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ตารางที่ 1ก  เมตริกสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 
 age    member bor60  bor55 worker60 worker55 jobless60  joblss55  relat~60  inc60     inc55   hhinc60  hhinc55   exp60 

age    1.0000 
member 0.0567    1.0000 
bor60     0.0071    0.1019    1.0000 
bor55     0.0392    0.0539    0.4096  1.0000 
worker60 0.1026    0.3512    0.1975    0.1313 1.0000 
worker55 0.1320    0.3270    0.1379    0.1836    0.7989  1.0000 
jobless60 -0.0823    0.4011    0.0048    0.0600    0.1377    0.2087    1.0000 
jobless55 -0.0685    0.2276   -0.0129    0.1750    0.1519    0.1378    0.6298    1.0000 
relatives60  0.0096  0.0745   -0.0164   -0.0148    0.0091   -0.0012   -0.0065   -0.0146    1.0000 
inc60     0.0567    0.0926   -0.0988   -0.0478    0.0090   -0.0251    0.0535    0.0086    0.1267    1.0000 
inc55     0.0081    0.0524   -0.0439    0.0056    0.0188   -0.0263    0.0251    0.0112    0.0493    0.4651    1.0000 
hhinc60  0.0404    0.1776   -0.0597   -0.0074    0.2454    0.2037    0.0980    0.0288    0.1720    0.6953    0.3360    1.0000 
hhinc55  0.0433    0.1405   -0.0905    0.0177    0.0898    0.1235    0.0607    0.0052    0.6322    0.4679    0.2988    0.6317    1.0000 
exp60     0.0519    0.1274   -0.0917   -0.0058    0.0853    0.0304    0.1000    0.0454    0.1519    0.5990    0.2529    0.5884    0.4914    1.0000 
exp55     0.0490    0.1161    0.0895    0.1255    0.1235    0.1230    0.1024    0.0846    0.1274    0.3941    0.1982    0.3675    0.3177    0.5809 
hhexp60    -0.0153   0.1117   -0.0134    0.0234    0.1550    0.1155    0.0635    0.0021    0.1379   0.5036    0.2202    0.6006    0.4437    0.6181 
hhexp55   -0.0076    0.1058   -0.0995    0.0110    0.1189    0.1375    0.0545    0.0073    0.1404    0.4355    0.2292    0.5346    0.4742    0.5578 
save    -0.1015   -0.0322   -0.0136   -0.0552    0.0120    0.0641   -0.0854   -0.0773   -0.0086    0.0144    0.0014   0.0605    0.0257   -0.0093 
land     0.0399    0.0413   -0.0680   -0.0560    0.0813    0.0604   -0.0053    0.0022    0.0918    0.1643    0.1633    0.2338    0.1721    0.0860 
t_amount  0.1217    0.1115    0.0199    0.0060    0.1091    0.1370    0.1439    0.0805   -0.0015   -0.0730   -0.0163    0.0273    0.0249   -0.0377 
g_amount  -0.0216  0.0337    0.0098    0.0143    0.0461    0.0547    0.0881    0.0565    0.1655    0.0308    0.0024    0.0980    0.1299   0.0368 
vf_year    0.0488   -0.0362   -0.0382    0.0438   -0.0889   -0.0666    0.0296    0.0377    0.0832    0.2397    0.0428    0.2086    0.1274    0.1875 
vf_diff    0.0732    0.0259    0.1175    0.0567    0.0376    0.0475    0.0741    0.0384    0.0017    0.0329    0.0009    0.0876    0.0420    0.0423 
vf_person 0.0086    0.0021   -0.0053    0.0003    0.0325    0.0418   -0.0206   -0.0144    0.0331   -0.0378   -0.0182   -0.0301   -0.0155    0.0022 
vf_loan  -0.0422    0.0564    0.1586    0.1556    0.0516    0.0787    0.0996    0.1178   -0.0380    0.0625    0.0211    0.0593    0.0246    0.0199 
vf_money  -0.0151   0.0975    0.2400    0.1994    0.0738    0.1092    0.1482    0.1162   -0.0189    0.0806    0.0093    0.1130    0.0586    0.0737 
vf_ratio     0.0402   -0.0156   -0.0066    0.0664   0.0305   -0.0023   -0.0586   -0.0162    0.0128   -0.0289   -0.0124   -0.0242   -0.0113   -0.0285 
vf_i    0.0321    0.0687    0.0762    0.0682   -0.0132   -0.0650    0.0593    0.0250    0.0461    0.0815    0.0323    0.0350    0.0048    0.0480 
other_i     0.0047    0.1261   -0.0242   -0.0204   -0.0752   -0.0984   -0.0516  -0.0146    0.0493    0.0834   -0.0024    0.0537    0.0407    0.0891 
other_m   0.0136    0.0407   -0.0101   -0.0738    0.0756   -0.0414    0.0410   -0.0123    0.0538    0.0940    0.0062    0.2377    0.0769    0.1344 
debt_a  -0.0199   -0.0079   -0.1092   -0.0282   -0.0063   -0.0097   -0.0035    0.1479    0.1096    0.2234    0.1440    0.1866    0.1504    0.2553 
debt_i  0.0379   -0.0356   -0.0049    0.0013   -0.0081   -0.0006    0.0167   -0.0381   -0.0158   -0.0327   -0.0152   -0.0332   -0.0212   -0.0220 
debt60  -0.0071    0.0337   -0.0804   -0.0247   -0.0215  -0.0297   0.0237    0.1064    0.0539    0.2160    0.0962    0.1601    0.1110    0.2618 
debt55   0.0317  0.1268    0.0146    0.0576    0.0766    0.0457    0.0800    0.1487    0.0614    0.1965    0.0926    0.1226    0.1115    0.2225 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 2ก  เมตริกสหสัมพันธ์ของตัวแปรเก่ียวกับกองทุนหมู่บา้นและหน้ีสินต่างๆ 
 

