
 
 

 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
  ในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงผลการศึกษาจากการวเิคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อ
ความเขม้แขง็ของครัวเรือนในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ัง
น้ีเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 500 คน มาท าการ
วเิคราะห์ โดยท่ีผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
  1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

 2) การวเิคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือน ผา่นการ
ใชแ้บบจ าลอง สองทางเลือก (Binary Choice) เพื่อท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร 
จากนั้นน าผลท่ีไดม้าตีความหมายโดยใช ้การวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) 

 3) การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปค่าเฉล่ีย เพื่อดูวา่สมาชิกมี
ความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัปัจจยัจากกองทุนหมู่บา้นท่ีมีส่วนท าให้เกิดความเขม้แข็ง และใช้การ
วเิคราะห์แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ในการวดัค่าความเห็นของสมาชิก 
 
4.1 ข้อมูลทัว่ไปของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 
  จากข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอศรี
ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั น ามาเสนอในรูปแบบตารางความถ่ีและร้อยละ ไดด้งัน้ี 
 
 1) เพศ 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามเพศ ไดด้งัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 194 38.8 
หญิง 306 61.2 
รวม 500 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

  จากตารางท่ี 4.1 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนเพศของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 194 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 และแบ่งเป็นเพศหญิง 306 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 รวมทั้งหมด 500 คน 
 
 2) อายุ 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามอาย ุไดด้งัตารางท่ี 4.2 
 
ตางรางที ่4.2 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอายุ 

ช่วงอายุ (ปี) จ านวน ร้อยละ 
22-34 ปี 40 8 
35-46 ปี 151 30.2 
47-58 ปี 199 39.8 
59-70 ปี 104 20.8 
71-82 ปี 6 1.2 
รวม 500 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

 จากตารางท่ี 4.2 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนอายุของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีมีอายอุยูใ่นช่วง 22-34 ปี มีจ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
8 ผูท่ี้มีอายุระหว่าง 35-46 ปี มีจ  านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 47-58 ปี มี
จ  านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ผูท่ี้มาอายุระหวา่ง 59-70 ปี มีจ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.8 และผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 71-82 ปี มีจ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 รวมทั้งหมด 500 คน 
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 3) ระดับการศึกษา 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามอาย ุไดด้งัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการศึกษา 15 3 
ประถมศึกษา 353 70.6 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 59 11.8 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 32 6.4 

ปวช/ปวส 24 4.8 
ปริญญาตรี 16 3.2 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1 0.2 
รวม 500 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ  
 

 จากตารางท่ี 4.3 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีไม่ไดรั้บการศึกษามีจ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3 ผูท่ี้จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษามีจ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 ผูท่ี้จบ
การศึกษาในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้มีจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 ผูท่ี้จบการศึกษาในชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัชั้นปวช.หรื
อปวส. มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ผูท่ี้จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีมีจ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2 และผูท่ี้จบการศึกษาในระดับท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 
รวมทั้งหมด 500 คน 
  
 4) สถานภาพ 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามสถานภาพ ไดด้งัตารางท่ี 4.4 
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ตางรางที ่4.4 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 44 8.8 
สมรส 388 77.6 
หมา้ย 61 12.2 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 7 1.4 
รวม 500 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

 จากตารางท่ี 4.4 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีสถานภาพโสดจ านวน 44 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.8 มีผูท่ี้สมรสแลว้เป็นจ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 ผูท่ี้เป็นหมา้ยมีจ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ผูท่ี้หยา่ร้างหรือแยกกนัอยูมี่จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 รวมทั้งหมด 
500 คน 

 
 5) อาชีพ 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามอาชีพ ไดด้งัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

คา้ขาย 101 20.2 
เกษตรกร 334 66.8 
ขา้ราชการ 11 2.2 
รับจา้งทัว่ไป 54 10.8 

รวม 500 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

 จากตารางท่ี 4.5 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนอายุของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีมีอาชีพคา้ขายมีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
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20.2 กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาชีพเกษตรมีจ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 กลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาชีพ
ขา้ราชการมีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้มีอาชีพรับจา้งทัว่ไปมี 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.8 รวมทั้งหมด 500 คน 
  
 6) ขนาดครอบครัว 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามขนาดครอบครัว ไดด้งัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามขนาดครอบครัว 

ขนาดครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

1 - 3 คน 214 42.8 
4 - 6 คน 269 53.8 
7 - 9 คน 15 3 

10 คนข้ึนไป 2 0.4 
รวม 500 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

  จากตารางท่ี 4.6 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนขนาดครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีมีขนาดครอบครัว 1-3 คน มี
จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดครอบครัว 4-6 คน มีจ านวน 269 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดครอบครัว 7-9 คน มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดครอบครัว 10 คนข้ึนไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 รวมทั้งหมด 500 
คน 

 
 7) รายได้ 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มีขอ้มูลทางดา้น
รายได ้ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายได ้
รายได้ (บาท) จ านวน ร้อยละ 

2,000 – 17,599  458 91.6 
17,600 – 33,199 36 7.2 
33,200 – 48,799 4 0.8 
48,800 – 64,399 1 0.2 

