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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง 
จ.ลพบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นใน
พ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี จ าแนกตามขอ้มูลดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ (2) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี กบั ปัจจยัดา้น
ประชากร ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และวตัถุประสงคก์าร
กูย้ืมเงินกองทุน (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงิน
กูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี  (4) เพ่ือศึกษาปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงิน
กูย้ืมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพเงินกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี (5) เพ่ือศึกษาปัจจยั
ดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพเงินกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
สมาชิกกองทุนหมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี จ านวน 400 คน โดยใชสู้ตรของ Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ี
ผูวิ้จยัสร้างข้ึน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูล
ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัจากภายในและภายนอกของการ
ช าระเงินกูย้ืม ส่วนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง 
จ.ลพบุรี  
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ การศึกษา อาชีพ และวตัถุประสงค์การกูย้ืมกองทุน มี
ความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี (มุมมองผูกู้ย้ืม) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงิน
กูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี (มุมมองผูกู้ย้ืม) ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน และดา้นระยะเวลา
การผ่อนช าระ  ส่วนปัจจยัสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน
หมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี (มุมมองผูกู้ย้ืม) ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
สถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนดา้นภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ และปัจจยัจาก
ภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี (มุมมองผูกู้ย้ืม) ทั้งดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลาและการช าระคืนครบตามจ านวน ไดแ้ก่ ปัจจยัจาก
ภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม ดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และดา้นสภาพเศรษฐกิจ และ
ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาการผอ่นช าระ และปัจจยัจากภายในและภายนอก
ของการช าระเงินกูย้ืม ไดแ้ก่ ความเขา้ใจเง่ือนไขในสญัญา และดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระ
เงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม 
 
ค าส าคั  : ช าระเงินกูย้ืม; กองทุนหมู่บา้น; ,ต.ตะลุง 
 
ABSTRACT 

Research subject Factors Affecting the Efficiency of the Loan Repayment of Village Fund in Talung Sub-
District, Mueang District, Lopburi Province. The objective is to (1) To study factors affecting the efficiency of the 
loan repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province by personal factors such 
as gender. (2)To study the relationship between affecting the efficiency of the loan repayment of village fund in 
Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province and personal factors such as age, status, education, monthly 
income, occupation, number of family members and purpose of the making loan. (3) To study the status of members 
of village fund factors affecting the efficiency of the loan repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang 
district, Lopburi province. (4) To study internal and external factors affecting the efficiency of the loan repayment 
of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province. (5) To study the status of members of 
village fund factors and internal and external factors affecting the efficiency of the loan repayment of village fund 
in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province. The sample group used in the research was 400 personnel 
from members of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province. Using the formula of 
Yamane at level of confidence 95 percent, using snowball sampling method. The research instruments are 
questionnaires that the researchers created, divided into 4 parts, which are Part 1: Personal data of the respondents. 
Part 2: Members of village fund data. Part 3: Opinions about internal and external factors of the loan repayment. 
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Part 4: Factors affecting the efficiency of the loan repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang district, 
Lopburi province. 

The study indicated that Personal data, such as  education, occupation and purpose of the making loan 
related the the efficiency of the loan repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi 
province different in statistical 0.05 and members of village fund factors affecting the efficiency of the loan 
repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province, the punctual loan repayment, 
such as  duration of being members of fund, monthly average expense and the period of repayment.  Members of 
village fund factors affecting the efficiency of the loan repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang 
district, Lopburi province, the complete loan repayment, such as monthly average expense and the period of 
repayment. And internal and external factors affecting the efficiency of the loan repayment of village fund in 
Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province, consisting of the punctual loan repayment and the complete 
loan repayment such as knowledge and understanding of loan agreement conditions and economic circumstance. 
And members of village fund factors, such as the period of repayment and internal and external factors, such as 
understanding of loan agreement conditions and economic circumstance affecting the efficiency of the loan 
repayment of village fund in Talung sub-district, Mueang district, Lopburi province. 
 
