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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
2) ศึกษาประสิทธิผลการด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจาก 8 อ�ำเภอ จ�ำนวนทั้งสิ้น
233 กองทุน วิธีการศึกษาเป็นการเก็บข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 และน�ำมา
วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง ด้านความ
เพียงพอของเงินทุน กองทุนหมู่บ้านมีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนที่ดีในระดับหนึ่ง ในด้านคุณภาพของสินทรัพย์ พบว่า
กองทุนหมู่บ้านมีรายได้จากการให้สินเชื่อในระดับที่ดี ในด้านความสามารถในการบริหาร พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการ
1 คนจะให้การดูแลลูกหนี้ประมาณ 9 คน ในด้านความยั่งยืน พบว่า กองทุนหมู่บ้านมีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิอยู่ใน
ระดับทีด่ ี ในส่วนของประสิทธิผลการด�ำเนินงานของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง พบว่า กองทุนหมูบ่ า้ นมีความสามารถ
ในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชุมชน และมีความสามารถในการจัดสวัสดิการให้ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตั้งไว้
ค�ำส�ำคัญ : กองทุนหมู่บ้าน, การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

Abstract

This research is conducted for the following purposes: 1) study the financial situation of the
National Village Funds and 2) study the effectiveness of the operation of the National Village Funds.
The reserach use sample groups from 8 districts with total 233 National Village Funds. Research
studies are collected financial statements 3 years back from B.E. 2554 - 2556. Then, use this data to
analyze financial ratio. The reserach is founded that the financial situation of the National Village Funds
in the aspect of asset sufficiency is considered to be good enough for fund compensation. As for asset
quality, it is founded that the National Village Funds gain good income from giving credits to members.
For administrative capability, it is founded that 1 committee would be responsible to service
approximately 9 debtors. For sustainability, the National Village Funds has a stable growth of net
profit. As for, operation efficiency of the National Village Funds, it is founded that the funds has a good
capability to be capital source of community and the funds has also a great ability to provide social
welfare for the community. This is followed the main purposes for the National Village Funds
establishment.
Keywords: National Village Funds, Financial Ratio Analysis
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1. บทน�ำ

