
บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเร่ืองผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านท่ีมีต่อความเข้มแข็งในอ าเภอศรีส าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของ
ครัวเรือนในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั และเพื่อทราบถึงปัญหาเพิ่มเติมท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข
ในกองทุนหมู่บา้น พร้อมทั้งแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ เพื่อการด าเนินงานของกองทุนท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ศึกษาโดยการรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง 
500 ตวัอยา่ง จากสิบกองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเพื่อให้ทราบถึงลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนท่ีสอง
น าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนในเขต
อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ดว้ยแบบจ าลองสองทางเลือก คือ แบบจ าลองโลจิต (Logit) และ
แบบจ าลองโพรบิท (Probit) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปร อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป มิติ
ทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ และมิติ
ทางด้านประธานและคณะกรรมการ จากนั้นน าผลท่ีได้มาตีความหมายโดยใช้ การวิเคราะห์
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) และส่วนท่ีสามเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นแบบ
ลิเคิทสเกล (Likert Scale) ของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นเก่ียวกบัทั้งส่ีมิติท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ จากผล
การศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
  
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นจ านวน 500 
คนมีดงัน้ี ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 194 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 เป็นเพศหญิงจ านวน 
306 คน คิดเป็นร้อยละ 61.2 มีอายุอยูใ่นช่วง 47-58 ปีมากท่ีสุด เป็นจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.8 จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุดจ านวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 มีเพียงผูจ้บ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวกบั
การเกษตรร้อยละ 66.8 เป็นจ านวน 334 คน กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 388 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.6 มีขนาดครอบครัวอยูใ่นช่วง 4-6 คนมากท่ีสุดจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.8 กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดร้ะหวา่ง 2,000 – 17,599 บาท มากท่ีสุดเป็นจ านวน 458 คน คิดเป็นร้อยละ
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91.6 ผูท่ี้มีรายไดสู้งสุดมีรายไดถึ้ง 80,000 บาท รายไดต้ ่าสุด 2,000 บาท มีค่าเฉล่ียของรายไดอ้ยูท่ี่ 
10095.20 บาท พบวา่กลุ่มตวัอยา่งกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นเป็นจ านวนระหวา่ง 12,400 – 21,799 
บาท มากท่ีสุดจ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 กู้เงินจากกองทุนหมู่บา้นเป็นจ านวนสูงสุด 
50,000 บาท ต ่าสุด 3,000 บาท มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 21,805 บาท และพบวา่ส่วนใหญ่น าเงินกูท่ี้ไดจ้าก
กองทุนหมู่บา้นไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนในอาชีพเดิมร้อยละ 76 น าไปลงทุนในอาชีพเสริม
เพียงร้อยละ 9 และสุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งไปกูเ้งินนอกระบบจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ไม่กู้
เงินนอกระบบ 295 คน คิดเป็นร้อยละ 59 ส่วนใหญ่ตอบวา่แหล่งเงินกูท่ี้ไปกูเ้พิ่มมาอีกคือธนาคาร
เพื่อการเกษตร (ธกส.) 
