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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

		 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความเข้มแข็งและวิเคราะห์เหตุปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิด
รายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ หน่วยการวิเคราะห์เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในเขตภาคเหนือ จ�ำนวน 86 สหกรณ์ ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่าลักษณะความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนนั้น ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�ำ และกระบวนการบริหาร
จัดการภาพรวมของความเข้มแข็งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากที่สุดคือ กระบวนการบริหารจัดการ รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางอ้อมมากที่สุดคือ การมีส่วนร่วม รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมมากที่สุด
คือ ทุนทางสังคม รองลงมาคือ ภาวะผูน้ ำ� ซึง่ คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก ต้องตระหนักและเรียนรูใ้ ห้เข้าใจถึงหลักการ
อุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างลึกซึง้ เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคนและสมาชิกทุกคนต้องมีวนิ ยั ทางการเงิน เมือ่ กูย้ มื เงิน
สหกรณ์ไปแล้วต้องช�ำระให้ตรงตามเงื่อนไข 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.
Keywords: Non-Performing Loans, Community Financial Institute, Path analysis
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		 จากการที่ ค นกลุ ่ ม ใหญ่ ข องประเทศไม่ มี เ งิ น ทุ น
ของตนเอง ส่งผลให้เกิดการขาดโอกาสในการยกระดับชีวติ
ไม่มีเงินทุนเพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีโอกาส
ใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินหลักได้อย่างเต็มที่
เนือ่ งจากมีอาชีพรายได้ไม่แน่นอน ขาดหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
และขั้นตอนการเข้าถึงบริการยุ่งยากซับซ้อนท�ำให้ต้องพึ่ง
แหล่งเงินกู้นอกระบบ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง ถูกการเอารัด
เอาเปรียบทางด้านการเงินไม่สามารถลืมตาอ้าปากในการ
ด�ำรงชีวิตอยู่ได้ ส่งผลท�ำให้ชุมชนต้องพึ่งพาตนเองโดยการ
ร่วมกันจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ชุมชนหลายแห่งได้คิดจัดตั้งกองทุน กลุ่มออมทรัพย์สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น ซึ่ง
สหกรณ์เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นถื อ เป็ น สถาบั น การเงิ น ชุมชนอีก
แห่งหนึ่งที่ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินและ
สวัสดิการของชุมชนกันเอง โดยสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของ
แต่การด�ำเนินงานมักประสบกับปัญหาการขาดประสบการณ์
ในการบริหารจัดการด้านการเงินและด้านสินเชือ่ โดยเฉพาะ
ปัญหาการเกิดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
		 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้เน้นการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ด�ำรงชีวิต
อย่างมัน่ คงทัง้ ในระดับครอบครัวและชุมชน โดยพัฒนาระบบ
การคุ้มครองหรือสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อการประกอบ
อาชีพและรายได้อย่างทั่วถึง และการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความครอบคลุมของการให้บริการของสถาบันการเงินชุมชน
ระบบการเงิ น ฐานรากให้ ส ามารถสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง
(ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ, 2554) และจากข้อมูลปีพ.ศ. 2552 พบว่าสหกรณ์
มีหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing
loans : NPL) 20,000 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 0.025 ของ
หนี้ทั้งหมด สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน 932,158.25 ล้านบาท
สหกรณ์ ป ระสบปั ญ หากั บ การจั ด การหนี้ ต ามกฎหมาย
ซึ่งถ้าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นย่อม
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ เ ป็ น
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อย่างมาก เช่น เงินสดขาดบัญชีลกู หนีค้ า้ งช�ำระนาน ดอกเบีย้
เงินกู้เรียกเก็บไม่ได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้มีค�ำสั่งที่
144/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 ระบุให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชือ่ เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ เฉลี่ยสหกรณ์ละ 6.08 ล้านบาท โดยให้จัดท�ำแผน
งานและเป้าหมายในการด�ำเนินงาน เชือ่ ว่าจะสามารถแก้ไข
ปัญหาลูกหนี้เงินกู้ผิดนัดช�ำระหนี้ได้ (สถาบันพัฒนากรรม
การสหกรณ์, 2554)
		 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
เรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและการวิเคราะห์เหตุปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน
การเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะต้องการเป็นจุด
เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น ให้ ส ถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนหั น มา
ให้ความส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจสินเชือ่ มากยิง่ ขึน้ โดยต้องมีการวางระบบ
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการท�ำงาน รวมไปถึงมีการป้องกันไม่ให้เกิดหนี้มี
ปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้เพื่อให้สถาบัน
การเงินชุมชนเป็นแหล่งทุนที่ส�ำคัญส�ำหรับชุมชนต่อไป
ในอนาคตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น การเงิ น
ชุมชนในเขตภาคเหนือ
		 2. เพื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนาที่น�ำไปสู่
การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในเขต
ภาคเหนือ

