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จรัส สุวรรณมาลา* 

 

ที่มาของเรื่องโดยสังเขป 

ในชวงเดือน ตุลาคม 2548-สิงหาคม 2549 คณะนักวิจัย 3 สถาบัน (TDRI คณะรัฐศาสตร จุฬาฯ และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) ไดรวมกับผูวาราชการจังหวัดสงขลา (สมพร ใชบางยาง) และ
คณะผูบริหารจังหวัดสงขลา ทําการศึกษาวิจัยในเชิงตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของจังหวัดสงขลา โดย
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และ UNDP การวิจัยในครั้งมี
วัตถุประสงคหลัก 2 ประการควบคูกันไปคือ ประการแรกคณะผูวิจัยตองการทดลองใชเทคนิคการตรวจสอบโดย
สังคม (Social Audit) ในกระบวนการนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดแบบครบวงจร ประการที่สอง จังหวัด
สงขลาตองการตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายการพัฒนาจังหวัดเพื่อนําไปใชปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 การวิจัยในครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตการตรวจสอบผลการดําเนินนโยบายของจังหวัดสงขลา 4 เรื่อง
หลัก คือ (1) นโยบายการสงเสริมการออม (2) นโยบายการสงเสริมตลาดและผลผลิตยางพารา (3) นโยบายการ
พัฒนาคุณภาพบริการอําเภอ และ (4) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีน้ําทวมในชวงเดือนมกราคม 
2549  นอกจากนั้น ไดกําหนดพื้นที่การวิจัยครอบคลุม 10 อําเภอ (ยกเวนอําเภอเทพา สะบายอย จะนะ และนา
ทวี เนื่องจากมีปญหาความไมปลอดภัยในพื้นที่ในขณะทําการเก็บขอมูล) และสุมตัวอยางหมูบานและชุมชนเปน
พื้นที่การศึกษาทั้งในเขตเมือง (เขตเทศบาล) จํานวน 6 ชุมชน และเขตชนบท (เขต อบต.) จํานวน 24  หมูบาน 
รวมทั้งสิ้น 35 ชุมชน/หมูบาน มีครัวเรือนที่ทําการเก็บขอมูลทั้งสิ้น 4,461 ครัวเรือน ดังแสดงในตารางหนา
ถัดไป 
 บทความนี้จะนําเสนอเฉพาะเรื่องนโยบายสงเสริมการออมเพียงเรื่องเดียวเทานั้น ทานผูอานที่สนใจ
ผลการวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เหลืออีก 3 เรื่อง สามารถติดตามไดจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติหรือ
สอบถามขอมูลจากผูวิจัยโดยตรงหลังจากเดือนมกราคม 2550 เปนตนไป  

                                            
*
  คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 1 ชุมชนและประชากรในพื้นท่ีการศึกษาชุมชนเขตเมือง 
อําเภอ ตําบล รายชื่อเทศบาล จํานวนครวัเรือนที่สํารวจ 

1.เมืองสงขลา บอยาง เทศบาลนครสงขลา(ชุมชนเกาเสง) 108 
2.รัตภูมิ กําแพงเพชร เทศบาลตําบลกําแพงเพชร 120 
3.สะเดา พังลา เทศบาลตําบลพังลา 123 
4.หาดใหญ บานพรุ เทศบาลเมืองบานพรุ(ชุมชนคลองยา) 143 
 ควนลัง เทศบาลตําบลควนลัง 113 
5.ควนเนียง ควนเนียง เทศบาลตําบลควนเนียง 110 
   รวม 717 ครัวเรือน 16.1 % 

ชุมชนเขตชนบท 
    
อําเภอ ตําบล รายชื่อชุมชน(นอกเขตเทศบาล) จํานวนครัวเรือนที่สํารวจ 
1.เมืองสงขลา ทุงหวัง ไร(บานไร) 124 
 พะวง น้ํากระจาย 130 
 เขารูปชาง เขาแกว 133 
2.นาทวี คลองทราย ลําชิง 129 
3.รัตภูมิ เขาพระ ควน 130 
 เขาพระ คลองเขาลอน 139 
 กําแพงเพชร หวยโอน 131 
4.สะเดา ทุงหมอ คลองรํา 126 
 ปริก ปริกใตตก 128 
 สํานักแตว หัวควน 124 
5.หาดใหญ ทาขาม แมเตย 130 
 คลองอูตะเภา ทาแซ 127 
 บานพรุ คลองปอมนอก 153 
 น้ํานอย น้ํานอยนอก 146 
6.กระแสสินธุ โรง โคกพระ 128 
 เกาะใหญ แหลมยาง 115 
 กระแสสินธุ ทุงบัว 128 
7.นาหมอม คลองหรัง แมเปยะ(แมเปยะ) 131 
 คลองหรัง คลองหรัง 128 
 นาหมอม ทุงฆอ 123 
8.ควนเนียง รัตภูมิ วังเนียน 128 
 รัตภูมิ ควนดม 126 
 บางเหรียง บางเหรียงตก 126 
9.บางกล่ํา บางกล่ํา บางกล่ําบน 132 
 บางกล่ํา ยวนยาง 123 
 ทาชาง ยางงาม 141 
10.คลองหอยโขง ทุงลาน ทาหรั่ง 128 
 คลองหอยโขง เการาง 112 
 คลองหอยโขง หนาวัดโพธิ์ 125 
   รวม 3,744 ครัวเรือน 83.9% 
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สวนที่ 1:  
นโยบายจังหวัดสงขลาวาดวยการสงเสริมการออมของครัวเรอืน: ใครทําอะไร  

จังหวัดสงขลาไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมการออมภายในจังหวัดเพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักการใชชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอยางยั่งยืนมานาน โดยมีหนวยงานหลักของทางจังหวัดและองคกร
เอกชนที่มีหนาที่ในการสงเสริมและใหความรูในการจัดตั้ง/ดูแลกลุมการออมตางๆ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสงขลา สํานักงานสหกรณจังหวัดสงขลาและสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสงขลา และมูลนิธิ  
ดร. ครูชบ-ปราณี ยอดแกว ซึ่งแตละหนวยงานมีกิจกรรมสงเสริมกลุมการออมแตกตางกันไป ดังนี้ 

หนวยงาน ประเภทกลุมการออม 
1. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย • กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

• กลุมสัจจะออมทรัพย 
2. กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• สหกรณประเภทตางๆ 

3. มูลนิธิครูชบ-ปราณี ยอดแกว • กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 
 

1. กรมการพัฒนาชุมชน: กลุมออมทรัพยเพื่อการผลติ และกลุมสจัจะออมทรพัย 

 กรมการพัฒนาชุมชนมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนับต้ังแตป 
พ.ศ. 2517 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนรูจักการออมและบริหารจัดการเงินออมแบบรวมหมู โดยให
ครัวเรือนยึดหลักคุณธรรม  5 ประการ คือ ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไววางใจซึ่งกันและกัน   
 แนวทางการสงเสริมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชนประกอบดวย 4 ขั้นตอน
หลักๆ นับต้ังแตการจัดตั้งกลุมการออมในชุมชน การรวมกลุมเปนเครือขายสมาพันธ/สมาคมฯ ในระดับจังหวัด 
การยกฐานะกลุมเปนนิติบุคคล และระดับที่สูงขึ้นไป  
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่กรมการพัฒนาชุมชนสงเสริมการจดัตั้งขึ้นในปจจุบันมีทั้งกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับหมูบาน  เครือขายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  หรือที่เรียกวา 
ชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ / จังหวัด หรือสมาพันธกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
/ จังหวัด และมีการพฒันาไปเปนนิติบุคคลในรูปของสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด 

2. สํานักงานสหกรณจังหวดัสงขลาและสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณจังหวัดสงขลา: สหกรณ 

 สํานักงานสหกรณจังหวัดเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงเสริมกิจการสหกรณโดยการใหความรู รับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ และใหคําปรึกษาแนะนําแกสหกรณ
ประเภทตางๆ ในจังหวัดสงขลา  
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 สําหรับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดสงขลานั้น มีหนาที่ใหความรูและคําปรึกษาแกสหกรณใน
เรื่องการจัดการทําบัญชี รายงานการเงิน และทําหนาที่เปนผูตรวจบัญชีของสหกรณตางๆ ไปพรอมๆ กัน 
 จังหวัดสงขลาใหความสําคัญกับการสงเสริมการออมและเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในรูปของ
สหกรณมาเปนเวลานานนับสิบป ในป 2547-49 จังหวัดสงขลามีสหกรณที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
จํานวนมากที่สุด และประชาชนเปนสมาชิกสหกรณในสัดสวนที่สูงที่สุดในประเทศไทย จังหวัดสงขลาตองการใช
จุดแข็งของสหกรณเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของจังหวัดนับต้ังแตป 2547 เปนตนมา 

3. มูลนิธิ ดร. ครูชบ-ปราณี ยอดแกว: กลุมสัจจะวันละหนึ่งบาท 

 ในชวงป 2547-49 ผูวาราชการจังหวัดสงขลา (สมพร ใชบางยาง) ไดสงเสริมการออมเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน โดยผานองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสงขลา (มูลนิธิครูชบ ยอดแกว)1  ภายใตชื่อ “โครงการกองทุน
สัจจะวันละหนึ่งบาท”   หลักการของโครงการกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท มุงเนนใหครัวเรือนบมเพาะนิสัยการ
ประหยัดและออมทรัพย ใหกําหนดเปนสัจจะวาสมาชิกในครัวเรือนแตละคนจะออมทรัพย โดยจะประหยัด
คาใชจายใหไดวันละ 1 บาทเปนประจําทุกวัน ใหแตละครัวเรือนเก็บสะสมเงินออมประจําวันไว และนํามา
รวมกันเปนกองทุนเงินออมของชุมชน เพื่อนําไปใชประโยชนเปนสวัสดิการของครัวเรือนและชุมชน มิใชเพื่อให
กู หรือเพื่อการลงทุนทางเศรษฐกิจอื่นๆ  
 ในชวงป 2548-49 UNDP ไดสนับสนุนนโยบายสงเสริมการออมของจังหวัดสงขลา โดยสนับสนุน
คาใชจายใหแกมูลนิธิครูชบ ยอดแกว ในการขยายผลโครงการกองทุนสัจจะวันละบาทในเขตพื้นที่อําเภอที่
ยากจน ภายใตโครงการ PLEDGE  ซึ่งไดมีสวนชวยใหเกิดกองทุนสัจจะวันละบาทขึ้นในหลายหมูบาน ใน
จํานวนนี้มีองคการบริหารสวนตําบลและองคการบริหารสวนจังหวัดรวมสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน
สัจจะวันละบาทของชุมชนจํานวนไมนอยเชนเดียวกัน  

แนวความคิดและการบริหารกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

 

                                            
1  ครูชบ ยอดแกว เปนปราชญชาวบาน ที่มีประสบการณดานการสงเสริมกลุมการออมในชุมชนมานาน เปนที่รูจักกันทั่วไปทั้งในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดอื่นๆ 

30% 
เงินยืมเพื่อการศึกษา,
ลงทุนวิสาหกิจ ธุรกิจ

ชุมชน 

50% 
จายสวัสดิการ 8 เรื่อง 

100 % 
กองทุนฯ สัจจะ 
วันละบาท 

20 %  
เปนกองทุน
สวนกลาง 
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ระบบสวัสดิการของกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 
 
1. เกิด 
ใหลูก500 บาทแมนอนโรงพยาบาลไดคืนละ100 บาทไมเกิน 5 
คืนวงเงินไมเกินปละ 2,000 บาท 
2. แก  
สัจจะครบ 15 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 300 บาท 
สัจจะครบ 20 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 400 บาท 
สัจจะครบ 25 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 500 บาท 
สัจจะครบ 30 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 600 บาท 
สัจจะครบ 35 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 700 บาท 
สัจจะครบ 40 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 800 บาท 
สัจจะครบ 45 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 900 บาท 
สัจจะครบ 50 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,000 บาท 
สัจจะครบ 55 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,100 บาท 
สัจจะครบ 60 ป เมื่ออาย ุ60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,200 บาท 
3. เจ็บปวย  
นอนโรงพยาบาลไดคืนละ 100 บาท คร้ังละไมเกิน 5 คืน ไมเกิน 
2 คร้ังตอป 

 
4. ตาย  
สัจจะครบ 180 วัน ไดคาทําศพ 2,500 บาท 
สัจจะครบ 365 วัน ไดคาทําศพ 5,000 บาท 
สัจจะครบ 730 วัน ไดคาทําศพ 10,000 บาท 
สัจจะครบ 1,460 วัน ไดคาทําศพ 15,000 บาท 
สัจจะครบ 2,920 วัน ไดคาทําศพ 20,000 บาท 
สัจจะครบ 5,840 วัน ไดคาทําศพ 30,000 บาท 
5. ทนุการศึกษา 
ยืมกองทุน 30 % 
6. ผูดอยโอกาส  
กองทุนจายใหเพื่อนําไปฝากสัจจะ 
7. สวัสดิการคนทํางานใหกองทนุฯ  
จายใหคนละ130 บาทตอวันแลวใหนําไปฝากออมที่ไหนก็ได
100 บาทอีก30 บาท ฝากคืนกับกองทุนฯ 
8. สวัสดิการเงินกู  
หากสมาชิกตายกองทุนฯ จายให (เพ่ือนําไปใชหนี้ตางๆ ที่มี
อยู)ในวงเงินไมเกนิ 30,000 บาทและตองกูมาแลวไมนอย
กวา 365 วัน 
9. สวัสดิการเงินฝาก   
หากสมาชิกตายกองทุนฯ จายให 50% ของเงินออมที่
สมาชิกมีไมวาจะฝากไวที่ไหนก็ตาม แตจะจายใหไมเกิน 
15,000 บาท 
 

สวนที่ 2:  
ไดผลแคไหน? 

เกือบทุกชุมชนในจังหวัดสงขลามีกลุมการออมอยูแลวในปจจุบัน  
จากการสํารวจขอมูลกลุมการออมในชุมชนเปาหมายจํานวน 35 ชุมชน พบวามีชุมชนที่ยังไมมีกลุม
การออมใดๆ เพียงจํานวน 2 ชุมชน (รอยละ 5.7) เทานั้น ที่เหลือ 33 ชุมชน (รอยละ 94.3) มีกลุม
การออมประมาณ 1-4 กลุม/ชุมชนแตกตางกันไป (ตารางที่ 2)   

ตารางที่ 2 จํานวนกลุมการออมในชุมชน 
การมี /ไมมีกลุมการออมในชุมชน จํานวนชุมชน รอยละของชุมชน 

ไมมีกลุมการออม 2 5.7 
มีกลุมการออม 1 กลุม 16 45.7 
มีกลุมการออม 2 กลุม 9 25.7 
มีกลุมการออม 3 กลุม 6 17.1 
มีกลุมการออม 4 กลุม 2 5.7 
รวม 35 100.0 
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ครัวเรือนสวนใหญ (กวารอยละ 60) รูจักกลุมการออมประเภทตางๆ        
จากขอมูลภาคครัวเรือนพบวา ประชาชนในชุมชนจํานวนมากไมทราบวาในชุมชนมีกลุมการออมอยู 
หรืออาจรูจักเพียงบางกลุมฯ ที่ตนเปนสมาชิกหรือมีขอมูล แตอาจไมทราบวามีกลุมอื่นๆ อยูดวย โดย
กลุมการออมประเภทสัจจะออมทรัพยเปนกลุมที่ครัวเรือนสวนใหญทราบ/รูจักวามีในชุมชน คิดเปน
รอยละ 62.6 สวนกลุมการออมที่ไมมีในชุมชน (ตามความเขาใจของครัวเรือน) ที่มีจํานวนมากที่สุดคือ 
กลุมสหกรณประมง คิดเปนรอยละ 89.0 นอกจากนี้กลุมการออมที่ครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญไมรู/
ไมทราบวามีกลุมการออมประเภทนั้นในชุมชนหรือไม คือกลุมการออมประเภท กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต (รอยละ 12.1) และสหกรณการเกษตร (รอยละ 11) ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3 ประกอบ) 

กลุมการออมที่ครัวเรือนรับรูวามีอยูในชุมชนแบงออกไดเปน 7 ประเภท ดังนี้  
1. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  
2. กลุมสัจจะออมทรัพย  
3. สหกรณ (รวมสหกรณทุกประเภทที่ครัวเรือนระบุวาเปนสหกรณ-ยกเวนสหกรณของศาสนา

อิสลาม)  
4. กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท  
5. กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ (มีลักษณะเปนการรวมกลุมทางอาชีพหรือการรวมกลุมเพื่อสราง

สวัสดิการซึ่งอาจไมไดมีจุดประสงคในการออมทรัพยต้ังแตแรก เชน กลุมปุยหมัก กลุมเลี้ยงหมู 
กลุมผูสูงอายุ เปนตน) 

6. กลุมการออมอื่นๆ (มีลักษณะการดําเนินการ/โครงสรางที่แตกตางตางไปจากการรวมกลุมการออม
แบบตางๆในขางตน เชน ธนาคาร ประกันชีวิต ประกันสังคม เปนตน     

7. กลุมการออมทางศาสนาอิสลามที่มีการระบุชื่อชัดเจน (ในบางชุมชนท่ีมีการนับถือศาสนาอิสลาม
แลวมีการออมทรัพย อาจมีการใหขอมูลชื่อกลุมการออมที่ครัวเรือนของผูตอบเปนสมาชิกอยูวา
เปนกลุมการออมแบบสัจจะออมทรัพย ออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน แตในบางครัวเรือนก็จะมี
การระบุชื่อกลุมการออมอยางชัดเจน เชน กลุมวากัส กลุมอามาน กลุมฮัดซิกดิก เปนตน) 

ตารางที่  3 กลุมการออมที่ครัวเรือนรูจัก 

กลุมการออม มี row% ไมมี row% ไมรู row% ไมมีขอมูล row% รวม 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 1,288 29.9 2,477 57.6 522 12.1 17 0.4 4,304 
กลุมสัจจะออมทรัพย 2,694 62.6 1,177 27.3 403 9.4 30 0.7 4,304 
กลุมสหกรณการเกษตร 1,034 24.0 2,757 64.1 475 11.0 38 0.9 4,304 
กลุมสหกรณรานคา 912 21.2 2,947 68.5 405 9.4 40 0.9 4,304 
กลุมสหกรณประมง 52 1.2 3,829 89.0 382 8.9 41 1.0 4,304 
กลุมสหกรณกองทุนสวนยาง 959 22.3 2,848 66.2 446 10.4 51 1.2 4,304 
กลุมสหกรณบริการ 156 3.6 3,663 85.1 433 10.1 52 1.2 4,304 
กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 661 15.4 3,122 72.5 420 9.8 101 2.3 4,304 
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ครัวเรือนกวาครึ่งหนึ่งเปนสมาชิกกลุมการออม 
ผลการสํารวจพบวาครัวเรือนมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.8) เปนสมาชิกกลุมการออม ที่เหลือรอยละ 
48.2 ไมไดเปนสมาชิกฯ ชุมชนที่ครัวเรือนสวนใหญ (มากกวารอยละ 50) ไมไดเปนสมาชิก คือ คลอง
รํา เทศบาลพังลา เทศบาลควนลัง เทศบาลเมืองบานพรุ (ชุมชนคลองยา) เทศบาลควนเนียง น้ํา
กระจาย เขาแกว หวยโอน บานปริก หัวควน คลองปมนอก น้ํานอยนอก (ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4: การเปนสมาชิกกลุมการออมในหมูบาน/ชุมชนที่ศึกษา 
การเปนสมาชิกกลุมการออม(ปจจุบัน) 

