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1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  หลายทศวรรษท่ีผา่นมา การแกไ้ขปัญหาความยากจนนั้น ถือเป็นปัญหาใหญ่ท่ีในหลายๆ
ประเทศตอ้งเผชิญและพยายามหาทางออกเพื่อขจดัปัญหาความยากจนเหล่านั้น เพราะว่าความ
ยากจนของประชาชนทั้งในเมืองและในชนบท ท าให้บุคคลเหล่านั้นขาดโอกาสการเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนท่ีจะน ามาพฒันาตนเองในการสร้างงาน สร้างรายได ้ลดรายจ่าย การไดรั้บการศึกษา ดา้น
สุขภาพ ตลอดจนการบรรเทาเหตุฉุกเฉินจากภยัพิบติัทางธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงจะส่งผลกระทบทางลบต่อประชาชนเอง แต่ยงัส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจของ
ประเทศนั้นๆดว้ย อีกทั้งท าใหเ้กิดปัญหาความเหล่ือมล ้าทางสังคมระหวา่งคนจนและคนรวยมากข้ึน
จนน าไปสู่ปัญหาดา้นอ่ืนๆตามมา เช่น ปัญหาดา้นอาชญากรรม เป็นตน้ จึงไดมี้การขบัเคล่ือนทาง
สังคมทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีจะช่วยกนัแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีเกิดข้ึน 
หลายแนวทางต้องล้มเหลวเน่ืองจากความไม่พร้อมและไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของการแก้ปัญหา 
หรือไม่ก็เกิดจากการคอรัปชั่นและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของผูน้ าทางนโยบาย แต่ก็ยงัมี
หลายแนวทางท่ีประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาความยากจน ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจนนัน่ก็
คือ ธนาคารเพื่อคนจน หรือกรามีนแบงค์ ของศาสตราจารย ์ดร.มูฮมัหมดั ยูนุสผูซ่ึ้งได้รับรางวลั
โนเบลสาขาสันติภาพประจ า ปี พ.ศ. 2549 นัน่เอง  

  ศาสตราจารย ์ดร.มูฮมัหมดั ยูนุส เป็นทั้งอาจารย ์นกัเศรษฐศาสตร์ภาคสนาม และนาย
ธนาคารชาวบงัคลาเทศ หลงัจากเขาจบการศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกบัการ
ท่ีบงัคลาเทศได้รับเอกราชจากปากีสถาน เขาตดัสินใจเดินทางกลับบงัคลาเทศด้วยความรู้สึกท่ี
บรรยายไวใ้นหนงัสือนายธนาคารเพื่อคนจนวา่  

  “บงัคลาเทศชนะสงครามเพื่ออิสรภาพดว้ยตน้ทุนท่ีหนกัหนาสาหสั ชาวบงักลาเทศกวา่ 3 
ลา้นคนจบชีวิตในสงคราม และอีก 10 ลา้นคนตอ้งกลายเป็นผูล้ี้ภยัในประเทศอินเดีย ประชาชนอีก
หลายลา้นคนตกเป็นเหยื่อข่มขืนและทารุณกรรมอ่ืน ๆ ของทหารปากีสถาน กวา่สงครามจะจบลง 
บงัคลาเทศก็กลายเป็นประเทศท่ีถูกท าลายอยา่งยอ่ยยบั เศรษฐกิจล่มสลาย ประชาชนนบัลา้นตอ้งหา
ท่ีอยูใ่หม่ ผมตระหนกัวา่ ผมตอ้งกลบับา้นเกิดเมืองนอนและมีส่วนร่วมในการสร้างชาติใหม่ ผมคิด
วา่นัน่คือหนา้ท่ี” (มูฮมัหมดั ยนุูส, 2553: 49) 
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  เม่ือยนุูสกลบัมาถึงบงัคลาเทศ เขาไดเ้ป็นอาจารยส์อนวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัจิต
ตะกอง จุดเปล่ียนของยูนุสท่ีหันมาสนใจเร่ืองความยากจนจริงๆ เกิดจากการท่ียูนุสไดล้งพื้นท่ีใน
หมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีช่ือโจบร้า หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นท่ีอยูร่ะหวา่งมหาวิทยาลยัและบา้นในเมืองของ
เขา การลงพื้นท่ีคร้ังนั้นท าใหเ้ขาไดเ้ห็นความยากจนแร้นแคน้ดว้ยตาของตวัเอง ไดต้ระหนกัถึงท่ีมา
ของความยากจนท่ีแทจ้ริงและบรรยายความรู้สึกของตนเองผา่นหนงัสือนายธนาคารเพื่อคนจนไวว้า่ 