Keywords: Loan Repayment; Village Fund; Talung sub-district 
 
บทน า 

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นกองทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือการกูย้ืม ซ่ึงถือเป็นเงินนอก
งบประมาณของรัฐบาลด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2544 โดยรัฐจดัสรรงบประมาณเพ่ือจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองกองทุนละ 1 ลา้นบาท โดยใหป้ระชาชนร่วมกนับริหารจดัการกองทุนดว้ยตนเอง ตามพระราชบญัญติักองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547 กิจกรรมหลกัของกองทุนหมู่บา้นท่ีไดรั้บความสนใจและไดรั้บการตอบ
รับจากสมาชิกคือ 

1. ใหส้มาชิกกูย้ืม โดยแบ่งการกูย้ืมออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
1.1 เงินกูส้ามญัรายหน่ึงจะสามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 20,000 บาท หากตอ้งการขอกูท่ี้มากกว่านั้นแต่

ไม่เกิน 50,000 บาท 
1.2 เงินกูฉุ้กเฉินเป็นการกูเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจ าเป็น สามารถกูไ้ดไ้ม่เกิน 3,000 บาท  

2. รับฝากเงินสจัจะออมทรัพย ์สมาชิกตอ้งมีการฝากออมทรัพยส์จัจะทุกเดือนๆ ละเท่าๆ กนั และจะ
สามารถเพ่ิมจ านวนเงินฝากสจัจะไดปี้ละหน่ึงคร้ัง 

3. รับฝากเงินทัว่ไป กองทุนสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกได ้โดยสมาชิกจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝาก
ตอบแทน 

ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงสนใจเร่ืองการศึกษาประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.

เมือง จ.ลพบุรี เป็นการศึกษาถึงปัจจัยจากภายในและภายนอกของการช าระเงินทราบถึงขอ้มูลและน าผลการ
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วิเคราะห์ท่ีได ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัจากภายในและ

ภายนอกของการช าระเงินกูย้ืมท่ีส่งผลไปในทิศทางบวกต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม

กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ จ าแนกตามเพศ 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ

กบั ปัจจยัดา้นประชากร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม

กองทุนหมู่บา้นฯ 
4. เพ่ือศึกษาปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพเงินกูย้ืม

เงินกองทุนหมู่บา้นฯ 
5. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระ

เงินกูย้ืมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพเงินกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้นฯ 
 
สมมตฐิานในการวจิยั 

1. เพศ ต่างกนั น่าจะท าใหป้ระสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ต่างกนั 
2. ปัจจัยด้านประชากรน่าจะมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม

กองทุนหมู่บา้นฯ 
3. ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน น่าจะมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระ

เงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 
4. ปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม น่าจะมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ

การช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 
5. ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม 

น่าจะมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 
 
ขอบเขตของการวจิยั  

1. ขอบเขตดา้นประชากร คือ สมาชิกกองทุนหมู่บา้น ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี จ านวน 400 คน 
2. ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวิจยั เร่ิมด าเนินการวิจยัในช่วงเดือนธนัวาคม 2563 – มกราคม 2564 
3. ขอบเขตดา้นตวัแปร การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย กลุ่มตวัแปรอิสระและตวัแปร

ตาม  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัดา้นประชากร (2) ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน 

และ (3) ปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม 
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ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี (ใน
มุมมองของผูกู้ย้ืม) ไดแ้ก่ การช าระคืนตรงต่อเวลา และการช าระคืนครบตามจ านวน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. รับรู้ถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ตามเพศ 
2. รับรู้ถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ กบั 

ปัจจยัดา้นประชากร 
3. น าขอ้มูลปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน  ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน

หมู่บา้นฯมาเป็นขอ้มูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระเงินกูข้องสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 
4. น าข้อมูลปัจจัยจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกู้ยืม ท่ีมีผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ มาเป็นขอ้มูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการช าระเงินกูข้องสมาชิก
กองทุนหมู่บา้น  

5. น าขอ้มูลปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระ
เงินกูย้ืม ท่ีมีผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯมาเป็นขอ้มูลในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูข้องสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดค้น้ควา้รวบรวม ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวกรอบ
ความคิด หลกัการและเหตุผลส าหรับการวิจยัเร่ืองน้ี คือ 

