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บทคัดยอ 
 เปนที่คาดหวังวากลุมออมทรัพยที่มีประสิทธิภาพจะเอ้ือตอการผลิตและความเปนอยูของ
ชุมชนการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยและ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในเขตภาคเหนือตอนบน จาก
ตัวอยางกลุมออมทรัพย 100 กลุมในจังหวัดเชียงใหมและเชียงรายดวยวิธีการวิเคราะหการโอบลอม
ขอมูล (DEA) ซ่ึงพบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเฉลี่ยที่  0.464 และเม่ือวิเคราะห
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยดวยแบบจําลองโทบิตพบวา ปจจัย
ทางดานจํานวนสมาชิก กําไรสุทธิตอสินทรัพยรวม กําไรสุทธิตอทุนเรือนหุน วงเงินกูใหแกสมาชิกเฉลี่ย
ตอคน สัดสวนทุนเรือนหุนตอเงินใหกูทั้งหมด และความสามารถบริหารการเงินของคณะกรรมการ มีผล
ตอความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ปจจัย
ดานสัดสวนเงินรับฝากตอเงินใหกูทั้งหมดมีผลในเชิงลบอยางมีนัยสําคัญ งานวิจัยน้ีใหขอเสนอแนะเชิง
นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยดวยคือกลุมออมทรัพยตองเพ่ิม
จํานวนสมาชิกใหมากขึ้นเพ่ือไดการประหยัดจากขนาด เพราะสมาชิกกลุมจะเปนทั้งแหลงที่มาและแหลง
ที่ใชไปของเงินทุน นอกจากนี้กลุมตองเนนการแสวงหาทุนจากสมาชิกในรูปของทุนเรือนหุนมากกวาการ
รับฝากเงิน ทั้งน้ีเน่ืองจากทุนดําเนินการจากทุนเรือนหุนไมมีตนทุนทางการเงิน ในขณะท่ีเงินรับฝากน้ัน
มีดอกเบี้ยเปนตนทุน และการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยของภาครัฐและเอกชนตอง
เนนสนับสนุนการฝกอบรมดานบริหารจัดการแกคณะกรรมการมากกวาการใหเงินอุดหนุน  
----------------------------------------------------------------- 

1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเกษตรศาสตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2ศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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Abstract 

 Efficient savings groups are envisioned to help in improving production capability and 

livelihoods of the local communities.  The present study, thus, has the purposes to evaluate the 

operational efficiency of savings groups and analyze the determining variables of performance 

efficiencies of 100 samples of savings groups operating in Chiang Mai and Chiang Rai 

provinces in the upper northern region of Thailand.  Data Envelopment Analysis (DEA) method 

was employed for performance evaluation and the study found the mean efficiency score of all 

samples to be 0.464.  The Tobit regression model application provided the results that the 

variables having positive relationships at statistically significant level with the operational 

efficiency of the savings groups were the number of group members, net profit as percentage 

of total assets, net profit as percentage of share capital,  average loan size per member, share 

capital to total lending ratio, and the financial management capability of the organizational 

committee; while the deposit-taking to total lending ratio had negative relationship with the 

performance at statistically significant level.  These empirical findings provide a policy 

implication that membership enlargement is imperative for helping enhance the performance 

efficiency of savings groups due to the economy of scale because the members are both 

supplier and user of the organization’s financial capital.  Another advice is the stress on 

mobilization of working capital from share–taking rather than deposit-taking since the latter 

alternative has interest payments as an operational cost. It is also recommended that 

government agencies or public sector entities, in their supports to foster the savings groups 

operation, place emphasis on providing training on management and administration for the 

group committee members rather than subsidy. 

Key words: Operational efficiency, Microfinance, Saving group, Agricultural communities, 

         Northern Thailand  
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บทนํา 
 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญ เนนภาคการเกษตรเปนพ้ืนฐานที่
สําคัญ กอนการขยายไปสูภาคอุตสาหกรรมอ่ืน แตอยางไรก็ตาม ระบบเกษตรของกลุมประเทศเหลาน้ีมี
ฐานการผลิตอยูในชนบทและมีรูปแบบการผลิตเปนแบบยังชีพ โดยมีเปาหมายหลักคือการสรางความ
ม่ันคงทางดานอาหารเปนสําคัญ จึงสงผลใหระดับความเปนอยูของครัวเรือนอยูในระดับต่ํา (John and 
Mellor, 1961)  ดังน้ัน หลายประเทศจึงพยายามสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีการผลิตตางๆ เขามา
พัฒนาระบบการเกษตร เพ่ือใหเกิดรายไดสูงสุดในการผลิต แตก็ยังเผชิญปญหาที่สําคัญคือ ความไม
เพียงพอแหลงเงินทุนที่ใหการสนับสนุนแกเกษตรกรที่ยากจน  ดวยเหตุน้ีจึงมีการนําระบบสถาบัน
การเงินชุมชน หรือที่นิยมเรียกกันวา กลุมการเงินขนาดเล็ก (microfinance) เขามาใชเปนเคร่ืองมือใน
การแกไขปญหาดังกลาว เพราะเปนแหลงเงินทุนใหผูมีรายไดนอยกูไปลงทุนในการประกอบอาชีพ 
(Aubert, 2009) ผลผลิตและรายไดเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ลดความยากจนของครัวเรือนเกษตรได
(Morduch, 2000; Khandker, 2005) นอกจากนี้การใหสินเชื่อของกลุมออมทรัพยทําใหมีการกระจายการ