งบการเงินเป็นรายงานสรุปข้อมูลทางการเงินทีแ่ สดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงิน ผลของการด�ำเนินงานและแสดง
การเปลีย่ นแปลงของเงินสดอย่างมีแบบแผน เป็นบทสรุปของการจัดท�ำบัญชีในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อผู้ใช้งบการเงินในการน�ำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจหลายๆ ด้าน เช่น การตัดสินใจด้านการลงทุน ด้านการให้สินเชื่อ
ด้านการคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคต และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางธุรกิจ โดยข้อมูลในงบการเงินต้องเป็นข้อมูล
ที่สามารถเข้าใจได้ทันที มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548,
16) ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินมีหลายกลุ่มได้แก่ เจ้าหนี้ จะใช้งบการเงินเพื่อพิจารณาความสามารถในการช�ำระหนี้
ผู้ลงทุนทั่วไปจะใช้งบการเงินเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการหาก�ำไร อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
ผู้บริหารจะใช้งบการเงินในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานรัฐบาลจะใช้งบ
การเงินเพื่อประกอบการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้บริโภคและประเทศโดยส่วนรวม
นักวิชาการจะใช้งบการเงินเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาและวงการธุรกิจ (นภาพร
นิลาภรณ์กุล และคณะ, 2548, 15) ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในงบการเงินจะแสดงเป็นตัวเลขจากผลกระทบทางการเงิน
ของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะน�ำงบการเงินมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ทันที จึงต้องมีการวิเคราะห์
งบการเงินโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ หรือ
ที่เรียกว่าเป็นการตรวจสุขภาพทางการเงินของกิจการนั่นเอง
ส�ำหรับกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองนัน้ ได้ถกู บังคับโดยกฎหมายให้ปรับรูปแบบและวิธกี ารด�ำเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ให้กองทุนหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นแล้วต้องจดทะเบียนยกฐานะเป็นนิติบุคคล โดยในการขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
เป็นนิติบุคคลนั้น กองทุนหมู่บ้านจะต้องจัดท�ำงบการเงินของปีที่ผ่านมาพร้อมรายละเอียดประกอบการขอจดทะเบียน
นิติบุคคล ในปี พ.ศ.2551 ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดท�ำระบบการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เพื่อให้การจัดท�ำบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ (พีระพงษ์ สุดประเสริฐ,
2552, 6) การจัดท�ำบัญชีกองทุนหมู่บ้านถือเป็นภารกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกกองทุนฯ จะต้องให้ความสนใจ ทั้งนี้เพราะ
รายงานทางการเงินที่ได้จากการจัดท�ำบัญชีจะเป็นเครื่องมือในการวัดผลการด�ำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน
ทีแ่ ท้จริงของแต่ละกองทุน อย่างไรก็ตามการจัดท�ำงบการเงินดังกล่าวไม่ได้มีการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการกองทุนได้
เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส�ำหรับรอบระยะเวลาที่ต่างกัน ท�ำให้
คณะกรรมการกองทุนไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่สามารถควบคุมผลของการด�ำเนินงานในปัจจุบันว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือไม่ และไม่สามารถใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ประกอบกับในอดีตมีนักวิจัยศึกษา
หาตัวบ่งชี้จากงบการเงินที่สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยความล้มเหลวทางการเงิน และนักวิจัยบางท่านได้พัฒนาตัว
แบบเพื่อใช้ในการพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศ อาทิการศึกษา
ของ Beaver (1966) Altman (1968) Deakin (1972) สุภาพร เชิงเอี่ยม (2544) เฉลิมขวัญ ศิริวัฒนะตระกูล (2545)
ศุภโชค ชุติมากุลทวี (2545) และลดาวัลย์ ธรรมชีวัน (2549) เป็นต้น โดยผลการศึกษาในอดีตบ่งชี้อัตราส่วนทางการเงิน
บางรายการสามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับบริษัทต่างๆ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (เอกสิทธิ์ เข้มงวด,
2554, 2) ด้วยเหตุนผี้ วู้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองโดยใช้
การวิเคราะห์งบการเงินซึง่ จะเป็นข้อมูลส�ำหรับคณะกรรมการกองทุนทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนการด�ำเนิน
งานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการพัฒนาเป็นสัญญาณเตือนภัยทางการเงินต่อไปในอนาคต โดยงานวิจัย
นีม้ วี ตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง และ (2) เพือ่ ศึกษาประสิทธิผล
การด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดท�ำงบการเงินตามรูปแบบของ
ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) จ�ำนวน 2,122 กองทุน จากทั้งหมด 25 อ�ำเภอ
2. กลุ่มตัวอย่าง ในการก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้การก�ำหนดเกณฑ์ โดยก�ำหนดเป็นร้อยละของ
ประชากรในการพิจารณา ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10% (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543,
45) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage cluster sampling) โดยการแบ่งกลุ่มประชากรตาม
จ�ำนวนอ�ำเภอ หลังจากนัน้ ท�ำการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างเชิงกลุม่ บริเวณ โดยการจับฉลากสุม่ อ�ำเภอมาจ�ำนวน 8 อ�ำเภอ เพือ่ เป็น
ตัวแทนของประชากรทั้งหมด หลังจากนั้นท�ำการสุ่มต�ำบล และสุ่มหมู่บ้าน จนกระทั่งได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
233 หมู่บ้าน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นงบการเงินของบัญชี 1 (บัญชีเงินล้าน) และบัญชี 2 (บัญชีเงินออม) จ�ำนวน 3 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2554- พ.ศ.2556) งบการเงินประกอบด้วย งบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีก�ำไรสะสมและการ
จัดสรรก�ำไรขาดทุน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือประธานเครือข่ายระดับอ�ำเภอ ทัง้ 8 อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ�ำเภอแม่แตง
อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอดอยสะเก็ด อ�ำเภอดอยหล่อ อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอสารภี และอ�ำเภอแม่วาง ในการ
รวบรวมงบการเงิน 3 ปีย้อนหลัง (ปี 54-56) เมื่อได้งบการเงินกลับมาได้ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคัด
งบการเงินที่ใช้ไม่ได้ออก จนได้งบการเงินของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด จ�ำนวน 233 กองทุน

