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กติตกิรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาของ รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 
ประธานท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และความ
ช่วยเหลือท่ีเอ้ือประโยชน์ในการปรับปรุงและพฒันาการค้นควา้แบบอิสระจนสมบูรณ์ ตลอดจน
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนท าให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนกราบ
ขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบของพระคุณ รศ.พรทิพย ์เธียรธีรวิทย ์ท่ีกรุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และกรรมการ
คน้ควา้แบบอิสระ  และ รศ.สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาและให้ขอ้เสนอแนะในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน อนัส่งผลใหก้ารคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบพระคุณคณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คณาจารยรั์บเชิญทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนบรรณารักษข์องคณะเศรษฐศาสตร์ท่ีใหค้  าแนะน าช่วยเหลือบริการ
ประสานงานดา้นต่าง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว ท่ีใหโ้อกาสในการศึกษา และเป็นก าลงัใจใหด้ว้ยดีตลอด 
รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน ท่ีท  าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ีจกัเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนผูท่ี้สนใจศึกษา ผูเ้ขียนขอมอบความดีงามใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน ในส่วนขอ้ผดิพลาด
หรือขอ้บกพร่องต่าง ๆ ผูเ้ขียนขอนอ้มรับแต่เพียงผูเ้ดียว และขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา   รศ.ดร.ศศิเพญ็ พวงสายใจ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     รศ.พรทิพย ์เธียรธีรวทิย ์     อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันา
ชนบทของธนาคารออมสินและเพื่อประเมินความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของ
ธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีไดกู้เ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร จ านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท กองทุนหมู่บา้นบางไม้
แกว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กองทุนหมู่บา้นนาเมือง และกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน โดยท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน ดา้นคณะกรรมการ
กลุ่ม ดา้นสมาชิกกลุ่ม ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ และดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม ขอ้มูล
ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มประกอบแบบสอบถาม และขอ้มูลจากเอกสารของกลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสินเช่ือท่ีไดจ้ากธนาคารออมสิน พบว่าดา้น
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่กลุ่มมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีการก าหนด
กฎระเบียบของกลุ่ม มีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน มีการดูแลสมาชิก
กลุ่ม และมีการเผยแพร่ช่ือเสียงให้กับกลุ่มเป็นอย่างดี  ด้านคณะกรรมการกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่
คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการท างานเป็น
อยา่งดี แต่ทั้งน้ียงัมีบางกลุ่มท่ีทางกลุ่มไม่ไดจ้ดัให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในการท างาน ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือเป็นอย่างดี มีการใช้สินเช่ือตาม
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วตัถุประสงค์การให้กู้ มีการออมเงินกับกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ และมีการผิดนัดช าระหน้ีกบักลุ่มใน
สัดส่วนท่ีน้อยมาก ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ พบว่ากลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บา้น จะ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากรัฐบาลและการเขา้มาให้ความรู้ค าแนะน าในการท างาน ส่วนกลุ่ม
ท่ีมีสถานะเป็นกลุ่มออมทรัพย ์ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด ทั้งน้ียกเวน้กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตรท่ีได้รับเงินกู้จากองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อไวส้ าหรับเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนของกลุ่ม และดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม พบวา่สมาชิกทุกคนไดอ้อมเงินกบัทาง
กลุ่ม และสมาชิกส่วนใหญ่ไดกู้เ้งินกบัทางกลุ่มเช่นเดียวกนั ทุกกลุ่มมีผลก าไรจากการด าเนินงานโดยมี
ก าไรเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 150,000 บาท 

เม่ือประเมินความส าเร็จของกลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูง มีทั้ งหมด 3 กลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จปานกลาง มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีศกัยภาพสูงกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จ
ปานกลางในทุกๆด้าน กล่าวคือกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
คณะกรรมการมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือและมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้สินเช่ือ การช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่ม และการออมเงินกบักลุ่ม ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจาก
รัฐบาล มีสัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง มีอตัราผลก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้
ไดรั้บเฉล่ียร้อยละ 1.95 ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีอตัราผลก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ
เฉล่ียร้อยละ 1.87 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze factors affecting the success and evaluating success of borrowers 
loaning the village development fund from the Government Savings Bank. Samples of the study were 
8 groups of Borrower who received loans from the village development fund from the Government 
Savings Bank, Thasae branch, Chumphon province. The samples were Country Side Development 
Savings Group, Bang Mai Kaew Village Development Fund, Bank FonTok Village Fund, Suk Samran 
Saving Group, Ban Pan Wan Saving Group, Ban Pan Wan Farmers’ House Wife Savind Group, Na 
Mueang Village Fund, and Thung Bin Village Fund. Five factors were studied which affected the 
success, which included operational structure, group committee, group members, support from others, 
and overall achievement. Data were collected from the interviews, questionnaires and information 
documents from each group. Data were analysed by using descriptive statistics including frequency, 
percentage, and mean. 

Results from studying factors affecting success to manage loan from the Government Saving 
Bank found that in terms of operational structure, most of the groups had explicit operational structure. 
Moreover, the group regulations were specified, operations were planned, tasks were separated, group 
members were well cared, and group reputation was well propagated. In terms of group committee, 
the committees were experienced, cooperative and satisfied with their work. However, committees in 



 

ช 

 

some groups were not provided additional knowledge. In terms of group members, most of the 
members had well knowledge and understanding about applying loan. Loans were used in compliance 
with the objectives and the members saved money regularly. The defaults of members also occurred 
in very small proportions. In terms of the support, Village funds were supported by the government 
of training and giving advices. In contrast, the saving groups were not supported by the Government. 
Furthermore, Ban Pan Wan Famers’ House Wife Saving Group loaned from Rubror Sub-district 
Administration Organization for the revolving fund. In terms of the overall achievement, all of the 
members saved money and most of them loaned money from the group. All of the groups gained 
profits from the operation with average between 10,000-150,000 baht. 

The success of groups were analysed and found that there were 3 groups with highest success 
and 5 groups with medium success. The highest successful groups had higher potentials than the 
medium successful groups in every aspect. The highest successful groups had explicit operational 
structures, experienced committees who learnt more for additional knowledge, members who 
understood on applying loan, paying depth, and savings, support from the government. The proportion 
of loaner per members more than the medium successful group, and had average rate of profit per 
loan of 1.95%, while the medium successful group had 1.87% 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศก ำลงัพฒันำ ดงันั้นเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีส ำคญัของประเทศ ใน
ปัจจุบนัรัฐบำลไดมี้นโยบำยกระจำยกำรพฒันำและควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกเมืองใหญ่ไปสู่
ระดบัภูมิภำคเพื่อยกระดบัคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีข้ึน ก่อให้เกิดผลในเชิงกำรพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ทั้งน้ีเน่ืองจำกประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศกวำ่ร้อยละ 80 เป็นชำวชนบท
และประกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นภำคกำรผลิตท่ีมีควำมส ำคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ แต่กลบัพบวำ่เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐำนะควำมเป็นอยูท่ี่ยำกจน มีคุณภำพชีวติต ่ำกวำ่มำตรฐำน 
ไม่สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ท ำให้เกิดปัญหำควำมเหล่ือมล ้ ำในเร่ืองของรำยได้และโอกำสในกำร
ด ำรงชีวติ 
 

กำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว รัฐบำลจึงไดพ้ยำยำมจดัหำวิธีกำรเพื่อมำใชใ้นกำรพฒันำประเทศ โดยไดใ้ห้
ควำมส ำคญักบักำรพฒันำส่วนภูมิภำคและชนบท ดงันั้นจึงมีกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรพฒันำชนบท
ท่ีชดัเจนไวใ้นแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 3 ปี พ.ศ.2515-2519 เป็นคร้ังแรก และ
ต่อเน่ืองมำยงัในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 4 ปี พ.ศ.2520 -2524 จนกระทั่ง
นโยบำยแผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัท่ี 5 ปี พ.ศ.2525-2529 ได้มีแผนกำรพฒันำ
ชนบทแนวใหม่ท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิมคือไดมุ้่งเน้นไปให้ประชำชนท่ียำกจนในเขตพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บ
ผลประโยชน์จำกกำรพฒันำประเทศเท่ำท่ีควร เพื่อใหป้ระชำชนเหล่ำน้ีสำมำรถช่วยเหลือตนเองไดโ้ดย
รัฐจะจดัสรรทรัพยำกรอย่ำงทัว่ถึง โดยให้ควำมเอำใจใส่กบัสำเหตุของควำมยำกจนเป็นอนัดบัแรก 
ดงันั้นหน่วยงำนของรัฐจึงไดเ้ขำ้ไปพฒันำชนบทดว้ยกำรสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆ โดยมีมติให้จดัตั้ง
กองทุนพฒันำชนบท (กพช.)ข้ึน  โดยกองทุนพฒันำชนบท (กพช.) จะเป็นแหล่งกองทุนส ำหรับเป็น
เงินยมืสมทบแบบไม่คิดดอกเบ้ียใหแ้ก่กองทุนเฉพำะกิจต่ำงๆ เพื่อไปด ำเนินกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดรำยได้
และน ำผลประโยชน์ไปพฒันำหมู่บำ้น กองทุนพฒันำชนบทจึงมีลกัษณะเป็นกำรใหสิ้นเช่ือเพื่อพฒันำ
ชนบท (สพช.) และเป็นโครงกำรท่ีภำครัฐเลือกด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรพฒันำ
ชนบทท่ีมุ่งเนน้ใหป้ระชำชนไดเ้ขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ (เสำวณิตย ์พลูเพชร,2546)ระยะเร่ิมแรก
ท่ีก่อตั้งกองทุนพฒันำชนบทในช่วงปี พ.ศ.2527 จนถึงปี พ.ศ.2534 กองทุนพฒันำชนบทอยูภ่ำยใตก้ำร
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ดูแลของส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ซ่ึงกำรด ำเนินงำนในระยะแรกนั้นตอ้งประสบกบัปัญหำใน
ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนระเบียบ ด้ำนนโยบำยและด้ำนกำรปฏิบติังำน ท ำให้กองทุนพฒันำชนบทไม่
สำมำรถด ำเนินกำรไดส้ ำเร็จเท่ำท่ีควร ต่อมำในปี พ.ศ.2535 ไดโ้อนกองทุนพฒันำชนบทมำอยูภ่ำยใต้
กำรบริหำรงำนของส ำนกัคณะกรรมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแต่ก็ยงัประสบกบัปัญหำ
กำรอนุมติัยืมเงินสมทบได้จ  ำนวนน้อยไม่ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ท ำให้กำรพฒันำยงัไม่ทัว่ถึง 
ดังนั้นในวนัท่ี 25 มกรำคม 2538 จึงได้ปรับเปล่ียนรูปแบบโครงสร้ำงและวิธีกำรบริหำรงำนของ
กองทุนพัฒนำชนบทใหม่ โดยให้มำอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของธนำคำรออมสิน ภำยใต้ช่ือ 
“โครงกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท”กำรด ำเนินงำนของธนำคำรออมสินในกำรให้สินเช่ือเพื่อพฒันำ
ชนบทน้ีมีวตัถุประสงค์คือให้ธนำคำรออมสินมีส่วนร่วมในกำรพฒันำควำมเขม้แข็งให้กบัองค์กร
ชุมชนและให้บริกำรทำงกำรเงินเพื่อสนบัสนุนให้องคก์รชุมชนมีควำมเขม้แข็งตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในกำรยกระดบัมำตรฐำน
คุณภำพชีวิตของประชำชนในชนบท ซ่ึงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทน้ีเป็นส่วน
หน่ึงตำมภำรกิจหลกัของธนำคำร 5 ประกำร ไดแ้ก่ กำรเป็นธนำคำรเพื่อกำรออม กำรเป็นธนำคำรเพื่อ
บุคคลทัว่ไป กำรเป็นธนำคำรเพื่อภำครัฐ กำรเป็นธนำคำรเพื่อธุรกิจ และกำรเป็นธนำคำรเพื่อสังคม
และชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของธนำคำรออมสินท่ีว่ำ “เป็นสถำบนักำรเงินท่ีมัน่คงเพื่อกำร
ออมกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนกำรพฒันำเศรษฐกิจฐำนรำก ดว้ยกำรบริหำร
จดักำรท่ีมีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล” ภำรกิจหลำยด้ำนของธนำคำรท่ีได้ด ำเนินมำตลอดนั้น 
ส่งผลให้ธนำคำรได้เขำ้มำมีบทบำทในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะกำร
เสริมสร้ำงควำมเขม้แข็งให้กบัชุมชน ซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีจะส่งเสริมให้ประชำชนในชนบทมีชีวิต
ควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน สำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื(บุรี ศรีสมบูรณ์,2543) 

 

ในปัจจุบนัสมำชิกกลุ่มโครงกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทมีอยูทุ่กพื้นท่ีทัว่ประเทศปัจจุบนัไดแ้บ่งกำร
บริหำรเป็น 18 ภำค (ตำมตำรำงท่ี 1.1) ซ่ึงโครงกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทถือเป็นกลไกหน่ึงท่ี
ส่งเสริมใหป้ระชำชนมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนสำมำรถพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนืสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชน
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ตำรำงที ่1.1 แสดงพื้นท่ีรับผดิชอบในกำรบริกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท จ ำแนกตำมภำคของ 
    ธนำคำรออมสิน 

ธนำคำรออมสิน พืน้ทีรั่บผดิชอบ(จังหวดั) 
ภำค 1 กรุงเทพมหำนคร 
ภำค 2 กรุงเทพมหำนคร 
ภำค 3 กรุงเทพมหำนคร 
ภำค 4 เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ รำชบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
ภำค 5 นครปฐม กำญจนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี 
ภำค 6 นครสวรรค ์อุทยัธำนี ชยันำท พิจิตร ลพบุรี เพชรบูรณ์ 
ภำค 7 พิษณุโลก สุโขทยั ตำก ก ำแพงเพชร อุตรดิตถ ์
ภำค 8 เชียงใหม่ ล ำพนู แม่ฮ่องสอน 
ภำค 9 ล ำปำง แพร่ น่ำน พะเยำ เชียงรำย 
ภำค 10 อุดรธำนี เลย หนองบวัล ำภู สกลนคร นครพนม หนองคำย บึงกำฬ 
ภำค 11 ขอนแก่น ชยัภูมิ มหำสำรคำม ร้อยเอด็ กำฬสินธ์ุ มุกดำหำร 
ภำค 12 อุบลรำชธำนี ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย ์อ ำนำจเจริญ 
ภำค 13 นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี สระแกว้ นครนำยก 
ภำค 14 ปทุมธำนี อยธุยำ อ่ำงทอง สระบุรี สิงห์บุรี 
ภำค 15 ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ ตรำด 
ภำค 16 ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี ภูเก็ต ระนอง พงังำ 
ภำค 17 นครศรีธรรมรำช ตรัง สตูล กระบ่ี พทัลุง 
ภำค 18 สงขลำ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส 

ท่ีมำ : ธนำคำรออมสิน 
 
จงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่บนภูมิศำสตร์ภำคใตข้องประเทศไทย แบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 
อ ำเภอ ไดแ้ก่ อ ำเภอเมืองชุมพร อ ำเภอสวี อ ำเภอหลงัสวน อ ำเภอทุ่งตะโก อ ำเภอละแม อ ำเภอพะโต๊ะ 
อ ำเภอปะทิว และอ ำเภอท่ำแซะ มีประชำกรรวมทั้งส้ิน 501,185 คน  
 

อ ำเภอท่ำแซะ เป็นอ ำเภอหน่ึงในจงัหวดัชุมพร แบ่งพื้นท่ีกำรปกครองเป็น 10 ต ำบล ไดแ้ก่ ต ำบลท่ำ
แซะ ต ำบลคุริง ต ำบลสลุย ต ำบลนำกระตำม ต ำบลรับร่อ ต ำบลท่ำขำ้ม ต ำบลหงษเ์จริญ ต ำบลหินแกว้ 
ต ำบลทรัพยอ์นนัต์ และต ำบลสองพี่น้อง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีรำบภูเขำ ท ำให้ประชำกรส่วน
ใหญ่ประกอบอำชีพในภำคเกษตรกรรม ดงันั้นจึงเกิดกำรรวมตวักนัของกลุ่มบุคคลในชุมชนเพื่อจดัตั้ง
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กลุ่มข้ึนมำในกำรประกอบอำชีพ แต่ดว้ยขอ้จ ำกดัในเร่ือของงบประมำณท่ีตอ้งใช้ในกำรลงทุนหรือ
เพื่อด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆในกำรประกอบอำชีพ ท ำให้ตอ้งมีกำรกูย้ืมเงินเกิดข้ึนโดยเฉพำะกำรกูย้มืเงิน
หน้ีนอกระบบซ่ึงตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสูง ดว้ยเหตุน้ีชำวบำ้นและเกษตรกรจึงรวมตวักนัจดัตั้ง
กลุ่มเพื่อด ำเนินกำรประกอบอำชีพแลว้หันมำใช้บริกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทกบัธนำคำรออมสิน
สำขำท่ำแซะ จงัหวดัชุมพร โดยปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทของ
ธนำคำร  
 

วตัถุประสงคข์องกำรกูย้มืสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท ไดแ้ก่  เพื่อปรับปรุงหรือขยำยกิจกรรมท่ีท ำอยูเ่ดิม 
เพื่ อลง ทุนใหม่ ใน กิจกรรม เพื่ อกำรผลิตห รือกำรค้ำ  เพื่ อลง ทุนก่อส ร้ำ งห รือซ่อมแซม
สำธำรณประโยชน์และมีแผนกำรจดัเก็บเงินผูไ้ด้รับประโยชน์ เพื่อใช้คืนเงินกู ้และเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนท่ีเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมำชิก  ปัจจุบนัมีกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทท่ีใช้บริกำร
สินเช่ือกบัธนำคำรออมสินสำขำท่ำแซะ ทั้งหมด 8 กลุ่ม ดงัน้ี  

1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันำร่วมใจสู่ชนบท ส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ 267 หมู่ 20 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ จ.
ชุมพร (บ้ำนพนัวำล 4) ปัจจุบันมีสมำชิกทั้ งหมด 348 คน ก่อตั้ งเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2546 มี
คณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 14 คน ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือเป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออม
ทรัพย ์พร้อมกบักำรให้ควำมช่วยเหลือดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถ
พึ่ งพำตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ในลักษณะกำรพึ่ งพำกันในชุมชนให้เข้มแข็ง  มีรำยได้จำก
ดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้ืมไป ซ่ึงก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลใหส้มำชิกทุกปี พร้อม
ทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป ประวติักำรติดต่อกบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 5 คร้ัง วงเงินปัจจุบนั
ท่ีไดรั้บคือ 3,000,000 บำทท่ีผำ่นมำมีประวติักำรช ำระหน้ีดี 

2.กองทุนหมู่บำ้นบำงไมแ้ก้วพฒันำ  ส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี 83 หมู่ 15 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ   จ.
ชุมพร ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 284 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2548 มีคณะกรรมกำรกลุ่ม
ทั้งหมด 14 คน ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือเป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้
ควำมช่วยเหลือดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อใหส้ำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แข็ง  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไร
ท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลให้สมำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป 
ประวติักำรติดต่อกบัธนำคำร ประวติักำรติดต่อกบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 3คร้ัง วงเงินกูปั้จจุบนั
คือ 3,000,000 บำท ท่ีผำ่นมำมีประวติักำรช ำระหน้ีดี 

3.กองทุนหมู่บ้ำนบำงฝนตก ส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี 437 หมู่ 18 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 112 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2545 มีคณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 12 คน 
ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้ควำมช่วยเหลือ
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ดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือตนเองไดใ้น
ลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แขง็  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลใหส้มำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป ประวติักำรติดต่อ
กบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 5 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 2,000,000 บำทท่ีผ่ำนมำมีประวติั
กำรช ำระหน้ีดี 

4.กลุ่มออมทรัพย์สุขส ำรำญ ส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี 215 หมู่ 21 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 207 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2544 มีคณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 14 
คน ลักษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักันเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แข็ง  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไร
ท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลให้สมำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป 
ประวติักำรติดต่อกบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 4 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 3,000,000 บำทท่ี
ผำ่นมำมีประวติักำรช ำระหน้ีดี 

5.กลุ่มออมทรัพยบ์ำ้นพนัวำล ส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี 355 หมู่ 11 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 41 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2546 มีคณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 14 คน 
ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้ควำมช่วยเหลือ
ดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือตนเองไดใ้น
ลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แขง็  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลใหส้มำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป ประวติักำรติดต่อ
กบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 3 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 2,000,000 บำท ท่ีผำ่นมำมีประวติั
กำรช ำระหน้ีดี 

6.กลุ่มสตรีแม่บำ้นพนัวำลร่วมใจกำรเกษตร ส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ 141 หมู่ 11 ต.รับร่อ อ.ท่ำแซะ 
จ.ชุมพร ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 71 คน  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2542 มีคณะกรรมกำรกลุ่ม
ทั้งหมด 14 คน ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้
ควำมช่วยเหลือดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อใหส้ำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือ
ตนเองไดใ้นลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แข็ง  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไร
ท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลให้สมำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป 
ประวติักำรติดต่อกบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 6 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 3,000,000 บำท ท่ี
ผำ่นมำมีประวติักำรช ำระหน้ีดี 

7.กองทุนหมู่บำ้นนำเมือง ส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี 11 หมู่ 1 ต.ทรัพยอ์นันต์ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร 
ปัจจุบนัมีสมำชิกทั้งหมด 80 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2544 มีคณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 12 คน 
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ลกัษณะกำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้ควำมช่วยเหลือ
ดำ้นเงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถพึ่งพำตนเองและช่วยเหลือตนเองไดใ้น
ลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แขง็  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลใหส้มำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป ประวติักำรติดต่อ
กบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 2 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 2,000,000 บำทท่ีผ่ำนมำมีประวติั
กำรช ำระหน้ีดี 