64,400 ข้ึนไป 1 0.2 
รวม 500 100 

รายไดสู้งสุด   80000 
รายไดต้ ่าสุด   2000 
ค่าเฉล่ีย   10095.20 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   6617.25 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
จากตารางท่ี 4.7 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนของรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีผูท่ี้มีรายไดร้ะหวา่ง 2,000 - 17,599 บาท มีจ านวน 
458 คน คิดเป็นร้อยละ 91.6 ผูท่ี้มีรายไดร้ะหวา่ง 17,600 – 33,199 บาท มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.2 ผูท่ี้มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 33,200 – 48,799 บาท มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ผูท่ี้มีรายได้
ระหวา่ง 48,800 – 64,399 บาท มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 และผูท่ี้มีรายไดสู้งกวา่ 64,400 
บาทข้ึนไป มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 จากจ านวนตวัอยา่งทั้งหมดมีผูท่ี้มีรายไดสู้งสุด 80,000 
บาท ผูท่ี้มีรายไดต้ ่าสุด 2,000 บาท มีค่าเฉล่ียทางดา้นร้ายไดท้ั้งหมด 10,095.20 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6617.25 

 
 8) เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน 
     กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มีขอ้มูลทางดา้น
เงินกูก้องทุนหมู่บา้น ดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเงินกูก้องทุนหมู่บา้น 
เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน (บาท) จ านวน ร้อยละ 

3,000 – 12,399 17 3.4 
12,400 – 21,799 359 71.8 
21,800 – 31,199 104 20.8 
31,200 – 40,599 8 1.6 

40,600 ข้ึนไป 12 2.4 
รวม 500 100 

เงินกูสู้งสุด   50000 
เงินกูต้  ่าสุด   3000 
ค่าเฉล่ีย   21805 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   6491.21 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 

 
 จากตารางท่ี 4.8 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนเงินกูก้องทุนหมู่บา้นของกลุ่มตวัอยา่ง 

ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดผูท่ี้กูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นจ านวนระหวา่ง 
3,000 – 12,399 บาท มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 ผูท่ี้กูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นจ านวน
ระหวา่ง 12,400 – 21,799 บาท มีจ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 ผูท่ี้กูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้น
จ านวนระหวา่ง 21,800 – 31,199 บาท มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผูท่ี้กูเ้งินจากกองทุน
หมู่บา้นจ านวนระหวา่ง 31,200 – 40,599 บาท มีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และผูท่ี้กูเ้งินจาก
กองทุนหมู่บา้นจ านวน 40,600 บาทข้ึนไป มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 จ  านวนเงินกูสู้งสุดท่ี
กลุ่มตวัอยา่งกูย้ืมไป คือ 50,000 บาท จ านวนเงินกูก้องทุนหมู่บา้นต ่าสุด 3,000 บาท มีค่าเฉล่ียเงินกู้
จากกองทุนหมู่บา้นทั้งหมด 21,805 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6491.21 

 
 9) ลกัษณะการใช้ประโยชน์เงินกู้จากกองทุนหมู่บ้าน 
     ลกัษณะการใช้ประโยชน์เงินกู้ของกลุ่มตวัอย่างสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรี
ส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์จากเงินกู ้โดยคิดเป็นร้อยละไดด้งั
ตารางท่ี 4.9 
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ตางรางที ่4.9 ร้อยละของลกัษณะการใชป้ระโยชน์เงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น 

ลกัษณะการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 

ลงทุนในอาชีพเดิม 76 
ลงทุนในอาชีพเสริม 9 

ลงทุนในการศึกษาของบุตรหลาน 3 
น าไปอุปโภคบริโภค 7 

น าไปใชใ้นส่วนของการรักษาพยาบาล 2 
น าไปเป็นค่าผอ่นช าระหน้ีต่างๆ 2 

อ่ืนๆ 1 
รวม 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ 
 

  จากตารางท่ี 4.9 แสดงถึงลกัษณะการใชป้ระโยชน์เงินกูข้องกลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุน
หมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงสามารถสรุปได้ดงัน้ี กลุ่มตวัอย่างน าเงินกู้จาก
กองทุนหมู่บา้นไปลงทุนในอาชีพเดิมร้อยละ 76 น าไปลงทุนในอาชีพเสริมร้อยละ 9 น าไปลงทุนใน
การศึกษาของบุตรหลานร้อยละ 3 น าไปใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคร้อยละ 7 น าไปใชใ้นส่วนของ
การรักษาพยาบาลร้อยละ 2 น าไปเป็นค่าผอ่นช าระหน้ีต่างๆ ร้อยละ 2 และน าไปใชใ้นดา้นอ่ืนๆ เช่น 
บรรเทาความเดือดร้อนจากภยัพิบติัร้อยละ 1 
 
 10) เงินกู้นอกระบบ 
       กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั สามารถจ าแนก
ตามเงินกูน้อกระบบ ไดด้งัตารางท่ี 4.10 
ตางรางที ่4.10 จ านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเงินกูน้อกระบบ 