การวิเคราะห์ข้อมูล

น�ำข้อมูลที่ได้จากงบการเงิน จ�ำนวน 233 ชุด มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนทางการเงิน และใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าควอร์ไทล์ (quartiles)

3. ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน ใน 4 ด้าน คือ ด้านความเพียงพอของเงินทุน ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ด้านความสามารถในการ
บริหาร และด้านความยั่งยืน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
		 1.1 ด้านความเพียงพอของเงินทุน ผู้วิจัยท�ำการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (X1) โดยอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ค�ำนวณได้จากสูตร ก�ำไรสุทธิหารด้วยทุนถัวเฉลี่ย อัตราส่วนทางการเงินนี้จะแสดงถึง ผล
ตอบแทนจากเงินทีร่ ฐั บาลลงทุนให้การสนับสนุนและจากเงินออมทรัพย์ของสมาชิก โดยค่าทีค่ ำ� นวณได้หากมีคา่ เป็นบวก
นั้นแสดงว่าการลงทุนของรัฐบาลและสมาชิกมีก�ำไร หากอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่ามีก�ำไรจากการลงทุนมาก
		 1.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ผู้วิจัยท�ำการศึกษาถึงอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อ (X2) ซึ่งค�ำนวณได้จาก
สูตร รายได้จากสินเชือ่ หารด้วยสินเชือ่ เฉลีย่ อัตราส่วนทางการเงินนีจ้ ะแสดงถึงคุณภาพของสินเชือ่ ทีด่ ที สี่ ามารถแปลงเป็น
รายได้ รายได้จากสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านมาจากดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า สินเชื่อที่ปล่อย
ให้กับสมาชิกมีคุณภาพที่ดีก่อให้เกิดรายได้เข้ามา แต่หากอัตราส่วนนี้ต�่ำ แสดงว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพไม่ก่อให้เกิดรายได้
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		 1.3 ด้านความสามารถในการบริหาร ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาถึงอัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการ (X3) โดย
อัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการ ค�ำนวณได้จากสูตร จ�ำนวนลูกหนีห้ ารด้วยจ�ำนวนคณะกรรมการ อัตราส่วนทางการ
เงินนี้จะแสดงถึงความสามารถในการให้บริการแก่ลูกหนี้ของคณะกรรมการกองทุน 1 คน หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า
คณะกรรมการกองทุน 1 คน สามารถผลิตการให้บริการแก่ลกู หนีไ้ ด้เป็นจ�ำนวนมาก นัน่ คือ มีสมรรถนะในการบริหารงาน
มาก
		 1.4 ด้านความยัง่ ยืน ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ศึกษาจากอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิก และอัตรา
การเติบโตของก�ำไรสุทธิ
			 1.4.1 อัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิก (X4) ค�ำนวณได้จากสูตร ก�ำไรสุทธิหารด้วยจ�ำนวนสมาชิก ซึง่ อัตราส่วน
ทางการเงินนี้แสดงถึง ค่าเฉลี่ยก�ำไรต่อสมาชิก 1 คน หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า สมาชิก 1 คน จะได้รับผลประโยชน์
จากก�ำไรเป็นจ�ำนวนเงินที่มาก
			 1.4.2 อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ (X5) ค�ำนวณได้จากสูตร ก�ำไรสุทธิในปีปัจจุบันลบด้วยก�ำไรสุทธิ
ปีก่อนแล้วหารด้วยก�ำไรสุทธิปีก่อน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนี้แสดงถึง ความสามารถในการแข่งขันของกองทุนหมู่บ้าน
นั้นๆ หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า ความสามารถในการแข่งขันสูง
		
ผลการวิ
เคราะห์
อัตราส่วนนทางการเงิ
นทั้ง 4 ด้านปไดสามารถสรุ
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วนทางการเงิ
ทั้ง 4 ดาน สามารถสรุ
ดังตาราง ป1ได้ดังดนีัง้ ตาราง 1 ดังนี้

ตารางที
ของกองทุนนหมู
หมูบ่บา้านและชุ
นและชุมมชนเมื
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างการเงินนของกองทุ
Mean
Std.Deviation
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Quartiles 1
Quartiles 2
Quartiles 3