แนวคิดความรู้เกีย่วกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กบัปรัชญาของนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง ในการเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยชุมชนเป็นผูก้  าหนดอนาคต และจดัการหมู่บา้นและ
ชุมชนดว้ยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง และเก้ือกูลประโยชน์ต่อผูด้อ้ยโอกาสในหมู่บา้นและชุมชน เสริมสร้าง
การเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสงัคม รวมถึงการกระจายอ านาจ 
ให้ทอ้งถ่ินและเป็นการพฒันาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน และวตัถุประสงค์การจดัตั้งกองทุน 1 ลา้นบาท เป็นแหล่ง 
เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายไดห้รือ เพ่ิม
รายได ้การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนและส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุน สวสัดิการ
ท่ีดีแก่ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชน 

ความหมายของประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพ สามารถใหค้วามหมายใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์และความหมาย เชิง
สังคมศาสตร์ ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหว่างปริมาณทรัพยากรท่ีใชก้บัปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือโครงการ กล่าวคือ ประสิทธิภาพจะแสดง
ถึงความสามารถในการผลิต และความคุม้ค่าของการลงทุนดงัน้ี 
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ความหมายหนีสิ้น 
แนวความคิดเร่ืองหน้ีมาจากระบบกฎหมายซีวิลลอว์ มีรากฐานมาจากกฎหมายของโรมัน เรียกว่า 

Obligation ความหมายสั้น ๆ แปลว่า เป็น “ภาระ” หรือ “หน้าท่ี” ซ่ึงหมายถึงความเป็นหน้ีนั่นเอง หากมองจาก
ทางดา้นลูกหน้ีโดยเป็นผูมี้ความผกูพนัจะตอ้งช าระหน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัมูลเหตุการค้างช าระหนี ้
การคา้งช าระหน้ีของลูกหน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ในการด าเนินงานของธนาคารเน่ืองจากการ

อ านวยสินเช่ือแก่ลูกคา้ท่ีมาขอสินเช่ือ แมว้่าไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูข้อกูแ้ลว้ก็ตาม แต่ยงัมีปัจจยัหลาย
ปัจจยัท่ีส่งผลใหลู้กหน้ีไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้ามก าหนดท่ีระบุไวใ้นสญัญาธนาคารเองตอ้งมีระบบตรวจสอบ
ติดตามหน้ีภายหลงัจากท่ีไดใ้หกู้แ้ลว้ 

ทฤษฎี 5C (5 C’s Policy)  
De Lucia and Peters, (1993). กล่าวไวว้่า ทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) ทฤษฎี 5C (5 C’s Policy) เป็นหลกัการ

ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี ซ่ึงเป็นสาเหตุของหน้ีคา้งช าระ 1.คุณสมบติั (Character) 22. 
ความสามารถ (Capacity) 3. ทุน (Capital) 4. หลกัประกนั (Collateral) 5. ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Condition) 
ผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ศุภกร  อ่ิมสุข, (2561). ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือสถาบนับริหาร
จดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์ารมหาชน) โดยมีขอ้คน้พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ 
จ านวนบุคคลท่ีอยู่ในอุปการะและปัจจยัดา้นความสามารถในการผ่อนช าระ ไดแ้ก่ รายไดข้องลูกหน้ีต่อเดือน 
รายจ่ายของลูกหน้ีต่อเดือน วงเงินกู ้สัดส่วนเงินผ่อนช าระต่อรายได ้ระยะเวลาในการช าระคืนตน้เงิน การแบ่งงวด
การช าระและวตัถุประสงคก์ารใชสิ้นเช่ือ  