เงินกู้นอกระบบ (คน) จ านวน ร้อยละ 

กูเ้งินนอกระบบ 205 41 
ไม่กูเ้งินนอกระบบ 295 59 

รวม 500 100 
ท่ีมา: จากการส ารวจ 
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 จากตารางท่ี 4.10 สามารถแสดงผลการศึกษาในส่วนเงินกูน้อกระบบของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นกูเ้งินนอกระบบจ านวน 205 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41 และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นไม่ไดกู้เ้งินนอกระบบมีจ านวน 295 
คน คิดเป็นร้อยละ 59 รวมทั้งหมด 500 คน และพบว่าส่วนใหญ่ แหล่งเงินกูท่ี้สมาชิกกองทุน
หมู่บา้นกูย้มืเงินกนัมากท่ีสุดคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
4.2 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านทีม่ีต่อความเข้มแข็งของครัวเรือนในเขตอ าเภอ 
      ศรีส าโรง จังหวดัสุโขทยัผ่านการใช้แบบจ าลองสองทางเลอืก (Binary Choice) 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดว้ิเคราะห์ผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของ
ครัวเรือน ผา่นการใชแ้บบจ าลอง สองทางเลือก (Binary Choice) เพื่อท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์
ของแต่ละตวัแปร ซ่ึงประกอบไปดว้ยตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและตวัแปรทั้งส่ีมิติ
ดงัต่อไปน้ี มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการ
เรียนรู้ และมิติทางด้านประธานและคณะกรรมการ โดยใช้ทั้งแบบจ าลองโลจิต (Logit) และ
แบบจ าลองโพรบิท (Probit) หาความสัมพนัธ์ จากนั้นน าผลท่ีไดม้าตีความหมายโดยใชก้ารวิเคราะห์
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ไดก้ าหนดตวัแปรตาม (y) ซ่ึงก็คือ ขอ้มูลความเขม้แข็งของ
ครัวเรือนซ่ึงได้จากการตอบแบบสอบถามในส่วนของขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเขม้แข็งของ
ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงความเข้มแข็งน้ีต้องได้รับผลกระทบมาจากกองทุน
หมู่บา้น โดยมีปัจจยัทั้งส่ีมิติเป็นผลกระทบท่ีดีท่ีส่งถึงครัวเรือนดงัท่ีกล่าวไวใ้นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้น
งานวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงจะก าหนดวา่ครัวเรือนใดจะเขม้แข็งก็ต่อเม่ือมีการตอบค าถามในส่วนของปัจจยัวา่
มีผลต่อความเขม้แข็งร้อยละ 80 ข้ึนไป เน่ืองจากวา่ การท่ีจะวดัความเขม้แข็งของครัวเรือนนั้น ว่า
ครัวเรือนใดท่ีมีความเขม้แขง็บา้งเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งยาก การท่ีเราใชแ้บบสอบถามในการถามตรงๆ 
วา่ครัวเรือนเขม้แขง็หรือไม่ อาจไดค้  าตอบวา่ เขม้แข็งทุกครัวเรือน เน่ืองจากไม่มีผูใ้ดท่ีคิดวา่ตนเอง
ไม่เขม้แขง็ และท าให้ขอ้มูลท่ีไดค้าดเคล่ือนมากเกินไป จึงใชเ้กณฑ์ดงักล่าวในการวดั เพราะวา่อาจ
เป็นส่ิงท่ีวดัไดว้่า เม่ือกองทุนหมู่บา้นเขา้ไปแลว้ก่อให้เกิดปัจจยัทั้งส่ีดา้นท่ีส่งผลต่อการเกิดความ
เขม้แข็งของครัวเรือน และถา้ครัวเรือนใดไดรั้บผลกระทบท่ีดีทั้งส่ีดา้นเกินร้อยละแปดสิบข้ึนไป ก็
ถือวา่ครัวเรือนนั้นเกิดความเขม้แขง็ข้ึนมาไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ 

จากนั้นน าขอ้มูลท่ีค านวณไดม้าวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองสองทางเลือกกบัตวัแปรตน้ดา้น
ขอ้มูลทัว่ไปและตวัแปรในส่ีมิติทั้ง 23 ตวั ดงัน้ี เพศหญิง (X1), อายุ (X2), ระดบัการศึกษาสูงกวา่
มธัยมศึกษาตอนปลาย (X3), สถานภาพหยา่ร้าง (X4), อาชีพเกษตรกร (X5), ขนาดของสมาชิกใน
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ครอบครัว (X6), รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (X7), จ านวนเงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น (X8), การกูเ้งินนอก
ระบบ (X9), การเปล่ียนแปลงอาชีพหรือวธีิการหารายได ้(X10), รายไดเ้พิ่มข้ึน (X11), รายจ่ายลดลง 
(X12), เงินออมเพิ่มข้ึน (X13), ครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน (X14), วินยัในการคืนเงินกู ้ (X15), 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรมกองทุนหมู่บา้น (X16), การปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดและระเบียบของกองทุน (X17), การประชุมเพื่อแจง้ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
(X18), การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง (X19), ชายและหญิงในครอบครัวมีบทบาทเท่ากนั (X20), การ
รวมกลุ่มเพื่อค ้าประกนัการกูย้ืมเงินจากกองทุน (X21), การส่งเสริมการประกอบอาชีพและพฒันา
ธุรกิจชุมชน (X22), ความน่าเช่ือถือและการด าเนินงานอยา่งโปร่งใสของคณะกรรมการ (X23) เม่ือ
น ามาค านวณดว้ยแบบจ าลองสองทางเลือกแลว้ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 

