอ้งการใช้เงิน และการบริหารจดัการการวางแผนทางการเงินและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดจ้ากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 200 คนในเขต อ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา และใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่เกษตรกรโคนมท่ีมีปัจจยัดา้นรายไดแ้ละดา้นรายจ่ายท่ี แตกต่าง
กนั เช่น ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 บาท ,15,001 – 30,000 บาท,30,001 – 40,000 บาท , 40,001 – 50,000 บาท 
และ ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป มีปัจจยัดา้นการใชจ่้ายภายในครัวเรือนแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 , ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อภาระ
หน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา , ปัจจยัดา้นความตอ้งการการใช้เงิน ท่ี
แตกต่างกนัของเกษตรกรโคนมส่วนใหญ่นั้นมีหน้ีสินเพื่อเอาไปใช้ท าทุนท าการเกษตร อยู่ในกลุ่มของ
เกษตรกรท่ีมีหน้ีสิน 50,001-100,000.- บาท และ 100,000.-บาท ข้ึนไป แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.5 และ ปัจจยัดา้นการวางแผนทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนม พบวา่ 
เกษตรกรโคนมส่วนใหญ่ท่ีมีการวางแผนดา้นค่าใช้จ่าย มี 50,001-100,000.- บาทนั้นมีความ แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  

 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการเงิน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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1.บทน า 
ปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมนมไทยในปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์นมทั้ งประเทศ มีมูลค่า

ประมาณ 58,000 ลา้นบาท ขยายตวัปีละ 5–6% ขณะท่ีในมุมของเกษตรกรเล้ียงโคนม 8 ปีท่ีผา่นมา หายไปถึง 
5,000 ฟาร์ม สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์อาหารนมไทย เปิดเผยภาพรวม อุตสาหกรรมนมไทยในปัจจุบนั 
มีมูลค่าประมาณ 58,000 ลา้นบาท ขยายตวัปีละ 5-6% และหลงัเปิด AEC ในปีท่ีผา่นมา ตลาดผลิตภณัฑ์นมมี
ความคึกคกัมากข้ึน โดยใน AEC ตลาดนมมีมูลค่าสูงถึง 15,000 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือ คิดเป็นเงินไทย
มากกวา่ 450,000 ลา้นบาท แต่ฟาร์มโคนมของไทย พบวา่มีจ านวนนอ้ยลง โดยเม่ือปี 2550 จ านวนฟาร์มโค
นมในประเทศไทยมีทั้งส้ิน 21,230 ฟาร์ม ผา่นมา 8 ปี จ  านวนฟาร์มลดลงเหลือแค่ 16,248 ฟาร์ม หรือ หายไป
ถึง 5,000 ฟาร์ม ซ่ึงสาเหตุท่ีจ  านวนฟาร์มโคนม ลดลงเร่ือย ๆ ส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ไม่สามารถแบก
รับตน้ทุนในการเล้ียงววันมได ้อีกทั้งไม่ยอมปรับตวัพฒันาคุณภาพววัจึงให้นมไดน้้อย ส่วนผลผลิตนมขอ
ไทยเติบโตในในอตัราท่ีลดลง ส่วนหน่ึงเป็นเพราะปัจจุบนัเกษตรกรโคนมน้อยลง และไม่มีการพฒันา
ประสิทธิภาพการผลิตมากนกั และเน่ืองจากเป็นฟาร์มโคนมขนาดไม่ใหญ่การท่ีเกษตรกรท่ีเล้ียงอาจจะตอ้งมี
ประสบการณ์ในอาชีพ หรือควรมีการวางแผนทางการเงินในการประกอบอาชีพเพื่อขจดัปัญหาของหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนไม่วา่จะเกิดจากสาเหตุดา้นใดท่ีท าใหเ้กิดการก่อหน้ี 
 
