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การศึกษาความเข้มแข็งและการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ
The Study of Strengthening and Factors Effecting of the Non-Performing  
Loansof Micro-Financial in the Northern Region

ดร. สุรชัย กังวล1

บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาความเข้มแขง็และวเิคราะห์เหตปัุจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิ 
รายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ หน่วยการวิเคราะห์เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในเขตภาคเหนือ จ�านวน 86 สหกรณ์ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ 
ผลการวิจัยพบว่าลักษณะความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนนั้น ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�า และกระบวนการบริหาร
จัดการภาพรวมของความเข้มแข็งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดคือ กระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ทางอ้อมมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วม รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด
คอื ทนุทางสงัคม รองลงมาคอื ภาวะผูน้�า ซ่ึงคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก ต้องตระหนกัและเรยีนรูใ้ห้เข้าใจถงึหลกัการ 
อดุมการณ์ของสหกรณ์อย่างลกึซึง้ เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทกุคนและสมาชกิทกุคนต้องมีวนิยัทางการเงนิ เมือ่กู้ยมืเงนิ 
สหกรณ์ไปแล้วต้องช�าระให้ตรงตามเงื่อนไข สหกรณ์จึงจะเกิดความเข้มแข็งและเป็นที่พึงของชุมชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สถาบันการเงินชุมชน การวิเคราะห์เส้นทาง 

ABSTRACT
  The objective of this study was to study the strengthening and factors effecting of the  
non-performing loans of micro-financial in the Northern Region. This research was a quantitative  
research which 86 credit union cooperatives were sampling. The data was analyzed in mean, standard 
deviation and path analysis. The results showed that the social capital, leadership and management 
process brought to the strength of micro-finance at high level. The direct factors were management 
process and interest rates, respectively. The indirect factors were participation and credit officer,  
respectively. As well, the direct and indirect factors were social capital and leadership. Moreover,  
the cooperative committees and members should deeply realize and understand the principles  
and ideals of cooperative for immuring the non-performing loans. Because of cooperative belonged  
to cooperative members, then they had to practice following the loan conditions for strengthening  
and sustaining of community.
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1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
  จากการที่คนกลุ ่มใหญ่ของประเทศไม่มีเงินทุน 
ของตนเอง ส่งผลให้เกดิการขาดโอกาสในการยกระดบัชวิีต 
ไม่มีเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีโอกาส
ใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินหลักได้อย่างเต็มที่ 
เนือ่งจากมอีาชพีรายได้ไม่แน่นอน ขาดหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั 
และขั้นตอนการเข้าถึงบริการยุ่งยากซับซ้อนท�าให้ต้องพึ่ง 
แหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง ถูกการเอารัด
เอาเปรียบทางด้านการเงินไม่สามารถลืมตาอ้าปากในการ
ด�ารงชีวิตอยู่ได้ ส่งผลท�าให้ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองโดยการ 
ร่วมกันจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ชุมชนหลายแห่งได้คิดจัดตั้งกองทุน กลุ่มออมทรพัย์สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่ง
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือเป็นสถาบันการเงินชุมชนอีก
แห่งหนึ่งที่ได้ก่อตั้งขึ้น เพ่ือช่วยเหลือด้านการเงินและ
สวสัดกิารของชุมชนกนัเอง โดยสมาชกิในชุมชนเป็นเจ้าของ 
แต่การด�าเนนิงานมักประสบกบัปัญหาการขาดประสบการณ์ 
ในการบรหิารจดัการด้านการเงนิและด้านสนิเชือ่ โดยเฉพาะ 
ปัญหาการเกดิหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ ซึง่ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์
  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้เน้นการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด�ารงชีวิต
อย่างมัน่คงทัง้ในระดับครอบครวัและชุมชน โดยพัฒนาระบบ 
การคุ้มครองหรือสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม 
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการประกอบ
อาชีพและรายได้อย่างทั่วถึง และการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
ความครอบคลมุของการให้บริการของสถาบนัการเงินชุมชน 
ระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง 
(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ, 2554) และจากข้อมูลปีพ.ศ. 2552 พบว่าสหกรณ ์
มีหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing 
loans : NPL) 20,000 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 0.025 ของ 
หนี้ทั้งหมด สหกรณ์มีทุนด�าเนินงาน 932,158.25 ล้านบาท 
สหกรณ์ประสบปัญหากับการจัดการหนี้ตามกฎหมาย 
ซึ่งถ้าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นย่อม 
ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานธุรกิจของสหกรณ์เป็น 