  จากการศึกษาพบวา่ตวัแปรในแบบจ าลองโลจิต (Logit) และแบบจ าลองโพรบิท (Probit) 
อนัไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป คือ จ านวนเงินกู ้ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ คือ รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน รายจ่ายท่ีลดลง 
และเงินออมท่ีเพิ่มข้ึน มิติทางดา้นการมีส่วนร่วม คือ การร่วมกนัในการตดัสินใจด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน การแจง้ผลการด าเนินงาน การส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง และความเท่าเทียมกนัในการ
ตดัสินใจกูเ้งินของชายและหญิงในครัวเรือน มิติทางดา้นเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ คือ การ
รวมกลุ่มเพื่อค ้าประกนัในการกูย้มืเงินจากกองทุนหมู่บา้นระหวา่งกนั และการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและพฒันาธุรกิจชุมชน และมิติทางดา้นประธานและคณะกรรมการ คือ ความน่าเช่ือถือและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะกรรมการ ตวัแปรทั้งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์กับความ
เข้มแข็งของครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมในการอธิบาย
มากกวา่ คือแบบจ าลองโลจิต (Logit) ท่ีมีค่า BIC เท่ากบั 0.52850 ซ่ึงมีค่าต ่ากวา่แบบจ าลองโพรบิท 
(Probit) ท่ีมีค่า BIC เท่ากบั 0.53174 เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal 
Effect) แลว้พบว่า  เม่ือกองทุนหมู่บา้นมีผลท าให้รายไดข้องครัวเรือนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้
ความเข้มแข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.05 เม่ือกองทุนหมู่บ้านมีผลท าให้รายจ่ายของ
ครัวเรือนลดลง เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.34 และเม่ือ
ปัจจยัท่ีกองทุนหมู่บา้นมีผลท าใหเ้งินออมของครัวเรือนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.8  ในส่วนของการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตดัสินใจด าเนิน
กิจกรรมของกองทุนหมู่บา้นถา้เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
61.76 เม่ือกองทุนหมู่บา้นการประชุมเพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานให้แก่สมาชิกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 40.54 เม่ือกองทุนหมู่บา้นมีการส่งเสริมสิทธิของ
ผูห้ญิงและช่วยให้ผูห้ญิงในชุมชนมีงานท าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือน
เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.38 เม่ือทั้งชายและหญิงในครัวเรือนมีบทบาทในการตดัสินใจกู้เงินจากองทุน
หมู่บา้นเท่าเทียมกนัเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 67.67 เม่ือ
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กองทุนหมู่บา้นท าให้มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อประกนัการกูย้ืมเงินระหวา่งสมาชิกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะ
ท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 56.22 และเม่ือกองทุนหมู่บา้นมีการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและพฒันาธุรกิจชุมชนเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 24.02 และสุดทา้ยเม่ือมีความน่าเช่ือถือและความโปร่งใสในการท างานทั้งของประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนเพิ่มข้ึนร้อยละ 