ขอบเขตของการวิจัย

		 1. ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา
ที่น�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคเหนือนั้น ศึกษาเฉพาะตัวแปร ทุนทางสังคม
ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหน้าที่
สินเชือ่ หรือผูท้ ที่ ำ� หน้าทีส่ นิ เชือ่ กระบวนการบริหารจัดการ
และสัดส่วนปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เท่านั้น
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		 2. ด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ที่ตั้งและด�ำเนินกิจการอยู่ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด
ล�ำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน ล�ำปาง
แพร่สุโขทัย และหน่วยการวิเคราะห์ (unit of analysis)
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่เป็นสมาชิกชุมชนสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สาขาภาคเหนือ เท่านัน้
		 3. ด้านเวลา ศึกษาในช่วงเดือน ตุลาคม 2554
ถึง กันยายน 2555

		 2) แนวคิดด้านภาวะผู้น�ำ นันทิยา หุตานุวัตร
และณรงค์ หุตานุวัตร (2546) กล่าวถึงผู้น�ำ ที่มีคุณภาพ
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาชนบทที่ใช้แนวทางการรวมเป็นกลุ่มหรือองค์กร
จะขาดผูน้ ำ� ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไม่ได้เลย ในขณะเดียวกันหากมีเฉพาะ
ผู้น�ำที่มีคุณภาพ แต่ขาดสมาชิกที่มีคุณภาพงานกลุ่มก็
เป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง ซึ่งลักษณะเฉพาะของผู้น�ำของกลุ่ม
เกษตรกร พบว่า ผู้น�ำกลุ่มเกษตรกรจะใช้ “บารมี” ของ
ตนเองในการจูงใจสมาชิกให้ท�ำตามมากกว่าการใช้อ�ำนาจ
สมมติฐานการวิจัย
เนื่องจากว่ากลุ่มเกษตรกรมาจากกลุ่มคนที่มีสถานภาพ
ปัจจัยด้านทุนทางสังคม ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการ คล้ า ยคลึ ง กั น มี ป ั ญ หาบางอย่ า งร่ ว มกั น หรื อ มี ค วาม
มีส่วนร่วม ด้านกระบวนการบริหารจัดการ ด้านเจ้าหน้าที่ ต้องการในเรื่องเดียวกัน มารวมกันเพื่อท�ำงานบางอย่าง
สินเชื่อหรือผู้ท�ำหน้าที่ด้านสินเชื่อ และด้านอัตราดอกเบี้ย ให้บรรลุเป้าหมายของตน สุนันทา เลาหนันทน์ (2548) ได้
เงินกู้มีอิทธิพลต่อสัดส่วนปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ กล่ า วถึ ง หลั ก การบริ ห ารงานเชิ ง พฤติ ก รรมศาสตร์
เรื่องเกี่ยวกับผู้น�ำกลุ่ม ว่าผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อกลุ่มและ
ของสถาบันการเงินชุมชน
องค์กร เพราะมีส่วนต่อความส�ำเร็จ หรือความล้มเหลว
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัยที่ ในการท� ำ งานแต่ ล ะองค์ ก รจะมี ทั้ ง ผู ้ น� ำ ที่ เ ป็ น ทางการ
เกี่ยวข้อง
และผู้น�ำไม่เป็นทางการ และ จักรพงษ์ พวงงามชื่น (2552)
		 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิจัย กล่าวว่า ภาวะผู้น�ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องมีในตัวบุคคลที่เป็น
ผู ้ น� ำ เพื่ อ ให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ส ภาวะทางจิ ต ที่ เ ข้ ม แข็ ง
ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็นส�ำคัญได้ดังนี้
		 1) แนวคิดด้านการบริหารจัดการ ซึ่งนักวิชาการ สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบกับ
ด้านองค์การและการบริหารจัดการหลายๆ ท่านได้ให้ความเห็น องค์กร สถาบันหรือสังคมที่อยู่ภายใต้การน�ำสามารถใช้พลัง
ไว้หลากหลาย เช่น วันชัย มีชาติ (2549) ได้ให้ความหมาย บางอย่างเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ โดยได้
ขององค์การ คือ การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป รับการยอมรับจากผู้ที่อยู่ภายใต้การน�ำหรือผู้ตาม นั่นเอง
ที่มีการรวมตัวกันเพื่อด�ำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 		 3) แนวคิดองค์กรการเงินชุมชนเข้มแข็ง นภาภรณ์
โดยมีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ หะวานนท์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ความเข้มแข็งในทาง
และสมชาย หิรัญกิตติ (2550) กล่าวว่าองค์การ เป็นการ เศรษฐกิจของชุมชนพิจารณาได้จากศักยภาพของชุมชน
จัดรวมบุคคลทีท่ ำ� งานร่วมกัน เพือ่ ให้บรรลุจดุ มุง่ หมายเฉพาะ ในการจั ด การระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ อื้ อ ให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชน
อย่างหรือเป็นระบบการจัดการที่ออกแบบและด�ำเนินงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการผลิตเพื่อการค้า คือ มีกลไกใน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหรือเป็นกลุ่มของบุคคล การระดมเงินทุนของชุมชน เพื่อเป็นสินเชื่อให้กับสมาชิก
ที่ท�ำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน สาคร ในชุมชน ซึ่งภาพสะท้อนความอ่อนแอของชุมชน ได้แก่
สุขศรีวงศ์ (2552) ให้นิยามการบริหารจัดการ คือ การ การที่ชุมชนต้องพึ่งแหล่งสินเชื่อจากนายทุนหรือธนาคาร
ท�ำงานให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านกิจกรรม การที่ต้องขายสินค้าให้กับคนกลางและไม่อ�ำนาจต่อรอง
ต่างๆทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ในเรื่องราคา อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2554) กล่าวว่า “ชุมชน
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น�ำและการควบคุม เข้มแข็ง” คือ ชุมชนที่มีศักยภาพ มีความรัก ความสามัคคี