อย่างมาก เช่น เงนิสดขาดบญัชลูีกหนีค้้างช�าระนาน ดอกเบ้ีย 
เงินกู้เรียกเก็บไม่ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีค�าส่ังที่ 
144/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 ระบุให้เพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการธรุกจิสนิเชือ่ เพือ่ป้องกนั 
ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 
เรื่อย ๆ เฉลี่ยสหกรณ์ละ 6.08 ล้านบาท โดยให้จัดท�าแผน
งานและเป้าหมายในการด�าเนนิงาน เชือ่ว่าจะสามารถแก้ไข 
ปัญหาลูกหนี้เงินกู้ผิดนัดช�าระหนี้ได้ (สถาบันพัฒนากรรม
การสหกรณ์, 2554) 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
เรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและการวิเคราะห์เหตุปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน
การเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะต้องการเป็นจุด
เริ่มต้นท่ีจะช่วยกระตุ ้นให้สถาบันการเงินชุมชนหันมา 
ให้ความส�าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ ้มกัน 
ในการด�าเนนิธรุกจิสนิเช่ือมากยิง่ขึน้ โดยต้องมกีารวางระบบ 
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการท�างาน รวมไปถึงมีการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มี
ปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ผิดนัดช�าระหนี้เพื่อให้สถาบัน
การเงินชุมชนเป็นแหล่งทุนที่ส�าคัญส�าหรับชุมชนต่อไป 
ในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน
ชุมชนในเขตภาคเหนือ
  2. เพ่ือวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ท่ีมีนัยยะต่อการพัฒนาที่น�าไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในเขต
ภาคเหนือ  

ขอบเขตของการวิจัย
  1. ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา
ที่น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคเหนือน้ัน ศึกษาเฉพาะตัวแปร ทุนทางสังคม 
ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหน้าที่ 
สนิเชือ่หรอืผูท้ีท่�าหน้าทีส่นิเชือ่ กระบวนการบริหารจดัการ 
และสัดส่วนปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เท่านั้น
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  2. ด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ที่ตั้งและด�าเนินกิจการอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด 
ล�าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ล�าปาง 
แพร่สุโขทัย และหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis) 
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ีเป็นสมาชิกชุมชนสหกรณ์
เครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากดั สาขาภาคเหนอื เท่านัน้
  3. ด้านเวลา ศึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม 2554  
ถึง กันยายน 2555

สมมติฐานการวิจัย
 ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ด้านภาวะผู้น�า ด้านการ 
มีส่วนร่วม ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านเจ้าหน้าที่
สินเช่ือหรือผู้ท�าหน้าท่ีด้านสินเช่ือ และด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้มีอิทธิพลต่อสัดส่วนปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของสถาบันการเงินชุมชน

การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
  จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้ 
  1) แนวคิดด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนักวิชาการ
ด้านองค์การและการบรหิารจัดการหลายๆ ท่านได้ให้ความเหน็ 
ไว้หลากหลาย เช่น วันชัย มีชาติ (2549) ได้ให้ความหมาย
ขององค์การ คือ การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ที่มีการรวมตัวกันเพื่อด�าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และสมชาย หิรัญกิตติ (2550) กล่าวว่าองค์การ  เป็นการ
จดัรวมบคุคลท่ีท�างานร่วมกนั เพือ่ให้บรรลจุุดมุ่งหมายเฉพาะ 
อย่างหรือเป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและด�าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหรือเป็นกลุ่มของบุคคล 
ที่ท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน สาคร  
สุขศรีวงศ์ (2552) ให้นิยามการบริหารจัดการ คือ การ
ท�างานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านกิจกรรม
ต่างๆทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น�าและการควบคุม
องค์กร และ สมคิด บางโม (2553) ให้นิยามค�าว่า การ
จัดการ คือการมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การจัดการ
เป็นศิลปะในการใช้คนท�างาน 2) การจัดการต้องอาศัย
ปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงินและวัสดุอุปกรณ์ และ 3) การ
จดัการเป็นการด�าเนนิงานของกลุม่บคุคล เป็นต้น 