8.กองทุนหมู่บำ้นทุ่งบ่ิน ส ำนกังำนตั้งอยูท่ี่ 35/1 หมู่ 5 ต.ท่ำแซะ อ.ท่ำแซะ จ.ชุมพร ปัจจุบนัมี
สมำชิกทั้งหมด 71 คน ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กนัยำยน 2544 มีคณะกรรมกำรกลุ่มทั้งหมด 15 คน ลกัษณะ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มคือ เป็นกำรรวมตวักนัเพื่อออมทรัพย ์พร้อมกบักำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน
เงินทุนในกำรประกอบอำชีพแก่สมำชิก เพื่อให้สำมำรถพึ่ งพำตนเองและช่วยเหลือตนเองได้ใน
ลกัษณะกำรพึ่งพำกนัในชุมชนให้เขม้แขง็  มีรำยไดจ้ำกดอกเบ้ียท่ีสมำชิกกูย้มืไป ซ่ึงก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร
ด ำเนินงำนจะมีกำรจ่ำยคืนปันผลใหส้มำชิกทุกปี พร้อมทั้งน ำไปพฒันำชุมชนต่อไป ประวติักำรติดต่อ
กบัธนำคำร ไดมี้กำรกูเ้งินไปแลว้ 6 คร้ัง วงเงินปัจจุบนัท่ีไดรั้บคือ 1,000,000 บำทท่ีผ่ำนมำมีประวติั
กำรช ำระหน้ีดี 

 

จำกขอ้มูลขำ้งตน้จะเห็นได้ว่ำกลุ่มสมำชิกสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท (สพช.)ท่ีใช้บริกำรสินเช่ือกับ
ธนำคำรออมสิน สำขำท่ำแซะ จ ำนวน 8 กลุ่มน้ีไดรั้บกำรอนุมติัวงเงินสินเช่ือในจ ำนวนเงินท่ีสูง ตั้งแต่ 
1,000,000 บำท ถึง 3,000,000 บำท ซ่ึงทั้ง 8 กลุ่มน้ีได้น ำเงินกู้จำกธนำคำรไปปล่อยสินเช่ือให้กับ
สมำชิกกลุ่มทั้งหมด จึงได้ท ำกำรศึกษำถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของกลุ่มสมำชิกสินเช่ือเพื่อ
พฒันำชนบท (สพช.)เหล่ำน้ี พร้อมทั้งประเมินควำมส ำเร็จของกลุ่ม เพื่อพิจำรณำถึงกำรด ำเนินงำนวำ่มี
ประสิทธิภำพมำกนอ้ยเพียงใด ซ่ึงผลกำรศึกษำสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน และธนำคำรสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐำนในกำรพิจำรณำอนุมติั
สินเช่ือใหก้บักลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท (สพช.) เหล่ำน้ีในคร้ังต่อๆ ไปได ้
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ตำรำงที ่1.2แสดงขอ้มูลกลุ่ม สพช. ในอ ำเภอท่ำแซะ จงัหวดัชุมพร พร้อมทั้งวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั 
ล ำดับ ช่ือกลุ่ม วงเงินทไีด้รับกำรอนุมัติ (บำท) 

1 กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันำร่วมใจสู่ชนบท 3,000,000 
2 กองทุนหมู่บำ้นบำงไมแ้กว้พฒันำ  3,000,000 
3 กองทุนหมู่บำ้นบำงฝนตก 2,000,000 
4 กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส ำรำญ 3,000,000 
5 กลุ่มออมทรัพยบ์ำ้นพนัวำล 2,000,000 
6 กลุ่มสตรีแม่บำ้นพนัวำลร่วมใจกำรเกษตร 3,000,000 
7 กองทุนหมู่บำ้นนำเมือง 2,000,000 
8 กองทุนหมู่บำ้นทุ่งบ่ิน 1,000,000 

ท่ีมำ: ธนำคำรออมสิน 
 
1.2วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อพฒันำชนบท (สพช.)ของ
ธนำคำรออมสิน 

2. เพื่อประเมินควำมส ำเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันำชนบท (สพช.) ของธนำคำรออมสิน 
 
1.3ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
กำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทของธนำคำรออมสิน
สำขำท่ำแซะ จงัหวดัชุมพร จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทและธนำคำรท่ีไดใ้ห้กำร
สนบัสนุนสินเช่ือ โดยกลุ่มสมำชิกสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทสำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กลุ่มมีควำมเขม้แข็งและประสบผลส ำเร็จได ้และธนำคำรสำมำรถ
เขำ้ใจถึงกระบวนกำรท ำงำนของกลุ่ม ซ่ึงสำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้เป็นขอ้มูลแนวทำงในกำร
แกไ้ขปัญหำใหก้บักลุ่มพร้อมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำกำรใหสิ้นเช่ือในคร้ังต่อๆ ไปได ้
 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
กำรศึกษำในคร้ังน้ีท ำกำรศึกษำเฉพำะกลุ่มสมำชิกสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทท่ีไดกู้เ้งินกบัธนำคำรออม
สินสำขำท่ำแซะ จงัหวดัชุมพร โดยท ำกำรศึกษำทั้งหมด 8 กลุ่ม ดงัน้ี 
              1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันำร่วมใจสู่ชนบท 
              2.กองทุนหมู่บำ้นบำงไมแ้กว้พฒันำ   
              3.กองทุนหมู่บำ้นบำงฝนตก        
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              4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส ำรำญ 
              5.กลุ่มออมทรัพยบ์ำ้นพนัวำล 
              6.กลุ่มสตรีแม่บำ้นพนัวำลร่วมใจกำรเกษตร  
              7.กองทุนหมู่บำ้นนำเมือง  
              8.กองทุนหมู่บำ้นทุ่งบ่ิน 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
คณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทนั้นๆ ซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้ง
หรือกำรแต่งตั้งของสมำชิกในกลุ่ม 
 

สมำชิก หมำยถึง สมำชิกของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทนั้นๆโดยทำงกลุ่มไดรั้บรองกำรเป็นสมำชิก
กลุ่มแลว้ 
 

สพช. หมำยถึง โครงกำรสินเช่ือเพื่อพฒันำชนบทของธนำคำรออมสิน ซ่ึงให้กูย้ืมแก่องค์กรชุมชน 
กองทุนหมู่บำ้น องคก์รพฒันำเอกชน องคก์รผูป้ระกอบกำร OTOP กลุ่มสมำชิกวิสำหกิจชุมชนท่ีเป็น
สมำชิก สพช. และมีบญัชีเงินฝำกเป็นบญัชีร่วมประเภทเผือ่เรียกกบัธนำคำรออมสิน 
 

กพช. หมำยถึง กองทุนพัฒนำชนบท จัดตั้ งข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในหมู่บ้ำนชนบทมี
ควำมสำมำรถท่ีจะช่วยตนเองได ้โดยมีทุนในกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเกิดดอกออกผลเพื่อพฒันำหมู่บำ้น 
 

องค์กรชุมชน หมำยถึง ชำวบำ้นท่ีมีกำรรวมตวักนัในลกัษณะต่อเน่ืองมีกำรออมทรัพยร่์วมกนั มีระบบ
กำรบริหำรจดักำรท่ีชัดเจน ทั้งท่ีไม่เป็นนิติบุคคล และเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นคณะบุคคล ซ่ึงร่วมกัน
ด ำเนินกิจกำรเพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น 
สหกรณ์ ฯลฯ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ปี พ.ศ.2542 หรือตำม
กฏหมำยอ่ืนแลว้แต่กรณี  
 

กลุ่ม หมำยถึง กลุ่มท่ีเป็นสมำชิก สพช. ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรพฒันำเอกชน กองทุนหมู่บำ้น 
กลุ่มผูป้ระกอบกำร OTOP หรือกลุ่มวสิำหกิจชุมชน 
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บทที ่2 

 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1          แนวความคิดในการพฒันาชนบท 

                     วชิรวชัร งามละม่อม (2549) การพฒันาชนบทเป็นวิธีก าหนดข้ึนเพื่อพฒันาสภาพ
ชีวติ เศรษฐกิจ และสังคมของคนยากจนในชนบทเน่ืองจากการพฒันาชนบทมีเป้าหมายเพื่อขจดัความ
ยากจน จึงมีจุดเน้นอยู่ท่ีการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพทางการผลิต เพื่อให้สังคมชนบทมีความ
เจริญและมีรายไดม้ากข้ึน ดงันั้นจุดประสงค์ของการพฒันาชนบท จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เพิ่มการจา้งแรงงานพร้อมกบัการมีอาหาร ท่ีอยู่อาศยั การศึกษา และการสาธารณสุข ให้อยู่ใน
ระดบัพื้นฐานท่ีน่าพอใจกระบวนการและวิธีการท่ีจะผสมผสานการพฒันาทางด้านสังคม (Social) 
เศรษฐกิจ (Economic) การเมือง (Political) การปกครองเขา้ดว้ยกนั และพฒันาพร้อมๆ กนั โดยอาศยั
องคป์ระกอบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง น ามาประยกุตใ์ชใ้หส้นบัสนุนเก้ือกลูกนั เพื่อ
สร้างสรรค์ความเจริญทุกๆ ด้านให้แก่ประชาชนในชนบท  การพฒันาชนบท เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ียกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้สูงข้ึน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนโดยการเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถของมนุษยใ์นการท างาน โดยเนน้การมีส่วน
ร่วมในการพฒันาจากประชาชนเองในชุมชนนั้น  การพฒันาชนบทเป็นกระบวนการท่ีจะสร้างความ
เจริญดา้นเศรษฐกิจ สังคมให้แก่ชุมชนเป็นส่วนรวม ทั้งยงัเป็นการท าให้ชุมชนเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดีข้ึนในทุก ๆ ด้าน โดยชุมชนนั้นจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมอย่างแข็งขนั และปล่อยให้ชุมชนไดใ้ช้
ความคิดริเร่ิมของตนเองเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได ้  
              เป้าหมายของการพฒันาชนบท ไดแ้ก่ เพื่อเป็นการขจดัความยากจนและสภาวะการ
วา่งงาน เพื่อใหมี้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนพร้อมทั้งใหมี้การพฒันาจิตส านึกของ
มวลชนให้สูงข้ึน เพื่อให้สังคมมีความเสมอภาค มีการกระจายความยุติธรรมและความเป็นธรรมใน
สังคม และเพื่อใหมี้การพฒันาศกัยภาพและความคิดสร้างสรรคข์องมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี 
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  การพฒันาชนบทนั้นอยูภ่ายใตก้รอบแนวคิดเร่ืองการพฒันาประเทศ ซ่ึงไดมี้แนวคิด
ท่ีส าคญั คือ การพฒันาชนบทโดยพฒันาการเกษตร การพฒันาชนบทดว้ยการพฒันาชุมชน การพฒันา
ชนบทแบบผสมผสานหรือบูรณาการ และการพฒันาชนบทโดยใชค้วามจ าเป็นพื้นฐาน 

1)การพฒันาชนบทโดยเนน้การพฒันาการเกษตร  แนวความคิดน้ีเป็นผลมา 
จากทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามล าดบัขั้น (The Stages of Economic Growth Theory) 
ดว้ยความเช่ือวา่การเกษตรเป็นสาขาหลกัของชนบท หากมีการพฒันาการเกษตรก็ยอ่มท าใหป้ระชาชน
ในชนบทมีรายได ้และมาตรฐานความเป็นอยูดี่ข้ึนได ้ 
                           2)การพฒันาชนบทดว้ยการพฒันาชุมชน แนวความคิดน้ีเนน้ท่ีกระบวนการท่ี 
มีข้ึนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่องชุมชน โดยอาศยัการมีส่วนร่วมและความคิดริเร่ิมจากบุคคล
ชุมชน  
             3)การพฒันาชนบทแบบผสมผสานหรือบูรณาการ เป็นการก าหนดรูปแบบเพื่อรวม
กิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน และเน้นการประสานงานภายใต้อ านาจการควบคุมและบริหารของ
หน่วยงานเดียว โดยการปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงกันของหน่วยงานย่อยท่ีมีส่วนรับผิดชอบ 
หลกัการส าคญัของการพฒันาชนบทแบบน้ีมี 4 ประการ คือ มีการประสานความร่วมมือในระดบั
ทอ้งถ่ิน มีการวางแผนแบบสหสาขา มีการเลือกพื้นท่ีเฉพาะเพื่อทุ่มเทการพฒันาทุกดา้น และมีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการตดัสินใจไปสู่ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินมากข้ึน 
   4)การพฒันาชนบทโดยใช้ความจ าเป็นพื้นฐาน มุ่งเน้นในเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันาอย่างจริงจงั เพื่อแกไ้ขปัญหาในเร่ืองของการจา้งงานไม่เต็มท่ี เพื่อให้เกิดการ
กระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งเป็นธรรม จุดมุ่งหมายของการพฒันาคือการตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งความตอ้งการทางวตัถุและ
ทางจิตใจ ความตอ้งการพื้นฐานของครอบครัวและชุมชนส่วนรวม ซ่ึงความตอ้งการขั้นพื้นฐานน้ีเป็น
ความตอ้งการของคนในชุมชนตามความเป็นจริง โดยใชท้รัพยากรและเทคโนโลยภีายในประเทศเป็น
หลกั ส าหรับความตอ้งการขั้นพื้นฐานของคนในแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างกนั สังคมใดท่ีไดรั้บ
การตอบสนองแลว้จะท าใหค้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและระดบัความตอ้งการน้ีก็จะเปล่ียนแปลงไปตาม
ระดบัของการพฒันา 
 2.1.2 ทฤษฎกีารพฒันากบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   อภิญญา กงัสนารักษ์ (2544) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มามีบทบาทในการพฒันาชุมชนของตนเองหรือไดรั้บการ
สนบัสนุนจากองคก์รของรัฐหรือเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดย
ยึดหลักให้สมาชิกในชุมชนนั้นๆมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การวางแผนด าเนินกิจการ การ
ปฏิบติังานและการติดตาม ประเมินผลงาน สมาชิกในชุมชนนั้นๆตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
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อย่างเป็นอิสระ เน้นการท างานในรูปของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนท่ีมีวตัถุประสงคข์องการเขา้มาร่วม
อยา่งชดัเจน พลงัชุมชนจะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สามารถตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหา
ของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมท่ีตั้งเป้าหมายไวส้ามารถบรรลุผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการ 
  ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม มี 4 ขั้นตอน คือ 
         1.การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา 
  2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 
   3.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน 
  4.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

2.1.3 ทฤษฎกีารรวมกลุ่ม 
  จีระพรรณ กาญจนะจิตรา (2545) กลุ่มหมายถึงบุคคลอยา่งนอ้ย 2 คนข้ึนไปจะตอ้งมี
ความสัมพนัธ์ต่อกนั คือทั้งบุคคลและกลุ่มจะตอ้งมีการสังสรรค์กนั การสนใจร่วมกนั และกลุ่มจะมี
แบบแผนต่อกนั กล่าวคือกลุ่มจะก าหนดหน้าท่ีเป็นแบบแผนท่ีแน่นอน เช่น ความรับผิดชอบ หนา้ท่ี 
บทบาท เป็นตน้ ซ่ึงกระบวนการท่ีจะเกิดเป็นกลุ่มข้ึนได้นั้นตอ้งมาจากหลายองค์ประกอบรวมเขา้
ดว้ยกนั ส่ิงส าคญัคือการปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม จะท าให้กลุ่มสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายไป
ไดอ้ย่างประสบความส าเร็จ และกลุ่มจะตอ้งมีองค์ประกอบของกลุ่มเพื่อเป็นการด าเนินงานร่วมกนั
ของกลุ่ม 
  ภูษณิศา กนัทิยะ (2554) องคป์ระกอบท่ีท าใหที้มงานหรือกลุ่มท างานมีประสิทธิภาพ
คือสภาพแวดลอ้มและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เน่ืองจากจะตอ้งมีการติดต่อกนั กลุ่มท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีเง่ือนไขส าคญั ดงัน้ี 
  1.ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความรับผิดชอบและความผกูพนัต่อกลุ่ม เป็นการผกูพนัใน 3 
ลกัษณะ คือความปรารถนาท่ีจะคงความเป็นสมาชิกกลุ่ม ความตั้งใจท่ีจะใชค้วามพยายามท่ีมีอยูเ่พื่อ
กลุ่ม และความเช่ือมัน่ยอมรับในคุณค่าและเป้าหมายของกลุ่ม 
  2.ความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาความเข้าใจระหว่างบุคคล เน่ืองจากบุคคลจะเกิด
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัและมีคุณค่าซ่ึงก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ใหก้บักลุ่ม 
  3.ความจ าเป็นตอ้งพฒันาทกัษะความสามารถของสมาชิกให้มีความรู้ความช านาญ
ตลอดจนเทคนิคการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
  4.มีส่ิงอ านวยความสะดวกให้กบัทีมงาน รวมทั้งการมีท่ีปรึกษาเป็นบุคคลท่ีสาม ซ่ึง
ท าหนา้ท่ีเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล เพื่อการพฒันาการท างาน และแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
  ราเชนทร์ บุญวงค ์ (2549) การมีส่วนร่วมคือกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ประชาชนได้
เขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงลกัษณะการมีส่วนร่วม 
ไดแ้ก่ การเป็นสมาชิก เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม เป็นผูบ้ริจาคเงิน เป็นกรรมการ และเป็นประชาชน 
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 2.1.4 วธีิการประเมินผล 
  การประเมินผล มีความหมายตรงกับค าในภาษาองักฤษว่า “Evaluation” หมายถึง 
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง นอกจากน้ียงัมี
ความหมายเก่ียวเน่ืองกบัค าอ่ืน ๆ อีกหลายค า เช่น การวิจยั(Research) การวดัผล(Measurement) การ
ตรวจสอบรายงานผล(Appraisal) การควบคุมดูแล(Monitoring) การประมาณการ(Assessment) และ
การพิจารณาตดัสิน(Judgment) เป็นตน้ ค าดงักล่าวอาจสรุปเป็นความหมายหรือค าจ ากดัความร่วมกนั
ได้ว่า การประมาณค่าหรือการประมาณผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโดยอาศยัข้อมูลท่ีได้เก็บ
รวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกตและวิธีการอ่ืนแล้วท าการวิเคราะห์เพื่อตดัสินว่าการ
ด าเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุวตัถุประสงคข์องการด าเนินงานนั้นมากนอ้ยเพียงใด  
  1) ความรู้พืน้ฐานการติดตามการประเมินผล 
   1.1)  การติดตาม(Follow up) หมายถึง การติดตามการปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บ
มอบหมายวา่ไดด้ าเนินการไปแลว้อยา่งไร 
   1.2) การติดตามงาน(Monitoring) หมายถึง การติดตามการใช้ทรัพยากร 
กระบวนการในการท างานตามแผนงาน ตลอดจนผลงานจากการปฏิบติังาน 
   1.3)  การประเมิน(Assessment) หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลให้อยู่
ในรูปท่ีสามารถตีความได ้เพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับน าไปสู่การตดัสินใจในชั้นประเมินผล(Evaluation) 
   1.4)  การประเมินผล(Evaluation) กระบวนการคน้หาหรือการตดัสินคุณค่า
หรือจ านวนของบางส่ิงบางอยา่ง โดยใชม้าตรฐานของการประเมิน รวมทั้งการตดัสินโดยอาศยัเกณฑ์
ภายในหรือภายนอก 

1.5.) การวิจยัประเมินผล(Evaluation Research) หมายถึง การน าเอาวิธีการ
ท าวจิยั 

มาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินผล 
2) ความส าคัญของการประเมินผล 

   จุดมุ่งหมายของการวิจยัประเมินผลก็เพื่อวดัผลกระทบของโครงการเทียบ
กับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นฐานะเป็นกรรมวิธีท่ีน าไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการและ
ปรับปรุงโครงการในอนาคต ผลของการประเมินผลดงักล่าว ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจใน
ประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

2.1) ควรจะให้มีโครงการต่อไปหรือควรจะยุติ การประเมินผลท าให้ทราบ
ถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัต่างๆ รวมทั้งทราบถึงผลลพัธ์และผลกระทบของโครงการดว้ย 
ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะตดัสินใจวา่ควรจะมีการด าเนินการต่อไปหรือควร
จะยติุ 
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   2.2) เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานและแนวทางปฏิบติัให้กา้วหน้า การ
ประเมินผลโครงการจะมุ่งไปสู่การประเมินผลของการปฏิบติัของผูบิ้หารโครงการและทีมงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงการประเมินในลกัษณะดงักล่าว จะท าให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัระเบียบวิธีการปฏิบติั
และแนวทางการปฏิบติั 
   2.3) ควรเพิ่มหรือตดัออกซ่ึงมาตรการและเทคนิคบางอบ่างของโครงการใน
กรณีท่ีโครงการเกิดปัญหาและขอ้ขดัขอ้ง อาจจ าเป็นท่ีจะตอ้งใช้เทคนิคหรือมาตรการใหม่ๆ เขา้มา
ประยกุตใ์ช ้
   2.4) เพื่อสร้างโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันในทอ้งท่ีอ่ืนๆ ในกรณีท่ี
โครงการประสบผลส าเร็จอาจจะน ามาเป็นแนวทางและขอ้มูลส าหรับโครงการอ่ืนๆ ต่อไป 
   2.5) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจดัสรรทรัพยากรระหวา่งโครงการท่ีเลือก
แลว้ กรณีท่ีมีหลายโครงการแต่มีทรัพยากรจ ากดั จ  าเป็นตอ้งเลือกเฉพาะบางโครงการมาด าเนินการ
และตดัโครงการท่ีคุณค่านอ้ยออกไป 
   2.6) เพื่อประกอบการตดัสินใจในการยอมรับหรือปฏิเสธเทคนิคหรือทฤษฎี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ ในกรณีท่ีเทคนิคหรือทฤษฎีท่ีน ามาใชมี้ขอ้บกพร่องก็ไม่ควรน ามาใช ้
  3) ประโยชน์ของการประเมินผล 
   การประเมินผลโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ สรุปได้ 
ดงัน้ี    3.1) เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนอยา่งต่อเน่ือง 
   3.2) เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   3.3) เพื่อใช้เป็นสารสนเทศของในการตดัสินใจด าเนินโครงการในระยะ
ต่อไป 
   3.4) ก่อใหเ้กิดความรอบคอบในการปฏิบติัมากข้ึน  
   3.5) สามารถน าผลส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค หรือขอ้บกพร่องท่ีได้จากการ
ประเมินผลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการปฏิบติัการให้สามารถใช้ด าเนินการได้โดยมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
   3.6) เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจาก
โครงการ 
   3.7) เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่ผูป้ฏิบติังานตามโครงการ เน่ืองจาก
การประเมินผลเป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานและวิธีการใหม่ๆ ยอ่มจะช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน
พึงพอใจและกระตือรือร้นในการปฏิบติังานมากข้ึน  
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 2.1.5  วธีิการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
  หฤทยั มีนะพนัธ์ (2550) ประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบการใชท้รัพยากรกบั
ผลท่ีไดรั้บ ซ่ึงวดัในรูปตวัเงินออกมา ราคาท่ีใชเ้ป็นราคาซ่ึงแสดงความหายากของทรัพยากร ในกรณีท่ี
ผลของโครงการไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเงินได ้ก็จะมีการเปรียบเทียบวา่ตน้ทุนท่ีใชใ้นการไดม้า
ซ่ึงผลประโยชน์นั้นต ่าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปไดห้รือไม่ 
  ในการวดัประสิทธิภาพของโครงการสามารถท าได ้2 ทาง คือ การวิเคราะห์ตน้ทุน
ผลประโยชน์หรือการวเิคราะห์ประสิทธิผล 
  1) การวเิคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ (cost-benefit analysis) เป็นการประมาณค่าของ
ประโยชน์ของโครงการทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม และตน้ทุนของโครงการทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เม่ือก าหนดรายการของตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการได้แล้ว ก็จะน าตน้ทุนและ
ผลประโยชน์น้ีคิดออกมาเป็นตวัเงินและเปรียบเทียบกนั 
  2) การวิเคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล (cost-effectiveness) จะใช้กรณีของโครงการท่ี
ไม่สามารถก าหนดผลประโยชน์ออกมาเป็นตวัเงินได ้เทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ
จะมีความเหมาะสมกว่า วิธีการน้ีวิเคราะห์เพียงแต่ก าหนดต้นทุนออกมาเป็นตวัเงินเท่านั้น ส่วน
ผลประโยชน์นั้นก าหนดมาเป็นหน่วยของผลงาน การวิเคราะห์ประสิทธิผลนั้นจะมุ่งวดัว่าผลท่ีได้
ออกมานั้นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายออกมาเป็นเท่าไหร่หรืออีกนยัหน่ึง ผลท่ีเกิดข้ึนนั้นมีตน้ทุนต่อหน่วยเป็น
เท่าไหร่ 

เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ 
เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพของโครงการท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางและไดนิ้ยม

น ามาประยกุตใ์ชก้บัโครงการนั้นมีอยู ่2 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบท่ี 1การวิเคราะห์ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายกบัผลตอบแทนหรือผลประโยชน์  
(cost-benefit analysis) หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ C/B 
   1.1) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio :BCR) คือ 
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์รวม (Benefit)  หารด้วยมูลค่าปัจจุบนัของต้นทุนรวม (Cost) เพื่อ
ตดัสินใจวา่แต่ละโครงการหรือธุรกิจนั้นมีความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่  

                           B C ratio =  
PV of Benefit

PV of Cost
⁄    (1) 

      โดยท่ี B/C > 1   คุม้ค่าการลงทุน 
                                       B/C = 1   เท่าทุน    
                                       B/C < 1   ไม่คุม้ทุน ขาดทุน 
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   1.2) ผลตอบแทนสุทธิ (net benefit) คือ ผลต่างระหวา่งผลตอบแทน (B) กบั
ค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุน (C) ดงัสมการต่อไปน้ี 
    NB     =    B – C      (2) 
   1.3) ผลตอบแทนภายในจากการลงทุน ( internal rate of return) หมายถึง
อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ ซ่ึงเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีไดค้  านวณส่วนลดแลว้ ท าใหมู้ลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน หรือหมายถึงอตัราส่วนลดซ่ึงท าให้มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิเท่ากบัศูนยพ์อดี 
   จะเห็นไดว้่า วิธีหา IRR เป็นวิธีท่ีส าคญั และจ าเป็น ซ่ึงผูล้งทุนทุกคน ตอ้ง
ประเมินก่อนวา่ โครงการท่ีจะลงทุนนั้นมีค่า IRR เป็นเท่าไร ยิง่ถา้ลกัษณะของธุรกิจ มีความเส่ียงสูง ก็
ยิง่ตอ้งมีค่า IRR สูง เพื่อชดเชยกบัความเส่ียง เรียกวา่ High risk high return  ทั้งน้ี ในการลงทุน ผูล้งทุน
คงตอ้งพิจารณาว่า หากโครงการท่ีจะลงทุน ให้ผลตอบแทนต ่ากว่าตน้ทุนเงินทุน เช่น สมมติว่า ผู ้
ลงทุน ไดเ้งินทุนมาจากการกู ้ในอตัรา 15% หากประเมินโครงการแล้วพบว่า โครงการท่ีสนใจ ให้
ผลตอบแทนเพียง 10 หรือ 12 % ก็ไม่น่าลงทุน หรือแมแ้ต่บางโครงการอาจให้ผลตอบแทนถึง 15% 
เทา่กบัตน้ทุนเงินกู ้ก็ยงัไม่น่าลงทุนอยูดี่ เพราะท าไปก็เสมอตวั ไม่มีก าไร เพราะการตดัสินใจลงทุนใน
เชิงธุรกิจ ยอ่มตอ้งการผลตอบแทนสูงกวา่ ตน้ทุนเงินลงทุน ยกเวน้แต่วา่ หากเป็นโครงการของรัฐ เพื่อ
การสาธารณประโยชน์ ก็อาจไม่จ  าเป็นตอ้งให้ผลตอบแทนในแง่กระแสเงินสดรับท่ีคุม้ค่ากบัตน้ทุน
ของเงินลงทุนก็ได ้
  2) รูปแบบท่ี 2  การวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis) 
หรือท่ีเรียกยอ่ๆ วา่ C/E  
    ส าหรับโครงการท่ีไม่สามารถวดัผลก าไรหรือตีค่าของผลประโยชน์ออกมา
เป็นตวัเงินไดน้ั้น นกัประเมินนิยมใชว้ธีิวดัประสิทธิผลแทน ซ่ึงจะช่วยลดความยุง่ยากในการประมาณ
ค่าผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการให้เป็นค่าเงินตรา จดัว่าเป็นการประเมินทางเลือกในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการอีกทางหน่ึง เพราะเป็นวิธีท่ีง่ายต่อการน ามาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
ดว้ยการค านวณผลหารระหวา่งค่าใชจ่้ายท่ีมีหน่วยเป็นค่าเงินกบัผลลพัธ์ซ่ึงไม่มีหน่วยเป็นค่าเงิน ดงัรูป
สมการต่อไปน้ี 

สูตรการค านวณ 

𝐶 𝐸 =  
ค่าใชจ่้ายสุทธิเป็นค่าเงิน

ผลลพัธสุ์ทธิท่ีไม่เป็นค่าเงิน
⁄      (3) 

   ขั้นตอนในการวิเคราะห์ C/E ขั้นแรกตอ้งแยกแยะว่าอะไรคือผลตอบแทน 
และอะไรคือค่าใชจ่้าย แลว้ตีค่าเฉพาะค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นค่าเงินตรา จากนั้นก็น ามาเปรียบเทียบกบัค่า C/E 
ท่ีได ้ก็จะเป็นผลลพัธ์หรือผลกระทบของโครงการวา่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือไม่เพียงใด 
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   เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง อตัราส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์หรือ
ส่ิงส่งออกของโครงการกบัความพยายามหรือปัจจยัน าเขา้สู่โครงการ โดยมุ่งท่ีการเพิ่มผลลพัธ์ใน
ระดบัสูงสุดต่อหน่ึงหน่วยของการลงทุน หรือมุ่งท่ีการลดการลงทุนต ่าสุดต่อหน่วยของผลลพัธ์ท่ีคง
เดิม ประสิทธิภาพถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการวิจยัประเมินผลก็ดว้ยความมุ่งหวงัท่ีจะลดความสูญ
เปล่าทางการบริหารและการน าทรัพยากรท่ีมีค่ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   การวิเคราะห์ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพท าการวิเคราะห์โดยวิธีการคิด
วเิคราะห์ตน้ทุนกบัประสิทธิผล (cost-effectiveness analysis) หรือท่ีเรียกยอ่วา่ C/E  โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 

       ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ =  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ

จ านวนกลุ่มท่ีไดรั้บอนุมติัเงินกู้
  (4) 

 

      ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ =  
ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ

จ านวนสมาชิกในกลุ่มท่ีไดรั้บอนุมติัเงินกู
 ้ (5) 

 
2.1.6        แนวทางการพจิารณาให้เงินกู้ยมืตามหลกั 5’C 

    1.คุณลักษณะและคุณสมบัติของผู ้กู้ (Character) เป็นคนซ่ือสัตย์ รักษาค าพูด 
ขยนัหมัน่เพียร ตั้งใจท ามาหากิน อดทน ไม่เคยโกงเงินผูอ่ื้น ไม่เสเพล ไม่เล่นการพนนั ไม่เคยมีประวติั
เสียกายทางการเงิน มีความรู้ และมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีท า 
   2.ความสามารถในการช าระหน้ี (Capacity)  
   2.1)ความสามารถในการช าระหน้ีพิจารณาจากรายได ้การกูเ้งินไปลงทุนควร
มีการประมาณการรายได ้รายจ่าย แต่ละเดือนจะเหลือเท่าใดและเพียงพอท่ีจะช าระหน้ีหรือไม่ หากไม่
พอก็ตอ้งลดจ านวนเงินใหกู้ล้ง แต่ก็มีขอ้พึงระวงัคือ หากอนุมติัเงินกูใ้หแ้ลว้ผูข้อกูไ้ดเ้งินไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการและตอ้งไปกูเ้งินนอกระบบมาใช้หรือกูเ้งินจากท่ีอ่ืนมาใช้ก็อาจจะช าระหน้ีคืนให้กบั
กลุ่มไม่ไดเ้ช่นกนั กรณีเช่นน้ี การปฏิเสธการใหกู้ก้็อาจเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ 
   2.2)ภาวะตลาดส าหรับการคา้ท่ีจะตอ้งพิจารณาดูวา่สินคา้หรือธุรกิจท่ีจะท า
นั้นมีตลาดรองรับหรือไม่ สามารถขายไดห้รือไม่ ขายอยา่งไร หรือราคาขายเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน
แลว้เป็นอยา่งไร 
           2.3)มีปัญหาในการหาวตัถุดิบมาผลิตหรือไม่ 
    2.4)ท าเลท่ีตั้งของกิจการเป็นอย่างไร มีปัญหาเร่ืองสภาพแวดลอ้ม หรืออยู่
ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ หรือใกลแ้หล่งสินคา้ท่ีจะขาย หรือสะดวกต่อผูซ้ื้อหรือไม่ 
  3.เงินทุนของผูกู้ ้ (Capital) ผูข้อกู้ควรมีเงินลงทุนของตนเองจ านวนหน่ึงท่ีเตรียม
สะสมไวส้ าหรับประกอบธุรกิจในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนลงทุนทั้งหมดท่ีตอ้งใช้ในการท า
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ธุรกิจเพราะหากใชเ้งินทุนของตนเองนอ้ยแต่ขอกูม้าก ผูกู้ต้อ้งมีภาระในการผอ่นช าระหน้ีสูง ท าใหเ้กิด
หน้ีมีปัญหาข้ึนไดใ้นภายหลงั นอกจากน้ีการท่ีผูข้อกูใ้ช้เงินลงทุนของตนเองมากย่อมเป็นการแสดง
ความมัน่ใจในธุรกิจของตนเองอย่างหน่ึงและมีความตั้งใจจริงท่ีจะประกอบธุรกิจของตนเองให้
ประสบความส าเร็จ 
            4.หลกัประกนั (Collateral) บุคคลท่ีค ้าประกนัควรมีฐานะทางการเงินดีพอท่ีจะสามารถ
ช าระหน้ีแทนไดห้รือตอ้งเป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบ น่าเช่ือถือ หรือถา้เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัก็ตอ้ง
มีสภาพคล่องสูงหรือสามารถขายไดง่้ายและรวดเร็ว และควรก าหนดว่าควรให้กูไ้ดก่ี้เปอร์เซนต์ของ
ราคาประเมินหลกัทรัพย ์เพื่อใหมี้ส่วนต่างส าหรับดอกเบ้ียท่ีจะเกิดข้ึนหากตอ้งมีการบงัคบัเอาทรัพยท่ี์
เป็นหลกัประกนัเพื่อช าระหน้ี เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาท่ีว่าจะบงัคบัเอาเงินจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนั 
ภาระหน้ีก็เกินมูลค่าหลกัประกนัแลว้ 
  5.เหตุการณ์ท่ีไม่อาจควบคุมได้ (Condition) ความเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ใน
ปัจจุบนัมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีผูป้ระกอบการไม่อาจควบคุมได ้เช่น ปัญหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตมีราคา
สูงข้ึนเพราะขาดแคลน ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต ่าท่ีท าให้ก าลงัซ้ือลดลง ปัญหาสินคา้ลน้ตลาดเพราะ
มีผูผ้ลิตมากเกินไป ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศท่ีมีผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรในกรณีท่ีเห็นว่า
อาจมีบางปัจจยัก่อให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจหรือการคา้ของผูกู้แ้ละอาจส่งผลต่อการช าระหน้ีก็ตอ้ง
พิจารณาวา่จะใหกู้ไ้ดห้รือไม่ (หทยัรัตน์ โพธ์ินา, 2555) 
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

บุรี ศรีสมบูรณ์ (2543) ท าการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคโครงการสินเช่ือพฒันา
ชนบทธนาคารออมสิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบปัญหาและอุปสรรคของโครงการสินเช่ือ
เพื่อพฒันาชนบท ภายหลงัท่ีธนาคารรับโอนงานมาจากกองทุนพฒันาชนบท ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยศึกษาการด าเนินการของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย ์ จงัหวดัตราด กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จงัหวดัเพชรบุรี กลุ่ม
เครือข่ายออมทรัพยเ์พื่อการผลิตโคกส าโรง จงัหวดัลพบุรี และกลุ่มศูนยร์วมน ้าใจธนาคารหมู่บา้น 
จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ ในกลุ่มตวัอยา่งมีปัญหาและอุปสรรค ดงัต่อไปน้ี ปัญหาชาวบา้นบาง
กลุ่มรวมตวักนัเพื่อจดัตั้งกลุ่มเฉพาะกิจข้ึน โดยตอ้งการกูเ้งินจากโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท 
(สพช.) เท่านั้น มิไดร้วมตวักนัตามนโยบายสร้างความเขม้แขง็ในกลุ่มใหช้าวบา้นในกลุ่มมีอาชีพและ
รายได ้ สามารถยนืหยดัดว้ยตนเอง มีการพฒันากลุ่มใหย้ ัง่ยนืต่อไป ซ่ึงเม่ือชาวบา้นรวมตวักนัข้ึนมา
เพื่อจดัตั้งกลุ่ม ไม่มีการออมทรัพยอ์ยา่งจริงจงั ไม่มีวนิยั ไม่มีความอดทน ไม่เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
เม่ือไดเ้งินกูม้าแลว้ไม่ยอมส่งช าระคืนธนาคาร อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีพฒันาการอ าเภอ พฒันาชุมชนบางพื้นท่ี
ไม่ใหค้วามร่วมมือ รวมทั้งมีการส่ือขอ้มูลท่ีผดิให้แก่กลุ่ม ท าใหเ้กิดความสับสน ปัญหาหน้ีคา้งช าระไม่



 
 

18 
 

มีแนวทางแกไ้ขท่ีชดัเจน ท าใหล้ าบากใจในการปฏิบติังาน สพช. ไม่มีมาตรการท่ีชดัเจนในการ
ด าเนินการกบักลุ่มสมาชิกท่ีใชเ้งินกูผ้ดิวตัถุประสงคห์รือกรรมการกลุ่มทุจริต มีการอนุมติัเงินกูล่้าชา้ 
บางคร้ังไม่ทนักบัความตอ้งการในช่วงฤดูการผลิตของกลุ่มหรือระยะเวลาท่ีตอ้งการกูข้องกลุ่ม 
ข่าวสารบางอยา่งธนาคารออมสินสาขาทราบหลงัจากสมาชิก สพช. การเปล่ียนแปลงวงเงินกูใ้หใ้หม่
ท าใหเ้กิดความสับสน ขาดงบประมาณในการน ากลุ่มไปศึกษาดูงาน และ สพช. ไม่มีการก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีในการปฏิบติังานใหธ้นาคารออมสินสาขา บางคร้ังท าใหเ้กิดการอนุมติัเงินกูซ้ ้ าซอ้นกบั
สาขาอ่ืน 

 สุณี จีระสมบูรณ์ยิ่ง (2543) ท าการศึกษาเร่ืองการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตในโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาสอยดาว 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใน
โครงการ สพช. และเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อ
การผลิตในโครงการ สพช. นอกจากน้ียงัศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกลุ่มใหมี้สภาพ
คงอยูไ่ดข้องกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตในโครงการ สพช. งานวิจยัน้ีศึกษาจากสมาชิกของกลุ่มออม
ทรัพยเ์พื่อการผลิตจ านวน 6 กลุ่ม รวมจ านวนตวัอย่าง 194 คน โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์
เพิ่มเติม ผลการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินกิจการในปัจจุบนัของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตใน
โครงการ สพช. ส่วนใหญ่กลุ่มจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นบางปี มีการแบ่งหน้าท่ีกนัท างาน
ชัดเจน แจง้ผลการด าเนินงานของกลุ่มให้สมาชิกทราบ ประธานกลุ่มมีความสามารถในการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ความเสียสละอุทิศเวลาท างาน มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ให้
สมาชิกกูเ้งินจากกลุ่มไปใชจ่้ายได ้ สมาชิกมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมประชุม มีการแสดงความคิดเห็น 
และมีการออมทรัพยร่์วมกนั วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของการเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต
คือ สมาชิกส่วนใหญ่ตอ้งการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และตอ้งการกู้เงินไปประกอบอาชีพ ส่วน
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเขา้รวมกลุ่ม ส่วนใหญ่เห็นวา่ กลุ่มยงัประสบปัญหาไม่มีเงินเพียงพอ
ในการด าเนินงาน ไม่มีกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เช่นการแปรรูปสินคา้เกษตรเพื่อการอุตสาหกรรม ในการ
ด าเนินงานร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม สมาชิกไม่มีเวลาให้กบักลุ่ม ปัญหาต่างๆ เกิดจากการขาด
แคลนเงินทุนด าเนินงาน ปัญหาไม่มีกิจกรรมเสริมท าร่วมกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม อีกทั้งไม่มีตลาด
รองรับผลผลิตท่ีผลิตร่วมกนัได้ของกลุ่ม ท าให้กิจกรรมต่างๆ ท่ีท าข้ึนตอ้งล้มเลิกไปท าให้สมาชิก
ภายในกลุ่มขาดการติดต่อกนั จึงท าให้การรับรู้ข่าวสารต่างๆ ของกลุ่มล่าช้าตามไปดว้ย และส าหรับ
ดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้มีสภาพคงอยูไ่ดข้องกลุ่ม พบวา่มีปัจจยัดา้นการมี
ส่วนร่วม และปัจจยัด้านการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกท่ีทางกลุ่มไม่สามารถตอบสนอง
ให้กับสมาชิกได้ ซ่ึงเป็นต้นเหตุให้สมาชิกไม่ค่อยให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม 
ขอ้เสนอแนะจากกลุ่มสมาชิก พบวา่ส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะให้กลุ่มด าเนินกิจกรรมในดา้นการ
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ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได ้ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานของรัฐ พบว่าหน่วยงาน
ของรัฐจะค านึงถึงการสร้างค่านิยมให้กบัสมาชิก เน้นการจดักิจกรรมและเน้นการช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์ประกอบอาชีพมากกวา่การช่วยเหลือดา้นตวัเงิน 
  เสาวณิต พูลเพชร (2546)  ท าการศึกษาเ ร่ืองการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของธนาคารออมสิน กรณีศึกษาธนาคารออมสินภาค 4 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงานของโครงการ สพช. โดย
ใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกโครงการ สพช. และตรวจสอบค่าใชจ่้ายใน
การบริหารโครงการต่อหน่วย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ โครงการ สพช.ของ
ธนาคารออมสินภาค 4 บรรลุประสิทธิผลระดบัสูง โดยพิจารณาในดา้นธนาคารมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม/องคก์รชุมชน  ดา้นการพฒันาในรูปแบบต่างๆ แก่สมาชิกกลุ่ม/องคก์รชุมชน  
และด้านการยกระดบัคุณภาพชีวิตให้กบัสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชน ส าหรับประสิทธิภาพด้านการ
บริหารจดัการโครงการ พิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเฉล่ียต่อกลุ่มและต่อจ านวน
สมาชิกพบวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการเฉล่ียต่อกลุ่มมีแนวโน้มลดลงในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อจ านวนสมาชิกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ สพช. ลดนอ้ยลง  
  สุปัญญา จิตสว่างโศภิต ( 2549 )ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินประสิทธิผลโครงการ
สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของธนาคารออมสิน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแห จงัหวดั
อ่างทอง มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1.เพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไป รูปแบบ และขั้นตอนของการจดัการบริหาร
โครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท 2.เพื่อประเมินประสิทธิผลในการด าเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อ
พฒันาชนบท และ 3.เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานโครงการสินเช่ือเพื่อ
พฒันาชนบท กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากโครงการ สพช. ผล
การศึกษา พบว่า โครงการ สพช.ของธนาคารออมสินประสบความส าเร็จในระดบัปานกลาง โดย
ประสบความส าเร็จในด้านการท่ีธนาคารมีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาความเขม้แข็งให้กบัองค์กร
ชุมชนมากท่ีสุด  รองลงมาประสบความส าเร็จในดา้นท่ีธนาคารไดส่้งเสริมและสนบัสนุนเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบุคคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ไม่ว่าในเร่ืองความเป็นอยู่ การศึกษา การสาธารณสุข และการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได ้และประสบความส าเร็จในการท่ีธนาคารไดใ้ห้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาในรูปแบบต่างๆ แก่องคก์รชุมชน 
                 หทัยรัตน์ โพธ์ินา (2555) ท าการศึกษาเร่ืองผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองในการใช้สินเช่ือเพื่อพัฒนาชนบทจากธนาคารออมสิน สาขาแม่แตง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองก่อนและหลงัใชสิ้นเช่ือ
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เพื่อพฒันาชนบทจากธนาคารออมสินสาขาแม่แตงและยงัเปรียบเทียบผลการด าเนินงานหลงัใชสิ้นเช่ือ
ระหว่างกองทุนแต่ละกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างคือกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนในอ าเภอแม่แตง 
ประกอบด้วยกลุ่มท่ีได้รับสินเช่ือน้อย (400,000-800,000 บาท) กลุ่มท่ีได้รับสินเช่ือปานกลาง 
(800,001-1,200,000 บาท) และกลุ่มท่ีไดรั้บสินเช่ือมาก (1,200,001-3,000,000 บาท) ผลการศึกษา
พบวา่ 1) กองทุนท่ีไดรั้บสินเช่ือนอ้ย (400,000-800,000 บาท) สมาชิกมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
สินเช่ือของกองทุนหมู่บา้นในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสิน
มากท่ีสุดคือวงเงินกูส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกองทุน วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินทุนคือน าไป
ใหส้มาชิกกูย้มืทั้งหมด หลงัใชสิ้นเช่ือกองทุนมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน โดยมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
สินเช่ือจากธนาคารออมสินในระดบัปานกลาง 2) กลุ่มท่ีไดรั้บสินเช่ือปานกลาง (800,001-1,200,000 
บาท) สมาชิกมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือของกองทุนหมู่บา้นในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสินมากท่ีสุดคืออตัราดอกเบ้ียเงินกูต้  ่า วตัถุประสงคข์องการ
ใช้เงินทุนคือน าไปให้สมาชิกกูย้ืมทั้งหมด หลงัใช้สินเช่ือกองทุนมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน โดยมีความพึง
พอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือจากธนาคารออมสินในระดบัปานกลาง และ 3) กลุ่มท่ีไดรั้บสินเช่ือมาก 
(1,200,001-3,000,000 บาท) สมาชิกมีความพึงพอใจในการใช้บริการสินเช่ือของกองทุนหมู่บา้นใน
ระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการจากธนาคารออมสินมากท่ีสุดคือวงเงินกูส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกองทุน วตัถุประสงคข์องการใชเ้งินทุนคือน าไปให้สมาชิกกูย้มืทั้งหมด หลงัใช้
สินเช่ือกองทุนมีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน โดยมีความพึงพอใจในการใชบ้ริการสินเช่ือในระดบัปานกลาง 
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บทที ่3  