องค์กร และ สมคิด บางโม (2553) ให้นิยามค�ำว่า การ จงรักภักดีต่อชุมชน ทุกคนใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มี
จัดการ คือการมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การจัดการ พลังความคิด พลังสติปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ใน
เป็นศิลปะในการใช้คนท�ำงาน 2) การจัดการต้องอาศัย ทุกด้าน รู้จักวางแผนจัดการทรัพยากร แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ปัจจัยพื้นฐาน คือ คน เงินและวัสดุอุปกรณ์ และ 3) การ ในชุมชนได้ด้วยตนเอง
จัดการเป็นการด�ำเนินงานของกลุม่ บุคคล เป็นต้น
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		 4) แนวคิดด้านทุนทางสังคม นภาภรณ์ หะวานนท์
และคณะ (2546) กล่าวว่า ทุนชุมชน หมายถึง สิ่งที่คนใน
ชุมชนหรือคนนอกชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
ชุมชน สร้างสรรค์ขนึ้ มาเพือ่ การด�ำรงชีวติ และเป็นประโยชน์
ต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และเพื่อการด�ำรงอยู่ของชุมชน
ทุนชุมชนจะได้รับการสร้างสรรค์สืบสานและสะสมกันต่อๆ
กันมาจนกลายเป็นสิ่งแสดงออกถึงอัตลักษณ์หรือความเป็น
ชุมชน
		 5) แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม นันทิยา หุตานุวัตร
และณรงค์ หุตานุวัตร (2546) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่เกษตรกรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การ
เริม่ ต้นหาปัญหา การวินจิ ฉัยสาเหตุ หาทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเอง
จึงจะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัย
ส�ำคัญมากของการเจริญเติบโตของกลุ่ม ในขณะเดียวกัน
กลุม่ ทีแ่ ข็งแรงต้องท�ำให้สมาชิกมีสว่ นร่วมจึงจะก่อประโยชน์
ให้แก่สมาชิกได้อย่างเต็มที่ จักรพงษ์ พวงงามชื่น (2552)
กล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การพัฒนาที่ประชาชนซึ่ง
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเข้ามาร่วมคิด ร่วมท�ำ
ร่วมรับผลประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ดังนั้น
การพัฒนาชุมชนที่สามารถชักจูงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
ได้นั้นถือเป็นสัญญาณบอกถึงความส�ำเร็จในการพัฒนา
แล้วครึ่งหนึ่ง
		 6) แนวคิดการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ ธุรกิจ
สินเชื่อเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักและมีความส�ำคัญมาก
ของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตรและกลุม่ เกษตรกร
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พบว่าผลการด�ำเนินงานและความ
สามารถในการท�ำก�ำไร (ก�ำไรส่วนเกิน) ส่วนใหญ่ ขึ้นอยู่กับ
ความเข้ ม แข็ ง และความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จัดการธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์และสมาชิกเกิด
ความพึงพอใจ ร่วมกันด�ำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันอันจะน�ำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของมวลสมาชิกและ
สังคม สุรชัย กังวล (2552)
		 7) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชาลิสา เลิศสกุล
(2549) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการ
ให้สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จ�ำกัด พบว่า ปัจจัยที่ก�ำหนดปริมาณสินเชื่อของสหกรณ์
ออมทรัพย์แสดงถึงตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการให้สินเชื่อ
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ของสหกรณ์ออมทรัพย์มากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ และทุนสะสมตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนตัวแปรที่มีผลกระทบน้อยที่สุด
คือ ปริมาณเงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ ชญานุช
ผดุงลาภยศ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ ในเขต
ราชวงศ์ พบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเกิดปัญหาหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามทวงถาม
ขาดผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและติดตามหนี้ ความไม่รัดกุม
ของหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเชื่อของสถาบัน
การเงินผู้ให้กู้ สุรชัย กังวล (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การ
บริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชน พบว่า
ข้ อ ค้ น พบด้ า นคณะกรรมการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของสถาบัน
การเงินชุมชนมากที่สุดคือ กลไกและกระบวนการบริหาร
จัดการ รองลงมา ได้แก่ ทรัพยากรการบริหารด้านเงิน
การมีส่วนร่วม ทรัพยากรการบริหารด้านคน ทรัพยากร
การบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�ำและ
เครือข่ายตามล�ำดับ ส่วนด้านสมาชิกเห็นว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของสถาบันการเงิน
ชุมชนมากที่สุดคือ กลไกและกระบวนการบริหารจัดการ
เช่นกัน รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ ทุนทางสังคม การมี
ส่วนร่วมและเครือข่ายตามล�ำดับ
		 ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ออกมาเป็นตัวแปรที่ต้องการศึกษาวิจัยว่าตัวแปรดังกล่าว
มีอิทธิพลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบัน
การเงินชุมชนจริงหรือไม่ จึงน�ำตัวแปรมาวิจยั เพือ่ หาค�ำตอบ
ต่อไป