  2) แนวคิดด้านภาวะผู้น�า นันทิยา หุตานุวัตร  
และณรงค์ หุตานุวัตร (2546) กล่าวถึงผู้น�า ที่มีคุณภาพ
เป็นส่ิงส�าคัญต่อความส�าเร็จของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาชนบทที่ใช้แนวทางการรวมเป็นกลุ่มหรอืองค์กร
จะขาดผูน้�าทีม่คีณุภาพไม่ได้เลย ในขณะเดยีวกนัหากมเีฉพาะ 
ผู้น�าที่มีคุณภาพ แต่ขาดสมาชิกที่มีคุณภาพงานกลุ่มก็
เป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะของผู้น�าของกลุ่ม
เกษตรกร พบว่า ผู้น�ากลุ่มเกษตรกรจะใช้ “บารมี” ของ
ตนเองในการจูงใจสมาชิกให้ท�าตามมากกว่าการใช้อ�านาจ 
เนื่องจากว่ากลุ ่มเกษตรกรมาจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพ
คล้ายคลึงกันมีป ัญหาบางอย ่างร ่วมกันหรือมีความ
ต้องการในเรื่องเดียวกัน มารวมกันเพื่อท�างานบางอย่าง 
ให้บรรลุเป้าหมายของตน สุนันทา เลาหนันทน์ (2548) ได้
กล ่าวถึ งหลักการบริหารงานเ ชิงพฤติกรรมศาสตร ์ 
เรื่องเก่ียวกับผู้น�ากลุ่ม ว่าผู้น�ามีความส�าคัญต่อกลุ่มและ 
องค์กร เพราะมีส่วนต่อความส�าเร็จ หรือความล้มเหลว 
ในการท�างานแต่ละองค์กรจะมีทั้งผู ้น�าที่เป็นทางการ 
และผู้น�าไม่เป็นทางการ และ จักรพงษ์ พวงงามชื่น (2552) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น�าเป็นสิ่งจ�าเป็นต้องมีในตัวบุคคลที่เป็น 
ผู ้น�าเพื่ อ ให ้ เป ็นบุคคลที่ มีสภาวะทางจิตที่ เข ้มแข็ง 
สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบกับ
องค์กร สถาบันหรือสังคมที่อยู่ภายใต้การน�าสามารถใช้พลัง 
บางอย่างเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ โดยได้
รับการยอมรับจากผู้ที่อยู่ภายใต้การน�าหรือผู้ตาม นั่นเอง 
  3) แนวคิดองค์กรการเงินชุมชนเข้มแข็ง นภาภรณ์ 
หะวานนท์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ความเข้มแข็งในทาง
เศรษฐกิจของชุมชนพิจารณาได้จากศักยภาพของชุมชน 
ในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้สมาชิกในชุมชน
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการผลิตเพื่อการค้า คือ มีกลไกใน
การระดมเงินทุนของชุมชน เพื่อเป็นสินเช่ือให้กับสมาชิก
ในชุมชน ซึ่งภาพสะท้อนความอ่อนแอของชุมชน ได้แก่ 
การที่ชุมชนต้องพึ่งแหล่งสินเช่ือจากนายทุนหรือธนาคาร 
การที่ต้องขายสินค้าให้กับคนกลางและไม่อ�านาจต่อรอง 
ในเรื่องราคา อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2554) กล่าวว่า “ชุมชน
เข้มแข็ง” คือ ชุมชนที่มีศักยภาพ มีความรัก ความสามัคคี 
จงรักภักดีต่อชุมชน ทุกคนใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มี
พลังความคิด พลังสติปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ใน 
ทุกด้าน รู้จักวางแผนจัดการทรัพยากร แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในชุมชนได้ด้วยตนเอง 
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  4) แนวคิดด้านทุนทางสังคม นภาภรณ์ หะวานนท์ 
และคณะ (2546) กล่าวว่า ทุนชุมชน หมายถึง สิ่งที่คนใน
ชุมชนหรือคนนอกชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์กับ 
ชมุชน สร้างสรรค์ขึน้มาเพือ่การด�ารงชีวติและเป็นประโยชน์ 
ต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และเพื่อการด�ารงอยู่ของชุมชน 
ทุนชุมชนจะได้รับการสร้างสรรค์สืบสานและสะสมกันต่อๆ 
กันมาจนกลายเป็นสิ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์หรือความเป็น
ชุมชน 
  5) แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม นันทิยา หุตานุวัตร 
และณรงค์ หุตานุวัตร (2546) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็น 
กระบวนการที่เกษตรกรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ต้ังแต่การ
เริม่ต้นหาปัญหา การวนิจิฉยัสาเหตุ หาทางเลอืกในการแก้ไข 
ปัญหาและการตดัสนิใจด�าเนนิการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเอง 
จึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม ซ่ึงเป็นปัจจัย
ส�าคัญมากของการเจริญเติบโตของกลุ่ม ในขณะเดียวกัน 
กลุม่ท่ีแขง็แรงต้องท�าให้สมาชกิมีส่วนร่วมจึงจะก่อประโยชน์ 
ให้แก่สมาชิกได้อย่างเต็มที่ จักรพงษ์ พวงงามชื่น (2552) 
กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การพัฒนาที่ประชาชนซ่ึง 
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเข้ามาร่วมคิด ร่วมท�า 
ร่วมรับผลประโยชน์ในทุกข้ันตอนของการพัฒนา ดังนั้น
การพัฒนาชุมชนที่สามารถชักจูงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ได้นั้นถือเป็นสัญญาณบอกถึงความส�าเร็จในการพัฒนา
แล้วครึ่งหนึ่ง 
  6) แนวคิดการบริหารสินเช่ือของสหกรณ์ ธุรกิจ
สินเชื่อเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้หลักและมีความส�าคัญมาก
ของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรและกลุม่เกษตรกร 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่าผลการด�าเนินงานและความ
สามารถในการท�าก�าไร (ก�าไรส่วนเกิน) ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มแข็งและความมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์และสมาชิกเกิด 
ความพึงพอใจ ร่วมกันด�าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอันจะน�าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของมวลสมาชิกและ
สังคม สุรชัย กังวล (2552)
  7) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชาลิสา เลิศสกุล 
(2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการ
ให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ�ากัด พบว่า ปัจจัยที่ก�าหนดปริมาณสินเชื่อของสหกรณ์
ออมทรัพย์แสดงถึงตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ก�าไรสทุธขิองสหกรณ์ออมทรพัย์ และทุนสะสมตามข้อบงัคบั 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนตัวแปรที่มีผลกระทบน้อยที่สุด 
คือ ปริมาณเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ ชญานุช 
ผดุงลาภยศ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ท�าให้เกิดหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขต
ราชวงศ์ พบว่า ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเกิดปัญหาหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามทวงถาม 
ขาดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและติดตามหนี้ ความไม่รัดกุม
ของหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้  สุรชัย กังวล (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
บริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน พบว่า 
ข้อค้นพบด้านคณะกรรมการแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของสถาบัน
การเงินชุมชนมากที่สุดคือ กลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการ รองลงมา ได้แก่ ทรัพยากรการบริหารด้านเงิน  
การมีส่วนร่วม ทรัพยากรการบริหารด้านคน ทรัพยากร
การบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�าและ
เครอืข่ายตามล�าดบั ส่วนด้านสมาชกิเห็นว่าปัจจัยทีม่อีทิธิพล 
ทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน
ชุมชนมากที่สุดคือ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการ
เช่นกัน รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้น�า ทุนทางสังคม การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายตามล�าดับ
  ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและ 
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ออกมาเป็นตัวแปรที่ต้องการศึกษาวิจัยว่าตัวแปรดังกล่าว 
มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน
การเงนิชมุชนจรงิหรอืไม่ จงึน�าตวัแปรมาวจิยัเพือ่หาค�าตอบ 
ต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่อยู ่ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย จ�านวน 109 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด 
ได้แก่ ล�าพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน 
ล�าปาง แพร่ และสุโขทัยโดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�านวณ 
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, T. 1973)  
ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% จากการค�านวณได้ตัวอย่างที่