 exp55   hhexp60   hhexp55  save land t_amount  g_amount   vf_year  vf_diff  vf_person   vf_loan  vf_money  vf_ratio     vf_i  

exp55     1.0000 
hhexp60   0.4470    1.0000 
hhexp55     0.4696    0.7500    1.0000 
save    -0.0180    0.0213    0.0109    1.0000 
land     0.0341    0.1559    0.1224    0.0222    1.0000 
t_amount 0.1387   -0.0217    0.0322    0.0152   -0.0195  1.0000 
g_amount  0.1025    0.0762    0.0512    0.2026    0.0899    0.0606    1.0000 
vf_year     0.1338    0.1027    0.1102   -0.0343    0.0629    0.0497    0.0844    1.0000 
vf_diff     0.0717    0.0274    0.0269   -0.0039   -0.0524    0.0386    0.0124    0.0738    1.0000 
vf_person  0.0015   -0.0016   -0.0024    0.0183   -0.0012    0.0002   -0.0129   -0.0364   -0.0153    1.0000 
vf_loan   0.0148    0.0336    0.0166   -0.0362    0.0288    0.0518    0.0618    0.2270    0.2031   -0.0057    1.0000 
vf_money  0.0740    0.0192    0.0051   -0.0394   -0.0592    0.0182    0.0548    0.1263    0.2133   -0.0396    0.4855    1.0000 
vf_ratio    -0.0180   -0.0164   -0.0074   -0.0127    0.0176   -0.0172   -0.0075   -0.0484   -0.0153   -0.0026   -0.0391   -0.0259    1.0000 
vf_i     0.0508    0.0101   -0.0467   -0.0267   -0.0409    0.1192    0.0375    0.0678    0.0247   -0.0502    0.0502    0.0418    0.5980    1.0000 
other_i     0.0765    0.0087    0.0305   -0.0628   -0.0216    0.0272   -0.0043    0.1022    0.0493   -0.0231    0.0275    0.0553   -0.0200    0.0667 
other_m   0.0410    0.0552   -0.0180   -0.0092    0.0570    0.1221    0.0948    0.1770    0.0594   -0.0112    0.0265    0.0907   -0.0102    0.0950 
debt_a     0.2076    0.1920    0.1621   -0.0086    0.0110   -0.0173   -0.0530    0.1278    0.0252    0.0728    0.0857    0.0379   -0.0105    0.0195 
debt_i    -0.0170   -0.0261   -0.0256    0.0050   -0.0224    0.0000   -0.0080   -0.0263   -0.0146   -0.0016   -   
 0.0464   -0.0327   -0.0037   -0.0430 
debt60    0.1933    0.1844    0.1886   -0.0360    0.0875   -0.0075    0.0116    0.0401    0.0550   -0.0250    0.1843    0.1180   -0.0218    0.0130 
debt55     0.1911    0.1804    0.1664   -0.0359    0.0576    0.0210    0.0147    0.0180    0.0261   -0.0236    0.2074    0.0903   -0.0132   -0.0044 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 3ก  เมตริกสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธข์องตัวแปรเก่ียวกับแหลง่เงินกู้และหน้ีสิน 
other_i   other_m    debt_a    debt_i    debt60    debt55 

other_i     1.0000 
other_m     0.3228    1.0000 
debt_a     0.1373    0.1255    1.0000 
debt_i    -0.0091   -0.0093   -0.0103    1.0000 
debt60     0.2108    0.1365    0.4947   -0.0211    1.0000 
debt55     0.1046    0.0179    0.2786   -0.0190    0.3539   1.0000 

ที่มา: จากการค านวณ 
 
 

ตารางท่ี 4ก  สัมประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์ของตัวแปรเกี่ยวกับหนีส้ินต่างๆ 

               lnvf_loan    vf_i   other_i   debt_i  lnother_m  lndebt_a  lndebt60 lndebt55 vf_ratio 

   lnvf_loan     1.0000 
        vf_i    -0.2246   1.0000 
     other_i    -0.2909   0.2018  1.0000 
      debt_i    -0.0312   0.2774  -0.2610   1.0000 
   lnother_m    -0.3528   0.5877  0.6140   0.1056    1.0000 
    lndebt_a    -0.0774  -0.1754  0.3849  -0.3137   0.5248    1.0000 
    lndebt60     0.4478  -0.3296  0.2206  -0.3451   0.0911    0.6744    1.0000 
    lndebt55     0.3244  -0.3344  0.2767  -0.1561   0.1428    0.4901    0.6288   1.0000 
    vf_ratio     0.1305  0.2268  -0.0296   0.0302    0.3391    0.3711    0.4004   0.3505   1.0000 