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่อยู่ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย จ�ำนวน 109 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ได้แก่ ล�ำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน
ล�ำปาง แพร่ และสุโขทัยโดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณ
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane, T. 1973)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการค�ำนวณได้ตัวอย่างที่
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ปลายเปดและปลายปด ซึ่งผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธีการวัดความ
สอดคลองภายในแบบ Cronbach’s Alpha โดยใชขอคําถามที่มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ถือ
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้ที่ไมกอใหAlpha
เกิดรายได
ัยยะต
ฒนาที
่นําไปสู
การสรมพัานงความเข
น
โดยใช้ท
ขอ้ ี่มค�ำีนถามที
ม่ คี อ
า่ การพั
ภายในแบบ
โดยการวิ
เคราะห์
หาค่าความสั
ธ์ของปัจจัยมทีแข็
่มีอิทงธิของสถาบั
พล
ดหนีกท้ ษาวิ
ไี่ ม่กอ่ ให้
มการการวิเคราะห์ research
ความเชืน
อ่ มัชุน่ ม
ตัง้ ชนในเขตภาคเหนื
แต่ 0.70 ขึน้ ไป ถือว่าเชือ่อถืซึ
อได้่งคขั่อ้นนข้ตอนนี
างสูง ้เปต่อนการเกิ
การเงิ
การศึ
จัยเกิเชิดรายได้
งปริมโดยใช้
าณ ส(Quantitative
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546: 261) จากการทดสอบได้ ถดถอย การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเส้นทางสัมพันธ์ ซึง่ เป็น
methods)
อมูลโดยการวิ
าความสั
พันธตขวั แปรหลายตั
องปจจัยวที(สุ่มชีอาติิทประสิ
ธิพลต
คการวิมเคราะห์
ทธิร์ อฐั การเกิ
สินธุ,์ ดหนี้ที่
ค่าความเชื่อมัวิ่นเคราะห
เท่ากับ ข0.8431
ซึ่งถือว่าเชื่อเคราะห
ถือได้จึงน�ห
ำ าคเทคนิ
2546: 326) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปวิเคราะห์ทางสถิติ
แบบสอบถามไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ไม
กอให
เ
กิ
ด
รายได
โดยใช
ส
มการการวิ
เ
คราะห
ถดถอย (Regression analysis) การวิเคราะหถดถอย
3) วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 3.1) การศึกษาความเข้มแข็ง ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบของสมการและลักษณะ
ของสถาบั
นการเงิ
นชุมชนม พัสถินตธิที่ใ(Path
ช้ ได้แก่ Analysis)
ค่าร้อยละ ซึของเส้
แสดงดั
งภาพ เ1คราะห
ดังนี้ ตั วแปรหลายตั ว (สุ ชาติ
พหุ
แบบเส
นทางสั
่ง เปนนทาง
เทคนิ
คการวิ
ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.2) การศึกษา
ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2546: 326) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหทางสถิติทางสังคมศาสตร ซึ่งมี
รูปแบบของสมการและลักษณะของเสนทาง แสดงดังภาพที่ 1ดังนี้