 
 4.2.1 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบระหว่างแบบจ าลองโลจิต (Logit) และแบบจ าลอง         
   โพรบิท (Probit) 
 

 ในขั้นตอนแรกจะเป็นการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างแบบจ าลองโลจิต (Logit) 
และแบบจ าลองโพรบิท (Probit) เน่ืองจากมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะทราบถึงความเหมาะสมในการ
น ามาตีความหมายระหวา่งทั้งสองแบบจ าลองขา้งตน้น้ี ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบระหวา่งแบบจ าลองโลจิต (Logit) และ 
       แบบจ าลองโพรบิท (Probit) 

 Binary Logit Binary Probit 
Number of Observation 500 500 

Log Likelihood Function -57.54886 -58.36004 
Info. Criterion: AIC .32620 .32944 
Info. Criterion: BIC .52850 .53174 

McFadden Pseudo R-Squared .7836201 .7805701 
Chi Squared 416.8265 415.2041 

Prob[ChiSqd > value] .0000 .0000 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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  จากตารางท่ี 4.11 เป็นการแสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่าง
แบบจ าลองโลจิต (Logit) และแบบจ าลองโพรบิท (Probit) เพื่อเลือกแบบจ าลองท่ีดีกวา่ จากตาราง
สังเกตไดว้า่ค่า AIC ของแบบจ าลองโลจิต (Logit) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .32620 มีค่านอ้ยกวา่ค่า AIC ของ
แบบจ าลองโพรบิท (Probit) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .32944 และค่า BIC ของแบบจ าลองโลจิต (Logit) ซ่ึงมี
ค่าเท่ากบั .52850 มีค่าน้อยกวา่ค่า BIC ของแบบจ าลองโพรบิท (Probit) ซ่ึงมีค่าเท่ากบั .53174 จึง
สามารถกล่าวไดว้า่ แบบจ าลองโลจิต (Logit) มีค่า AIC และ BIC ท่ีดีกวา่เน่ืองจากมีค่านอ้ยกวา่ และ
มีความเหมาะสมในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรมากกวา่แบบจ าลองโพรบิท (Probit) ดงันั้น
ในงานวจิยัคร้ังน้ีจึงใชข้อ้มูลผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit) ในการอธิบาย
ความหมายและความสัมพนัธ์ของตวัแปร ดงัต่อไปน้ี  
 
 4.2.2 ผลการวเิคราะห์ตัวแปรด้วยแบบจ าลองโลจิต (Logit) 
 
  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง และตวัแปรทั้งส่ีมิติ ได้แก่ มิติทางด้าน
เครือข่ายทางสังคม มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ มิติ
ทางด้านประธานและคณะกรรมการ ท่ี มีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของครัวเ รือนด้วย
แบบจ าลองโลจิต (Logit) ไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.12 แสดงผลการวเิคราะห์แบบจ าลองโลจิต (Logit)  

ตัวแปร 
Maximum likelihood Estimates 

Coefficient 
Standard 

Error 
T-ratio Prob 

เพศ -.74884611 .58974473 -1.270 .2042 
อาย ุ -.04118965 .03059360 -1.346 .1782 

ระดบัการศึกษา .57892875 .95054660 .609 .5425 
สถานภาพ 1.91157015 2.85552725 .669 .5032 
อาชีพ .18144280 .60760462 .299 .7652 

ขนาดของสมาชิกในครอบครัว .07043852 .23888747 .295 .7681 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน .00000602 .00004621 .130 .8963 
เงินกูก้องทุนหมู่บา้น -.00012032 .00000516 -2.327 .0199** 
เงินกูน้อกระบบ -.91825010 .64850317 -1.416 .1568 
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ตัวแปร 
Maximum likelihood Estimates 

Coefficient 
Standard 

Error 
T-ratio Prob 

การเปล่ียนแปลงอาชีพ 1.01066764 .61137006 1.653 .0983* 
การเพิ่มข้ึนของรายได ้ 2.75559511 .79518246 3.465 .0005*** 
การลดลงของรายจ่าย 4.21519216 .97141870 4.339 .0000*** 
การเพิ่มข้ึนของเงินออม 2.96146401 .79586919 3.721 .0002*** 

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของครอบครัว .73072469 .76562480 .954 .3399 
วนิยัในการคืนเงินกู ้ 1.22287849 1.05368055 1.161 .2458 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
กองทุน 

4.80676809 1.14934193 4.182 .0000*** 

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
กองทุน 

1.36983504 1.33885737 1.023 .3062 

การประชุมช้ีแจงผลการ
ด าเนินงาน 

3.68320208 1.18109830 3.118 .0018*** 

การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง 2.90300686 .76746468 3.783 .0002*** 
ความเท่าเทียมกนัของชายและ

หญิง 
4.83738594 1.62209402 2.982 .0029*** 

การรวมกลุ่มเพื่อค ้าประกนัเงินกู ้ 4.35409862 1.06652478 4.083 .0000*** 
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 3.18271911 .74425391 4.276 .0000*** 
ความโปร่งใสของคณะกรรมการ 3.13641681 .95744226 3.276 .0011*** 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ  *** Significant at 1 percent level  AIC .32620 
** Significant at 5 percent level  BIC .52850 
* Significant at 10 percent level  McFadden R2 .7836201 