05-��������������������.indd   77 24/4/2558   15:34:03



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 Journal of the Association of  Researchers   Vol.20 No.1 January - April 201578

เหมาะสมเท่ากับ 86 สหกรณ์ฯ
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการ
ใช้แบบสอบถาม ปลายเปิดและปลายปิด ซ่ึงผู ้วิจัยได้
ท�าการทดสอบความเที่ยง โดยใชว้ิธีการวัดความสอดคล้อง
ภายในแบบ Cronbach’s Alpha โดยใช้ข้อค�าถามทีม่ค่ีา
ความเชือ่มัน่ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป ถอืว่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546: 261) จากการทดสอบได้ 
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.8431 ซึ่งถือว่าเชื่อถือได้จึงน�า
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  3) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 3.1) การศึกษาความเข้มแข็ง 
ของสถาบันการเงินชุมชน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2) การศึกษา

วิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได ้ที่มีนัยต ่อการพัฒนาที่น�าไปสู ่การสร ้างความ 
เข ้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ  
ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกดิหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกดิรายได้ โดยใช้สมการการวเิคราะห์ 
ถดถอย การวเิคราะห์ถดถอยพหแุบบเส้นทางสมัพันธ์ ซึง่เป็น 
เทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปรหลายตัว (สชุาต ิประสทิธ์ิรฐัสนิธ์ุ, 
2546: 326) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ
ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบของสมการและลักษณะ 
ของเส้นทาง แสดงดังภาพ 1 ดังนี้

7 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1) ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่อยูในเขต

ภาคเหนือของประเทศไทย จํานวน 109 แหง ซ่ึงต้ังอยูในพ้ืนที่ 9 จังหวัด ไดแก ลําพูน เชียงใหม 

แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน ลําปาง แพร และสุโขทัยโดยขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณโดย

ใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, T. 1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% จากการคํานวณได

ตัวอยางที่เหมาะสมเทากับ 86 สหกรณฯ 

2)  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือการใชแบบสอบถาม (questionnaire) 

ปลายเปดและปลายปด ซ่ึงผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีการวัดความ

สอดคลองภายในแบบ Cronbach’s Alpha โดยใชขอคําถามที่มีคาความเช่ือมั่นต้ังแต 0.70 ขึ้นไป ถือ

