
บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.1.1 โมเดลกรามีน  
   โมเดลกรามีนถือเป็นโมเดลใหม่ของธุรกิจเพื่อสังคม เน่ืองจากยูนุสตั้งใจให้กรามีนเป็น
ธนาคารเพื่อคนจนตั้งแต่แรก (กรามีน แปลวา่ ชนบทหรือหมู่บา้น) เขาจึงตอ้งคิดคน้โมเดลใหม่ใน
การด าเนินธุรกิจ เพราะโมเดลของธนาคารพาณิชยก์ระแสหลกัตั้งอยู่บนการเรียกทรัพยสิ์นเป็น
หลกัประกนั สัญญาเงินกูท่ี้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และรายไดป้ระจ าอนัสม ่าเสมอของลูกหน้ี ซ่ึงคน
จนผูไ้ม่รู้หนังสือไม่อาจหาให้ไดท้ั้งสามอย่าง ปัจจยัและกระบวนการท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของ
ธนาคารกรามีน ซ่ึงผา่นการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ืองแทบทุกปี อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประการหลกัๆ 
ดงัต่อไปน้ี  
 
 1) การยดึมั่นในเป้าหมายทีจ่ะเป็นธนาคารพาณชิย์ทีแ่สวงหาก าไร ไม่ใช่องค์กรการ 
      กุศล  
      ยูนุสตั้งใจให้ธนาคารกรามีนเป็นธนาคารจริง ๆ กล่าวคือ เป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีคิด
ดอกเบ้ียและตอ้งการเงินกูคื้นจากลูกหน้ี ไม่ใช่องค์กรการกุศลเอาเงินบริจาคมาให้คนจนเฉย ๆ 
ความแตกต่างในระดบัวิสัยทศัน์ระหว่างธนาคารกรามีนกบัธนาคารพาณิชยท์ัว่ไปอยู่ท่ีเป้าหมาย
สูงสุดของการใหบ้ริการ ดงัค าอธิบายบนเวบ็ไซตข์องกรามีนวา่  
“เป้าหมายหลกัของธนาคารพาณิชยก์ระแสหลกัคือ การสร้างผลก าไรสูงสุด เป้าหมายของธนาคาร
กรามีนคือ การน าบริการของสถาบนัการเงินไปสู่คนจน โดยเฉพาะผูห้ญิง 3 ใน 4 ของประชากร 
เพื่อช่วยใหเ้ขาต่อสู้กบัความยากจน มีก าไรเล้ียงตวั และมีฐานะมัน่คง เหล่าน้ีเป็นเป้าหมายรวมท่ีเกิด
จากวสิัยทศัน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ” 
การท่ีเป้าหมายสูงสุดของกรามีนคือประโยชน์ทางสังคม ไม่ใช่ผลก าไร คือค าอธิบายท่ีส าคญัท่ีสุดวา่ 
“ธุรกิจเพื่อสังคม” แตกต่างจากธุรกิจธรรมดาอยา่งไร และเป้าหมายน้ีก็สอดคลอ้งกนักบัโมเดลธุรกิจ
ของกรามีนดว้ย เพราะธนาคารท่ีปล่อยสินเช่ือให้คนจนผูไ้ม่รู้หนงัสือท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทห่างไกล 
ยอ่มตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการกรองและติดตามหน้ี ตลอดจนความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี สูงกวา่
ธนาคารพาณิชยป์กติ การท าก าไรใหผู้ถื้อหุน้มีผลตอบแทนสูงกวา่ธนาคารพาณิชยอ่ื์น ๆ จึงเป็นเร่ือง
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ท่ียากล าบากมาก นอกจากน้ี การท่ีกรามีนด าเนินธุรกิจจริง หมายความวา่มีกระบวนการติดตามให้
คนจนช าระหน้ีตรงเวลา ยงัช่วยป้องกนัปัญหาบิดเบือนแรงจูงใจของลูกหน้ี หรือท่ีนกัเศรษฐศาสตร์
เรียกวา่ moral hazard ท่ีมกัเกิดข้ึนในกรณีท่ีคนจนคิดวา่เงินกูเ้ป็นเงินให้เปล่าท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งใชคื้น 
ความคิดแบบน้ีท าให้คนจนน าเงินกู้ไปใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเสมือนเป็นเงินของตวัเอง 
แทนท่ีจะน าไปลงทุนในกิจกรรมท่ีมีรายไดห้รือก าไรเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะมีเงินมาช าระดอกเบ้ียและเงิน
ตน้ได ้
 2) การสร้างกระบวนการและกลไกต่าง ๆ ทีเ่อือ้อ านวยให้คนจนช าระหนีไ้ด้  
  ในเม่ือธนาคารกรามีนตอ้งการท าธุรกิจกบัคนจนท่ีไม่มีหลกัประกนั ยูนุสจึงตอ้งคิดคน้
กระบวนการและกลไกใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยใหลู้กหน้ีของเขาสามารถช าระหน้ีได ้เพราะถึงแมว้า่คงไม่มี
ใครท่ีไม่อยากคืนเงินตามก าหนดให้แก่กรามีน แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าคนจนทุกคนจะสามารถ
ช าระหน้ีได้ตรงเวลา โดยเฉพาะถ้าธนาคารปล่อยสินเช่ือเกินศักยภาพของลูกหน้ี ตัวอย่าง
กระบวนการและกลไกต่าง ๆ ท่ียนุูสคิดคน้และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้คนจนช าระหน้ีได้
เช่น ระบบอนุมติัเงินกูแ้บบกลุ่ม หมายความวา่ คนจนท่ีอยากกูเ้งิน แทนท่ีจะขอกูเ้ป็นรายบุคคล ก็
ตอ้งขอกูเ้งินเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ต่างคนต่างเป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูซ่ึ้งกนัและกนั วิธีน้ีเป็นการใช้
แรงกดดนัทางสังคมสร้างแรงจูงใจให้ช าระหน้ีตรงเวลา เพราะคนท่ีช าระหน้ีไม่ได ้แต่เพื่อนร่วม
กลุ่มท าได ้คงรู้สึกไม่ดีและก็จะถูกกดดนัหรือไดรั้บการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมกลุ่มให้ช าระหน้ีให้
ได ้เพราะเงินกูท่ี้กรามีนให้คร้ังแรกนั้นมีจ านวนน้อย ลูกหน้ีทุกคนในกลุ่มตอ้งช าระหน้ีให้ครบ
จ านวน ก่อนท่ีกรามีนจะอนุมติัเงินกูค้ร้ังต่อไป เน่ืองจากกรามีนท าธุรกิจกบัคนจน ซ่ึงเผชิญกบัความ
เส่ียงในการด ารงชีวิตสูงกวา่คนอ่ืน ๆ และส่วนใหญ่ไม่รู้หนงัสือ ท าให้ยนุูสตอ้งออกแบบเง่ือนไข
เงินกูท่ี้ค่อนขา้งยืดหยุน่ เช่น ให้กูใ้นจ านวนนอ้ย เพียงพอท่ีจะช่วยในการยงัชีพ แต่ไม่มากพอท่ีจะ
เอาไปใชจ่้ายฟุ่มเฟือยเกินตวัได ้คิดแต่ดอกเบ้ียปรกติ ไม่มีดอกเบ้ียทบตน้ และส่งพนกังานธนาคาร
ไปเก็บเงินตามบา้น แทนท่ีจะใหลู้กหน้ีเดินทางไปหาธนาคาร ลูกหน้ีท่ีช าระคืนเงินกูต้รงเวลาและมี
เงินออมระดบัหน่ึง จะมีสิทธ์ิซ้ือหุ้น 1 หุ้นในธนาคาร ยนุูสก าหนดให้ลูกหน้ีเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิซ้ือหุ้น
ธนาคารกรามีน วธีิน้ีนอกจากเป็นการท าใหก้รามีนเป็นธนาคารของคนจนจริงๆ แลว้ ยงัช่วยกระตุน้
ใหค้นจนมีความกระตือรือร้นท่ีจะติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารในฐานะเจา้ของคนหน่ึง 
 3) การให้การศึกษาและมอบอ านาจแก่คนจน (empowerment)  
     ยนุูสเรียกโมเดลธุรกิจของเขาว่า trust-based banking คือธนาคารท่ีมีความเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพของคนจนในฐานะลูกหน้ี แต่ล าพงัความเช่ือมัน่ขอ้น้ีไม่พอท่ีจะช่วยรับประกนัไดว้า่ คนจน
ทุกคนจะสามารถช าระหน้ีคืนได ้เพราะพวกเขาอาจไม่เคยรู้จกัวนิยัในการใชเ้งิน วิธีบริหารเงิน หรือ
แนวทางในการลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต เน่ืองจากตอ้งหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกบัการหาเงินท่ี
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ใชใ้นวนัต่อวนั ดงันั้นกรามีนจึงทุ่มเททั้งเงินและเวลามากมายในการหาวธีิช่วยผลกัดนัให้ศกัยภาพท่ี
แฝงอยูใ่นตวัลูกหน้ีทุกคน สามารถท าประโยชน์ให้พวกเขาในชีวิตจริงได ้ ตลอดจนช่วยบรรเทา
ความเส่ียงในการด าเนินชีวิตของพวกเขา เช่น กรามีนให้สินเช่ือการศึกษาดอกเบ้ียต ่าส าหรับบุตร
หลานของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือการประมง สินเช่ือระบบชลประทานบงัคบัให้ลูกหน้ีออม
เงินร้อยละ5 ของเงินกู ้ในบญัชีออมทรัพย ์กองทุนบ านาญ กองทุนประกนัชีวิต และกองทุนฉุกเฉิน 
มิติด้านการศึกษาของกรามีนอาจเป็นมิติท่ีช่วยเหลือลูกหน้ีให้พน้บ่วงของความจนไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ท่ีสุด นอกเหนือจากให้การศึกษาลูกหน้ีเก่ียวกบัทกัษะในการบริหารเงินและวินยัในการใชจ่้าย กรา
มีนยงัสนับสนุนให้ลูกหน้ีรับเป้าหมายพื้นฐานต่างๆ ดา้นสังคม การศึกษา และสุขภาพ มาเป็น
เป้าหมายในชีวิตของตน เป้าหมายเหล่าน้ียงัเป็นดชันีความจนท่ียนุูสใชใ้นการประเมินผลวา่ ในแต่
ละปีมีลูกหน้ีของกรามีนก่ีครัวเรือนท่ีหลุดพน้จากความยากจนได ้การเป็นลูกหน้ีของกรามีนจึงมี
ความหมายมากกว่าการกูเ้งินธรรมดา หากเป็นการเขา้ถึงช่องทางและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
ช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนจน ให้เขาหลุดออกจากวฏัจกัรของความจนไดอ้ย่างถาวร เพราะ 
วินยัในการใชเ้งินไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีทุกคนเกิดมามีโดยอตัโนมติั ลูกหน้ีบตัรเครดิตท่ีเป็นสมาชิกชน
ชั้นกลางหลายต่อหลายคนยงัมีปัญหากบัการจ่ายเงินตรงเวลา ถา้ไม่วางแผนในการใช้จ่ายเงินของ
ตนเองใหดี้ (สฤณี อาชวานนัทกุล, 2550) 
 2.1.2 แนวคิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมี พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวตัร 
เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนเมืองใน
ดา้นการเรียนรู้ การสร้างพฒันาความคิดริเร่ิม และการแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้น
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้มีขีด
ความสามารถในการจดัระบบบริหารจดัการเงินกองทุนหมุนเวยีนในหมู่บา้นและชุมชนเมืองกนัเอง 
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 เป็นการมุ่งเสริมให้สังคมไทยอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ด้วยวิธีปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเข้มแข็งจึงเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันา โดยท่ียุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจะช่วยสนบัสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถจดักิจกรรมท่ีเป็นองคค์วามรวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ร่วมกนัของคน
ในชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิสังคม ดว้ยทุนทางทรัพยากร และศกัยภาพของชุมชน มี
การผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองอยา่งพอเพียง พึ่งพาตนเองได ้มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน บนพื้นฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวฒันธรรม น าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุข โดยสรุปไดเ้ป็น 3 แนวทางหลกั 
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  1. การบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ 
  2. การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน 
  3. การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนในการอยูร่่วมกนักบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสันติและเก้ือกลูกนั 
 ปรัชญา  
  1. เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและทอ้งถ่ิน 
  2. ชุมชนเป็นผูก้  าหนดอนาคต และจดัการหมู่บา้นและชุมชนดว้ยคุณค่าและภูมิปัญญา
ของตนเอง 
  3. เก้ือกลูประโยชน์ต่อผูด้อ้ยโอกาสในหมู่บา้นและชุมชน 
  4. เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
  5. กระจายอ านาจใหท้อ้งถ่ิน และพฒันาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 
 วตัถุประสงค์ 
  1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพื่อการ
พฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายไดห้รือเพิ่มรายได ้การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความ
จ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวสัดิการท่ีดีแก่ประชาชนในหมู่บา้นหรือ
ชุมชน 
  2. ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและ
บริหารจดัการเงินทุนของตนเอง 
  3. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในการเรียนรู้การ
สร้างและพฒันาความคิดริเร่ิม เพื่อแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
  4. กระตุน้เศรษฐกิจ ในระดบัฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต 
  5. เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน
หมู่บา้นหรือชุมชนเมือง 
  รัฐบาลของพ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร มีนโยบายเร่งด่วนในการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยก าหนดให้อ านาจหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการวางนโยบายและแผนงานในการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ประกอบด้วยรอง
นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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เป็นรองประธานคนท่ีหน่ึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นรองประธานคนท่ีสอง รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานคนท่ีสาม ผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลดักระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย ์
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม เลขานุการรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย ผูอ้  านวยการธนาคารออมสิน ผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ  านวนไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กลไกลและโครงสร้างในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