      Correct prediction 95.8%  False predictions 4.2% 
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  จากตารางท่ี 4.12 จะเป็นการแสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นขอ้มูลทัว่ไป
และตวัแปรมิติทั้งส่ีดา้นท่ีมีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนดว้ยแบบจ าลองโลจิต (Logit) 
ซ่ึงในท่ีน้ีจะสังเกตไดว้่า ในส่วนของระดบันยัส าคญัท่ี 5% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% นั้น 
พบว่า ตวัแปรด้านขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ก็คือ จ านวนเงินกู้จากกองทุนหมู่บา้น มีระดับ
นัยส าคญั 0.0199 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ของตวัแปรด้านขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่าง ไดแ้ก่ จ  านวนเงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้นนั้น พบว่า มีผลไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัความ
เขม้แขง็ของครัวเรือน ดว้ยเคร่ืองหมายลบหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ  
  ในส่วนต่อมาจะเป็นการแสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีเป็นมิติทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือน ซ่ึงในท่ีน้ีจะสังเกตไดว้า่ ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 
1% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% มีมิติทางดา้นเศรษฐกิจ อนัได้แก่ การเพิ่มข้ึนของรายได ้มี
ระดบันยัส าคญั 0.0005 การลดลงของรายจ่าย มีระดบันยัส าคญั 0.0000 และการเพิ่มข้ึนของเงินออม 
มีระดบันยัส าคญั 0.0002 และในส่วนของระดบันยัส าคญัท่ี 10% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% 
นั้นพบวา่ การเปล่ียนแปลงอาชีพหรือวธีิหารายได ้มีระดบันยัส าคญั 0.0983 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) ของตวัแปรมิติทางดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงอาชีพ การเพิ่มข้ึนของรายได ้
การลดลงของรายจ่าย และการเพิ่มข้ึนของเงินออม พบว่า มีผลไปในทิศทางเดียวกนักบัความเข็ม
แขง็ของครัวเรือน ดว้ยเคร่ืองหมายบวกหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
  ต่อมาในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นมิติทางด้านการมีส่วนร่วมท่ีมีผลกระทบต่อความ
เขม้แขง็ของครัวเรือน ซ่ึงในท่ีน้ีจะพบไดว้า่ ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 1% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% 
มีมิติทางดา้นการมีส่วนร่วม อนัไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรม
กองทุนหมู่บา้น มีระดบันยัส าคญั 0.0000 การประชุมเพื่อแจง้ขั้นตอนและผลการด าเนินงานแก่
สมาชิก มีระดบันยัส าคญั 0.0018 การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิงและช่วยให้ผูห้ญิงในชุมชนมีงานท า
มากข้ึน มีระดบันยัส าคญั 0.0002 และ ความเท่าเทียมกนัของบทบาทชายและหญิงในการตดัสินใจกู้
เงินในครอบครัว มีระดบันยัส าคญั 0.0029 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ของตวัแปรมิติ
ทางดา้นการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรมกองทุน 
การประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงาน การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง และความเท่าเทียมกนัของชายและ
หญิงในครอบครัว พบวา่ มีผลไปในทิศทางเดียวกนักบัความเข็มแข็งของครัวเรือน ดว้ยเคร่ืองหมาย
บวกหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
  ในส่วนของผลการศึกษาการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีเป็นทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการ
เรียนรู้ท่ีมีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือน จะพบว่า ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 1% หรือท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ท่ี 99% มีมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ การรวมกลุ่มเพื่อค ้า
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ประกนัระหว่างกันในการกู้ยืมเงินจากกองทุน มีระดับนัยส าคญั 0.0000 และการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจชุมชน มีระดับนัยส าคัญ 0.0000 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ 
(Coefficient) ของตวัแปรมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การรวมกลุ่มกนัเพื่อ
ค ้าประกนัเงินกูจ้ากกองทุน และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พบว่า มีผลไปในทิศทางเดียวกนั
กบัความเขม็แขง็ของครัวเรือน ดว้ยเคร่ืองหมายบวกหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
  สุดท้ายจะเป็นผลการศึกษาการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีเป็น มิติทางด้านประธานและ
คณะกรรมการท่ีมีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนดว้ยแบบจ าลองโลจิต (Logit) ซ่ึงในท่ีน้ี
จะสังเกตไดว้า่ ท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 1% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% มีมิติทางดา้นประธานและ
คณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและการด าเนินงานอย่างโปร่งใสของคณะกรรมการ มีระดบั
นัยส าคญั 0.0011 และจากค่าสัมประสิทธ์ิ (Coefficient) ของตวัแปรมิติทางด้านประธานและ
คณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและการด าเนินงานอยา่งโปร่งใสนั้น พบวา่ มีผลไปในทิศทาง
เดียวกนักบัความเขม็แขง็ของครัวเรือน ดว้ยเคร่ืองหมายบวกหนา้ค่าสัมประสิทธ์ิ 
  ในการประมาณค่ามาตีความหมายของตวัแปรขอ้มูลทัว่ไปและตวัแปรมิติทั้งส่ีด้านใน
ขั้นตอนต่อไปนั้น จะใช้การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) จากตวัแปรท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติขา้งตน้ ดงัต่อไปน้ี 
  
 4.2.3 ผลการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิม่ (Marginal Effects) 
 