วาเช่ือถือไดคอนขางสูง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2546: 261) จากการทดสอบไดคาความเช่ือมั่น 

เทากับ 0.8431ซ่ึงถือวาเช่ือถือไดจึงนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3)วิธีวิเคราะหขอมูล 3.1) การศึกษาความเขมแข็งของสถาบันการเงินชุมชน สถิติที่ใชไดแก 

คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2) การศึกษาวิเคราะหเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่มีนัยยะตอการพัฒนาที่นําไปสูการสรางความเขมแข็งของสถาบัน

การเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ ซ่ึงขั้นตอนนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research 

methods) วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหหาคาความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ที่

ไมกอใหเกิดรายได โดยใชสมการการวิเคราะหถดถอย (Regression analysis) การวิเคราะหถดถอย

พหุแบบเสนทางสัมพันธ (Path Analysis) ซ่ึงเปนเทคนิคการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว (สุชาติ 

ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2546: 326) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหทางสถิติทางสังคมศาสตร ซ่ึงมี

รูปแบบของสมการและลักษณะของเสนทาง แสดงดังภาพที่ 1ดังนี้ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.ทุนทาง

สังคม 

(SOC) 

2.ภาวะผูนํา 

(LEA) 

5.เจาหนาที่

สินเชื่อ (MAN) 

4.กระบวนการ

บริหารจัดการ 

(MAP) 

3.การมีสวนรวม 

(PAR) 

 

สัดสวน

ปริมาณหนี้ที่

ไมกอใหเกิด

รายได (NPL) 

6.อัตราดอกเบี้ย

เงินกูสามัญ 

(INT) 

ภาพ 1  แบบจ�าลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา
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  จากแบบจ�าลองภาพที่ 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression 
analysis) ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
  NPL = a+ b

1
SOC + b

2
LEA + b

3
PAR + b

4
MAP + b

5
MAN + b

6
INT   

โดยก�ำหนดให้
  NPL = ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans)  
  b

1 
,...,b

6
 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

  SOC = ทุนทางสังคม (social capital)
  LEA = ภาวะของผู้น�า (leaders ship)
  PAR = การมีส่วนร่วม (participation)
  MAP = กระบวนการบริหารจัดการ (management process)
  MAN     =  เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้ท�าหน้าที่ด้านสินเชื่อ (man)
  INT = อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (interest)
  a = ค่าคงที่ (constant) ของสมการถดถอย 

รูปแบบสมกำรคะแนนมำตรฐำน โครงสร้ำงกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์

  SOC = (e
1
)

  LEA = P
21
 SOC + (e

2
)

  PAR = P
31
 SOC + P

32
 LEA + (e

3
)

  MAP = P
41
 SOC + P

42
LEA + P

43
 PAR + (e

4
)

  MAN = P
51 

SOC + P
52
LEA + P

53
 PAR + P

54
 MAP+ (e

5
)

  INT = P
61
 SOC + P

62
LEA + P

63
 PAR + P

64
 MAP+ P

65
 MAN+ (e

6
)

  NLP =  P
71
 SOC + P

72
LEA + P

73
 PAR + P

74
 MAP+ P

75
 MAN+ P

76
 INT+ (e

7
)

เมื่อ  P = ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (path coefficient)

  Pji = โดยที่ i หมายถึง ตัวแปรสาเหตุ และ j หมายถึง ตัวแปรผล

  ซึ่งเทคนิคการวิเคราะห์เส ้นทางความสัมพันธ์  
เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างหนึ่งที่อาศัยการประยุกต์ 
วิธีวิเคราะห์การถดถอย มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร 
อิสระหลาย ๆ ตัวทีมี่ต่อตัวแปรตาม ทัง้ทีเ่ป็นความสัมพนัธ์
ทางตรง (direct effect) และทางอ้อม (indirect effect) 
และสามารถอธิบายทิศทางและปริมาณความสัมพันธ์ 
ของตัวแปรต่างๆ โดยมีลูกศรชี้ให้เห็นรูปแบบ (model) 
ของความสัมพันธ์ (จินตนา ธนวิบูลย์ชัย, 2537: 13)

ผลการวิจัย
  ส่วนที่ 1 กำรศึกษำควำมเข้มแข็งของสถำบันกำร
เงินชุมชนในเขตภำคเหนือ
  การศึกษาความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 
จ�านวน 5 ด้าน ผลการศึกษาพบว่าด้านกระบวนการบริหาร
จัดการด้านภาวะผู้น�าด้านความเข้มแข็งของสถาบันการ
เงินชุมชนและด้านทุนทางสังคมมีระดับความเข้มแข็งโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 3.77 
3.69 และ 3.65 ตามล�าดับ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม 
มีระดับความเข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.13 แสดงดังตาราง 1
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  จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สหกรณ์ยังเชื่อมั่น 
ว่าตนเองมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ด้านการมี
ส่วนร่วมนัน้มคีวามเข้มแขง็อยูใ่นระดับปานกลาง ซึง่สหกรณ์ 
เห็นว่าสมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามและการ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันเอง ทั้งนี้
เนือ่งจากว่า สมาชกิเหน็ว่าควรเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