  ระดับชาติ 
  1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง (กทบ.) มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย
แผนการด าเนินงาน 
  2. ส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานเลขานุการของคณะกรรมการ 
  3. คณะอนุกรรมการสนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นส่วนกลาง ประกอบดว้ย
ผูแ้ทนกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน องคก์ารพฒันาเอกชน และตวัแทน
ประชาชนเป็นองค์ประกอบ มีหน้าท่ีในการปฏิรูประบบราชการบูรณาการท างานร่วมกัน เพื่อ
สนบัสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้น
ระดบัจงัหวดัและคณะกรรมการกองทุน 
  4. คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวกบัการเตรียมการจดัตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีองค์ประกอบ 3 ฝ่าย คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการน านโยบายของคณะกรรมการไปจดัท าเป็นแนวทางปฏิบติั รวมทั้ งกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ระดับจังหวัด 
  มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นระดบัจงัหวดั
ประกอบดว้ย ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในจงัหวดั สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ภาคเอกชน 
องค์กรพฒันาเอกชน และตวัแทนประชาชนท าหน้าท่ีในการประเมินและเตรียมกองทุนหมู่บา้น 
ติดตาม ตรวจสอบ สนบัสนุนดา้นวชิาการ และการจดัการแก่คณะกรรมการกองทุน รวมทั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนบัสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นระดบัอ าเภอ  
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  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
  ประกอบดว้ยตวัแทนของกลุ่ม และองค์กรประชาชนในหมู่บา้น ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการให้
ชาวบา้นเลือกกนัเองในหมู่บา้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
วา่ดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 ขอ้ 3 จ านวน 9 
คน ไม่เกิน 15 คน โดยมีสัดส่วนชายหญิงเท่าเทียมกนั 
 หลกัการจัดสรรเงิน 
  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีหลักการในการจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่กองทุนหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง ดงัน้ี 
  1. ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง 
  2. ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุน ท่ีเนน้ความพร้อมของบุคคลทั้งในดา้นความรู้ 
และประสบการณ์ในการบริหารจดัการกองทุน 
  3. ความพร้อมของระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนโดยสมาชิก 
  4. ความพร้อมของการบริหารจดัการท่ีสอดรับและเก้ือกูลกนั ระหว่างกองทุนหมู่บา้น
หรือชุมชนเมืองกบักองทุนอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานราชการจดัตั้งข้ึนในหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง 
 ความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง จะประสบความส าเร็จไดห้ากมีส่ิงเหล่าน้ีอยู่ในหมู่บา้น
หรือชุมชนเมือง 
  1. ชาวบา้นมีจิตส านึกร่วมเป็นเจา้ของกองทุน 
  2. ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาดว้ยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง รวมทั้ง
เคารพในกติกาท่ีก าหนดร่วมกนั 
  3. มีคณะกรรมการกองทุนท่ีเป็นคนดี มีความรู้ ประสบการณ์ เสียสละ และรับผดิชอบ 
  4. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมทั้งการเรียนรู้ร่วมกนั คิดร่วมกนั ท าร่วมกนั ติดตาม
ตรวจสอบร่วมกนั และรับผดิชอบผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม 
  5. มีความสามคัคี ความเอ้ืออาทร เก้ือกลูผูด้อ้ยโอกาส 
  6. มีการประสานงานร่วมกนัทั้งดา้นการเรียนรู้และกิจกรรมร่วมกนั ในลกัษณะเครือข่าย
กองทุนหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง 
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 2.1.3 การพฒันาชุมชน 
  1. หลกัการพฒันาชุมชน 
         T.R. Batten ได้กล่าวว่า การพฒันาชุมชน คือการท างานกับประชาชน มิใช่ท าให้
ประชาชน เพราะฉะนั้นโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีจะด าเนินในชุมชนนั้น จะตอ้งเป็นโครงการ
ท่ีมาจากการริเร่ิมของประชาชน ประชาชนเป็นเจา้ของ บทบาทของนกัพฒันานั้นเป็นผูก้ระตุน้ และ
ช้ีน าใหป้ระชาชนเกิดความริเร่ิม ในการแกปั้ญหาหรือหาทางสนองความตอ้งการแลว้ร่วมกนัท างาน
ตามท่ีคิดข้ึนมาแล้วนั้น การเข้าไปท างานกับประชาชนในลักษณะน้ี นักพฒันาจะต้องเป็นผูท่ี้
สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้ท าตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของประชาชนในชุมชน และตอ้ง
ท างานอย่างมีหลกัการ งานจึงจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ ๆไปแลว้นกัพฒันาจะยึด
หลกัการพฒันาชุมชน 10 ประการ คือ 
  1) ต้องพฒันาชุมชนทุก ๆด้านไปพร้อมกัน ถา้มองกนัอยา่งกวา้งๆ ก็จะเห็นวา่ส่ิงท่ีจะตอ้ง
ท าการพฒันาในชุมชนนั้นมีเพียง 2 ประการ คือ ด้านวตัถุและด้านจิตใจ ด้านวตัถุนั้นหมายถึง 
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุทุก ๆดา้น เช่น ถนนหนทาง ท่ีอยูอ่าศยั สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล 
ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค เป็นต้น เม่ือสภาพแวดล้อมทางวตัถุเจริญก้านหน้าดีแล้ว ไม่ได้
หมายความว่า สภาพจิตใจได้แปรเปล่ียนไปในทางท่ีถูกตอ้งด้วย ดงันั้น ควรมีการให้การศึกษา 
ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไปพร้อมกนัไปดว้ย 
  2) ยดึประชาชนเป็นหลกัในการพฒันา การท างานกบัประชาชนนั้นจะตอ้งค านึงถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชนเป็นส าคญั ประชาชนก าลังประสบปัญหาอะไร ก าลังมีความ
ตอ้งการอะไร อะไรเป็นปัญหารีบด่วน เป็นความตอ้งการรีบด่วนท่ีจะตอ้งรีบแกไ้ข อะไรเป็นปัญหา
ความตอ้งการท่ีรองลงมา ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งค านึงถึงตวัประชาชนเป็นท่ีตั้ง การแกปั้ญหาจึงจะตรงจุด 
มิใช่แกปั้ญหาจากปัญหาและความตอ้งการของนกัพฒันาเอง 
  3) การด าเนินงานจะต้องค่อยเป็นค่อยไป จุดมุ่งหมายของการด าเนินงานพฒันาชุมชนนั้น 
คือ ตอ้งการแปรเปล่ียนทศันคติของคนในชุมชนและวตัถุไปพร้อม ๆกนั ฉะนั้น การด าเนินงานตาม
โครงการจึงไม่ควรรีบเร่งจนเกินไปจนประชาชนไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร การมุ่งผลงานตามโครงการ
อยา่งเดียวนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลการพฒันาอย่างแทจ้ริง การด าเนินงานจึงตอ้งค่อยเป็นค่อยไปโดย
เลือกท าในชุมชนท่ีพร้อมกวา่ก่อน 
  4) ต้องค านึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป็นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
ในทอ้งถ่ินมีลกัษณะสนับสนุนการพฒันาอยู่แล้ว จึงควรส่งเสริมให้วฒันธรรมและประเพณีใน
ท้องถ่ินได้มีบทบาทในการพัฒนาให้มากยิ่งข้ึน ส่ิงใดท่ีเป็นการขัดต่อขนบธรรมเนียมและ
วฒันธรรมควรหลีกเล่ียงหรือถา้เห็นวา่ประเพณีบางอยา่งไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ควรจะไปต าหนิติเตียน
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ตรงๆ แต่ควรช้ีน าแนะให้เขาเห็นว่าดีและไม่ดีอย่างไรด้วยเหตุผล และช่วยกันหาทางปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึน 
  5) ต้องพยายามใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากท่ีสุด ผลงานพฒันาชุมชนนั้น ควรจะเร่ิมจาก
การน าเอาทรัพยากรในทอ้งถ่ินมาดดัแปลงใช้ให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด โดยช้ีน าแนะให้คนใน
ชุมชนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีมีอยูใ่นชุมชน และน าเอาส่ิงเหล่านั้นมาปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือแปรรูป
เป็นวสัดุเคร่ืองใช้ในครัวเรือนให้ได ้ค  าวา่ทรัพยากรในท่ีน้ี หมายถึงทุกส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น ตวั
คน วตัถุ สถาบนัทางสังคม และกลุ่มต่างๆ เป็นตน้ 
  6) ต้องยึดหลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน การด าเนินงานพฒันาชุมชนจะเร่ิมดว้ย
การประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกนัคิดว่าจะท าอะไร เม่ือตกลงกนัแลว้ก็จะร่วมกนัท าโดยมอบหมาย
งานให้แต่ละคนได้รับผิดชอบร่วมกนั งานจะมาจากเบ้ืองล่าง คือ ตวัประชาชนในชุมชนเอง ไม่
ไดม้าจากถูกสั่งให้กระท า ในการเขา้ไปแกปั้ญหาของชาวบา้นนั้น นกัพฒันาจะไม่ใช้วิธีการออก
ค าสั่งแต่ให้การศึกษา ชักชวนช้ีน าให้ชาวบ้านได้เห็นปัญหาและร่วมกนัหาทางแก้ไขโดยความ
สมคัรใจ 
  7) ต้องใช้หลักการประสานงาน งานพฒันาชุมชนจะประสบความส าเร็จมากนอ้งเพียงใด
อยู่ท่ีการประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้ นมิใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
โดยเฉพาะ เป็นงานท่ีจะต้องร่วมกันรับผิดชอบทุกหน่วยงาน และนักพฒันาก็มิใช่ว่าจะเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทุก ๆดา้น จึงตอ้งอาศยัการประสานงานเป็นหลกัในการด าเนินงาน 
  8) เร่ิมต้นท างานกบักลุ่มผู้น าก่อน ผูน้  าในทอ้งถ่ินเป็นผูท่ี้ประชาชนให้ความเคารพเช่ือถือ 
จะพดูจะท าอะไรประชาชนส่วนใหญ่มกัจะยอมรับและคลอ้ยตาม การจะท าอะไรในชุมชนหากผูน้ า
เห็นชอบดว้ย ปัญหาการขดัแยง้และการใหค้วามร่วมมือก็จะนอ้ยลงหรือหมดไป 
  9) การด าเนินงานต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ การจดัท าแผนงานหรือโครงการ
ใด ๆ จะตอ้งให้เป็นไปตามแผนพฒันาระดบัต าบล อ าเภอ จงัหวดั และสอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมเสมอ 
  10) การปลูกฝังความเช่ือมั่นในตนเองให้กับประชาชน ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นพลงั
ส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างานส าเร็จลงได ้แมง้านนั้นจะยากล าบากเพียงใดก็ตามหากมีความมัน่ใจ
และเช่ือในพลงังานท่ีตนมีอยูแ่ลว้ การด าเนินงานก็จะส าเร็จลงไดโ้ดยไม่ยากนกั 
 2. วธีิการพฒันาชุมชน 
        หลักการพฒันาชุมชนท่ีกล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจต้องพิจารณากันอย่างถ่ีถ้วนก่อนท่ีจะ
น าไปใช้ในการปฏิบติั เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความพร้อมของทอ้งถ่ิน การ
พฒันาชุมชนจะส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี นอกจากจะอาศยัหลกัการท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งใชว้ิธี
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ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ไปแลว้วิธีการพฒันาชุมชนมีอยูด่ว้ยกนั 2 ประการใหญ่ ๆ คือ 
การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Community Education) และการจดัองค์กรในชุมชน (Community 
Organization) 
  1) การให้การศึกษาแก่ชุมชนน้ัน หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึนส าหรับคนในชุมชน ทั้งในดา้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะการเปล่ียนแปลงทศันคติ
และพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ หรือก่อให้เกิดความเจริญกา้วหน้าแก่ตนเองและสังคม 
ส าหรับงานพฒันาชุมชนนั้น จะให้การศึกษาแก่ประชาชนควบคู่กนัไปกบัโครงการพฒันาโดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะให้คนมนชุมชนรู้จกัตนเอง รู้จกัทอ้งถ่ิน รู้จกัคิดและด าเนินการยกระดบัความ
เป็นอยูข่องตนเอง มีความมัน่ใจในตนเอง พึ่งตนเองไดแ้ละรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ส่วนใน
ดา้นเน้ือหาสาระท่ีควรจดัให้แก่ชุมชนชนบทหรือชุมชนเกษตรกรรมนั้น ไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ
ไว ้4 ดา้น (Coombs and Ahmed 1947 : 15) คือ 
      - ความรู้พืน้ฐาน ซ่ึงมุ่งความรู้ในดา้นการอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็นความรู้ทางดา้น
วทิยาศาสตร์และสภาวะแวดลอ้มรอบตวั ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารและเสวงหา
ความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อไป 
     - การปรับปรุงความเป็นอยู่ในครอบครัว เช่น ความรู้และแนวทางปฏิบติัในเร่ืองสุขภาพ
อนามยั โภชนาการ การดูแลและจดัการบา้นเรือน การอบรมเล้ียงเด็ก การวางแผนครอบครัว เป็นตน้ 
     - ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความช านาญเฉพาะดา้น
หรือสาขาเพื่อเป็นประโยชน์ในการท ามาหาเล้ียงชีพ มีความรู้พื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ การวางแผน 
การจดัการดา้นตลาด การท าบญัชีแบบง่ายๆ 
     - เนือ้หาด้านการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งให้ความรู้เก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ิน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน สถาบนัท่ีมีอยู่ในชุมชน ความรู้ด้านการจดัการและบริหาร
องคก์ารต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน การรวมกลุ่มและการสหกรณ์ตลอดจนโครงการพฒันาชุมชนต่าง ๆ เป็น
ตน้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส าคญัในการพฒันาชุมชนมกัจะเป็นนักเรียนท่ีอยู่นอก
ระบบโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ประชาชนวยัผูใ้หญ่ ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลเหล่าน้ีจะลดลง