วรรณี สมตวั, (2558). ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระ สินเช่ือนโยบายรัฐของธนาคาร
ออมสิน สาขาจะนะ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือนโยบายรัฐ โดยจ าแนกตามขอ้มูล
บุคคลพบว่า สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครบครัวมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดหน้ีคา้งช าระสินเช่ือนโยบายรัฐ
กานตพิ์ชชา กองคนขวา, (2561). ไดท้ าการศึกษามูลเหตุการคา้งช าระหน้ีในระบบ: กรณีศึกษาเกษตรกรในจงัหวดั
พะเยา ดา้นพฤติกรรมการช าระหน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการกูย้ืมเงินในระบบเพ่ือน ามาช าระหน้ี และขอขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ีนานๆคร้ัง อีกทั้งกลุ่มตวัอย่างยงัมีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีมากกว่าจ านวนหน้ีท่ีตอ้งช าระ จึงเป็น
สาเหตุใหค้วามสามารถในการจ่ายช าระหน้ีลดลง 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม
สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม
แบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) คือ เป็นการเกบ็ขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้
เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) จ านวนทั้งส้ิน 400 ชุด มาด าเนินการวิเคราะห์และใชใ้นการ
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วิจยั โดยผูวิ้จยัไดก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการตั้งขอ้ค าถามในแบบสอบถามตอ้งเป็นค าถาม
ท่ีมีความครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะ ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจท่ีใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด โดยผูวิ้จยั
มีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 
สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นประชากร และปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน 
1.2 ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงปริมาณท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี จ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-Test  

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน
หมู่บา้นฯ กบั อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และวตัถุประสงคก์าร
กูย้ืมเงินกองทุน โดยใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ Chi-square Test 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน 
จ านวนเงินกูย้ืม ภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน และระยะเวลาการผ่อนช าระท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การช าระเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านฯ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยจากภายในและภายนอกของการช าระเงินท่ีส่งผลต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis ผูว้ิจัยท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงโครงสร้างดว้ยวิธี Principal Component Analysis ในการหาจ านวนขององค์ประกอบ (Factor) ท่ี
เกิดจากขอ้ค าถามต่างๆ และก าหนดค่าในโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าน ้าหนกัของขอ้ค าถาม 
 
สรุปผลการวจิยั 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.0 อาย ุมากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 42.5 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.0 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 อาชีพเกษตรกร/ท าสวน/ท าไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.0 จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 และวตัถุประสงค์การกูย้ืมเงินกองทุนเพ่ืออุปโภค/บริโภค คิดเป็นร้อยละ 
47.0 ดา้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 จ านวนเงินกูย้ืม 
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30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ภาระค่าใชจ่้าย 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระยะเวลาการผอ่นช าระ 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 60.3 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัคะแนนมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.670 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทั้งดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา อยู่ในระดบัคะแนนมาก และดา้นการช าระคืนครบตามจ านวน
อยูใ่นระดบัคะแนนปานกลาง  

2. การทดสอบความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.
ลพบุรี กบั อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และวตัถุประสงคก์ารกูย้ืม
เงินกองทุน สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี  

2.1 การศึกษาของผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพนัธ์กบั 
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า การศึกษาของผูกู้ ้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพันธ์กับ 
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ในดา้นการช าระคืนครบตาม
จ านวน แต่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.2 อาชีพของผูกู้ ้ยืมเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพันธ์กับ 
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยภาพรวม เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อาชีพของผูกู้ ้ยืมเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพันธ์กับ 
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ทั้ง 2 ดา้น อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

2.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี มี
ความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยภาพรวม 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.
เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
ทั้ง 2 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2.4 วตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินกองทุนของผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยภาพรวม 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ วตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินกองทุนของผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความสัมพนัธ์กบั ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.
ลพบุรี ทั้ง 2 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน มีผลต่อประสิทธิ
ภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดอ้ย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม ไดร้้อยละ 1.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 1.8 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.112 

3.2 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท าใหต้วัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม ไดร้้อยละ 2.0 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 2.0  และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ี ± 0.098 

3.3 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้ตวัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกู้ยืมกองทุน
หมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดร้้อยละ 2.3 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 
2.3 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.104 

3.4 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้านการช าระคืนครบตามจ านวน ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวนไดร้้อยละ 1.5 หรือมีอ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 1.5 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.098 

