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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพฒันาชุมชนให้มีขีดความสามารถใน

การจดัระบบ และบริหารจดัการเงินทุนของตนเอง ให้มีศกัยภาพความเขม้แข็งทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมใหก้บัหมู่บา้นร ่ าเปิงพร้อมทั้งศึกษาวธีิบริหารกองทุนหมู่บา้นฯและติดตามสมาชิกกองทุน
ท่ีกูเ้งินไปประกอบอาชีพตามนโยบายกองทุนหมู่บา้นฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการประกอบ
อาชีพ หรือ เพิ่มภาระหน้ีสินของประชาชนท่ีกูเ้งินกองทุนหมู่บา้นฯเพื่อน ามาประกอบอาชีพสร้าง
งานสร้างรายไดล้ดรายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินทางการเงิน และความจ าเป็นเร่งด่วนตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วนในการจดัตั้ง
กองทุนหมู่บา้นฯ และชุมชนเมืองแห่งชาติส าหรับให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ แบบพอเพียง รวมทั้งให้ทอ้งถ่ินมีขีดความสามารถในการ
จดัระบบและบริหารเงินกองทุนของตนเองเพื่อสร้างศกัยภาพความเขม้แข็งของสังคม ของหมู่บา้น
ของชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่าผูท่ี้กูเ้งินกองทุนหมู่บา้นร ่ าเปิงหมู่ท่ี 5 ต าบลสุเทพอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 47.15 และ มีช่วงอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 31.70 มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 45.52 ประกอบอาชีพอาชีพคา้ขาย และธุรกิจ
ส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.20 รายไดต้  ่ากวา่ 5, 000 คิดเป็นร้อยละ 46.34 มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 82.11 มีวตัถุประสงค์ในการขอกูเ้งินกองทุนหมู่บา้นฯ น าไปประกอบอาชีพคา้ขายและท า
ธุรกิจส่วนตวั 
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ดา้นการบริหารกองทุนหมู่บา้นร ่ าเปิงหมู่ท่ี 5 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่นั้น
นบัวา่ลม้เหลวไม่เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน และ เป็น
แหล่งเงินทุนเพื่อน ามาพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้กบัมีการทุจริตของเลขานุการยกัยอก
เงินกองทุนฯประมาณ 780,500 บาท ตอ้งแจง้ความด าเนินคดีจ าคุกจ านวน 39  เดือนและประธาน
กองทุนไม่มีการตรวจสอบงบดุลในปี 2545 เร่ิมอนุมติัให้กูส้มาชิกจ านวน 43 คน ร้อยละ 34.95 ไดมี้
สมาชิกยงัไม่ไดส่้งคืนเงินกูจ้  านวน 1 คน ร้อยละ 0.81 สมาชิกไม่ไดกู้จ้  านวน 80 คน ร้อยละ 65.04 ปี 
2546 เร่ิมใหกู้เ้ป็นคร้ังท่ี 2 สมาชิกกูเ้งินกองทุนหมู่บา้นจ านวน 52 คน ร้อยละ 42.27 สมาชิกยงัไม่ได้
ส่งคืนเงินกูจ้  านวน 18 คน ร้อยละ14.63  สมาชิกไม่ไดกู้จ้  านวน 71 คน ร้อยละ 57.72 ปี 2547 เร่ิมให้
กูเ้ป็นคร้ังท่ี 3 สมาชิกจ านวน 21 คนร้อยละ 17.07  สมาชิกยงัไม่ไดส่้งคืนเงินกูจ้  านวน 8 คน ร้อยละ 
6.5 สมาชิกไม่ไดกู้จ้  านวน 102 คน ร้อยละ 82.92 ปี 2548 เร่ิมใหกู้เ้ป็นคร้ังท่ี 4 สมาชิกจ านวน 10 คน 
ร้อยละ 8.13 สมาชิกยงัไม่ไดส่้งคืนเงินกูจ้  านวน 3 คน ร้อยละ 2.43 สมาชิกไม่ไดกู้จ้  านวน 113 คน 
ร้อยละ 91.86  
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Abstract 

 
This study aims at improving Rampoeng community strength in managing self-financial 

system for the success in its economics and social development. The village fund administration 
was also investigated to follow up the life of village fund members. It was studied whether 
villagers took the personal loan for making a living, and spending on family urgent needs 
according to the purpose of the village fund policy. The result of the study showed that the 
majority of loaners of Rampoeng Village Moo 5 Suthep district, Muang Chiang Mai; are 47.17 
percent female. They were aged between 41-50 years old or 31.70 percent. 45.52 percent of them 
had secondary school educational background. They relied themselves on merchandising and 
doing some businesses at 25.20 percent. The average income was below 5,000 baht a month 
which was about 46.34 percent. Most of them or 82.11 percent were married. Their main purpose 
of getting a personal loan was to merchandise and support in their businesses.  

Furthermore, the financial administration of ‘Rampoeng Village’ management team was 
failed to launch the village fund program to meet the government policy which was to alleviate 
the poverty problem and provide the financial source for people’ professional development. The 
secretary of the village program was found guilty to corrupt 780,500 baht for illegitimate private 
gain and had been sentenced of 39 months in prison. The village fund leader also did not inspect 
the yearly income statement from 2002-2005. In 2002, the program started to let 43 members or 
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34.95 percent to get a personal loan. However, one was ignored to pay back. There were 80 
people or 80 percent who did not ask for the loan. In 2003, there were 52 people or 42.27 percent 
who asked for private loans but 18 of them or 14.63 percent refused to return the money. There 
were 71 people or 57.72 percent who did not take the loan. In 2004, the numbers of villagers who 
did not ask for loan were 102 or 82.92. Only 21 villagers (17.07 percent) took loans. Nevertheless, 
eight of them or 6.5 percent did not pay back the money. In 2005, 113 people (91.86) did not take 
loans. Only 10 village fund members or 8.13 percent accepted loans. However, among these 
loaners, three people (2.43 percent) did not show up for payment.  
 