ท่ีมา: จากการค่านวณ 
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ตารางที่ 5ก  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจของลกูหน้ีกองทุนหมู่บ้าน 

vf_eco     Coef.    Std. Err.   z     P>|z|      
g_amount   -.0000418  .0000492   -0.85    0.396     

vf_loan    -9.52e-07    4.70e-06     -0.20    0.840     
debt_a    -1.37e-06    8.37e-07     -1.63    0.103    
debt60     7.70e-07    4.88e-07      1.58    0.115     
_Isex_2    -.1470819    .2556473     -0.58    0.565     

age     .0086888     .008381      1.04    0.300     
_Iedu_2    -1.274949    .662471     -1.92    0.054     
_Iedu_3    -.9475432   .7409134     -1.28    0.201     
_Iedu_4    -1.374273   .7305323     -1.88    0.060      
_Iedu_5    -1.041904   .9134405     -1.14    0.254     
_Iedu_6    -.6947137   .7843807     -0.89    0.376     
_Iedu_7    -1.826117   2.614356     -0.70    0.485     

_Imarital_2  -.6318735   .3116653     -2.03    0.043     
_Imarital_3  -.029384   .4564897     -0.06    0.949     
_Imarital_4  .1712273   1.038486    0.16    0.869     
relatives60  .001661   .0025202     0.66    0.510     

land    -.0024668  .0133366    -0.18    0.853      
_Idwelling_2 1.0113    .5114765    1.98    0.048      

_Igold_2    -.0569483    .5935087     -0.10    0.924     
_Igold_3    -.2454017    .3962621     -0.62    0.536     
_Igold_4     .2225727    .5543483     0.40    0.688       
_Igold_5    -1.585816    .7676451     -2.07    0.039     
_Igold_6    -1.346269    .6520831     -2.06    0.039     

_Ibequest_2 -.3410878    .6630166     -0.51    0.607     
_Ibequest_3 -2.237549    1.501901     -1.49    0.136     
_Ibequest_4 .4470123    1.097486     0.41   0.684      
_Ibequest_5 -.2870572  .4399383     -0.65    0.514      
_Ibequest_6 .4144956  .2679053    1.55    0.122     
_Ibequest_7 -.6323982    1.833871     -0.34    0.730      

_Iuc_2     .1619709    .4591677    0.35    0.724     
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ตารางที่ 6ก ผลการหา Marginal effects ของปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของลูกหน้ีกองทุนหมู่บ้าน เม่ือ     
         vf_eco=1 
  

 vf_eco=1 variable|   dy/dx    Std. Err.   z     P>|z|   [  95% C.I.   ]       X 

 g_amount    4.49e-06    .00001     0.85    0.397   -5.9e-06  . 000015    1037.23 
  vf_loan    1.02e-07      .00000    0.20    0.840   -8.9e-07   1.1e-06    31221.8 
   debt_a    1.47e-07     .00000   1.59    0.111   -3.4e-08   3.3e-07    52390.5 
   debt60    -8.29e-08      .00000    -1.55    0.122   -1.9e-07   2.2e-08     129413 
  _Isex_2*     .016244       .02901     0.56    0.575   -.040611   .073099    .654028 
      age    -.0009344      .00091    -1.03    0.305   -.002719   .000851    54.4431 
  _Iedu_2*    .1626292     .09667     1.68    0.093   -.026837   .352095    .632701 
  _Iedu_3*    .0565899    .01715     3.30    0.001    .022986   .090194    .111374 
  _Iedu_4*    .0576926      .02838     2.03    0.042    .002065   .113321    .132701 
  _Iedu_5*      .04625        .0241     1.92    0.055    -.00098    .09348    .033175 
  _Iedu_6*     .047246       .02462     1.92    0.055    -.00101   .095502    .061611 
  _Iedu_7*   -.0190902 .33611    -0.06    0.955   -.677859   .639678     .00237 
 _Imari~2*    .0793541  .0449     1.77    0.077   -.008652   .167361    .727488 
 _Imari~3*    .0031145     .04768     0.07    0.948   -.090333   .096562   .092417 
 _Imari~4*   -.0202373    .13377    -0.15    0.880   -.282426   .241951    .014218 
 relat~60    -.0001786   .00027    -0.66    0.511   -.000711   .000354    16.6825 
 land     .0002653   .00143     0.18    0.853   -.002546   .003076    6.21604 
 _Idwel~2*   -.1641715    .10728    -1.53    0.126   -.374437   .046094    .047393 
 _Igold_2*    .0059308   .0598     0.10    0.921   -.111276   .123137    .037915 
 _Igold_3*    .0233436     .03296     0.71    0.479  -.041261   .087948    .109005 
 _Igold_4*   -.0268309    .07397    -0.36    0.717   -.171815   .118153    .042654 
 _Igold_5*     .015768    .07012    0.22    0.822    -.12166   .153196    .026066 
 _Igold_6*    .0382652 .03893     0.98    0.326   -.038045   .114575    .047393 
 _Ibequ~2*    .0297155    .04447     0.67    0.504   -.057444   .116875    .037915 
 _Ibequ~3*   -.0805836 .26447    -0.30    0.761   -.598939   .437772    .004739 
 _Ibequ~4*   -.0603834   .17773    -0.34    0.734   -.408737    .28797    .011848 
 _Ibequ~5*    .0266989   .03462     0.77    0.441   -.041156   .094554    .109005 
 _Ibequ~6*   -.0459518   .03099    -1.48    0.138   -.106687   .014783    .436019 
 _Ibequ~7*    .0423007   .04903     0.86    0.388     -.0538   .138402    .004739 
   _Iuc_2*   -.0159881 .04129    -0.39    0.699   -.096921   .064945    .921801 