ชุมชน ไมเปนสมาชิก เปนสมาชิก Group Total 
  Count Row % Count Row % Count Row % 
ไร 22 17.7% 102 82.3% 124 100.0% 
เทศบาลเกาเสง 51 49.0% 53 51.0% 104 100.0% 
ลําชิง 57 44.5% 71 55.5% 128 100.0% 
ควน 64 50.0% 64 50.0% 128 100.0% 
เทศบาลกําแพงเพชร 55 48.7% 58 51.3% 113 100.0% 
คลองรํา 69 54.8% 57 45.2% 126 100.0% 
เทศบาลพังลา 92 86.8% 14 13.2% 106 100.0% 
แมเตย 58 44.6% 72 55.4% 130 100.0% 
ทาแซ 63 49.6% 64 50.4% 127 100.0% 
ชุมชนคลองยา 114 91.2% 11 8.8% 125 100.0% 
เทศบาลควนลัง 98 94.2% 6 5.8% 104 100.0% 
โคกพระ 37 28.9% 91 71.1% 128 100.0% 
แมเปยะ 55 43.7% 71 56.3% 126 100.0% 
วังเนียน 36 28.6% 90 71.4% 126 100.0% 
เทศบาลควนเนียง 67 68.4% 31 31.6% 98 100.0% 
บางกล่ําบน 25 19.8% 101 80.2% 126 100.0% 
ทาหรั่ง 55 43.3% 72 56.7% 127 100.0% 
น้ํากระจาย 92 72.4% 35 27.6% 127 100.0% 
เขาแกว 102 78.5% 28 21.5% 130 100.0% 
คลองเขาลอน 13 9.4% 126 90.6% 139 100.0% 
หวยโอน 103 78.6% 28 21.4% 131 100.0% 
บานปริก/ปริกใตตก 76 60.3% 50 39.7% 126 100.0% 
หัวควน 74 71.8% 29 28.2% 103 100.0% 
คลองปอมนอก 77 61.6% 48 38.4% 125 100.0% 
น้ํานอยนอก 107 73.8% 38 26.2% 145 100.0% 
แหลมยาง 34 29.6% 81 70.4% 115 100.0% 
ทุงบัว 39 30.7% 88 69.3% 127 100.0% 
คลองหรั่ง 50 39.4% 77 60.6% 127 100.0% 
ทุงฆอ 42 34.1% 81 65.9% 123 100.0% 
ควนดม 57 45.6% 68 54.4% 125 100.0% 
บางเหรียงตก 26 20.8% 99 79.2% 125 100.0% 
ยวนยาง 47 38.5% 75 61.5% 122 100.0% 
ยางงาม 54 41.5% 76 58.5% 130 100.0% 
เการาง 28 25.0% 84 75.0% 112 100.0% 
หนาวัดโพธิ์ 34 27.2% 91 72.8% 125 100.0% 
Group Total 2,073 48.2% 2,230 51.8% 4,303 100.0% 
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ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยมากที่สุด 
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุมการออมทั้ง 2,230 ครัวเรือนนั้น พบวามีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด
ที่เปนสมาชิกของกลุมการออมทั้งสิ้น 5,686 คน เปนชาย 2,414 คน (รอยละ 42.45) เปนหญิง 3,269 
คน (รอยละ 57.49) ที่เหลือไมมีขอมูล ในจํานวนนี้เปนสมาชิกกลุมการออมประเภทสัจจะออมทรัพย
มากที่สุดจํานวน 3,893 คน (รอยละ 68.5) รองลงมาเปนกลุมการออมประเภทสหกรณ มีจํานวน
สมาชิก 841 คน (รอยละ 14.8) เปนตน (ตารางที่ 5) อายุเฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือนประมาณ 37-40 
ป  เปนที่นาสังเกตวาสมาชิกของกลุมการออมประเภทสัจจะวันละหนึ่งบาทมีอายุเฉลี่ยนอยที่สุด 
(ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 5 จํานวนสมาชิกกลุมการออม 
จํานวนสมาชิกแตละกลุมการออม 
ชาย หญิง ไมมีขอมูล Group Total 

ประเภทกลุมการออม Count Col % Count Col % Count Col % Count Col % 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 152 6.3% 226 6.9%     378 6.6% 
กลุมสัจจะออมทรัพย 1,632 67.6% 2,261 69.2%     3,893 68.5% 
สหกรณ 397 16.4% 442 13.5% 2 66.6% 841 14.8% 
กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 182 7.5% 262 8.0%     444 7.8% 
กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ 33 1.4% 50 1.5%     83 1.5% 
กลุมการออมอื่นๆ 4 0.2% 14 0.4%     18 0.3% 
กลุมการออมอิสลาม(ที่ระบุช่ือ) 10 0.4% 8 0.2%     18 0.3% 
ไมรู/จําไมได 4 0.2% 5 0.2% 1 33.3% 10 0.2% 
ไมมีขอมูล     1 0.0%     1 0.0% 
Group Total 2,414 100.0% 3,269 100.0% 3 100.0% 5,686 100.0% 

 

ตารางที่ 6 อายุเฉลี่ยของสมาชิกในแตละกลุมการออม 
อายุเฉลี่ยของสมาชิกในแตละกลุมการออม 

ประเภทกลุมการออม Mean Median Mode 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 37.16 39 40 
กลุมสัจจะออมทรัพย 37.22 37 40 
สหกรณ 44.84 44 42 
กองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาท 37.87 39 10 
กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ 44.06 48 52 
กลุมการออมอื่นๆ 32.11 32.5 47 
กลุมการออมอิสลาม(ที่ระบุช่ือ) 43.5 46.5 49 
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ครัวเรือนสวนใหญจายเงินใหกลุมออมทรัพยประมาณ 400 บาทตอเดือน  
พบวาเงินที่สมาชิกในครัวเรือนจายใหกลุมการออมที่ตนเองหรือคนในครอบครัวเปนสมาชิก
ประกอบดวยเงินสมทบรายเดือน และเงินตนและดอกเบี้ย โดยมีคาเฉลี่ย(Mean) ประมาณ 850-1,000 
บาท/เดือน คากลาง (Median) ประมาณ 400 บาทเดือน ครัวเรือนสวนใหญจายเงินใหแกกองทุนฯ 
ประมาณ 100-200 บาท แตละกลุมไมแตกตางกันมากนัก ยกเวนกลุมสัจจะวันละบาทเทานั้น ที่
สมาชิกจายนอยกวากลุมอื่นๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง (คา Mean 454 บาท/เดือน คา Median 230 บาท/
เดือน คา Mode 30 บาท/เดือน) แสดงตามตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 จํานวนเงินเฉลี่ยในการจายสมทบกลุมการออม(ตอเดือน) 

 
ครัวเรือนคิดอยางไรกับการเปนสมาชิกกลุมการออมฯ 

ผูวิจัยไดสํารวจความคิดเห็นของครัวเรือนเกี่ยวกับการคาดหวัง ความพึงพอใจ ความเชื่อถือไววางใจ
ตอการบริหารกองทุนฯ และความตองการเปนสมาชิกกองทุนฯ ไดขอสรุปเบื้องตนดังนี้  

สมาชิกกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตสวนใหญตองการเงินกู 
ครัวเรือนสวนใหญคาดหวังการไดกูเงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ คิดเปนรอยละ 47.4 รองลงมา 
คาดหวังไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย รอยละ 20.6 และคาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน รอยละ 18.3 
(ตารางที่ 7)  

ครัวเรือนสวนใหญไดรับประโยชนตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ 89.8 และไมไดรับประโยชนตาม
ความคาดหวัง รอยละ 10.2 ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตามความคาดหวังสวนใหญจะไมระบุเหตุผล 
คิดเปนรอยละ 41.2  รองลงมาใหเหตุผลวาเพราะเพิ่งเขาเปนสมาชิก รอยละ 29.4 และยังไมใชสิทธิ์ใน
การขอกูเงิน รอยละ 23.5 ครัวเรือนสวนใหญพอใจในผลประโยชน คิดเปนรอยละ 92.2 ครัวเรือนที่ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 0.6  

ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 93.4  มีความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารกองทุนฯ โดยใหเหตุผลวา 
เพราะกรรมการเปนคนในหมูบานเดียวกัน รอยละ 23.1 รองลงมาเพราะกรรมการบริหารงานไดดี  
รอยละ 15.4  สําหรับครัวเรือนที่ไมเชื่อถือฯ ใหเหตุผลวา เพราะไมทราบการดําเนินงานของกลุม  

จํานวนเงินเฉลี่ยในการจายสมทบกลุมการออม(ตอเดือน) 
ประเภทกลุมการออม Mean Median Mode 

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 849.75 400 200 
กลุมสัจจะออมทรัพย 856.65 400 200 
สหกรณ 1051 400 100 
กลุมสัจจะวันละหนึ่งบาท 453.64 230 30 
กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ 871.71 500 100 
กลุมการออมอื่นๆ 807 280 100 
กลุมการออมอิสลาม(ที่ระบุช่ือ) 870 210 100 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยสวนใหญตองการเงินกู บางสวนตองการออมเงิน 
ครัวเรือนสวนใหญความคาดหวังการไดกูเงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ คิดเปนรอยละ 45.9 รองลงมา
คาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน รอยละ 24.4 และคาดหวังที่จะไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย รอยละ 22.9  

ครัวเรือนสวนใหญไดรับประโยชนตามความคาดหวัง (เฉพาะคําตอบวาไดรับกับไมไดรับ) คิดเปน 
รอยละ 86 และไมไดรับประโยชนตามความคาดหวัง รอยละ 14  ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตาม
ความคาดหวังสวนใหญจะไมระบุเหตุผล คิดเปนรอยละ  58.7 รองลงมาเพราะยังไมใชสิทธิ์ในการขอกู
เงิน รอยละ 22.1 และเพราะเพิ่งเขาเปนสมาชิก รอยละ 12.5 ครัวเรือนสวนใหญพอใจในผลประโยชน 
คิดเปนรอยละ  90.4 

ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 93.7 ใหความเชื่อถือไววางใจการบริหารงานของกองทุนฯ  โดยใหเหตุผล
แตกตางกันไป เชน รอยละ 17.6 ตอบวาเพราะกรรมการเปนคนในหมูบานเดียวกัน รอยละ16.8 ตอบ
วาเพราะกลุมมีการกอต้ังมานาน รอยละ 13.5 ตอบวาเพราะกรรมการบริหารงานไดดี สําหรับครัวเรือน
ที่ไมเชื่อถือฯ สวนใหญใหเหตุผลวา เพราะคณะกรรมการไมนาเชื่อถือ รอยละ 39.4 รองลงมาเพราะ
กลุมเคยมีประวัติเสียหาย  กรรมการไมมีความรูความสามารถ ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 12.1   