28.53 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ตวัแปรทั้งส่ีมิติมีผลไปในทิศทางเดียวกนักบัความเขม้แข็งของ
ครัวเรือน แต่วา่มีอยูห่น่ึงตวัแปรท่ีมีผลไปในทิศทางทางตรงกนัขา้มกบัความเขม้แข็งของครัวเรือน
คือ จ านวนเงินกู้ท่ีกลุ่มตวัอย่างกู้มาจากกองทุนหมู่บา้นนั่นเอง เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ถ้า
สมาชิกกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นเพิ่ม 10,000 บาท จะท าให้ความเขม้แข็งของครัวเรือนลดลงร้อยละ 
0.71 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะการท่ีสมาชิกของกองทุนหมู่บา้นจะมีความเขม้แข็งหรือมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีนั้น ควรจะมีจ านวนการกู้ยืมเงินท่ีไม่มากเกินไป เน่ืองจากก าลงัความสามารถอาจไม่
เพียงพอต่อการชดใช้เงินให้ทนัเวลา หรือว่าในบางรายอาจมีการกู้ยืมท่ีเกินตวั ซ่ึงเป็นการกู้เงิน
จ านวนท่ีมากกว่ารายไดข้องตนเอง ท าให้การท่ีจะช าระเงินคืนตามก าหนดเป็นไปดว้ยความล่าช้า
และติดขดั แมว้า่จากผลการค านวณจะพบวา่ เงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้นมีผลกระทบทางลบต่อความ
เขม้แข็งของครัวเรือนก็จริง แต่จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบเพียงร้อยละ 0.71 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีน้อย 
เพราะฉะนั้นการกูย้ืมเงินจากกองทุนหมู่บา้นเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ลงทุนให้เกิดความงอกเงยจึง
อาจเป็นผลดีกว่า ท่ีจะท าให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเองได ้ก่อให้เกิด
ความเขม้แขง็ท่ีตามมา 

จากผลการศึกษาท่ีได ้แมว้า่ในการวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบจ าลองสองทางเลือกตอ้งตดัตวั
แปรบางตวัในบางมิติออก เช่น ในมิติคณะกรรมการท่ีเหลือผลการวิเคราะห์เพียงปัจจยัเดียว เป็นตน้ 
เน่ืองจากเกิดปัญหาค่าความแปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroscedasticity) แต่จากผลการศึกษาในการวดัค่า
ความคิดเห็นแบบ Likert Scale จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัทุกปัจจยัในทุกมิติจากกองทุนหมู่บา้นลว้นแต่มี
ความส าคญัเท่าๆ กนัท่ีสมาชิกเห็นดว้ยวา่มีผลต่อความเขม้แข็งค่อนขา้งมาก เน่ืองจากถา้ขาดมิติใด
มิติหน่ึงไป ก็อาจท าให้การด าเนินงานของกองทุนมีปัญหาได้ ตวัอย่างเช่น การมีประธานและ
คณะกรรมการท่ีไม่ซ่ือสัตย ์หรือการท่ีระบบบญัชีของกองทุนหมู่บา้นไม่มีความโปร่งใส ก็อาจท า
ให้ระบบการท างานของกองทุนหมู่บา้นไม่อาจประสบความส าเร็จได้ จึงท าให้ครัวเรือนท่ีเป็น
สมาชิกได้รับผลกระทบเกิดความไม่เข้มแข็งข้ึนได้ ทุกมิติต่างเป็นส่วนท่ีเสริมกันท่ีท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านมีความราบร่ืนส่งผลให้ครัวเรือนเกิดความเข้มแข็งตามมาและ
น าไปสู่การเขม้แขง็ของคนทั้งหมดในชุมชน 
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  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากงานวิจยัดงักล่าวในคร้ังน้ี เม่ือน ามาเช่ือมโยงวิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดท่ีในงานวจิยัแลว้ จะพบวา่ผลการศึกษาท่ีไดมี้สอดคลอ้งกรอบแนวคิด กล่าวคือ มิติทั้งส่ีดา้น
จากกองทุนหมู่บา้นลว้นแต่มีความส าคญัท่ีส่งผลดีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนและชุมชน ทุกมิติ
นั้นลว้นแต่มีความส าคญัท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และพบว่ากองทุนหมู่บา้นในเขตอ าเภอศรีส าโรง