2.วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
  2.1 เพื่อศึกษาวา่เกษตรกรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาท่ีมีความตอ้งการใช้
เงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนม 
  2.2 เพื่อศึกษาเกษตรกรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีการบริหารจดัการ
การวางแผนทางการเงินและประสบการณ์ทางวิชาชีพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตร โค
นมในเขตอ าเภอปากช่องจงัหวดันครราชสีมา 
  2.3 เพื่อศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจในสถานการณ์ปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรโคนมในเขตปากช่อง
จงัหวดันครราชสีมา 

 
3.สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปในสภาพเศรษฐกิจดา้นรายไดข้องครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพล
ต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอยา่งไร 

สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทัว่ไปในสภาพเศรษฐกิจดา้นรายจ่ายครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ
ภาระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอยา่งไร 
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สมมติฐานท่ี 3 ลักษณะทัว่ไปในด้านความรู้และทกัษะประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
ครัวเรือนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา
อยา่งไร 

สมมติฐานท่ี 4 ลกัษณะทัว่ไปในดา้นความตอ้งการการใช้เงินท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อภาระ
หน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอยา่งไร 

สมมติฐานท่ี 5 ลกัษณะทัว่ไปในดา้นการบริหารจดัการและวางแผนทางการเงินท่ีแตกต่างกนัมี
อิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมาอยา่งไร 
 

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา  
4.1.ท  าใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวติของเกษตรกรเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการมีหน้ีสิน 
4.2.ท  าให้ทราบความสามารถในการช าระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่องจงัหวดั

นครราชสีมา 
4.3.เกิดความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัวิชาการหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

จะเขา้มาแกไ้ขปัญหาการมีหน้ีสินของเกษตรกรโคนม 
 

5.ขอบเขตด้านการศึกษา 
ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ เกษตรกรโคนมในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 

345 ครัวเรือน 
ขอบเขตดา้นเวลา เป็นการศึกษาดา้นความคิดเห็นของเกษตรกรโคนม ท่ีมีต่อการวางแผนและ

ประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของเกษตรกรโคนม ช่วงเวลา ระหวา่งเดือน สิงหาคม 
ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560  

ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นการศึกษาลกัษณะการวางแผนทางการเงินและประสบการณ์ในการ
ประกอบวชิาชีพของแต่ละครัวเรือนวา่มีส่วนท าใหเ้กิดปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนของเกษตรกรโคนม อ าเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
 

6.ระเบียบวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าการวิจยัท าการวิจยัเชิงปริมาณ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากทฤษฎีนกัวิชาการ และนกัปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไว้
เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
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ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษาสูงสุด สถานภาพในครัวเรือน จ านวนสมาชิก และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะปลายปิด เก่ียวกบัการประกอบด าเนินการเล้ียงโคนม เช่น
ขนาดของฟาร์มโคนม จ านวนน ้ านมดิบต่อวนั รายไดจ้ากน ้ านมดิบโดยเฉล่ียต่อเดือน รายจ่ายของฟาร์มต่อ
เดือน ลกัษณะการวางแผนทางการเงิน เป็นตน้ มีค าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียวรวม
จ านวน 10 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสิน ท่ีมีลกัษณะปลายปิดจ านวน
รวม 10 ขอ้ โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบ
ได ้5 ระดบัโดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความรู้ทางด้านวิชาชีพ มี10 ขอ้เป็นค าถามปลายปิด จะแบ่งเป็น 3 

ระดบัคือ 1. มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการท าการเกษตรโคนมพื้นฐาน ตอบแบบทดสอบผดิมากกวา่ 
2 ขอ้ข้ึนไป 2. มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการท าการเกษตรโคนมปานกลาง ตอบแบบทดสอบผิดได้
แค่ 2 ขอ้ และ 3. มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการท าการเกษตรโคนมดีเยี่ยม ตอบแบบทดสอบผิดได้
แค่ 1 ขอ้ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
โดยช่วงท่ี 4 ก าหนดเกณฑ์ในการแปลขอ้มูลเฉล่ียท่ีได้มาจดัระดับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาระ

หน้ีสินของเกษตรกรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง เป็น 5 ระดบั คือ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง เส่ียงมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง เส่ียงมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง เส่ียงปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง เส่ียงนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง เส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