ตามอายุ กล่าวคือ ความสามารถในการเห็นและการฟังลดลง มีปฏิกิริยาโตต้อบชา้ลง มีความลงัเล
และความกลัวว่าจะล้มเหลวมากข้ึน ไม่ค่อยมีสมาธิและแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ ดังนั้นวิธีการให้
การศึกษาแก่ประชาชนนอกจากจะอาศยัเทคนิคและหลกัการศึกษาท่ีใชอ้ยู่ในโรงเรียนปกติแลว้ ยงั
ตอ้งอาศยัเทคนิคและยุทธวิธีในการฝึกอบรมท่ีจะให้ไดผ้ลในเวลาอนัส้นท่ีสุด และมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด 
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  2) การจัดการองค์กรชุมชน แซนเดอร์ และพอลสัน ( Sander and Polsom 1950 : 76 ) 
อธิบายไวว้่า กาจัดองค์กรชุมชนหรือการจดัระเบียบในชุมชน หมายถึง กระบวนการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหวา่งคนในชุมชน ซ่ึงมีทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้เกิดความเจริญกา้วหน้าและ
ความผาสุกแก่สมาชิกในชุมชน การจดัองคก์รในชุมชนน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีว่า การท างานเป็นกลุ่ม
ยอ่ยจะให้ผลดีมากกวา่การท างานโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียว การจดัตั้งกลุ่มข้ึนในชุมชนจะ
ช่วยให้ประชาชนในกลุ่มยอมรับแนวความคิดหรือวิทยาการใหม่ ๆ ไดเ้ร็วกวา่ท่ีจะปล่อยให้ท างาน
คนเดียวหรือการให้ความรู้เป็นรายบุคคล ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของคนเรามกัจะยึดถือและปฏิบติั
ตามบรรทดัฐานของกลุ่ม ถา้หากเพื่อนบา้นหรือคนท่ีเขายกย่องนบัถือยอมรับว่าอะไรดีอะไรเป็น
การกระท าท่ีสมควร เขาก็กลา้ท่ีจะปฏิบติัตาม แต่ถา้ให้เขาริเร่ิมก่อนหรือท าไปตามล าพงั ก็มกัจะไม่
ค่อยส าเร็จเพราะกลัวว่าจะล้มเหลวหรือเกิดความลังเลใจ ดังนั้ นการท างานเป็นกลุ่มย่อยจะ
ประหยดัเวลาในการเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมตลอดจนประหยดัก าลังเจ้าหน้าท่ีและ
งบประมาณค่าใชจ่้าย  
  ในการจดัตั้ งกลุ่มหรือองค์กรทางสังคมข้ึนในชุมชนนั้น ต้องเร่ิมด้วยการส ารวจและ
วิเคราะห์ชุมชนเสียก่อนโดยเฉพาะในดา้นโครงสร้าง จ านวนประชากร อาชีพ ทรัพยากร ประวติั
ความเป็นมา วฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนลักษณะพฤติกรรมและพลังทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
ชุมชนนั้น จากนั้นจึงแสวงหาขมุก าลงัของชุมชนท่ีจะน ามาใชเ้ป็นหลกั เช่น ผูน้ าทอ้งถ่ินหรือบุคคล
ท่ีชาวบา้นยอมรับนบัถือ ประกอบกบัการช้ีน าชกัจูงให้ชาวบา้นมองเห็นปัญหาของชุมชน รวมทั้ง
เป้าหมายในด้านต่าง ๆ ท่ีพวกเขาต้องการจะบรรลุหรือต้องแก้ไข ทั้ งน้ีเพื่อให้ประชาชนเกิด
แรงจูงใจท่ีจะร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ถา้ในชุมชนนั้นมีการขดัแยง้กนัอยู่ ก็ตอ้งพยายามหาจุด
รวมอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน เพื่อดึงดูดความสนใจให้สมาชิกหันหน้าเขา้หากนัและ
ประสานความสนใจเขา้ดว้ยกนั ถา้หากเป็นไปไดก้็ควรหาวิธีลดความแตกต่างในดา้นต่าง ๆ ของ
บรรดาสมาชิกให้น้อยลง ไม่ให้เป็นสาเหตุหรือช่องทางของความขดัแยง้ท่ีรุนแรง หลงัจากนั้นจึง
ด าเนินการจดัตั้งกลุ่มหรือองค์กรข้ึน เช่น สหกรณ์ สมาคม กลุ่มอาชีพ ชมรมผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ 
ฯลฯ โดยเร่ิมจากการประชุมกลุ่มย่อยหรือพบปะกบัผูน้ าทอ้งถ่ิน เพื่อกระตุ้นให้มีโครงการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการเฉพาะหนา้ของชุมชนข้ึน โครงการท่ีมกัจะไดรั้บความสนใจจากชาวบา้น
มากก็คือโครงการท่ีมีผลต่อเด็กและลูกหลานของเขา 
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 2.1.4 องค์กรชุมชนเข้มแข็ง 
  1. ความหมายของความเข้มแข็ง 
         ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544: 18) ไดใ้ห้ความ
หมายความเขม้แข็งของชุมชนว่า การท่ีประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนั
เป็น “องคก์รชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของคนในชุมชนแลว้
ถึงไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึนตามล าดบั โดยจะเรียกชุมชนน้ีวา่ กลุ่ม 
ชมรม สหกรณ์ บริษทั องค์กรชาวบา้น เครือข่าย หรืออ่ืนๆ ท่ีมีความหมายแสดงถึงการร่วมมือ
ช่วยเหลือกนัเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั และดว้ยความเอ้ืออาทรต่อชุมชนอ่ืนๆ ในสังคมดว้ย 
  2. ลกัษณะของชุมชนเข้มแข็ง มีดังนี ้
        1) สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง 
        2) สมาชิกของชุมชนพร้อมท่ีจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 
         3) มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองจนเป็นวิถีของชุมชน ซ่ึง
ขบัเคล่ือนโดยผูน้ าองค์กรชุมชม ในลกัษณะเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกทั้งมวลเขา้มามีส่วนร่วม มี
ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
         4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ก าหนดวิสัยทศัน์
ร่วม ร่วมคิด ตดัสินใจ ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพฒันาของ
ชุมชนผา่นกระบวนการของชุมชน 
         5) สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 
         6) มีแผนของชุมชนท่ีประกอบดว้ยการพฒันาทุกๆ ดา้นของชุมชน ท่ีมุ่งการพึ่งตนเอง 
เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวงัการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 
         7) การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
มากท่ีสุด ไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป 
         8) มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีการพฒันา อาจเป็นหมู่บา้น ชุมชนอ่ืน ทอ้งถ่ิน ภาค
ราชการ องค์กรเอกชน นกัธุรกิจ นักวิชาการ และอ่ืนๆ ในลกัษณะของการมีความสัมพนัธ์ท่ีเท่า
เทียมกนั 
         9) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) คือ เป็นชุมชนท่ีต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา รู้
ข่าวคราวทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้บางดา้นท่ี
จ าเป็น เช่น ดา้นอาชีพ ดา้นการเมือง การปกครอง ให้กบัชุมชนอยา่งครอบคลุมและลึก การเรียนรู้ท่ี
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เน้นการเรียนจากการปฏิบติั การลงมือท าการร่วมมือท าเป็นกลุ่ม เป็นความรู้จริง ผลการเรียนรู้จะ
เป็นพลงัปัญญา พฒันาชุมชนของตนได ้
         10) เป็นชุมชนท่ีรู้จกัจดัการตนเอง (Common Management) คือ สามารถด าเนินการใน
ส่ิงเหล่าน้ีได ้
     - การวางแผน (Planning) 
     - การจดัองคก์รการจดัการ (Organizing) คือ การเตรียมการเพื่อด าเนินการตามแผน
ขอ้แรก เตรียมคน เตรียมวสัดุอุปกรณ์ เตรียมเงิน ฯลฯ  
     - ลงมือด าเนินการตามแผน (Implementing) คือ การเอาแผนเอาโครงการมาวางแลว้
ปฏิบติัตามขั้นตอนจนกวา่จะเสร็จงาน 
     - การประเมินผล (Evaluating) ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินควบคู่ไปกบัการด าเนินงานตามแผน 
คือ การก ากับงาน (monitoring) เพื่อให้แน่ใจว่า งานเร่ิมด าเนินการตามเป้าหมายหรือมีปัญหา
อยา่งไรบา้ง ควรแกไ้ขอยา่งไร และเม่ืองานส าเร็จแลว้ควรมีการประเมินผลงานอีกคร้ัง 
         11) เป็นชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) ซ่ึงการมีจิตวิญญาณน้ี อาจแสดงไดห้ลาย
อย่าง เช่น การมีสมาชิกท่ีมีความผูกพนัภกัดีกบัชุมชน รู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน มีผลประโยชน์ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตร่วมกันกับชุมชน หลายๆ ส่ิงน้ีท าให้ชุมชนมีชีวิตจิตใจ พร้อมท่ีจะ
เจริญเติบโตหรือเส่ือมสลายตามสภาพแวดลอ้มและร่างกายได ้
         12) เป็นชุมชนท่ีมีสันติภาพ (Peaceful) คือ คนในชุมชนมีความสันติสุข มีคุณธรรม มี
คุณภาพ สันติภาพ เป็นผลของหลายสาเหตุ เช่น คนในชุมชนมีความสุข มีความสมดุลในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปรองดองรู้รักสามคัคี รู้จกัการจดัการชุมชน มีผูน้ า คือ มีพลงัในการ
วางแผนเพื่อชุมชน 
  3. องค์ประกอบส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง 
         การเสริมสร้างความเขม้แข็งของแต่ละชุมชนจะอาศยัอยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และใช้ทุนทางสังคมในการจดัการเพื่อเอาชนะปัญหาท่ีชุมชนตอ้งเผชิญ 
เม่ือชุมชนมีปัญหาก็จะรวมกลุ่มเพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนมาใชร่้วมกนั โดยในแต่ละชุมชนจะมี
การพฒันาไปสู่ความเขม้แขง็ของชุมชนในมิติต่างๆ เช่น มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นสังคม มิติ
ทางดา้นวฒันธรรม และมิติทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไม่เท่ากนั หรืออาจพฒันา
ความเขม้แขง็ไดเ้พียงบางมิติเท่านั้น นอกจากน้ีเง่ือนไขและกระบวนการน าไปสู่ความเขม้แข็งในแต่
ละมิติก็มีความแตกต่างกนัไป จาการด าเนินงานเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนของหน่วยงาน
ภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชนและภาคีการพฒันาต่างๆ ไดพ้ยายามให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็ง 
ซ่ึงคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาวิกฤติ คณะอนุกรรมการ
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ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ไดใ้ห้ความเห็นชอบองค์ประกอบและลกัษณะของ
ชุมชนเขม้แขง็ไวด้งัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544: 19-21)  
องคป์ระกอบของชุมชนเขม้แขง็ จะประกอบดว้ย 
  1) มีบุคคลหลากหลายท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชนอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
  2) มีเป้าหมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเก่ียวกนัดว้ยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 
  3) มีจิตส านึกของการพึ่งตนเอง รักและเอ้ืออาทรต่อกนั และมีความรักทอ้งถ่ิน รักชุมชน 
  4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ 
  5) มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
  6) มีการเรียนรู้ เช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายเป็นแนวราบ และติดต่อส่ือสารกนัหลายรูปแบบ 
  7) มีการจดัท ากิจกรรมท่ีเป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
  8) มีการจดัการบริหารงานกลุ่มท่ีหลากหลายและเครือข่ายท่ีดี 
  9) มีการเสริมสร้างผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกนัตลอดไป 
  4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
         ความเขม้แขง็ของชุมชนจะมีมากนอ้ยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัชุมชนนั้นมีองคก์รชุมชนท่ี
เขม้แข็งเพียงใด ทั้งน้ีองค์กรชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งนั้นจะตอ้งมีการเตรียมคนและชุมชนดว้ยการ
เสริมสร้างให้มีความเขม้แข็ง เพื่อเป็นฐานรองรับการแกปั้ญหาและการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพร้อมกนัทุกๆ ดา้น โดยมีหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชนและภาคีการพฒันาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผนึกก าลัง
ด าเนินงานการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการ
กระตุน้และสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชน
ร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และมีการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอนัจะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ในระยะยาว ทั้งน้ีมีกิจกรรมหลกัๆ ท่ีด าเนินการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน สรุปไดด้งัน้ี 
  1) การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤติ 
โดยการพฒันาศกัยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกนั ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชนดว้ยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคญัต่อการปรับวิธีคิดและวิธีการท างานของ
บุคลากรภาครัฐ จากการเป็นผูส้ั่งการมาเป็นผูส้นบัสนุนชุมชนในการจดัการและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนเอง 
  2) การส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลกัษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมเรียนรู้” เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและ
สนบัสนุนชุมชนไดมี้การเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์เพื่อการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 
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การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิการภาพของชุมชน การฟ้ืนฟูอนุ รักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การคน้หาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 2.1.5 ทฤษฎกีารวเิคราะห์ทางเศรษฐมิติแบบจ าลองสองทางเลอืก 
    1. แบบจ าลองโพรบิท (Probit) และโลจิต (Logit) 
          แบบจ าลองโพรบิท (Probit) คือ แบบจ าลองหน่ึงท่ีเป็นทางเลือกส าหรับการน ามาใช้
แทนแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น เพราะไม่มีจุดอ่อนเหมือนกบัแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิง
เส้น ซ่ึงจะสังเกตไดจ้ากสมการ ดงัน้ี (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549)  
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        (1) 