 
ระเบียบวธิิวจิยั 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ี
ใชบ้ริการกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพรพร้อมทั้งศึกษาถึงผลส าเร็จของกลุ่มสมาชิก
ซ่ึงสามารถวเิคราะห์ไดด้งัภาพ ท่ี 3.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสินเช่ือเพือ่พฒันาชนบท 

ทีใ่ช้บริการกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

 

ด้านคณะ                   
กรรมการกลุ่ม 

 

ด้านสมาชิก
กลุ่ม  

 

ด้านโครงสร้าง
การปฏิบัติงาน 

 

ด้านการได้รับ
สนับสนุนต่างๆ 

 

ด้านผลการ
ด าเนินงาน 

 

1.การก าหนด
กฎระเบียบไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 
2.การวางแผนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
3.การแบ่งหนา้ท่ีใน
การปฏิบติังาน 
4.การก ากบัดูแลและ
ติดตามสมาชิกกลุ่ม 
5.การเผยแพร่ช่ือเสียง
และประชาสมัพนัธ์ 
 
 

1.ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบติังาน 
2.การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบติังาน 
 3.การเรียนรู้และ
ศึกษาเพิ่มเติมในการ
ปฏิบติังาน 
4.ความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน 
 

1.ความรู้ความ
เขา้ใจในการใช้
สินเช่ือ 
2.การช าระหน้ีคืน
เงินกูใ้หก้บักลุ่ม 
3.การน าเงินกูไ้ป
ใชต้าม
วตัถุประสงค ์
4.การออมเงินกบั
กลุ่มตามท่ีก าหนด 
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1.การไดรั้บการ
สนบัสนุนเงินทุน
จากภาครัฐ 
2.การไดรั้บการ
สนบัสนุนอ่ืนๆ  
 

1.สดัส่วนผูกู้ต้่อ
สมาชิกทั้งหมด 
2.สดัส่วนผูอ้อมต่อ
สมาชิกทั้งหมด 
3.รางวลัต่างๆ ท่ีกลุ่ม
เคยไดรั้บ 
4.อตัราส่วนผลก าไร
ต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ 
 
 
 

ความส าเร็จของกลุ่มสมาชิกสินเช่ือเพือ่พฒันาชนบท 
ความส าเร็จสูง  ปานกลาง  ต  ่า 
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จากกรอบแนวคิดในแผนภูมิท่ีแสดงขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการด าเนินงานของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันา
ชนบทจะมีศกัยภาพการด าเนินท่ีดีนั้น ตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัทั้งหมด 5 ดา้น คือ 1.ดา้นโครงสร้าง
การปฏิบัติงาน ซ่ึงกฎระเบียบข้อบังคับและวิธีการปฏิบติังานนั้นเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   2.ดา้น
คณะกรรมการกลุ่ม ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในการบริหารกลุ่ม มีความพร้อมในการปฏิบติั
หน้าท่ี พร้อมทั้งเขา้ใจในกระบวนการด าเนินงานของกลุ่มเป็นอย่างดี สามารถบริหารกลุ่มให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 3.ดา้นสมาชิกกลุ่ม จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือกบักลุ่มทั้งในส่วน
ของรายละเอียดขั้นตอนการกูเ้งิน วตัถุประสงค์ในการกู ้การช าระหน้ีคืน รวมไปถึงการออมเงินกบั
กลุ่ม  4.ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กลุ่มสามารถด าเนินการได ้นัน่
คือการไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์รต่างๆดา้นเงินทุน ไดแ้ก่ การไดรั้บเงินสนบัสนุนจากองคก์รของ
ภาครัฐ และ การไดรั้บการสนบัสนุนอ่ืนๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การเขา้ไปสนบัสนุนของ
พฒันาชุมชน หรือการเขา้มาให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆ และปัจจยัท่ี 5.ดา้นผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม โดยจะตอ้งมีทั้งการกูเ้งินจากกลุ่มของสมาชิกและการออมเงินของสมาชิก จึงจะท าให้กลุ่มมีผล
ก าไรจากการด าเนินงาน ซ่ึงหากกลุ่มมีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้กลุ่มอาจไดรั้บรางวลัจากหน่วยต่างๆ
ดว้ย ไม่วา่จะเป็นรางวลัจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาศึกษาน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มสมาชิกสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีใชบ้ริการสินเช่ือกบัธนาคาร
ออมสินสาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพรทั้งหมด  8 กลุ่ม โดยท าการเก็บขอ้มูลทุกกลุ่ม ทั้งคณะกรรมการ
กลุ่มและสมาชิกกลุ่ม ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มนั้นท าการเก็บขอ้มูลทุกคน 
 จ านวนขนาดตวัอยา่งของแต่ละกลุ่ม มีดงัน้ี 
  1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจชนบท เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 14 ราย และเก็บ
ขอ้มูลสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย 

 2.กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้ก้วพฒันา เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 14 รายและเก็บ
ขอ้มูลสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย 

 3.กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 12 ราย และเก็บขอ้มูล
สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย 

 4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 14 ราย และเก็บขอ้มูล
สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย 

 5.กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 14 ราย และเก็บขอ้มูล
สมาชิกกลุ่มจ านวน 27 ราย 
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 6.กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 14 ราย 
และเก็บขอ้มูลสมาชิกกลุ่มจ านวน 50 ราย 

 7.กองทุนหมู่บา้นนาเมือง เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 12 ราย และเก็บขอ้มูลสมาชิก
กลุ่มจ านวน 50 ราย 

 8.กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน เก็บขอ้มูลคณะกรรมการกลุ่มจ านวน 15 ราย และเก็บขอ้มูลสมาชิก
กลุ่มจ านวน 50 ราย 
 
3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท (สพช.) ท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออมสิน
สาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท (สพช.) 
เช่น ค าสั่งการให้สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารการวิจยั หนงัสือเก่ียวกบั
การพฒันาชนบท บทความในวารสาร หนงัสือพิมพ ์ตลอดจนการคน้ควา้ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต 
 
3.4  วธีิการศึกษา 
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของธนาคารออมสิน สาขาท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร มีวธีิการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ีคือ 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท เป็นการศึกษาปัจจยัทั้งหมด 5 
ดา้น ไดแ้ก่  

  1.ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่ม ท าการศึกษาเก่ียวกบั 
                   1.1 การก าหนดกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่ม โดยพิจารณาถึง มีการก าหนดระเบียบ
และขอ้ปฏิบติัของกลุ่มอยา่งชดัเจน ตลอดจนมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 
                   1.2 การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม โดยพิจารณาถึง มีการวางแผนการท างานเพื่อให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม การก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน และการวางแผนดา้นการด าเนินงานต่างๆ  
                   1.3 การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึง มีการจดัท าโครงสร้างหน้าท่ีการ
ท างานท่ีชดัเจน  มีความสามารถการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน 
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      1.4 การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม โดยพิจารณาถึง มีการติดตามผลการปฏิบติังาน
ของสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีแผนการติดตามหน้ีคา้งช าระ  และการมีสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือต่างๆ 
                  -การเผยแพร่ช่ือเสียงให้กบักลุ่ม โดยพิจารณาถึง การประชาสัมพนัธ์กลุ่มให้เป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไป เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามส่ือต่างๆ 

2. ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม ท าการศึกษาเก่ียวกบั  
     2.1 ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึง จ านวนของคณะกรรมการ

กลุ่ม การน าความรู้ทางวิชาการมาใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่ม และการแกปั้ญหาต่างท่ีเกิดข้ึนภายใน
กลุ่ม  

     2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึง จ านวนท่ีคร้ังท่ี
จดัใหมี้การประชุมกลุ่ม และจ านวนคร้ังท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่ม  

     2.3 การเรียนรู้และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการท างาน โดยพิจารณาถึง จ านวนคร้ังท่ีกลุ่ม
จดัใหมี้การอบรม หรือ มีการศึกษาดูงาน และจ านวนคร้ังท่ีไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าว 

     2.4 ความพึงพอใจในการท างาน โดยพิจารณาถึง ความพึงพอใจเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงาน 
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตนในการท างาน วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน 

3. ดา้นสมาชิกกลุ่ม ท าการศึกษาเก่ียวกบั 
        3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในการสินเช่ือ โดยพิจารณาถึงการท่ีสมาชิกกลุ่มทราบ
รายละเอียดของการใชสิ้นเช่ือกบักลุ่ม ไดแ้ก่ หลกัเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือของกลุ่ม อตัราดอกเบ้ีย
เงินกูแ้ละเง่ือนไขทัว่ไปในการกูเ้งิน 
        3.2 การกู้ยืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่ม โดยพิจารณาถึง จ านวนเงินกู้ท่ีได้รับ 
เงินงวดท่ีตอ้งส่งช าระใหก้ลุ่ม และวธีิการช าระเงิน  
                   3.3 การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม โดยพิจารณาถึง วตัถุประสงคข์องการกู้
เงิน เช่น ใช้ในการลงทุน ใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือ ใช้ในการช าระหน้ีสิน เป็นตน้ทะเงน้ีตอ้ง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มในการบริการสินเช่ือ 
             3.4 การออมเงินสัจจะ โดยพิจารณาถึง จ านวนเงินออมเงินแต่ละคร้ัง ยอดเงินออมท่ีมีกบักลุ่ม 
ตลอดจนประวติัการออมเงินกบักลุ่ม    
  4. ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆท าการศึกษาเก่ียวกบั 
                   4.1 การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยพิจารณาถึง การไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงิน
สมทบทุนจากหน่วยงานของรัฐ  เป็นตน้ 
   4.2 การไดรั้บเงินการสนบัสนุนอ่ืนๆ โดยพิจารณาถึง การเขา้มาสนบัสนุนทางดา้นความรู้ตลอดการ
ใหค้  าแนะน าต่างๆในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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 5.ดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม  ท าการศึกษาเก่ียวกบั 
                   5.1 จ  านวนผูกู้ ้โดยพิจารณาถึง สัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด 
                   5.2 จ  านวนผูอ้อมเงิน โดยพิจารณาถึง สัดส่วนผูอ้อมต่อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด 
                   5.3 รางวลัท่ีกลุ่มไดรั้บ โดยพิจารณาถึง รางวลัท่ีกลุ่มเคยไดรั้บจากหน่วยงานต่างๆ ในเร่ือง
ของการด าเนินงาน และการบริหารจดัการ  
                   5.4 อตัราส่วนผลก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ และอตัราผลก าไรต่อตน้ทุน ซ่ึงกลุ่มจะตอ้งมีผล
ก าไรในการประกอบการโดยมีรายได้เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายบริหารจดัการภายในกลุ่ม และ
สามารถน าส่งช าระหน้ีคืนเงินกูใ้หก้บัธนาคารได ้ 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์น้ี ได้ใช้แบบสอบถามในการสอบถามกลุ่มตวัอย่างแล้วท าการ
วเิคราะห์โดยใชข้อ้มูลสถิติทางดา้น ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ  
 1. การวดัความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของธนาคารออมสินนั้นเป็นการ
ใหค้ะแนนการบริหารงานของกลุ่มในดา้นต่างๆดงัน้ีคือ 
               1.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่ม เป็นการวดัเก่ียวกบั 
                     1) การก าหนดกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่ม โดยพิจารณาถึง การมีกฎระเบียบและ
ขอ้ปฏิบติัของกลุ่มอยา่งชดัเจนโดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่มอยา่งชดัเจน ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่มแต่ยงัไม่มีรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ ไดค้ะแนน 50 
คะแนน 
กลุ่มไม่มีการตั้งกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัของกลุ่ม ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
          2) การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม โดยพิจารณาถึง มีการวางแผนการท างานเพื่อให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายของกลุ่ม การก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน และการวางแผนดา้นการด าเนินงานต่างๆ โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
กลุ่มมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มท่ีชดัเจน ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  กลุ่มมีการวางแผนการด าเนินงานแต่ยงัไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน ไดค้ะแนน 50 คะแนน 
กลุ่มไม่มีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มท่ีชดัเจน ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
                    3) การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน โดยพิจารณาถึง มีการจดัท าโครงสร้างหน้าท่ีการ
ท างานท่ีชดัเจน  คณะกรรมการมีความสามารถการปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตนโดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  กลุ่มมีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ไดค้ะแนน 100 คะแนน  
  กลุ่มมีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานเพียงบางส่วน ไดค้ะแนน 50 คะแนน 



 

26 

 

  กลุ่มไม่มีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
        4) การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม โดยพิจารณาถึง  มีแผนการติดตามหน้ีคา้งช าระ  
และการมีสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือต่างๆโดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  กลุ่มมีการก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม ไดค้ะแนน 100 คะแนน  
  กลุ่มไม่มีการก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม ไดค้ะแนน 0 คะแนน 

      5) การเผยแพร่ช่ือเสียงให้กบักลุ่ม โดยพิจารณาถึง การประชาสัมพนัธ์กลุ่มให้เป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไป เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามส่ือต่างๆโดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  กลุ่มมีการเผยแพร่ช่ือเสียงใหก้บักลุ่ม ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  กลุ่มไม่มีการเผยแพร่ช่ือเสียงใหก้บักลุ่ม ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
  ดงันั้นคะแนนรวมของปัจจยัด้านโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่ม เท่ากบั 500 คะแนน 
จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียเพื่อใหไ้ดค้ะแนนรวมคงเหลือ 100 คะแนน 
 1.2  ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม เป็นการวดัในดา้น  

     1) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบความรู้ทางวิชาการของ
คณะกรรมการโดยการออกค าถามทางวิชาการมาทดสอบ น าคะแนนท่ีไดข้องกรรมการทุกคนมาหา
ค่าเฉล่ียคิดเป็นคะแนนเตม็ 100 คะแนน    

     2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ พิจารณาถึง จ านวนคร้ังท่ีกลุ่มจดั
ให้มีการประชุมในรอบปีทีผา่นมา แลว้คณะกรรมการกลุ่มแต่ละคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มก่ีคร้ัง คิด
เป็นร้อยละเท่าใด โดยมีคะแนนเท่ากบั 100 คะแนน  

     3) การเรียนรู้และศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมในการท างาน โดยพิจารณาถึง จ านวนคร้ังท่ีกลุ่มจดั
ให้มีการอบรม หรือ มีการศึกษาดูงานในรอบปีท่ีผ่านมา แลว้คณะกรรมการกลุ่มแต่ละคนไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมดงักล่าวก่ีคร้ัง คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยมีคะแนนเท่ากบั 100 คะแนน 

     4) ความพึงพอใจในการท างาน โดยพิจารณาถึง ความพึงพอใจเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงาน 
ต าแหน่งหน้าท่ีในการท างาน วิธีการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน โดยสอบถามว่า
คณะกรรมการมีความพึงพอใจในการท างานหรือไม่ถา้มีความพึงพอใจในการท างาน มีคะแนนเท่ากบั 
100 คะแนน  

    ดงันั้นคะแนนรวมของปัจจยัดา้นคณะกรรมการกลุ่มเท่ากบั 400 คะแนน น ามาหาค่าเฉล่ีย 
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนรวมคงเหลือเท่ากบั 100 คะแนน 

1.3  ดา้นสมาชิกกลุ่ม เป็นการวดัในดา้น 
     1) ด้านความรู้ความเข้าใจในการสินเช่ือ  เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 

รายละเอียดของการใช้สินเช่ือเช่น หลกัเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือของกลุ่ม อตัราดอกเบ้ียเงินกู้และ
เง่ือนไขทัว่ไปในการกูเ้งินใหค้ะแนนเตม็การทดสอบเป็น 100 คะแนน 
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       2) การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่ม โดยพิจารณาถึง จ านวนคร้ังท่ีผิดนดัช าระ
หน้ีกบักลุ่ม วา่มีการผดิช าระหน้ีก่ีคร้ัง คิดเป็นร้อยละเท่าใด เช่น ไม่มีการผดินดัช าระหน้ีเลยไดค้ะแนน 
100 คะแนน    
                  3) การน าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม โดยพิจารณาถึง วตัถุประสงคข์องการกูเ้งิน
ของสมาชิกกลุ่มซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารให้สินเช่ือของกลุ่ม ไดแ้ก่ ใชใ้นการลงทุนและ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ถา้วตัถุประสงค์การกูเ้งินเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
กลุ่ม ได้คะแนน 100 คะแนน  ถ้ากู้เพื่อการอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม ได้คะแนน 0 
คะแนน 
                  4) การออมเงินสัจจะ โดยพิจารณาถึงจ านวนคร้ังท่ีมีการออมเงินกบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา
วา่มีการออมอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือนหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยมีคะแนนเท่ากบั 100 
คะแนน 
 ดงันั้นคะแนนรวมของปัจจยัด้านสมาชิกกลุ่มเท่ากบั 400 คะแนน จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย
เพื่อใหไ้ดค้ะแนนรวมคงเหลือเท่ากบั 100 คะแนน 
 1.4 ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ มีวธีิการวดัดงัน้ี 

     1) การไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยพิจารณาถึง การไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงิน
สมทบทุนจากหน่วยงานของรัฐ  เป็นตน้โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ ไดค้ะแนน 0 คะแนน 

     2) การไดรั้บเงินการสนบัสนุนทางดา้นอ่ืนๆ โดยพิจารณาถึง การเขา้มาช่วยเหลือทางดา้น
ความรู้ตลอดจนการใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆโดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ไดรั้บค าแนะน าหรือความช่วยเหลือต่างๆในการปฏิบติังาน ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  ไม่ไดค้  าแนะน าหรือความช่วยเหลือต่างๆในการปฏิบติังาน ไดค้ะแนน 0 คะแนน 
 ดงันั้นคะแนนรวมของปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ เท่ากบั 200 คะแนน จากนั้น
น ามาหาค่าเฉล่ียเพื่อใหไ้ดค้ะแนนรวมคงเหลือ 100 คะแนน 
  1.5 ดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม  เป็นการวดัเก่ียวกบั 
       1) จ  านวนผูกู้ ้โดยพิจารณาถึง สัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าใด 
โดยมีคะแนนเท่ากบั 100 คะแนน 

     2) จ  านวนผูอ้อมเงิน โดยพิจารณาถึง สัดส่วนผูอ้อมต่อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละเท่าใดโดยมีคะแนนเท่ากบั 100 คะแนน 

     3) รางวลัท่ีกลุ่มไดรั้บ โดยพิจารณาถึง รางวลัท่ีกลุ่มเคยไดรั้บจากหน่วยงานต่างๆ ในเร่ือง
ของการด าเนินงาน และการบริหารจดัการ โดยใหค้ะแนนดงัน้ี 
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  เคยไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ ไดค้ะแนน 100 คะแนน 
  ไม่เคยไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานต่างๆ ไดค้ะแนน 0 คะแนน  
         4) อตัราผลก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ ซ่ึงกลุ่มจะตอ้งมีผลก าไรในการประกอบการโดยมีรายได้
เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายบริหารจดัการภายในกลุ่ม และสามารถน าส่งช าระหน้ีคืนเงินกู้ให้กับ
ธนาคารได ้ โดยใหค้ะแนนดงัน้ี  

ใชว้ิธีการคิดคะแนนแบบเทียบบญัญติัไตรยางค ์โดยกลุ่มท่ีมีอตัราผลก าไรต่อเงินกูท่ี้
ไดรั้บตั้งแต่ 3.00% ข้ึนไป ไดรั้บคะแนน 100 คะแนน 

ดงันั้นคะแนนรวมของปัจจยัดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม เท่ากบั 400 คะแนน จากนั้นน ามา
หาค่าเฉล่ียเพื่อใหไ้ดค้ะแนนรวมคงเหลือ 100 คะแนน 