 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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ตารางที่ 7ก ผลการหา Marginal effects ของปัจจัยที่ มีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของลูกหน้ีกองทุนหมู่บ้าน เม่ือ 
 vf_eco=2 
 variable     dy/dx     Std. Err.    z     P>|z|   [    95% C.I.   ]     X 

 g_amount    -5.60e-06   .00001    -0.85    0.395   -.000018  7.3e-06   1037.23 
  vf_loan    -1.28e-07       .00000    -0.20    0.840   -1.4e-06  1.1e-06    31221.8 
   debt_a    -1.83e-07       .00000    -1.62    0.104   -4.0e-07  3.8e-08    52390.5 
   debt60     1.03e-07       .00000     1.57    0.117   -2.6e-08  2.3e-07     129413 
  _Isex_2*   -.0199875       .03521    -0.57    0.570   -.088996  .049021    .654028 
     age     .0011643       .00112     1.04    0.301    -.00104  .003369    54.4431 
  _Iedu_2*   -.1880001        .1054    -1.78    0.074   -.394588  .018588    .632701 
  _Iedu_3*   -.1000583       .05982    -1.67    0.094   -.217304  .017187    .111374 
  _Iedu_4*   -.1332382       .04944    -2.70    0.007   -.230135 -.036341    .132701 
  _Iedu_5*   -.1013228       .06038    -1.68    0.093   -.219666   .01702    .033175 
 _Iedu_6*   -.0763832       .06898    -1.11    0.268    -.21158  .058814    .061611 
  _Iedu_7*   -.1339461       .08122    -1.65    0.099   -.293127  .025235     .00237 
 _Imari~2*    -.092188       .04892    -1.88    0.060   -.188071  .003695    .727488 
 _Imari~3*   -.0039084       .06026    -0.06    0.948   -.122022  .114205    .092417 
 _Imari~4*    .0241316       .15358     0.16    0.875   -.276888  .325151    .014218  
 relat~60    .0002226       .00034     0.66    0.509   -.000439  .000884    16.6825 
     land    -.0003306       .00179    -0.18    0.853   -.003833  .003172    6.21604 
 _Idwel~2*    .1714941       .10154     1.69    0.091   -.027511  .370499    .047393 
 _Igold_2*   -.0075072       .07695    -0.10    0.922   -.158323  .143309    .037915 
 _Igold_3*   -.0309515       .04689    -0.66    0.509   -.122848  .060945    .109005 
 _Igold_4*    .0317129       .08364     0.38    0.705   -.132217  .195643    .042654 
 _Igold_5*   -.1293388       .03394    -3.81    0.000   -.195851 -.062826    .026066 
 _Igold_6*   -.1208229       .03602    -3.35    0.001   -.191417 -.050229    .047393 
 _Ibequ~2*   -.0413266       .07204    -0.57    0.566  -.182516  .099863    .037915 
 _Ibequ~3*   -.1450717       .03555    -4.08    0.000   -.214758 -.075385    .004739 
 _Ibequ~4*    .0679742       .18633     0.36    0.715    -.29722  .433168    .011848 
 _Ibequ~5*    -.035828       .05084    -0.70    0.481   -.135472  .063816    .109005 
 _Ibequ~6*    .0564754       .03709     1.52    0.128   -.016223  .129174    .436019 
 _Ibequ~7*   -.0690573       .15789    -0.44    0.662   -.378522  .240407    .004739 
   _Iuc_2*    .0207923       .05635     0.37    0.712   -.089658  .131243    .921801 

 (*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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ตารางที่ 8ก ผลการหา Marginal effects ของปัจจัยที่ มีผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจของลูกหน้ีกองทุนหมู่บ้าน เม่ือ 
 vf_eco=3 
 variable        dy/dx     Std. Err.      z     P>|z|   [    95% C.I.   ]       X 