X1
4.6072
1.25730
1.82
8.65
3.8518
4.4420
5.1343

X2
6.6876
2.82982
2.12
22.07
5.0783
5.8170
7.5760

X3
9.2667
3.89748
2.84
33.95
6.9550
8.6400
10.7225

X4
773.8023
317.97619
133.29
1854.73
543.5675
767.7850
936.7825

X5
19.1815
20.19436
-23.78
146.22
5.7553
17.2235
29.2090
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ต�่ำ1.82%
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งสุดเท่ากัมีบคา8.65%
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ เมื
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งสุดเทาค่กัาบสู8.65%
ความเบี่ยมีงเบนมาตรฐาน
เทากับ 1.25730%
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น
ที
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ผ ลตอบแทนต อสวนของทุนอยูใ นระดั บปานกลาง กองทุ นที่ มีอัตราผลตอบแทนตอส วนของทุ นมากกวา 4.4420รา แตไ มเ กิ น
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนมากกว่า 4.4420 แต่ไม่เกิน 5.1343 เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนของทุนอยู่ในระดับ
5.1343 เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนตอสวนของทุนอยูในระดับมาก กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุนมากกวา 5.1343
มาก กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนมากกว่า 5.1343 ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
ขึ้นไป เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนตอสวนของทุนอยูในระดับมากที่สดุ
อยู่ในระดับมากที่สุด
กองทุนหมูบานมีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อ (X2) เฉลี่ย เทากับ 6.6876% มีคาต่ําสุดเทากับ 2.12% คาสูงสุดเทากับ
กองทุนหมู่บ้านมีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อ (X2) เฉลี่ย เท่ากับ 6.6876% มีค่าต�่ำสุดเท่ากับ 2.12% ค่าสูงสุด
มีคาความเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับเท่2.82982%
เมื่อทําเมืการแบ
งขอมูลงออกเป
นสี่สวนเท
่แบงงไดมี 3 คา
เท่22.07%
ากับ 22.07%
มีคา่ ความเบี
ย่ งเบนมาตรฐาน
ากับ 2.82982%
อ่ ท�ำการแบ่
ข้อมูลออกเป็
นสีส่ าว่ ๆกั
นเท่นาตํๆากัแหน
น ต�ำงทีแหน่
ควอไทล
มีคาเท1า(Q1)
กั บ 5.0783
2 (Q2)
มีคา2เท(Q2)
ากับ 5.8170
3 (Q3) มีค3 าเท(Q3)
ากับ 7.5760
ที่แคืบ่องได้
มี 3 ค่า1คื(Q1)
อ ควอไทล์
มีค่าเท่าควอไทล
กับ 5.0783
ควอไทล์
มีค่าเท่ากับและควอไทล
5.8170 และควอไทล์
หมายถึง กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อนอยกวาหรือเทากับ 5.0783 เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนของสินเชื่อ อยูในระดับ
นอยที่สุด กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อ มากกวา745.0783 แตไมเกิน 5.8170 เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนของสินเชื่ออยู
ในระดับปานกลาง กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อมากกวา 5.8170 แตไมเกิน 7.5760 เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนของ
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มีค่าเท่ากับ 7.5760 หมายถึง กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.0783 เป็นกองทุนที่มีผล
ตอบแทนของสินเชื่อ อยู่ในระดับน้อยที่สุด กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อ มากกว่า 5.0783 แต่ไม่เกิน 5.8170
เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนของสินเชื่ออยู่ในระดับปานกลาง กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนของสินเชื่อมากกว่า 5.8170