เม่ือ *

iy  ไม่สามารถสังเกตไดน้ั้น  
 
ในขณะท่ี  y                     ซ่ึงจะเป็นค่าท่ีสังเกตไดจ้าก *

iy >0 
 

       ,11 ii xGxyp            (2) 
 

  สมการ  ,ixG ควรจะมีค่าระหวา่ง (0,1) เท่านั้น ซ่ึงหากก าหนดให้  ,ixG =
 ,ixF และ  ,ixF  ก็ควรจะมีค่าระหวา่ง (0,1) เช่นกนั ถา้เลือกการแจกแจงของ  ,ixF  ให้

อยูใ่นรูปของการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Standard Normal) ทั้งน้ีฟังชัน่  ,ixF  จะสามารถเขียน
ไดด้งัน้ี 

    ,ixF  =  wF  =  w  =  
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โดยท่ี   คือ Cumulative Distribution Function (CDF) of Standard Normal Distribution 
  จากสมการขา้งตน้น้ีเรียกวา่ แบบจ าลองโพรบิท (Probit) ซ่ึงค าวา่ Probit นั้นยอ่มาจากค า
วา่ Probability และมี CDF ดงัสมการ 
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    (4) 

โดยท่ี p  คือความน่าจะเป็นท่ี iy = 1 
  1- p  คือความน่าจะเป็นท่ี iy = 0 
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ในกรณีท่ีเลือกการแจกแจงใหส้มการ  

 ,ixF  =  wF  =  w  =  
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อยู่ในรูปการแจกแจงแบบโลจิตมาตรฐาน (Standard Logit) จะสามารถเขียนแบบจ าลองโลจิต 
(Logit) ไดด้งัน้ี 
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ซ่ึงรูปแบบจ าลองโลจิต (Logit) ท่ีเห็นโดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูป Natural Logarithm ของ Odd Ratio จะ
ใหผ้ลลพัธ์เป็นแบบจ าลองเส้นตรง ดงัน้ี     
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ซ่ึง Odd Ratio คือ 
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  การสร้างแบบจ าลองสองทางเลือก (Binary Choice) จากการข้อสมมติการค านวณ
พฤติกรรม คือ การน าตัวแปรแฝง (Latent Variable) ( *y ) มาเป็นตัวแทนของตวัแปร y ใน
แบบจ าลอง ซ่ึงสามารถเขียนไดด้งัน้ี (Soderbom, 2009) 
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     (9) 

  โดยท่ี e  คือ ค่า Residual ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั x  ในขณะท่ีไม่ไดพ้ิจารณาถึง *y  ซ่ึง
เป็นแปรแฝง (Latent Variable) ถ้าหากความแตกต่างของอรรถประโยชน์มีค่า (Threshold) เกิน
ระดบัหน่ึงจะก าหนดให้มีค่าเท่ากบัศูนย ์แต่จะพิจารณาถึง Discrete Choice ท่ีเกิดข้ึนโดยบุคคลแต่
ละบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัทางเลือก (Choice Rule) ดงัน้ี (Intriligator, Bodkin, & Hsiao, 1996; 
Soderbom, 2009; Verbeek, 2000) 

  y =1 ถา้ *y > 0 

  y =0 ถา้ *y   0 
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      (10) 

เม่ือ F  คือ ฟังกช์ัน่การแจกแจงของ iu หรือ iu  ( iu มีการแจกแจงแบบสมมาตร) 
  ทั้งน้ีแบบจ าลองสองทางเลือก (Binary Choice Model) ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะมี
รูปแบบของแบบจ าลองเป็นอยา่งไรก็จะข้ึนอยูก่บัการเลือกการกระจายของตวัแปรสุ่ม ( iu ) นั้นเอง 
สรุปก็คือ หากเลือกการแจงแจงแบบปกติมาตรฐาน (Normal Distribution) ก็จะไดแ้บบจ าลองโพ
รบิท (Probit) หากเป็นการแจกแจงแบบโลจิตมาตรฐานหรือการแจกแจงแบบโลจิสติก (Standard 
Logit or Logistic Distribution) ก็จะไดแ้บบจ าลองโลจิต (Logit) (Soderbom, 2009; อารี วิบูลยพ์งศ์, 
2549) 
  ซ่ึงในกรณีท่ีเลือกการแจกแจงแบบโลจิสติก (Logistic Distribution) สมาการท่ีไดจ้ะเป็น
ดงัน้ี (Soderbom, 2009) 
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ซ่ึงจะได้
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โดยท่ี ขั้นตอนสุดทา้ยของสมการน้ีคือ การแจกแจงแบบโลจิสติก (Logistic Distribution) 
  ซ่ึงในกรณีท่ีเลือกการแจกแจงปกติมาตรฐาน (Normal Distribution) สมาการท่ีไดจ้ะเป็น
ดงัน้ี (Soderbom, 2009) 
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     (13) 