2.ภาวะผูนํา
(LEA)
1.ทุนทาง
สังคม
(SOC)

5.เจาหนาที่
สินเชื่อ (MAN)

4.กระบวนการ
บริหารจัดการ
(MAP)
3.การมีสวนรวม
(PAR)

สัดสวน
ปริมาณหนี้ที่
ไมกอใหเกิด
รายได (NPL)

6.อัตราดอกเบี้ย
เงินกูสามัญ
(INT)

ภาพ 1 แบบจ�ำลองการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (Path Analysis) ของตัวแปรที่ศึกษา
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		 จากแบบจ�ำลองภาพที่ 1 สามารถเขียนรูปแบบสมการความสัมพันธ์ที่ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Regression
analysis) ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้
		 NPL
= a+ b1SOC + b2LEA + b3PAR + b4MAP + b5MAN + b6INT
โดยก�ำหนดให้
		 NPL
= ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans)
		 b1 ,...,b6 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
		 SOC
= ทุนทางสังคม (social capital)
		 LEA
= ภาวะของผู้น�ำ (leaders ship)
		 PAR
= การมีส่วนร่วม (participation)
		 MAP
= กระบวนการบริหารจัดการ (management process)
		 MAN
= เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้ท�ำหน้าที่ด้านสินเชื่อ (man)
		 INT
= อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (interest)
		 a
= ค่าคงที่ (constant) ของสมการถดถอย
รูปแบบสมการคะแนนมาตรฐาน โครงสร้างการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์
SOC
= (e1)
		 LEA
= P21 SOC + (e2)
		 PAR
= P31 SOC + P32 LEA + (e3)
		 MAP
= P41 SOC + P42LEA + P43 PAR + (e4)
		 MAN
= P51 SOC + P52LEA + P53 PAR + P54 MAP+ (e5)
		 INT
= P61 SOC + P62LEA + P63 PAR + P64 MAP+ P65 MAN+ (e6)
		 NLP
= P71 SOC + P72LEA + P73 PAR + P74 MAP+ P75 MAN+ P76 INT+ (e7)
เมื่อ		 P
= ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (path coefficient)
		 Pji
= โดยที่ i หมายถึง ตัวแปรสาเหตุ และ j หมายถึง ตัวแปรผล
		 ซึ่ ง เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางความสั ม พั น ธ์
เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างหนึ่งที่อาศัยการประยุกต์
วิธีวิเคราะห์การถดถอย มาอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระหลาย ๆ ตัวทีม่ ตี อ่ ตัวแปรตาม ทัง้ ทีเ่ ป็นความสัมพันธ์
ทางตรง (direct effect) และทางอ้อม (indirect effect)
และสามารถอธิ บ ายทิ ศ ทางและปริ ม าณความสั ม พั น ธ์
ของตัวแปรต่างๆ โดยมีลูกศรชี้ให้เห็นรูปแบบ (model)
ของความสัมพันธ์ (จินตนา ธนวิบูลย์ชัย, 2537: 13)
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ผลการวิจัย

		 ส่วนที่ 1 การศึกษาความเข้มแข็งของสถาบันการ
เงินชุมชนในเขตภาคเหนือ
		 การศึกษาความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
จ�ำนวน 5 ด้าน ผลการศึกษาพบว่าด้านกระบวนการบริหาร
จัดการด้านภาวะผู้น�ำด้านความเข้มแข็งของสถาบันการ
เงินชุมชนและด้านทุนทางสังคมมีระดับความเข้มแข็งโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 3.77
3.69 และ 3.65 ตามล�ำดับ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
มีระดับความเข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.13 แสดงดังตาราง 1