แต่ไม่เกิน 7.5760 เป็นกองทุนทีม่ ผี ลตอบแทนของสินเชือ่ อยูใ่ นระดับมาก กองทุนทีม่ อี ตั ราผลตอบแทนของสินเชือ่ มากกว่า
7.5760 ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนของสินเชื่ออยู่ในระดับมากที่สุด
กองทุนหมู่บ้านมีอัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการ (X3) เฉลี่ย เท่ากับ 9.2667 มีค่าต�่ำสุดเท่ากับ 2.84 ค่า
สูงสุดเท่ากับ 33.95 มีคา่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.89748 เมือ่ ท�ำการแบ่งข้อมูลออกเป็นสีส่ ว่ นเท่าๆ กัน ต�ำแหน่ง
ที่แบ่งได้มี 3 ค่า คือ ควอไทล์ 1 (Q1) มีค่าเท่ากับ 6.9550 ควอไทล์ 2 (Q2) มีค่าเท่ากับ 8.6400 และควอไทล์ 3 (Q3)
มีค่าเท่ากับ 10.7225 หมายถึง กองทุนที่มีอัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.9550 เป็น
กองทุนที่มีผลิตภาพของคณะกรรมการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด กองทุนที่มีอัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการมากกว่า
6.9550 แต่ไม่เกิน 8.6400 เป็นกองทุนที่มีผลิตภาพของคณะกรรมการ อยู่ในระดับปานกลาง กองทุนที่มีกองทุนที่มี
อัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการมากกว่า 8.6400 แต่ไม่เกิน 10.7225 เป็นกองทุนที่มีผลิตภาพของคณะกรรมการ
อยู่ในระดับมาก กองทุนที่มีอัตราส่วนผลิตภาพของคณะกรรมการมากกว่า 10.7225 ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีผลิตภาพของ
คณะกรรมการ อยู่ในระดับมากที่สุด
กองทุนหมู่บ้านมีอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิก (X4) เฉลี่ย เท่ากับ 733.8023 มีค่าต�่ำสุดเท่ากับ 133.29 ค่าสูงสุด
เท่ากับ 1854.73 มีคา่ ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 317.97619 เมือ่ ท�ำการแบ่งข้อมูลออกเป็นสีส่ ว่ นเท่าๆ กัน ต�ำแหน่ง
ที่แบ่งได้มี 3 ค่า คือ ควอไทล์ 1 (Q1) มีค่าเท่ากับ 543.5675 ควอไทล์ 2 (Q2) มีค่าเท่ากับ 767.7850 และควอไทล์ 3
(Q3) มีค่าเท่ากับ 936.7825 หมายถึง กองทุนที่มีอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 543.5675 เป็นกองทุน
ที่มีก�ำไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับน้อยที่สุด กองทุนที่มีอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิกมากกว่า 543.5675 แต่ไม่เกิน 767.7850
เป็นกองทุนที่มีก�ำไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนที่มีอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิกมากกว่า 767.7850 แต่ไม่เกิน
936.7825 เป็นกองทุนที่มีก�ำไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับมาก กองทุนที่มีอัตราส่วนก�ำไรต่อสมาชิกมากกว่า 936.7825 ขึ้น
ไป เป็นกองทุนที่มีก�ำไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับมากที่สุด
กองทุนหมู่บ้านมีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ (X5) เฉลี่ย เท่ากับ 19.1815 มีค่าต�่ำสุดเท่ากับ -23.78 ค่าสูงสุด
เท่ากับ 146.22 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 20.19436 เมื่อท�ำการแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆ กัน ต�ำแหน่ง
ที่แบ่งได้มี 3 ค่า คือ ควอไทล์ 1 (Q1) มีค่าเท่ากับ 5.7553 ควอไทล์ 2 (Q2) มีค่าเท่ากับ 17.2235 และควอไทล์ 3 (Q3)
มีค่าเท่ากับ 29.2090 หมายถึง กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.7553 เป็นกองทุนที่มีการ
เติบโตของก�ำไรสุทธิอยู่ในระดับน้อยที่สุด กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิมากกว่า 5.7553 แต่ไม่เกิน 17.2235