โดยท่ี  =1 เกิดจากการแจกแจงแบบมาตรฐานปกติ (Standard Normal Distribution) ซ่ึงเป็น
แบบจ าลองรองรับ (Binary Response Model) ของแบบจ าลองโพรบิต (Probit) 
 
  2. วธีิการประมาณค่าของแบบจ าลองโดยการประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด  
      (Maximum Likelihood) 
        การประมาณค่าของแบบจ าลองโลจิต (Logit) และโพรบิท (Probit) โดยปกติแลว้มกัจะ
ใชว้ธีิความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ในการประมาณค่าโดยทัว่ไปความน่าจะเป็นท่ี
ค่าสังเกต i  ท่ีมี iy = 1 ซ่ึงค่าความน่าจะเป็นคือ  ii xyp 1  เป็นสมการของพารามิเตอร์   ท่ีไม่
ทราบค่า ในท านองเดียวกนักบั iy = 0 ดงันั้น สมการความควรจะเป็นส าหรับทุกหน่วยสังเกต n  จะ
สามารถเขียนไดด้งัน้ี (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
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  จะสามารถเขียนสมาการ Likelihood Function ข้ึนมาใหม่ได ้โดยการรวม   เขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของความน่าจะเป็นและแทนค่าใหม่โดยท่ี  ,1 ii xyp   =  ixF  ไดด้งัน้ี 
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   (15) 

 
  เม่ือแทนค่า F  ดว้ยรูปแบบการแจกแจงท่ีเหมาะสม เช่น แบบมาตรฐานปกติ (Standard 
Normal) หรือแบบโลจิสติก (Logistic Distribution) จะสามารถเขียนสมาการ Log Likelihood ท่ี
สามารถน าไปหาค่าพารามิเตอร์ขั้นต่อไป โดยการหาค่าอนุพนัธ์ของสมการ 
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และพิจารณาจาก   จะได ้
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    (17) 

 
  เม่ือ Ff   คือ ค่าอนุพนัธ์ของ F  (Distribution Function) ดงันั้น f  จึงเป็นค่า Density 
Function ในวงเล็บใหญ่    เรียกว่า Generalized Residual ซ่ึงเป็นค่าส่วนเกินทัว่ไปของ
แบบจ าลอง และจะมีค่าต่างกนัในกรณีท่ี iy = 1 และ iy = 0 ดงัน้ี 
 

กรณีท่ี iy = 1,      ,/, ii xFxf        (18) 
กรณีท่ี iy = 0,       ,1/,- ii xFxf       (19) 

 

  จากสมการ  
 

 

    
  0,

,1,

,ln

1

























i

n

i

i

ii

ii xxf
xFxF

xFyL i








  ไดแ้สดงถึง

เง่ือนไขขั้นแรกของการหาค่าสูงสุดส าหรับ Log likelihood Function ซ่ึงสามารถตีความหมายไดว้า่ 
การอธิบายตวัแปรแต่ละตวัจะตอ้งเป็นอิสระจากค่าส่วนเกิน (Residual) 
ส าหรับแบบจ าลองโลจิต (Logit) จะสามารถเขียนไดด้งัน้ี 
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  ซ่ึงผลของสมการขา้งตน้ ก็คือ ค่า ~  ท่ีไดจ้ากการประมาณค่าดว้ย Maximum Likelihood 
และจะสามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ี iy = 1 เม่ือก าหนดค่า ix ดงัน้ี 
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      (21) 

 
  ซ่ึงสมการขา้งตน้ ก็คือ ผลของการประมาณค่าจากสมการ 
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    (22) 

 
  ดว้ยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) และเง่ือนไขขั้นท่ีหน่ึงส าหรับ
แบบจ าลองโลจิต (Logit) หมายความวา่ 
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  ถ้าค่า ix  คือ ค่าตดัแกนหรือค่าคงท่ี ดังนั้นผลรวมของค่าความน่าจะเป็นย่อมเท่ากับ
ผลรวมของ iy  หรือจ านวนของ iy  ท่ีมีค่าเท่ากบั 1 และในกรณีท่ีตวัแปรอธิบายตวัใดตวัหน่ึงมี
ลกัษณะเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ความถ่ีจากการพยากรณ์จะเท่ากบัความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริง 
ส าหรับขั้นท่ีสองของวิธีการประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) ก็คือ 
เมตริกซ์ของอนุพนัธ์ขั้นท่ีสองจะมีค่าเป็นลบอย่างแน่นอน เพื่อท่ีค่า ~  จะท าให้ Likelihood 
Function มีค่าสูงสุดอยา่งแทจ้ริง (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
 
  3.การตีความหมาย 
       แบบจ าลองโพรบิท (Probit) และแบบจ าลองโลจิต (Logit) คือแบบจ าลองท่ีดดัแปลงมา
จากแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น ซ่ึงอาศยัรูปแบบการแจกแจงแบบมาตรฐานปกติ และ
แบบโลจิสติค ทั้งน้ีตวัแปรจึงมีค่าความคาดหวงั (Expectation) จะมีค่าเท่ากบั 0 แต่ส าหรับความ
แปรปรวน (Variance)  จะมีค่าต่างกัน ซ่ึงแบบจ าลองโพรบิท (Probit)  จะมีค่าเท่า  1 ส่วน
แบบจ าลองโลจิต (Logit) จะมีค่าเท่ากับ 3/2  ทั้ งน้ีก็เพราะฟังก์ชันการแจกแจงของทั้งสอง
แบบจ าลองมีความคลา้ยคลึงกนั ถา้หากมีการปรับค่าความแตกต่างแลว้ ค่า   จากแบบจ าลองโลจิต 
(Logit) จะใหญ่กว่าแบบจ าลองโพรบิท (Probit) ด้วยค่า 3/  คือ 

probit
~

6.1
~
  ซ่ึงผลจากการ

วเิคราะห์จะใกลเ้คียงกนัมาก (Intriligator et al., 1996) 
  การตีความหมายจากค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้จากแบบจ าลองโพรบิต (Probit) และโลจิต 
(Logit) นั้นท าไดย้ากกวา่ ซ่ึงไม่เหมือนกบัค่าสัมประสิทธ์ิ ( ̂ ) ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองเชิงเส้นทัว่ไป 

ซ่ึงการตีความจากสมการ ,
1

ln ix
p

p











 ส าหรับแบบจ าลองโลจิต (Logit) นั้น ค่า   คือ ผล
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การจากเปล่ียนแปลงของตัวแปรท่ีมีผลต่อ 








 p

p

1
ln  เพื่อท่ีจะตีความหมายให้ตรงกับตาม

วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ท่ีตอ้งการทราบวา่ตวัแปรมีอิทธิพลต่อโอกาสความน่าจะเป็นท่ี y = 1 
ซ่ึงจะพิจารณาไดจ้ากสมการดงัน้ี (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
 

  
     

 ,exp1

1

exp1

exp

i

w

w

ii

x

wLwFxyE







    (24) 

 
  หรือพิจารณาจากผลท่ีไดจ้ากการประมาณค่า ซ่ึงก็คือ 
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        (25) 

 
  หมายความวา่ท่ี y = 1 จะมีโอกาสความน่าจะเป็นเท่าไหร่ จะข้ึนอยูก่บัค่า ix  ซ่ึงในส่วน
ของการเปล่ียนแปลงของ kx ท่ีมีต่อค่า p  จะสามารถหาได้จากค่าอนุพันธ์ของ Likelihood 
Function ดงัน้ี 
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  ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect) คือ การท่ีตวัแปรตน้มีค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย แลว้ตวั
แปรตามจะมีค่าเปล่ียนแปลงไปเท่าไหร่ จากสมการท่ี (26) คือ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) ของ kx ท่ีมีผลต่อค่าความน่าจะเป็นท่ี y = 1 ถา้มีค่าเป็นบวกจะหมายความวา่ ค่าความน่าจะ
เป็น (Probability) ท่ี y = 1 จะมีค่าสูงข้ึนตาม kx  ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงผลกระทบของ kx  เท่ากบั 
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       (27) 

 
  จากผลกระทบส่วนเพิ่มของสมการข้างต้น จะมีลักษณะเป็นฟังก์ชันไม่ เชิงเส้น 
(Nonlinear) ของค่าพารามิเตอร์ เม่ือ   คือ  
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Standard Normal Density Function =  
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  ขนาดของผลกระทบของ kx  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของค่าความน่าจะเป็นนั้นจะ
ข้ึนอยู่กบัค่าสัมประสิทธ์ิ k  และข้ึนอยูก่บัค่า ikx  ของแต่ละหน่วย i  และเคร่ืองหมายของค่า   
นั้น จะบ่งบอกถึงทิศทางของผลกระทบ (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
 
  4.ความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง (Goodness of fit) 
       การประเมินค่าความน่าเช่ือถือ หรือความสามารถในการก าหนดแบบจ าลองวา่สามารถ
สะทอ้นความสัมพนัธ์ของตวัแปรจากขอ้มูลตวัอย่างไดดี้เพียงไร ซ่ึงจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการ

ประเมินของแบบจะลองถดถอยเชิงเส้น ท่ีใชค้่า  
 y

y
R

var

ˆvar2   (Soderbom, 2009) 

  ส าหรับแบบจ าลองสองทางเลือก (Binary Choice) นั้นจะสามารถประเมินได ้2 รูปแบบ 
ดงัน้ี 1) ดูจากความแม่นย  าในการค านวณค่าความน่าจะเป็นกบัความถ่ีในการตอบสนองให้ y = 1 
หรือ 2) ดูจากค่าความแม่นย  าในการพยากรณ์ว่า y  มีค่าเท่า 0 หรือ 1 ซ่ึงส าหรับแบบจ าลองสอง
ทางเลือกนั้นมีวิธีประเมินความน่าเช่ือถือหลายวิธีซ่ึงต่างจากแบบจ าลองถดถอยเชิงเส้น ซ่ึงการ
ประเมินแบบจ าลองโดยการเปรียบเทียบกนัระหวา่งแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอธิบายและไม่มีตวัแปร
อธิบาย หากให้ค่า 1LLog  เป็นค่าสูงสุดของ Log Likelihood Function ท่ีมีตวัแปรอธิบาย และ 

0LLog  เป็นค่าสูงสุดของ Log Likelihood Function ท่ีไม่มีตวัแปรอธิบาย จึงเป็นค่าท่ีคาดไดว้่า 

1LLog  0LLog  หากความแตกต่างของค่าทั้งสองยิ่งมาก นั้นย่อมหมายความว่าความสามารถ
ของแบบจ าลองไม่มีขอ้จ ากดั ( 1L ) ในการอธิบายความน่าจะเป็นสูงสุดได ้ซ่ึงการวดัความแม่นย  าท่ี
อาศยัค่าทั้งสองมีดงัน้ี (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
 วธีิ 2Rpseudo  

  nLL
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/loglog21
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โดยท่ี n  คือ หน่วยสังเกต หรือขนาดของตวัอยา่ง 
 หรือวธีิ 2FaddenRMc  

