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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจิัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 
 งานวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่า  
นี้ เกิดจากค่าถามเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองว่า ได้ด่าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 
โดยเฉพาะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส่าหรับการลงทุนเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส่าหรับการส่งเสริมและ
เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการ การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน  สร้างรายได้ และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส่าหรับประชาชนในหมู่บ้านและและชุมชนเมือง โดยในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่า เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่า เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการทดแทนระหว่าง
การกู้จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับการกู้ประเภทอื่น เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อ
รายได้ และการบริโภคของครัวเรือน เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดที่มีรายได้ต่่า 
 
 วิธีการวิจัยในครั้งนี้ 1) วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการส่ารวจด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นการส่ารวจกลุ่มตัวอย่างที่กู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี  
เชียงราย กาฬสินธ์ุ และพัทลุง จังหวัดละ 1 ต่าบล ต่าบลละ 5 หมู่บ้าน และหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ในปี 2560 
โดยวิธีการเลือกแบบก่าหนดโควต้า รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่านักงานกองทุนหมู่บ้านและเมืองแห่งชาติ 
กรรมการกองทนุหมูบ่้านและชุมชนเมืองในพื้นที่สพุรรณบุร ีเชียงราย กาฬสินธ์ุ และพัทลุง 2) วิธีพรรณนาด้วยข้อมูล
และสถิติต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่ออธิบายถึงสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งในด้าน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) วิธีการทางการเงิน เพื่ออธิบายประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชุนเมือง 4) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ประกอบด้วยสหสัมพันธ์ แบบจ่าลองการถดถอย
พหุคูณ แบบจ่าลองโลจิสติกเชิงอันดับ เพื่ออธิบายประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีต่อรายได้ การ
บริโภค ทรัพย์สิน หนี้สิน เป็นต้น 
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 สรุปผลการวิจัย   
 ผลการศึกษาพบว่า ประการที่หนี่ง สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มี
รายได้ต่่านั้น ผลการส่ารวจสถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านในอ่าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อ่าเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ อ่าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  อ่าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งหมด 132 
กองทุน พบว่า กองทุนหมู่บ้านฯในพื้นที่เหล่าน้ีต่างได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม สถานะทางการ เงิน ของ
กองทุนหมู่บ้ านฯในอ่าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปรากฎว่า มีก่าไรสุท ธิเท่ากับ  11 ,769 ,690.66 บาท 
11,494,075.85 บาท14 ,472,309.10 บาทและ 14,751,769.99 บาท ในปี 2554 2555 2556 และ 2557 
ตามล่าดับ เพิ่มข้ึนร้อยละ -2.40 20.58 1.89 ในปี 2555 2556 และ 2557 ตามล่าดับ 
 
 สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯในต่าบลนางบวช อ่าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 
2559 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 322,399,195.13 บาท เงินกองทุนหมู่บ้านเท่ากับ 245,901,672.52 บาท ทุนเท่ากับ  
316,213,938.96 บาท ก่าไรสุทธิเท่ากับ 17,621,980.90 บาท 
 
 สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านในต่าบลป่าพะยอม อ่าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีก่าไรสุทธิ
เท่ากับ 172,144.55 บาท 213,923.11 บาท 123,543.74 บาท 136,238.04 บาท และ  578,648.13 บาท ในปี 
2556 2557 2558 2559 และ 2560 ตามล่าดับ สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ในต่าบลกุดปลาค้าว 
อ่าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุนั้น  มี ก่าไรสุทธิเท่ากับ 39,384.50 ในปี 2555 เท่ากับ 142,268.56 บาท ในปี 2556 
เท่ากับ 140,076.25 บาท ในปี 2557 เท่ากับ 279,296.15 บาท ในปี 2558 เท่ากับ142,550.30 บาท ในปี 2559 
และเท่ากับ 156,554.16 บาท ในปี 2560 
 
