
การประเมินผลกระทบของ
กองทุนหมูบานตอความยากจน
การประเมินผลกระทบของ
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วรวรรณ ชาญดวยวิทย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2550

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2550



หัวขอในการนําเสนอหัวขอในการนําเสนอ

1. แนวคิดพื้นฐาน

2. การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

3. วิธกีารประเมิน และขอมลู

4. ผลการประเมินผลกระทบ

5. บทสรุป
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4. ผลการประเมินผลกระทบ

5. บทสรุป



โครงการสินเชื่อระดับยอยโครงการสินเชื่อระดับยอย

ปจจัยกําหนดความสําเร็จ คือ การนําเงินทุนไปใช
ในกจิกรรมที่กอใหเกดิรายไดมากพอตอการชําระหนี้ในอนาคต

มากกวา 9,000 โครงการทั่วโลก

฿

฿ ฿
เงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา

ไมจําเปนตองมีสินทรพัยค้ําประกัน

฿฿

฿
฿

฿



โครงการสินเชื่อระดับยอยโครงการสินเชื่อระดับยอย

• มีแนวโนมนาํเงินไปใชในกจิกรรมที่จําเปนและเรงดวน กวาการลงทุน
• มักหลกีเลี่ยงการลงทุนใหมๆ ลงทุนเฉพาะกิจกรรมที่คุนเคย ผลตอบแทนต่ํา
• คนยากจนตองการความชวยเหลือดานการนําเงินไปใช

ลักษณะของคนยากจน

กูเงินโดยไมจําเปน

เพิ่มภาระหนี้สิน

ทําลายความมัน่คงทางการเงิน

เงินกู

ประสบการณตางประเทศ
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การดําเนินงานกองทุนหมูบานการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

เงินจดัสรร 1 ลานบาท

บัญชกีองทุนหมูบาน บัญชสีวนบคุคล
ชําระเงิน

ลงทุน / ใชจาย

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

ธนาคารออมสิน หรือ ธกส.

ที่มาที่มา::  สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ



การดําเนินงานกองทุนหมูบานการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

ขอกําหนดการกูยืม

1.วงเงินไมเกนิรายละ 20,000 หรือ

ในกรณจีําเปนตองไมเกนิ 50,000

2.กําหนดชําระคืนภายใน 1 ป

3.สมาชิกกองทุนตกลงขอกําหนด

อืน่ๆ 

เปาหมายและผลการดําเนินงาน

• 2544 เปาหมาย 74,811 แหง จัดตั้งแลวเสร็จ 98.58% ภายในหนึ่งป

• เปาหมายปจจุบนั 78,829 แหง จัดตั้งแลวเสร็จ 98.30% ในป 2547

วัตถุประสงควัตถุประสงค

1. พัฒนาอาชีพ งาน/รายได 

ลดรายจาย ฉุกเฉิน สาธารณะประโยชน

2. บริหารเงินทุนตนเอง

3. สรางกระบวนการพึ่งตนเอง



ลักษณะของผูกูและไมกูลักษณะของผูกูและไมกู

6.635.086.194.88การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน (ป)

94.493.1สัดสวนใชโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

4.044.524.224.56จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

3,7842,2963,0991,866รายจายครัวเรือนเพื่อการบริโภคตอเดือน 

5,3012,8824,4582,397รายไดครัวเรอืนตอเดือน 

15.210.515.411.3ใต

24.348.027.051.2ตะวันออกเฉียงเหนือ

16.921.317.020.0เหนือ

26.419.624.217.5กลางภูมิภาค

55.387.060.791.2นอกเขตเทศบาล

44.713.039.38.8ในเขตเทศบาลลักษณะชุมชน

กู     2547 ไมกูกู     2545 ไมกูขอมูล SES

2,419
1,488

2,061
1,233



ผลการวจิัยผลการวจิัย::  ผลกระทบของกองทุนหมูบานผลกระทบของกองทุนหมูบาน

รายไดจากการลงทุนในดาน

การเกษตรเพิ่มขึ้น

การกูยืมจากกองทุนในปใดปหนึ่ง 
รายไดเพิม่ขึ้นนอยกวากูตอเนือ่ง

การกูทําใหรายจายเพื่อการบริโภค 
และรายจายรวมเพิ่มขึ้น

การออมและการลงทุนเพิ่มขึ้น

กลุมคนยากจน เขาถึงกองทุน
หมูบานนอยกวากลุมอืน่ๆ 

การประเมินมีคาความเอนเอยีง

สูง เนือ่งจากการเขารวม
โครงการไมไดเปนแบบสุม

• การเปรียบเทียบ

ผลลัพธของผูกูและไมกู

• การใชสมการถดถอย

และตวัแปรหุน
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วิธีการประเมินวิธีการประเมิน