 

7.ผลการศึกษา 
การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 188 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 123 คน และ

เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน มีอายรุะหวา่ง 46-65 ปี จ  านวน 127 คน รองลงมามีอายรุะหวา่ง 26-45 ปี จ  านวน 
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37 คน มี 66 ปีข้ึนไป จ านวน 15 คน และมีอายไุม่เกิน 25 ปี จ  านวน 9 คน ,มีสถานภาพสมรส จ านวน 143 คน 
รองลงมามีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 25 คน และมีสถานภาพโสด จ านวน 20 คน , มี
การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็น รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 45 
คน และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 163 คน 
รองลงมามีอาชีพพนกังานบริษทั จ านวน 19 คน และมีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 6 คน มีรายได้
อยู่ท่ี ตั้ งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป จ านวน 86 คน รองลงมามีรายได้ท่ี 15,001 – 30,000 บาท และ 30,001 – 
40,000 บาท จ านวน 44 คนเท่ากนั มีรายได้ท่ี ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 8 คน และมีรายได้ท่ี 40,001 – 
50,000 บาท จ านวน 6 คน  

ขอ้มูลด้านเศรษฐกิจและการแผนทางการเงินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 188 คน พบวา่ ส่วนใหญ่มีลกัษณะและขนาดของ
ฟาร์มขนาดกลาง 15-40 ตวั จ านวน 109 คน รองลงมามีลกัษณะและขนาดของฟาร์มขนาดใหญ่ 40 ตวัข้ึนไป 
จ านวน 62 คน และมีลกัษณะและขนาดของฟาร์มขนาดเล็ก 5-15 ตวั จ านวน 17 คน ,มีจ  านวนน ้ านมดิบท่ี
ฟาร์มได้ต่อวนัท่ี 51-100 กก. จ านวน 53 คน รองลงมามีจ านวนน ้ านมดิบท่ีฟาร์มได้ต่อวนัท่ี 101-200 กก. 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 มีจ  านวนน ้ านมดิบท่ีฟาร์มไดต่้อวนัท่ี 500 กก. ข้ึนไป จ านวน 51 คน มี
จ านวนน ้ านมดิบท่ีฟาร์มไดต่้อวนัท่ี 201–500 กก. จ านวน 22 คน และมีจ านวนน ้ านมดิบท่ีฟาร์มไดต่้อวนัท่ี 
ต ่ากวา่ 50 กก. จ านวน 10 คน ส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากน ้ านมดิบโดยเฉล่ีย 50,000 –ข้ึนไป ต่อเดือน จ านวน 90 
คน รองลงมามีรายได้จากน ้ านมดิบโดยเฉล่ีย 30,001-50,000.- บาท ต่อเดือน จ านวน 79 คน มีรายได้จาก
น ้านมดิบโดยเฉล่ีย 10,001-30,000.- บาท ต่อเดือน จ านวน 16 คน และมีรายไดจ้ากน ้านมดิบโดยเฉล่ีย ต ่ากวา่ 
10,000.- บาท ต่อเดือน จ านวน 3 คน , มีรายจ่ายของฟาร์มท่ีประกอบการท่ี 20,001-50,000.- บาท ต่อเดือน
จ านวน 92 คน รองลงมามีรายจ่ายของฟาร์มท่ีประกอบการท่ี 100,000.-บาท ข้ึนไปต่อเดือน จ านวน 41 คน มี
รายจ่ายของฟาร์มท่ีประกอบการท่ี 50,000 -100,000.-บาทต่อเดือน จ านวน 36 คน และมีรายจ่ายของฟาร์มท่ี
ประกอบการท่ี ต ่ากวา่ 20,000.- บาท ต่อเดือน จ านวน 19 คน ส่วนใหญ่มีการจดบนัทึก จ านวน 118 คน และ
รองลงมาไม่มีการจดบนัทึก จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ปัจจุบนัมีหน้ีสิน จ านวน 127 คน และ
รองลงมาในปัจจุบนัไม่มีหน้ีสิน จ านวน 61 คน ,มีจ  านวนหน้ีสินของครัวเรือนรวม 50,001-100,000.- บาท 
จ านวน 68 คน รองลงมามีจ านวนหน้ีสินของครัวเรือนรวม 100,000.-บาท ข้ึนไป จ านวน 44 คน และมี
จ านวนหน้ีสินของครัวเรือนรวม ต ่ากว่า 50,000.- บาท จ านวน 15 คน มีแหล่งหน้ีสินปัจจุบนัจากธนาคาร
พาณิชย์ๆ และสถาบันการเงินอ่ืนๆ จ านวน 81 คน รองลงมามีแหล่งหน้ีสินปัจจุบนัจาก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 52 คน มีแหล่งหน้ีสินปัจจุบนัจากกองทุนหมู่บา้น จ านวน 48 คน มีแหล่ง
หน้ีสินปัจจุบนัจาก สหกรณ์การเกษตร จ านวน 21 คน และมีแหล่งหน้ีสินปัจจุบนัจากหน้ีนอกระบบ จ านวน 
7 คน ส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีท าให้เกิดหน้ีสินจาก การน าไปท าทุนการเกษตร จ านวน 122 คน จ่ายค่าเล่าเรียน
ของบุตรหลาน จ านวน 53 คน รองลงมามีสาเหตุท่ีท าให้เกิดหน้ีสินจาก จ านวน 52 คน มีสาเหตุท่ีท าให้เกิด
หน้ีสินจากค่ารักษาพยาบาล คนในครอบครัว จ านวน 19 คน มีสาเหตุท่ีท าให้เ กิดหน้ีสินจากซ้ือ
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เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า มือถือ ทีว ีตูเ้ยน็ เตารีด เคร่ืองซกัผา้ จ  านวน 15 คน และมีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดหน้ีสินจาก ค่าเช่า
บา้น ผอ่นงวดบา้น จ านวน 3 คน  