3.5 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม ไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ท าใหต้วัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม ไดร้้อยละ 4.1 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 4.1 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์ท่ี ± 0.064 

3.6 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ท าให้ตวัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกู้ยืมกองทุน
หมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ไดร้้อยละ 6.0 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 
6.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.068 

3.7 ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้านการช าระคืนครบตามจ านวน ได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวนไดร้้อยละ 2.0 หรือมีอ านาจ
พยากรณ์ร้อยละ 2.0 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.065 
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4. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงิน
กูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี  

4.1 ปัจจยัจากภายในและภายนอกดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวมไดอ้ย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ท าใหต้วัแปรทั้ง 2 ตวัน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรีโดยรวม ไดร้้อยละ 7.8 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 7.8 และมี
ค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.323 

4.2 ปัจจยัจากภายในและภายนอกดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรทั้ ง 2 ตัวน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ได้
ร้อยละ 5.3 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 5.3 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.350 

4.3 ปัจจยัจากภายในและภายนอกดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนตามจ านวน 
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท าให้ตัวแปรทั้ ง 2 ตัวน้ี สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนครบตาม
จ านวน ไดร้้อยละ 10.1 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 10.1 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.320 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการ
ช าระเงินกูย้ืม มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม 
สามารถสรุปการวิจยั ไดด้งัน้ี คือ ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ 
และปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และดา้น
สภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยรวม 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
อภิปรายผลการวจิยั 

ผลการวิจยัการศึกษาประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี 
สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี  

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  
1.1 ผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯใหร้ะดบัคะแนน ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลาอยู่ในระดบัมาก 

โดยผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ส่วนมากใหค้ะแนนการช าระเงินกูย้ืมกองทุนตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัดอยู่ใน
ระดบัมาก แสดงให้เห็นว่าผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ มีความสามารถในการช าระคืนทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย
ทั้งหมดก่อนครบก าหนดในสัญญา และไม่เคยถูกทวงถามการจ่ายช าระคืน จากการจ่ายช าระเงินกูย้ืมกองทุนล่าชา้
หรือการผิดนดัช าระหน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของอาริษา โพชนุกูล, (2559). ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการผิดช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดัสงขลาพบวา่ ผลการศึกษาขอ้มูล
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ส่วนบุคคลของลูกหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาระโนด จงัหวดัสงขลา โดยรวมพบว่า อายุรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ครัวเรือน รายจ่ายเฉล่ียครัวเรือนต่อเดือน จ านวนหน้ีสินรวมต่อครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลกระทบต่อการผิดนดั
ช าระหน้ีบตัรสินเช่ือเกษตรกร 

1.2 ผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯใหร้ะดบัคะแนน ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวนอยู่ในระดบั
มาก โดยผูกู้ย้ืมเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ส่วนมากใหค้ะแนนความสามารถช าระคืนเงินกูย้ืมกองทุนไดเ้ต็มจ านวน 
เม่ือครบก าหนดต้องช าระหน้ีในแต่ละงวด อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผูกู้ ้ยืมเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านฯ 
ความสามารถช าระเงินกูย้ืมกองทุนครบทั้งหมดตามจ านวนท่ีก าหนดในสัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
กานต์พิชชา กองคนขวา, (2559). ไดท้ าการศึกษาเร่ือง มูลเหตุการคา้งช าระหน้ีในระบบ: กรณีศึกษาเกษตรกรใน
จงัหวดัพะเยา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ่ายช าระหน้ีครบตามจ านวนท่ีก าหนดอยู่เป็นประจ า และไม่เคยมีพฤติกรรมการ
ถูกทวงการจ่ายช าระหน้ี  

2. ผลศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ปัจจยัดา้นประชากร 
ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และวตัถุประสงค์การกูย้ืม
เงินกองทุน ผูวิ้จยัจึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 การศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.
เมือง จ.ลพบุรีโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี และการศึกษามีความสมัพนัธ์กนั โดยท่ีการศึกษาสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรีซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวรณฏักานต ์ นุช
นุ่ม, (2557) ได้ท าการศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการช าระหน้ีบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ไทย  ในเขต
กรุงเทพมหานคร”  พบว่า การทดสอบสมมุติฐานโดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) ในการทดสอบ
ความสัมพนัธ์ ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามจากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการช าระหน้ี ธนาคารไทยพาณิชยไ์ทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
จ านวนเงินออม จ านวนบตัรเครดิตในการครอบครอง การวางแผนการใชบ้ตัรเครดิต และค าถามทางการเงินมีผลต่อ
พฤติกรรมการช าระหน้ีบตัรเครดิตเตม็จ านวนและไม่เตม็จ านวน 

2.2 อาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.
เมือง จ.ลพบุรีโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง 
อ.เมือง จ.ลพบุรี และอาชีพมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีอาชีพสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการ
ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมฤทยั บวัก่ิง  
พินิจ ดวงจินดา และ อรจนัทร์ ศิริโชติ , (2553). จากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูข้องสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จ ากดั จงัหวดัสงขลา โดยผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มี
โอกาสในการช าระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสญัญา ดอกเบ้ียคา้งช าระ และสมาชิกท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัมี
โอกาสในการช าระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินไม่ผิดสญัญา แต่จะมีอตัราดอกเบ้ียคา้งช าระมากกวา่กลุ่มอาชีพอ่ืน 

2.3 จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้น
ฯโดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯและจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีจ านวนสมาชิกในครอบครัวสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
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การช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ผลงานวิจยัของ วชัรพล วิลาวรรณ และ สุภา
ภรณ์ พวงชมพู, (2558). จากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีสินทางการเกษตรของลูกคา้
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบวัแดง พบว่า จงัหวดัชยัภูมิจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการช าระคืนสินเช่ือทางการเกษตร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  

2.4 วตัถุประสงค์การกูย้ืมเงินกองทุน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน
หมู่บา้นฯ โดยภาพรวม ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ และวตัถุประสงค์
การกูย้ืมเงินกองทุน มีความสมัพนัธ์กนั โดยท่ีวตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินกองทุน สามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปฐมพร ฉ ่าวิเศษ, (2557). กล่าวไวว้่า จาก
งานวิจยัเร่ือง สาเหตุหน้ีคา้งชาระของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาวงั
ช้ิน จงัหวดัแพร่ โดยผลการศึกษาพบว่า ดา้นคุณสมบติัส่วนตวั พบว่า ผูกู้น้าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ ประสบ
ปัญหาภายในครอบครัวและขาดความสามารถในการบริหารจดัการธุรกิจ 

3. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นฯ จึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

3.1 ปัจจยัดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน
หมู่บา้นฯ ดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสมฤทยั บวัก่ิง  พินิจ ดวงจินดา และ อร
จนัทร์ ศิริโชติ, (2553). จากงานวิจยัเร่ือง การวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูข้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
เมืองสงขลา จ ากดั จงัหวดัสงขลาโดยผลการศึกษาพบว่า สมาชิกท่ีเขา้ร่วมกองทุนมีระยะเวลานาน มีโอกาสในการ
ช าระคืนเงินกูไ้ม่ปกติ ตน้เงินผิดสัญญา และดอกเบ้ียคา้งช าระต ่ากว่า สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สั้น 

3.2 ปัจจยัดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ดา้น
การช าระคืนครบตามจ านวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของศิขริน  ศิริอ่อน, (2554). จากงานวิจยัเร่ือง มูลค่า
หลกัประกนัท่ีใชใ้นการขอกูเ้ป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคา้งช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยัของลูกคา้ธนาคารกรุงไทย  
จ ากดั (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.10ในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ส่วนปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดบัรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
ระยะเวลาในการผ่อนช าระ จ านวนเงินผ่อนช าระในแต่ละงวดและภาระค่าใชจ่้ายในการส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือ
และในการช าระหน้ีอ่ืน เป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการคา้งช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยัของลูกคา้ 