จงัหวดัสุโขทัยมีมิติดังกล่าวทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการท่ีกองทุนหมู่บ้านเข้าด าเนินกิจกรรมแล้ว
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีในดา้นเศรษฐกิจของคนในชุมชนอ าเภอศรีส าโรง คือ ท าให้รายได้
ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน มีรายจ่ายท่ีลดลง รวมไปถึงท าให้ครัวเรือนมีเงินออมเพิ่มข้ึนอีกด้วย และ
กองทุนหมู่บา้นก็ถือเป็นองค์กรพาณิชยท่ี์คิดดอกเบ้ียและตอ้งการเงินตน้คืนจากลูกหน้ี แต่ว่าคิด
ดอกเบ้ียในอตัราท่ีต ่า อีกทั้งการปล่อยเงินกูก้็ใชร้ะบบอนุมติัเงินกูแ้บบกลุ่ม โดยให้มีการค ้าประกนั
เงินกูร้ะหว่างกนัของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมความมีวินยัและความรับผิดชอบร่วมกนั 
และกองทุนหมู่บ้านยงัมีการส่งเสริมการประกอบอาชีพและพฒันาธุรกิจชุมชน ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
โอกาสการหารายไดข้องคนในชุมชนและเป็นการพฒันาเครือข่ายทางสังคมระหวา่งกนั ท าให้คนใน
ชุมชนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย กองทุนหมู่บา้นเองยงัมีการส่งเสริมสิทธิและความเท่า
เทียมของผูห้ญิงในสังคม เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ กองทุนหมู่บา้นมีการส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิง
และยงัมีความเท่าเทียมกนัในการตดัสินใจกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นของชายและหญิงในครัวเรือน
อีกดว้ย ถึงแมว้่ากองทุนหมู่บา้นไม่ไดเ้นน้ผูกู้ท่ี้เป็นผูห้ญิง แต่ก็มีการส่งเสริมสิทธิของผูห้ญิงดงัผล
การศึกษาขา้งตน้ ในส่วนของการด ารงอยูข่ององคก์ร พบวา่องคก์รจะด ารงอยูไ่ดจ้ะตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองคก์รทุกคน ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมออกความคิดเห็น
ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจกรรมขององค์กร รวมไปถึงการช้ีแจ้งผลการด าเนินงานจาก
คณะกรรมการในองคก์รนั้นๆ และกองทุนหมู่บา้นจะให้อ านาจคนในแต่ละชุมชนเลือกทั้งประธาน
และคณะกรรมการของกองทุนหมู่บา้นข้ึนมาเอง โดยก าหนดวา่ตอ้งมีสัดส่วนชายและหญิงเท่าๆ กนั
ตามหลกัการของกองทุนอีกดว้ย และพบวา่กองทุนในเขตอ าเภอศรีส าโรง มีคณะกรรมการชายและ
หญิงในสัดส่วนท่ีเท่าๆ กนัจริง กองทุนหมู่บา้นยงัมีความน่าเช่ือและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ซ่ึงหากขาดส่ิงน้ีไป ก็เป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีองคก์รเพื่อชุมชนเหล่าน้ีจะอยูร่อดจนถึง
ปัจจุบนั และการท่ีองคก์รชุมชนอยู่รอดจนสามารถพฒันาศกัยภาพของครัวเรือนให้เขม้แข็งข้ึนได้
แล้ว ก็จะส่งผลให้ชุมชนของครัวเรือนนั้นเขม้แข็งข้ึนและส่งผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึน
ตามล าดบั  
  จากแนวคิดธนาคารเพื่อคนจนหรือกรามีนแบงค์ของศาสตราจารย ์ดร.มูฮมัหมดั ยูนุส 
ท่ีว่า เป็นแนวคิดเก่ียวกบัองคก์รเพื่อสังคมท่ีเขา้ไปด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึนในชุมชน ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัก็คือ องคก์รตอ้งก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนกบัความเป็นอยู่
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ของคนในชุมชนนั้นๆ และท าให้คนในชุมชนนั้นๆ สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน โดยอยูบ่น
พื้นฐานว่า ธนาคารเพื่อคนจนนั้นไม่ใช่องค์กรการกุศลท่ีน าเงินไปบริจาคให้คนจนเฉยๆ แต่เป็น