  ในการตีความหมายของตวัแปรดา้นขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลมิติทั้งส่ีดา้นต่างๆ นั้น การวิจยั
คร้ังน้ีได้เลือกเพียงแค่ตวัแปรท่ีมีระดบันัยส าคญัท่ี 1% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ระดับ
นยัส าคญัท่ี 5% หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบันัยส าคญัท่ี 10% หรือท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 90% ของตวัแปรทัว่ไปและตวัแปรทั้งส่ีมิติ ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที ่4.13 แสดงผลการวเิคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มของตวัแปร (Marginal Effects) 

ตัวแปร 
Marginal Effects 

Coefficient 
Standard 

Error 
T-ratio Prob Elasticity 

เงินกูก้องทุนหมู่บา้น -.00000316 .00000180 -1.751 .0800* -.07097774 
การเพิ่มข้ึนของรายได ้ .24170116 .14666218 1.648 .0994* .23053555 
การลดลงของรายจ่าย .21752291 .06154155 3.535 .0004*** .12341140 
การเพิ่มข้ึนของเงินออม .27407418 .14410338 1.902 .0572* .25803272 
การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกกองทุน 

.66473928 .19567712 3.397 .0007*** .61763368 

การประชุมช้ีแจงผลการ
ด าเนินงาน 

.42969578 .25115686 1.711 .0871* .40542915 

การส่งเสริมสิทธิของ
ผูห้ญิง 

.20930611 .12000042 1.744 .0811* .17382189 

ความเท่าเทียมกนัของ
ชายและหญิง 

.70192818 .28566526 2.457 .0140** .67671642 

การรวมกลุ่มเพื่อค ้า
ประกนัเงินกู ้

.59074654 .20759741 2.846 .0044*** .56224211 

การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

.27558964 .12243684 2.251 .0244** .24019830 

ความโปร่งใสของ
คณะกรรมการ 

.30501771 .18131159 1.682 .0925* .28528415 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

หมายเหตุ  *** Significant at 1 percent level   
** Significant at 5 percent level   
* Significant at 10 percent level  
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  ตารางท่ี 4.13 จะเป็นการแสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effects) ในตวัแปรด้านขอ้มูลทัว่ไปและตวัแปรมิติทั้งส่ีด้าน ได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติ
ทางด้านการมีส่วนร่วม มิติทางด้านเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ มิติทางด้านประธานและ
คณะกรรมการ จากตารางนั้นสามารถอธิบายไดว้า่ เม่ือสมาชิกกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นเพิ่ม 10,000 
บาท จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนลดลงร้อยละ 0.0071 ส่วนผลในตารางของมิติทางดา้น
ต่างๆทั้งส่ีมิติ สามารถอธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นมีทศันคติด้านมิติ
ทางดา้นเศรษฐกิจวา่ เม่ือปัจจยัท่ีกองทุนหมู่บา้นมีผลท าให้รายไดข้องครัวเรือนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าใหค้วามเขม้แขง็ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.05 เม่ือปัจจยัท่ีกองทุนหมู่บา้นมีผลท าให้รายจ่าย
ของครัวเรือนลดลง เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.34 และ
เม่ือปัจจยัท่ีกองทุนหมู่บา้นมีผลท าให้เงินออมของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็ง
ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.8  ส่วนทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในมิติ
ทางดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า เม่ือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรมของ
กองทุนหมู่บา้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 61.76 เม่ือ
กองทุนหมู่บา้นการประชุมเพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานให้แก่สมาชิกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความ
เขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.54 เม่ือกองทุนหมู่บา้นมีการส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิงและ
ช่วยใหผู้ห้ญิงในชุมชนมีงานท าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
17.38 และเม่ือทั้งชายและหญิงในครัวเรือนมีบทบาทในการตดัสินใจกูเ้งินจากองทุนหมู่บา้นเท่า
เทียมกนัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 67.67 และในส่วน
ทศันคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นในมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการ
เรียนรู้ สามารถอธิบายได้ว่า เม่ือกองทุนหมู่บา้นท าให้มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อประกนัการกู้ยืมเงิน
ระหวา่งสมาชิกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 56.22 และเม่ือ
กองทุนหมู่บา้นมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพฒันาธุรกิจชุมชนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้
ความเขม้แขง็ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.02 และสุดทา้ย ทศันคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นในมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการ พบว่า เม่ือมีความน่าเช่ือถือและความ
โปร่งใสในการท างานทั้งของประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้
ความเขม้แขง็ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 28.53 
  จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ ทั้งตวัแปรทางดา้นขอ้มูลทัว่ไป ก็คือ จ านวนเงินท่ี
ครัวเรือนกูย้ืมมาจากกองทุนหมู่บา้น และตวัแปรดา้นต่างๆทั้งส่ีมิติ อนัไดแ้ก่ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ 
มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ และมิติทางดา้นประธาน
และคณะกรรมการ ลว้นแต่มีความส าคญัและมีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนทั้งส้ิน โดย
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มีอยู่ตวัแปรเดียวท่ีมีทิศทางตรงกนัขา้มกบัความเขม้แข็งของครัวเรือนนั้นก็คือ จ านวนเงินกู้จาก
กองทุนหมู่บา้นของครัวเรือน ซ่ึงการท่ีสมาชิกของกองทุนหมู่บา้นจะมีความเขม้แข็งหรือมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่ดีนั้น ควรจะมีจ านวนการกูย้มืเงินท่ีไม่มากเกินไป เน่ืองจากก าลงัความสามารถอาจไม่
เพียงพอต่อการชดใช้เงินให้ทนัเวลา ดงันั้นก็จะท าให้ความเขม้แข็งลดลงได ้ในส่วนของมิติทั้งส่ี
ด้านนั้น ล้วนมีความส าคัญท่ีกองทุนหมู่บ้านควรส่งเสริมและด าเนินการให้มีครบในทุกด้าน 
เพราะวา่มิติเหล่านั้นส่งผลใหค้วามเขม้แขง็ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนนัน่เอง 
 