 g_amount    -4.70e-07       .00000    -0.81    0.420   -1.6e-06  6.7e-07    1037.23 
  vf_loan    -1.07e-08       .00000    -0.20    0.840   -1.1e-07  9.3e-08    31221.8 
   debt_a    -1.54e-08       .00000    -1.39    0.165   -3.7e-08  6.3e-09    52390.5 
   debt60     8.67e-09       .00000     1.37    0.171   -3.7e-09  2.1e-08     129413 
  _Isex_2*   -.0016936       .00308    -0.55    0.582   -.007724  .004337    .654028 
      age    .0000978        .0001     0.96    0.335   -.000101  .000296    54.4431 
  _Iedu_2*     -.01799       .01368    -1.31    0.189   -.044806  .008826    .632701 
  _Iedu_3*   -.0076975       .00521    -1.48    0.140   -.017913  .002518    .111374 
  _Iedu_4*   -.0101449       .00531    -1.91    0.056   -.020551  .000261    .132701 
  _Iedu_5*   -.0075912       .00504    -1.51    0.132   -.017467  .002284    .033175 
  _Iedu_6*   -.0059111       .00543    -1.09    0.276   -.016551  .004729    .061611 
  _Iedu_7*   -.0095728       .00624    -1.53    0.125   -.021807  .002662     .00237 
 _Imari~2*   -.0083069        .0057    -1.46    0.145    -.01948  .002867    .727488 
 _Imari~3*   -.0003268       .00502    -0.07    0.948   -.010166  .009512    .092417  
 _Imari~4*    .0020922       .01377     0.15    0.879   -.024905   .02909    .014218 
 relat~60     .0000187       .00003     0.64    0.523   -.000039  .000076    16.6825 
     land    -.0000278       .00015    -0.18    0.854   -.000323  .000267    6.21604 
 _Idwel~2*    .0184325       .01553     1.19    0.235   -.012011  .048876    .047393 
 _Igold_2*   -.0006246       .00635    -0.10    0.922   -.013068  .011819    .037915 
 _Igold_3*     -.00252       .00383    -0.66    0.511   -.010032  .004992    .109005 
 _Igold_4*    .0027716       .00769     0.36    0.718   -.012293  .017836    .042654 
 _Igold_5*   -.0094061       .00433    -2.17    0.030   -.017896 -.000916    .026066 
 _Igold_6*   -.0089403       .00426    -2.10    0.036   -.017298 -.000583    .047393 
 _Ibequ~2*   -.0033046       .00563    -0.59    0.557   -.014345  .007736    .037915 
 _Ibequ~3*   -.0102623       .00464    -2.21    0.027   -.019366 -.001159    .004739 
 _Ibequ~4*    .0062699       .01903     0.33    0.742    -.03102   .04356    .011848 
 _Ibequ~5*   -.0029037       .00413    -0.70    0.482   -.011004  .005197    .109005 
 _Ibequ~6*    .0048187       .00373     1.29    0.196   -.002482   .01212    .436019 
 _Ibequ~7*   -.0053181       .01135    -0.47    0.639   -.027565  .016929    .004739 
   _Iuc_2*    .0017066       .00458     0.37    0.709    -.00727  .010683    .921801 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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แบบสมัภาษณ์เลขที่   

วันที่สัมภาษณ์ ........../................../……. 
 

แบบสัมภาษณ์การวิจัยเรื่อง  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดท่ีมีรายได้ต่ า 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส หัวหน้าโครงการวิจัย 
-------------------------------- 

 

ค าชี้แจง   
 
1. แบบสัมภาษณ์งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่่าและประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองใน
จังหวัดที่มีรายได้ต่่า ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. ค่าตอบในแบบสัมภาษณ์นี้จะน่าไปใช้เพื่อการวิจัยของโครงการ และอาจจะไปใช้ประโยชน์ในการ   
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการปล่อยกู้ของกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนอื่นๆในอนาคต โดยจะน่าเสนอข้อมูลใน    
ภาพรวมและจะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ จะไม่เกิดผลเสียต่อตัวท่านแต่ออย่างใด จึงขอความกรุณา   
จากท่านในการให้ข้อมูล การตอบค่าถามทุกข้อตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน 

3. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กู้  
  ตอนที่ 2 ข้อมูลการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านของผู้กู้ 
  ตอนที่ 3 สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน 

4. โปรดท่าเครื่องหมาย   ลงในช่อง (    )   ที่อยู่หน้าข้อความที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ และเติมข้อความลง
ในช่องว่างตามที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ระบุ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
1. เพศ          (     )  1. ชาย              (     ) 2. หญิง    
2. สถานที่ตั้งครัวเรือน เลขที่......................หมู่ที.่....................................ต่าบล.................................................     
   อ่าเภอ.....................................จงัหวัด.......................... ................โทร............................................................  
3. อายุของหัวหน้าครอบครัว.................................. ปี       
4. ระดับการศึกษาสูงสุด        
    (   )  1 ไม่เคยได้รับการศึกษา       (   )  2 ประถมศึกษา 
    (   )  3 มัธยมศึกษาตอนต้น       (   )  4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
    (   )  5 อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า  (   )  6 ปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
    (   )  7 อื่นๆ (ระบุ)  .............................................................  
5. จ่านวนปีที่ศึกษา............................................................................... .............................................................   
6. อาชีพหลัก...................................................................................................................................................... 
   อาชีพรอง........................................................................................... ............................................................ 
                (รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ท่างานในโรงงาน/บริษัทเอกชน)  
7. สถานภาพสมรส 
 (    ) 1.โสด 
 (    ) 2. แต่งงานแล้ว/อยู่ด้วยกัน 
 (    ) 3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
 (    ) 4. แต่งงานใหม่ 
8. จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนในปี 2559...................................................................... คน (รวมตัวท่านด้วย) 

 
ช่ือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง..................................................................................... 
หมู่ที่.................................................ต่าบล........................................................................ 
อ่าเภอ..............................................จงัหวัด................................................................... ... 