ธนาคารพาณิชยท่ี์คิดดอกเบ้ียและตอ้งการเงินกูคื้นจากลูกหน้ี โดยสร้างกระบวนการและกลไกต่าง 
ๆ ท่ีเอ้ืออ านวยให้คนจนช าระหน้ีได ้เช่น ระบบอนุมติัเงินกูแ้บบกลุ่ม ซ่ึงวิธีน้ีเป็นการใชแ้รงกดดนั
ทางสังคมสร้างแรงจูงใจให้ช าระหน้ีตรงเวลา และยงัปล่อยกูใ้นจ านวนท่ีน้อย ไม่เกินศกัยภาพใน
การช าระของลูกหน้ี ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นแนวคิดตน้แบบของไมโครเครดิตทัว่ไป และพบว่ากองทุน
หมู่บา้นไดดึ้งแนวคิดและแนวทางน้ีมาปฏิบติั เช่น การอนุมติัเงินกูแ้บบกลุ่ม และยงัมีการส่งเสริม
สิทธิและการมีส่วนร่วมของผูห้ญิง เป็นตน้ ยูนุสจะให้ความส าคญักบัคนจนท่ีเป็นเพศหญิงมาก 
เพราะในบงัคลาเทศ ผูห้ญิงมกัเป็นฝ่ายเสียเปรียบและถูกกดข่ีจากสังคมเสมอ และส่ิงท่ียนุูสคน้พบก็
คือ ผูกู้ท่ี้เป็นผูห้ญิงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนมากกว่าผูกู้ท่ี้เป็นผูช้าย โดยกรามีนแบงค์นั้น
เนน้ท่ีผูกู้ท่ี้เป็นผูห้ญิงเป็นหลกั โดยปัจจุบนัมีผูกู้ท่ี้เป็นผูห้ญิงถึงประมาณร้อยละ 95 ถึงแมว้า่กองทุน
หมู่บา้นไม่ได้เน้นผูกู้ ้ท่ีเป็นผูห้ญิงเป็นหลกั แต่ก็มีการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมของผูห้ญิงใน
สังคมอยู่ไม่น้อย ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเพราะว่าสังคมและวฒันธรรมของประเทศไทยไม่ไดก้ดข่ีผูห้ญิง
เหมือนในสังคมบงัคลาเทศก็เป็นได ้และกองทุนหมู่บา้นยงัส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เลือกผูน้ าและผูเ้ขา้มาบริหารกองทุนเอง โดยจะเลือกคนท่ีมีศกัยภาพในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงอาจแตกต่าง
จากธนาคารเพื่อคนจนหรือกรามีนแบงคข์องยนุูสอยู่ เน่ืองจากยนุูสมกัจะเลือกผูท่ี้เขา้มาท างานใน
องคก์รท่ีเป็นนกัศึกษาจบใหม่หรือเคยเป็นนกัศึกษาของตนเองมาก่อนเพื่อความน่าเช่ือถือและการ
ส่ือสารต่อคนในชุมชนง่ายข้ึน ในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าการบริหารงานของกองทุนหรือไมโคร
ไฟแนนซ์ในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกนัออกไปบา้งในบา้งส่วน ทั้งน้ีก็เพื่อการปรับเปล่ียน
ใหเ้ขา้กบัสังคมและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ แต่ส่งท่ีเป็นจุดหมายร่วมกนัหรือผลลพัธ์ส่วนใหญ่ท่ี
ได้เหมือนกนัก็คือ การท่ีท าให้ครัวเรือนในชุมชนและชุมชนนั้นๆ มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและเกิด
ความเขม้แขง็ข้ึนในเวลาต่อมานัน่เอง  

ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกจากตวัแทนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต
อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั เพื่อทราบถึงการด าเนินงานและปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บา้น ไดผ้ลสรุปจากการศึกษาดงัน้ี 

1) ด้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
   จากการสัมภาษณ์ตวัแทนจากคณะกรรมการพบว่า การท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิกกองทุน

หมู่บา้นนั้นจะมีเกณฑบ์างอยา่งในการเลือกสมาชิกดว้ย เช่น ผูท่ี้จะเขา้มาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น
นั้นตอ้งไม่ขอ้งเก่ียวกบัยาเสพยติ์ดไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม เป็นตน้ ส่วนการท่ีสมาชิกจะกู้เงินจาก
กองทุนได้นั้ น ต้องเป็นสมาชิกเป็นเวลามากกว่าหน่ึงปี ถ้าไม่ครบหน่ึงปีและไม่ออมเงินอย่าง