4.3 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในรูปค่าเฉลีย่ผ่านการวดัค่าแบบลเิคิทสเกล  
      (Likert Scale) 
 

ในส่วนน้ีจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัมิติต่างๆ ทั้งส่ี
มิติ ไดแ้ก่ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการ
เรียนรู้ และมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการ ซ่ึงมิติเหล่าน้ีมีส่วนท่ีท าให้เกิดความเขม้แข็งแก่
ครัวเรือนในชุมชน โดยจะวดัระดบัความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นใน
เขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยัผา่นการวดัค่าแบบลิเคทสเกล มีผลการศึกษาดงัน้ี 

ในตางรางท่ี 4.23 สามารถแสดงผลการศึกษาการวดัค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้ดงัน้ี มิติทางด้านเศรษฐกิจ อนัได้แก่ กองทุนหมู่บา้นมีส่วนสร้าง
รายไดใ้ห้แก่ครัวเรือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก กองทุนหมู่บา้นมี
ส่วนท าให้ครัวเรือนมีเงินลงทุนในอาชีพเดิม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 แปลผลได้ว่า เห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก กองทุนหมู่บา้นมีส่วนท าให้ครัวเรือนมีเงินลงทุนในอาชีพเสริม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 
แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก กองทุนหมู่บา้นท าให้มีวินยัและความสม ่าเสมอในการคืนเงินกู ้
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก กองทุนหมู่บา้นท าให้ครัวเรือนมีเงินออม
เพิ่มข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 แปลผลได้ว่า เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก และกองทุนหมู่บา้นมีส่วนลด
รายจ่ายใหแ้ก่ครัวเรือน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียรวมของ
มิติทางดา้นเศรษฐกิจเท่ากบั 3.72 แปลผลไดว้า่เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก จากการแปลผลการให้คะแนน
ของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นให้ความส าคญัต่อมิติ
ทางดา้นเศรษฐกิจจากกองทุนหมู่บา้นท่ีจะส่งผลท่ีดีต่อครัวเรือน 

ในส่วนของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและ
การเรียนรู้ อนัไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นท าให้มีการรวมกลุ่มเพื่อค ้าประกนัเงินกู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 
แปลผลไดว้่า เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก มีการสนบัสนุนและจูงใจระหว่างกนัให้คืนเงินกูส้ม ่าเสมอ มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 แปลผลไดว้่า เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก การท่ีกองทุนหมู่บา้นให้ความรู้ใหม่ๆใน
การประกอบอาชีพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 แปลผลไดว้่า เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก การท่ีสมาชิกมีความ
เข้าใจและสบายใจในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 แปลผลได้ว่า เห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก และการท่ีสมาชิกมีความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องเงินกูจ้ากกองทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.01 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียรวมของมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการ
เรียนรู้เท่ากบั 3.99 แปลผลไดว้า่เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก จากค่าเฉล่ียรวม แสดงว่าสมาชิกกองทุน
หมู่บา้นค่อนขา้งใหค้วามส าคญักบัมิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้เช่นกนั 

ในส่วนของค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในมิติทางดา้นการมีส่วนร่วม อนัไดแ้ก่ 
การท่ีสมาชิกการเขา้ร่วมประชุมกองทุนหมู่บา้นทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 แปลผลไดว้่า เห็น
ดว้ยค่อนขา้งมาก การท่ีสมาชิกร่วมออกความคิดเห็นในท่ีประชุมทุกคร้ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 แปล
ผลไดว้่า เห็นดว้ยปานกลาง การท่ีสมาชิกชายและหญิงมีสิทธ์ิในท่ีประชุมเท่าเทียมกนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.27 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยมาก และกองทุนหมู่บา้นท าให้คนในชุมชนสามคัคีกนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.99 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียรวมของมิติทางดา้นการมีส่วนร่วมเท่ากบั 
3.87 แปลผลไดว้า่เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ซ่ึงเม่ือดูจากค่าเฉล่ียรวมแลว้ พบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้น
ใหค้วามส าคญัต่อมิติทางดา้นการมีส่วนร่วมจากกองทุนหมู่บา้นเช่นกนั 