ลงทุนสูชนบท (Morduch, 1995) ทําใหมีการจางงานในครัวเรือน (Zeller, 1999) มีการจัดสรรผลกําไรตั้ง
เปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตางๆ (Hiatt and 
Woodworth, 2006; Hisako, 2009) และสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ไดอยางมีนัยสําคัญ (Weiss and Montgomery, 2005) ดวยเหตุน้ีรัฐบาลในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ประเทศในแถบแอฟริกาใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความยากจนของครัวเรือนโดยเฉพาะภาค
การเกษตร (Kevane and Wydick, 2001) และมีหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จ เชน บังกลาเทศ 
กานา กลุมประเทศในแถบทวีปแอฟริกา และประเทศในเอเชีย เชน มาเลเซีย และจีน เปนตนอยางไรก็ดี
หากรัฐตองการใชกลุมออมทรัพยเปนเคร่ืองมือในการทําลายวัฎจักรความยากจน รัฐบาลตองไมเขาไป
แทรกแซงการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย (Morduch, 2000) สําหรับประเทศไทยกลุมออมทรัพยสวน
ใหญจัดตั้งใน 2 รูปแบบ คือ กลุมเพ่ือการผลิตมีจํานวน 23,652 กลุมและกลุมเครดิตยูเน่ียนมีจํานวน 
1,337 กลุม (กรมพัฒนาชุมชน,2554)  
 เขตชนบทในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีโครงสรางเศรษฐกิจที่ยังออนแอ ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนสําคัญ และสภาพความเปนอยูของประชากรยังมีฐานะที่
ยากจน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552) ดวยเหตุน้ีองคกรภาครัฐ
และเอกชนจึงไดมีการสนับสนุนและสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกันจัดตั้งองคกรการเงินชุมชนขึ้น คือ 
“กลุมการเงินขนาดเล็ก” สวนใหญเรียกวา ”กลุมออมทรัพย” (ในที่น้ีจึงใชสองคําน้ีทดแทนกัน) กลุมออม
ทรัพยที่จัดตั้งขึ้นในแตละชุมชนจะมีชื่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุม
เครดิตยูเน่ียน ธนาคารหมูบานและกลุมสัจจะ เปนตน เปาหมายหลักของการจัดตั้ง คือ เปนแหลงเงินทุน
ใหกับเกษตรกรเพ่ือกูยืมไปลงทุน แตเปนที่นาสังเกตวาแมจะมีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยกระจายในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเพ่ิมขึ้นทุกป (กรมการพัฒนาชุมชน,2554) แตสัดสวนของครัวเรือนที่ยากจนกลับ
เพ่ิมสูงขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551) ปญหาของกลุมออม
ทรัพยที่พบคือ ทุนดําเนินงานของกลุมมีไมพอเพียงตอความตองการของสมาชิก โดยเฉพาะกลุมที่เริ่ม
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จัดตั้ง ในขณะกลุมออมทรัพยขนาดใหญก็มีปญหาดานการบริหารจัดการ ขาดโครงสรางที่เอ้ือใหเกิด
ความยั่งยืน ขาดการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และไมเปนสภาพนิติบุคคล เกิดการคดโกง การ
ยักยอก การบริหารจัดการกลุมขาดประสิทธิภาพ เจาหนาที่ไมมีความรูในการทําบัญชี และการสนับสนุน
ของภาครัฐบาลใหความสําคัญนอย (ปทมาวดี ซูซูกิ, 2552) 
 ดวยเหตุน้ี จึงเปนประเด็นคําถามวา การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน
เกษตรเขตภาคเหนือตอนบนมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพียงใดและมีปจจัยใดบางที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยทั้งนี้ หากกลุมออมทรัพยที่จัดตั้งขึ้นดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ คาดวาจะสงผลใหคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรดีขึ้น สามารถชวยลดสัดสวน
ครัวเรือนที่ยากจนลงได และเปนหนทางที่มีสวนทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่อาศัยฐาน
การเกษตรมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

วัตถุประสงคในการศึกษา 
 1.เพ่ือทราบประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในเขตชุมชนเกษตร 

 2.เพ่ือทราบปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในเขตชุมชนเกษตร 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1.แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ  
 การศึกษาประสิทธิภาพของสถาบันการเงินขยายตัวอยางรวดเร็วในทศวรรษที่ 20 (Berger and 
Humphrey, 1997) โดยการศึกษาเหลาน้ีอาศัยเคร่ืองมือการวิเคราะหเสนพรมแดนเชิงเฟนสุม 
(Stochastic frontier analysis: SFA) ซ่ึงเปนการศึกษาแบบพารามิเตอรและการวิเคราะหการโอบลอม
ขอมูล (Data envelopment analysis: DEA) เปนการศึกษาแบบนอนพารามิทริกซ  อยางไรก็ตามพบวา
การวิเคราะหประสิทธิภาพของสถาบันการเงินโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญอยูบนฐานของ
วิธีการ DEA (Das and Ghosh, 2006) 
 การวิเคราะหประสิทธิภาพโดยวิธีนอนพาราเมทริกซโดยใช DEA เปนวิธีการที่ไมขึ้นกับรูปแบบ
ของฟงกชั่นของเสนพรมแดน หากแตใชวิธีการสรางสวนประกอบเชิงเสน (linear combination) ระหวาง
กลุมของปจจัยการผลิตและผลผลิตที่โอบลอมขอมูลของกลุมตัวอยางทั้งหมด  วิธีการดังกลาวจึง
หลีกเลี่ยงปญหาการสรางรูปแบบจําลองผิดพลาด (misspecification) (Miller and Noulas, 1997; Resti, 
1997; Fried et al., 1999)  แนวคิดของวิธีการ DEA เก่ียวของกับการตัดสินใจของหนวยตัดสินใจ
(decision making unit:DMU) ในการใชปจจัยการผลิตที่แตกตางกัน n ตัว เพ่ือผลิตสินคา m ตัว 
ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตและผลผลิตถูกวัดในรูปของอัตราสวนของผลผลิตที่ถวงน้ําหนัก 
(weighted outputs) ตอปจจัยการผลิตที่ถวงน้ําหนัก (weighted inputs) และรูปแบบความสัมพันธที่สวน
ใหญอยูในรูปแบบผลไดตอขนาดที่เปลี่ยนแปลงได (variable return to scale: VRS) ทั้งนี้เน่ืองจาก
หนวยผลิตไมไดทําการผลิต ณ ขนาดการผลิตที่เหมาะสม (optimal scale) หรือทําการผลิตภายใตการ
แขงขันที่ไมสมบูรณ (imperfect competition) หรือเผชิญกับขอจํากัดเร่ืองระเบียบของรัฐบาล
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(government regulations) หรือการเงิน (finance) (Coelli et al., 2005) (จึงไมพิจารณากรณีการผลิตที
มีผลไดตอขนาดคงที่)   
 นอกจากน้ีขอดีและประโยชนของ DEA ดังกลาวขางตนแลว ยังพบวา การใช DEA ยังมีขอดีซ่ึง
สามารถใหไดกับหนวยตัดสินใจที่ผลิตสินคาไดหลายชนิดจากการใชกลุมปจจัยการผลิตกลุมหน่ึง ซ่ึงเปน
ขอดีที่เหนือกวาวิธี SFA ที่สามารถใชไดกับหนวยตัดสินใจที่ผลิตสินคาเพียงหนวยเดียวเทาน้ัน  แม 
DEA จะมีขอดีหลายประการและงายตอการนํามาใชกับการศึกษาที่มีตัวอยางไมมากนัก อยางไรก็ตามสิ่ง
ที่นักวิจัยควรใหความสนใจคือ การเลือกใชแบบจําลองใหสอดคลองกับเปาหมายของการผลิตที่แบง
ออกเปน 2 ดาน ประกอบไปดวย การผลิตที่มีเปาหมายที่ผลผลิต (output oriented) เม่ือมีปจจัยการผลิต
ที่จํากัด และการผลิตที่มีเปาหมายที่ปจจัยการผลิต (input oriented) เม่ือมีการกําหนดปริมาณผลิตที่
ตองการ (Coelli et al., 2005) 