สมาชิกกลุมการออมประเภทสหกรณสวนใหญตองการเงินปนผล และตองการกูเงิน 
ครัวเรือนสวนใหญคาดหวังไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 39.6 รองลงมาคาดหวังไดกู
เงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ รอยละ 28.5 และคาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน และการมีสวัสดิการ/ 
ไดรับการสงเคราะห รอยละ 6.3  

ครัวเรือนสวนใหญไดรับประโยชนตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ 87.5 และไมไดรับประโยชนตาม
ความคาดหวัง รอยและ 12.5  ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตามความคาดหวังสวนใหญเปนเพราะเพิ่ง
เขาเปนสมาชิก  คิดเปนรอยละ 16.7 รองลงมาเปนเพราะยังไมใชสิทธิ์ในการขอกูเงิน คิดเปนรอยละ 
13.3  และเพราะยังไมใชสิทธิ์ในการรับสวัสดิการ รอยละ 8.3 ครัวเรือนสวนใหญพอใจในผลประโยชน 
คิดเปนรอยละ 86.7 

ครัวเรือนสวนใหญรอยละ 88.9 ใหความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารกองทุนฯ โดยใหเหตุผลคลาย
กับกองทุนอื่นๆ ที่กลาวขางตน สําหรับครัวเรือนที่ตอบวาไมเชื่อถือฯ ในระบบการบริหารกองทุนฯ นั้น 
สวนใหญใหเหตุผลวาเพราะคณะกรรมการไมนาเชื่อถือ คิดเปนรอยละ 36.4   

สมาชิกโครงการกองทุนสัจจะวันละหนึ่งบาทสวนใหญตองการออมเงินและสวัสดิการสังคม
สงเคราะห 
ครัวเรือนสวนใหญความคาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน คิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคาดหวังมี
สวัสดิการ/ ไดรับการสงเคราะห รอยละ 33.1 และคาดหวังไดกูเงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ รอยละ 13.1  

ครัวเรือนสวนใหญไมไดรับประโยชนตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ 54.5 และไดรับประโยชนตาม
ความคาดหวัง รอยละ 45.5 ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตามความคาดหวังสวนใหญไมระบุเหตุผล 
คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาเพราะเพิ่งเขาเปนสมาชิก รอยละ 23.5 และเพราะยังไมใชสิทธิ์ในการรับ
สวัสดิการ รอยละ 22.4 ครัวเรือนสวนใหญพอใจในผลประโยชน คิดเปนรอยละ 85.1 
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ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 86.3 ใหความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารกองทุนฯ  สําหรับครัวเรือนที่
ไมเชื่อถือฯ สวนใหญใหเหตุผลวา เพราะไมทราบการดําเนินงานของกลุม คณะกรรมการไมนาเชื่อถือ 
ในสัดสวนที่เทากันรอยละ 28.6 รองลงมาเพราะกรรมการไมมีความรูความสามารถ รัฐไมไดสนับสนุน 
เพิ่งเขาเปนสมาชิก ในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 14.3)  

สมาชิกกลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพสวนใหญตองการเงินปนผล 
ครัวเรือนสวนใหญความคาดหวังไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย คิดเปนรอยละ 49.1 รองลงมาคาดหวัง
ไดกูเงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ รอยละ 9.4 และคาดหวังมีสวัสดิการ/ ไดรับการสงเคราะห, ไดเขา
รวมกิจกรรมในชุมชน, มีชองทางในการขายสินคา ในสัดสวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 7.5  

ครัวเรือนสวนใหญไดรับประโยชนตามความคาดหวัง (เฉพาะคําตอบวาไดรับกับไมไดรับ) คิดเปนรอยละ 
89.4 และไมไดรับประโยชนตามความคาดหวัง รอยละ 10.6 ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตามความ
คาดหวังสวนใหญไมระบุเหตุผล คิดเปนรอยละ 60 และเพราะไมถึงกําหนดในการรับสวัสดิการ, ยังไม
ใชสิทธิ์ในการรับสวัสดิการ ในสัดสวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 20  ครัวเรือนสวนใหญพอใจใน
ผลประโยชน คิดเปนรอยละ 87.3 

ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 87.3 ใหความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารกองทุนฯ สําหรับครัวเรือนที่
ไมเชื่อถือฯ สวนใหญใหเหตุผลวา เพราะคณะกรรมการไมนาเชื่อถือ  

สมาชิกกลุมการออมอื่นๆ สวนใหญตองการออมเงิน บางก็ตองการกูเงิน 
ครัวเรือนสวนใหญความคาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาคาดหวังไดกูเงิน /
มีแหลงเงินกูเมื่อตองการรอยละ 27.3 และคาดหวังไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย รอยละ 18.2  

ครัวเรือนสวนใหญไดรับประโยชนตามความคาดหวัง คิดเปนรอยละ 61.5 และไมไดรับประโยชนตาม
ความคาดหวัง รอยละ 38.5 ครัวเรือนที่ไมไดรับประโยชนตามความคาดหวังสวนใหญไมระบุเหตุผล 
คิดเปนรอยละ  50  และเพราะเพิ่งเขาเปนสมาชิก, ยังไมใชสิทธิ์ในการขอกูเงิน ในสัดสวนที่เทากันคิด
เปนรอยละ 25 ครัวเรือนสวนใหญพอใจในผลประโยชน คิดเปนรอยละ 76.9 

ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 85.7 ใหความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารงานของกองทุนฯ  สําหรับ
ครัวเรือนที่ไมเชื่อถือฯ ไมเชื่อถือฯ มีจํานวนรอยละ 7.1 สวนใหญใหเหตุผลวา ไมรู/จาํไมได   

สมาชิกกลุมการออมทางศาสนาอิสลาม ตองการกูเงิน และเงินปนผล 
ครัวเรือนสวนใหญความคาดหวังไดกูเงิน /มีแหลงเงินกูเมื่อตองการ คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมา
คาดหวังไดรับเงินปนผล/ไดรับดอกเบี้ย รอยละ 27.3 และคาดหวังมีเงินออม/ไดออมเงิน รอยละ 18.2 
จากขอมูลพบวาทุกครัวเรือนไดรับประโยชนตามความคาดหวัง ครัวเรือนสวนใหญพอใจใน
ผลประโยชน คิดเปนรอยละ 90.9 

ครัวเรือนสวนใหญ รอยละ 90.9 ใหความเชื่อถือไววางใจระบบการบริหารงานกองทุนฯ สําหรับ
ครัวเรือนที่ไมเชื่อถือฯ สวนใหญใหเหตุผลวา เพราะกรรมการไมมีความรูความสามารถ 
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ครัวเรือนที่ไมไดเปนสมาชิกกลุมการออมฯ คิดอยางไร? 
ครัวเรือนที่ยังไมเปนสมาชิกกลุมการออมมีหลายประเภท มีทั้งผูที่ไมสนใจ/ไมเห็นความจําเปน 
ผูที่เขาไมถึงแหลงขอมูล  และผูที่ไมสามารถออมได  
ครัวเรือนที่ไมเปนสมาชิกกลุมการออมใดในปจจุบันสวนใหญใหเหตุผลวา เพราะไมเห็นประโยชน /ไม
สนใจ คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาตอบวาเพราะไมรูจัก รอยละ 13.8 และรอยละ 12.6 ตอบวาเพราะ
ไมสามารถหาเงินสงกองทุนฯ ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือไมมีความสามารถที่จะออมเงินนั่นเอง 

ครัวเรือนที่ไมเปนสมาชิกกลุมการออมใดในปจจุบันสวนใหญไมเคยเปนสมาชิกกลุมการออมใดมากอน 
คิดเปนรอยละ 83.5  รองลงมาเคยเปนสมาชิกกลุมสัจจะออมทรัพยมากอน คิดเปนรอยละ 6.4  

ครัวเรือนที่ไมเปนสมาชิกกลุมการออมใดๆ ในปจจุบัน (แตเคยเปนสมาชิกกลุมการออมใดมากอน) 
สวนใหญเลิกเปนสมาชิกโดยไมระบุเหตุผล (ไมมีขอมูล) คิดเปนรอยละ 27.3รองลงมาใหเหตุผลวา
เพราะไมสามารถหาเงินสงได รอยละ 15.5 และตอบวาเพราะไมเกิดประโยชนตามที่คิด รอยละ 14.1  

ยังมีครัวเรือนที่สนใจสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมการออมรายใหมหลงเหลืออยูพอสมควร  
ครัวเรือนที่ไมเปนสมาชิกกลุมการออมใดในปจจุบันสวนใหญ รอยละ 78.8 ไมสนใจที่จะสมัครเปน
สมาชิกกลุมออมใดๆ ในขณะที่มีสวนครัวเรือนที่สนใจสมัครฯ คิดเปนรอยละ 17.8 ครัวเรือนที่สนใจจะ
สมัครฯ แตยังไมไดสมัครฯ เพราะกองทุนฯ ในชุมชน/หมูบานยังไมเปดรับสมัครสมาชิก (รอเวลา) และ
รอยละ 22.1 ตอบวาในชุมชน/หมูบานยังไมมีการจัดตั้งกองทุนฯ (หรือมีกองทุนฯ แลวแตยังไมทราบ
รายละเอียด)  รอยละ 28  

สวนที่ 3:  
ปจจัยที่มีผลตอผลสําเร็จในการสงเสรมิการออมของครัวเรือน 

หนวยงานที่มีหนาที่สงเสริมการออมภาคครัวเรือนในจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบดวยหนวยราชการและ
องคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญใชมาตรการในลักษณะเดียวกัน คือการสงเสริม กระตุนใหเกิดการจัดตั้ง
กลุมการออมประเภทตางๆ ขึ้นในชุมชน/หมูบาน เมื่อเกิดกลุมการออมขึ้นแลว หนวยงานเหลานี้ก็ทํา
หนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําวิธีการบริหารจัดการกองทุนฯ ใหแกคณะกรรมการกลุมฯ พรอมกับ
ใหบริการการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของกลุม (ในฐานะผูตรวจสอบภายนอก) และจัดใหมี
มาตรการอื่นๆ เพื่อเสริมสรางหลักประกันการบริหารจัดการกองทุนที่ดี (Good governance) สราง
ความมั่นใจใหแกสมาชิกกลุมการออม  