ดา้นการวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวชิาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของเกษตรโคนมในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ การวางแผนทางการเงินและความรู้ทาง
วิชาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการใชจ่้ายภายในครัวเรือน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และดา้นความรู้และทกัษะในการ
ประกอบ อาชีพมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นความรู้และทกัษะในการประกอบ อาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการ ฝึกอบรมดา้นการเกษตรน้อยมีผลต่อการท า
เกษตรกรรม เช่นไม่รู้เทคนิคท่ีท าใหผ้ลผลิต เพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ การไดรั้บการศึกษา
มีผลต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การขาดความรู้และประสบการณ์ดา้น การเกษตรมีผลต่อการท า
เกษตรกรรม และการไม่เข้าร่วมกองทุนหมู่บ้านหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ท าให้ขาดสิทธิ
ประโยชน์ในการท าการเกษตร มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นการใชจ่้ายภายในครัวเรือนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า การมีรายจ่ายมากข้ึนท าให้ตอ้งมีการกูย้ืมมากข้ึน รองลงมาคือ การมีรายได้
นอ้ยลงท าใหเ้กิดการกูย้มืเงินเพิ่มข้ึน และการกูย้มืเงินส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนั้นน ามาลงทุนมากกวา่น าไปใช่จ่าย
ส่วนตวั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ การขาดการจดัท ารายรับ-รายจ่าย มีผล ต่อการประกอบอาชีพมากท่ีสุด รองลงมาคือ การ
ขาดการวางแผนล่วงหนา้มีผลต่อ การท าการเกษตร และการมีเงินฝากในธนาคารน้อย มีผลต่อ ความมัน่คง
ในชีวติ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นรายได้แตกต่างกนั เช่น ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่เกิน 15,000 
บาท ,15,001 – 30,000 บาท,30,001 – 40,000 บาท , 40,001 – 50,000 บาท และ ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป มี
ปัจจยัดา้นการใช้จ่ายภายในครัวเรือนแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 , ปัจจยัดา้น
รายจ่ายแตกต่างกนั เช่น ผูท่ี้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ,15,001 – 30,000 บาท,30,001 – 40,000 บาท , 
40,001 – 50,000 บาท และ ตั้งแต่ 50,001 บาทข้ึนไป มีปัจจยัดา้นการใชจ่้ายภายในครัวเรือนแตกต่างกนัอยา่ง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นกนั, ปัจจยัดา้นความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพท่ีแตกต่าง
กนัไม่มีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา , ปัจจยัด้าน
ความตอ้งการการใช้เงิน ท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกรโคนมส่วนใหญ่นั้นมีหน้ีสินเพื่อเอาไปใช้ท าทุนท า
การเกษตร อยูใ่นกลุ่มของเกษตรกรท่ีมีหน้ีสิน 50,001-100,000.- บาท และ 100,000.-บาท ข้ึนไป แตกต่างกนั
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.5 และ ปัจจยัดา้นการวางแผนทางการเงิน ท่ีส่งผลต่อภาระหน้ีสิน
ของเกษตรโคนม พบวา่ เกษตรกรโคนมส่วนใหญ่ท่ีมีการวางแผนดา้นค่าใชจ่้าย มี 50,001-100,000.- บาทนั้น
มีความ แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ี ระดบั 0.5 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษาเร่ือง “การวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวิชาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของ

เกษตรโคนมในเขตอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา” มีประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
การวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวิชาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของเกษตรโคนมในเขต

อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการใชจ่้าย
ภายในครัวเรือน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ สุกานดา กล่ินขจร และ นรรัฐ ร่ืนกวี 
(2555) ได้ท าการศึกษาจิวยัเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกรจังหวดันครราชสีมา 
กรณีศึกษาอ าเภอด่านขุนทด และอ าเภอโนนสูง การศึกษางานวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณหน้ีสิน 
ความสามารถในการชา ระหน้ีสิน และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกรในเขตอ าเภอด่านขุน
ทดและอ าเภอ โนนสูง จงัหวดันครราชสีมา โดยปัจจยัท่ีน ามาท าการศึกษา  ปัจจยัด้านโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นโครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัดา้นนโยบายทางการเมือง ปัจจยัดา้นความรู้ 
และทกัษะในการประกอบอาชีพ ปัจจยัดา้นความสามารถในการปรับตวั และปัจจยัดา้น ความสามารถใน
การบริหารจดัการ ส าหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรในเขตอ าเภอด่านขุนทดและอ าเภอ 
โนนสูง จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 436 ราย ปัจจยั โดยผลการศึกษาพบวา่ ดา้นความสามารถในการบริหาร
จดัการ มีความส าคญัต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกรมากท่ีสุด ในขณะท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อรายได้ของ
เกษตรกรคือ ปัจจยัดา้นนโยบายทางการเมือง และ ปัจจยัดา้น ความสามารถในการบริหารจดัการ ตามล าดบั 