2.คะแนนความส าเร็จของกลุ่ม 
           ไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียโดยถ่วงน ้ าหนกัของคะแนนแต่ละดา้นเน่ืองจากว่าความส าคญัในแต่ละ
ดา้นไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงใหน้ ้าหนกัความส าคญัในแต่ละดา้นดงัน้ี 
   1.  ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่ม  น ้าหนกั 10% 
   2.  ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม  น ้าหนกั 25% 
   3.  ดา้นสมาชิกกลุ่ม น ้าหนกั 25% 
   4.  ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ  น ้าหนกั 15% 
   5.  ดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม น ้าหนกั 25% 
      ดงันั้น คะแนนความส าเร็จของกลุ่ม = 0.10 (คะแนนดา้นโครงสร้างการปฎิบติังานของกลุ่ม) + 
0.25 (คะแนนดา้นคณะกรรมการกลุ่ม)+ 0.25 (คะแนนดา้นสมาชิกกลุ่ม)+ 0.15 (คะแนนดา้นการไดรั้บ
สนบัสนุนต่างๆ)+ 0.25 (คะแนนดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม) 

การวดัระดับความส าเร็จ 
จากคะแนนความส าเร็จของกลุ่มน ามาจดัระดบัความส าเร็จดงัน้ี 
  ระดับคะแนน  ระดับความส าเร็จ 

นอ้ยกวา่ 50          ต ่า 
50 – 79                ปานกลาง 

  80 – 100              สูง 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อ
พฒันาชนบทของธนาคารออมสินและเพื่อประเมินความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อพฒันา
ชนบทของธนาคารออมสิน โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท
ท่ีกูเ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ทั้งหมด 8 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันารวม
ใจสู่ชนบท กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล  กลุ่มตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กองทุนหมู่บา้นนาเมือง และ 
กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน 
 
4.1ลกัษณะและผลการด าเนินงาน 
ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของ
ธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ ทั้ งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านโครงสร้างการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
ประกอบดว้ย การก าหนดกฏระเบียบไวอ้ย่างชดัเจน การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม การแบ่ง
หน้า ท่ีในการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม การเผยแพร่ช่ือเสียงและ
ประชาสัมพนัธ์ของกลุ่ม 2.ด้านคณะกรรมการกลุ่ม ประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังาน ความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน 3.ดา้นสมาชิกกลุ่ม ประกอบไปดว้ย ความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือ การ
กูย้ืมเงินและช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่ม การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค ์การออมเงินกบักลุ่ม 4.ดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ ประกอบไปดว้ย การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ การไดรั้บเงินกูจ้าก
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ และ 5.ดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม ประกอบดว้ยสัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกกลุ่ม 
สัดส่วนผูอ้อมต่อสมาชิกกลุ่ม รางวลัต่างๆท่ีกลุ่มเคยไดรั้บ และอตัราส่วนก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ   ซ่ึงผล
การศึกษา มีดงัน้ี 

1)กลุ่มออมทรัพย์พฒันาร่วมใจสู่ชนบท 
 กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 267 หมู่ 20 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร กลุ่มเร่ิมมีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2546 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 125 คน ปัจจุบนั
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มีสมาชิกทั้งส้ิน 348 คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 14 คน  สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร 
คา้ขาย และธุรกิจส่วนตวั กลุ่มเปิดท าการทุกวนัท่ี 1-5 ของทุกเดือน และทุกวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-
16.00 น.ปัจจุบนักลุ่มไดกู้้เงินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแลว้จ านวน 5 คร้ัง วงเงินท่ีได้รับ
ปัจจุบนัจ านวน 3,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 3,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็น
รายปี ครบก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 13 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบั
ธนาคาร 217,014.52 บาท กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้ 2,783,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 255
คน 

1.1 ด้านโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มไดก้ าหนดรับฝากเงินของสมาชิกทุก

วนัท่ี 1-5 ของเดือน และทุกวนัเสาร์ เวลา 9.00-16.00น. โดยสมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการ
กลุ่มแลว้คณะกรรมการจะลงยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของสมาชิก ซ่ึงทางกลุ่มไม่ไดจ้  ากดัจ านวน
เงินในการรับฝาก แต่ตอ้งฝากขั้นต ่าเดือนละ 1 คร้ังในการกูเ้งินแต่ละคร้ัง สมาชิกตอ้งยื่นค าขอกูต่้อ
คณะกรรมการกลุ่ม โดยมีคุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป , ตอ้งเป็น
สมาชิกกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน , วงเงินใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 3 เท่าของเงินฝากของตนท่ีมีอยูก่บักลุ่ม , 
ผูข้อกูต้อ้งไม่เคยมีประวติัหน้ีคา้งช าระกบัทางกลุ่ม แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสามารถพิจารณาเป็นรายๆ
ไปได ้, ถา้กูไ้ม่เกินเงินออมของตนเองท่ีมีอยูไ่ม่ตอ้งมีบุคคลค ้าประกนั แต่ถา้กูเ้กินเงินออมของตนตอ้ง
มีสมาชิกกลุ่มค ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน หรือแลว้แต่คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเป็นรายๆไปคิดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 ต่อปี โดยให้ช าระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน 
วตัถุประสงค์ในการกู้เงิน เช่น เพื่อน าไปใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ , อุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน , การศึกษาบุตร , ช าระหน้ีนอกระบบ , ลงทุนท าการเกษตร เป็นตน้เอกสารประกอบการกู ้
ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น ของตนเองและคู่สมรส พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งในการสมคัรสมาชิกกลุ่มไม่เสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้การพน้สภาพในการเป็นสมาชิก
กลุ่ม ไดแ้ก่ การตาย การลาออก และ คณะกรรมการพิจารณาใหอ้อก 

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อตอ้งการไดช่้วยเหลือสมาชิกกลุ่มใหส้ามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
เพียงพอในการด ารงชีวิต คือก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินทุกเดือน ซ่ึงสมาชิกสามารถกูเ้งินกบัทาง
กลุ่มเพื่อน าเงินไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มได ้ทั้งน้ีคณะกรรมการกลุ่มมุ่งเนน้ในเร่ืองของการ
ปฏิบติังานท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

3.การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มได้แบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่าย
บริหาร เลขานุการฝ่ายสินเช่ือฝ่ายติดตามหน้ีสินฝ่ายการเงินและบญัชี และ ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ส่วน
คณะกรรมการท่ีเหลือท าหนา้ท่ีดูแลการท างานทัว่ไป 
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ภาพที ่4.1  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท 
 

4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ 
ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการให ้ดงัน้ี ค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวติ รายละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาบุตร ทุน
ละ 500 บาท 

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์โดย
การบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากเดิมมีสมาชิก 125 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 348 คน นอกจากน้ีกลุ่มยงัไดมี้การจดังาน
ศูนยส์าธิตการตลาด และจ่ายเงินปันผลประจ าปี เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2557 ณ ศาลาประชาคมของ
หมู่บา้น อนัเป็นผลท าใหก้ลุ่มเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปมากยิง่ข้ึน 

 

1.2ด้านคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 14 คน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  
 1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดใ้ห้คณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบั
สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.21 คะแนน 
 2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 
12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังาน ในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มยงัไม่เคยไดจ้ดัให้
มีการอบรมหรือทศันศึกษาแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย เน่ืองจากคณะกรรมการมี
ประสบการณ์ในการท างานเฉล่ีย 8 ปี 
       4. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงาน 
ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตาม

หน้ี 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
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 1.3 ด้านสมาชิกกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 1.ความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการใช้
สินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฎวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.32 คะแนน 
 2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งเคยผิดนดัช าระ
หน้ีกบัทางกลุ่มทั้งหมด 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.50เน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายในครอบครัวเยอะข้ึน 
 3.การน าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม สมาชิกท่ีกูเ้งินมีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและใชใ้นการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลซ่ึงเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผ่านมากลุ่มตวัอยา่งเคยหยุดส่งเงินฝากทั้งหมด 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
0.17 เน่ืองจากลืมส่งเงินฝาก และมีค่าใชจ่้ายของครอบครัวเยอะข้ึน 
 

1.4 ด้านการได้รับการสนับสนุนต่างๆ  
 เน่ืองจากกลุ่มออมทรัพยร่์วมใจพฒันาสู่ชนบทเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนโดยการรวมตวัของสมาชิก
กลุ่มหมู่ 20 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อกู้เงินกบัธนาคารออมสินแล้วน าเงินไปบริหารจดัการ
ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและใช้ในอุปโภคบริโภคได้ จึงไม่ได้รับการ
สนบัสนุนงบประมาณหรือรายไดจ้ากภาครัฐแต่อยา่งใด ปัจจุบนัทางกลุ่มไดกู้เ้งินจากธนาคารออมสิน 
วงเงิน 3,000,000 บาท และทางหน่วยงานภาครัฐไม่ไดเ้ขา้มาใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นความช่วยเหลือ
ดา้นอ่ืนๆแต่อยา่งใด 
 

 1.5ด้านผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 348 คน ปัจจุบนัมีผูกู้ ้เงินกับทางกลุ่ม
ทั้งหมด 325 คน จ านวนเงินให้กู้ 6,852,000 บาท มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 348 คน มีเงินฝากทั้งหมด 
144,758.83 บาท ทางกลุ่มยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน
จากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 348 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 255 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 6,852,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 382,457.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 3,320.90 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 180,000.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 20,914.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 27,000 
   6.4 ค่ายานพาหนะ (บาท) 12,000 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 145,863.90 
8.อตัราส่วนผลก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 4.86 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
2) กองทุนหมู่บ้านบางไม้แก้วพฒันา  
กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 83 หมู่ 15 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

กลุ่มเร่ิมมีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2548 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 120 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก
ทั้งส้ิน 284 คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 14 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร คา้ขาย 
และธุรกิจส่วนตวั กลุ่มเปิดท าการทุกวนัท่ี 12 ของทุกเดือน และทุกวนัเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00น.-17.00น.
ปัจจุบนักลุ่มได้กู้เงินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแลว้จ านวน 3 คร้ัง วงเงินท่ีได้รับปัจจุบนั
จ านวน 3,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 3,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็นรายปี 
ครบก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 10 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบัธนาคาร 
2,817,215.83 บาท กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้ 2,450,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 228คน 
 2.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
 1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มกลุ่มมีการก าหนดกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติั
ของกลุ่ม ดงัน้ีรับฝากเงินของสมาชิกทุกวนัท่ี 12 ของเดือน และทุกวนัเสาร์ เวลา 8.00-17.00น. โดย
สมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการกลุ่มแลว้คณะกรรมการจะลงยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของ
สมาชิก ซ่ึงทางกลุ่มไม่ไดจ้  ากดัจ านวนเงินในการรับฝาก แต่ตอ้งฝากขั้นต ่าเดือนละ 1 คร้ัง ในการกูเ้งิน
แต่ละคร้ัง สมาชิกตอ้งยื่นค าขอกูต่้อคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีคุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งมี
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อาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป , ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน , วงเงินใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 3 เท่า
ของเงินฝากของตนท่ีมีอยู่กับกลุ่ม , ผูข้อกู้ต้องไม่เคยมีประวติัหน้ีค้างช าระกับทางกลุ่ม แต่ทั้งน้ี
คณะกรรมการสามารถพิจารณาเป็นรายๆไปได ้, ถา้กูไ้ม่เกินเงินออมของตนเองท่ีมีอยูไ่ม่ตอ้งมีบุคคล
ค ้ าประกัน แต่ถ้ากู้เกินเงินออมของตนต้องมีสมาชิกกลุ่มค ้ าประกันอย่างน้อย 1 คน หรือแล้วแต่
คณะกรรมการกลุ่มพิจารณาเป็นรายๆไปทางกลุ่มคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
โดยให้ช าระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน วตัถุประสงค์ในการกู้เช่น เพื่อน าไปใช้หมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ , อุปโภคบริโภคในครัวเรือน , การศึกษาบุตร , ช าระหน้ีนอกระบบ , ลงทุนท า
การเกษตร เป็นตน้ ส าหรับเอกสารประกอบการกู้ ประกอบด้วย ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบา้น ของตนเองและคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งในการสมคัรสมาชิกกลุ่มไม่
เสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ทั้งน้ีการพน้สภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไดแ้ก่ การตาย การลาออก และ 
คณะกรรมการพิจารณาใหอ้อก 

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อตอ้งการไดช่้วยเหลือสมาชิกกลุ่มใหส้ามารถประกอบอาชีพและมีรายได้
เพียงพอในการด ารงชีวิต คือก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินทุกเดือน ซ่ึงสมาชิกสามารถกูเ้งินกบัทาง
กลุ่มเพื่อน าเงินไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มได ้ 

3.การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มได้แบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการ ดงัน้ี ฝ่ายบริหาร เลขานุการฝ่ายสินเช่ือฝ่ายติดตามหน้ีสินฝ่ายการเงินและบญัชี และฝ่าย
ตรวจสอบส่วนคณะกรรมการท่ีเหลือเป็นท่ีปรึกษาและดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของกลุ่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา 

4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
แลว้ ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการให้ ดงัน้ี ค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวิต รายละ 5,000 บาท และทุนการศึกษา
บุตร ทุนละ 500 บาท 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายตรวจสอบ 
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5.  การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม จะเห็นไดว้่าจากเดิมมีสมาชิก 120 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 284 คน นอกจากน้ีกลุ่มยงัไดมี้การจดั
งานศูนยส์าธิตการตลาด และจ่ายเงินปันผลประจ าปี เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2558 ณ ท่ีท าการกองทุน
หมู่บา้นบางไมแ้กว้ และมีการร่วมมือกนัท าความสะอาดและตดัหญา้ริมถนนภายในหมู่บา้น ซ่ึงท าให้
กลุ่มเป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน 

 

2.2ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 14 คน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  

1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดใ้หค้ณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.57 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการกลุ่มทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มได้มีการ
จดัอบรมเก่ียวกบัการท าปุ๋ยหมกั เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกอบอาชีพได ้

4.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับ เพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี  วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน  

 

 2.3ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม จ านวน 50 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี 
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.22 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งเคยผิด
นดัช าระหน้ีกบัทางกลุ่มทั้งหมด 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.83คร้ัง เน่ืองจากราคาผลผลิตปาล์มน ้ ามนัมี
การผนัผวน ท าใหร้ายไดล้ดลง 
  3.การน าเงินกู้ไปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินกับกลุ่มมี
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ช าระหน้ีนอกระบบ และ
ใชใ้นการอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งเคยหยดุส่งเงินฝากทั้งหมด 2 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 0.33 เน่ืองจากมีรายไดล้ดลง 
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 2.4  ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ 
 กลุ่มกองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา เป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ จดัตั้งข้ึนเพื่อให้สมาชิกกูย้ืมไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย 
และอุปโภคบริโภคทัว่ไป จึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ีทางกลุ่ม
ได้รับการจดัอันดับอยู่ในกลุ่ม AAA จึงได้รับการเพิ่มทุนจากรัฐบาลในระยะท่ี 1 และ 2 อีกรวม 
500,000 บาท รวมไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 1,500,000 บาท และไดกู้จ้ากธนาคารออมสินสาขา
ท่าแซะ ในวงเงิน 3,000,000 บาท โดยไม่ไดกู้เ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืนแต่อยา่งใด 
 

 2.5   ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 284 คน ปัจจุบนัมีผูกู้ ้เงินกับทางกลุ่ม
ทั้ งหมด 155 คน จ านวนเงิน 2,514,000 บาท  มีผู ้ออมเงินทั้ งหมด 284 คน มีเงินฝากทั้ งหมด 
2,817,215.83  บาท ทั้งน้ีกลุ่มยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออม
สิน จากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2 ผลการด าเนินงานของกองทุนบา้นบางไมแ้กว้พฒันา 

ผลประกอบการ จ านวน 
1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 284 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 228 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 2,514,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 301,680.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 1,535.83 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 145,500.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 45,252.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 45,252.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 30,168.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 37,043.83 
8.อตัราส่วนก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 1.23 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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3) กองทุนหมู่บ้านบางฝนตก 
กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 437 หมู่ 18 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กลุ่มเร่ิม

มีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2545 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 52 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 112 
คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 12 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั 
และหตัถกรรม กลุ่มเปิดท าการทุกวนัเสาร์ และวนัอาทิตย ์เวลา 9.00น.- 16.00น.ปัจจุบนักลุ่มไดกู้เ้งิน
กบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแลว้จ านวน 5 คร้ัง วงเงินท่ีไดรั้บปัจจุบนัจ านวน 2,000,000 บาท 
ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 2,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็นรายปี ครบก าหนดช าระเงินใน
วนัท่ี 2 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบัธนาคาร 1,939,238.31 บาท กลุ่มมี
ยอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้  2,261,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 108 คน 
 3.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 

1.การก าหนดกฎระเบียบและข้อบงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มได้เปิดรับฝากเงินของ
สมาชิกทุกวนัเสาร์ เวลา 9.00-17.00น. โดยสมาชิกจะต้องน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการกลุ่มแล้ว
คณะกรรมการจะลงยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของสมาชิกและทางคอมพิวเตอร์ของกลุ่ม ในอตัรา
เดือนละ 100 บาท ส าหรับในการกูเ้งินแต่ละคร้ัง สมาชิกตอ้งยื่นค าขอกูต่้อคณะกรรมการกลุ่ม โดยมี
คุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป , ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
6 เดือน , วงเงินใหกู้ต้ามความจ าเป็นของผูข้อกู ้ผูข้อกูต้อ้งไม่เคยมีประวติัหน้ีคา้งช าระกบัทางกลุ่ม  คิด
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้อัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนโดยให้ช าระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ส าหรับ
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน เพื่อน าไปใชห้มุนเวียนในการประกอบอาชีพ, ลงทุนประกอบอาชีพเสริม , 
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน , การศึกษาบุตร , ช าระหน้ีนอกระบบ และ ลงทุนท าการเกษตร เป็นตน้
เอกสารประกอบการกู ้ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น ของตนเองและคู่สมรส 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ส าหรับในการสมคัรสมาชิกกลุ่มเสียค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 400 บาท 
ทั้งน้ีการพน้สภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไดแ้ก่ การตาย การลาออก และ คณะกรรมการพิจารณาให้
ออก 

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน โดย
มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน มีการก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินทุกเดือน ซ่ึงสมาชิกสามารถกู้
เงินกบัทางกลุ่มเพื่อน าเงินไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มได ้ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557-2558 ทางกลุ่ม
กองทุนหมู่บา้นบางฝนตกมีแผนในการด าเนินงาน ดงัน้ี ประชุมคณะกรรมการ 10 คร้ังต่อปี , ประชุม
สมาชิกไม่ต ่ากวา่ปีละ 2 คร้ัง โดยให้มีการประชุมสามญัประจ าปี 1 คร้ัง เพื่อจดัท าแผนการด าเนินงาน
ของกลุ่ม และก าหนดการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกลุ่มนอกจากน้ียงัมีแผนการพฒันาบุคลากร
และสมาชิกกลุ่มด้วย โดยจดัให้มีการอบรมโปรแกรมบญัชีกรรมการ 1 คร้ัง , อบรมการท าบญัชี
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ครัวเรือน 1 คร้ัง , อบรมการใชค้อมพิวเตอร์ของคณะกรรมการ 1 คร้ัง และอบรมการทอผา้จ านวน 1 
คร้ัง 

3.การแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่าย
บริหารจดัการเลขานุการ ฝ่ายสินเช่ือฝ่ายติดตามหน้ีสินฝ่ายการเงินและบญัชี และฝ่ายตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.3  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นบางฝนตก 
 
  4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
แลว้ ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวติ รายละ 6,000 บาท  

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นได้ว่าจากเดิมมีสมาชิก 52 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 112 คน นอกจากน้ีกลุ่มยงัได้มีการ
สนบัสนุนการต่อเติมศาลาประชาคมของหมู่บา้น ท าใหก้ลุ่มเป็นท่ีรู้จกัของบุคคลในชุมชนมากยิง่ข้ึน 
 

3.2ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคนจ านวน 12 คน ผลการศึกษา มี
ดงัน้ี 
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดใ้ห้คณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฎวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.67 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการทุก
เดือน ทั้งหมด 12 คร้ังคณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มได้มีการ
จดัอบรมเก่ียวกบัการทอผา้ เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชป้ระกอบอาชีพเสริมได ้

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นบางฝน

ตก 
ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ 

 

ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายตรวจสอบ 
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  4.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับ เพื่อ
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน  
 

 3.3   ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม จ านวน 50 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี  
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.92 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งเคยผิด
นดักบัทางกลุ่มทั้งหมด 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.50 เน่ืองจากมีรายไดไ้ม่แน่นอน 
  3.การน าเงินกู้ไปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินกับกลุ่มมี
วตัถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ลงทุนประกอบอาชีพ
เสริม และใชใ้นการอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งไดส่้งเงินฝากครบทุกคร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
 
 3.4   ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ  
กลุ่มกองทุนหมู่บา้นบางฝนตก เป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ จดัตั้งข้ึนเพื่อให้สมาชิกกูย้ืมไปใชใ้นการประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย และอุปโภค
บริโภคทัว่ไป จึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ีทางกลุ่มไดรั้บการจดั
อนัดบัอยูใ่นกลุ่ม AAA จึงไดรั้บการเพิ่มทุนจากรัฐบาลในระยะท่ี 1 และ 2 อีกรวม 300,000 บาท รวม
ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล 1,300,000 บาท และไดกู้จ้ากธนาคารออมสินในวงเงิน 2,000,000 บาท 
และไดรั้บการแนะน าใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการกลุ่มจากส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอท่าแซะ 
 

 3.5 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 112 คน ปัจจุบนัมีผูกู้ ้เงินกับทางกลุ่ม
ทั้ งหมด 72 คน จ านวนเงิน 2,261,000 บาท  มีผู ้ออมเงินทั้ งหมด 112 คน มีเงินฝากทั้ งหมด 
1,939,238.31  บาท ทั้งน้ีกลุ่มยงัไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออม
สิน จากการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.3  ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นบางฝนตก 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 2,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 112 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 108 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 2,261,000 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 215,220.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 502.53 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 118,684.93 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 36,305.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 20,100.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 17,000.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 23,632.60 
8.อตัราส่วนก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 1.18 