เงินกู้ของสถาบันการเงินชุมชน (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ใน
การตรวจสอบการใช้เงินกู ้ของสมาชิกเพราะมีอ�านาจ
หน้าท่ีและความเหมาะสมในการด�าเนินการเองได้มากกว่า
การให้สมาชิกติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินกู้ระหว่างกันเอง 
แต่ยกเว้นถ้าเป็นผู้ค�้าประกันเงินกู้ระหว่างกันหรือหัวหน้า
กลุ่มก็ควรจะท�าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู ้
ดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ

ตาราง 1 สรุปภาพรวมความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในแต่ละด้าน

                                                                                         ระดับควำมคิดเห็นต่อควำมเข้มแข็ง
              ควำมเข้มแข็งของสถำบันกำรเงินชุมชน  X  SD แปลผล 
 1.  ด้านทุนทางสังคม 3.65 0.585 มาก 
 2.  ด้านภาวะผู้น�า 3.77 0.713 มาก
 3.  ด้านการมีส่วนร่วม 3.13 0.667 ปานกลาง
 4.  ด้านการบริหารจัดการ 3.80 0.803 มาก
 5.  ด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์ 3.69 0.575 มาก

ส่วนท่ี 2 กำรวเิครำะห์เหตุปัจจยัทีมี่อิทธพิลต่อกำรเกดิหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรำยได้ของสถำบนักำรเงนิชุมชนในเขตภำคเหนอื

10 

สวนที่ 2 การวิเคราะหเหตุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงิน

ชุมชนในเขตภาคเหนือ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

** = P < .01,* = P < .05 

ภาพที่ 2 แสดงโมเดลรูปแบบเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่ผานการตกแตง  

จากภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยการหา

คาสัมประสิทธ์ิเสนทางและสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธที่ผานการตกแตงแลว พบวา สัมประสิทธ์ิ

เสนทางท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 เสนทาง และเสนทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 มี 6 เสนทาง ดังนั้น จึงสามารถนําคาสัมประสิทธ์ิเสนทางของแตละสมการโครงสรางมาเขียน

เสนทางของรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุที่ผานการตกแตงแบบความสัมพันธใหเปนแบบจําลอง

ที่ประหยัด (Parsimonious Model) เพ่ือใหไดรูปแบบที่มีความสัมพันธที่ดีที่สุด  

ซ่ึงจากรูปแบบความสัมพันธตามสมมติฐานที่ผานการตกแตงแลวนั้นพบวา ความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรมีความสัมพันธที่ดีที่สุดแลว  จึงนํารูปแบบความสัมพันธดังกลาวมาหาอิทธิพล

ทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล (Total 

Effect: TE) ไดดังแสดงในตารางที่ 2 

 

.344* 

-.324* 

.471* 

.250* -.368* 

.811** 

-.527** 
.580** 

.607** 

.302* 
.802** 

1.ทุนทาง

สังคม 

(SOC) 

2.ภาวะผูนํา 

(LEA) 

5.เจาหนาที่

สินเชื่อ (MAN) 

4.กระบวนการ

บริหารจัดการ 

(MAP) 

3.การมีสวนรวม 

(PAR) 

 

สัดสวน

ปริมาณหนี้ที่

ไมกอใหเกิด

รายได (NPL) 

6.อัตราดอกเบี้ย

เงินกูสามัญ 

(INT) 

-.749** 

ภาพ 2 แสดงโมเดลรูปแบบเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตามสมมุติฐานที่ผ่านการตกแต่ง 

05-��������������������.indd   80 24/4/2558   15:34:04



Journal of the Association of  Researchers   Vol.20 No.1 January - April 2015 81

  จากภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เส้นทางความ
สมัพนัธ์เชงิสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสมัประสทิธ์ิ 
เส้นทางและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว 
พบว่า สมัประสทิธิเ์ส้นทางทีมี่นยัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .01 
มี 6 เส้นทาง และเส้นทางที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มี 6 เส้นทาง ดังนั้น จึงสามารถน�าค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียนเส้นทางของรูปแบบ
ความสัมพันธ ์เชิงสาเหตุที่ผ ่านการตกแต่งแบบความ

สมัพนัธ์ให้เป็นแบบจ�าลองทีป่ระหยดั (Parsimonious Model)
เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 
  ซึ่งจากรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ผ่าน
การตกแต่งแล้วนั้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้ว  จึงน�ารูปแบบความสัมพันธ ์
ดังกล่าวมาหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพล 
ทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล (Total  
Effect: TE) ได้ดังแสดงในตาราง 2