0

12

log

log
1

L

L
FaddenRMc        (30) 

  เน่ืองจาก Log Likelihood เป็นผลบวกของ Log Probability ดงันั้น 0LLog  1LLog < 
0 ซ่ึงก็จะหมายความวา่ ค่า 2R  ของทั้งสองแบบน้ีจะมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 กบั 1 หากค่าสัมประสิทธ์ิ
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ของสโลปทุกตวัมีค่าเท่ากบั 0 ค่า 0LLog  จะเท่ากบั 1LLog  ดงันั้น ค่า 2R  ของทั้งสองจะมีค่า
เท่ากบั 0  
  ดงันั้นแบบจ าลอง 2FaddenRMc  จึงเป็นแบบจ าลองท่ีมีความสามารถในการอธิบายค่า
ความน่าจะเป็นของแต่ละหน่วยสังเกต i  และความน่าจะเป็นของ Log Likelihood จะมีค่าเท่ากบั 1 
และนั้นก็คือ Log Likelihood จะมีค่า 1LLog = 0 ซ่ึงส าหรับทางทฤษฎีแลว้จะมีแต่การวดัความ
แม่นย  าของ 2FaddenRMc  ท่ีสามารถมีค่าเพดานเท่ากบั 1 ได้ แต่ในทางปฏิบติันั้น ดชันีวดัค่า
ความแม่นย  าของแบบจ าลองทางเลือกมกัมีค่าต ่า ซ่ึงค่า 2FaddenRMc  ในแบบจ าลองโลจิต 
(Logit) มกัมีค่าอยูใ่นช่วง 0.20-0.40 (Verbeek, 2000) 
  การประเมินค่าความสามารถของแบบจ าลองอีกวิธีหน่ึงก็คือ การเปรียบเทียบจ านวนท่ี
ถูกตอ้งของการพยากรณ์วา่ iy = 1 หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากค่าความน่าจะเป็น ( p~ ) ซ่ึงก็คือ 

 ~,ixF   ถา้  
2

1~
,  ixF  จะถือวา่ iy  มีค่าเท่ากบั 1 เพราะวา่  

2

1
0 F  ส าหรับการแจกแจงท่ี

สมมาตรรอบค่า 0 ดงันั้น (อารี วบิูลยพ์งศ,์ 2549) 
  1~ iy   ถา้ 

~
,ix > 0      (31) 

         0~ iy   ถา้ 
~

,ix   0 
  ซ่ึงสัดส่วนความผดิพลาดในการพยากรณ์ ก็คือ 

   



n

i

ii yy
n

Wr
1

2

1
~1       (32) 

 
  โดยท่ีสัดส่วนของความผิดพลาดน้ีจะถูกน าไปเปรียบเทียบกับสัดส่วนท่ีถูกใช้เป็น
มาตรฐาน ก็คือ 0Wr  ซ่ึงจะไดจ้ากแบบจ าลองท่ีมีเฉพาะค่าคงท่ี ส่วนในแบบจ าลองน้ีจะพยากรณ์ได้

ว่า ถ้า 
2

1
/~

1  nnp  เม่ือ  i iyn1
 จะเท่ากบัจ านวน iy  ท่ีมีค่าเป็น 1 และสัดส่วนของการ

พยากรณ์ท่ีผดิ ไดแ้ก่ 
       pWr ~10    ถา้ p~ > 0.5 

         p~    ถา้ p~   0.5    (33) 
 

  ซ่ึงดชันีวดัความสามารถของแบบจ าลอง คือ 
0

12 1
Wr

Wr
R p     (34) 

 
  เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ว่าแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ได้น้อยกว่าแบบจ าลองท่ีมี
เฉพาะค่าคงท่ี อาจจะพบวา่ 1Wr > 0Wr  ซ่ึงในกรณีน้ี ค่า 2R  จะมีค่าติดลบ และควรสังเกตวา่ 0Wr   
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0.5 หรือไม่ หากใช่แสดงวา่มีแต่แบบจ าองท่ีง่ายท่ีสุดสามารถพยากรณ์ผิดไดม้ากท่ีสุดก็คือ คร่ึงหน่ึง
ของจ านวนหน่วยสังเกต ดงันั้นถา้หากวา่ 90% ของกลุ่มตวัอยา่ง มี iy = 1 เราควรมี 0Wr = 0.1 ซ่ึงผล
ก็คือ ความสามารถในการพยากรณ์ไดถู้กตอ้งน้ีจะตอ้งสูงถึง 90% โดยท่ีสัดส่วนการพยากรณ์ท่ี
ถูกตอ้ง ( 11 Wr ) ท่ีจริงแลว้ไม่ไดแ้สดงถึงคุณภาพท่ีแทจ้ริงของแบบจ าลองได ้เพราะยงัไม่สามารถ
วดัความถูกตอ้งไดส้มบูรณ์ 100% ทีเดียว (Verbeek, 2000) 
 
2.2  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ในส่วนน้ีจะเป็นกล่าวถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นงานศึกษาเก่ียวกบั
กองทุนหมู่บา้นและสถาบนัการเงินในชุมชน ดงัน้ี 
  กมลลกัษณ์ ดิษยนันท์ (2545) ไดศึ้กษาถึงศกัยภาพในการจดัการกองทุนหมู่บา้น ศกัยภาพ
ของสมาชิกและชุมชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดักองทุนหมู่บา้นในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกกองทุน 170 ราย และคณะกรรมการ 170 ราย 
ใน 34 หมู่บา้น การรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้าร
วิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การสนทนากลุ่ม จากผลการศึกษาพบว่า ศกัยภาพในการจดัการ
กองทุนหมู่บา้น เร่ิมจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน ตั้งแต่การรวบรวมกลุ่มเพื่อจดัตั้ง
กองทุนหมู่บา้น ก าหนดวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ง สมาชิกและคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนในระดบัดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจใน
การก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบัของกองทุนหมู่บา้น และร่วมปฏิบติัตามระเบียบท่ีตั้งไว ้มีการสมคัร
เขา้เป็นสมาชิกมากกวา่คร่ึงหน่ึงของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บา้น ร่วมด าเนินกิจกรรมของกองทุน
ร่วมกัน สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการประชุมสม ่ าเสมอ 
คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานการประชุม จดัท าบญัชีช้ีแจงให้สมาชิกทราบเป็นคร้ังคราว มีความ
โปร่งใสในการบริหารจดัการกองทุน และสมาชิกส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการจดัการกองทุนหมู่บา้น
ของตนเอง จากผลการศึกษาเก่ียวกบัศกัยภาพของสมาชิกและชุมชนพบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้น
ส่วนใหญ่มีความรู้ระดบัปานกลาง จากการสนทนากลุ่มสรุปไดว้า่ กรรมการมีความรู้ในระดบัปาน
กลาง สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บา้นระดบัปานกลางและดี 
ตามล าดบั ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการกองทุนหมู่บา้นของสมาชิกและคณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ คือ เงินกองทุนไม่เพียงพอ ควรปรับเพิ่มให้เหมาะสมกบัขนาดของหมู่บา้น อตัราดอกเบ้ีย
สูง ระยะเวลาการกู้ยืมสั้ นเกินไป ควรปรับลดอตัราดอกเบ้ียและขยายเวลาการกู้ยืมตามลกัษณะ
โครงการ คณะกรรมการยงัขาดเงินทุนในการบริหารจดัการ และค่าตอบแทน ควรมีการจดัสรร
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เงินทุนในการบริหารจดัการ ค่าตอบแทนหรือเบ้ียเล้ียงให้แก่คณะกรรมการให้เพียงพอ เพื่อเป็น
ส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน ควรจดัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งมาดูแลช่วยเหลือเป็นระยะๆ ควรมีระยะเวลา
ในการศึกษาข้อมูลก่อนการจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้าน และควรมีการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อขยายผลกองทุนหมู่บา้น เช่น ส่งเสริมอาชีพ และจดัหาตลาดผลผลิต เป็นตน้ 

  ฉัตรสุมณ ทัศนา (2549) ไดศึ้กษาถึงประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บา้นเกษตรใหม่ ต าบล
หนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผละกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อสมาชิกและ
ชุมชน และศึกษาแนวทาง การพฒันารูปแบบและการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นเกษตรใหม่ 
โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและประธานกองทุนในเชิงลึก  การส ารวจเชิง
เอกสาร และแบบสอบถามสมาชิกกองทุนหมู่บา้นจ านวน 92 คน ผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.4 มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 38.0 การศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ร้อยละ 29.3 มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินร้อยละ 46.7 มีอาชีพ รับจา้งทัว่ไปและท าสวนในสัดส่วนเท่ากนั
ร้อยละ 22.8 รายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 10,001- 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 25 
รายจ่ายเฉล่ีย 5,001-10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.7 หน้ีสินรวมหลงัจากเขา้เป็นสมาชิก
ส่วนใหญ่ต ่ากวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.5 ในขณะท่ี เงินออมสมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 79.3 
มีเงินออมต ่ากวา่ 1,000 บาท ในดา้นการจดัการกองทุน พบวา่ กองทุนหมู่บา้นมีการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง และมีก าไรจากการด าเนินการ ผล
การศึกษาดา้นผลกระทบ กองทุนมีผลกระทบต่อสมาชิกและ ชุมชนในดา้นอาชีพ รายได ้ รายจ่าย 
หน้ีสิน เงินออมและทุนสังคม อยา่งไรก็ตาม การพฒันารูปแบบ และการบริหารจดัการกองทุน
สมาชิกส่วนใหญ่ตอ้งการใหพ้ฒันาเป็นนิติบุคคล 