ประเภทของกองทุน     (    ) กองทุนหมูบ่้าน        (    ) กองทุนชุมชนเมอืง 
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9. จ่านวนครอบครัวในครัวเรือนในปี 2559.................................................................. ครอบครัว  
10.จ่านวนผู้กู้ยืมในครัวเรือนที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในปี 2559.............................. คน 
11.จ่านวนผู้กู้ยืมในครัวเรือนที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในปี 2555.............................. คน 
12.จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนทีม่ีรายได้ในป2ี559........................................................ คน 
13.จ่านวนสมาชิกในครัวเรือนทีม่ีรายได้ในป2ี555........................................................ คน 
14. จ่านวนสมาชิกในครัวเรอืนที่ไม่มรีายได้ในปี 2559.................................................. คน 
15. จ่านวนสมาชิกในครัวเรอืนที่ไม่มรีายได้ในปี 2555.................................................. คน 
16.จ่านวนเครือญาติในหมูบ่้านในปี 2559..................................................................... คน  
17. รายได้ของท่านในปี 2559 (ต่อเดือนหรือต่อป)ี…….…………………………………………. บาท 
18. รายได้ของท่านในปี 2555 (ต่อเดือนหรือต่อป)ี…….…………………………………………. บาท 
19. รายได้ของครอบครัวในป ี2559 (ต่อเดอืนหรอืต่อป)ี………….……………………………. บาท 
20. รายได้ของครอบครัวในปี 2555 (ต่อเดอืนหรอืต่อป)ี………………………………………… บาท 
21. ค่าใช้จ่ายของท่านในปี 2559 (ต่อเดือนหรือตอ่ปี)……………………………………………. บาท 
22. ค่าใช้จ่ายของท่านในปี 2555 (ต่อเดือนหรือตอ่ปี)……………………………………………. บาท 
23. ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในปี 2559 (ต่อเดือนหรือต่อปี)……………………………………. บาท 
24. ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในปี 2555 (ต่อเดือนหรือต่อปี)…………………………………… บาท 
25. จ่านวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน…………………………………………………………… บาท 
26. ปัจจบุันท่านเก็บออมเงินโดยวิธีใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) 
        (   ) 1. ฝากออมทรัพยก์ับธนาคาร    (  ) 2. ฝากประจ่ากับธนาคาร    (  ) 3.ฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์
        (   ) 4. ซื้อประกันชีวิตแบบออมทรพัย์ (  ) 5.ฝากกลุม่สัจจะออมทรัพย์  (  ) 6. ซื้อสลากออมสิน/ธกส.          
        (   )  7. ประกันตนในกองทุนประกันสังคมตามมาตรา40   (  ) 8.ออมกบักองทุนการออมแห่งชาติ 
         (   )  9.อื่นๆ (ระบุ)…………………………………….. 
27. ข้อมูลเกี่ยวกบัมรดกหรือทรัพยส์ินของท่าน 
 27.1 ทรัพย์สินทีท่่านถือครองในปี 2559 
 (  ) 1. ที่ดิน  (  ) 2. รถยนต์  (  ) 3.รถจักรยานยนต์  (  ) 4. ตู้เย็น  
 (  ) 5. โทรศัพท์ (  ) 6. แอร์  (  ) 7.เครื่องซักผ้า (  ) 8.โทรทศัน์   
 (  ) 9.รถไถ  (  ) 10.เครื่องสบูน้่า (  ) 11. สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ ไก่ ปลา หมู อื่นๆ 
 27.2 ทรัพย์สินทีท่่านถือครองในปี 2555 
 (  ) 1. ที่ดิน  (  ) 2. รถยนต์  (  ) 3.รถจักรยานยนต์  (  ) 4. ตู้เย็น  
 (  ) 5. โทรศัพท์ (  ) 6. แอร์  (  ) 7.เครื่องซักผ้า (  ) 8.โทรทศัน์   
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 (  ) 9.รถไถ  (  ) 10.เครื่องสบูน้่า (  ) 11. สัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย แพะ ไก่ ปลา 
         27.3 ขนาดที่ดินที่ท่านถือกรรมสิทธ์ิ............................ไร ่
         27.4 ยานพาหนะที่ท่านครอบครอง 
                    1. รถยนต์จ่านวน....................คัน    2.  รถจักรยานยนต์จ่านวน...................คัน 
         27.5 กรรมสิทธ์ิในทีอ่ยู่อาศัย    
                   (  ) 1. ของตนเอง                (  ) 2. เช่า  
         27.6 มูลค่าของทองค่าที่ท่านถือครอง 
                (  ) 1.ไม่มี      (   ) 2.มูลค่าต่่ากว่า 10,000 บาท   (  ) 3.มูลค่า 10,001-20,000 บาท  
                (  ) 4.มูลค่า 20,001-40,000 บาท   (  ) 5.มูลค่า 40,001-60,000 บาท ( ) 6.มูลค่า 60,000 บาทข้ึน
ไป 
        27.7 ท่านเคยได้รับทรพัย์สินใดบ้างดังต่อไปนีโ้ดยการยกให้หรือทางมรดก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                 (  ) 1. ไม่เคยได้รับ       (  ) 2.เงิน        (  ) 3.ทองค่า     (  ) 4.ยานพาหนะ    
                  (  ) 5.บ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง     (  ) 6.ที่ดิน    (  ) 7. สัตว์เลี้ยง    
28. ท่านได้รับเงินจากลูกหลานส่งให้หรือไม่ 
                 (  ) 1. ไม่ได้รับ         (  ) 2. ได้รับจ่านวน........................................บาทต่อเดอืน/บาทต่อปี         
29. ท่านไดร้ับเงินช่วยเหลอืจากภาครัฐหรอืไม่ 
      (  ) 1. ไม่ได้รับ      (  ) 2. ได้รับจ่านวน........................................บาทต่อเดอืน/บาทต่อปี       
 