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สม ่าเสมอ จะไม่สามารถกูเ้งินจากกองทุนได ้และการท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นถือวา่มีหุ้น
ในกองทุน เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการเป็นเจา้ของร่วมกนัท าให้กองทุนสามารถด ารงอยู่ได ้
สมาชิกตอ้งมีเงินออมทุกเดือน ในส่วนของปัญหาดา้นสมาชิกพบวา่ ส่วนใหญ่ถา้ไม่ใช่การประชุม
ใหญ่ประจ าปีท่ีจดัเพียงปีละหน่ึงคร้ัง สมาชิกจะไม่ค่อยมาเขา้ร่วมประชุม เพราะบางทีอาจคิดวา่เป็น
การประชุมท่ีไม่ส าคญั หรือบางทีอาจมีเหตุขดัขอ้งบางอยา่งท าให้เขา้มาร่วมประชุมไม่ได ้เช่น ไม่มี
เวลาวา่งมาประชุม การประชุมจดัข้ึนตรงกบัเวลางานของสมาชิก หรือไม่ทราบวา่มีการประชุม ทั้งท่ี
เป็นประชุมช้ีแจง้ระเบียบการเพิ่มเติมหรือแจง้การช าระหน้ี ท าให้ประสบปัญหาเปิดการประชุม
ไม่ได ้เพราะมีสมาชิกมาไม่มากพอหรือไม่ครบ และประสบปัญหาความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่าง
สมาชิกบางคนกบัคณะกรรมการ ปัญหาน้ีจะพบเกือบทุกกองทุน และสมาชิกบางส่วนท่ีมาประชุม
มกัไม่ค่อยออกความเห็นหรือสอบถามความไม่เข้าใจในท่ีประชุม ผูท่ี้ไม่เขา้ใจในบางเร่ือง เช่น 
ระเบียบการของกองทุน มกัจะมาถามจากคณะกรรมการภายหลงัการประชุมเสร็จส้ินแทนท่ีจะถาม
ในท่ีประชุม อีกทั้ง ยงัมีสมาชิกบางคนหรือบางกลุ่มไม่พอใจในการท างานของคณะกรรมการ
เน่ืองจากอคติส่วนตวั แต่วา่พบเป็นส่วนนอ้ย 

2) ด้านการด าเนินงานและคณะกรรมการกองทุน 
   ในดา้นการด าเนินงานและคณะกรรมการกองทุนนั้นพบวา่ คณะกรรมการมีจ านวนชาย
หญิงเท่ากนัตามหลกัการของกองทุนหมู่บา้น และส่วนใหญ่มีบทบาทเท่าเทียมกนั มีบางกองทุน
เท่านั้นท่ีใหผู้ห้ญิงน าในการท างาน โดยเฉพาะงานดา้นบญัชีเน่ืองจากท างานไดล้ะเอียดกวา่ และบาง
กองทุนท่ีมีประธานกองทุนเป็นผูห้ญิง พบว่าประธานก็จะรู้งานด้านบญัชีด้วย พร้อมทั้งงานดา้น
อ่ืนๆ ประธานก็จะบริหารทั้งเองหมด และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานกองทุน ส่วนใหญ่จะเลือก
ประธานโดยให้ผูใ้หญ่บ้านหมู่บ้านนั้นด ารงต าแหน่งประธานกองทุนหมู่บา้นด้วย ซ่ึงประธาน
กองทุนท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นบางกองทุนไม่ไดรู้้งานอยา่งแทจ้ริง เขา้ไปเพียงด ารงต าแหน่งให้เฉยๆ คนท่ี
ท างานท่ีแทจ้ริงมีเพียงรองประธานกบัเหรัญญิกเท่านั้น ส่วนคณะกรรมการบางคนก็เขา้ไปด ารง
ต าแหน่งเฉยๆ บางคนไม่ค่อยไดช่้วยงานเท่าไหร่ จะท าเฉพาะงานใหญ่ๆ เช่น การประชุมประจ าปี 
บางกองทุน มีผูท้  างานจริงๆอยูเ่พียง 3-4 คนเท่านั้นจากคณะกรรมการ 10 คน ยงัมีปัญหาส่วนอ่ืนๆ
ในดา้นคณะกรรมการอีก ไดแ้ก่ การท่ีคณะกรรมการไม่มีการหมุนเวียนผูด้  ารงต าแหน่ง บางคนเป็น
ตั้งแต่สมยัแรกจนปัจจุบนั เน่ืองจากสมาชิกไม่ไวว้างใจคนใหม่ว่าจะท างานได้ดีเท่าคนเก่า บางท่ี
กรรมการบางคนท่ีอายุเยอะแลว้ใกลจ้ะเกษียณงาน แต่กลบัออกจากต าแหน่งไม่ได ้เน่ืองจากหาคน
มาด ารงต าแหน่งแทนไม่ได้เพราะคนใหม่ไม่ยอมมาเรียนรู้งานและคิดว่าเงินเดือนเพียงไม่ก่ีพนัมี
จ านวนน้อยเกินไป และสุดทา้ยบางกองทุน โดยเฉพาะในเทศบาล เคยเกิดปัญหาประธานกองทุน
คนเก่าคอรัปชัน่จนเกิดการฟ้องร้องข้ึน  
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  ในดา้นการด าเนินงานนั้นพบวา่ กองทุนท่ีอยูใ่นเขตรอบนอกเทศบาลท่ีสมาชิกประกอบ
อาชีพการเกษตร มกัไม่มีปัญหาเร่ืองการช าระคืนเงินกู้ มกัคืนเงินตรงเวลาเพราะคิดว่าเป็นทุน
หมุนเวียน สามารถมากูใ้หม่ไดอี้ก แต่กองทุนในเขตเทศบาล กลบัมีปัญหาการคืนเงินกูไ้ม่ตรงเวลา