24/4/2558 15:34:04
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

		 จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า สหกรณ์ยังเชื่อมั่น
ว่าตนเองมีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนได้เป็นอย่างดี แต่ด้านการมี
ส่วนร่วมนัน้ มีความเข้มแข็งอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ สหกรณ์
เห็นว่าสมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามและการ
ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ด้วยกันเอง ทั้งนี้
เนือ่ งจากว่า สมาชิกเห็นว่าควรเป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการ

เงินกู้ของสถาบันการเงินชุมชน (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ใน
การตรวจสอบการใช้ เ งิ น กู ้ ข องสมาชิ ก เพราะมี อ� ำ นาจ
หน้าที่และความเหมาะสมในการด�ำเนินการเองได้มากกว่า
การให้สมาชิกติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินกู้ระหว่างกันเอง
แต่ยกเว้นถ้าเป็นผู้ค�้ำประกันเงินกู้ระหว่างกันหรือหัวหน้า
กลุ่มก็ควรจะท�ำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินกู้
ดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ

ตาราง 1 สรุปภาพรวมความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในแต่ละด้าน
ระดับความคิดเห็นต่อความเข้มแข็ง
ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
X
SD
แปลผล
10
1. ด้านทุนทางสังคม
3.65
0.585
มาก
2. ด้านภาวะผู้น�ำ	
3.77
0.713
มาก
3. ด้านการมีส่วนร่วม
3.13
0.667
ปานกลาง
4. ด้านการบริหารจัดการ
3.80
0.803
มาก
่ 2 การวิ
เหตุปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดหนี3.69
้ที่ไมกอใหเกิ0.575
ดรายไดของสถาบั
5. สด้วานที
นความเข้
มแข็เงคราะห
ของสหกรณ์
มาก นการเงิน

ชุมชนในเขตภาคเหนือ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เหตุปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเกิดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตภาคเหนือ

-.749**

.802**
1.ทุนทาง
สังคม
(SOC)

.580**

5.เจาหนาที่
สินเชื่อ (MAN)

2.ภาวะผูนํา
(LEA)

.250*

.302

*

4.กระบวนการ
บริหารจัดการ
(MAP)

.607**

-.324*
-.368*
.811**

สัดสวน
ปริมาณหนี้ที่
ไมกอใหเกิด
รายได (NPL)

-.527**
3.การมีสวนรวม
(PAR)

.471*

6.อัตราดอกเบี้ย
เงินกูสามัญ
(INT)

.344*

** = P < .01,* = P < .05
ภาพภาพที
2 แสดงโมเดลรู
ปแบบเส้นทางความสั
นธ์เชิงสาเหตุตมามสมมุ
่ผ่านการตกแต่
่ 2 แสดงโมเดลรู
ปแบบเสมนพัทางความสั
พันธเตชิิฐงานที
สาเหตุ
ตามสมมุง ติฐานที่ผานการตกแตง
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จากภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยการหา
คาสัม ประสิท ธิ์เสนทางและสัมประสิทธิ์ สหสัม พันธที่ผ านการตกแต ง แลว พบวา สัม ประสิท ธิ์
เสนทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 6 เสนทาง และเสนทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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		 จากภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์เส้นทางความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ผ่านการตกแต่งแล้ว
พบว่า สัมประสิทธิเ์ ส้นทางทีม่ นี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
มี 6 เส้นทาง และเส้นทางที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มี 6 เส้นทาง ดังนั้น จึงสามารถน�ำค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ของแต่ละสมการโครงสร้างมาเขียนเส้นทางของรูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ที่ ผ ่ า นการตกแต่ ง แบบความ
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0.811 -.749 0.344 และ -0.368 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
		 (2) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อสัดส่วน
ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SOC) รองลงมา คือ
ด้านการมีส่วนร่วม (PAR) เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (MAN) และ
ภาวะผู้น�ำ (LEA) โดยมีผลรวมอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล ระหว่างตัวแปร
		

ประเภทความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม NPL
MAP
SOC
INT
LEA
PAR MAN