และสุดท้ายค่า เฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในมิติทางด้านประธานและ
คณะกรรมการ อนัไดแ้ก่ การท่ีครัวเรือนมีความเช่ือมัน่ในตวัประธานและคณะกรรมการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.18 แปลผลไดว้่า เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ความใส่ใจของประธานและคณะกรรมการใน
กิจกรรมกองทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก ความโปรงใส่ในระบบ
บญัชีของกองทุนหมู่บา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก การท่ีสัดส่วน
ของคณะกรรมการชายหญิงในกองทุนเท่ากัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 แปลผลได้ว่า เห็นด้วย
ค่อนขา้งมาก และสิทธิความเท่าเทียมของคณะกรรมการชายหญิงในกองทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 
แปลผลไดว้า่ เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก มีค่าเฉล่ียรวมของมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการเท่ากบั 
4.13 แปลผลได้ว่าเห็นด้วยค่อนขา้งมาก จากค่าเฉล่ียรวมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สมาชิกกองทุน
หมู่บา้นค่อนขา้งให้ความส าคญักบัมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการจากกองทุนหมู่บา้นอยู่
มากพอๆ กบัมิติทั้งสามดา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมของมิติทางดา้นประธานและ
คณะกรรมการมากท่ีสุด ดงัตาราง 
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ตารางที ่4.23 ค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ 

มิติทางด้านเศรษฐกจิ ค่าเฉลีย่ 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. กองทุนหมู่บา้นมีส่วนสร้างรายไดใ้หแ้ก่ครัวเรือน 3.63 ค่อนขา้งมาก 
2. กองทุนหมู่บา้นมีส่วนท าใหค้รัวเรือนมีเงินลงทุนในอาชีพเดิม 4.03 ค่อนขา้งมาก 
3. กองทุนหมู่บา้นมีส่วนท าใหค้รัวเรือนมีเงินลงทุนในอาชีพเสริม 3.43 ค่อนขา้งมาก 
4. กองทุนหมู่บา้นท าใหมี้วนิยัและความสม ่าเสมอในการคืนเงินกู ้ 4.05 ค่อนขา้งมาก 
5. กองทุนหมู่บา้นท าใหค้รัวเรือนมีเงินออมเพิ่มข้ึน 3.63 ค่อนขา้งมาก 
6. กองทุนหมู่บา้นมีส่วนลดรายจ่ายใหแ้ก่ครัวเรือน 3.52 ค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.72 = ค่อนขา้งมาก 
มิติทางด้านเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้   

7. กองทุนหมู่บา้นท าใหมี้การรวมกลุ่มเพื่อค ้าประกนัเงินกู ้ 4.08 ค่อนขา้งมาก 
8. มีการสนบัสนุนและจูงใจระหวา่งกนัใหคื้นเงินกูส้ม ่าเสมอ 4.01 ค่อนขา้งมาก 
9. ความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆจากกองทุน 3.83 ค่อนขา้งมาก 
10. ความเขา้ใจและสบายใจในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 4.00 ค่อนขา้งมาก 
11. ความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องเงินกูจ้ากกองทุน 4.01 ค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.99 = ค่อนขา้งมาก  
มิติทางด้านการมีส่วนร่วม   

12. สมาชิกการเขา้ร่วมประชุมกองทุนหมู่บา้นทุกคร้ัง 3.85 ค่อนขา้งมาก 
13. สมาชิกร่วมออกความคิดเห็นในท่ีประชุมทุกคร้ัง 3.39 ปานกลาง 
14. สมาชิกชายและหญิงมีสิทธ์ิในท่ีประชุมเท่าเทียมกนั 4.27 มาก 
15. กองทุนหมู่บา้นท าใหค้นในชุมชนสามคัคีกนั 3.99 ค่อนขา้งมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.87 = ค่อนขา้งมาก 

มิติทางด้านประธานและคณะกรรมการ ค่าเฉลีย่ 
ระดับความ
คิดเห็น 

16. ครัวเรือนมีความเช่ือมัน่ในตวัประธานและคณะกรรมการ 4.18 ค่อนขา้งมาก 
17. ความใส่ใจของประธานและคณะกรรมการในกิจกรรมกองทุน 4.17 ค่อนขา้งมาก 
18. ความโปรงใส่ในระบบบญัชีของกองทุนหมู่บา้น 4.19 ค่อนขา้งมาก 
19. สัดส่วนของคณะกรรมการชายหญิงในกองทุนเท่ากนั 3.92 ค่อนขา้งมาก 
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มิติทางด้านประธานและคณะกรรมการ ค่าเฉลีย่ 
ระดับความ
คิดเห็น 

20. สิทธิความเท่าเทียมของคณะกรรมการชายหญิงในกองทุน 4.18 ค่อนขา้งมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.13 = ค่อนขา้งมาก 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
  
จะเห็นไดว้า่ค่าเฉล่ียของมิติทั้งส่ีดา้นนั้น สมาชิกกองทุนหมู่บา้นให้ความส าคญัวา่ทุกดา้น

ส่งผลท าให้เกิดความเขม้แข็งแก่ครัวเรือนและชุมชนในระดบัท่ีเท่ากนั คือ ในระดบัค่อนขา้งมาก มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดและต ่าสุดอยูใ่นมิติทางดา้นการมีส่วนร่วม คือ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากกบั
ความคิดเห็นท่ีวา่ สมาชิกทั้งชายและหญิงในกองทุนหมู่บา้นมีสิทธ์ิเท่าเทียมกนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.27 และมีความคิดเห็นในระดบัปานกลางท่ีวา่ สมาชิกทุกคนไดร่้วมออกความคิดเห็นในท่ีประชุม
ทุกคร้ัง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.39  
 
 
 