 ประการที่สอง ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองในจังหวัดที่มี
รายได้ต่่านั้น สามารถพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน โดยส่วนใหญ่กองทุนหมู่บ้านฯในพื้นที่ดังกล่าว มีอัตราส่วน
ทางการเงินมากกว่า 1% ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพทางการเงินที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยอัตราส่วนทางการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านในอ่าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี 2554 -2557 มีดังนี้ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มี
แนวโน้มลดลง อัตราเงินสบทบและประกันความเสี่ยงต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลง อัตราผลตอบแทนต่อทุนมี
แนวโน้มลดลงเช่นกัน  อัตราเงินสบทบและประกันความเสี่ยงต่อทุนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
อัตราส่วนรายได้จากดอกเบี้ยต่อเงินกองทุน มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ อัตราผลตอบแทนของ
สินเช่ือ  มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ อัตราก่าไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราก่าไร
สุทธิสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการเติบโตของก่าไร มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเติบโตของทุนก็
ข้ึนอยู่กับการเพิ่มทุนของภาครัฐ  
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 อัตราส่วนทางการเงินกองทุนหมู่บ้านอ่าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2559 อยู่ในเกณฑ์
พอใช้ โดยส่วนใหญ่อัตราส่วนทางการเงินจะค่ามากกว่า 1% ยกเว้นอัตราเงินสบทบและประกันความเสี่ยงต่อ
สินทรัพย์ อัตราส่วนทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน อ่าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี 2556-2560 มี
แนวโน้มเพิ่มเพิ่มข้ึนทั้งหมด และอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดมีค่ามากกว่า 1%  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การบริหารกองทุนหมู่บ้านฯของอ่าเภอป่าพะยอม เช่นเดียวกับอัตราส่วนทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน อ่าเภอเขา
วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ระหว่างปี 2556-2560 ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 1% ยกเว้นอัตราเงินสบทบและประกันความเสี่ยง
ต่อสินทรัพย์ในปี 2557 อัตราการเติบโตของก่าไร และอัตราการเติบโตของทุน แสดงให้เห็นว่า กองทุนหมู่บ้านฯใน
อ่าเภอเขาวงบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการส่ารวจความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯเกี่ยวกับ
ความสามารถในการช่าระหนี้ระยะสัน้ สภาพคล่องของกองทุนหมู่บา้น ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ อัตราก่าไร
ของกองทุนหมู่บ้าน อัตราก่าไรจากการด่าเนินงาน ประสิทธิภาพในการท่างาน อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์   
รายได้ของกองทุนหมู่บ้าน รายจ่ายของกองทุนหมู่บ้านนั้น  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความพอใจในระดับ
ปานกลาง 
 
 ประการที่สาม ผลการศึกษาเปรียบเทียบการทดแทนระหว่างการกู้จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกับ
การกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยแบบจ่าลองการถดถอยพหุคูณ 
และแก้ปัญหา Heteroscedasticity ด้วยวิธี Robust พบว่า  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุน
หมู่บ้าน และอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งเงินกู้ ธกส. ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของจ่านวนเงินกู้กองทุนหมู่บ้านฯ
ปี 2560 ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเท่ากับ 0.038 และ ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากภาระเงินกู้ 
ธกส.เท่ากับ 0.021 ตามล่าดับ นั่นหมายความว่า เมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จ่านวน
เงินกู้กองทุนหมู่บ้านจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.038 และเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากภาระเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 จ่านวนเงินกู้กองทุนหมู่บ้านจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.021 ดังนั้น จ่านวน
เงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงจัดเป็นสินค้าทดแทนเมื่อเทียบกับเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส). เนื่องจากความยืดหยุ่นไขว้ของจ่านวนเงินกู้กองทุนหมู่บ้านต่ออัตราดอกเบี้นเงินกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส). มีค่าเป็นบวก 
 
 ประการที่สี่ ผลการศึกษาประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อรายได้ และการบริโภคของครัวเรือนนั้น 
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า ลูกค้ากองทุนหมู่บ้านฯกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของหนี้สิน เงินออม การบริโภค และทรัพย์สินของลูกค้ากองทุนหมู่บ้าน แต่ผลต่อการ
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เปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจของกองทุนหมู่บ้านนั้น ลูกค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่วนใหญ่เห็นว่า 
กองทุนหมู่บ้านฯท่าให้สถานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิแบบจ่าลอง Ordered Logistic 
Regression ปรากฏว่า จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ 
อย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลกระทบเมื่อพิจารณาจาก Marginal Effect พบว่า  การเปลี่ยนแปลง
ภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายได้ของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านเปลี่ยนแปลง 
อย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ 
 
 จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามต่อลักษณะการบริโภคของลูกหนี้
กองทุนหมู่บ้านฯ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.10 โดยเมื่อจ่านวนหนี้กองทุนหมู่บ้านลดลง ท่าให้การบริโภค
ของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงจากการบริโภคเพิ่มข้ึนเป็นการบริโภคลดลงหรือไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อ
พิจารณาจาก Marginal Effect พบว่า  ถ้าภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มข้ึน 1 บาท ส่งผลให้โอกาสที่ลูกหนี้กองทุน
หมู่บ้านเปลี่ยนสถานะการบริโภคจากการบริโภคลดลงเป็นการบริโภคเพิ่มข้ึน  
 

จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามต่อการออมของลูกหนี้กองทุน
หมู่บ้านฯ อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ถ้าภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการ
เปลี่ยนแปลงสถานะการออมของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านจากการเพิ่มข้ึนมากเป็นการออมเพิ่มข้ึนบางส่วน ความน่าจะ
เป็นในการเปลี่ยนสถานะการออมของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านจากการออมเพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นการออมลดลง และ
จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ อย่างไม่
มีนัยส่าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลกระทบเมื่อพิจารณาจาก Marginal Effect พบว่า การเปลี่ยนแปลงภาระหนี้
กองทุนหมู่บ้านส่งผลให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านเกิดข้ึนอย่างไม่มีนัยส่าคัญทาง
สถิต ิ  
 