2.ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 
  ในการศึกษาที่ผานมาพบวา ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย ถูกกําหนด
โดยปจจัยหลายประการ ซ่ึงไดรับการพิสูจนโดยงานวิจัยเชิงประจักษหลายงาน และสามารถสรุปไดดังน้ี 
  ปจจัยชุดแรก คือ ปจจัยดานสถาบัน จากงานวิจัยกอนหนาที่ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาทักษะ
และความรูความสามารถของคณะกรรมการเปนสิ่งสําคัญตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมมาก
ที่สุด (Josefson, 2004; Nieto et al., 2007) เน่ืองจากการกูยืมเงินเปนการใหกูโดยไมมีหลักประกันจึง
ตองอาศัยความเชื่อถือกันระหวางสมาชิกเปนสําคัญ รวมถึงความซื่อสัตยของสมาชิกก็เปนอีกปจจัยหน่ึง
และมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะสมาชิกที่กูยืมเงิน (Casson, 2006) นอกจากน้ีการมีระบบการ
ตรวจสอบกันระหวางสมาชิกเชน การใชเงินตรงตามวัตถุประสงค  (Arun, 2005; Hermes et al., 2005)  
การมีสวนรวมของสมาชิกในดานการบริหารจัดการ เชน การกําหนดนโยบายรวมถึงการออกกฎเกณฑ
ตางๆ  การเสริมสรางความรวมมือภายในกลุม เชน การเขารวมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือ
แนวทางในการพัฒนากลุม (Hartarska, 2005; Westover et al., 2008) การกําหนดนโยบายที่เหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของสมาชิก การใหบริการทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอตอความ
ตองการของสมาชิก  เชน การพัฒนารูปแบบการใหบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วทันตอความ
ตองการของสมาชิก รวมถึงการมีสภาพคลองทางการเงิน  (Harrision et al.,1998; Zeller, 2004; 
Casson, 2006) จะสงผลถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมทั้งสิ้น  
  ปจจัยชุดที่สอง คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ แบงเปน 2 สวน คือ 1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ
ของสมาชิกประกอบดวย รูปแบบการลงทุนของสมาชิกที่กูเงินจากกลุมวาสอดคลองกับสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมหรือไม (Westover et al., 2008) ซ่ึงสงผลผลผลิตที่ไดรับจากการลงทุน
รวมถึงรายไดที่ไดรับจากการลงทุน และจะมีผลตอระดับการบริโภคของสมาชิกเพราะรายไดจากการ
ลงทุนเปนตัวกําหนดระดับการบริโภค อน่ึงจากการศึกษาที่ผานมาพบวาระดับคาครองชีพก็เปนอีกปจจัย
หน่ึงที่สําคัญเพราะจะสงผลถึงระดับการออมของครัวเรือน (Thapa et al., 2005)  2)ปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจของกลุมออมทรัพย ประกอบดวยปริมาณเงินทุนของกลุม (Hartarska et al., 2005) เงิน
อุดหนุนและเงินบริจาคจากองคกรภายนอกโดยเฉพาะองคกรภาคเอกชนที่มักนิยมใหเงินทุนแบบใหเปลา 
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(Herme et al., 2005) นอกจากน้ียังมีปจจัยดานตนทุนการดําเนินงานที่ต่ําชวยใหกลุมมีผลกําไรเพิ่มขึ้น 
ทําใหมีเงินทุนการดําเนินงานที่ไมมีตนทุนเพ่ิมสูงขึ้นจึงสามารถยืดหยุนในการคิดอัตราดอกเบี้ยแก
สมาชิก (Westover et al., 2008) ซ่ึงผลการศึกษาที่ผานมาพบวา อัตราดอกเบี้ยเงินกูที่กลุมคิดกับ
สมาชิกมักต่ํากวาสถาบันการเงินอ่ืน (Casson, 2006) และ 3) ปจจัยภายนอก ประกอบดวยโครงสราง
เศรษฐกิจในสังคมและโครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสงผลตอ
ภาวะการลงทุนของสมาชิก ในขณะที่นโยบายของรัฐมักสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม
กลาวคือ หากนโยบายของรัฐเปนการแทรกแซงจะมีผลใหกลุมขาดอิสระในการตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน ทั้งน้ีรวมถึงการออกกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมดวย (Hartarska, 
2005)  
  ปจจัยชุดสุดทายคือ ปจจัยดานสังคมประกอบไปดวย ความเอ้ืออาทรความเห็นอกเห็นใจซึ่ง
กันและกันของคนในสังคม ซ่ึงเปนทุนทางสังคมที่จําเปนอยางยิ่งในการรวมกลุมทางการเงิน (Vanroose, 
2008) สวนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ก็เปนปจจัยเสริมสรางความสมัครสมาน
สามัคคีของสมาชิก (Casson, 2005; Thapa and  Rasul , 2005; Vanroose, 2008) ลวนสงผลบวกตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 

 
กลุมออมทรัพยในภาคเหนือของไทย 

 กลุมออมทรัพยในภาคเหนือที่นิยมจัดตั้งและมีจํานวนมากมี 2 ประเภทคือ เครดิตยูเน่ียน ซ่ึงมี
องคกรเอกชนเปนผูสนับสนุน ขณะที่กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต มีหนวยงานของรัฐเปนผูสนับสนุน 
จากสถิติในระยะสามปพบวา จํานวนกลุมออมทรัพย สมาชิก และทุนเรือนหุนมีแนวเพ่ิมสูงขึ้น และเปนที่
นาสังเกตวา จํานวนกลุมและจํานวนสมาชิกของเครดิตยูเน่ียนมีอัตราการเพ่ิมสูงกวากลุมออมทรัพยเพ่ือ
การผลิต แตอัตราการเพ่ิมของทุนเรือนหุนของกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตจะมากกวาเครดิตยูเน่ียน
(ตารางที่1) ในดานการบริหารงานกลุมน้ันพบวา กลุมเครดิตยูเน่ียน มีระบบในการบริหารงานที่มี
มาตรฐานทั้งระบบการปลอยสินเชื่อและการจัดทําบัญชี ทั้งน้ีเพราะไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจาก
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด ในขณะที่กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต(ซ่ึงตอไปน้ี
เรียกวา กลุมการผลิต) ระบบการบริหารจัดการยังขาดมาตรฐาน การบริหารจัดการขึ้นอยูกับผูนําชุมชน
เปนสวนใหญ และขาดการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากหนวยงานที่ใหการสนับสนุน อยางไรก็ดีการ
ดําเนินงานของกลุมออมทรัพยทั้งสองประเภทยังประสบปญหาการบริหารจัดการอยางบูรณาการที่
สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน (ปทมาวดี ซูซูกิ, 2552) 
 
 
 
 
 
 



8 
 

  8

 ตารางที่ 1 จํานวนกลุม, สมาชิกและทุนดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในภาคเหนือ 

2550 2552 
รายการ 

CU1 PG2 Total CU1 PG2 Total 
จํานวนกลุม(กลุม) 118 8,986 9,104 126 8,994 9,120 
จํานวนสมาชิก(พันคน) 99 976 1,075 139 1,134 1,273 
จํานวนทุนเรือนหุน(ลานบาท) 2,660 2,259 4,919 3,546 4,649 8,195 
หมายเหตุ : CU คือ เครดิตยูเน่ียน PG คือ กลุมเพ่ือการผลิต 
ที่มา: 1กรมสงเสริมสหกรณ, 2554      2กรมพัฒนาชุมชน, 2554 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 1.พ้ืนที่ในการศึกษาและตัวอยาง  
 ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน อันประกอบไปดวย จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม เปน
พ้ืนที่ที่มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยมากที่สุด คือ 482 และ 392 กลุม  (กรมสงเสริมสหกรณ, 2554) และ
เปนพ้ืนที่ที่มีจํานวนครัวเรือนเกษตรกรรวมถึงพ้ืนที่ทําการเกษตรมากที่สุดคือ 1,942,364 ไร และ 
1,240,359ไร ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2553) การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกพ้ืนที่ 2 
จังหวัดน้ี โดยกระจายตัวอยางตามสัดสวนของสมาชิกกลุมออมทรัพย คือ กลุมเครดิตยูเน่ียนรวม 31 
กลุม (เชียงใหม 19 กลุม และเชียงราย 12 กลุม) และกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตจํานวน 69 กลุม
(เชียงใหม 20 กลุม และเชียงราย 49 กลุม) 

2. การวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาน้ีประยุกตแนวทางศึกษาสองขั้นตอนที่ใชกันกวางขวาง สําหรับการวิเคราะห

ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางเทคนิคและวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนที่1วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย (TE) 

       โดยเลือกใชวิธี DEA เน่ืองจากกลุมออมทรัพยมีผลผลิตหลายชนิดและตัวอยางขนาดเล็กเพียง 
100 กลุม โดยมีแบบจําลองดังน้ี 

 1
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  โดยที่ θ คือ คาประสิทธิภาพ (Efficient score) ของกลุมออมทรัพยรวมทั้งหมด kpO คือ ผลผลิต
ชนิดที่ k  ของกลุมออมทรัพยที่ p , kφ คือ คาถวงน้ําหนักของผลผลิตชนิดที่ k เม่ือ k  = 1,2…,n 
และ ipF คือปจจัยการผลิตชนิดที่ i  ของกลุมออมทรัพยที่ p   สวน lγ คือ คาถวงน้ําหนักของปจจัยการ
ผลิตชนิดที่ i  เม่ือ  i = 1,2…,m 
   ขอมูลตัวแปรปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ใชในการศึกษาจะเลือกใชแนวทางการวิเคราะหแบบ 
Output-oriented  model เน่ืองจากกลุมออมทรัพยอยูในฐานะผูผลิตที่มีปจจัยคือเงินทุนดําเนินงานที่มีอยู
อยางจํากัด และทุนดําเนินงานสวนใหญไดจากการออมของสมาชิก และเงินสนับสนุนจากองคกร
ภายนอกจึงไมมีคาใชจายในดานดอกเบี้ย (Matthew, 1998; Mohammad, 2003) และการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพยอยูในลักษณะของอาสาสมัครไมมีคาตอบแทน ซ่ึงตัวแปรผลผลิต(O1-O4) และปจจัย
การผลิต (F1-F4) ของกลุมออมทรัพยที่ใชในแบบจําลองประกอบดวย (ตารางที่ 2) 
 เงินใหสินเชื่อ ( 1O ): เปาหมายหลักของกลุมออมทรัพยคือการใหสินเชื่อใหกับสมาชิก ดังน้ันเงิน
ใหสินเชื่อจึงถือเปนผลผลิตที่สําคัญ  
 กําไรสุทธิ ( 2O ): แมวาการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยจะไมมุงเนนผลกําไร แตตองมีผลกําไร
เพ่ือนําไปเปนคาใชจายในการดําเนินงาน สวนที่เหลือจึงใชสรางสวัสดิการใหแกสมาชิก 
 เงินลงทุนในสินทรัพยอ่ืนๆ ( 3O ): แมวาเปาหมายหลักของกลุมออมทรัพยจะเนนการใหสมาชิก
กูยืมเงิน แตก็มีการนําเงินทุนบางสวนไปลงทุนในสินทรัพยอ่ืนเชน  เงินฝากกับธนาคารเพ่ือใหกลุมมี
สภาพคลองในการดําเนินงานและมีรายไดจากการลงทุนดวย 
 เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ( 4O ): ถือเปนผลผลิตหน่ึงที่จะวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพย เม่ือกลุมดูแลสมาชิกได 
 สวนปจจัยนําเขาสําหรับแบบจําลองมีดังน้ี 
 ทุนเรือนหุน ( 1F ): ถือเปนแหลงที่มาของเงินทุนสําหรับดําเนินงานที่สําคัญของกลุมออมทรัพย
ทุกประเภทและมีสัดสวนที่สูงเม่ือเปรียบเทียบกับเงินทุนที่ไดมาจากแหลงอ่ืน 
 มูลคาสินทรัพยคงที่ ( 2F ):สินทรัพยถาวรเชน อาคารสํานักงาน เคร่ืองใชสํานักงาน เปนตน ให
สิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานในที่น้ีใชมูลคาทรัพยสินเปนตัวแปรแทน (proxy) ของการใช
บริการจากทรัพยสิน (service flow) 
 เงินกูยืม ( 3F ): เปนทุนดําเนินงานที่ไดมาจากการกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนเชน ธนาคารออม
สิน และสวนหน่ึงเปนเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพยและ ฝากประจํา ซ่ึงเงินกูยืม 
ถือเปนแหลงที่มาของเงินทุนดําเนินงานอีกทางหนึ่ง  
 พนักงาน ( 4F ): เปนปจจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของกลุมออมทรัพย ซ่ึงพนักงานมี 2 ประเภท 
คือพนักงานที่จางมาทํางานประจํา ไดรับคาจางเปนรายเดือน และอาสาสมัครซ่ึงทํางานเปนบางคร้ัง และ
ไดคาตอบแทนเปนเบี้ยเลี้ยง 
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ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพของกลุมออมทรัพย 
ตัวแปรดานผลผลิต (O) ตัวแปรดานปจจัยการผลิต (F) 
O1=เงินใหสินเชื่อ (บาท) 
O2=กําไรสุทธิ (บาท) 
O3=เงินลงทุนในสินทรัพยอื่นๆ (บาท)  
O4=เงินกองทนุสวัสดิการของสมาชิก (บาท) 

F1=ทุนเรอืนหุน (บาท) 
F2=มูลคาของทุนกายภาพ หรือมูลคาของสินทรัพยคงที ่(บาท) 
F3=เงินกูยืมสถาบันอื่น หรือเงนิรับฝากประเภท ฝากออม 
    ทรพัย หรือเงินฝากประจํา (บาท) 
F4=จํานวนพนกังานที่ทําเต็มเวลา (คน) 

  

 ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 

 แบบจําลองเพ่ืออธิบายประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมประกอบดวย ตัวแปร  2 กลุม คือ 
ตัวแปรดานเศรษฐกิจ ( 1X - 5X ) และตัวแปรดานความสามารถในการบริหารจัดการ ( 6X - 9X ) และตัว
แปรแยกประเภทของกลุมออมทรัพย ( D )  แบบจําลองและความหมายของตัวแปรมีดังน้ี 

 εββββββββββα +++++++++++= DXXXXXXXXXTE 10998877665544332211   (6) 

 TE  เปนคาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซ่ึงวัดไดจากขั้นตอนที่ 1 
 ขนาดของกลุมซ่ึงวัดจากจํานวนสมาชิกของกลุม ( 1X ) เปนตัวแปรสะทอนการประหยัดจาก 

ขนาด (economy of scale) ในขณะที่ประสิทธิภาพของแตละกลุมเปนประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบกับ

ขนาดการผลิตขนาดเดียวกัน แตยังมีมิติที่นาสนใจที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางขนาดที่