การวางแผนทางการเงินและความรู้ทางวิชาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของเกษตรโคนมในเขต
อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความรู้และทกัษะในการประกอบ อาชีพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและการ ฝึกอบรมดา้นการเกษตรนอ้ยมีผลต่อการท า
เกษตรกรรม เช่นไม่รู้เทคนิคท่ีท าให้ผลผลิต เพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของปัณภ์ปวีณ รณรงค์นุรักษ์(2558) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อหน้ีสินของเกษตรกรผูป้ลูก
ออ้ย ขา้ว และมนัส าปะหลงั : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี และเพชรบุรี งานวิจยัน้ี
ศึกษาถึงปัจจยัสาเหตุ การเกิดหน้ี โดยเปรียบเทียบเกษตรกร 3 กลุ่มคือ ผูป้ลูกออ้ย ขา้ว และส าปะหลงั ดว้ย
ปัจจยั อนัไดแ้ก่ปัจจยัลกัษณะขอ้มูลพื้นฐานและสถานภาพทางครอบครัว ปัจจยัรายได ้ปัจจยัการเขา้ร่วม 
นโยบายและสถานภาพทางการประกอบอาชีพ ปัจจยัขอ้มูลพฤติกรรมการกูย้ืม และปัจจยัทศันคติต่อ เงิน
และหน้ีสิน โดยใช้ข้อมูลขั้นปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นท่ี จงัหวดั
กาญจนบุรีและเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา่ สาเหตุของการก่อหน้ีท่ีส าคญัคือ หน้ีจากตน้ทุนทางการเกษตร 
หน้ีเพื่อการศึกษาบุตรหลาน หน้ีเพื่อการเช่าซ้ือยานพาหนะ หน้ีเพื่อน าไปช าระหน้ีหน้ีเดิม หน้ีเพื่อการ 
รักษาพยาบาล หน้ีเพื่อการซ่อมแซมบ้าน หน้ีเพื่อผ่อนซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และหน้ีสินจากการผ่อนช าระ 
เคหสถานตามล าดบั ในขณะท่ีประเภทของหน้ีท่ีส่งผลต่อมูลค่าหน้ีสินอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติคือ หน้ีอนั
เกิดจากตน้ทุนทางการเกษตร นอกจากน้ีเกษตรกรท่ีมีทศันคติต่อการเป็นหน้ีในเชิงบวกมีโอกาส ท่ีระดบั
หน้ีสินและสภาวะการเป็นหน้ีมากข้ึน เกษตรกรท่ีเคยเขา้ร่วมโครงการนโยบายอุดหนุนดา้น ราคาผลผลิตมี
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แนวโน้มมีมูลค่าหน้ีสินและสถานการณ์เป็นหน้ีมาก และย ังสอดคล้องกับ วารุณี ศรีชัย (2555)ได้
ท าการศึกษาจิวยัเร่ือง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดหน้ีสินเกษตรกร ต าบลน ้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพูน  ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการก่อหน้ีสินของเกษตรกร คือ ปัจจยัรายไดท่ี้ได้รับจากการท า
การเกษตรไม ่เพียงพอกบัรายจ่าย ปัจจยัค่าใชจ่้ายอุปโภคบริโภคใน ชีวิตประจ าวนั และปัจจยัดา้นการลงทุน
ทางการเกษตร (ตน้ทุน) ปัจจยัท่ีมีผลการก่อหน้ีสินในระดบัปานกลางคือ ปัจจยัดา้นการใชจ่้ายเพื่อการศึกษา
ของบุตรหลานในครอบครัว ปัจจยัดา้นค่าใช้จ่ายเพื่อท่ีอยู่อาศยั ซ้ือเคร่ืองความสะดวกสบายในครอบครัว 
เช่น พาหนะ และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นตน้ ปัจจยัดา้นการกูย้ืมมาก เกินไปกระทัง่ตอ้งกูย้ืมอีกแหล่งหน่ึงเพื่อ
ชดใช้หน้ีให้อีก แหล่งหน่ึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยต่อการก่อหน้ีสินของเกษตรกรคือ ใช้จ่ายเม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉินในครอบครัว เช่น การเจบ็ป่วย และประสบอุบติัเหตุ เป็นตน้ 

 
9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการน าวิจยัไปใช้จากผลการศึกษาการวางแผนทางการเงินและความรู้ทาง
วชิาชีพกบัปัญหาหน้ีสินของของเกษตรให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นการวางแผนการใชจ่้าย กบัการจดบนัทึก
รายรับ รายจ่ายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ถึงแมส่้วนใหญ่จะการกูย้ืมจะเป็นการกูย้ืมเพื่อน ามาลงทุนของ
เกษตรกร การรักษาพยาบาล ,ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน ตามล าดบันั้นก็ตาม การมีการวางแผนทางการเงินจะ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอดการลงทุนไดม้ากข้ึนและสามารถช าระหน้ีไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี
ทางผูเ้ก่ียวขอ้งเช่นสหกรณ์โคนมต่างๆสามารถน าขอ้มูลน้ีไปเพื่อวางแผนพฒันาและช่วยเหลือเกษตรกร
เก่ียวกบัการกูย้มื การบริหารการจดัการฟาร์มโคนมของสมาชิกในสหกรณ์เพื่อความเป็นอยูท่ี่ย ัง่ยนืสืบไป 
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