มากกว่า อาจเพราะความไม่เขา้ใจวตัถุประสงค์ของเงินกู้ คิดว่าเป็นเงินให้เปล่า หรืออาจมีความ
ขดัขอ้งบางอยา่งในการคืนเงิน เช่น มีปัญหาดา้นอาชีพการงาน ตกงาน งานท่ีท าไดเ้งินไม่สม ่าเสมอ 
หรือกูเ้งินเกินก าลงัความสามารถในการใช้คืนเงินของตน เป็นตน้ และในเกือบทุกกองทุนพบว่า 
กรรมการกองทุนจะกูเ้งินเองจากกองทุนหมู่บา้นดว้ย ปัญหาท่ีพบคือ การประชุมรวมสมาชิกมีไม่
บ่อยนกั มีประชุมใหญ่เพียงปีละคร้ัง และการประชุมเพิ่มเติมเร่ืองด่วนในบางคร้ัง มีสมาชิกบางส่วน
ไม่ใหค้วามส าคญัและไม่มาประชุมดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เลยท าให้ไม่ไดรั้บรู้เร่ืองบางเร่ือง เช่น เร่ือง
ระเบียบการเพิ่มเติม ซ่ึงแทจ้ริงแลว้เป็นเร่ืองส าคญั นอกจากน้ียงัมีปัญหาต่อมา คือ ส านกังานใหญ่
ของกองทุนหมู่บา้น ไม่ไดจ้ดังบสอนงบการเงินหรือการด าเนินงานต่างๆแก่คณะกรรมการแลว้ แต่
ใหก้รรมการคนเก่าภายในกองทุนสอนกรรมการคนใหม่กนัเอง ถา้มีปัญหาให้ติดต่อเครือข่ายระดบั
อ าเภอ จึงท าให้อาจเกิดความผิดพลาดในการสอนกันเองได้ และไม่มีใครอยากจะมาเป็น
คณะกรรมการใหม่ในกองทุน 
  จากการสัมภาษณ์ตวัแทนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านดังกล่าว แม้จะพบว่า มี
บางส่วนท่ีอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัในคร้ังน้ี แต่ก็จะพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นเพียง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัคนกลุ่มน้อย และเป็นปัญหาท่ีสามารถแกไ้ขไปได ้หากไดค้วามร่วมมือจากทุก
ฝ่ายอย่าจริงจงั ไม่ว่าจะเป็นส านักงานหลกัของกองทุนหมู่บา้น ประธานและคณะกรรมการของ
กองทุน รวมไปถึงตวัสมาชิกในกองทุนเอง ถ้าหากได้ความร่วมมือและตั้งใจจริงจงัในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ก็จะส่งผลใหปั้ญหาเหล่านั้นหายไป หรือไม่เกิดข้ึนอีก  
  ไม่วา่ในตอนแรกนั้นกองทุนหมู่บา้นก่อตั้งข้ึนมาเพื่อจุดประสงคอ์ยา่งไร แต่เม่ือกองทุน
หมู่บา้นมีประโยชน์ต่อชุมชนและอยู่รอดมาไดถึ้งปัจจุบนั ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งควรจะมีการพฒันา
กองทุนต่อไป และตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อส่งผลกระทบท่ีดีต่อทุนคนใน
ชุมชนและประเทศชาติ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  แม้ว่าการตอบแบบสอบถามของสมาชิกในกองทุนหมู่บา้นจะไม่พบปัญหาเพิ่มเติมท่ี
เกิดข้ึนในกองทุน แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นแลว้ จะพบปัญหา
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนในกองทุนทั้งในดา้นคณะกรรมการกองทุน ดา้นการด าเนินงาน รวมไปถึงด้าน
สมาชิกเองตามขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมดงัน้ี 
 1) ควรมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบและการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการใหม่โดยส านกังานหลกัของกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองจดัข้ึน เน่ืองจากการท่ีให้คณะกรรมการชุดเก่าสอนงานคณะกรรมการใหม่ๆกนัเอง อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือความเขา้ใจไม่ตรงกนัได้ ดงันั้นส านักงานหลกัควรจดัอบรมความรู้
ความเขา้ใจเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละคร้ัง รวมไปถึงการอบรมงานด้านการบญัชีด้วย เพราะเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีจะท าใหก้องทุนหมู่บา้นอยูร่อด 
 2) ภายในกองทุนเองควรจดัมีการประชุมระหวา่งประธานและคณะกรรมการเองข้ึนบา้ง 