แตกตางกันดวย ในชวงของขอมูลน้ีคาดวาขนาดจะมีความสัมพันธเปนบวกกับประสิทธิภาพ 

 อัตราสวนกําไรสุทธิ/สินทรัพยรวมในรูปรอยละ ( 2X ) แสดงถึงความสามารถของการใช

สินทรัพยใหเกิดผลิตภาพ ซ่ึงเกิดจากสองสวนคือ คุณภาพของทรัพยสินที่สอดคลองกับภาระงาน และ

คุณภาพของการจัดการของฝายบริหาร เปนที่คาดวา 2X  จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ

ประสิทธิภาพ  

 อัตราสวนกําไรสุทธิ/ทุนเรือนหุนในรูปรอยละ ( 3X ) แสดงถึงความสามารถของการบริหารการ

เงินทุน แมทุนเรือนหุนเปนเงินทุนที่ไมมีตนทุนและสามารถนําไปจัดสรรเปนเงินกูแกสมาชิกหรือใชจาย

ได โดยไมมีชวงลา (lag time) แบบเดียวกับเงินรับฝากซ่ึงตองรอการจัดการดานบัญชี และ 3X นาจะ

สงผลเชิงบวกตอระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม   

 เงินใหกูแกสมาชิกเฉลี่ยตอคน ( 4X ) การใหสินเชื่อกับสมาชิกหน่ึงคนไดในจํานวนมากเปนการ

สะทอนถึงความสามารถในการบริหารการเงินเพราะกลุมที่มีขอจํากัดทางการเงินมักกําหนดเพดานเงินกู

ใหแกสมาชิก และตนทุนการใหกูในหนวยที่เพ่ิมขึ้นจะทําใหตนทุนเฉลี่ยตอหนวยลดลง เปนที่คาดวา 4X  
มีความสัมพันธเชิงบวกกับระดับประสิทธิภาพ 
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 เงินรับฝากจากสมาชิก/เงินใหกู ( 5X  ) แหลงที่มาของเงินทุนดําเนินงานของกลุมมาจาก 2 สวน 

คือ ทุนเรือนหุนและเงินฝากจากสมาชิก เงินฝากเปนเงินทุนที่มีตนทุนคือดอกเบี้ยจาย ดังน้ัน 5X  นาจะ

สงผลลบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม  

 การบริหารจัดการของกลุม ซ่ึงเปนตัวแปรเชิงคุณภาพมีระดับการวัด 6 ระดับ ตั้งแตไมมีเลย (0) 

จนถึงระดับมากที่สุด (5) ประกอบดวย ระดับการมีสวนรวมของสมาชิกในการเลือกคณะกรรมการ ( 6X ) 

ระดับการใชกฎระเบียบในการบริหารจัดการ ( 7X ) ระดับความสามารถในการบริหารการเงินของ

คณะกรรมการ ( 8X ) ระดับความโปรงใสในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ( 9X ) และตัวแปรหุน 

( D ) แทนประเภทของกลุมออมทรัพย ซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน โดย D =1 ในกรณีเปนเครดิตยูเน่ียนซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน และ D =0 กรณีเปนกลุมเพ่ือการผลิตที่ไดรับการสนับสนุนโดย

หนวยงานรัฐ โดยตัวแปร 7X - 9X  และ D  นาจะสงผลเชิงบวกตอคาประสิทธิภาพ 

 แบบจําลองในสมการ  (6) ประมาณคาดวยคาตัวแปรตาม (TE) มีคาระหวาง 0-1 แบบจําลองที่

เหมาะสมจึงควรเปน Two-limit Tobit และประมาณคาดวยวิธี  Maxi-likelihood (อารี วิบูลยพงศ, 2549) 
 

ผลการศึกษา 

 1.ลักษณะทั่วไปของกลุมออมทรัพยตัวอยาง 

 จากการสํารวจกลุมการเงินตัวอยางพบวา ผลการดําเนินงานของกลุมเครดิตยูเน่ียนมีคาเฉลี่ยสูง

กวากลุมการผลิตทุกดาน แมจะมีจํานวนพนักงานที่ทํางานเต็มเวลาเทากัน (ตารางที่ 3) เชน เครดิตยู

เน่ียนมีสมาชิกสูงถึง 1,203 คน มากกวา 6 เทา ของกลุมการผลิต เงินฝากออมทรัพยสูงเปน 25 เทา เงิน

ฝากประจําสูงเปน 58 เทา และเงินใหสมาชิกกูสูงเปน  24 เทาของกลุมการผลิต 
 

ตารางที่  3  คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานตอกลุมของกลุมออมทรัพยบางรายการ 

ผลการดําเนินงาน กลุมเพื่อการผลิต เครดิตยูเน่ียน เฉลี่ยรวมท้ังหมด 

จํานวนสมาชิก(คน)     158      1,023      426 

จํานวนพนักงานท่ีทํางานเต็มเวลา(คน)         4             4           4 

 เงินใหสมาชิกกู (บาท/ป) 972,989 23,658,946 8,005,635 

 มูลคาท่ีดิน อาคารและทรัพยสินอื่น (บาท)   75,767   2,265,164   754,479 

 เงินรับฝากออมทรัพย (บาท) 321,874   8,068,410 2,723,300 

 เงินรับฝากประจํา (บาท)   95,609   5,559,256 1,789,340 

 ทุนเรือนหุน (บาท) 652,885 12,285,872 4,259,111 

 กําไรสะสม (บาท/ป)   32,583     769,938   261,163 

 เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก (บาท/ป)     8,364     229,104     76,793 

ท่ีมา:จากการสํารวจ 
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 2.ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 

 ผลการวิเคราะหแบบจําลองพบวา ประสิทธิภาพของกลุมออมทรัพยมีแตกตางกันมาก ตั้งแตคา
สูงมาก(0.81-1.00) จนถึงต่ําที่สุด(ต่ํากวา 0.21) และในภาพรวมมีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา มีคาเฉลี่ย
เพียง 0.464 ตัวอยางเกาะกลุมอยูประสิทธิภาพระดับ 0.21-0.40 ถึงรอยละ 34 ของตัวอยาง(ตารางที่ 4) 
อยางไรก็ตามกลุมที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมีรอยละ 21 ของจํานวนตัวอยาง เปนที่นาสังเกตวากลุม
เครดิตยูเน่ียนมีประสิทธิภาพสูงกวากลุมการผลิต โดยกลุมเครดิตยูเน่ียนที่มีประสิทธิภาพมาก-มากที่สุด
มีรอยละ 38.71 ของกลุมเครดิตยูเนียนทั้งหมด เปรียบเทียบกับกลุมการผลิตที่มีรอยละ 26.09 เทาน้ัน 
ทั้งน้ีกลุมการผลิตสวนใหญมีประสิทธิภาพนอยที่สุด-นอย (รอยละ 62.32) นอกจากน้ีประสิทธิภาพโดย
เฉลี่ยของกลุมเครดิตยูเน่ียนก็สูงกวากลุมการผลิต (0.531 และ 0.434 ตามลําดับ)  
 

ตารางท่ี 4 ระดับประสิทธิภาพกลุมออมทรัพยแยกตามประเภทกลุมออมทรัพย 
ระดับประสิทธิภาพ 
กลุมออมทรัพย 