30. ท่านได้รับสวัสดกิารทางด้านการรักษาพยาบาลจากรฐัหรือไม่ (บัตรทองรักษาฟรีทกุโรค) 
        (   ) 1. ไม่ได้รับ      (  ) 2. ได้รับ 
 
ตอนท่ีสอง  : ข้อมูลการกู้เงินจากกองทุนหมูบาน 
 
1. ปจจบุันทานมีสถานะอะไรในกองทุนหมบูาน    
 (    ) 1. เปนสมาชิกกองทุนหมบูานอยางเดียว  
 (    ) 2. เปนทั้งสมาชิกและกรรมการบรหิารกองทุนหมูบาน  
2. ทานมีต่าแหนงอื่นในหมบูานอีกหรือไม่ (นอกเหนือจากกองทุนหมบูาน)  
 (    ) 1. ไมมี  
 (    ) 2. มี กรุุณาระบุต่าแหนง...................................................................................... 
3. ปัจจบุันทานกู้เงินจากกองทุนหมบูานหรอืไม่    
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 (    ) 1.กู้ จ่านวน...............................................บาท   
 (    ) 2. ไมไดกู้ เหตผุลทีท่านไมไดกู้เปนเพราะอะไร........................... 
4. ท่านกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านมาแล้ว................................ปี  
5. วงเงินที่ได้รบัการอนุมัติเงินกูจ้ากกองทุนหมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ่
 (    ) 1. ไมมี  
 (    ) 2. มีการเปลี่ยนแปลง จ่านวน..........................................................บาท 
6. ครอบครัวของท่านกู้เงินจากกองทุนหมูบ่้านจ่านวน.....................คน  รวมเป็นเงิน…………………………บาท 
7. จ่านวนเงินเงินกู้ทีท่่านได้รับคิดเป็นรอ้ยละ...............................ของรายได้ทัง้หมดต่อป ี
8. อัตราดอกเบี้ยต่อปีของกองทุนหมู่บ้าน เท่ากับร้อยละ..............................     
9. วัตถุประสงค์หลกัของการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน (สามารถตอบได้หลายข้อ) 
  (   ) 1. ซื้อปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอปุกรณ์ทางการเกษตร 
 (   ) 2. ซื้อสัตว์เลี้ยงส่าหรับเพื่อขายหรือใช้ท่าการเกษตร 
 (   ) 3. ซื้อที่ดินเพือ่ประกอบการเกษตรกรรม 
 (   ) 4. ซื้อปัจจัยการผลิตหรือเครื่องมือปัจจัยการผลิตที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร 

(   ) 5. เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกจิ 
(   ) 6. เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น โทรศัพท์ ทีวี ตู้เย็น หม้อหงุข้าว เป็นต้น 
(   ) 7. เพื่อปรับปรงุสภาพความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 
(   ) 8. เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนลกูหลาน 
(   ) 9. เพื่อใช้จ่ายในการดูแลรกัษาพยาบาล 
(   ) 10. เพื่อใช้จ่ายในงานเลี้ยงแสดงความยินด ี
(   ) 11. เพื่อน่าไปปล่อยกู้อกีทอดหนึ่ง 
(   ) 12. เพื่อประโยชน์อื่นๆ................................ 