3.3 ปัจจยัดา้นภาระค่าใชจ่้ายต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ดา้น
การช าระคืนตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกานตพิ์ชชา กองคนขวา, (2561). ท่ีศึกษาเร่ืองมูลเหตุการ
คา้งช าระหน้ีในระบบ กรณีศึกษาเกษตรกรในจงัหวดัดพะเยา โดยผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นพฤติกรรมการช าระหน้ี 
เกษตรกรในจงัหวดัพะเยา มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีมากกวา่จ านวนหน้ีท่ีตอ้งช าระ 

3.4 ปัจจยัดา้นระยะเวลาการผอ่นช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯดา้น
การช าระคืนตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของของเสาวนารถ เลก็เลอสินธ์ุ, (2555). อา้งอิง เครือมาศ เจียร
นยั, (2548) ท่ีไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมืองในอ าเภอ
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ปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 
และชุมชนเมืองด้านอุปสรรคในการด าเนินการกองทุนหมู่บ้าน พบว่าจ านวนเงินของ กองทุนมีไม่เพียงพอ 
ระยะเวลาการใชคื้นเงินกูส้ั้นเกินไป ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบัจ านวนเงิน และควรมีการพกัช าระหน้ีเฉพาะเงินตน้ 

3.5 ปัจจยัดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 
ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของของเสาวนารถ เลก็เลอสินธ์ุ, (2555). อา้งอิง เครือ
มาศ เจียรนยั, (2548). ท่ีไดศึ้กษาสภาพปัญหาและแนวทางแกไ้ขการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น และชุมชนเมือง
ในอ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี โดยผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้น และชุมชนเมืองดา้นอุปสรรคในการด าเนินการกองทุนหมู่บา้น พบว่าจ านวนเงินของ กองทุนมีไม่เพียงพอ 
ระยะเวลาการใชคื้นเงินกูส้ั้นเกินไป ควรก าหนดใหเ้หมาะสมกบัจ านวนเงิน และควรมีการพกัช าระหน้ีเฉพาะเงินตน้ 

4. ผลการศึกษาปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงิน
กูย้ืมกองทุนหมู่บา้นในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ผูวิ้จยัจึงอภิปรายเป็นรายดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

4.1 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุน
หมู่บา้นฯดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัผลการวิจยัของศุภภรณ์ อ่ิมสุข, (2561). ไดศึ้กษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือ สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
โดยผลการศึกษาพบว่า การจดัการเรียกเก็บหน้ี จะเป็นแนวทางในการบริหารจดัการลูกหน้ี ท่ีไดรั้บสินเช่ือไปแลว้ 
เพ่ือป้องกนัการผิดนดัช าระหน้ีของลูกหน้ีสินเช่ือซ่ึงจะตอ้งท าความเขา้ใจ กบัลูกหน้ีสินเช่ือในเง่ือนไขสัญญาให้
เขา้ใจรายละเอียดอยา่งถูกตอ้ง 

4.2 ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ดา้นการ
ช าระคืนตรงต่อเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของฤทยัรัตน์  ดวงช่ืน, (2558). ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การช าระหน้ีของลูกคา้เงินกู ้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ปัจจยั
ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ ภยัพิบติัต่างๆ สภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายสนบัสนุนของ รัฐบาล ส่งผลต่อศกัยภาพการช าระหน้ี
ของลูกคา้เงินกูธ้นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0. 

4.3 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจในสัญญา มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้น
ในพ้ืนท่ี ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี ดา้นการช าระคืนครบตามจ านวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของณัชชารีย ์พนา
กิจสวสัด์ิ, (2546). ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูโ้ครงการธนาคารประชาชน กรณีศึกษาผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระรายย่อยในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย ์โดยผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจในหลกัเกณฑก์ารช าระคืนเงินกู้
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระคืนเงินกูโ้ครงการธนาคารประชาชน โดยกลุ่มท่ีเขา้ใจ หลกัเกณฑก์ารช าระคืนเงินกูจ้ะ
สามารถช าระคืนไดม้ากกวา่กลุ่มท่ีไม่เขา้ใจหลกัเกณฑ ์