  “ท่ีผ่านมางานวิเคราะห์สาเหตุของความยากจนมกัเน้นหนกัไปท่ีการวิเคราะห์ว่าเหตุใด
บางประเทศจึงยากจน แทนท่ีจะวิเคราะห์ว่าเหตุใดประชากรบางกลุ่มจึงมีรายไดต้  ่ากว่าเส้นความ
ยากจน (poverty line) นกัเศรษฐศาสตร์ผูมี้จิตส านึกทางสังคมช้ีให้เห็นปัญหาการขาด  “สิทธิ” ขั้น
พื้นฐาน (entitlements) ของคนจน ส่ิงท่ีตอนนั้นผมยงัไม่รู้เก่ียวกบัความหิวโหย แต่จะรู้ดีในช่วงเวลา
ยี่สิบสองปีต่อมา คือข้อเท็จจริงท่ีว่า นักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ผูป้ราดเปร่ืองทั้งหลายมองว่าการ
อภิปรายเร่ืองความยากจนและความหิวโหยนั้นเป็นเร่ืองเสียเวลาเปล่า พวกเขาเช่ือวา่เม่ือเศรษฐกิจ
โดยรวมเจริญข้ึน ปัญหาเหล่าน้ีก็จะหมดไปเอง นกัเศรษฐศาสตร์เหล่าน้ีทุ่มเทพรสวรรคท์ั้งหมดไป
กบัการแจกแจงวิถีแห่งการพฒันาและความเจริญ แต่แทบไม่เคยใชเ้วลาไตร่ตรองถึงท่ีมาและความ
เป็นไปของความยากจนและความหิวโหย ฉะนั้น ความยากจนจึงด ารงอยู่ต่อไป” (มูฮมัหมดั ยูนุส, 
2553: 52) 

  โครงการท่ียูนุสริเร่ิมเป็นโครงการแรกคือ ฟาร์มสามหุ้น ซ่ึงเป็นสหกรณ์ทางการเกษตร
ในโจบร้า โครงการแรกของเขาประสบความส าเร็จมากกวา่ท่ีเขาไดค้าดการณ์ไว ้แต่ส่ิงหน่ึงท่ียนุูส
ไม่คาดคิดมาก่อนคือ ความส าเร็จของฟาร์มสามหุ้นกลบัช่วยขบัเน้นปัญหาของคนจนท่ีแร้นแคน้
ท่ีสุดให้เด่นชดั ความพยายามของเขาท่ีจะแกปั้ญหาน้ีไดน้ าไปสู่การก่อตั้งธนาคารเพื่อคนจน แห่ง
แรกของโลกในอีกไม่ก่ีปีต่อมา (สฤณี อาชวานันทกุล, 2550) ในระหว่างเก็บเก่ียวผลผลิตของ
โครงการฟาร์มสามหุ้ม เขาไดส้ังเกตเห็นส่ิงหน่ึงคือ แรงงานรายวนัท่ีรับจา้งนวดขา้วเพื่อแยกขา้ว
ออกจากฟางขา้ว ซ่ึงมกัเป็นผูห้ญิงอนาถา จะได้รับค่าแรงนอ้ยมากและยงัเป็นคนท่ีจนท่ีสุดในสังคม 
บุคคลกลุ่มน้ีไม่สามารถยกฐานะของพวกเขาไดแ้ละยงัตอ้งติดอยูใ่นบ่วงของความยากจน ในบงัคลา
เทศผูห้ญิงถูกกดข่ีข่มเหงมาก ถึงขนาดบางครอบครัวยงัมองลูกผูห้ญิงว่าไร้ค่า เพราะอาจจะตอ้ง
เปลืองเงินค่าสินสอด และเม่ือแต่งงานไปแลว้ ผูห้ญิงบางกลุ่มก็ถูกข่มเหงาจากสามีตนเองอีกดว้ย 
ผูห้ญิงมกัจะไม่มีสิทธ์ิท าธุรกรรมใดๆ ถึงแมจ้ะมีธนาคารเพื่อผูห้ญิง แต่ก็เป็นเพียงแค่ช่ือมากกวา่ 