ท่ีมา:จากการศึกษา  
4)กลุ่มออมทรัพย์สุขส าราญ 
กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 215 หมู่ 21 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กลุ่มเร่ิม

มีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2544 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 65 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 
207 คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 14 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวน ไดแ้ก่ 
สวนปาล์ม สวนยางพารา สวนทุเรียน ท าไร่กาแฟคา้ขาย  กลุ่มเปิดท าการทุกวนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 8.00
น. – 16.00น.ปัจจุบนักลุ่มไดกู้เ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแลว้จ านวน 4 คร้ัง วงเงินท่ีไดรั้บ
ปัจจุบนัจ านวน 3,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 3,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็น
รายปี ครบก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบั
ธนาคาร 1,062,250 บาท กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้  1,940,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 115 
คน 
 4.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มได้ก าหนดรับฝากเงินของสมาชิกทุกวนั
จนัทร์-เสาร์ เวลา 8.00-16.00น. โดยสมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการกลุ่มแลว้คณะกรรมการจะ
ลงยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของสมาชิก ในอตัราหุ้นละ 50บาท ส าหรับในการกู้เงินแต่ละคร้ัง 
สมาชิกตอ้งยื่นค าขอกูต่้อคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีคุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งมีอายุ 20 ปี
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บริบูรณ์ข้ึนไป ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่ม กลุ่มคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกู้อตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยให้
ช าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน วตัถุประสงคใ์นการให้กูเ้งิน ไดแ้ก่ การน าเงินไปใชห้มุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพ และอุปโภคบริโภค ส าหรับเอกสารประกอบการกู ้ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อกู ้ 

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน ทาง
กลุ่มมีความตอ้งการไดช่้วยเหลือสมาชิกกลุ่มให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเ้พียงพอในการ
ด ารงชีวิต ทั้งน้ีในปี พ.ศ. 2557-2558 ทางกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญมีแผนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ประชุมสมาชิกอย่างน้อย 1 คร้ัง เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานและ
แนวทางในการท างานของกลุ่ม รวมถึงพิจารณาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการกลุ่ม  

3.การแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่าย
บริหารจดัการเลขานุการฝ่ายการเงินและบญัชีฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี และฝ่ายประชาสัมพนัธ์
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
 

4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
แลว้ ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการให้ ดงัน้ี ค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวิต รายละ 5,000 บาท และทุนการศึกษา
บุตร โดยการคดัเลือกจากผูท่ี้มีผลการเรียนดี ขั้นต ่ารายละ 1,000 บาท 

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากเดิมมีสมาชิก 65 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 207 คน 

 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
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4.2ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 14 คน ผลการศึกษา มี
ดงัน้ี 
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดใ้หค้ณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.36 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มไม่ไดจ้ดั
อบรมหรือทศันศึกษาแต่อยา่งใด 
  4.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับ เพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน 
 
 4.3  ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม จ านวน 50 คน ผลการศึกษามีดงัน้ี 
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.94 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งไม่เคย
ผดินดัการช าระหน้ีกลุ่มแต่อยา่งใด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินกบักลุ่มนั้นมี
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชีพ ลงทุนท าการเกษตร ช าระ
หน้ีนอกระบบ และใชใ้นการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งไม่เคยผิดนดัการฝากเงินกบักลุ่ม
แต่อยา่งใด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 4.4  ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ 
 กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ จดัตั้งข้ึนเพื่อน าเงินทุนไปให้สมาชิกกูย้ืมไปใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร การคา้ขาย ช าระหน้ีสินนอกระบบ และอุปโภคบริโภคทัว่ไป โดยไดกู้จ้ากธนาคาร
ออมสินสาขาท่าแซะ ในวงเงิน 3,000,000 บาท ซ่ึงไม่ไดกู้เ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนแต่
อยา่งใด และหน่วยงานอ่ืนๆไม่ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนหรือให้ความรู้กบักลุ่มแต่อยา่งใด เป็นการบริหาร
จดัการและด าเนินการกนัเองภายในกลุ่ม 
 4.5ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
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 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 207 คน ปัจจุบนัมีผูกู้ ้เงินกับทางกลุ่ม
ทั้งหมด 115 คน จ านวนเงิน 2,127,000 บาท  มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 207 คน มีเงินฝากทั้งหมด 1,062,250  
บาท ทั้งน้ีกลุ่มยงัไม่เคยได้รับรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน จากการ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.4 ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 207 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 115 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 2,127,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 319,050.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 1,200.84 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 180,000.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 50,000.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 42,000.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 15,000.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 33,250.84 
8.อตัราก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 1.11 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
  

5)กลุ่มออมทรัพย์บ้านพนัวาล 
กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 355 หมู่ 11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ. กลุ่มเร่ิมมี

การจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2546 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 29 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 41 
คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 14 คนสมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวน ไดแ้ก่ สวน
ปาล์ม สวนกาแฟ และสวนทุเรียน กลุ่มเปิดท าการทุกวนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 8.00น. – 16.00น.ปัจจุบนั
กลุ่มได้กู้เงินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแล้วจ านวน 3 คร้ัง วงเงินท่ีได้รับปัจจุบนัจ านวน 
2,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกู้คงเหลือ 2,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็นรายปี ครบ
ก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 23 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2557 มียอดเงินฝากกับธนาคาร 
593,643.87 บาท กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้  2,585,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 41 คน 
 5.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
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1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มรับฝากเงินของสมาชิกทุกวนัจนัทร์-เสาร์ ณ ท่ีท าการ
กลุ่มเดือนละ 100 บาท  ในการกู้เงินแต่ละคร้ังสมาชิกตอ้งยื่นค าขอกู้ต่อคณะกรรมการกลุ่ม โดยมี
คุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่ม วงเงินให้กูต้ามความจ าเป็นของผูข้อกู ้ผูข้อกูต้อ้ง
ไม่เคยมีประวติัหน้ีคา้งช าระกบัทางกลุ่ม กลุ่มคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราร้อยละ 10 ต่อปี ให้ช าระคืน
เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน โดยให้ช าระคืนทุกเดือนวตัถุประสงค์ในการให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคส าหรับเอกสารประกอบการกู ้ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้อกู ้
2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน คือก าหนดใหส้มาชิกมี
การออมเงินทุกเดือน ซ่ึงสมาชิกสามารถกูเ้งินกบัทางกลุ่มเพื่อน าเงินไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงคข์อง
กลุ่มได ้ในปี พ.ศ. 2557-2558 ทางกลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาลมีแผนในการด าเนินงาน ดงัน้ี ประชุม
คณะกรรมการทุกเดือน ประชุมสมาชิกปีละ 1 คร้ัง เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานของกลุ่ม และแนวทาง
ในการท างานของกลุ่ม รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นสมควร  
3.การแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่าย 
บริหารการด าเนินงาน เลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี และฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.5  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 

 
4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ ทางกลุ่มไดมี้
สวสัดิการให ้คือค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวติ รายละ 5,000 บาท 
5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์โดยการบอกต่อ ซ่ึง
สมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่น้องให้มาสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงจะเห็นได้
วา่จากเดิมมีสมาชิก 29 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 41 คน 
 

5.2ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
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  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 14 คน ผล
การศึกษามีดงัน้ี 
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดใ้ห้คณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 9.00 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมาทางกลุ่มได้จดั
อบรม คณะกรรมการกลุ่มหลกัสูตรการบริหารจดัการ โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหว่าง
คณะกรรมการ 
  4.ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกบั เพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน  
 

5.3   ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มทุกคน จ านวน 27 คน ผลการศึกษา มี
ดงัน้ี 
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.37 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งไม่เคย
ผดินดัช าระหน้ีกบักลุ่มแต่อยา่งใด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มวตัถุประสงค์ในการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ลงทุนท าการเกษตร ช าระหน้ีนอกระบบ และใช้ในการ
อุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งไม่เคยผิดนดัการออมเงินกบักลุ่ม
แต่อยา่งใด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 5.4   ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ  
 กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล จดัตั้งข้ึนเพื่อน าเงินทุนไปให้สมาชิกกูย้ืมไปใช้ในการประกอบ
อาชีพการเกษตร การคา้ขาย ช าระหน้ีสินนอกระบบ และอุปโภคบริโภคทัว่ไป โดยไดกู้จ้ากธนาคาร
ออมสินสาขาท่าแซะ ในวงเงิน 2,000,000 บาท ซ่ึงไม่ไดกู้เ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนแต่
อย่างใดและไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆแต่อย่างใด ทางกลุ่มบริหารจดัการกันเอง
ภายในกลุ่ม 
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 5.5  ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 41 คน มีผูกู้เ้งินกบัทางกลุ่มทั้งหมด 41 คน 
จ านวนเงิน 2,585,000 บาท  มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 41 คน มีเงินฝากทั้งหมด 593,643.87  บาท ทั้งน้ีกลุ่ม
ยงัไม่เคยได้รับรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน จากการตรวจสอบงบ
การเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.5 ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 2,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 41 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 41 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 2,585,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 186,960.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 445.25 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 120,000.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 10,000.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 14,000.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 14,000.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 29,405.25 
8.อตัราก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 1.47 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
6)กลุ่มสตรีแม่บ้านพันวาลร่วมใจการเกษตร 
กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 141 หมู่ 11 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ 

จ.ชุมพร กลุ่มเร่ิมมีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2542 ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 36 คน เป็น
ผูห้ญิงทั้งหมด ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 71 คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 14 คน สมาชิกในกลุ่ม
ประกอบอาชีพเกษตรกรท าสวน ไดแ้ก่ สวนปาล์มน ้ ามนั สวนกาแฟ และสวนทุเรียน กลุ่มเปิดท าการ
ทุกวนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 8.00น. – 16.00น.ทั้งน้ีสมาชิกกลุ่มสามารถติดต่อทางคณะกรรมการกลุ่มนอก
เวลาได้ปัจจุบนักลุ่มได้กู้เงินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแล้วจ านวน 6 คร้ัง วงเงินท่ีได้รับ
ปัจจุบนัจ านวน 3,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 3,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็น
รายปี ครบก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 7 มีนาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มียอดเงินฝากกับ
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ธนาคาร 134,485.82 บาท กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้  2,726,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 71 
คน 

6.1ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มได้ก าหนดรับฝากเงินของสมาชิกทุกวนั
จนัทร์-เสาร์ โดยสมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการกลุ่มเดือนละ 200 บาท  โดยผลตอบแทน
ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการของกลุ่ม คุณสมบติัในการพิจารณาเงินกูข้องสมาชิก ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีมี
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป วงเงินให้กูต้ามความจ าเป็นของผูข้อกู ้ผูข้อกูต้อ้งไม่เคยมีประวติัหน้ีคา้งช าระ
กบัทางกลุ่ม โดยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ให้ช าระคืนเงินกู้เป็นงวดรายปีพร้อม
ดอกเบ้ียวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน เพื่อน าไปใชห้มุนเวยีนในการประกอบอาชีพ และอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน  

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน คือ 
ก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินทุกเดือน ประชุมคณะกรรมการทุกเดือนส าหรับพิจารณาอนุมติัเงินกู้
ของสมาชิก ประชุมสมาชิกปีละ 1 คร้ัง เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานของกลุ่ม และแนวทางในการ
ท างานของกลุ่ม รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นสมควร  

3.การแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มไดแ้บ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่าย
บริหารการด าเนินงาน เลขานุการฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี และฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์ 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.6  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร 

  4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
แลว้ ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการให ้คือค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวติ รายละ 3,000 บาท 

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากเดิมมีสมาชิก 36 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 71 คน 

 

คณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
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 6.2 ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 14 คน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดใ้ห้คณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.50 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมา ทางกลุ่มได้จดั
อบรมใหแ้ก่คณะกรรมการกลุ่มเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการจดัท าบญัชี 
  4.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับ เพื่อ
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน 
 

 6.3   ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่ม จ านวน 50 คน ผลการศึกษา มีดงัน้ี 

  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือ ได้ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 7.78 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมา กลุ่มตวัอยา่งไม่เคย
ผดินดัช าระหน้ีกบักลุ่มแต่อยา่งใด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มวตัถุประสงค์ในการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ลงทุนท าการเกษตร ช าระหน้ีนอกระบบ และใช้ในการ
อุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอยา่งส่งเงินฝากกบักลุ่มครบทุกคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 100.00 
 6.4   ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ  
 กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร จดัตั้งข้ึนเพื่อน าเงินทุนไปให้สมาชิกกูย้ืมไปใชใ้น
การประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย ช าระหน้ีสินนอกระบบ และอุปโภคบริโภคทัว่ไป โดยไดกู้้
จากธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ ในวงเงิน 3,000,000 บาท และกูย้มืเงินจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
รับร่อ วงเงิน 100,000 บาท ส าหรับใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่ม และทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลรับ
ร่อไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่คณะกรรมการกลุ่มในการบริหารจดัการกลุ่มให้มีผลก าไร
จากการด าเนินงาน 
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 6.5  ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 71คนปัจจุบนัมีผูกู้เ้งินกบัทางกลุ่มทั้งหมด 
71 คน จ านวนเงิน 2,726,000 บาท  มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 71 คน มีเงินฝากทั้งหมด 134,485.82  บาท 
ทั้ งน้ีกลุ่มยงัไม่เคยได้รับรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน จากการ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.6 ผลการด าเนินงานของกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 71 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 71 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 2,726,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 285,165.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 504.32 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 180,000.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 50,252.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 8,250.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 4,000.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 43,167.32 
8.อตัราก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ(%) 1.44 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
7)กองทุนหมู่บ้านนาเมือง 
กองทุนหมู่บา้นนาเมือง ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 11 หมู่ 1 ต.ทรัพยอ์นนัต ์อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กลุ่ม

เร่ิมมีการจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2544ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 50 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก
ทั้งส้ิน 80 คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 12 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร คา้ขาย 
และรับจา้งทัว่ไป กลุ่มเปิดท าการทุกวนัท่ี 1-5 ของทุกเดือน และทุกวนัเสาร์ เวลา 8.00-16.00น.ปัจจุบนั
กลุ่มได้กู้เงินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแล้วจ านวน 2 คร้ัง วงเงินท่ีได้รับปัจจุบนัจ านวน 
2,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกู้คงเหลือ 2,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็นรายปี ครบ
ก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 25 ธันวาคม 2557  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบัธนาคาร 
949.27 บาทกลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้ 1,621,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 54 คน 
 7.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 



 

50 

 

  1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มไดก้ าหนดรับฝากเงินของ
สมาชิกทุกวนัท่ี 1-5 ของเดือน ณ ท่ีท าการกลุ่ม โดยสมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก แลว้คณะกรรมการจะ
ลงยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของสมาชิก ซ่ึงทางกลุ่มไดก้ าหนดเงินฝากขั้นต ่าคร้ังละ 100 บาท โดย
ให้เงินปันผลเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 8 ซ่ึงในการกู้เงินแต่ละคร้ัง สมาชิกต้องยื่นค าขอกู้ต่อ
คณะกรรมการกลุ่ม โดยมีคุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี ตอ้งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ตอ้งเป็น
สมาชิกกลุ่มมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน วงเงินให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 30,000 บาท  ผูข้อกูต้อ้งไม่เคยมีประวติั
หน้ีคา้งช าระกบัทางกลุ่ม แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสามารถพิจารณาเป็นรายๆไปได้ ให้สมาชิกกลุ่ม
ดว้ยกนัเป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน ทางกลุ่มคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ให้
ช าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน โดยให้ช าระคืนทุกเดือน ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการกูเ้งิน ไดแ้ก่ เพื่อ
น าไปใชห้มุนเวียนในการประกอบอาชีพ  อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ช าระหน้ีนอกระบบ ลงทุนท า
การเกษตร เป็นตน้ โดยเอกสารประกอบการกู ้ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น 
ของตนเองและคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ส าหรับการสมคัรสมาชิกกลุ่มนั้นไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ทั้ งน้ีการพน้สภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ การตาย การลาออก และ 
คณะกรรมการพิจารณาใหอ้อก 

2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ทางกลุ่มมีการวางแผนในการด าเนินงาน โดย
มีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน เพื่อตอ้งการไดช่้วยเหลือสมาชิกกลุ่มให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายไดเ้พียงพอในการด ารงชีวิต คือก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินทุกเดือน ซ่ึงสมาชิกสามารถกูเ้งิน
กบัทางกลุ่มเพื่อน าเงินไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องกลุ่มได ้เพื่อใหส้มาชิกมีเงินทุนหมุนเวยีนในการ
ประกอบอาชีพ ลดภาระหน้ีนอกระบบ และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักลุ่ม  

3.การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน กลุ่มไดมี้การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
ฝ่ายบริหาร เลขานุการฝ่ายสินเช่ือฝ่ายติดตามหน้ีสินฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่ายตรวจสอบส่วน
คณะกรรมการท่ีเหลือเป็นท่ีปรึกษาและท าหนา้ท่ีจดัการทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.7  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นนาเมือง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นนาเมือง 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายตรวจสอบ 
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  4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่ม
แลว้ ทางกลุ่มไดมี้สวสัดิการให้ ดงัน้ี ค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวิต รายละ 5,000 บาท และทุนการศึกษา
บุตร ทุนละ 500 บาทโดยการคดัเลือกของคณะกรรมการกลุ่ม 

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากเดิมมีสมาชิก 50 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 80 คน 

7.2ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 12 คน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี 
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานไดใ้ห้คณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.92 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ไปทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และการศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มไม่ได้
จดัใหก้ารอบรมหรือทศันศึกษาแต่อยา่งใด 
  4.ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับ เพื่อน
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน  

7.3  ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน ผลการศึกษา มีดงัน้ี  
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.90 คะแนน 
  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอย่างเคยผิด
นดักบัทางกลุ่มทั้งหมด 4 คร้ัง เน่ืองจากจ านวนผลผลิตปาลม์ออกผลนอ้ยและราคาผลผลิตปาลม์น ้ ามนั
มีการผนัผวน ท าใหร้ายไดล้ดลง จ านวนคร้ังท่ีผดินดัช าระคิดเป็นร้อยละ 0.67 
  3.การน าเงินกู้ไปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินกับกลุ่มมี
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ช าระหน้ีนอกระบบ และ
ใชใ้นการอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกลุ่ม 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผ่านมากลุ่มตวัอย่างเคยผิดนัดฝากเงินกบัทางกลุ่ม
ทั้งหมด 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.83 เน่ืองจากมีรายไดไ้ม่แน่นอน 
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7.4  ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ 
 กลุ่มกองทุนหมู่บา้นนาเมือง เป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ จดัตั้งข้ึนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย และ
อุปโภคบริโภคทัว่ไปจึงไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาลจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ไดรั้บการจดัอนัดบั
อยู่ในกลุ่ม AA และไดกู้จ้ากธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ ในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยไม่ไดกู้เ้งิน
จากธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนแต่อย่างใดและในการปฏิบติังานของกลุ่มนั้นทางพฒันาชุมชน
อ าเภอไดเ้ขา้มาให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ทางกลุ่มสามารถบริหารจดัการกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานได ้
 

 7.5  ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 80 คน ปัจจุบนัมีผูกู้เ้งินกบัทางกลุ่มทั้งหมด 
54 คน จ านวนเงิน 1,621,000 บาท  มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 80 คน มีเงินฝากทั้งหมด81,536  บาท ทั้งน้ีกลุ่ม
ยงัไม่เคยได้รับรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน จากการตรวจสอบงบ
การเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.7 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นนาเมือง 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูไ้ดรั้บ 2,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 80 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 54 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 1,621,000.00 
5.รายไดร้วม  
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 140,100.00 
   5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 144.15 
6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 97,000.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 19,000.00 
   6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 10,000.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 5,000.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 9,244.15 
8.อตัราก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บ 0.46 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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8) กองทุนหมู่บ้านทุ่งบิ่น 
กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน ท่ีท าการกลุ่มเลขท่ี 35/1 หมู่ 5 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร กลุ่มเร่ิมมี

การจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2544ณ วนัท่ีจดัตั้งมีสมาชิกจ านวน 30 คน ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งส้ิน 71 
คน มีคณะกรรมการกลุ่มทั้งหมด 15 คน สมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกร และคา้ขาย กลุ่มเปิด
ท าการทุกวนั โดยวนัจนัทร์ – ศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 16.00น.-18.00น. และวนัเสาร์ – อาทิตย ์เปิดตั้งแต่ 
8.30-16.00น.ปัจจุบนักลุ่มไดกู้เ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะไปแลว้จ านวน 6 คร้ัง วงเงินท่ีไดรั้บ
ปัจจุบนัจ านวน 1,000,000 บาท ปัจจุบนัมียอดเงินกูค้งเหลือ 1,000,000 บาท โดยช าระคืนธนาคารเป็น
รายปี ครบก าหนดช าระเงินในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มียอดเงินฝากกบั
ธนาคาร 347,822.31บาท  กลุ่มมียอดสินเช่ือท่ีไดป้ล่อยไปแลว้ 1,456,000 บาท มีลูกหน้ีทั้งหมด 52 คน 
 8.1 ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 
 1.การก าหนดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่มทางกลุ่มไดก้ าหนดรับฝากเงินของสมาชิกทุก
วนัตามเวลาเปิดท าการกลุ่ม โดยสมาชิกจะตอ้งน าเงินไปฝาก ณ ท่ีท าการกลุ่มแลว้คณะกรรมการจะลง
ยอดเงินฝากไวใ้นสมุดคู่มือของสมาชิก ซ่ึงทางกลุ่มไดก้ าหนดให้สมาชิกฝากเงินเดือนละ 100 บาทใน
การกูเ้งินแต่ละคร้ัง สมาชิกตอ้งยืน่ค  าขอกูต่้อคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีคุณสมบติัในการพิจารณา ดงัน้ี 
ตอ้งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่ม วงเงินให้กูไ้ดไ้ม่เกิน 50,000 บาท ผูข้อกูต้อ้งไม่
เคยมีประวติัหน้ีคา้งช าระกบัทางกลุ่ม แต่ทั้งน้ีคณะกรรมการสามารถพิจารณาเป็นรายๆไป คิดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูอ้ตัราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 15 ต่อปี ใหช้ าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน โดย
ให้ช าระคืนทุกเดือน โดยมีวตัถุประสงคใ์นการให้กูเ้งิน ไดแ้ก่ เพื่อน าไปใชห้มุนเวยีนในการประกอบ
อาชีพ  อุปโภคบริโภคในครัวเรือน  การศึกษาบุตร  ช าระหน้ีนอกระบบ  ลงทุนท าการเกษตร เป็นตน้ 
หรับเอกสารประกอบการกู ้ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบา้น ของตนเองและคู่
สมรส พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง ซ่ึงในการสมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นไม่เสียค่าธรรมเนียมแรก
เขา้แต่อยา่งใด ทั้งน้ีการพน้สภาพในการเป็นสมาชิกกลุ่ม ไดแ้ก่ การตาย การลาออก และ คระกรรมการ
พิจารณาใหอ้อก 
2.การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม ทางกลุ่มไดมี้การวางแผนในการด าเนินงาน โดยตอ้งการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อตอ้งการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดเ้พียงพอ
ในการด ารงชีวติ โดยสมาชิกสามารถกูเ้งินกบักลุ่มเพื่อน าเงินไปใชจ่้ายตามวตัถุประสงคท่ี์กลุ่มก าหนด
ได ้
3.การแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ทางกลุ่มไดแ้บ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี ฝ่ายบริหารได้แก่ 
ประธาน รองประธาน เลขานุการฝ่ายพิจารณาเงินกู้ฝ่ายเร่งรัดหน้ีสินฝ่ายการเงินและบัญชีฝ่าย
ประชาสัมพนัธ์และฝ่ายตรวจสอบภายในส่วนคณะกรรมการท่ีเหลือเป็นท่ีปรึกษาและท าหนา้ท่ีจดัการ
ทัว่ไป 
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ภาพที ่4.8  แสดงโครงสร้างการปฏิบติังานของกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน 