1. ความสัมพันธ์รวมทั้งหมด
-0.133
-0.361 0.348 -.369 -0.159
						
2. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล
0.811
-0.375 0.344 -0.263 0.162
(ผลรวม : TE)						
		 ก) ผลทางตรง : DE
0.811
-0.749 0.344 -0.368 0.000
		 ข) ผลทางอ้อม : IE
0.000
0.374
0.000 0.105 0.162
3. ความสัมพันธ์ไม่ใช่						
		 เหตุและผล = 1 - 2
-0.944
0.014
0.004 -0.106 -0.321
สัมพันธ์ให้เป็นแบบจ�ำลองทีป่ ระหยัด (Parsimonious Model)
เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
		 ซึ่งจากรูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานที่ผ่าน
การตกแต่งแล้วนั้นพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดแล้ว จึงน�ำรูปแบบความสัมพันธ์
ดังกล่าวมาหาอิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล (Total
Effect: TE) ได้ดังแสดงในตาราง 2
		 จากตารางที่ 2 เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา
ที่น�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคเหนือ พบว่า
		 (1) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด คือ
ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารจัดการ (MAP) รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (SOC) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
(INT) และภาวะผู้น�ำ (LEA) โดยมีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ
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-0.130s
-0.111
0.000
-0.111
-0.019

0.374 0.162-0.111 และ 0.105 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ตัวแปรทั้ง 4 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
ซึ่งต้องผ่านตัวแปรอื่นๆ ก่อนแล้วจึงจะมีอิทธิพลต่อการ
เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
		 (3) ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม
ต่ อ สั ด ส่ ว นปริ มาณหนี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ข องสถาบั น
การเงินชุมชนมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร
จัดการ (MAP) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านทุนทางสังคม (SOC)
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ (INT) ภาวะผู้น�ำ (LEA) การมี
ส่วนร่วม (PAR) และเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (MAN) โดยมีค่า
ผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.811 -0.375 0.344 -0.263
0.162 และ -0.111 ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปร
ทั้ง 6 ตัว เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน
ชุ ม ชนซึ่ ง มี นั ย ยะต่ อ การพั ฒ นาที่ น� ำไปสู ่ ก ารสร้ า งความ
เข้มแข็งสถาบันการเงินชุมชน ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชน
ควรให้ความส�ำคัญกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังกล่าว
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ข้างต้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความเข้มแข็ง
โดยสามารถควบคุมและลดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ในการอ�ำนวยสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
		 จากสมมติฐานการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านทุนทาง
สังคม ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ ด้านเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้ท�ำหน้าที่ด้าน
สินเชื่อ และด้านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีอิทธิพลต่อสัดส่วน
ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชน
ตามสมมติฐาน

อภิปรายผลการวิจัย

		 ลักษณะความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
พิจารณาจากองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ด้าน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบที่มีความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาก คือ
1) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ โดยสะท้อนให้เห็นว่า
สหกรณ์จะต้องมีการควบคุม การพิจารณาการให้เงินกู้กับ
สมาชิกถูกต้องตามระเบียบอย่างสม�่ำเสมอ 2) ด้านภาวะ
ผู้น�ำ โดยสะท้อนให้เห็นว่าคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับการให้กู้ยืมและการคืนเงินกู้
อย่างชัดเจน 3) ด้านความเข้มแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
โดยสะท้อนให้เห็นว่าจ�ำนวนเงินกู้ยืมที่สมาชิกได้รับเฉลี่ย
ต่อคนนั้นสมาชิกมีความพอใจมากและท�ำให้เกิดความภักดี
ต่อองค์กร 4) ด้านทุนทางสังคม โดยสะท้อนให้เห็นว่า
สมาชิกมีระดับความไว้วางใจต่อคณะกรรมการหรือผู้น�ำ
ในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์อันน�ำมา
ซึ่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ 5) ด้านการมีส่วนร่วม
โดยสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สมาชิ ก มี ค วามพึ ง พอใจที่ ไ ด้ รั บ
เงินปันผลตามสัดส่วนของก�ำไรสุทธิอย่างเหมาะสม ท�ำให้
สมาชิกเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ
		 การวิ เ คราะห์ เ หตุ ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ด ส่ ว น
ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีนัยยะต่อการพัฒนา
ที่น�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน
ในเขตภาคเหนือนัน้ สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ มีอิทธิพลโดยตรงต่อสัดส่วนปริมาณหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด
มีค่าผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.811 เนื่องจากกระบวนการ
บริหารจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ
การชี้น�ำ และการควบคุม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็น
แนวทางที่องค์กรหรือผู้บริหาร (คณะกรรมการสหกรณ์)
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ต้องน�ำเอามาใช้ในการบริหารงาน เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชน (สหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ น) ทีม่ คี วามสามารถในการปรับตัว โดยใช้กระบวนการ
บริหารจัดการย่อมท�ำให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างรวดเร็วพอเพื่อให้สถาบันการเงินชุมชนของตน
อยู่รอดได้ ซึ่งก็ย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเป็นส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาหรือน�ำพากิจกรรมใดๆ ให้ส�ำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการที่เหมาะสม
นั้นสามารถท�ำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง
หรือป้องกันได้ และยังถือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
การป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อันส่งผลให้
สถาบันการเงินชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
		 ซึ่ ง เหตุ ป ั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด หนี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ
ให้เกิดรายได้ที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 6 ตัวแปร ได้แก่ ทุนทาง
สังคม ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม กระบวนการบริหารจัดการ
เจ้ า หน้ า ที่ สิ น เชื่ อ หรื อ ผู ้ ท� ำ หน้ า ที่ ด ้ า นสิ น เชื่ อ และอั ต รา
ดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ส ามั ญต่ า งส่ ง ผลทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ
สั ด ส่ ว นปริ ม าณหนี้ ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ข องสถาบั น
การเงินชุมชน ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ตามโมเดลการสร้าง
เส้นทางความสัมพันธ์ของสถาบันการเงินชุมชนที่สร้างขึ้น
มามีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ประจักษ์ ผลเรือง (2546) ที่พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ ผ ลทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากที่สุด คือ ระบบ
องค์กรการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ ระบบสนับสนุน
ระบบหมู่บ้าน และระบบสมาชิก ตามล�ำดับ
		 ดั ง นั้ น ถ้ า หากคณะกรรมการและสมาชิ ก ของ
สหกรณ์ ต ่ า งเรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจถึ ง หลั ก การอุ ด มการณ์
สหกรณ์ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง แล้ ว ย่ อ มท�ำ ให้ เ กิ ด จิ ต ส� ำ นึ ก ร่ ว มกั น
ในการเป็นเจ้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกิดการมี
จิตส�ำนึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ ไม่สร้าง
ปัญหาการคืนเงินล่าช้าหรือปัญหาหนี้เสียให้กับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกได้รับประโยชน์ในส่วนที่ควรได้รับ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นก็จะเป็น
สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถเสริม
สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