เป็นกองทุนทีม่ กี ารเติบโตของก�ำไรสุทธิอยูใ่ นระดับปานกลาง กองทุนทีม่ อี ตั ราการเติบโตของก�ำไรสุทธิมากกว่า 17.2235
แต่ไม่เกิน 29.2090 เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของก�ำไรสุทธิอยู่ในระดับมาก กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
มากกว่า 29.2090 ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของก�ำไรสุทธิอยู่ในระดับมากที่สุด
2. การศึกษาประสิทธิผลการด�ำเนินงานของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาโดยใช้การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน ใน 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชุมชน โดยศึกษาจาก อัตรา
การเติบโตของทุน และด้านความสามารถในการจัดสวัสดิการให้ชมุ ชน โดยศึกษาจาก อัตราการเติบโตของเงินจัดสวัสดิการ
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
		 2.1 ด้านความสามารถในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชุมชน ผู้วิจัยท�ำการศึกษาถึงอัตราการเติบโต
ของทุน (X6) ค�ำนวณได้จากสูตร ทุนในปีปัจจุบันลบด้วยทุนปีก่อนแล้วหารด้วยทุนปีก่อน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนี้
แสดงถึง การเพิ่มขึ้นของทุน หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า มีการเพิ่มขึ้นของทุน แสดงถึงความสามารถในการเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนของชุมชนได้ดี
75
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		 2.2 ด้านความสามารถในการจัดสวัสดิการให้ชุมชน ผู้วิจัยท�ำการศึกษาถึงอัตราการเติบโตของเงินจัด
สวัสดิการ (X7) ค�ำนวณได้จากสูตร เงินจัดสวัสดิการในปีปัจจุบันลบด้วยเงินขัดสวัสดิการปีก่อนแล้วหารด้วยเงินจัด
สวัสดิการปีก่อน ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนี้แสดงถึง การเพิ่มขึ้นของเงินจัดสวัสดิการ หากอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่า มีการ
เพิ่มขึ้นของเงินจัดสวัสดิการ แสดงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการให้ชุมชนได้ดี
ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 2 ด้าน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2
จากการศึกษาพบว่า กองทุนหมู่บ้านมีอัตราการเติบโตของทุน (X6) เฉลี่ย เท่ากับ 30.2114% มีค่าต�่ำสุดเท่ากับ
-8.75% ค่าสูงสุดเท่ากับ 72.70% มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8.63216% เมื่อท�ำการแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วน
เท่าๆ กัน ต�ำแหน่งที่แบ่งได้มี 3 ค่า คือ ควอไทล์ 1 (Q1) มีค่าเท่ากับ 27.3028 ควอไทล์ 2 (Q2) มีค่าเท่ากับ 30.9250
และควอไทล์ 3 (Q3) มีค่าเท่ากับ 34.8450 หมายถึง กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 27.3028
เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของทุนอยู่ในระดับน้อยที่สุด กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของทุนมากกว่า 27.3028 แต่ไม่เกิน
30.9250 เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของทุนมากกว่า 30.9250
แต่ไม่เกิน 34.8450 เป็นกองทุนทีม่ กี ารเติบโตของทุนอยูใ่ นระดับมาก กองทุนทีม่ อี ตั ราการเติบโตของทุนมากกว่า 34.8450
ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของทุนอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการเรียงล�ำดับข้อมูลของกองทุนหมูบ่ า้ น พบว่า กองทุนหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารเติบโตของทุนมากทีส่ ดุ ได้แก่ กองทุน
หมู่บ้านสันต้นเปา อ�ำเภอฝาง รองลงมาได้แก่ กองทุนหมู่บ้านวังดิน อ�ำเภอจอมทอง และกองทุนหมู่บ้านป่าลาน อ�ำเภอ
ดอยหล่อ