ประเด็นคําถามหลักของการวิเคราะหการดําเนินนโยบายสงเสริมการออมของจังหวัดสงขลาในที่นี้มี 2 
ประการคือ (1) นโยบายและการดําเนินงานของกลุมการออมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นสามารถจูงใจให
ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุม และมีการออมเพิ่มขึ้นจริงหรือไม (วิเคราะหปจจัยภายใน)  และ (2) 
ประสิทธิผลของนโยบายสงเสริมการออมฯ โดยผานกลยุทธการจัดตั้งกลุมการออม ดังกลาวมี
ความสัมพันธกับปจจัยแวดลอมของชุมชน/หมูบานอยางไรบาง (วิเคราะหปจจัยภายนอก) 
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ปจจัยที่มีผลตอการเลือกเปนสมาชิกกลุมการออม 
ปจจัยภายใน (Policy factors) “ปจจัยภายใน” ในที่นี้หมายถึงปจจัยดานการบริหารจัดการของกลุมการ
ออมตางๆ ผลการวิเคราะหพบวาปจจัยตอไปนี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกเปนสมาชิกกลุมการออมของ
ครัวเรือน 

1. จํานวนเงินที่สมาชิกจายเขากองทุน: ถาจายเปนรายเดือนๆ ละไมเกิน 200 บาท จะจูงใจให
ครัวเรือนอยากเปนสมาชิกกองทุนมากกวาแบบอื่นๆ 

2. นโยบายดอกเบี้ยเงินกู: ถากองทุนคิดดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 11 ตอป จะจูงใจใหครัวเรือนอยาก
เปนสมาชิกมากกวา 

3. นโยบายเงินกูฉุกเฉิน: ถากลุมการออมมีเงินกูฉุกเฉิน จะจูงใจใหครัวเรือนอยากเปนสมาชิกกลุม
การออมมากกวาการไมมีเงินกูฉุกเฉิน  

4. นโยบายเงินปนผล: ถากลุมการออมฯ มีนโยบายจัดสรรเงินปนผลรายปที่ชัดเจน จะจูงใจให
ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวากลุมที่ไมมีนโยนบายจายเงินปนผล 

5. การจัดทํารายงานประจําป: ถากลุมการออมมีการจัดทํารายงานประจําป และเผยแพรใหสมาชิก
ทราบอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ จะจูงใจใหครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมฯ มากกวาการไมมีการจัดทํา
รายงานประจําป และ/หรือไมไดเผยแพรใหสมาชิกทราบอยางสม่ําเสมอ 

6. กรรมการบริหารกองทุน: ถากรรมการไมมีปญหาขัดแยงกันเองภายใน /กรรมการลาออก  จะทาํ
ใหครัวเรือนมีความมั่นใจและเปนสมาชิกกองทุนฯ มากกวากลุมฯ ที่กรรมการมีเรื่องขัดแยงกันเอง/ 
กรรมการลาออก 

7. อายุของกลุมการออม: ครัวเรือนมีความสนใจเปนสมาชิกกลุมการออมที่มีอายุไมเกิน 9 ป 
(นับต้ังแตเริ่มจัดตั้งกลุม) มากกวากลุมการออมที่มีอายุมากกวา 9 ป 

ปจจยัภายในทีม่ีผลตอการเปนสมาชิกกลุมการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
- ใหสมาชิกกลุมจายเงินเขากลุม เดือนละ 200 บาท มีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวาใหสมาชิกจายเงินเขากลุมใน

อัตราอื่นๆ 84.08 เทา 
- ไมมีคณะกรรมการลาออกเนื่องจากความขัดแยง จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 3.87 เทา 
- มีนโยบายจัดสรรผลประโยชนใหสมาชิกชัดเจน จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 4.76 เทา 

กลุมสัจจะออมทรัพย 
- คิดดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 11 ตอป จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 3.29 เทา 
- มีเงินกูฉุกเฉิน จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 2.49 เทา 
- กลุมสัจจะออมทรัพยที่กอต้ังมาไมเกิน 9 ป จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา กลุมสัจจะออมทรัพยที่กอต้ังมา

เกิน 9 ป 2.3 เทา 

กลุมการออมประเภทสหกรณ 
- กลุมการออมประเภทสหกรณที่มีเกณฑใหสมาชิกจายเงินสมทบเปนรายเดือน จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกนอย

กวา กลุมการออมประเภทสหกรณที่ไมไดมีเกณฑใหสมาชิกจายเงินสมทบเปนรายเดือน 0.01 เทา 
- มีเกณฑในการจัดสรรเงินปนผล จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 0.3 เทา 
- มีการจัดทํารายงานประจําป จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 2.11 เทา 
- มีรานคาหมูบาน(ชุมชนรวมกันลงทุน) จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา 8.26 เทา 
- กลุมการออมประเภทสหกรณที่กอต้ังมาไมเกิน 9 ป จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกนอยกวา กลุมการออมประเภท

สหกรณที่กอต้ังมาเกิน 9 ป 0.19 เทา 
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ปจจัยภายนอก (Conditioner factors) 
“ปจจัยภายนอก” ในที่นี้หมายถึงตัวแปรสภาพแวดลอมในชุมชนที่มีผลตอการเปนสมาชิกกลุมการออม
ของครัวเรือน พบวาปจจัยตอไปนี้มีผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปนสมาชิกกลุมการออมของ
ครัวเรือนคือ  

1. ศาสนสถาน ชุมชนที่มีศาสนสถาน (วัด มัสยิด โบสถคริสต) มีครัวเรือนที่สนใจเขาเปน
สมาชิกกลุมการออมมากกวาชุมชนที่ไมมีศาสนสถาน 

2. กลุมอาชีพ ชุมชนที่มีกลุมอาชีพ เชนกลุมยางแผน กลุมประมง กลุมสวนยาง ฯลฯ เปนตน มี
ครัวเรือนที่สนใจเขาเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวาชุมชนที่ไมมีกลุมอาชีพ 

3. ความเปนเมือง-ชนบท และการเปนชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนชนบทมีครัวเรือนที่สนใจ
เขาเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวาชุมชนเมือง นอกจากนั้น พบวาชุมชนที่มีพื้นที่
การเกษตรมากกวา 80%  จะมีครัวเรือนสนใจเปนมากกวา  

4. อาชีพหลักของครัวเรือน ครัวเรือนที่มีทําสวนยาง มีความสนใจเปนสมาชิกกลุมการออม
มากกวาอาชีพอื่นๆ   

5. อายุของหัวหนาครัวเรือน หัวหนาครัวเรือนที่มีอายุประมาณ 41-49 ป มีความสนใจเขาเปน
สมาชิกกลุมการออมมากกวาครัวเรือนอื่นๆ 

 
ปจจยัภายนอกที่มีผลตอการเปนสมาชิกกลุมการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ

กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

- ชุมชนมีศาสนาสถาน มีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีศาสนาสถาน 0.47 เทา 
- ชุมชนที่มีศูนยรวมทํายางแผนหรือศูนยพัฒนา จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีศูนยรวมทํายาง

แผนหรือศูนยพัฒนา 0.44 เทา 
- ชุมชนมีศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา ชุมชนที่ไมมีศาลาประชาคมหรือ

ศาลากลางบาน 3.41 เทา 
- ชุมชนชนบท จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา ชุมชนเมือง 9.77 เทา 
- หัวหนาครัวเรือนอายุ 41-49 ป จะมีโอกาสที่เปนสมาชิกมากกวา หัวหนาครัวเรือนอายุอื่นๆ 1.48 เทา 
- หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพทําสวนยาง จะมีโอกาสที่เปนสมาชิกมากกวา หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพอื่นๆ 1.41 เทา 
- ชุมชนที่มีพ้ืนที่ใชสอยทางการเกษตรมากกวา 65%  จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกนอยกวา ชุมชนที่มีพ้ืนที่ใชสอย

ทางการเกษตรนอยกวา 65% 0.5 เทา 
- ชุมชนที่มีพ้ืนที่ใชสอยทางการเกษตรมากกวา 80%  จะมีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา ชุมชนที่มีพ้ืนที่ใชสอย

ทางการเกษตรนอยกวา 80% 1.5 เทา 
 
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต (กรณีที่สอง) 

- ชุมชนชนบท มีโอกาสที่ครัวเรือนเปนสมาชิกมากกวา ชุมชนเมือง 6.88 เทา 
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ตารางที่ 8:  ความสัมพันธทางสถิติระหวางปจจัยภายใน /ภายนอก ตอการเลือกเปนสมาชิกกลุมการออมของ
ครัวเรือน 

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ครัวเรือนจายเงินใหกลุมเดือนละ 200 บาท 101.4 84.08 46.58 - 151.76 
ชุมชนชนบท 13.04 9.77 2.30 - 41.53 
หัวหนาครัวเรือนอายุ 41-49 ป 1.43 1.48 1.16 - 1.88 
หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพทําสวนยาง 1.44 1.41 1.10 - 1.79 
ชุมชนมีพื้นที่ใชสอยดานการเกษตรมากกวา 65% 0.44 0.5 0.34 - 0.74 
ชุมชนมีพื้นที่ใชสอยดานการเกษตรมากกวา 80% 1.93 1.5 1.06 - 2.12 
ชุมชนมี ศาสนาสถาน 0.46 0.47 0.37 - 0.61 
ชุมชนมี ศูนยรวมทํายางแผนหรือศูนยพัฒนา 0.32 0.44 0.24 - 0.81 

กลุมสัจจะออมทรัพย 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
กลุมคิดดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 11 ตอป 2.09 3.29 2.62 - 4.13 
กลุมมีกองทุนสําหรับกรณีฉุกเฉิน 11.2 2.49 2.08 - 2.97 
กลุมไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 3.19 1.63 1.36 - 1.96 
ชุมชนมี  ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน 4.52 3.41 2.66 - 4.38 
กลุมกอต้ังมาไมเกิน 9 ป 4.82 2.3 1.99 - 2.65 