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล ระหว่างตัวแปร

            ประเภทควำมสัมพันธ์                       ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระกับตัวแปรตำม NPL
  MAP SOC INT LEA PAR MAN

 1.  ความสัมพันธ์รวมทั้งหมด -0.133 -0.361 0.348 -.369 -0.159 -0.130s
      
 2.  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 0.811 -0.375 0.344 -0.263 0.162 -0.111
    (ผลรวม : TE)      
  ก) ผลทางตรง : DE 0.811 -0.749 0.344 -0.368 0.000 0.000
  ข) ผลทางอ้อม : IE 0.000 0.374 0.000 0.105 0.162 -0.111
 3. ความสัมพันธ์ไม่ใช่      
  เหตุและผล = 1 - 2 -0.944 0.014 0.004 -0.106 -0.321 -0.019

  จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา
ที่น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคเหนือ  พบว่า
  (1) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ (MAP) รองลงมาคือ 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (SOC) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 
(INT) และภาวะผู้น�า (LEA) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 

0.374 0.162-0.111 และ 0.105 ตามล�าดับ ซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ซึ่งต้องผ่านตัวแปรอื่นๆ ก่อนแล้วจึงจะมีอิทธิพลต่อการ 
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
  (3) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อสัดส่วนปริมาณหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน 
การเงินชุมชนมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร
จัดการ (MAP) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SOC) 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (INT) ภาวะผู้น�า (LEA) การมี
ส่วนร่วม (PAR) และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (MAN) โดยมีค่า 
ผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.811 -0.375 0.344 -0.263 
0.162 และ -0.111 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
ทั้ง 6 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน
ชุมชนซึ่งมีนัยยะต่อการพัฒนาที่น�าไปสู ่การสร้างความ 
เข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชน
ควรให้ความส�าคัญกับตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาดังกล่าว 

0.811 -.749 0.344 และ -0.368 ตามล�าดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
  (2) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อสัดส่วน
ปริมาณหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SOC) รองลงมา คือ 
ด้านการมีส่วนร่วม (PAR) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (MAN) และ
ภาวะผู้น�า (LEA) โดยมีผลรวมอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ 
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ข้างต้น เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง 
โดยสามารถควบคุมและลดปัญหาหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการอ�านวยสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
  จากสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทุนทาง
สังคม ด้านภาวะผู้น�า ด้านการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ ด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้ท�าหน้าที่ด้าน 
สินเชื่อ และด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีอิทธิพลต่อสัดส่วน
ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
ตามสมมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย
  ลักษณะความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 
พิจารณาจากองค์ประกอบส�าคัญ 5 ด้าน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก คือ 
1) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ โดยสะท้อนให้เห็นว่า
สหกรณ์จะต้องมีการควบคุม การพิจารณาการให้เงินกู้กับ
สมาชิกถูกต้องตามระเบียบอย่างสม�่าเสมอ 2) ด้านภาวะ
ผู้น�า โดยสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการให้กู้ยืมและการคืนเงินกู้
อย่างชดัเจน 3) ด้านความเข้มแขง็ของสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น 
โดยสะท้อนให้เห็นว่าจ�านวนเงินกู้ยืมที่สมาชิกได้รับเฉล่ีย
ต่อคนนั้นสมาชิกมีความพอใจมากและท�าให้เกิดความภักดี
ต่อองค์กร 4) ด้านทุนทางสังคม โดยสะท้อนให้เห็นว่า
สมาชิกมีระดับความไว้วางใจต่อคณะกรรมการหรือผู้น�า 
ในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์อันน�ามา 
ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 5) ด้านการมีส่วนร่วม 
โดยสะท้อนให้เห็นว ่าสมาชิกมีความพึงพอใจที่ได ้รับ
เงินปันผลตามสัดส่วนของก�าไรสุทธิอย่างเหมาะสม ท�าให้
สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ
  การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัดส่วน
ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา 
ที่น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน 
ในเขตภาคเหนอืนัน้ สะท้อนให้เหน็ว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ 
บริหารจัดการ มีอิทธิพลโดยตรงต่อสัดส่วนปริมาณหนี้ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด  
มีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.811 เนื่องจากกระบวนการ
บริหารจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ 
การชี้น�า และการควบคุม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น
แนวทางที่องค์กรหรือผู้บริหาร (คณะกรรมการสหกรณ์) 