   

4.การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่มเม่ือลูกบา้นไดส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ ทางกลุ่มไดมี้
สวสัดิการให้ ดงัน้ี ค่าฌาปนกิจ เม่ือเสียชีวิต รายละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาบุตร พิจารณาเป็น
คร้ังๆตามความเหมาะสม 

5.การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ทางสมาชิกกลุ่มมีการประชาสัมพนัธ์
โดยการบอกต่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะแนะน าคนในครอบครัวและญาติพี่นอ้งใหม้าสมคัรเป็นสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากเดิมมีสมาชิก 30 คน ปัจจุบนัมีสมาชิก 56 คน  

 

8.2 ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่มทุกคน จ านวน 15 คน ผลการศึกษามี
ดงัน้ี  
  1.ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ไดใ้หค้ณะกรรมการท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.73 คะแนน 
  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมามีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ทั้งหมด 12 คร้ัง คณะกรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  3.การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานในรอบปีท่ีผา่นมาทางกลุ่มไม่ไดจ้ดั
ใหมี้การอบรมหรือทศันศึกษาแต่อยา่งใด 
  4.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคณะกรรมการมีความพึงพอใจเก่ียวกับเพื่อ
ร่วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี วธีิการท างาน และผลตอบแทนจากการท างาน  
 

8.3 ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ สมาชิกกลุ่มจ านวน 50 คน ผลการศึกษา มีดงัน้ี 
  1.ความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้
เก่ียวกบัการใชสิ้นเช่ือเพื่อพมันาชนบท ผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 8.90 คะแนน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน 

ประธาน 

รองประธาน 

เลขานุการ ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายติดตามหน้ี ฝ่ายการเงินและบญัชี 
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  2.การกูย้ืมเงินและการช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่มในรอบปีท่ีผา่นมากลุ่มตวัอย่างเคยผิด
นดัช าระหน้ีให้กบักลุ่มทั้งหมดรวม 12 คร้ัง จ  านวนคร้ังท่ีผิดนดัช าระหน้ีคิดเป็นร้อยละ 2.00เน่ืองจาก
ราคาผลผลิตปาลม์น ้ามนัและยางพารามีการปรับลดลง ท าใหร้ายไดล้ดลง 
  3.การน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ของกลุ่มส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินกบักลุ่มนั้นมี
วตัถุประสงคใ์นการกูเ้งินเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ช าระหน้ีนอกระบบ และ
ใชใ้นการอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กลุ่มก าหนด 
  4.การออมเงินสัจจะในรอบปีท่ีผ่านมากลุ่มตัวอย่างเคยผิดนัดช าระหน้ีกับกลุ่ม
ทั้งหมด 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.17 เน่ืองจากมีรายไดล้ดลง 
 

 8.4  ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ 
 กลุ่มกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน เป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ จดัตั้งข้ึนเพื่อให้สมาชิกกูย้ืมไปใชใ้นการประกอบอาชีพการเกษตร การคา้ขาย และอุปโภค
บริโภคทั่วไป ซ่ึงได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม AAได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจ านวนเงิน 
1,000,000 บาทและไดกู้จ้ากธนาคารออมสินจ านวน 1,000,000 บาทและทางส านกังานพฒันาชุมชน
ไดเ้ขา้มาใหค้วามรู้ทางดา้นต่างๆ ในการบริหารจดัการกลุ่ม เพื่อใหก้ลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานได ้
 

 8.5  ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 71 คน ปัจจุบนัมีผูกู้เ้งินกบัทางกลุ่มทั้งหมด 
52 คน จ านวนเงิน 1,652,822.31 บาท  มีผูอ้อมเงินทั้งหมด 71 คน มีเงินฝากทั้งหมด 347,822.31  บาท 
ทั้ งน้ีกลุ่มยงัไม่เคยได้รับรางวลัใดๆ จากหน่วยงานภายนอกและจากธนาคารออมสิน จากการ
ตรวจสอบงบการเงินของกลุ่ม ปี 2557 พบวา่ กลุ่มมีรายรับและตน้ทุน ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.8 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน 
ผลประกอบการ จ านวน 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 1,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด (ราย) 71 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน (ราย) 52 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูย้มืรวมทั้งกองทุน (บาท) 1,652,822.31 
5.รายไดร้วม  

   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู(้บาท) 247,826.65 
5.2 ดอกเบ้ียทีไดรั้บจากเงินฝาก(บาท) 1,061.16 

6.ค่าใชจ่้ายรวม  
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้(บาท) 48,750.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (บาท) 13,823.00 
6.3 ค่าจา้งกรรมการ (บาท) 27,646.00 

   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ (สาธารณประโยชน์และสวสัดิการ)  (บาท) 124,407.00 
7.ก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิ (บาท) 34,261.81 
8.อตัราก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3.43 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
 
4.2 สรุปข้อมูลของกลุ่มลูกหนีท้ีใ่ช้สินเช่ือเพือ่พฒันาชนบท 
4.2.1สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มสินเช่ือพฒันาชนบท 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่กลุ่มไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออมสินระหวา่ง 1,000,000 – 3,000,000 บาท โดย
กลุ่มท่ีไดรั้บวงเงินกู ้3,000,000 บาท มีทั้งหมด 4 กลุ่มท่ีไดรั้บวงเงินกู ้2,000,000 บาท มีทั้งหมด 3 กลุ่ม 
และกลุ่มท่ีไดรั้บวงเงินกู ้1,000,000 บาท มี 1 กลุ่ม กลุ่มมีสมาชิกอยูร่ะหวา่ง 40 – 400 คน ซ่ึงสมาชิก
ส่วนใหญ่ไดกู้เ้งินกบัทางกลุ่ม ทางดา้นจ านวนเงินให้กูข้องกองทุนอยูร่ะหวา่ง 1,000,000 –7,000,000 
บาท ส าหรับรายไดจ้ากดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกูมี้รายไดอ้ยู่ระหว่าง 140,000 – 400,000 บาท 
และดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินฝากธนาคารอยู่ระหว่าง 100 – 3,500 บาท ทางดา้นรายจ่ายของกลุ่ม มีค่า
ดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระคืนธนาคารระหวา่ง 40,000 – 180,000 บาท ซ่ึงข้ึนอยูก่บัวงเงินกูท่ี้ไดรั้บและอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีธนาคารคิดกบักลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บา้นทางธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 4.85 ต่อปี ส่วนกลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกลุ่มออมทรัพยท์างธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของแต่ละกลุ่มอยู่ระหว่าง 10,000 – 50,000 บาท ค่าตอบแทน
กรรมการของกลุ่มอยู่ระหว่าง 8,000 – 45,000 บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆของกลุ่มอยู่ระหว่าง 4,000 – 
125,000 บาท เม่ือค านวณผลประกอบการของกลุ่มแลว้พบวา่กลุ่มมีผลก าไรจากการประกอบการ โดย



 

57 

 

แต่ละกลุ่มมีก าไรอยูใ่นช่วง 10,000 – 150,000 บาท เม่ือค านวณอตัราก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บแลว้
มีค่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.40 – 5.00  
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ตารางที ่4.9 แสดงผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2557 ของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบททั้ง 8 กลุ่ม 

ผลประกอบการ กลุ่มออมทรัพย์
พฒันาร่วมใจฯ 

กทบ. 
บางไม้แก้ว
พฒันา 

กทบ. 
บางฝนตก 

กลุ่มออมทรัพย์
สุขส าราญ 

กลุ่มออมทรัพย์ 
บ้านพนัวาล 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
พนัวาลฯ 

กทบ. 
นาเมือง 

กทบ. 
ทุ่งบิ่น 

1.จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 3,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 
2.จ านวนสมาชิกทั้งหมด 348 284 112 207 41 71 80 71 
3.จ านวนสมาชิกท่ีกูเ้งิน  255 228 108 115 41 71 54 52 
4.จ านวนเงินใหส้มาชิกกูข้องกองทุน 6,852,000.00 2,514,000.00 2,261,000 2,127,000.00 2,585,000.00 2,726,000.00 1,621,000.00 1,652,822.31 
5.รายไดร้วม         
   5.1 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการปล่อยกู ้ 382,457.00 301,680.00 215,220.00 319,050.00 186,960.00 285,165.00 140,100.00 247,826.65 
   5.2 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากเงินฝาก  3,320.90 1,535.83 502.53 1,200.84 445.25 504.32 144.15 1,061.16 
6.ค่าใชจ่้ายรวม         
   6.1 ดอกเบ้ียเงินกู ้ 180,000.00 145,500.00 118,684.93 180,000.00 120,000.00 180,000.00 97,000.00 48,750.00 
   6.2 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของกลุ่ม 20,914.00 45,252.00 36,305.00 50,000.00 10,000.00 50,252.00 19,000.00 13,823.00 
   6.3 ค่าตอบแทนกรรมการ  27,000 45,252.00 20,100.00 42,000.00 14,000.00 8,250.00 10,000.00 27,646.00 
   6.4 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 12,000 30,168.00 17,000.00 15,000.00 14,000.00 4,000.00 5,000.00 124,407.00 
7. ก าไรหรือขาดทุนสุทธิ 145,863.90 37,043.83 23,632.60 33,250.84 29,405.25 43,167.32 9,244.15 34,261.81 
8.อตัราก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 4.86 1.23 1.18 1.11 1.47 1.44 0.46 3.43 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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 4.2.2 ปัจจยัดา้นคณะกรรมการ 
จากตารางท่ี 4.10 ไดใ้หค้ณะกรรมการกลุ่มทุกคนของแต่ละกลุ่มท าแบบทดสอบความรู้ความ

เขา้ใจในการปฏิบติังาน พบวา่คณะกรรมการของแต่ละกลุ่มมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนัไป โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 7.50 – 9.70 คะแนน โดยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดคือกองทุน
หมู่บา้นบางฝนตกซ่ึงมีคะแนนเท่ากบั 9.67 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีคะแนนต ่าสุดคือกลุ่มสตรีแม่บา้นพนั
วาลร่วมใจการเกษตรซ่ึงมีคะแนนเท่ากบั 7.50 คะแนน นอกจากน้ีแต่ละกลุ่มยงัมีการเรียนรู้และ
การศึกษาเพิ่มเติมท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีจ านวน 4 กลุ่มท่ีคณะกรรมการมีการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม 
คือ กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล และกลุ่ม
สตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจเกษตร ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ คณะกรรมการไม่ไดมี้การเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติม
แต่อยา่งใด   ทั้งน้ีพบวา่คณะกรรมการทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและมีความพึงพอใจในการ
ท างาน  

 

ตารางที ่4.10แสดงดา้นคณะกรรมการของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบททั้ง 8 กลุ่ม 
ปัจจยัด้านคณะกรรมการ 1.ความรู้

ความสามารถ 
2.การมส่ีวนร่วมใน
การปฏบิัตงิาน(%) 

3.การเรียนรู้
ศึกษาเพิม่เตมิ 

4.ความพงึพอใจ
ในการ

ปฏิบัตงิาน 
1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจ
สู่ชนบท 

8.21 100.00 ไม่มี มี 

2.กทบ.บางไมแ้กว้พฒันา 
 

9.57 100.00 มี มี 

3.กทบ.บางฝนตก 
 

9.67 100.00 มี มี 

4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
 

8.36 100.00 ไม่มี มี 

5.กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 
 

9.00 100.00 มี มี 

6.กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วม
ใจการเกษตร 

7.50 100.00 มี มี 

7.กทบ.นาเมือง 
 

8.92 100.00 ไม่มี มี 

8.กทบ.ทุ่งบ่ิน 
 

8.73 100.00 ไม่มี มี 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.2.3 ปัจจยัดา้นสมาชิกกลุ่ม 
จากตารางท่ี 4.11 ไดใ้หส้มาชิกกลุ่มท าแบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือ พบวา่

สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือท่ีแตกต่างกนัไป โดยมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 7.00 
– 9.00 คะแนน โดยกลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดคือกองทุนหมู่บา้นนาเมืองและกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ินซ่ึงมี
คะแนนเท่ากบั 8.90 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีคะแนนนอ้ยสุดคือกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบทซ่ึง
มีคะแนนเท่ากบั 7.32 คะแนน ส าหรับการช าระหน้ีคืนใหก้บักลุ่มพบวา่สมาชิกของกลุ่มออมทรัพยสุ์ข
ส าราญ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล และกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร สมาชิกทุกคนไม่
เคยผิดนดัช าระหน้ีกบัทางกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนๆสมาชิกเคยมีการผิดนดัช าระหน้ีกบัทางกลุ่มบา้ง 
โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 98.00 – 99.50 คะแนน ในส่วนของการออมเงินกบัทางกลุ่มพบว่ากองทุน
หมู่บา้นบางฝนตก กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล และกลุ่มสตรีแม่บา้นพนั
วาลร่วมใจการเกษตร สมาชิกทุกคนไม่เคยผิดนดัการออมเงินกบัทางกลุ่ม ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนๆสมาชิก
ได้เคยผิดนัดการส่งเงินออมกบัทางกลุ่ม โดยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 99.00 – 99.90 คะแนน แต่ทั้งน้ี
สมาชิกกลุ่มทุกคนไดใ้ชว้งเงินกูเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใหกู้ข้องกลุ่ม 
 

ตารางที ่4.11 แสดงดา้นสมาชิกของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบททั้ง 8 กลุ่ม 
ปัจจยัด้านสมาชิกกลุ่ม 1.ความรู้ความ

เข้าใจในการใช้
สินเช่ือ 

2.การช าระหนี้
คืนให้กบักลุ่ม 

(%) 

3.การน าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ 

4.การออม
เงินกบักลุ่ม 

(%) 
1.กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาร่วมใจสู่
ชนบท 

7.32 99.50 ใช่ 99.83 

2.กทบ.บางไมแ้กว้พฒันา 
 

8.22 99.17 ใช่ 99.67 

3.กทบ.บางฝนตก 
 

7.92 99.50 ใช่ 100.00 

4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
 

7.94 100.00 ใช่ 100.00 

5.กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 
 

8.37 100.00 ใช่ 100.00 

6.กลุ่มสตรีแม่บ้านพันวาลร่วมใจ
การเกษตร 

7.78 100.00 ใช่ 100.00 

7.กทบ.นาเมือง 
 

8.90 99.33 ใช่ 99.17 

8.กทบ.ทุ่งบ่ิน 
 

8.90 98.00 ใช่ 99.83 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.2.4 ปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ 
 จากตารางท่ี 4.12 กลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บา้นลว้นแต่ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล

ทั้งส้ิน ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก กองทุนหมู่บา้นนาเมือง 
และกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน โดยไดรั้บเงินสนบัสนุนจากรัฐบาล ส่วนกลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกลุ่มบุคคล
หรือกลุ่มออมทรัพย ์ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ กลุ่ม
ออมทรัพยบ์า้นพนัวาล และกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร ไม่ไดรั้บเงินสนบัสนุนแต่อยา่ง
ใด ส าหรับการไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นอ่ืนๆ เช่น การเขา้มาให้ความรู้ของพฒันาชุมชนอ าเภอ 
หรือหน่วยงานภาครัฐ จะเห็นไดว้า่กลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บา้นจะไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้น
น้ี และกลุ่มสตรีแม่บ้านพนัวาลร่วมใจการเกษตร ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนและการให้
ค  าแนะน าในการท างานจากองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อ ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพย์
พฒันาร่วมใจสู่ชนบท กลุ่มออมทรัพย์สุขส าราญ และกลุ่มออมทรัพย์บ้านพนัวาล ไม่ได้รับการ
สนบัสนุนแต่อยา่งใด 

 

ตารางที ่4.12 แสดงดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบททั้ง 8 กลุ่ม 
ปัจจยัด้านการได้รับการสนับสนุนต่างๆ 1.การได้รับการสนบัสนุน

เงนิทุนจากรัฐบาล 
2.การได้รับการสนบัสนุน
ด้านอืน่ๆ เช่น การให้ความรู้ 
ค าแนะน า และการช่วยเหลอื
จากหน่วยงานต่างของภาครัฐ 

1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 
2.กทบ.บางไมแ้กว้พฒันา ไดรั้บ ไดรั้บ 
3.กทบ.บางฝนตก ไดรั้บ ไดรั้บ 
4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 
5.กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล ไมไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 
6 . ก ลุ่ มสต รี แ ม่บ้ านพัน ว าล ร่ วม ใจ
การเกษตร 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 

7.กทบ.นาเมือง ไดรั้บ ไดรั้บ 
8.กทบ.ทุ่งบ่ิน ไดรั้บ ไดรั้บ 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
4.2.5 ปัจจยัดา้นผลการด าเนินงาน 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าแต่ละกลุ่มมีสัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกท่ีแตกต่างกนัไป มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 
50.00 – 100.00 โดยกลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาลและกลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตรสมาชิก
กลุ่มทุกคนไดกู้เ้งินกบัทางกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนกลุ่มท่ีมีสัดส่วนผูอ้อมต่อสมาชิกกลุ่มน้อย



 

62 

 

ท่ีสุดคือกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ คิดเป็นร้อยละ 55.55 ซ่ึงทุกกลุ่มสมาชิกทุกคนไดอ้อมเงินกบัทาง
กลุ่ม และยงัไม่มีกลุ่มใดท่ีเคยได้รับรางวลัจากการท างาน ทั้งน้ีพบว่าทุกกลุ่มมีผลก าไรจากการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาอตัราส่วนผลก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บพบว่ามีค่าอยูร่ะหว่างร้อยละ 0.40 – 5.00 
โดยกลุ่มท่ีมีอตัราส่วนผลก าไรต่อเงินกูที้ไดรั้บมากท่ีสุดคือกลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบทมีค่า
เท่ากบัร้อยละ 4.86 ส่วนกลุ่มท่ีมีอตัราส่วนผลก าไรต่อเงินกูท่ี้ไดรั้บน้อยท่ีสุดคือกลุ่มกองทุนหมู่บา้น
นาเมืองมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.46 
 

ตารางที ่4.13 แสดงดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบททั้ง 8 กลุ่ม 
ปัจจัยด้านผลการด าเนินงาน 1.สัดส่วนผู้กู้ต่อ

สมาชิกทั้งหมด(%) 
2.สัดส่วนผู้ออม
ต่อสมาชิก
ทั้งหมด(%) 

3.รางวัลต่างๆที่
กลุ่มเคยได้รับ 

4.อตัราส่วนผล
ก าไรต่อเงินกู้ท่ี
ได้รับ(%) 

1.กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจ
สู่ชนบท 

73.28 100.00 ไม่เคย 4.86 

2.กทบ.บางไมแ้กว้พฒันา 
 

80.28 100.00 ไม่เคย 1.23 

3.กทบ.บางฝนตก 
 

96.43 100.00 ไม่เคย 1.18 

4.กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ 
 

55.55 100.00 ไม่เคย 1.11 

5.กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล 
 

100.00 100.00 ไม่เคย 1.47 

6.กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วม
ใจการเกษตร 

100.00 100.00 ไม่เคย 1.44 

7.กทบ.นาเมือง 
 

67.50 100.00 ไม่เคย 0.46 

8.กทบ.ทุ่งบ่ิน 
 

73.24 100.00 ไม่เคย 3.43 

ท่ีมา:จากการศึกษา 
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4.3การประเมินความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพือ่พฒันาชนบท 
ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน ดา้น
คณะกรรมการกลุ่ม ดา้นสมาชิกกลุ่ม ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ และดา้นผลการด าเนินงาน
ของกลุ่ม โดยให้น ้ าหนักคะแนนของปัจจยัแต่ละด้าน ดงัน้ี ด้านโครงสร้างการปฏิบติังาน น ้ าหนัก
คะแนน 10% ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม น ้ าหนกัคะแนน 25% ดา้นสมาชิกกลุ่ม น ้ าหนกัคะแนน 25% 
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ น ้ าหนกัคะแนน 15% และดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม น ้ าหนกั
คะแนน 25% 
ผลการศึกษาพบว่ากองทุนหมู่บา้นบางฝนตก มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 88.21 คะแนน กองทุน
หมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 87.38 คะแนน กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน มีคะแนน
ความส าเร็จเท่ากบั 84.22 คะแนน กองทุนหมู่บา้นนาเมือง มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 78.73 คะแนน 
กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 78.05 คะแนน กลุ่มออมทรัพย์
บา้นพนัวาล มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 71.92 คะแนน กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท มี
คะแนนความส าเร็จเท่ากบั 67.99 คะแนน และกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 
61.47 คะแนน 
จากผลการศึกษาขา้งตน้ สามารถแสดงขอ้มูลคะแนนความส าเร็จของลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท
ไดด้งัตารางท่ี 4.14 
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ตารางที ่4.14คะแนนความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท (เรียงตามคะแนนความส าเร็จ) 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ กทบ. 
บางฝนตก 

กทบ. 
บางไม้แก้ว
พฒันา 

กทบ. 
ทุ่งบิ่น 

กทบ. 
นาเมือง 

กลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
พนัวาลฯ 

กลุ่มออม
ทรัพย์บ้าน
พนัวาล 

กลุ่มออมทรัพย์
พฒันาร่วมใจฯ 

กลุ่มออมทรัพย์ 
สุขส าราญ 

1.ด้านโครงสร้างการปฏิบัติงาน (10%) 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 
 - การก าหนดกฏระเบียบไวอ้ยา่งชดัเจน 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 
- การวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 
- การแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- การก ากบัดูแลและติดตามสมาชิกกลุ่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
-การเผยแพร่ช่ือเสียงและการประชาสัมพนัธ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
คะแนนเฉล่ียดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 100.00 80.00 
2.ด้านคณะกรรมการกลุ่ม (25%) 24.80 24.73 17.96 18.08 23.44 24.38 17.63 17.73 
- ความรู้ความสามารถ 96.70 95.70 87.30 89.20 75.00 90.00 82.10 83.60 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- การเรียนรู้และศึกษาเพ่ิมเติมในการปฏิบติังาน 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 
- ความพึงพอใจในการท างาน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
คะแนนเฉล่ียดา้นคณะกรรมการกลุ่ม 99.18 98.93 71.83 72.30 93.75 97.50 70.52 70.90 
3.ด้านสมาชิกกลุ่ม (25%) 23.67 23.82 24.18 24.22 23.61 23.98 23.28 23.71 
- ความรู้ความเขา้ใจในการใชสิ้นเช่ือ 79.20 82.20 89.00 89.00 77.80 83.70 73.20 79.40 
- การกูย้มืเงินและช าระหน้ีคืนใหก้บักลุ่ม 
 

99.50 99.17 98.00 99.33 100.00 100.00 99.50 100.00 
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ท่ีมา:จากการศึกษา 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ (ต่อ) 

 
กทบ. 