กลุมการออมประเภทสหกรณ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
จายเงินสบทบเปนรายเดือน 0.05 0.01 0.01 - 0.02 
กลุมที่มีเกณฑในการจัดสรรเงินปนผล 0.11 0.3 0.23 - 0.39 
กลุมไมมีกองทุนสําหรับกรณีฉุกเฉิน 8.8 3.28 2.51 - 4.28 
กลุมที่มีรายงานประจําป 4.28 2.11 1.47 - 3.04 
กลุมกอต้ังมาไมเกิน 9 ป 0.02 0.19 0.16 - 0.24 
ชุมชนมี รานคาหมูบาน (ชุมชนรวมกันลงทุน) 21.17 8.26 6.14 - 11.12 

 
ปจจัยที่มีผลตอความคาดหวังและการไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิกกลุมการออม 

ปจจัยภายใน พบความสัมพันธเฉพาะกรณีของกลุมสัจจะออมทรัพย และสหกรณรานคาเทานั้น ตัว
แปรท่ีพบมี 2 ตัวคือ ลักษณะความคาดหวัง จํานวนเงินที่ครัวเรือนจายเงินใหแกกลุม และการรวม
กิจกรรมซื้อขายกับกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุมสัจจะออมทรัพย 

- พบวาครัวเรือนที่คาดหวังวาจะไดรับสวัสดิการ มีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชนจากกลุมฯ ตามที่
คาดหวังไว นอยกวาที่คิด (กลุมออมทรัพยไมมีนโยบายดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก) 

- พบวาครัวเรือนที่คาดหวังวาจะไดกู จะมีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชนจากกลุมฯตามที่คาดหวัง
นอยกวา ครัวเรือนที่มีความคาดหวังอื่นๆ 0.53 เทา 

- พบวาครัวเรือนที่จายเงินใหกลุมฯ เดือนละไมเกิน 400 บาท  มีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชน
จากกลุมตามที่คาดหวังนอยกวาครัวเรือนที่จายเงินใหกลุมฯ เดือนละมากกวา 400 บาท 0.64 เทา 
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กลุมการออมประเภทสหกรณ 

- พบวาครัวเรือนที่เขารวมกับการซื้อ-ขายสินคากับรานคา/ตลาดที่กลุมจัด มีโอกาสที่สมาชิกไดรับ
ประโยชนจากกลุมตามที่คาดหวังมากกวา ครัวเรือนที่ไมเขารวมกับการซื้อ-ขายสินคากับรานคา/
ตลาดที่กลุมจัด 3.48 เทา  

ปจจัยภายนอก พบวาตัวแปรสภาพแวดลอมของชุมชนจํานวนมากมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
กับการไดรับประโยชนจากการเปนสมาชิกกลุมการออมประเภทกลุมสัจจะออมทรัพยและสหกรณ ดังนี้ 

กลุมสัจจะออมทรัพย 

- ครัวเรือนในชุมชนเกษตร (มีพื้นที่ใชสอยทางการเกษตรมากกวา 65%)  จะมีโอกาสที่จะไดรับ
ประโยชนจากกลุมฯ ตามที่คาดหวังนอยกวา ชุมชนอื่นๆ (มีพื้นที่ใชสอยทางการเกษตรนอยกวา 
65%)  คิดเปน 0.57 เทา 

- ครัวเรือนที่คาดหวังวาจะไดรับสวัสดิการ จะมีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชนจากกลุมฯ ตามที่
คาดหวัง นอยกวา ครัวเรือนที่มีความคาดหวังในเรื่องอื่นๆ 0.31 เทา 

- ครัวเรือนที่คาดหวังวาจะไดกู จะมีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชนจากกลุมฯ ตามที่คาดหวังนอย
กวา ครัวเรือนที่มีความคาดหวังอื่นๆ 0.51 เทา (ครัวเรือนคาดหวังที่จะไดกูเงินมากกวาที่สามารถ
กูไดจริงๆ) 

กลุมการออมประเภทสหกรณ 

- ครัวเรือนที่คาดหวังวาจะไดรับสวัสดิการ มีโอกาสที่สมาชิกไดรับประโยชนจากกลุมฯ ตามที่
คาดหวังนอยกวา ครัวเรือนที่มีความคาดหวังอื่นๆ 0.19 เทา 

ตารางที่ 9: ปจจัยที่มีผลตอ ความคาดหวังและประโยชนท่ีไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมการออม 

กลุมสัจจะออมทรัพย 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
พอใจกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ 3.06 2.54 1.39 - 4.64 
คาดหวังวาจะไดรับสวัสดิการ 0.24 0.26 0.12 - 0.57 
คาดหวังวาจะไดกู 0.48 0.53 0.37 - 0.75 
ครัวเรือนจายเงินใหกลุมเดือนละ ไมเกิน 400 บาท 0.61 0.64 0.46 - 0.90 
ชุมชนมีพื้นที่ใชสอยดานการเกษตรมากกวา 65% 0.52 0.57 0.39 - 0.84 

สหกรณ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
เขารวมการซื้อ-ขายสินคากับรานคา/ตลาดที่กลุมจัด 3.52 3.48 1.38 - 8.80 
คาดหวังวาจะไดรับสวัสดิการ 0.19 0.19 0.08 - 0.42 
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ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระเงินใหแกกลุมฯ ของครัวเรือน 
ปจจัยภายใน พบวามีปจจัยดานนโยบายและการบริหารจัดการของกลุมการออมตอไปนี้มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความสามารถในการจายเงินสมทบใหกลุมฯ ของครัวเรือน 

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

- กลุมฯ ที่มีคณะกรรมการที่มีอายุเฉลี่ยมากกวา 60 ป จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบ
ใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา กลุมฯ ที่กรรมการที่มีอายุเฉลี่ยนอยกวา 60 ป 33.34 เทา 

- กลุมฯ ที่กรรมการมาจากครัวเรือนยากจน จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ 
ไดสม่ําเสมอนอยกวา กลุมฯ ที่ปจจุบันไมมีกรรมการมาจากครัวเรือนครัวเรือนยากจน 0.06 เทา 

- กลุมฯ ที่มีผูหญิงเปนกรรมการกองทุนฯ จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ได
สม่ําเสมอมากกวา กลุมฯ ที่ไมมีผูหญิงเปนกรรมการ 12 เทา 

- กลุมฯ ที่กอต้ังมาไมเกิน 2 ป มีโอกาสที่จะไดรับชําระเงินสมทบจากสมาชิกอยางสม่ําเสมอ
มากกวา กลุมฯ ที่กอต้ังมาเกิน 2 ป 2.03 เทา 

- กลุมฯ ที่กําหนดใหสมาชิกจายเงินสมทบเปนรายเดือน มีโอกาสที่จะไดรับชําระเงินสมทบจาก
สมาชิกสม่ําเสมอมากกวา กลุมฯ ที่มีหลักเกณฑใหจายเงินสมทบแบบอื่นๆ 3.35 เทา 

- กลุมที่กําหนดใหสมาชิกจายเงินใหกลุมฯ เดือนละ 400 บาท จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถ
จายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอนอยกวา ครัวเรือนที่จายเงินใหกลุมฯ ในอัตราอื่นๆ คิดเปน 
0.27 เทา 

กลุมการออมประเภทสหกรณ 

- กลุมที่กําหนดใหสมาชิกจายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท มีโอกาสที่จะไดรับชําระเงินจากสมาชิก
อยางสม่ําเสมอนอยกวา กลุมที่กําหนดใหสมาชิกจายในอัตราอื่นๆ  0.27 เทา ในทางตรงกันขาม 
กลุมกําหนดใหสมาชิกจายเงินสมทบเดือนละ 401-1000 บาท กลับมีโอกาสที่จะไดรับชําระเงิน
สมทบจากสมาชิกอยางสม่ําเสมอมากกวา อัตราอื่นๆ  12.39 เทา  

- กลุมที่ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆ จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบให
กลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา กลุมฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 9.98 เทา 

โครงการกองทุนสัจจะวันละบาท 

- กลุมฯ ที่ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบให
กลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา กลุมฯ ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 6.19 เทา 

 
ปจจัยภายนอก: พบวามีปจจัยดานสภาพแวดลอมของชุมชน/หมูบานดังตอไปนี้มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ กับความสามารถในการจายเงินสมทบใหกลุมการออมไดสม่ําเสมอ  

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

- ชุมชนชนบท จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสมาชิกสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา 
ชุมชนเมือง 1.96 เทา 
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- ครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสมาชิกสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ได
สม่ําเสมอมากกวา ครัวเรือนที่นับถือศาสนาอื่นๆ 8.57 เทา 

- ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนสําเร็จประถมศึกษา จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสมาชิกสามารถจายเงิน
สมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอนอยกวา ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนสําเร็จการศึกษาระดับอื่นๆ 
0.38 เทา 

- ชุมชนที่มีบริการอินเตอรเน็ต จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอ
มากกวา ชุมชนที่ไมมีบริการอินเตอรเน็ต 2 เทา 

กลุมสัจจะออมทรัพย 

- ครัวเรือนที่พอใจกับสิทธิประโยชนฯ จายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา ครัวเรือนที่ไม
พอใจกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ 3.95 เทา 

- ครัวเรือนที่ไมเชื่อถือหรือวางใจในการบริหารงานกลุมฯ มีแนวโนมที่จะจายเงินสมทบอยาง
สม่ําเสมอนอยกวา ครัวเรือนที่เชื่อถือหรือวางใจ ในการบริหารงานกลุมฯ 0.23 เทา 

- ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม(ไมรวมสวนยาง) จะมีโอกาสที่
ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอนอยกวา ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือน
ประกอบอาชีพอื่นๆ 0.18 เทา 

- ชุมชนที่มีบริการอินเตอรเน็ต จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสามารถจายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอ
มากกวา ชุมชนที่ไมมีบริการอินเตอรเน็ต 12.01 เทา 