กลุมการผลิต เครดิตยูเน่ียน รวมกลุมออมทรัพย 

คะแนน ความหมาย 
จํานวน รอยละ TE เฉล่ีย จํานวน รอยละ TE เฉล่ีย จํานวน รอยละ TE เฉล่ีย

ถวงนํ้าหนัก 
0.81-1.00 ประสิทธิภาพมากสุด 16 23.19 0.991 5 16.13 0.921 21 21.00 0.974 
0.61-0.80 ประสิทธิภาพมาก  2   2.90 0.612 7 22.58 0.667  9  9.00 0.655 
0.41-0.60 ประสิทธิภาพปานกลาง  8 11.59 0.489 9 29.03 0.495 17 17.00 0.492 
0.21-0.40 ประสิทธิภาพนอย 25 36.23 0.291 9 29.03 0.295 34 34.00 0.292 
0.00-0.20 ประสิทธิภาพนอยที่สุด 18 26.09 0.095 1   3.23 0.088 19 19.00 0.094 

รวม 69  100.00 0.434     31 100.00 0.531    100 100.00 0.464 

ที่มา:จากการคํานวณ 
 
 การที่ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยโดยเฉลี่ยคอนขางต่ําน้ัน มีสาเหตุจากการ

ที่มีปจจัยการผลิตสวนเกิน (input surplus) กลุมออมทรัพยสามารถจะลดปจจัยการผลิตลงโดยไดรับ

ผลผลิตเทาเดิม คือพบวามีรอยละ 47 ของกลุมออมทรัพยทั้งหมดมีปจจัยการผลิตสวนเกิน  โดยกลุมที่

จะตองลดมูลคาทรัพยสินคงที่มีมากถึงรอยละ  36  และมูลคาที่จะตองลดเฉลี่ยเทากับ 1,254,985.6 

บาท/กลุม   รองลงมาคือกลุมที่จะตองลดเงินกูยืมและเงินรับฝากมีรอยละ 14 มีมูลคาเฉล่ียที่จะตองลด

เทากับ 2,456,672.1 บาท/กลุม  รอยละ 12 ของกลุมสามารถลดคาจางพนักงานลงดวยมูลคาเฉลี่ย 

46,640.6 ตอกลุม รอยละ 8 ของกลุมมีการใชทุนเรือนหุนไดไมเต็มที่ มูลคาที่จะตองลดเฉลี่ย 442,705.3 

บาท/กลุม ทั้งน้ีกลุมเครดิตยูเน่ียนที่มีประสิทธิภาพสูง-สูงมาก สามารถบริหารการใชทุนเรือนหุนไดดี 

(ตารางที่ 5)  
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ตารางที่ 5 สวนเกินของปจจัยการผลิตของกลุมออมทรัพย 
คาประสิทธิภาพ 

เครดิตยูเนี่ยน(CU)1 
คาประสิทธิภาพ 

กลุมการผลิต(PG)1 ปจจัยการผลิตเขาท่ีตอง
ลด มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

จํานวน 0 0 1 1 0 1 2 2 1 0 

รอยละ2 0.00 0.00 3.23 3.23 0.00 1.45 2.90 2.90 1.45 0.00 
ทุนเรือน
หุน(บาท) 

สวนเกินเฉล่ีย3 0 0 402,088 402,088 0 1,376,231 1,488,797 462,709 295,140 0 
จํานวน 2 2 5 2 1 2 3 3 11 5 

รอยละ2 
6.45 6.45 16.13 6.45 3.23 2.90 4.35 4.35 15.94 7.25 

มูลคา
สินทรัพย 
คงที(่บาท) สวนเกินเฉลี่ย3 

3,900,201 2,030,927 5,300,624 652,886 2,449,185 163,517 824,033 94,662 342,773 691,249 

จํานวน 0 1 1 0 1 1 3 3 3 1 
รอยละ2 

0.00 3.23 3.23 0.00 3.23 1.45 4.35 4.35 4.35 1.45 
เงินกูยืม
และเงินรับ
ฝาก(บาท) สวนเกินเฉลี่ย3 

0 8,232,470 11,350,489 0 249,483 2,531,910 890,442 382,648 713,822 215,457 

จํานวน 2 1 4 2 1 0 1 1 0 0 

รอยละ2 
6.45 3.23 12.90 6.45 3.23 0.00 1.45 1.45 0.00 0.00 

คาจาง
พนักงาน
(บาท) สวนเกินเฉลี่ย3 

93,873 132,997 82,061 11,942 145,002 0 307 224 0 0 

หมายเหตุ: 1. CU หมายถึง กลุมเครดิตยูเน่ียน, PG หมายถึง กลุมการผลิต 

  2.รอยละ หมายถึง รอยละของตัวอยางในแตละประเภทกลุมออมทรัพย 
  3. input slack 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 

เม่ือพิจารณาถึงขนาดธุรกิจหรือการผลิตของกลุมออมทรัพยพบวา กลุมสวนใหญ (รอยละ 69) มี
ผลตอบแทนตอขนาดลดลง (decreasing return to scale :DRS) กลุมเครดิตยูเน่ียนเกือบทั้งหมดมีการ
ผลิตในระดับน้ี สวนกลุมการผลิตรอยละ 59 ดําเนินการอยูในระยะ DRS เชนกัน อยางไรก็ตามกลุมการ
ผลิตรอยละ 32 ดําเนินการในระยะผลตอบแทนตอขนาดเพ่ิมขึ้น (increasing return to scale :IRS) 
เพราะ การใหกูยืมแกสมาชิกยังอยูในระดับที่ต่ํา แตกลุมนําเงินทุนดําเนินการไปฝากไวกับธนาคาร 
ดังน้ันกลุมการผลิตควรขยายการดําเนินธุรกิจโดยใชทุนดําเนินการในการปลอยกูยืมแกสมาชิกใหมาก
ขึ้น เพ่ือไดผลตอบแทนจากสมาชิกซ่ึงนําเงินกูไปลงทุนขยายการผลิตมากขึ้น 