  ราเชนทร์ บุญวงค์ (2549) ได้ศึกษาถึงศกัยภาพในการพฒันากองทุนหมู่บา้นให้เป็น
ธนาคารหมู่บา้นของหมู่บา้นบา้นป่าไผก่ลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ น้ีมีวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา 2 ประการ คือประการแรกเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการปรับเปล่ียนกองทุนหมู่บา้นให้เป็น
ธนาคารหมู่บา้น และประการท่ีสองเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบจาก
กองทุนหมู่บา้นให้เป็นธนาคารหมู่บา้น ของหมู่บา้นป่าไผก่ลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยมีขอ้สมมุติฐานว่า ความส าเร็จท่ีท าให้สามารถปรับเปล่ียนจากกองทุนหมู่บา้นเป็นธนาคาร
หมู่บา้นมาจาก ปัจจยัทางดา้นสมาชิก ปัจจยัทางดา้นคณะกรรมการ และปัจจยัทางดา้นหน่วยงาน
สนบัสนุน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดว้ย สมาชิกกองทุนหมู่บา้น 180 คน 
กรรมการกองทุนหมู่บา้น 15 คน เจา้หน้าท่ีส านกังานพฒันาชุมชน อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ 2 คน และเจา้หนา้ท่ีธนาคารออมสิน สาขาสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 2 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลจะใชส้ถิติขอ้มูลเชิงบรรยายและเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษาการปรับเปล่ียนจากกองทุนหมู่บา้นเป็นธนาคารหมู่บา้น พบวา่ หลงัจากท่ีด าเนินงาน
ในรูปของกองทุนหมู่บา้นมาแลว้ เป็นระยะเวลา 4 ปี ประสบผลส าเร็จในการบริหารงานโดยไดรั้บ
การประเมินผลจากคณะอนุกรรมการสนบัสนุนระดบัอ าเภอ ให้อยูใ่นระดบั AA ประกอบกบัไดรั้บ
การสนบัสนุนจาก ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันก าแพง และธนาคารออมสินสาขาสันก าแพง 
ในดา้นเงินทุน และความรู้ในดา้นการจดัตั้งเป็นธนาคารหมู่บา้น รวมไปถึงความพร้อมของสมาชิก 
ในการบริหารงานในรูปแบบธนาคารหมู่บา้น ดงันั้น จึงท าให้กองทุนหมู่บา้นบา้นป่าไผก่ลาง ได้
ยกระดบัเป็นธนาคารหมู่บา้น เม่ือ เดือนธันวาคม 2547 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้สามารถ
ปรับเปล่ียนจากกองทุนหมู่บา้น เป็นธนาคารหมู่บา้นทางดา้นสมาชิก พบวา่ ประชากรร้อยละ 80 
ของหมู่บา้นป่าไผ่กลาง เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น แสดงว่า ประชากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
กองทุน นอกจากนั้น สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ เก่ียวกบักองทุนอยูใ่นระดบัดี มี
ส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน และก าหนดนโยบาย ตลอดจนระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
กองทุน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและประเมินผลกองทุน ในดา้นการใช้บริการ
กองทุน พบวา่ สมาชิกส่วนใหญ่ร้อยละ 50 มีการกูย้ืมจากกองทุน โดยเฉล่ียประมาณคนละ 15,000 
บาท และผูท่ี้กู้ยืมได้ใช้เงินกู้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีขอกู้ และส่งช าระคืนตรงตามก าหนด 
ผลส าเร็จท่ีเกิดจากปัจจยัทางดา้นคณะกรรมการกองทุน พบวา่คณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
และมีความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานกองทุนอยูใ่นระดบัดีมาก ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยู่
ในระดบัปริญญาตรี และมีผลการปฏิบติังานทางดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัดีมาก เก่ียวกบัการจดัการ
ประชุมช้ีแจงใหก้บัสมาชิก การมีส่วนร่วมในการระดมทุนจากสมาชิก และพิจารณาเงินกูแ้ก่สมาชิก
ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ในดา้นการบริหารกองทุน พบวา่ คณะกรรมการสามารถบริหารเงินกองทุน
ให้เกิดผลก าไร ประมาณร้อยละ 6 ของเงินกองทุน และมีปริมาณหน้ีคา้งช าระซ่ึงไดรั้บการแกไ้ข
แลว้ประมาณร้อยละ 5 ผลส าเร็จในดา้นปัจจยัจากผูส้นบัสนุน พบวา่ จะมีสององคก์รหลกัท่ีให้การ
สนับสนุน คือ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันก าแพง และธนาคารออมสินสาขาสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยท่ีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสันก าแพง ให้การสนับสนุนในดา้นเป็นท่ี
ปรึกษาในการด าเนินงาน การบริหารจดัการ และเป็นตวักลางในการประสานงานกบัภาครัฐ ส่วน
ธนาคารออมสินสาขาสันก าแพง ให้การสนบัสนุนเก่ียวกบัความรู้ทางดา้นเอกสารการลงบญัชี และ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งใหค้  าปรึกษาดา้นการเงินแก่คณะกรรมการกองทุน 

  ไพศาล วิมลรัตน์ (2550) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นฯ ต่อการพฒันา
ชนบทไทยเป็นการศึกษาถึงความส าคญัของกองทุนหมู่บา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจครัวเรือนของ
สมาชิกกองทุนฯ โดยศึกษาจากการกูย้ืมเงินจากแหล่งอ่ืนๆของสมาชิกกองทุน วตัถุประสงค์ของ
การกู้ยืม ศึกษาถึงรายได้รายจ่าย หน้ีสินและเงินออม โดยเปรียบเทียบก่อนหลังการเป็นสมาชิก
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กองทุนหมู่บา้น รวมถึงผลกระทบของนโยบายน้ีต่อการพฒันาชนทบของไทย เป็นงานวิจยัเชิง
พรรณนาโดยการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่าง 578 คน โดยสุ่มเลือก
จงัหวดัจากแต่ละภาคๆละ 1 จงัหวดั และสุ่มเลือกอ าเภอในจงัหวดันั้น 1 อ าเภอ และสุดทา้ย สุ่มมา 1 
ต าบล ซ่ึงภาคเหนือไดแ้ก่ ต าบลแม่สุก อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต าบล
ห้วยโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ, ภาคกลาง ต าบลบา้นปึก อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี, ภาคใต ้
ต าบลนาขยาด อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลุง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบ
สัมภาษณ์มีขอ้ค าถามแบ่งเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
เป็นสมาชิกกองทุนฯ ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนและขอ้มูลเก่ียวกบัความเห็นต่อ
ประโยชน์ของกองทุนฯ รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกองทุน
หมู่บา้นฯ มีการกู้เงินจากแหล่งอ่ืนๆ อีกร้อยละ 31.4 วตัถุประสงค์ในการกู้เงิน เพื่อประกอบ
กิจกรรมในการท าธุรกิจส่วนตวั รวมถึงการจดัหาเคร่ืองมือในการผลิตร้อยละ 63.8 ส่วนใหญ่
สมาชิกมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพตามปกติร้อยละ 56.7 มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพท่ีลงทุน
ตากการกูเ้งินกองทุนหมู่บา้นร้อยละ 46.6 มีรายจ่ายส่วนใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 88.3 
สรุปในภาพรวม พบวา่มีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายร้อยละ 48.6 ภายหลงัการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ยงัคง
มีการเสียดอกเบ้ียเงินกูเ้ท่าเดิมร้อยละ 84 เสียดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงร้อยละ 11.2 มีภาระหน้ีสินเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 46.4 และลดลงร้อยละ 30.2 มีรายจ่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 49.8 แลมีเงินออมเพิ่มข้ึนร้อยละ 26.2 
โดยสรุปรวมสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเห็นวา่ มีความเป็นอยูดี่ข้ึนเล็กนอ้ย ร้อยละ 59.1 และกองทุนมี
ประโยชน์ต่อชุมชนร้อยละ 72.9 ผูศึ้กษาได้เสนอว่า นโยบายกองทุนหมู่บา้นหากปราศจากการ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ลว้ ก็จะไปกระตุน้การบริโภค ส่งเสริมให้คนจนใชจ่้ายเกินตวั 
ความพยายามในการแกไ้ขปัญหาความยากจนก็จะยงัคงไม่ประสบความส าเร็จ 

  สราวุธ นิยมทรัพย์ (2550) ไดศึ้กษาถึงความเป็นมาของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
และศึกษาถึงผลกระทบจากนโยบายกองทุนฯ ในพื้นท่ีกรณีศึกษาต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท่ีมีต่อกลุ่มผลประโยชน์และประชาชน มี
วิธีการศึกษาคือ การค้นควา้ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงอินเตอร์เน็ท และมีกร
สัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกกองทุนจ านวน 16 ราย และประธานกองทุน 8 หมู่บา้น ผลการศึกษาพบวา่ 
ดา้นเศรษฐกิจ สมาชิกกองทุนฯ ไดรั้บผลประโยชน์จากเงินกู ้สามารถน าไปใชใ้นการพฒันาผลผลิต 
ก่อให้เกิดการลงทุน การจา้งงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน าไปสู่การเพิ่มผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีสุดของเศรษฐกิจระบบทุนนิยม ดา้นสังคม กองทุนหมู่บา้น
เป็นจุดรวมของชุมชนในหมู่บา้นท่ีมาร่วมแรงร่วมใจกนัในการร่วมคิด ร่วมท ากิจการ ร่วมตดัสินใจ 
ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้เกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ในการท ากิจกรรมเพิ่ม
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ผลผลิต การสืบสานภูมิปัญญาและประเพณีทอ้งถ่ิน สร้างความรักความสามคัคีท าให้ชุมชนเขม้แข็ง 
ดา้นการเมือง เกิดปฏิสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งพรรคการเมือง นกัการเมืองระดบัชาติ นกัการเมือง
ทอ้งถ่ินกบัประชาชนในชุมชนและหมู่บา้น โยการใช้นโยบายกองทุนหมู่บา้นครอบง าปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างอ านาจทางการเมือง ส่งผลให้การเลือกตั้งทัว่ไปในวนัท่ี 6 มกราคม 
พ.ศ. 2544 นักการเมืองจงัหวดันครปฐมสังกดัพรรคไทยรักไทยท่ีเป็นเจา้ของนโยบายกองทุน
หมู่บา้นฯ ชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรครบทั้ง 5 เขต 

  อมัพร มาแสวง (2551) ไดว้เิคราะห์ศกัยภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดั
เชียงใหม่ และประเมินความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อกองทุนหมู่บา้น กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่ม
ตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยวิธีการจบัฉลาก ไดพ้ื้นท่ีอ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอสารภี สุ่มตวัอยา่งต าบล
และหมู่บา้น ไดห้มู่บา้นจ านวน 5 หมู่บา้นจากอ าเภอดอยสะเก็ด และ 7 หมู่บา้นจากอ าเภอสารภี 
การศึกษาเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งกองทุนท่ีมีศกัยภาพในระดบัดีคือ อ าเภอสารภี (ทริปเป้ิลเอ : 
AAA) และกองทุนท่ีมีศกัยภาพในระดบัปานกลางคือ อ าเภอดอยสะเก็ด (ดบัเบิ้ลเอ : AA) ขอ้มูลท่ี
ไดป้ระกอบดว้ยขอ้มูลจากคณะกรรมการทั้ง 12 กองทุน และจากสมาชิกกองทุน จ านวน 57 คน การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปของร้อยละ  และค่าเฉล่ีย และการวดัศกัยภาพใช้การ
วิเคราะห์แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ผลการศึกษาโครงสร้างและผลการด าเนินงาน พบว่า 
กองทุนระดบัทริปเป้ิลเอ (AAA) ผูท้  าหนา้ท่ีประธาน ส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 41-60 ปี ซ่ึงอยูใ่นวยั
ท างาน มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร การบริหารจดัการกองทุน
ประกอบดว้ย มีการออมทรัพยใ์นรูปสัจจะออมทรัพย ์มีการจดัการท่ีดีในการให้กูเ้งินและช าระคืน มี
การจดัสรรผลก าไรไปในดา้นค่าด าเนินงานกองทุน ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าประกนัความ
เส่ียง เพื่อสาธารณะประโยชน์และการปันผลหุ้น ส่วนกองทุนระดบัดบัเบิ้ลเอ (AA) พบวา่ ประธาน
เป็นกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุมากกวา่ 60 ปี ร่วมดว้ย ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบ
อาชีพเกษตรกร รับจา้ง/ลูกจา้งและคา้ขาย การบริหารจดัการกองทุนประกอบดว้ย มีการออมทรัพย์
ในรูปสัจจะออมทรัพย์ มีการจดัการในดา้นการให้กูย้ืมเงินและการช าระคืนท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ย
กว่ากลุ่มระดบัทริปเป้ิลเอ (AAA) มีการจดัสรรผลก าไรไปเช่นเดียวกบักองทุนระดบัทริปเป้ิลเอ 
(AAA) การเปรียบเทียบศกัยภาพการด าเนินงานในปัจจยัดา้นโครงสร้าง ดา้นคณะกรรมการ ดา้น
สมาชิก และผลการด าเนินงาน พบวา่ กองทุนระดบัทริปเป้ิลเอ (AAA) มีศกัยภาพดีกว่ากองทุน
ระดบัดบัเบิ้ลเอ (AA) ทุกดา้น กองทุนระดบัทริปเป้ิลเอ (AAA) มีศกัยภาพดีในดา้นโครงสร้างการ
ด าเนินงานเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง เน่ืองจากมีการจดัโครงสร้างและหน้าท่ีชดัเจนและคณะกรรมการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนเป็นอยา่งดี รองลงมาคณะกรรมการมีส่วนร่วมเป็น
อยา่งมากในการติดตามเร่งรัดหน้ีสินของสมาชิก และสมาชิกน าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคต์ามท่ี
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ยืน่ขอไว ้ส าหรับกองทุนระดบัดบัเบิ้ลเอ (AA) พบวา่ มีศกัยภาพดีเป็นล าดบัท่ีหน่ึงในดา้นมีระเบียบ
ขอ้บงัคบัของกองทุนท่ีชดัเจน รองลงมาเป็น คณะกรรมการมีส่วนร่วมให้ค  าแนะน าแก่สมาชิก
กองทุนในการจดัท าโครงการขอกูเ้งินกองทุน การประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น 
พบวา่ ความคิดเห็นของกองทุนระดบัทริปเป้ิลเอ (AAA) อยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่กองทุนระดบัดบัเบิ้ล
เอ (AA) ในดา้นกองทุนท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน หน้ีนอกระบบลดลง และกองทุนมีความคุม้ค่าท่ีท า
ใหใ้หเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน 