กลุมการออมอื่นๆ  

- ชุมชนที่มีรานคาหมูบาน (ชุมชนรวมกับลงทุน) จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสมาชิกสามารถจายเงิน
สมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา ชุมชนที่ไมมีรานคาหมูบาน 4.31 เทา 

- ชุมชนที่มีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานการแพทยแผนไทย จะมีโอกาสที่ครัวเรือนสมาชิกสามารถ
จายเงินสมทบใหกลุมฯ ไดสม่ําเสมอมากกวา  ชุมชนที่ไมมีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานการแพทย
แผนไทย 0.06 เทา 
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ตารางที่ 10: ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการจายเงินสมทบใหกลุมการออมของครัวเรือน 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
มีคณะกรรมการที่ อายุมากกวา 60 ป 14.43 33.34 15.66 - 70.99 
ปจจุบันมีคณะกรรมการมาจากครัวเรือนยากจน 0.04 0.06 0.03 - 0.12 
ชุมชนชนบท 10.5 1.96 0.40 - 9.77 
ชุมชนมี บริการอินเตอรเน็ต 3.05 2 1.20 - 3.33 
ครัวเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ 12.61 8.57 1.43 - 51.26 
หัวหนาครัวเรือนสําเร็จช้ันประถมศึกษา 0.47 0.38 0.17 - 0.83 
ชุมชนมีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0.67 0.49 0.25 - 0.97 

กลุมสัจจะออมทรัพย 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
จายเงินสบทบเปนรายเดือน 3.06 3.35 1.54 - 7.28 
พอใจกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ 6.45 3.95 1.66 - 9.39 
ไมเช่ือถือ/วางใจ ในการบริหารงานกลุม 0.1 0.23 0.07 - 0.74 
ครัวเรือนจายเงินใหกลุมเดือนละ 400 บาท 0.3 0.27 0.14 - 0.56 
ชุมชนมีพื้นที่ใชสอยดานการเกษตรมากกวา 65% 0.28 0.35 0.18 - 0.67 

สหกรณ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ครัวเรือนจายเงินใหกลุมเดือนละ 100 บาท 0.28 0.27 0.10 - 0.69 
กลุมไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 12 9.98 1.17 - 85.00 
ครัวเรือนจายเงินใหกลุมเดือนละ 401-1,000 บาท 8.35 12.39 1.90 - 80.59 

โครงการกองทนุสัจจะวันละบาท 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
กลุมไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่นๆ 3.15 6.19 3.01 - 12.73 

สวัสดิการ/กลุมอาชีพ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนมี รานคาหมูบาน (ชุมชนรวมกันลงทุน) 1.22 4.31 1.67 - 11.12 
ชุมชนมีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานการแพทยแผนไทย 0.11 0.06 0.02 - 0.15 

 
ปจจัยที่มีผลตอการออกจากการเปนสมาชิกกลุมการออมของครัวเรือน 

ปจจัยภายใน ไมพบวามีปจจัยดานนโยบายและการบริหารจัดการใดๆ ของกลุมมีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติตอการออกจากการเปนสมาชิกกลุมของครัวเรือน  

ปจจัยภายนอก พบวามีปจจัยเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนตอไปนี้มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติตอการออกจากการเปนสมาชิกกลุมของครัวเรือน 
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กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

- ชุมชนที่มีบริการอินเตอรเน็ต มีโอกาสที่สมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีบริการอินเตอรเน็ต 
0.24 เทา 

- ชุมชนที่มีศาสนสถาน มีโอกาสที่จะมีสมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีศาสนสถาน 0.1 เทา 

กลุมสัจจะออมทรัพย 

- ชุมชนที่มีบริการอินเตอรเน็ต มีโอกาสที่สมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีบริการอินเตอรเน็ต 
0.53 เทา 

- ชุมชนที่มีศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน มีโอกาสที่สมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมี
ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน 0.51 เทา 

กลุมออมทรัพยประเภทสหกรณ 

- ชุมชนที่มีสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของชุมชน มีโอกาสที่สมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไม
มีสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของชุมชน 0.51 เทา 

- ชุมชนที่มีศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน มีโอกาสที่สมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมี
ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน 0.45 เทา 

- ชุมชนที่มีศูนยฝกอาชีพ มีโอกาสที่จะมีสมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่ไมมีศูนยฝกอาชีพ 0.12 
เทา 

- สมาชิกที่หัวหนาครัวเรือนอายุไมเกิน 40 ป มีโอกาสที่จะลาออกนอยกวา ครัวเรือนที่หัวหนา
ครัวเรือนอายุเกิน 40 ป คิดเปน 0.41 เทา 

กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ 

- ชุมชนที่มีรานคาหมูบาน (ชุมชนรวมกันลงทุน) มีโอกาสที่จะมีสมาชิกจะลาออกนอยกวา ชุมชนที่
ไมมีรานคาหมูบาน 0.29 เทา 

- สมาชิกที่หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร มีโอกาสที่จะลาออกนอยกวา 
ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพดานการเกษตร 0.03 เทา 

- สมาชิกที่หัวหนาครัวเรือนอายุ 40-50 ป มีโอกาสที่จะลาออกนอยกวากลุมอายุอื่นๆ 1.1 เทา 
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ตารางที่ 11:   ปจจัยที่มีผลตอการออกจากการเปนสมาชิกกลุมการออม 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนมี บริการอินเตอรเน็ต 0.23 0.24 0.08 - 0.71 

กลุมสัจจะออมทรัพย 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนมี บริการอินเตอรเน็ต 0.59 0.53 0.36 - 0.76 
ชุมชนมี ศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน 0.65 0.51 0.35 - 0.76 
ชุมชนมีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานการเกษตร 2.68 2.21 1.28 - 3.81 
ปจจุบันมีคณะกรรมการที่ อายุมากกวา 60 ป 0.1 0.03 0.00 - 0.67 
หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 0.46 0.53 0.36 - 0.76 

สหกรณ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนมีสิ่งพิมพ ตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของชุมชน 0.5 0.51 0.27 - 0.94 
ชุมชนมีศาลาประชาคมหรือศาลากลางบาน 0.6 0.45 0.24 - 0.84 
ชุมชนมีศูนยฝกอาชีพ 0.28 0.12 0.04 - 0.34 
หัวหนาครัวเรือนอายุ ไมเกิน 40 ป 0.42 0.41 0.18 - 0.92 

กลุมสวัสดิการ/กลุมอาชีพ 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนมี รานคาหมูบาน (ชุมชนรวมกันลงทุน) 0.24 0.29 0.04 - 2.00 
ชุมชนมีบุคคลที่มีภูมิปญญา ดานโภชนาการ 0.26 0.25 0.06 - 0.98 
หัวหนาครัวเรือนอายุ 60 ป ขึ้นไป 1.07 1.1 0.36 - 3.38 
หัวหนาครัวเรือนอายุ ไมเกิน 50 ป 0.06 0.06 0.01 - 0.31 

 

ปจจัยที่มีผลตอความสนใจที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกกลุมการออม (ครัวเรือนที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุมฯ) 
ครัวเรือนที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุมการออมใด มีความสนใจที่จะเขาเปนสมาชิกใหมของกลุมการออม โดย
ใหความสําคัญกับนโยบายและมาตรการดําเนินงานของกลุมการออมตางๆ ไมมากนัก (ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ) แตกลับพบวามีปจจัยเกี่ยวกับลักษณะของครัวเรือนและสภาพแวดลอมของชุมชนดังตอไปนี้มี
ความสัมพันธกับความสนใจของครัวเรือนตอการเขาเปนสมาชิกใหมของกลุมการออม  
- ครัวเรือนในชุมชนชนบทที่ยังไมไดเปนสมาชิกกลุมการออมใดๆ มีความสนใจจะเปนสมาชิกกลุมการ

ออมมากกวา ชุมชนเมือง 2.04 เทา 
- ครัวเรือนในชุมชนที่มีบริการอินเตอรเน็ต มีความสนใจที่จะเปนสมาชิกกลุมการออมนอยกวาชุมชนท่ี

ไมมีบริการอินเตอรเน็ต 0.57 เทา 
- ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนเกิน 4 คน มีความสนใจที่จะเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวาครัวเรือน

มีสมาชิกไมเกิน 4 คน คิดเปน 0.62 เทา 
- หัวหนาครัวเรือนที่เปนผูชาย มีความสนใจจะเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวา หัวหนาครัวเรือนที่เปน

ผูหญิง 1.64 เทา 
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- หัวหนาครัวเรือนอายุไมเกิน 40 ป มีความสนใจจะเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวา หัวหนาครัวเรือน
มีอายุเกิน 40 ป 1.55 เทา 

- หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร มีความสนใจจะเปนสมาชิกกลุมการออมมากกวา 
หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพในภาคการเกษตร 1.69 เทา 

ตารางที่ 12: ปจจัยภายนอกท่ีมีความสัมพันธกับความสนใจที่จะเปนสมาชิกกลุมการออมของครัวเรือน 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชุมชนชนบท 1.92 2.04 1.46 - 2.84 
มีสมาชิกในครัวเรือนเกิน 4 คน 0.65 0.62 0.48 - 0.81 
หัวหนาครัวเรือนเปนผูชาย 1.67 1.64 1.18 - 2.26 
หัวหนาครัวเรือนอายุ ไมเกิน 40 ป 1.6 1.55 1.18 - 2.02 
หัวหนาครัวเรือนประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 1.56 1.69 1.28 - 2.24 
ชุมชนมี บริการอินเตอรเน็ต 0.58 0.57 0.39 - 0.83 

 

สวนที่ 4:  
สรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย 

แมวาในปจจุบันครัวเรือนในจังหวัดสงขลาจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 51.8) เปนสมาชิกกลุมการ
ออมไปแลว แตผูบริหารของจังหวัดสงขลาก็ยังคงมุงสงเสริมใหครัวเรือนที่เหลือเขาเปนสมาชิกกลุม
การออมเพิ่มขึ้น พรอมทั้งยกระดับการบริหารจัดการกองทุนฯ ของกลุมการออมใหมีระบบธรรมาภิบาล 
มีความยั่งยืน และเปนที่ไววางใจของสมาชิกมากยิ่งขึ้น  