 3.ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 
 ผลการประมาณคาแบบจําลอง Tobit model ไดแบบจําลองที่มีตัวแปรอธิบายรวม 8 ตัวแปร 
จาก 10 ตัวแปร โดยละทิ้งตัวแปร 6X  และ 7X  ซ่ึงมีความสัมพันธกับ 9X  สูง เพ่ือแกปญหา 
multicollinearity (simple correlation สูงกวา 0.6) และจากการประเมินแบบจําลองพบวา คา AIC ต่ํา
กวาแบบจําลองที่มีตัวแปร 10 ตัว การประมาณคาแบบจําลองที่เลือกแลวไดผลนาพอใจ โดยพบวามีตัว
แปรซึ่งสามารถอธิบายระดับประสิทธิภาพของกลุมออมทรัพยได 7 ตัว จาก 8 ตัว มีปจจัยที่มีระดับความ
เชื่อม่ัน 0.01 ยกเวนตัวแปรหุนที่มีนัยสําคัญที่ 0.05 (ตารางที่ 6) ปจจัยที่ไมมีผลกระทบตอระดับ
ประสิทธิภาพคือ ระดับความโปรงใสในบริหารจัดการซ่ึงเปนทัศนะของคณะกรรมการ ( 9X ) ทั้งน้ี
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เน่ืองจากการดําเนินงานบางอยางไมอาจจะเปดเผยตอสมาชิกได หากมีการเปดเผยจะมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานเชน การลดจํานวนดอกเบี้ยให หรือการยืดระยะเวลาการชําระหน้ีรวมถึงการลดจํานวน
เงินที่จะตองชําระหนี้ตองวดใหกับสมาชิกที่มีปญหาการชําระหนี้ เปนตน  
 ความสามารถในการบริหารทรัพยสินเปนที่มาของประสิทธิภาพที่สําคัญ ดังเห็นไดจากอัตราสวน
กําไรสุทธิ/สินทรัพยรวม ( 2X ) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมเพ่ิมขึ้นเทากับ 
0.455 ดังนั้นการบริหารจัดการการใชสินทรัพย โดยเฉพาะดานเงินใหกู จึงเปนแหลงที่มาของรายไดที่
สําคัญ  
 สําหรับความสามารถในการบริหารการเงินของคณะกรรมการ ( 8X ) เพ่ิมขึ้น 1 ระดับจะทําให
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมเพ่ิมขึ้นเทากับ 0.088 ดังนั้นระดับความสามารถในการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการโดยเฉพาะการกระตุนใหสมาชิกไดตระหนักความเปนเจาของกลุม หากสมาชิก
มีความรูสึกเปนเจาของกลุมจะมีความหวงแหนที่จะรักษากลุมและรวมทําธุรกรรมกลุมอยางเต็มที่ และ
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานมาก 
 ความสามารถในการบริหารเงินกู โดยสามารถจัดหาเงินทุนและปลอยกูไดมากข้ึน เปนการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันเห็นไดวา หากเงินใหกูแกสมาชิกเฉลี่ยตอคน ( 4X ) เพ่ิมขึ้น 100,000 
บาท ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมเพ่ิมขึ้นเทากับ 0.086 เพราะเงินใหกูถือเปนสินทรัพยหลักที่
กอใหเกิดรายไดใหกับกลุม  อน่ึงการเพิ่มเงินกูใหกับสมาชิกจะไดประโยชนสองทางคือเปนการแสวงหา
รายไดใหกับกลุมและเปนการเพ่ิมเงินทุนใหสมาชิกนําไปลงทุนในภาคการเกษตรมากขึ้น ซ่ึงถือวาเปน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมเพราะกลุมสามารถตอบสนองความตองการเงินทุนของสมาชิกได
เต็มที่ ทําใหสมาชิกไมตองไปพ่ึงพาเงินกูจากแหลงอ่ืน  
 เม่ือเปรียบเทียบการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 2 ประเภท พบวา กลุมเครดิตยูเน่ียนมี
ประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงกวากลุมการผลิต 0.069 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุมเครดิตยูเน่ียนมีระบบการ
บริหารจัดการที่เปนระบบ ซ่ึงเปนผลจากการไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากชุมนุมสหกรณเครดิตยู
เน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด  
 อัตราสวนกําไรสุทธิ/ทุนเรือนหุน ( 3X ) เปนความสามารถในการบริหารทุนไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดตนทุน เม่ืออัตราสวนนี้เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมเพ่ิมขึ้นเทากับ 
0.061 เพราะทุนเรือนหุนถือเปนแหลงที่มาทุนดําเนินงานมากที่สุด และไมมีตนทุนดานดอกเบี้ย ถากลุม
สามารถดําเนินงานไดดีตองมีผลกําไรไดงาย การที่ขนาดผลกระทบนี้คอนขางนอยเปนเพราะ รอยละ 15 
ของกลุมยังมีทุนเรือนหุนเหลือเปนปจจัยสวนเกินจํานวนมากนั้นเอง 
 สําหรับอัตราสวนเงินรับฝากจากสมาชิก/เงินใหกู ( 5X ) ที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหประสิทธิภาพ
การดําเนินงานลดลงเทากับ 0.044  เน่ืองจากเงินรับฝากเปนเงินทุนที่มีตนทุนคือดอกเบี้ยจาย และระบบ
การรับฝากกับการปลอยกูมีระยะเวลาที่ไมสอดรับกันทําใหเกิดตนทุนดอกเบี้ยในชวงที่ยังไมไดใหกูยืม 
อยางไรก็ตามเปาหมายหน่ึงของกลุมออมทรัพยคือ สงเสริมการออม ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยปรับปรุงปจจัยอ่ืนๆ แทน  
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 การประหยัดจากขนาดมีสวนในการเพิ่มประสิทธิภาพเล็กนอย ดังจะเห็นไดจากการที่จํานวน
สมาชิกกลุมออมทรัพย ( 1X ) เพ่ิมขึ้น 100 คน ประสิทธิภาพการดําเนินของกลุมออมทรัพยเพ่ิมขึ้นเพียง 
0.007 แมวาจํานวนสมาชิกเปนตัวชี้วัดขนาดธุรกรรมของกลุมออมทรัพย เพราะเปนทั้งแหลงที่มาและ
แหลงที่ใชไปของเงินทุน  เม่ือจํานวนสมาชิกกลุมเพ่ิมขึ้นทุนดําเนินงานและปริมาณการปลอยสินเชื่อก็จะ
เพิ่มขึ้นตาม อยางไรก็ดีผลกระทบของขนาดมีนอยกวาความสามารถในการบริหารสินทรัพยและที่มาของ
ทุนในรูปตางๆ  
 

ตาราง 6 ปจจัยที่มีผลตอความมีประสิทธิภาพดวยแบบจําลอง Tobit 

ตัวแปร สัมประสิทธ์ิ สถิติ t Marginal Effect สถิติ t 
Contant -0.014 -0.150 -0.014 -0.150 

1X   0.00008***  3.476  0.00007***  3.479 

2X   0.501***  2.502  0.455***  2.504 

3X   0.067***  4.787  0.061***  4.797 

4X   0.095***  4.586  0.086***  4.581 

5X  -0.048*** -5.133 -0.044*** -5.130 

8X   0.097***  4.573  0.088***  4.586 

9X  -0.021 -0.781 -0.019 -0.782 
 D  0.076**  1.960  0.069**  1.963 
ที่มา:จากการคํานวณ 
หมายเหตุ : *** ระดับนัยสําคัญ 0.01 , ** ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

 จากความสัมพันธและผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความมีประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของกลุมออมทรัพยในเขตชุมชนเกษตรตัวอยางน้ีสามารถสรุปเปนนโยบายในการบริหาร

จัดการกลุมออมทรัพยตัวอยางเพ่ือเพ่ิมความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยไดดังน้ี 

 (1) กลุมออมทรัพยตองบริหารใหมีอัตราสวนกําไรสุทธิ/สินทรัพยรวมเพิ่มมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก

สินทรัพยสวนใหญของกลุมก็คือ เงินทุนดําเนินงาน ดังน้ันกลุมจะตองมีการบริหารจัดการเงินทุนดังกลาว

เพ่ือกอใหเกิดรายไดมากที่สุด ซ่ึงการมีรายไดมากที่สุดไมไดเกิดจากที่กลุมจะตองคิดดอกเบี้ยสูงที่สุด แต