		 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง การวิ จั ย ควรด� ำ เนิ น การวิ จั ย
		 ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันเพื่อตรวจสอบ
ต่ อ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การโดยบุ ค ลากร พิสูจน์หรือคัดค้านตัวแบบโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
กลุ่มเป้าหมายแรกที่ควรให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ คือ เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ฯของสถาบันการเงินชุมชนซ�้ำ
ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ ค วรเน้ น ด้ า นการ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยที่น�ำมาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการจัดประชุม ทุนทางสังคม ภาวะผู้น�ำ การมีส่วนร่วม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จัดสัมมนา ฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือผู้ที่ท�ำหน้าที่สินเชื่อและกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด บริหารจัดการนั้นมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม แต่การ
รายได้ และให้ความรู้ในการบริหารจัดการในด้าน การ วิจัยยังมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอิทธิพลแต่มิได้น�ำมา
วางแผน การจัดองค์การ การชี้น�ำและการควบคุม เนื่องจาก ศึกษา เช่น อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม
โมเดลการวิเคราะห์เส้นทางที่พบว่า ตัวแปรกระบวนการ การเมือง อิทธิพลของประสบการณ์ด้านสินเชื่อของคณะ
บริหารจัดการมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้ กรรมการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ อิทธิพลด้านของจ�ำนวนครั้ง
เกิดรายได้ของสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด
ของการเข้าฝึกอบรมด้านสินเชื่อและอื่นๆ ดังนั้น ควรศึกษา
		 ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาควรปลูกจิตส�ำนึกของ ถึงตัวแปรอื่นๆ เข้ามาเพิ่มในสมการ เพื่อตรวจสอบและหา
คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิกให้ตระหนักและเรียนรู้ ข้อค้นพบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสินเชื่อ
ให้เข้าใจถึงจิตรมณ์ หลักการอุดมการณ์สหกรณ์ในการเข้า และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น
มาท�ำธุรกรรมต่างๆ ร่วมกับสหกรณ์ โดยสมาชิก คือ เจ้าของ การเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับสถาบันการเงินชุมชน
สหกรณ์และสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน สมาชิกทุกคน (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ต่อไปอย่างยั่งยืน และควรใช้
สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ การสัมภาษณ์เชิงลึกในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเทคนิค
ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำรงอยู่ของสมาชิกทุกคนดีขึ้น โดยสมาชิก ในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้อย่างลึกซึ่ง
ต้องมีวนิ ยั ทางการเงิน เมือ่ กูย้ มื เงินสหกรณ์ไปแล้วต้องช�ำระคืน
ให้ตรงตามเงื่อนไข
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