  โซ นันดา ลนิน์ (2552) ไดศึ้กษาถึงผลกระทบของสถาบนัการเงินขนาดยอ่มต่อสวสัดิการ
ต่อครอบครัวในรัฐฉินภาคเหนือของสหภาพพม่า ในดา้นรายไดข้องครอบครัว ค่าใชจ่้ายต่างๆ และ
ค่าอาหาร การศึกษาใชข้อ้มูลจาก การส ารวจแบบก่ึงทดลองซ่ึงท าการศึกษาในรัฐฉิน ภาคเหนือของ
พม่า ผลกระทบดา้นเดียวจากการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ไดจ้าก ฟังก์ชัน่อรรถประโยชน์ภาค
ครัวเรือน และสมการอุปสงค์แบบเง่ือนไข ผลการศึกษาพบว่าสถาบนัการเงินขนาดย่อมไม่มี
ผลกระทบต่อสวสัดิการของผูย้ืม โดยดูจากกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่จ านวนท่ี
กู้ยืมไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามสถาบนัการเงินน้ีช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัแบบระยะสั้ น
โดยเฉพาะเม่ือสามารถน าเงินไปซ้ืออาหารในประจ าวนัไดอ้ตัราเงินเฟ้อท่ีสูงยงัเป็นอุปสรรคส าคญั
ส าหรับสถาบนัการเงินขนาดย่อม ในการส่งเสริมการออมเงินของผูกู้ย้ืม ถ้าออมได้ก็จะสร้าง
ประโยชน์มากๆส าหรับครอบครัวท่ียากจน ในทางตรงกนัขา้ม การขาดโอกาสทางการตลาดก็เป็น
อุปสรรคหลักส าหรับครอบครัวท่ีท าการเกษตรกรรมในการท่ีจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
ทา้ยท่ีสุดสวสัดิการของครอบครัว สังคมและเป้าประสงค์ทางเศรษฐกิจของสถาบนัการเงินขนาด
ย่อม โดยองค์กรพฒันาเอกชน คงจะไม่บรรลุจุดประสงค์ไดใ้นประเทศท่ีไม่มีการเปิดโอกาส
ทางการตลาด 

  ทูน มิน แซนดรา (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการช าระเงินคืนของผูกู้ ้สถาบนั
การเงินชุมชนในพื้นท่ีชานเมืองยา่งกุง้ประเทศพม่า เป็นการส ารวจจากผูกู้ท่ี้เป็นสมาชิกของ Yong 
Woman Development (YWDP) ซ่ึงเป็นองคก์รศาสนาองคก์รหน่ึงภายใตก้ารด าเนินงานของ Yong 
Woman Christian Association (YWCA) ในพื้นท่ีชานเมือง 3 แห่ง ไดแ้ก่ North Okkalapa, Insein 
และ Hlaing Tha Yar ของเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก
การใชแ้บบสอบถาม สัมภาษณ์ผูกู้เ้งินจ านวน 400 ราย จากนั้นใช ้logit model เพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การช าระเงินคืนของผูกู้ ้ผลการวิจยัแสดงความน่าจะเป็น (Probability) ของการช าระเงินคืนของผูกู้ ้
ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นผูกู้ท่ี้ไม่ดี (bad borrow) และความน่าจะเป็นของการเป็นผูกู้ท่ี้ดี การใช ้binary 
choice ของ logit model พบวา่มี 7 ตวัแปร ท่ีเรียงล าดบัตามความส าคญัท่ีมีผลต่อการเป็นผูกู้ท่ี้ไม่ดี 
(ความน่าจะเป็นของการเป็นผูกู้เ้งินท่ีไม่ดีมีค่าเป็นบวก) มีดงัน้ีคือ ปัญหาสุขภาพของผูกู้ ้85% ผูกู้ ้
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เงินท่ีเป็นสตรี 41% การกูเ้งินจากแหล่งเงินกูภ้ายนอก 39% การขาดแรงผลกัดนัในการจ่ายเงินคืน
ของผูกู้เ้งิน 22% ระดบัการศึกษาชั้นประถมศึกษา 19% อายุระหวา่ง 20 ถึง 40 ปี 16% และการท า
ธุรกิจการคา้ริมถนนของผูกู้ ้11% ส่วนตวัแปรท่ีท าใหผู้กู้มี้ศกัยภาพเป็นผูกู้เ้งินท่ีดีมี 5 ตวัแปร (ความ
น่าจะเป็นของการเป็นผูกู้เ้งินท่ีไม่ดีมีค่าเป็นลบ) เรียงล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ี ความพร้อมเพรียง
ของกลุ่มเก่ียวกบัขอ้ตกลงการช าระเงินคืน -70% สมาชิกท่ีมีประสบการณ์นอ้ย -20% อาชีพหวัหนา้
ครัวเรือน -17% การใชเ้งินกูเ้พื่อลงทุนธุรกิจ -16% ธุรกิจครอบครัวเพื่อเป็นอาชีพรอง -13% 

  นิตยา วงค์วรรณ (2553) ได้ศึกษาการจดัการหน้ีสินโดยกลุ่มกองทุนในชุมชนของ
เกษตรกร กลุ่มปลูกผกัแบบเขม้ อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาถึงปัจจยัและเง่ือนไขท่ี
น าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการหน้ีสิน การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้วิธีการศึกษาโดยการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย และการศึกษากองทุน
แบบมีส่วนร่วม โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบวา่ กองทุนกลุ่มเกษตรแบบ
เขม้ สามารถปลดหน้ีสมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกผกัจากหน้ีนอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียสูงๆได ้ภาระหน้ีของ
สมาชิกลดลง โดยกลุ่มมีอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินออมค่อนขา้งสูง และอตัราการเพิ่มข้ึนของสมาชิก
กลุ่มก็เพิ่มข้ึนสูงดว้ย และสามารถปล่อยเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกไดน้ าไปลงทุนแระกอบอาชีพ ซ่ึงถือว่า
เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงให้เห็นถึงการจดัการหน้ีสินไดด้ว้ยตนเอง ปัจจยัและ
เง่ือนไขท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ สมาชิกและคณะกรรมการมี
ความเขา้ใจในหลกัการด าเนินงาน คณะกรรมการมีความเสียสละและมีคุณธรรม การมีระบบบญัชีท่ี
สามารถตรวจสอบได ้การมีระบบสวสัดิการ การคุม้ครองสมาชิก มีกระบวนการเรียนรู้ให้การศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง การมีระบบเครือข่ายญาติ และการมีส่วนร่วมของสมาชิก ส่วนปัญหาอุปสรรคในการ
พฒันากลุ่ม คือ คณะกรรมการยงัไม่มีแผนด าเนินการอย่างชดัเจนตามก าหนดเวลา การจดัท าบญัชี
ขาดความต่อเน่ือง และการติดตามไม่สม ่าเสมอ ดังนั้น กลุ่มควรพิจารณาแสวงหาโอกาสสร้าง
กระบวนการถ่ายทอดแนวคิด แนวการมีส่วนร่วมทางปฏิบติัให้เกิดข้ึนกบัเยาวชนมารับรู้ เรียนรู้ 
และรับการถ่ายโอนกระบวนการเพื่อน าไปปรับใชใ้นอนาคตได ้และหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ควรมี
ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนในทอ้งถ่ิน ควรท่ีจะเขา้มาเรียนรู้ น าแนวคิด 
แนวทางปฏิบติัของกลุ่มไปปรับใชก้บัหมู่บา้นอ่ืน เพื่อการพฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนื 

 สุรชัย กังวล (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของสถาบนั
การเงินชุมชนในอนาคต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของ
สถาบนัการเงินชุมชนในอนาคต และเพื่อศึกษาแนวโนม้ปัญหาอุปสรรคและรูปแบบแนวทางการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงก าหนดไวภ้ายในห้าปีขา้งหน้า เป็น
การวจิยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวธีิวทิยาการวจิยัอนาคตศาสตร์ ดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) กบั
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ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 19 ท่าน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมของสถาบนั
การเงินชุมชนในอนาคตโดยการรวบรวมความคิดเห็นท่ีสอดคล้องต้องกันระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ 
สามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ เร่ืองแรกเป็นการพฒันาคน เช่น การสร้างภาพลกัษณ์
เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของผูน้ า การฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผูน้ าและสมาชิกในดา้นต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เกิดการพฒันา รวมทั้งการสร้างจิตส านึกร่วมกนัในการเป็นเจา้ของสถาบนั
การเงินชุมชน เร่ืองท่ีสองคือ การพฒันาระบบ เช่น องคก์รเครือข่ายจะตอ้งมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีท่ี
ชดัเจน สามารถเช่ือมโยงประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการติดต่อ
ขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้วยระบบออนไลน์ การจดัเวทีให้สมาชิกได้พบปะกนัเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ความสามารถ เสนอแนะแกไ้ขปัญหาร่วมกนั การจดัตั้งหน่วยงานท่ี
ใหค้  าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัการบริหารจดัการดา้นการเงิน ดา้นการบญัชี ดา้นกฎหมาย และควรท า
การส่งเสริมให้มีการควบคุมภายในและการก ากับ ตรวจสอบให้อยู่ในระเบียบข้อบงัคบัอย่าง
สม ่าเสมอ 

จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้น้ี จะเห็นไดว้า่มีผูท่ี้ไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองโครงการไมโคร
เครดิตต่างๆ อยู่เป็นจ านวนพอประมาณ แต่ว่ามีผูศึ้กษาเร่ืองกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองจริงๆ 
เพียงเล็กน้อย และส่วนใหญ่ก็จะใช้เพียงเคร่ืองมือร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย ซ่ึงเป็นสถิติเชิง
พรรณนาเสียส่วนมาก แต่งานวิจยัช้ินน้ีมีทั้งการใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้แบบจ าลองทางเศรษฐ
มิติ นั่นก็คือ แบบจ าลองสองทางเลือก (Binary Choice) มาค านวณเชิงปริมาณอีกด้วย ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความน่าเช่ือถือและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานวจิยั 

 