บางฝนตก 

 
กทบ. 

บางไม้แก้ว
พฒันา 

 
กทบ. 
ทุ่งบิ่น 

 
กทบ. 
นาเมือง 

 
กลุ่มสตรี
แม่บ้าน 
พนัวาลฯ 

 
กลุ่มออม
ทรัพย์บ้าน
พนัวาล 

 
กลุ่มออมทรัพย์
พฒันาร่วมใจฯ 

 
กลุ่มออมทรัพย์ 
สุขส าราญ 

- การน าเงินกูไ้ปใชต้ามวตัถุประสงค ์ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
- การออมเงินสัจจะ 100.00 99.67 99.83 99.17 100.00 100.00 99.83 100.00 
คะแนนเฉล่ียดา้นสมาชิกกลุ่ม 94.68 95.26 96.71 96.88 94.45 95.93 93.13 94.85 
4.ด้านการได้รับการสนับสนุนต่างๆ (15%) 15.00 15.00 15.00 15.00 7.50 0.00 0.00 0.00 
   - การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   - การไดรั้บการสนบัสนุนอื่นๆ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 
คะแนนเฉล่ียดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 
5.ด้านผลการด าเนินงานของกลุ่ม (25%) 14.74 13.83 17.08 11.43 15.50 15.56 17.08 12.03 
   - สัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกกลุ่ม 96.43 80.28 73.24 67.50 100.00 100.00 73.28 55.55 
   - สัดส่วนผูอ้อมต่อสมาชิกกลุ่ม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
   - รางวลัต่างๆ ท่ีกลุ่มเคยไดรั้บ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   - อตัราก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 39.33 41.00 100.00 15.33 48.00 49.00 100.00 37.00 
คะแนนเฉล่ียดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม 58.94 55.32 68.31 45.71 62.00 62.25 68.32 48.14 
คะแนนรวมเฉลีย่ตามค่าน ้าหนัก (100 คะแนน) 88.21 87.38 84.22 78.73 78.05 71.92 67.99 61.47 

ระดบัความส าเร็จ สูง สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ตารางที ่4.14 คะแนนความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท (เรียงตามคะแนนความส าเร็จ)(ต่อ) 
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สามารถแบ่งกลุ่มความส าเร็จออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูง และกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลางโดยกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กองทุน
หมู่บา้นบางฝนตก กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้ก้วพฒันา และกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน กลุ่มท่ีมีคะแนน
ความส าเร็จอยู่ในระดบัปานกลางมีทั้งหมด 5 กลุ่ม ประกอบดว้ย กองทุนหมู่บา้นนาเมือง กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท 
และกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ  

1)ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานพบว่ากลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูง  มีการก าหนดกฎระเบียบของ
กลุ่มไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มถือปฏิบติั แต่ละกลุ่มมีการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มให้มี
ความก้าวหน้า คณะกรรมการทุกคนมีการแบ่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน กลุ่มมีการก ากบัดูแลและ
ติดตามสมาชิกกลุ่ม เช่น การให้ทุนการศึกษาบุตร การให้เงินสมทบค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ เป็นตน้ 
และทั้งสมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มมีการเผยแพร่ช่ือเสียงของกลุ่มใหก้ลุ่มเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดี 
ส่วนกลุ่มท่ีมีศกัยภาพปานกลาง พบว่ามี 3 กลุ่มท่ีมีการก าหนดกฎระเบียบและการวางแผนการ
ด าเนินงานท่ียงัไม่ชดัเจน โดยมีรายละเอียดท่ียงัไม่ครอบคลุมการปฏิบติังานทั้งหมด ไดแ้ก่กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล และกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ  
 2)ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม พบวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีความรู้ความสามารถและการเรียนรู้
ศึกษาเพิ่มเติมในการปฏิบติังานมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง ทั้งน้ีคณะกรรมการของกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จสูงและกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางต่างมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานและมีความพึงพอใจ
ในการท างาน 
 3) ดา้นสมาชิกกลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้สินเช่ือ การ
ช าระหน้ีคืนใหก้บักลุ่มและการออมเงินกบักลุ่มมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง ทั้งน้ีทั้งกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จสูงและกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง สมาชิกทุกคนมีการใชเ้งินกูเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของกลุ่ม 
 4) ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ พบวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุน
จากรัฐบาลพร้อมทั้งไดรั้บค าแนะน าและการให้ความรู้ต่างๆท่ีสามารถน ามาใชใ้นการบริหารจดัการ
กลุ่มได ้ซ่ึงกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางท่ีมีสถานะเป็นกลุ่มออมทรัพยไ์ม่ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุน
จากรัฐบาลและค าแนะน าต่างๆ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยกเวน้กลุ่มสตรีแม่บ้านพนัวาลร่วมใจ
การเกษตรท่ีได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อไวใ้ช้ส าหรับการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 
 5) ดา้นผลการด าเนินงาน พบว่ากลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีสัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกและอตัราผล
ก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง ทั้งน้ีสมาชิกทุกคนไดอ้อมเงินกบั
ทางกลุ่มและยงัไม่เคยมีกลุ่มใดท่ีเคยไดรั้บรางวลัต่างๆจากการท างาน 
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4.4ศักยภาพของกลุ่มสินเช่ือเพือ่พฒันาชนบท 
จากการศึกษาสามารถแบ่งกลุ่มตามความส าเร็จไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูง และกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จปานกลาง ไดน้ าคะแนนปัจจยัแต่ละดา้นของแต่ละกลุ่มมาหาค่าเฉล่ียแสดงไดด้งัตารางท่ี 
4.15 
 

ตารางที ่4.15 แสดงศกัยภาพของกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงและความส าเร็จปานกลาง 
 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเร็จ 
กลุ่มทีม่คีวามส าเร็จสูง กลุ่มทีม่คีวามส าเร็จปานกลาง 

คะแนนที่ได้ 
 (100 คะแนน) 

คะแนนจากการ
ถ่วงน า้หนัก 

คะแนนที่ได้ 
(100 คะแนน) 

คะแนนจาก
การถ่วง
น า้หนัก 

1.ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน (10%) 100.00 10.00 88.00 8.80 
2.ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม (25%) 89.98 22.50 80.99 20.25 
3.ดา้นสมาชิกกลุ่ม (25%) 95.55 23.89 95.05 23.76 
4.ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ (15%) 100.00 15.00 30.00 4.50 
5.ดา้นผลการด าเนินงาน (25%) 60.86 15.21 57.28 14.32 
คะแนนรวม  86.60  71.63 

ทีม่า:จากการศึกษา 
จากตารางท่ี 4.15เม่ือน าคะแนนของกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูง และกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง มาหา
ค่าเฉล่ียพร้อมทั้งถ่วงน ้ าหนกัแลว้ พบวา่ปัจจยัดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 10.00 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีคะแนน 8.80 คะแนนปัจจยั
ด้านคณะกรรมการกลุ่ม กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.50 คะแนน กลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 20.25 คะแนน ปัจจยัดา้นสมาชิกกลุ่ม กลุ่มท่ีมีความส าเร็จ
สูงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.89 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.76 
คะแนน ปัจจยัดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.00 
คะแนน กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.50 คะแนน และปัจจยัด้านผลการ
ด าเนินงาน กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.21 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปาน
กลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.32 คะแนน เม่ือรวมคะแนนความส าเร็จแลว้กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 86.60 คะแนน ส่วนกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 71.63 
คะแนน 

จากผลการศึกษาพบวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีศกัยภาพมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางในทุกๆ
ด้านโดยด้านโครงสร้างการปฏิบติังานมีความแตกต่างในเร่ืองของการก าหนดกฎระเบียบและการ
วางแผนท่ีชดัเจน ดา้นคณะกรรมการกลุ่มมีความแตกต่างในเร่ืองความรู้ความสามารถในการท างาน
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และการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมในการท างาน ดา้นสมาชิกกลุ่มมีความแตกต่างในเร่ืองของความรู้ความ
เข้าใจในการใช้สินเช่ือ การช าระหน้ีคืนให้กับกลุ่ม และการออมเงินกับกลุ่ม ด้านการได้รับการ
สนบัสนุนต่างๆ มีความแตกต่างในเร่ืองของการไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ และการไดรั้บความรู้ 
ค  าแนะน าจากหน่วยงานต่างๆ และดา้นผลการด าเนินงานมีความแตกต่างในเร่ืองของสัดส่วนผูกู้ต่้อ
สมาชิกกลุ่ม และอตัราผลก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ 
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บทที ่5 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อ
พฒันาชนบทของธนาคารออมสินและเพื่อประเมินความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใช้สินเช่ือเพื่อพฒันา
ชนบทของธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีได้
กูเ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพรจ านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก 
กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน กองทุนหมู่บา้นนาเมือง กลุ่มสตรีแม่บา้นพนั
วาลร่วมใจการเกษตร กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท และกลุ่มออม
ทรัพยสุ์ขส าราญ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาสามารถวดัความส าเร็จของกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีไดกู้เ้งินกบัธนาคารออมสิน 
สาขาท่าแซะ จงัหวดัชุมพรโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีมีความส าเร็จอยู่ในระดบัสูง และกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

5.1.1 กลุ่มท่ีมีความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูงมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มกองทุนหมู่บา้นบางฝน

ตกกลุ่มกองทุนหมูบา้นบางไมแ้ก้วพฒันา และกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ินโดยแต่ละกลุ่มมีผลการศึกษา 

ดงัน้ี 

1) กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 112 คน สมาชิกทุกคนไดอ้อม

เงินกบัทางกลุ่ม โดยมีผูกู้เ้งินกบักลุ่มจ านวน 108 คนปัจจุบนัไดรั้บเงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงิน 

2,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 2,261,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีผลก าไร

จากการประกอบการจ านวน 23,632.60 บาทส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมีคะแนนเฉล่ีย

ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ มากท่ีสุดดา้นละ 100.00 คะแนน 

รองลงมาคือดา้นคณะกรรมการกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 99.18 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นสมาชิกลุ่มมี

คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.68 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม มี
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คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 58.94  คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่าน ้ าหนกัแลว้ กองทุนหมู่บา้น

บางฝนตกมีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 88.21 คะแนน มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูง 

2)กองทุนหมู่บา้นบางไมแ้กว้พฒันา ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 284 คน สมาชิกทุกคน

ไดอ้อมเงินกบัทางกลุ่ม โดยมีผูกู้เ้งินกบักลุ่มจ านวน 228 คน ปัจจุบนัไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออมสิน

วงเงิน 3,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 2,514,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมี

ผลก าไรจากการประกอบการจ านวน 37,043.83บาทส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมี

คะแนนเฉล่ียปัจจยัดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานและดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆมากท่ีสุดดา้น

ละ 100.00 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 98.93 คะแนน ถดัมา

ไดแ้ก่ดา้นสมาชิกกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 95.26 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือดา้นผล

การด าเนินงานของกลุ่มโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 55.32 คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่า

น ้ าหนักแล้ว กองทุนหมู่บ้านบางไม้แก้วพัฒนามีคะแนนความส าเร็จเท่ากับ 87.38คะแนน มี

ความส าเร็จอยูใ่นระดบัสูง 

3) กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 71 คน สมาชิกทุกคนไดอ้อมเงิน

กบัทางกลุ่ม โดยมีผูกู้เ้งินกบัทางกลุ่มทั้งหมด 52 คน ปัจจุบนัไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออมสินวงเงิน 

1,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 1,652,822.31 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีผล

ก าไรจากการประกอบการจ านวน 34,261.81 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมีคะแนน

เฉล่ียด้านโครงสร้างการปฏิบติังานและด้านการได้รับการสนับสนุนต่างๆมากท่ีสุดเท่ากบั 100.00 

คะแนน รองลงมาคือปัจจยัดา้นสมาชิกกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 96.71 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ปัจจยั

ดา้นคณะกรรมการกลุ่มมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 71.83 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือดา้นผล

การด าเนินงานของกลุ่มโดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 68.31 คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่า

น ้ าหนกัแลว้ กองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 84.22 คะแนน มีความส าเร็จอยู่ใน

ระดบัสูง 

5.1.2 กลุ่มท่ีมีความส าเร็จอยู่ในระดบัปานกลางมีทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่กองทุนหมู่บา้นนา

เมือง กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันา

ร่วมใจสู่ชนบท และกลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ โดยแต่ละกลุ่มมีผลการศึกษา ดงัน้ี 
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 1) กองทุนหมู่บา้นนาเมือง ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 80 คน สมาชิกทุกคนไดอ้อมเงิน

กับทางกลุ่ม มีผูกู้ ้เงินกับทางกลุ่มทั้ งหมด 54 คน ปัจจุบนัได้รับเงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงิน 

2,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 1,621,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีผลก าไร

จากการประกอบการจ านวน 9,244.15 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมีคะแนนเฉล่ีย

ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานและดา้นการไดรั้บการสนับสนุนต่างๆมากท่ีสุดเท่ากบั 100.00 คะแนน 

รองลงมาคือดา้นสมาชิกกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 96.88 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 72.30 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม 

โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 45.71 คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่าน ้ าหนกัแลว้ กองทุน

หมู่บา้นนาเมือง มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 78.73 คะแนนมีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2) กลุ่มสตรีแม่บ้านพนัวาลร่วมใจการเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิกทั้ งหมด 71 คน 

สมาชิกทุกคนไดอ้อมเงินกบัทางกลุ่ม มีผูกู้เ้งินกบักลุ่มครบทุกคนคือ 71 คน ปัจจุบนัไดรั้บเงินกูจ้าก

ธนาคารออมสินวงเงิน 3,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 2,726,000 บาท ในปี 

พ.ศ.2557 กลุ่มมีผลก าไรจากการประกอบการ 43,167.32 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียดา้นสมาชิกกลุ่มมากท่ีสุดคือ 94.45 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นคณะกรรมการ

กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 93.75 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานมีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 80.00 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 62.00 คะแนน 

และดา้นท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 50.00 

คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่าน ้ าหนกัแลว้ กลุ่มสตรีแม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร 

มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 78.05 คะแนน มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3) กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 41 คน สมาชิกทุกคนได้

ออมเงินกบัทางกลุ่ม มีผูกู้เ้งินกบักลุ่มครบทุกคนคือ 41 คน ปัจจุบนักลุ่มไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออม

สินวงเงิน 2,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีใหส้มาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 2,585,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่ม

มีผลก าไรจากการประกอบการ 29,405.25 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมีคะแนน

เฉล่ียดา้นคณะกรรมการมากท่ีสุดคือ 97.50 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสมาชิกกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 95.93 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 80.00 คะแนน 

ถดัมาไดแ้ก่ดา้นผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 62.25 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด
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คือดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ โดยมีคะแนนเท่ากบั 0.00 คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนนแต่ละดา้น

มาถ่วงค่าน ้ าหนักแล้ว กลุ่มออมทรัพย์บ้านพนัวาล มีคะแนนความส าเร็จเท่ากับ 71.92 คะแนนมี

ความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 4) กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 348 คน สมาชิก

ทุกคนไดอ้อมเงินกบัทางกลุ่ม มีสมาชิกกูเ้งินกบัทางกลุ่ม 255 คน ปัจจุบนักลุ่มไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคาร

ออมสินวงเงิน 3,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้มืทั้งกองทุน 6,852,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 

กลุ่มมีผลก าไรจากการประกอบการ 145,863.90 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมี

คะแนนเฉล่ียดา้นโครงสร้างการปฏิบติังานมากท่ีสุดคือ 100 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสมาชิกกลุ่ม 

มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 93.13 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 70.52 

คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 68.32 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนน

นอ้ยท่ีสุดคือดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ โดยมีคะแนนเท่ากบั 0.00 คะแนน ซ่ึงเม่ือน าคะแนน

แต่ละดา้นมาถ่วงน ้าหนกัแลว้ กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 67.99 

คะแนน มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5) กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ ปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมด 207 คน สมาชิกทุกคนไดอ้อม

เงินกบัทางกลุ่ม มีสมาชิกกูเ้งินกบัทางกลุ่ม 115 คน ปัจจุบนักลุ่มไดรั้บเงินกูจ้ากธนาคารออมสินวงเงิน 

3,000,000 บาท จ านวนเงินท่ีให้สมาชิกกูย้ืมทั้งกองทุน 2,127,000 บาท ในปี พ.ศ.2557 กลุ่มมีผลก าไร

จากการประกอบการ 33,250.84 บาท ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ กลุ่มมีคะแนนเฉล่ียด้าน

สมาชิกกลุ่มมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.85 คะแนน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างการ

ปฏิบติังาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 80.00 คะแนน ถดัมาไดแ้ก่ดา้นคณะกรรมการกลุ่ม มีคะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั 70.90 คะแนน ดา้นผลการด าเนินงาน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 48.14 คะแนน และดา้นท่ีมีคะแนน

น้อยท่ีสุดคือด้านการได้รับการสนับสนุนต่างๆ โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.00 คะแนน ซ่ึงเม่ือน า

คะแนนแต่ละดา้นมาถ่วงค่าน ้าหนกัแลว้ กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ มีคะแนนความส าเร็จเท่ากบั 61.47 

คะแนนมีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการบางกลุ่มยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อ
พฒันาชนบท ดงันั้นธนาคารออมสินจึงควรมีการสร้างหลกัสูตรเก่ียวกบัสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบท
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ส าหรับจดัอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกลุ่ม เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและน าสินเช่ือท่ีไดรั้บไป
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2) จากการศึกษาพบวา่กลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทบางกลุ่มยงัขาดการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม
ในการปฏิบติังาน ดงันั้นแต่ละกลุ่มควรมีการสร้างเครือข่ายกนัระหวา่งกลุ่มในการแลกเปล่ียนความรู้
ในการท างานเพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์กบักลุ่มต่อไป 

 3) จากการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มบางส่วนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใช้สินเช่ือ ทาง
ธนาคารออมสินควรมีการให้ความรู้แก่กลุ่มในดา้นการวางแผนทางการเงิน การจดัการทางการเงิน 
และการออมเงิน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการบริหารจดัการทางการเงินท่ีดี ซ่ึงจะสามารถยกระดับ
มาตรฐานชีวติใหสู้งข้ึนได ้

 4)จากการศึกษาพบวา่กลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีกูเ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ ยงั
ไม่เคยไดรั้บรางวลัใดๆ ทางธนาคารควรมีการพิจารณาให้รางวลัต่างๆ เช่น รางวลักลุ่ม สพช.ดีเด่น 
ส าหรับกลุ่ม สพช.ท่ีมีผลประกอบการดี มีการใช้เงินกูเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของธนาคาร และไม่
เคยผิดนดัช าระหน้ี เพื่อแสดงถึงขวญัและก าลงัใจในการท างาน นอกจากน้ียงัสามารถประสานงานไป
ยงัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการสนบัสนุนการใหร้างวลัต่างๆแก่กลุ่มได ้  

 5) จากการศึกษาพบวา่ผลการด าเนินงานของกลุ่มโดยเฉล่ียมีผลก าไรค่อนขา้งน้อย และบาง
กลุ่มสมาชิกยงัมีหน้ีคา้งกบัทางกลุ่ม เพราะฉะนั้นทางกลุ่มควรเรียนรู้จากกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีผลประกอบการ
สูงและมีการจดัการทางการเงินท่ีดี เพื่อน ามาปรับใชภ้ายในกลุ่มใหมี้ผลก าไรมากยิง่ข้ึน  
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – สกุล นายธีรพฒัน์ พฒัน์ใหญ่ยิง่ 

วนั  เดือน  ปี  เกดิ      12 กนัยายน 2529 

ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2548    ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  
      โรงเรียนนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 
 พ.ศ. 2552      ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 
     มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
ประสบการณ์ พ.ศ. 2552 – 2554 พนกังานปฏิบติัการ 4 ธนาคารออมสินสาขาฝาง 
                                                                      จงัหวดัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2554 – 2556        พนกังานปฏิบติัการ 5 หน่วยบริหารหน้ีและคดี  
                                                                      ธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 
                                  พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั    พนกังานปฏิบติัการ 6 หน่วยวเิคราะห์สินเช่ือ 
                                                                       ธนาคารออมสินเขตชุมพร 1 
  
   

 