4.4 ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ดา้นการ
ช าระคืนครบตามจ านวน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุกานดา  กล่ินขจร และ นรรัฐ  ร่ืนกวี, (2555). ท่ีศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกร จงัหวดันครราชสีมา โดยผลการศึกษาพบว่า จะเห็นไดว้่าปัจจยั
อิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกรมีผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจท าให้สินคา้มีราคาแพงมากข้ึนและเกิด
ความแตกต่างทางดา้นฐานะระหวา่งคนรวยกบัคนจน    
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวจิยั  
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนและปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืมให้
สอดคลอ้งกบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ อีกทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
การช าระเงินกูย้มืกองทุนหมู่บา้นฯทั้งในดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลาและการช าระคืนครบตามจ านวน ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัด้านประชากร  
1. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นการศึกษา จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ โดยภาพรวม ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งควรใหค้วรใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ี ผลของการผิดนดัช าระหน้ี เพ่ือกระตุน้ใหส้มาชิกผูกู้ย้ืมตระหนกัถึงความส าคญัของการช าระหน้ี 

2. ปัจจยัดา้นประชากรดา้นอาชีพ จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ อาชีพ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ โดยภาพรวม ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ผูกู้เ้พ่ือใหมี้รายไดเ้พ่ิมเติม ไม่
รอรายรับจาการมีรายไดด้า้นเดียว เพ่ือใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อค่าใชจ่้าย 

3. ปัจจัยด้านประชากรดา้นวตัถุประสงค์การกู้ยืมเงินกองทุน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ด้าน
วตัถุประสงคก์ารกูย้ืมเงินกองทุน มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ โดยภาพรวม 
ดงันั้น สมาชิกควรน าเงินกูย้ืมไปใชใ้นตรงวตัถุประสงคเ์พ่ือจะไม่ท าใหเ้กิดหน้ีซ ้าซอ้น 

ปัจจยัด้านสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน 
จากการศึกษาปัจจัยด้านสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม

กองทุนหมู่บา้นฯ  พบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุน ดา้นระยะเวลาการเป็นสมาชิก มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ ในดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลา และสถานภาพการเป็นสมาชิก
กองทุน ดา้นภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน และดา้นระยะเวลาการผ่อนช าระ มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืม
กองทุนหมู่บา้นฯ ทั้งในดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลาและการช าระคืนครบตามจ านวน ดงันั้น ควรมีการตดัรายจ่ายท่ี
ไม่จ าเป็น และจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย เพ่ือจดัสรรเงินในการจ่ายช าระหน้ี  การเก็บออมไปพร้อมกบัการจ่ายหน้ี 
โดยเม่ือถึงก าหนดช าระจะมีเงินจากการออมเพ่ือช าระหน้ีได ้รวมถึงการขอค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ีในการขอ
ค าแนะน าเพ่ือหาแนวทางออกในการช าระหน้ี 

ปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกู้ยืม 
จากการศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัจากภายในและภายนอกของการช าระเงินกูย้ืม มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯ พบว่า ปัจจยัจากภายในและภายนอกดา้นความรู้ความเขา้ใจเง่ือนไขในสัญญา และ
ดา้นสภาพเศรษฐกิจ  มีผลต่อประสิทธิภาพการช าระเงินกูย้ืมกองทุนหมู่บา้นฯในดา้นการช าระคืนตรงต่อเวลาและ
การช าระคืนครบตามจ านวน ดงันั้น ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในสัญญาควรจดัใหมี้การใหแ้นะน าโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
เพ่ือทบทวนเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆในสญัญาแก่สมาชิกกองทุน และในดา้นสภาพเศรษฐกิจควรส่งเสริมให้มี
การพฒันาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการหารายได ้หรือการส่งเสริมการซ้ือขายสินคา้เกษตรภายในชุมชน เพ่ือ
กระตุน้ใหเ้กิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการช าระหน้ีเท่านั้น ในการวิจยัคร้ัง

ต่อไปควรมีการศึกษาเฉพาะการผิดนดัช าระหน้ีและแนวทางการแกไ้ขปัญหาการผิดนดัช าระหน้ี 
2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บา้นเพ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและเป็นการประเมินผลในคณะคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
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