 ประการที่ห้า ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มี
รายได้ต่่า จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ 
อย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลกระทบของจ่านวนหนี้กองทุนหมู่บ้านเมื่อพิจารณาจาก Marginal 
Effect พบว่า  การเปลี่ยนแปลงจ่านวนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านส่งผลให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานะทาง
เศรษฐกิจของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านเกิดข้ึน อย่างไม่มีนัยส่าคัญทางสถิติ 
 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโอกาสที่ลกูหนี้กองทุนหมู่บ้านจะเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจแล้ว พบว่า ถ้าลูกหนี้
กองทุนหมู่บ้านจบการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือจบการศึกษาระดับ
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อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรอืสูงกว่า เมื่อเทียบกับลกูหนี้กองทุนหมู่บ้านฯที่
ไม่เคยได้รับการศึกษาแล้ว ท่าให้โอกาสที่ลูกหนี้กองทุนหมู่บา้นฯมีสถานะทางเศรษฐกิจดีข้ึนอย่างมีนัยสา่คัญทางสถิติ 
 
 ถ้าลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านแต่งงานแล้วหรืออยู่ด้วยกัน จะท่าให้โอกาสที่ลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯมีสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีข้ึน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ถ้าลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯเช่าที่ดิน/ที่อยู่อาศัย จะท่าให้โอกาสที่ลูกหนี้
กองทุนหมู่บ้านฯมีสถานะทางเศรษฐกิจคงเดิม มากกว่ากรณีลูกหนี้ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเอง อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติ  ถ้าลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯครอบครองทองค่ามูลค่า 40,001- 60,000 บาทหรือ ทองค่ามูลค่าตั้งแต่ 60,001 
บาทข้ึนไป  โอกาสที่ลูกหนี้กองทุนหมู่บา้นฯมีสถานะทางเศรษฐกิจคงเดิมน้อยกว่ากรณีที่ลกูหนี้กองทุนหมูบ่้านฯไม่ได้
ครอบครองทองค่า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ ถ้าลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯได้รับมรดกเป็นทองค่า โอกาสที่ลูกหนี้
กองทุนหมู่บ้านฯมีสถานะทางเศรษฐกิจคงเดิม น้อยกว่ากรณีที่ลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯไม่เคยได้รับมรดก อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติ 
 
 ดังนัน้ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน ภาครัฐจึงควรเน้นลูกหนี้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า หรือลูกหนี้กองทุนหมู่บา้นแต่งงานแลว้หรืออยู่ด้วยกัน หรือลูกหนี้ที่ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเอง ลูกหนี้กองทุน
หมู่บ้านฯครอบครองทรัพย์สินเป็นทองค่า และลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯได้รับมรดกเป็นทองค่า ซึ่งมีศักยภาพในการ
เปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจจากการใช้เงินกองทุนหมู่บ้านฯมากกว่าลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
เนื่องจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจได้ 
 

 อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่าครั้งนี้ 
มุ่งเน้นเฉพาะกองทุนหมู่บ้านในอ่าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อ่าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ อ่าเภอป่าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง และอ่าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ต่่าสุดของแต่ละภาค ยกเว้นพื้นที่
ภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่่าสุดในปี 2558 คือ จังหวัดปัตตานี แต่ไม่สะดวกในการลงพื้นที่ ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับ
อาจจะมีความแตกต่างกันจากพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน ท่าให้การวิจัยครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่แตกต่างอย่างมี
นัยส่าคัญกับผลการศึกษาก่อนหน้าน้ี โดยกองทุนหมู่บ้านฯเหล่าน้ีมีประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งแสดงให้ถึงความมี
วินัยในการช่าระหนี้กองทุนหมู่บ้านฯ แต่ขณะเดียวกันประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านฯในการเปลี่ยนสถานะทาง
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เศรษฐกิจของครัวเรือนกลบัไม่ชัดเจน นั่นแสดงให้เห็นว่า การจัดสรรเงินทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านฯในจังหวัดที่มีรายได้
ต่่าอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีข้อเสนอแนะในการน่าผลการวิจัยไปใช้คือ   
 
 1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่านั้น 
สามารถพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แสดงถึงการบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเมื่อพิจารณาจากความคิดเหน็ของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินแล้ว ส่วนใหญ่มีความ
พอใจในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกันทั้งสองมิติ แต่อาจจะไม่คลอบคลุมทัศนคติของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมด 
 