ตารางที่ 2 แสดงประสิตารางที
ทธิผลการด�
ำเนินงานของกองทุ
นหมู
มชนเมืนอหมู
ง บานและชุมชนเมือง
่ 2 แสดงประสิ
ทธิผลการดํ
าเนิ่บน้านและชุ
งานของกองทุ
Mean
Std.Deviation
Min.
Max.
Quartiles 1
Quartiles 2
Quartiles 3

X6
30.2114
8.63216
-8.75
72.70
27.3028
30.9250
34.8450

X7
19.8154
25.21303
-25.81
177.23
5.4783
18.0340
29.0795

กองทุ
นหมูบานนมี
ัตราการเติ
บโตของเงิ
นจัาดกัสวั
สดิการ (X7)มีคเฉลี
ากัาบกับ19.8154%
กองทุนหมูบ่ า้ นมีอตั ราการเติ
บโตของเงิ
จัดอสวั
สดิการ (X7)
เฉลีย่ เท่
บ 19.8154%
า่ ต�่ยำสุเทดเท่
-25.81% มีคาต่ําสุดเทากับ
ค่าสูงสุดเท่ากับ 177.23% มีเทคา่ กัความเบี
่ยงเบนมาตรฐาน
เท่่ยากังเบนมาตรฐาน
บ 25.21303%เทเมืากั่อบท�ำ25.21303%
การแบ่งข้อมูลเมืออกเป็
นสี่ส่วงนเท่
บ 177023%
มีคาความเบี
่อทําการแบ
ขอมูาลๆออกเปนสี่สวนเทาๆ
กัน ต�ำแหน่งที่แบ่งได้มี 3 ค่าไดคืมอี 3ควอไทล์
(Q1) มีค1่าเท่
ากับมี5.4783
มีค่า2เท่(Q2)
ากับ 18.0340
คา คือ 1ควอไทล
(Q1)
คาเทากับควอไทล์
5.47832 (Q2)
ควอไทล
มีคาเทากัและควอ
บ 18.0340 และควอไทล 3
ไทล์ 3 (Q3) มีค่าเท่ากับ 29.0795
หมายถึ
ง กองทุ
นที่มนีอทีัต่มราการเติ
บโตของเงิ
นจัดนสวั
อยกว่
าหรืาอหรืเท่อาเทกับากั5.4783
29.0795
หมายถึ
ง กองทุ
ีอัตราการเติ
บโตของเงิ
จัดสสวัดิกสารน้
ดิการน
อยกว
บ 5.4783 เปนกองทุนที่ม
เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของเงิ
สดิก ใารอยู
่สุด นกองทุ
่มีอัตราการเติ
บโตของเงิ
สดิการ า 5.4783 แตไมเ
จัดสวันสจัดิดกสวัารอยู
นระดั่ใบนระดั
น อยทีบน้่ สอุดยที
กองทุ
ที่มีอนั ตทีราการเติ
บโตของเงิ
นจัดสวันจัสดดิสวั
การมากกว
มากกว่า 5.4783 แต่ไม่เกินกองทุ
18.0340
เป็นกองทุ
นที่มนีการเติ
จัดสวับสดิปานกลาง
การอยู่ในระดั
บปานกลาง
กองทุนบทีโตของเงิ
่มี นจัดสวัสดิการ
นที่มกี ารเติ
บโตของเงิ
จัดสวับสโตของเงิ
ดิการอยูนในระดั
กองทุ
นที่มอี ัตราการเติ
อัตราการเติบโตของเงินจัดสวัสดิการมากกว่า 18.0340 แต่ไม่เกิน 29.0795 เป็นกองทุนทีม่ กี ารเติบโตของเงินจัดสวัสดิการ
แตไมเกิน 29.0795 เปนกองทุนที่มีการเติบโตของเงินจัดสวัสดิการอยูในระดับมาก กองทุนที่มอี ัตราการเติบโตขอ
อยู่ในระดับมาก กองทุนที่มีอัตราการเติบโตของเงินจัดสวัสดิการมากกว่า 29.0795 ขึ้นไป เป็นกองทุนที่มีการเติบโตของ
มากกวา 29.0795 ขึ้นไป เปนกองทุนที่มกี ารเติบโตของเงินจัดสวัสดิการอยูในระดับมากที่สุด
เงินจัดสวัสดิการอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการเรีย งลําดับข อมูล ของกองทุนหมูบาน พบวา กองทุ นหมู บานที่มีการเติบโตของเงิ นจัด สวัส ดิก
กองทุนหมูบานดงแมอาว อําเภอแม
76 วาง รองลงมาไดแก กองทุนหมูบานหวยฝกดาบ อําเภอแมแตง และกองทุน
อําเภอดอยหลอ
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จากการเรียงล�ำดับข้อมูลของกองทุนหมูบ่ า้ น พบว่า กองทุนหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารเติบโตของเงินจัดสวัสดิการมากทีส่ ดุ
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านดงแม่อาว อ�ำเภอแม่วาง รองลงมาได้แก่ กองทุนหมู่บ้านห้วยฝักดาบ อ�ำเภอแม่แตง และกองทุน
หมู่บ้านเหล่าป๋วย อ�ำเภอดอยหล่อ