เกิดจากกลุมตองพยายามเพ่ิมทุนดําเนินงานในรูปของทุนเรือนหุนซึ่งไมมีตนทุนดานดอกเบี้ย และกลุม

ตองพยายามใชทุนดังกลาวหมุนใหสมาชิกกูอยางตอเน่ือง เพราะมีบางกลุมที่มีการรับฝากเงินจาก

สมาชิก ตองพยายามกันเงินสวนหนึ่งไวเผื่อสมาชิกมาถอนเงิน ทําใหเสียโอกาสทั้งสมาชิกที่ตองการกู

เงินและโอกาสที่กลุมจะนําไปบริหารใหเกิดรายได 

 (2) ควรเพ่ิมความสามารถในการบริหารการเงินของคณะกรรมการทั้งน้ีเน่ืองจากความสามารถ

ในดานการบริหารจัดการของคณะกรรมการจะสงผลตอผลการดําเนินงานของกลุมในทิศทางเดียวกัน 
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ความรูดานการบริหารการเงินที่คณะกรรมการจะตองมีคือ การแสวงหาทุนดําเนินงานที่มีตนทุนต่ํา

โดยเฉพาะการระดมเงินทุนเรือนหุนจากสมาชิกทั้งที่ตองการกูและไมตองการกู บางกลุมใชทุนทางสังคม

โดยรณรงคผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและไมมีความจําเปนที่จะกูยืมมารวมออมในรูปทุนเรือนหุนทําใหกลุม

มีทุนดําเนินงานที่จะปลอยกูกับสมาชิกที่มีฐานะไมคอยดีและตองการกูในจํานวนมากกวาทุนเรือนหุนที่

ตนมีอยู  นอกจากนี้คณะกรรมการตองมีความรูในดานการวิเคราะหการใหสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ

หลังจากการใหกูกับสมาชิกแลว โดยเฉพาะการติดตามการใชเงินกูใหตรงตามวัตถุประสงคเพ่ือปองกัน

การนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคซ่ึงเปนสาเหตุของหนี้เสีย  

 (3) ควรเพ่ิมอัตราสวนกําไรสุทธิ/ทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนถือเปนแหลงที่มาของทุนดําเนินงาน

ของกลุมที่มากที่สุด ดังน้ันกลุมจะตองหาแนวทางการบริหารจัดการเงินทุนเรือนหุนเพ่ือใหไดรับ

ประโยชนมากที่สุด เชน การขยายวงเงินกูหรือประเภทของวงเงินกูเพ่ือสนับสนุนการลงทุนและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกร การดําเนินงานดังกลาวแมวาจะมีความเส่ียงมากกวาการนําเงินทุนเรือนหุน

ไปฝากไวกับสถาบันการเงิน แตผลประโยชนที่กลุมจะไดรับจะมีมากกวาตัวอยางเชน ไดรับดอกเบ้ียสูง

กวา และสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการใชเงินทุนดังกลาวดวย เพียงแตคณะกรรมการกลุมจะตองมี

ความรูความสามารถในการบริหารจัดการดานการเงินใหมากพอ 

 (4) ควรลดอัตราสวนเงินรับฝากจากสมาชิก/เงินใหกูลง เงินทุนดําเนินงานของกลุมออมทรัพยมา

จาก 2 สวน คือ จากการสะสมทุนของสมาชิกคือทุนเรือนหุน เงินทุนสวนนี้ไมมีตนทุนสามารถกําหนด

อัตราดอกเบี้ยที่ไมสูงมากนักเพ่ือลดภาระดอกเบี้ยใหกับสมาชิก แตเงินทุนจากสวนที่สองคือ เงินรับฝาก

จากสมาชิกน้ันมีตนทุนดอกเบี้ย หากกลุมไมมีทักษะหรือความสามารถในการบริหารจัดการเงินสวนนี้จะ

ทําใหกลุมมีภาระคาใชจายดานดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น ผลกําไรของกลุมจะลดลง และหากผูฝากถอนเงิน จะทํา

ใหกลุมขาดสภาพคลองทันที่ โดยเฉพาะกลุมที่มีทุนดําเนินงานต่ํา กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เพ่ิมทุนเรือนหุน

ใหมากกวาเงินฝาก 

 (5) ควรเพ่ิมจํานวนสมาชิกกลุมใหมากเพราะสมาชิกเปนแหลงที่มาของเงินทุนและเปนแหลงทีใ่ช

ไปของเงินทุน หากกลุมใดมีจํานวนสมาชิกนอยปริมาณธุรกิจก็นอยตามไปดวย ในทางตรงกันขามหากมี

จํานวนสมาชิกเพ่ิมสูงขึ้นปริมาณเงินทุนก็เพ่ิมขึ้น การใหสินเชื่อก็เพ่ิมสูงขึ้นตามไปดวย ดังนั้นสมาชิก

ของกลุมออมทรัพยจึงมีความสําคัญอยางมากตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุม 

 

สรุป 

 กลุมเครดิตยูเน่ียนมีขนาดและผลการดําเนินงานเหนือกวากลุมการผลิต แมวาจะมีพนักงาน

ประจําเทากัน และสงผลใหประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงกวากลุมการผลิต ในการบริหารการเงิน กลุม

ออมทรัพยมีปจจัยเหลือทีสําคัญคือ มูลคาทรัพยสินคงที่ เงินกูยืมและเงินรับฝาก คาจางพนักงาน และทุน

เรือนหุน  ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของกลุมออมทรัพยต่ํามาก (0.464) รอยละ 21 ของกลุมมีประสิทธิภาพ
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อยูระหวาง 0.81-1.00 กวาคร่ึงของกลุมออมทรัพยมีประสิทธิภาพ 0.40 หรือต่ํากวา จึงเห็นไดวา กลุม

ออมทรัพยที่ถือวาเปนแหลงเงินทุนใกลตัวสําหรับเกษตรกรในชนบท ซ่ึงควรมีบทบาทสําคัญตอการ

พัฒนาและพึ่งตนเองของชุมชนยังมีปญหาตองปรับปรุงกลุมเองเปนอยางมาก อยางไรก็ตามกลุมสวน

ใหญสามารถเรียนรูจากกลุมที่มีผลการดําเนินงานดีเปนแบบอยางได และ benchmark เพ่ือพัฒนาตัวเอง

 การศึกษานี้เสนอแนะแนวทางในการเพิ่มความมีประสิทธิภาพการดําเนินงานของกลุมออม

ทรัพยในเขตภาคเหนือตอนบนไวดังน้ี (1) กลุมออมทรัพยควรจะบริหารใหมีอัตราสวนกําไรสุทธิ/

สินทรัพยรวมเพ่ิมมากขึ้น (2) ควรเพิ่มเงินใหกูแกสมาชิกเฉลี่ยตอคน (3) ควรเพ่ิมอัตราสวนกําไรสุทธิ/

ทุนเรือนหุน (4) ควรลดอัตราสวนเงินรับฝากจากสมาชิก/เงินใหกูลงและ (5) ควรเพ่ิมจํานวนสมาชิกกลุม

ออมทรัพยใหมากขึ้น และที่สําคัญคือ (6) ควรเพ่ิมความสามารถในการบริหารการเงินของคณะกรรมการ 
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