ต้องน�าเอามาใช้ในการบรหิารงาน เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
ของสถาบันการเ งินชุมชนภายใต ้สภาพแวดล ้อมที่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชน (สหกรณ์เครดิต
ยเูนีย่น) ทีม่คีวามสามารถในการปรบัตัว โดยใช้กระบวนการ 
บริหารจัดการย่อมท�าให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วพอเพื่อให้สถาบันการเงินชุมชนของตน 
อยู่รอดได้ ซึ่งก็ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเป็นส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาหรือน�าพากิจกรรมใดๆ ให้ส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการที่เหมาะสม
น้ันสามารถท�าให้เกิดปัญหาหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง
หรือป้องกันได้ และยังถือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
การป้องกันการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อันส่งผลให้
สถาบันการเงินชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
  ซ่ึงเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก ่อ 
ให้เกิดรายได้ที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ ทุนทาง
สังคม ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วม กระบวนการบริหารจัดการ 
เจ้าหน้าที่สินเช่ือหรือผู้ท�าหน้าที่ด้านสินเช่ือและอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู ้สามัญต่างส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อ
สัดส ่วนปริมาณหนี้ที่ ไม ่ก ่อให ้เกิดรายได ้ของสถาบัน 
การเงินชุมชน ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ตามโมเดลการสร้าง
เส้นทางความสัมพันธ์ของสถาบันการเงินชุมชนที่สร้างขึ้น
มามีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ประจักษ์ ผลเรือง (2546) ที่พบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ ์
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากที่สุด คือ ระบบ
องค์กรการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ ระบบสนับสนุน 
ระบบหมู่บ้าน และระบบสมาชิก ตามล�าดับ
  ดังนั้นถ ้าหากคณะกรรมการและสมาชิกของ
สหกรณ์ต ่างเรียนรู ้และเข ้าใจถึงหลักการอุดมการณ์
สหกรณ์อย่างลึกซึ้งแล้วย่อมท�าให้เกิดจิตส�านึกร่วมกัน 
ในการเป็นเจ้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกิดการมี
จิตส�านึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ ไม่สร้าง
ปัญหาการคืนเงินล่าช้าหรือปัญหาหน้ีเสียให้กับสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน สมาชิกได้รับประโยชน์ในส่วนที่ควรได้รับ
อย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม สหกรณ์เครดติยเูนีย่นกจ็ะเป็น 
สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถเสริม
สร้างภูมิคุ ้มกันในการป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด 
รายได้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
  ข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรให ้ความส�าคัญ 
ต ่อการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโดยบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายแรกท่ีควรให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ คือ 
ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ควรเน้นด้านการ 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดประชุม 
จัดสัมมนา ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการในด้าน การ
วางแผน การจัดองค์การ การชี้น�าและการควบคุม เนื่องจาก 
โมเดลการวิเคราะห์เส้นทางที่พบว่า ตัวแปรกระบวนการ
บริหารจัดการมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดหน้ีที่ไม่ก่อให้
เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด
  ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาควรปลูกจิตส�านึกของ
คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกให้ตระหนักและเรียนรู้
ให้เข้าใจถึงจิตรมณ์ หลักการอุดมการณ์สหกรณ์ในการเข้า
มาท�าธุรกรรมต่างๆ ร่วมกับสหกรณ์ โดยสมาชิก คือ เจ้าของ 
สหกรณ์และสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคน 
สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ 
ทั้งนี้เพื่อให้การด�ารงอยู่ของสมาชิกทุกคนดีขึ้น โดยสมาชิก
ต้องมวีนิยัทางการเงนิ เมือ่กูย้มืเงนิสหกรณ์ไปแล้วต้องช�าระคืน 
ให้ตรงตามเงื่อนไข

  ข ้อเสนอแนะเชิงการวิจัยควรด�าเนินการวิจัย 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันเพื่อตรวจสอบ
พิสูจน์หรือคัดค้านตัวแบบโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ฯของสถาบันการเงินชุมชนซ�้า
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยที่น�ามาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�า การมีส่วนร่วม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
เจ้าหน้าที่สินเช่ือหรือผู้ที่ท�าหน้าที่สินเช่ือและกระบวนการ
บริหารจัดการน้ันมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม แต่การ
วิจัยยังมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลแต่มิได้น�ามา
ศกึษา เช่น อทิธิพลของสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมือง อิทธิพลของประสบการณ์ด้านสินเช่ือของคณะ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ อิทธิพลด้านของจ�านวนครั้ง 
ของการเข้าฝึกอบรมด้านสินเชื่อและอื่นๆ ดังนั้น ควรศึกษา 
ถึงตัวแปรอื่นๆ เข้ามาเพิ่มในสมการ เพื่อตรวจสอบและหา
ข้อค้นพบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินเชื่อ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับสถาบันการเงินชุมชน 
(สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ต่อไปอย่างยั่งยืน และควรใช้ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเทคนิค 
ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างลึกซึ่ง
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