รายไดตอหวั

รายไดจากภาคเกษตร

รายไดนอกภาคเกษตร

ผลลัพธ (outcome) หรือ Y ที่ตองการวัดผลลัพธผลลัพธ ( (outcomeoutcome) ) หรือหรือ Y  Y ที่ตองการวัดที่ตองการวัด

สัดสวนครัวเรือน

ยากจนดานรายได/รายจาย

ชองวางความยากจน

รายจายตอหวั

รายจายเพื่อการบริโภค

รายจายนอกเหนอื
การบริโภค

รายจายเพื่อการบริโภค = สินคาและบริการ 

ยานพาหนะ อุปกรณสื่อสาร การศึกษา อาหาร

นอกเหนือการบริโภค = ภาษี ของขวัญ การบริจาค 

เบี้ยประกัน สลากกินแบง  การพนัน ดอกเบี้ยเงินกู

รายได = รวมรายไดที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก อาหารที่

ผลิตไดเอง/ไดรับความชวยเหลือ/ คาจาง ธัญพืชที่ได

เปนคาเชา บานที่เปนเจาของ คาเชาที่ไดรับยกเวน 

สินคาที่ผลิตไดเอง/ไดรับเปนคาจาง 



วิธีการประเมินทั่วไปวิธีการประเมินทั่วไป

การวัดแบบนี้ใหผลที่เอนเอียง ถาการคัดเลอืกคนเขาโครงการไมเปนแบบสุม เชน 
ถาผูเขาโครงการสวนใหญเปนเกษตรกร แตผูไมเขาโครงการสวนใหญเปน
ขาราชการ การที่รายไดของผูเขาโครงการเพิ่มมากกวาผูไมเขาโครงการอาจมา
จาก ดนิฟาอากาศดีทําใหผลผลติเพิ่ม หรือราคาสินคาเกษตรดีทําใหรายไดเพิ่ม

รายได สัดสวน

ครัวเรือน

ยากจน

รายจาย
-

รายได

สัดสวน

ครัวเรือน

ยากจน

รายจาย
=

ผลกระทบ

ของโครงการ

ผลกระทบ

ของโครงการ

ผูเขารวมโครงการ ผูไมเขารวมโครงการ



วิธีการประเมินวิธีการประเมิน

การขจัดความเอนเอียงที่เกดิจากการประเมนิการขจัดความเอนเอียงที่เกดิจากการประเมนิ

1. ทําการทดลอง (social experiment) 

ใหการคัดเลือกผูเขาโครงการเปนแบบสุม

2.  กึ่งการทดลอง (quasi-experiment)

ใชเทคนิคในการขจัดความเอนเอียง เชน 

Propensity Score Matching (PSM) หรือ 

Double Difference (DD)

1. ทําการทดลอง (social experiment) 

ใหการคัดเลือกผูเขาโครงการเปนแบบสุม

2.  กึ่งการทดลอง (quasi-experiment)

ใชเทคนิคในการขจัดความเอนเอียง เชน 

Propensity Score Matching (PSM) หรือ 

Double Difference (DD)



การจับคูความนาจะเปนการเขารวมโครงการการจับคูความนาจะเปนการเขารวมโครงการ

XPY |⊥

1X|)1PPr(0 <=<

ผลลัพธเปนอิสระจากการเขารวมโครงการผลลัพธเปนอิสระจากการเขารวมโครงการ

ภายใตกรอบตัวแปรภายใตกรอบตัวแปร  XX

สําหรับคาสําหรับคา  XX  ใดๆใดๆ  สามารถหาคาความนาจะเปนสามารถหาคาความนาจะเปน

ของการเขารวมโครงการที่เปนบวกไดของการเขารวมโครงการที่เปนบวกได

ภายใตขอสมมุตินี้ 

เราสามารถใช X ในการหาตัวอยางของผูไมเขารวมโครงการทีม่ีลักษณะเหมือนกบั

ผูเขารวมโครงการ ตัวแปร X ไดแก ตัวแปรกําหนดลกัษณะของชุมชน ลกัษณะของ

ครัวเรือน เชน การมีรถยนต มอเตอรไซด โทรศัพท และลกัษณะของหัวหนา

ครัวเรือน เชน อาชพีหลัก จํานวนสมาชกิ การศึกษาสูงสุด 



ใช Pr(P=1|X) ในการเลือกตัวอยางใช Pr(P=1|X) ในการเลือกตัวอยาง

ผลกระทบเฉลี่ย = E(YT|P=1,X)-E(YC|P=1,X)