เพื่อความเขา้ใจตรงกนัและมีเป้าหมายร่วมระหวา่งกนั ส่งเสริมใหเ้กิดการแบ่งงานกนัท าและช่วยกนั
ท างานมากข้ึน อาจท าใหล้ดปัญหาการท่ีมีคนท างานจริงๆ เพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นในกองทุน 

3) ส านกังานหลกัของกองทุนหมู่บา้นควรมีการส ารวจทั้งในดา้นการบริหารงานและดา้น
สมาชิกของกองทุน เพื่อรับทราบถึงการด าเนินงานปัจจุบนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการกบั
สมาชิก พร้อมทั้งปัญหาเพิ่มเติมในทุกๆ ปี ซ่ึงถา้มีปัญหาใดๆ จะไดส้ามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นได้
อย่างตรงจุด ทั้งยงัเป็นการเอาใจใส่ในกองทุนหมู่บา้น ท าให้กองทุนหมู่บา้นมีความน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน สมาชิกเองจะไดเ้ห็นวา่ การท่ีคณะกรรมการจดัการประชุมข้ึนในทุกๆ คร้ัง เป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
และพร้อมใจกนัมาเขา้ร่วมประชุมอยา่งเตม็ใจ 

4) ควรมีกิจกรรมส่งเสริมความสามคัคีในกองทุนหมู่บา้นท่ีนอกเหนือจากการประชุมบา้ง 
เพื่อให้สมาชิกมีความไวว้างใจทั้งในคณะกรรมการและในตวักองทุนเอง อีกทั้งยงัเพิ่มความคุน้เคย
ระหวา่งสมาชิก ท าให้เวลาเขา้ร่วมประชุมการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น สมาชิกจะกลา้เสนอ
ความคิดเห็นและสอบถามความไม่เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ท าใหชุ้มชนเกิดความเขม้แขง็กวา่น้ีได ้ 

5) ควรสร้างระบบมาตรฐานในการติดตามและตรวจสอบการใช้เงินกูจ้ากกองทุนหมู่บา้น
ของสมาชิกแต่ละคนวา่ น าไปใช้ตรงตามวตัถุประสงคข์องกองทุนหรือไม่ และการสร้างจิตส านึก
ของสมาชิกแต่ละคน เก่ียวกบัวนิยัทางการเงิน ให้สมาชิกแต่ละคนตระหนกัถึงความรับผิดชอบของ
ตนเอง และภาระท่ีจะเกิดข้ึนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มท่ีช่วยค ้าประกนัเงินกูใ้หก้บัตนเองอยู ่
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 5.2.2 ข้อเสนอแนะทางการศึกษา 
  ในการศึกษาเร่ืองผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนใน
อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั คร้ังน้ียงัขาดความสมบูรณ์ในบางประการ และส าหรับผูท่ี้สนใจจะ
ศึกษาเร่ืองน้ีต่อไปในอนาคตควรท าการศึกษาเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  1) ในงานวิจยัคร้ังน้ี อาจมีจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยเกินไป เม่ือเทียบกบัสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านทั้งหมดในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ผูท่ี้สนใจจะศึกษาต่อในเร่ืองน้ี ควรจะเพิ่ม
จ านวนตวัอย่างเขา้ไปในงานวิจยั อาจท าให้หาปัจจยัเพิ่มเติมท่ีส่งผลกระทบต่อความเขม้แข็งของ
ครัวเรือนไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากกวา่น้ี 
  2) ในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัอาจใส่ปัจจยัเขา้ไปไม่ครอบคลุมหรือครบถว้น ในการศึกษา
คร้ังต่อไปอาจเพิ่มมิติดา้นต่างๆ หรือปัจจยัในมิติต่างๆ เขา้ไปเพื่อให้การศึกษาคร้ังต่อไป มีความ
ครอบคลุมและสมบูรณ์กวา่งานวจิยัในคร้ังน้ี 
  3) ในการศึกษาคร้ังต่อไป นอกจากจะส ารวจทศันคติเฉพาะสมาชิกกองทุนหมู่บา้นแลว้ 
อาจเพิ่มการส ารวจทศันคติของประธานและคณะกรรมการในกองทุนด้วย เพื่อให้เกิดมุมมองท่ี
หลากหลาย หรือไดรั้บขอ้มูลดา้นความเขม้แขง็ทั้งของครัวเรือนและชุมชนเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