ผูวิจัยไดนําเอาขอคนพบจากการวิจัยที่ไดเสนอไวขางตนไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในจังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2549 โดยเชิญผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและผูปฏิบัติงานในพื้นที่
ที่เกี่ยวของมารวมแสดงความคิดเห็นตอขอคนพบจากการวิจัย และรวมกันกําหนดแนวทางการ
ปรับปรุงโยบายและมาตรการสงเสริมการออมของจังหวัดสงขลา ดังมีรายละเอียดโดยสังเขปตอไปนี้ 

1.   เพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมการออม  

จังหวัดสงขลาสามารถเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมการออมไดอีกไมนอยกวารอยละ 17% (จากผลการ
สํารวจขางตนพบวามีครัวเรือนที่ยังไมไดเปนสมาชิกและสนใจที่จะเปนสมาชิกกลุมการออมประมาณ 
17.8%) โดยการจัดตั้งกลุมการออมใหม และเพิ่มจํานวนสมาชิกกลุมการออมที่มีอยูแลวใหครอบคลุม
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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1.1  ขยายจํานวนสมาชิกโดยการจัดต้ังกลุมการออมใหม 

จังหวัดสงขลาควรปรับกลยุทธการสงเสริมการออมใหม โดยสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ (อบต. /เทศบาล) ทําหนาที่จัดตั้งกลุมการออมขึ้นในชุมชนตางๆ  โดยหนวยราชการสวนภูมิภาค
และองคกรพัฒนาเอกชนทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําทางเทคนิควิชาการ แทนที่จะลงไปจัดการเอง
แบบเบ็ดเสร็จดังเชนในอดีต ทั้งนี้เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการจัด
สวัสดิการของชุมชน อยูใกลชิดชุมชนตลอดเวลา อีกทั้งมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
เพียงพอ  

กลยุทธการเพิ่มจํานวนสมาชิกโดยการจดัต้ังกลุมการออมใหม 

วัตถุประสงค หนวยงานรบัผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
- เพื่อให อปท. /กลุมสนใจ

ในชุมชนไปจัดต้ังกลุม
การออมในพื้นที่ของ
ตนเอง โดยสามารถ 
เลือกรูปแบบที่กลุม
สนใจ/เหมาะสมไดเอง 

- สรางเสริมความเขมแข็ง/
ขยายจํานวนสมาชิกโดย
ผานกลุมการออมที่มีอยู
แลว  

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด สํานักงานสหกรณ
จังหวัด และมูลนธิิ ดร.ครูชบ-
ปราณี ยอดแกว  
 

ดําเนินการจัดฝกอบรม
ระยะเวลา 3 วัน รวม 170 คน 
ในประเด็นตอไปนี้ 
- แนะนําหลักการวิธีการ 

ขั้นตอน การจัดต้ังและการ
บริหารกลุม/กองทุน  1 วัน 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับกลุมทีเ่พิ่งเริ่มตน 
(ดําเนินการไมถึง 5 ป) และ
กลุมที่เขมแขง็แลว 
(ดําเนินการเกิน 5 ป) 1 วัน 

- เสนอกรณีศึกษา และดูงาน
นอกสถานที่ 1 วัน 

 

 17,000-20,000 บาท/ป 

 

1.2  กลยุทธการเพิ่มจํานวนสมาชิกและเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการกลุมที่มีอยูแลวใน
ปจจุบัน 

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย และแมกระทั่งกลุมออมทรัพยประเภทสหกรณที่มี
อยูในปจจุบันจํานวนไมนอยที่มีฐานะการเงินมั่นคง ประสบประสบผลสําเร็จ แตกลับมีทาทีไมประสงคที่
จะรับสมาชิกเพิ่ม เพราะไมไววางใจสมาชิกใหมๆ นอกจากนั้น บางกลุมฯ ที่ยังมีมีระบบการบริหาร
จัดการไมดีเพียงพอ มีเรื่องขัดแยงกันระหวางกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังขาดความนาเชื่อถือ
ไววางใจ ก็ไมเปนที่สนใจของสมาชิกใหมๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองปรับกลยุทธใหกลุมการออมที่มีอยูแลว
นี้มีความมั่นใจในการเปดรับสมาชิกใหม พรอมกับพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปนที่เชื่อถือไววางใจ และดึงดูดสมาชิกใหมเขามาไดอยางตอเนื่อง 
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กลยุทธการเพิ่มจํานวนสมาชิกและเพ่ิมสมรรถนะการบริหารจัดการกลุมที่มีอยูแลว 

วัตถุประสงค 
 

หนวยงานรบัผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 

เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการ
บริหารจัดการกลุมการ
ออมที่มีอยูแลว และเพิ่ม/
ขยายจํานวนสมาชิกใหม 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดรวมกับ 
สํานักงานสหกรณ
จังหวัด และสํานกังาน
ตรวจบัญชีและสหกรณ
จังหวัด 

- หนวยงานที่รับผิดชอบทั้ง 3 หนวยรวมกันจัด
ฝกอบรมผูบริหารกลุม/กองทุนฯ จํานวน 2,000 
กลุม ใหมีความรู ทักษะในการกําหนดนโยบาย
วาดวยการบริหารจัดการ  การกําหนดจํานวน
เงนิจายสะสมรายเดือน อัตราดอกเบี้ย กองทนุ
เงินกูฉุกเฉิน การบริหารความเสี่ยงและสภาพ
คลองทางการเงิน และการเพิ่ม/ขยายจํานวน
สมาชิกใหม  ฯลฯ เปนตน  

- หนวยงานที่รับผิดชอบทั้ง 3 หนวยรวมกันจัดทีม
ใหคําปรึกษา (รับเร่ือง ลงไปใหคําปรึกษาแก
กลุมการออมในพื้นที่ ในเร่ืองเกี่ยวกบัหลัก
วิชาการและเทคนิควาดวยการกําหนดนโยบาย
การใหกูปกติ/กูฉกุเฉิน อัตราดอกเบี้ย เงนิสัจจะ
สะสมรายเดือน การบัญชี การบริหารจัดการ 
และนโยบายสวัสดิการตางๆ  แกกลุมการออม
ในพื้นที่  และเกบ็กรณีศึกษาเปนบทเรียนเพื่อ
การเรียนรูระหวางกันและกัน) ประเด็นที่ควรเนน
เปนพิเศษคือ 

- (1) แนะนําความรูและทักษะการกาํหนด
นโยบายวาดวยการบริหารจัดการ (และ
กรรมการบริหาร) การกําหนดจํานวนเงินจาย
สะสมรายเดือน อตัราดอกเบี้ย กองทุนเงินกู
ฉุกเฉิน การบริหารความเสี่ยงและสภาพคลอง
ทางการเงิน หลักการพื้นฐานและกรณีศึกษาจริง
ในจังหวัดสงขลา (2 วัน) 

- (2) แนะนําการเพิม่/ขยายจํานวนสมาชิกใหม: 
ผลดี ผลเสีย และกรณีศึกษา (คร่ึงวัน) 

22,500 บาท/ป 

 

2.  สงเสริมธรรมาภิบาลกลุมการออม 

ในปจจุบันสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไดริเริ่มกิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาลของกลุมการออมที่
รับผิดชอบ โดยใหมีระบบการรับรองมาตรฐาน-ใหรางวัลกลุมการออมที่มีระบบการบริหารที่ดี เปนที่
ไววางใจของสมาชิกไปบางแลว จังหวัดสงขลาสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ใหมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและกวางขวางมากยิ่งขึ้น  เพราะจะเปนระบบการประกันคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ในชุมชนที่ยั่งยืนและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชนไดเปนอยางดี ในการนี้จังหวัดควรสนับสนุน
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานการสงเสริมการออมทั้ง 3 หนวย รวมทั้งองคกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ 
ดร. ครูชบ ยอดแกว) และสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลาที่มีการเรียนการสอนดานการบริหาร
จัดการภาครัฐและการพัฒนาชุมชนไดรวมมือกันดําเนินงานอยางใกลชิดตอไป 

กลยุทธการสงเสริมธรรมาภิบาลของกลุมการออม 

วัตถุประสงค หนวยงานรบัผิดชอบ กิจกรรม งบประมาณ 
เพื่อกระตุนใหกลุมการ
ออมพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุมให
เขมแข็ง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล เปนที่เชือ่ถอื
ไววางใจของสมาชิก และ
เปนที่พ่ึงของประชาชนใน
พ้ืนที่ไดอยางกวางขวาง 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด รวมกับ
สํานักงานสหกรณ
จังหวัด สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณจังหวัด 
มูลนิธิครูชบ ยอดแกว 
และสถาบันการศกึษา
ในจังหวัด 

กําหนดหลักเกณฑ ดําเนินการตรวจและประเมนิฯ 
ใหประกาศรับรองมาตรฐานและใหรางวัล 
- จัดใหมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ

บริหารกลุมการออม และใหรางวัลกลุมการ
ออมที่มีผลงานดีเดนเปนประจําทุกป 

- จัดกิจกรรมจัดทีมใหคําปรึกษา (รับเร่ือง  ลง
ไปใหคําปรึกษาแกกลุมการออมในพื้นที่ ใน
เร่ืองเกีย่วกับหลักวิชาการและเทคนิควาดวย
การกําหนดนโยบายการใหกูปกติ/กูฉุกเฉนิ 
อัตราดอกเบีย้ เงนิสัจจะสะสมรายเดือน การ
บัญชี การบริหารจัดการ และนโยบาย
สวัสดิการตางๆ  แกกลุมการออมในพื้นที่  
และเก็บกรณีศึกษาเปนบทเรียนเพื่อการ
เรียนรูระหวางกันและกัน) 

100,000 บาท/ป 
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คณะผูวิจัย 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
 

ศาสตราจารย ดร. จรัส สุวรรณมาลา หัวหนาทีมงานวิจัยพ้ืนที่
จังหวัดสงขลา 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ หัวหนาทีมงานวิจัย
ภาคสนาม จังหวัดสงขลา 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TRDI) 

ดร. สมชัย จิตสุชน หัวหนาโครงการวิจัย และ
หัวหนาทีมงานวิจัยพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรี 

 
 