 
10. ท่านเคยช่าระเงินกู้กองทุนล่าช้ากว่าก่าหนดหรือไม่ 
 (  ) 1. ไม่เคย   (  ) 2. เคย 
11. ท่านเคยกู้ยืมเงินจากแหลง่เงินกู้อื่นเพื่อน่าเงินมาจ่ายเงินกู้กองทุนหมูบ่้านหรือไม ่
 (  ) 1. ไม่เคย   (  ) 2. เคย 
12. อัตราดอกเบี้ยของแหล่งเงินกู้อื่นที่ท่านจะต้องจ่ายเท่ากบัร้อยละ.................หรือจ่านวน……….....………บาท 
13. เงินกู้กองทุนหมู่บ้านช่วยเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง 
 (  ) 1.ดีข้ึน 
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 (  ) 2.ไม่เปลี่ยนแปลง 
 (  ) 3. แย่ลง 
14. ท่านมีภาระหนีส้ินจากแหลง่เงินกู้อื่นๆ 
 (   ) 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร......................บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 2. เงินกู้นอกระบบ..................................................................... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 3.กลุ่มออมทรัพย์ของหมูบ่้าน………………………………………….... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 4.ธนาคารออมสิน..................................................................... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 5.สหกรณ์การเกษตร............................................................ ..... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 6.ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ.............................................................. บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 7.ร้านค้า.................................................................................... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 8.ญาติพี่น้อง.......................................................................... .... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 9.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี..................................................... บาท อัตราดอกเบี้ย................... 
 (   ) 10.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)........................ บาท อัตราดอกเบี้ย………………. 
 (   ) 11. โครงการประชารัฐ.............................................................. บาท อัตราดอกเบี้ย…………….… 
 (   ) 12.อื่นๆ............................................................................ ........  บาท อัตราดอกเบี้ย……………… 
15. ภาระหนี้สินของท่านทั้งหมดในปี 2559 เท่ากบั……………………………………….บาท 
16. ภาระหนี้สินของท่านทั้งหมดในปี 2555 เท่ากบั……………………………………….บาท 
17. ท่านคิดว่า ระบบกองทุนหมู่บ้านควรมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
  (  ) 1.ไม่ควรเปลี่ยนแปลง 
  (  ) 2.ควรเพิ่มปริมาณเงินให้กู้ยมื 
  (  ) 3.ควรขยายเวลาการช่าระหนี้คืน 
  (  ) 4.ควรก่าหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราต่่ากว่าปัจจุบนั/ให้เปล่า 
  (  ) 5.เปิดโอกาสช่าระหนี้ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่เงิน 
  (  ) 6.ควรปล่อยกู้ให้คนที่ยากจนที่สุดเท่านั้น 
  (  ) 7.อื่นๆ 
 18. การกูเ้งินกองทุนหมบูานมีผลท่าใหหนี้สินของท่าน/ครอบครัวของท่านที่มีอยกูอนหนาน้ีลดลงหรือไม ่
 (  ) 1. หนี้เพิ่มอยางมาก  
 (  ) 2. หนี้เพิ่มบางสวน 
 (  ) 3. หนี้ไม่เปลีุ่ยนแปลง 
 (  ) 4. หนี้ลดลงบางสวน 
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 (  ) 5. หนี้ลดลงอย่างมาก 
19.การกูเ้งินกองทุนหมบูานมีผลท่าใหการออมเงินของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
 (  ) 1. การออมเพิม่ขึ้นอยางมาก 
 (  ) 2. การออมเพิม่ขึ้นบางสวน 
 (  ) 3. การออมไมเปลี่ยนแปลง   
 (  ) 4. การออมลดลงบางสวน 
 (  ) 5. การออมลดลงอยางมาก 
20.การกูเ้งินกองทุนหมบูานมีผลท่าใหรายไดข้องทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
 (  ) 1. รายได้เพิ่มข้ึนอยางมาก 
 (  ) 2. รายได้เพิ่มข้ึนบางสวน 
 (  ) 3. รายได้ไมเปลี่ยนแปลง   
 
 (  ) 4. รายได้ลดลงบางส่วน  
 (  ) 5. รายไดล้ดลงอยางมาก 
21.การกูเ้งินกองทุนหมบูานมีผลท่าใหการบริโภค/ใช้จ่ายของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
 (  ) 1. การบริโภคเพิม่ขึ้นอยางมาก 
 (  ) 2. การบริโภคเพิม่ขึ้นบางสวน 
 (  ) 3. การบริโภคไมเปลี่ยนแปลง   
 (  ) 4. การบริโภคลดลงบางส่วน 
 (  ) 5. การบริโภคลดลงอยางมาก 
21.การกูเ้งินกองทุนหมบู้านมีผลท่าให้ทรัพย์สินของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  
 (  ) 1. ทรัพยส์ินเพิ่มข้ึนอยางมาก 
 (  ) 2. ทรัพยส์ินเพิ่มข้ึนบางสวน 
 (  ) 3. ทรัพยส์ินไมเปลี่ยนแปลง   
 (  ) 4. ทรัพยส์ินลดลงบางสวน 
 (  ) 5. ทรัพยส์ินลดลงอย่างมาก 
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ตอนท่ี 3 สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านท่ีท่านเปน็ลูกหนี้อยู่ 

 
สถานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้าน มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ความสามารถในการช่าระหน้ีระยะสั้น      

สภาพคล่องของกองทุนหมู่บ้าน      
ความสามารถในการบริหารลูกหน้ี      

อัตราก่าไรของกองทุนหมู่บ้าน      

อัตราก่าไรจากการด่าเนินงาน      
ประสิทธิภาพในการท่างาน      

การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม      

รายได้ของกองทุนหมู่บ้านเพิ่มขึ้น      

รายจ่ายของกองทุนหมู่บ้านลดลง      
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ภาคผนวก ค 
 

ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์ลูกหน้ีกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
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