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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนในอ าเภอ
ศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัจากกองทุนหมู่บา้นท่ีมีผลกระทบต่อ
ความเขม้แข็งของครัวเรือนในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั รวมไปถึงการทราบปัญหาเพิ่มเติมท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขในกองทุนหมู่บา้น โดยการวิจยัคร้ังน้ีอาศยัแบบจ าลองโลจิต (Logit) และโพ
รบิท (Probit) ในการวเิคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปร ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลปฐม
ภูมิโดยท าการเก็บรวบรวมจากตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 500 ครัวเรือนจากสมาชิก
กองทุนหมู่บา้นทั้งหมดในเขตอ าเภอศรีส าโรง จากการศึกษาพบว่าตวัแปรต่างๆ ในแบบจ าลองมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ จ านวนเงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น มิติต่างๆ ทั้งส่ี
มิติ ดงัน้ี มิติทางด้านเศรษฐกิจอนัได้แก่ รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน รายจ่ายท่ีลดลง เงินออมท่ีเพิ่มข้ึน มิติ
ทางดา้นการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การร่วมกนัในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรมของกองทุน การแจง้ผล
การด าเนินงาน การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง และความเท่าเทียมกนัในการตดัสินใจกูเ้งินของชายและ
หญิงในครัวเรือน มิติทางด้านเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ ได้แก่ การรวมกลุ่มกันเพื่อค ้ า
ประกนัเงินกูร้ะหวา่งกนัในการกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้น และการส่งเสริมการประกอบอาชีพและ
พฒันาธุรกิจชุมชน และสุดทา้ยมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือและ
ความโปร่งใสในการท างานของคณะกรรมการ มีผลกระทบต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนและ
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ชุมชนในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั และแบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมในการ
อธิบายมากกวา่ คือแบบจ าลองโลจิต (Logit) ซ่ึงมีค่า BIC ต ่ากวา่แบบจ าลองโพรบิท (Probit) 
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ABSTRACT 
 

The main purpose of the research on the Impacts of Village Fund on Household’s Empowerment 
in Srisamrong District, Sukhothai Province is to study the factors from the village’s fund that has 
an impact on household’s empowerment in Srisamrong district, Sukhothai province.  It also 
attempts to study other problems which have not been solved by the village funds. This research 
will use the Logit and Probit model to analyze the relationship between each variable. The data 
used are gathered by using the questionnaire in the survey of 500 sampled households from the 
village fund’s members in Srisamrong District. The result of the study shows that the variables in 
the models are significantly correlated in statistical methods. The amount of money that 
households borrowed from the fund could be described in four dimensions. For economic 
dimension, the village fund has impact on increasing the amount of income earned, decreasing 
household’s spending and increasing the saving. For the participative dimension, the members 
have participated in decision making on the fund’s activities, in reporting and monitoring the 
process of fund’s management, in promoting woman’s right and equality in decision making on 
fund loaning between male and female. In the dimension of social network and learning process, 
the groups learn to cooperate among one another in making collateral loan and promoting income  
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generating job among the villagers as well as the development of social enterprise. The last 
dimension is the president and the committee members of the village fund need to have trust and 
transparency in order to contribute to the work progress and be able to evaluate the performance 
of the system. This will have an impact on household’s empowerment and society in Srisamrong 
District, Sukhothai Province. For this research, the model that could best explain is the Logit 
model which provide a lower value of BIC than the Probit Model. 
 

 
 