4. การอภิปรายผล
ต่อไปนี้

จากการวิจัย เรื่อง สถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถอภิปรายผล ได้ดัง

1. การศึกษาสถานการณ์ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
		 ด้านความเพียงพอของเงินทุน พบว่าผลตอบแทนต่อส่วนของทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61% ซึ่งเป็นอัตราผล
ตอบแทนที่ดีในระดับหนึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 2.5%
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดของ สโรกาญจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ (2555) ที่กล่าวว่า การลงทุน
ต่างๆ ควรจะได้ผลตอบแทนไม่น้อยไปกว่าเงินเฟ้อ และอยู่ภายใต้ขอบเขตของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในด้านคุณภาพ
ของสินทรัพย์ พบว่ากองทุนหมู่บ้านมีรายได้จากการให้สินเชื่อในระดับที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.69% และมีคุณภาพ
ของสินเชื่ออยู่ในระดับสูง เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านไม่มีหนี้สูญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�ำนวย แสงโนรี (2554) ที่
กล่าวว่า สมาชิกไม่มีความสามารถในการช�ำระหนี้คืนตามก�ำหนดเวลาถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จัดอยู่ในระดับที่เกิดขึ้นน้อย
และสอดคล้องกับ เพลินพิศ สัตย์สงวน (2549) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์เงินกู้ที่กระท�ำโดยคณะกรรมการหมู่บ้านจะดีกว่า
ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ปล่อยกู้ เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านรู้จักผู้กู้ดี จึงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กู้ดีกว่าสถาบันการเงิน
ท�ำให้ความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ (asymmetric information) ลดน้อยลง ดังนั้นความเสี่ยงที่จะ
ไม่ได้รับเงินกู้คืน (default risk) จึงลดลงด้วย ในด้านความสามารถในการบริหาร พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกรรมการ 1 คน
จะให้การดูแลลูกหนีป้ ระมาณ 9 คน ในด้านความยัง่ ยืน พบว่า สมาชิกจะได้รบั ผลประโยชน์จากก�ำไรของกองทุนโดยเฉลีย่
คนละ 774 บาท และกองทุนหมู่บ้านมีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 19.18% ซึ่งถือว่ามีการเติบโตของ
ก�ำไรอยู่ในระดับที่ดีในระดับหนึ่ง แสดงถึงความยั่งยืนของกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฤชุกร สิริโยธิน (2554)
และจิตรา นุชประเสริฐ (2557) ที่กล่าวถึงฐานะและผลการด�ำเนินงานหรือก�ำไรจากการท�ำธุรกิจเป็นตัวชี้วัดหลักที่ใช้
ในการพิจารณาความมั่นคงของสถาบันการเงิน
2. การศึกษาประสิทธิผลการด�ำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
		 ด้านความสามารถในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชุมชน พบว่า การเติบโตของทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
30.21% แสดงว่ากองทุนหมูบ่ า้ นมีความสามารถในการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของชุมชนได้ในระดับทีด่ ี ซึง่ สอดคล้อง
กับจุดมุง่ หมายของกองทุนหมูบ่ า้ น ทีก่ ล่าวว่า เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับการลงทุนเพือ่ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส�ำหรับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง (สายชล ปัญญชิต, 2555) และในด้านความสามารถในการจัดสวัสดิการให้ชุมชน พบว่า การเติบโตของเงิน
จัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.82% ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ ที่เท่ากับ 19.18%
และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของกองทุนหมู่บ้าน ที่กล่าวว่า เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่
การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสอดคล้องกับ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และ
เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา (2554) ที่กล่าวว่า ผลตอบแทนจากเงินกองทุนหมู่บ้านจะถูกจัดสรรตามส่วนส�ำหรับจุดประสงค์
ต่างๆ ได้แก่ เงินปันผลผู้ถือหุ้นและสมาชิก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เงินสมทบเข้ากองทุน และกิจกรรมด้านสวัสดิการ
หมู่บ้าน เช่น ทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งการจัดสรรผลประโยชน์นี้จะเป็นไปตามความเห็นชอบของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
นั้นๆ
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