 2) การที่จ่านวนเงินกู้จากกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง จัดเป็นสินค้าทดแทนเมื่อเทยีบกับจ่านวนเงินกู้จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส). ซึ่งเป็นผลการวิจัยที่แตกต่างกับงานวิจัยก่อนหน้านี้อย่างมี
นัยส่าคัญ โดยผลการศึกษาก่อนหน้าน้ีระบุว่า เงินกู้จากกองทุนหมู่บ้านฯจัดเป็นสินค้าประกอบกับเงินกู้จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส). ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างอย่างมีนัยส่าคัญต่อการด่าเนินการ
นโยบายเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ที่มีรายได้เฉลี่ยต่่าและพื้นที่
ในจังหวัดอื่นๆของไทย  มีลักษณะการเป็นสินค้าทดแทนหรือสินค้าประกอบแตกต่างกัน  ท่าให้การประยุกต์ใช้
กองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ย่อมแตกต่างกัน นั่นคือ ในพื้นที่จังหวัดยากจนของไทยนั้น คนใน
หมู่บ้านหรือชุมชน จะหันมากู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านฯทดแทนการกู้ยืม เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
    
 3) ผลการศึกษาพบว่า จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของลูกหนี้กองทุน
หมู่บ้านฯ แต่จ่านวนภาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้านฯส่งผลกระทบต่อลักษณะการบริโภคของลูกหนี้  โดยถ้าภาระหนี้
กองทุนหมู่บ้านเพิ่มข้ึน จะท่าให้โอกาสมากขึ้นที่ลกูหนี้กองทุนหมู่บ้านเปลี่ยนสถานะการบริโภคจากการบริโภคลดลง
เป็นการบริโภคเพิ่มข้ึน แสดงถึงผลการวิจัยที่แตกต่างกับผลการศึกษาก่อนหน้าน้ีค่อนข้างมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า 
จ่านวนเงินกู้กองทุนหมู่บา้นในพื้นที่ทีม่ีรายได้ต่่าไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ให้ลูกหนี้กองทุนหมู่บา้นแต่อย่างใด ตรงกันข้าม
กลับท่าให้การบรโิภคของลูกหนี้กองทนุหมู่บา้นเปลี่ยนแปลงไปในทางทีเ่พิ่มข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ภาระหนี้
เงินกองทุนหมู่บ้านฯที่ เพิ่มข้ึนส่งผลให้การออมของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯลดลง และไม่ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯแต่อย่างใด 
 
 4) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่านั้น ภาครัฐควร
มุ่งเน้นลูกหนี้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือจบการศึกษาระดับ
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อนุปริญญา ปวส.หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านแต่งงาน
แล้วหรืออยู่ด้วยกัน หรือลูกหนี้ที่ถือครองกรรมสิทธ์ิที่ดินเอง ลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯครอบครองทองค่ามูลค่า 
40,001- 60,000 บาทหรือ ทองค่ามูลค่าตั้งแต่ 60,001 บาทข้ึนไป   และลูกหนี้กองทุนหมู่บ้านฯได้รับมรดกเป็น
ทองค่า นั่นแสดงให้เห็นว่า การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน การถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดิน การครอบครองทองค่า และ
มรดก ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่า จึงท่าให้รัฐบาลควรจัดแบ่ง
ประเภทของกองทุนหมู่บ้านฯที่มุ่งเน้นเพิ่มฐานะทางเศรษฐกิจของสมาขิกกองทุนหมู่บ้านฯ และกองทุนหมู่บ้านฯที่
มุ่งเน้นเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ออกจากกัน เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ทั้งการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส่าหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
หรือการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส่าหรับประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง และลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของประชาชน 
 
 ส่าหรับการด่าเนินการวิจัยในครั้งต่อไปนั้น ควรค่านึงว่า ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่าน้ัน มีความแตกต่างกันในแง่ช่วงเวลา และความสม่่าเสมอ ส่งผลต่อ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯระหว่างพื้นที่อาจจะท่าได้ยาก เนื่องจากการจัดเก็บ
ข้อมูลของกองทุนหมู่บ้านยังไม่เป็นระบบ และมีความแตกต่างกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ต่างๆทั้งในแง่ของ
การเริ่มต้นด่าเนินการ เงินกองทุน จ่านวนสมาชิก การก่ากับดูแล และความโปร่งใส ซึ่งควรมีการรวบรวมข้อมูลที่
ละเอียดและครอบคลุมพื้นที่จังหวัดที่มีฐานะยากจนให้มากกว่าน้ี และเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีฐานะดี (รายได้สูง) 
ของแต่ละ เพื่อศึกษาถึงการเป็นสินค้าทดแทนหรือสนิค้าประกอบ เมื่อเปรยีบเทียบกบัแหล่งเงินกู้ประเภทอื่น รวมทั้ง
ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านฯต่อฐานะทางการเงินของลูกหนี้ในพื้นที่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน 