ผูเขารวมโครงการ ผูไมเขารวมโครงการ

การจับคูความนาจะเปนการเขารวมโครงการการจับคูความนาจะเปนการเขารวมโครงการ



การหาผลตางสองขั้นการหาผลตางสองขั้น  ((DDDD))

วิธี PSM สามารถขจัดความเอนเอียงที่เกิดจากตัวแปรที่สังเกตได (X)

แตยังอาจมคีวามเอนเอยีงที่เกิดจากตัวแปรที่สังเกตไมเห็น เชน ความขยันของ

หัวหนาครัวเรือน ความเปนคนพอเพียง ความเขมแข็งของชมุชนที่อยู 

)X,0P|YY(E)X,1P|YY(EDD 47
C
45

C
4747

C
45

T
47 =−−=−=

ถาสมมุติใหตัวแปรเหลานี้เหมือนเดิมทุกป เราสามารถใช DD ในการ

ขจัดความเอนเอียงที่เกิดจากตัวแปรที่ไมสามารถสังเกตเห็นออกไปได



ขอมูลขอมูล

Panel Data Panel Data 

ในปในป  2545 2545 –– 25472547

เฉพาะนอกเขตเทศบาลเฉพาะนอกเขตเทศบาล

CrossCross--Section Section 

ในปในป  25452545  และและ  25472547

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
(Socio Economy Survey -SES)

ผลการกูสองปซอน และ

การประเมินดวยวิธี DD

ผลการกูสองปซอน และ

การประเมินดวยวิธี DD

ผลกระทบเพียงปเดยีวผลกระทบเพียงปเดยีว
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ผลการประเมินวิธีผลการประเมินวิธี  DD: DD: รายไดรายได

--0.1000.1000.5280.528--0.0660.066ภาคใตภาคใต

--0.2510.2510.0320.0320.0790.079ภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก//เหนือเหนือ

0.6800.6800.1600.1600.0790.079ภาคเหนือภาคเหนือ

0.1150.1150.551*0.551*--0.0310.031ภาคกลางภาคกลาง

จากกิจการจากกิจการ

นอกนอกภาคเกษตรภาคเกษตร

จากกิจการจากกิจการ

ภาคเกษตรภาคเกษตร

รายไดตอรายไดตอ

สมาชิกสมาชิก



ผลการประเมินวิธีผลการประเมินวิธี  DD: DD: รายจายรายจาย

0.0710.0710.371*0.371*0.0790.079ภาคใตภาคใต

--0.0100.0100.0500.050--0.0120.012ภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก//เหนือเหนือ

--0.0240.0240.570*0.570*0.0110.011ภาคเหนือภาคเหนือ

0.0120.0120.0320.032--0.0070.007ภาคกลางภาคกลาง

รายจายรายจาย

รวมรวม

นอกเหนือนอกเหนือ

การบริโภคการบริโภคการบริโภคการบริโภค



ผลการประเมินวิธีผลการประเมินวิธี  DD: DD: ความยากจนความยากจน

0.0020.002--1.3421.3420.1250.125ภาคใตภาคใต

--0.0070.007--0.9650.965--4.6334.633ภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก//เหนือเหนือ

0.0250.025--4.2174.2173.1573.157ภาคเหนือภาคเหนือ

--0.0030.0033.7413.741--0.9310.931ภาคกลางภาคกลาง

ชองวางชองวาง

ความยากจนความยากจนดานการบริโภคดานการบริโภคดานรายไดดานรายได



ผลการประเมินกูผลการประเมินกู  22  ปซอนปซอน::  ความยากจนความยากจน

0.031*5.641*11.79*ภาคใต

0.0113.5783.013ภาคตะวนัออก/เหนือ

0.024*7.494*5.943ภาคเหนือ

0.0040.487-1.216ภาคกลาง

ชองวาง

ความยากจนดานการบริโภคดานรายได



ผลการประเมินปเดียวผลการประเมินปเดียว

การไมขจดัความเอนเอยีงที่เกิดจาก “ตัวแปรที่สังเกตไมได”ทําใหพบวาการไมขจดัความเอนเอยีงที่เกิดจากการไมขจดัความเอนเอยีงที่เกิดจาก  ““ตัวแปรที่สังเกตไมไดตัวแปรที่สังเกตไมได””ทําใหพบวาทําใหพบวา

1.รายไดจากกจิกรรมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอยางมาก 

2.รายจายนอกเหนอืการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกภาค โดยเฉลี่ย 20%

3.สัดสวนครัวเรือนยากจนดานรายไดลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

4.สัดสวนครัวเรือนยากจนดานรายจายในทุกภาคลดลง (ยกเวนภาคกลาง)

5.ชองวางความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืลดลงอยางมาก

1.รายไดจากกจิกรรมภาคเกษตรเพิ่มขึ้นอยางมาก 

2.รายจายนอกเหนอืการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกภาค โดยเฉลี่ย 20%

3.สัดสวนครัวเรือนยากจนดานรายไดลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

4.สัดสวนครัวเรือนยากจนดานรายจายในทุกภาคลดลง (ยกเวนภาคกลาง)

5.ชองวางความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืลดลงอยางมาก



หัวขอในการนําเสนอหัวขอในการนําเสนอ

1. แนวคิดพื้นฐาน

2. การดํางานของกองทุนหมูบาน

3. วิธกีารประเมิน และขอมลู

4. ผลการประเมินผลกระทบ

5. บทสรุป

1. แนวคิดพื้นฐาน

2. การดํางานของกองทุนหมูบาน

3. วิธกีารประเมิน และขอมลู

4. ผลการประเมินผลกระทบ

5. บทสรุป



สรุปสรุป

1. การดําเนินงานกองทุนหมูบานประสบความสําเร็จในการปลอยกู

ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว

2. แต กองทุนหมูบานไมมีผลกระทบตอความยากจน

3. หลักฐานการกูจากแหลงอื่นมาชําระหนีก้องทุนหมูบาน (ดวย

ดอกเบีย้เฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอเดือน) สะทอนใหเห็นวาการกูจาก

กองทุนหนึ่งปไมไดสรางรายไดมากพอตอการชําระหนี้

4. โครงการสินเชื่อระดับยอยเพียงอยางเดียวไมเพียงพอแกการนําพาผู

กูใหหลุดพนความยากจนได

1. การดําเนินงานกองทุนหมูบานประสบความสําเร็จในการปลอยกู

ตามเปาหมายอยางรวดเร็ว

2. แต กองทุนหมูบานไมมีผลกระทบตอความยากจน

3. หลักฐานการกูจากแหลงอื่นมาชําระหนีก้องทุนหมูบาน (ดวย

ดอกเบีย้เฉลี่ยรอยละ 3.7 ตอเดือน) สะทอนใหเห็นวาการกูจาก

กองทุนหนึ่งปไมไดสรางรายไดมากพอตอการชําระหนี้

4. โครงการสินเชื่อระดับยอยเพียงอยางเดียวไมเพียงพอแกการนําพาผู

กูใหหลุดพนความยากจนได



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

1. ดานการดําเนินงาน ควรใหชุมชนกําหนดระเบยีบบางประการ 

เชน กําหนดเวลาการชําระเงินกูใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่

ครัวเรือนนําเงินไปลงทุน 

2. ดานการประเมิน ควรมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ ให

คุมกับเงินที่รัฐไดลงไป

3. ดานขอมูล ควรมีการเก็บขอมูลซ้ํารายครัวเรือนตอไปเพื่อ

ประโยชนในการติดตามโครงการตางๆ ของรัฐ และในอนาคตควร

มีการทํา baseline survey กอนที่โครงการจะเริ่ม

1. ดานการดําเนินงาน ควรใหชุมชนกําหนดระเบยีบบางประการ 

เชน กําหนดเวลาการชําระเงินกูใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่

ครัวเรือนนําเงินไปลงทุน 

2. ดานการประเมิน ควรมีการติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ ให

คุมกับเงินที่รัฐไดลงไป

3. ดานขอมูล ควรมีการเก็บขอมูลซ้ํารายครัวเรือนตอไปเพื่อ

ประโยชนในการติดตามโครงการตางๆ ของรัฐ และในอนาคตควร

มีการทํา baseline survey กอนที่โครงการจะเริ่ม