  ยนุูสเร่ิมการหาเงินกูเ้พื่อคนจนจากการเป็นผูค้  ้ าประกนัให้แก่คนจนเหล่านั้น จนกระทัง่
ก่อตั้งธนาคารของตนเองข้ึนมาในเดือนมกราคม ค.ศ.1977 โดยใชช่ื้อว่า ธนาคารกรามีน (Grameen 
Bank) ปล่อยสินเช่ือให้แก่คนจนในโครงการไมโครเครดิต (microcredit หรือ สินเช่ือเพื่อคนจน) 
โดยไม่ตอ้งมีหลกัค ้าประกนัใดๆ เพราะยนุูสเช่ือมัน่ในศกัยภาพของคนจน และยงัเช่ืออีกวา่พวกเขา
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คือคนท่ีจะประสบความส าเร็จ ยนุูสใชค้วามจริงใจและตั้งใจจริงในการช่วยเหลือคนจน และปรากฏ
ข้ึนมาอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะคนจนท่ีเป็นผูห้ญิง ยูนุสจะให้ความส าคญัมาก เพื่อท่ีจะ
ดึงศกัยภาพท่ีแทจ้ริงในตวัของกลุ่มผูห้ญิงยากจนเหล่านั้นออกมาโดยใช้จิตวิทยาในการให้ความ
เช่ือมัน่ว่าทุกคนสามารถน าเงินกู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถช าระเงินคืนได้ตามเวลาท่ี
ก าหนด ในระยะแรกธนาคารกรามีนมีกฎเกณฑ์วา่ลูกหน้ีจ านวนคร่ึงหน่ึงตอ้งเป็นผูห้ญิง ส่ิงท่ีกรา
มีนคน้พบก็คือ ผูกู้ ้ท่ีเป็นผูห้ญิงก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนมากกว่าผูกู้ ้ท่ีเป็นผูช้าย และใน
ปัจจุบนัลูกหน้ีของกรามีนกวา่ร้อยละ 95 เป็นผูห้ญิง  

  งานวิจยัของสหประชาชาติท่ีเก็บสถิติจากประเทศก าลงัพฒันากว่าส่ีสิบประเทศทัว่โลก
แสดงหลกัฐานว่า อตัราการเกิดของประชากรลดลงเม่ือผูห้ญิงมีความเสมอภาคกบัผูช้ายมากข้ึน 
ขอ้เท็จจริงดงักล่าวเกิดจากสาเหตุมากมาย การศึกษาท าให้คนแต่งงานและมีลูกช้าลง ผูห้ญิงท่ีมี
การศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะคุมก าเนิดมากกวา่ และมีศกัยภาพในการเอาตวัรอดสูงกวา่ (มูฮมัหมดั ยู
นุส, 2553: 151) 

  ปัจจุบนัไมโครไฟแนนซ์หรือสถาบนัการเงินขนาดยอ่ม เป็นวธีิหน่ึงท่ีนิยมใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงส่วนใหญ่ไดต้น้แบบมาจากธนาคารกรามีนของ
ศาสตราจารย ์ดร.มูฮมัหมดั ยูนุส ไมโครเครดิตเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในปี พ.ศ. 2548 โดย
องค์การสหประชาชาติ และในปีนั้นเององค์การสหประชาชาติก็ยงัประกาศให้เป็นปีสากลแห่งไม
โครเครดิต (The International Year of Microcredit) อีกดว้ย 

 
 ไมโครเครดิตในประเทศไทย 

  ประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย มี
จ านวนประชากรประมาณ 67 ลา้นคน ความยากจนและความเหล่ือมล ้ าในการกระจายรายไดเ้ป็น
ปัญหาท่ีอยูใ่นสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ภายหลงัจากท่ีประเทศไทยฟ้ืนตวัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจไทยก็ดีข้ึนอีกคร้ังดว้ยอตัราการขยายตวัเฉล่ียท่ีร้อยละ 5 ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 
2545-2550 และผลจากอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีสูงน้ีเองท่ีท าให้ปัญหาความยากจนใน
ประเทศลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้ง โดยในทศวรรษท่ีผา่นมา ความยากจนในไทยลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก
จุดสูงสุดท่ีร้อยละ 21 เหลือเพียงร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2552 โดยปัญหาความยากจนส่วนใหญ่ในไทย
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชนบท โดยจากจ านวนคนยากจนในประเทศทั้งส้ิน 5.4 ลา้นคน กว่า
ร้อยละ 88 อาศยัอยูใ่นชนบท 
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ตำรำงที ่1.1 สัดส่วนความยากจนรายหวัในประเทศไทย  
ปี (พ.ศ.) 2548 2549 2550 2551 2552 

อตัรำส่วนควำมยำกจนรำยหัวทีเ่ส้นควำม
ยำกจนแห่งชำติ (ร้อยละของประชำกร) 

11.2 9.6 8.5 9.0 8.1 

ท่ีมา: World Bank (2555) 

 
  อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนไม่ไดก้ระจายไปอยา่งเท่าเทียมกนั 

โดยเฉพาะในบางภาค เช่น ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงลา้หลงัในการลดปัญหาความ
ยากจนกวา่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศ ยิ่งไปกวา่นั้นในปี พ.ศ. 2553 อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
ไทยไดช้ะลอตวัลง เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาและการเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ (The World 
Bank, 2554: อินเทอร์เน็ต) แมว้า่ในปัจจุบนัเศรษฐกิจของไทยสามารถฟ้ืนตวัไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ 
แต่ปัญหาคุณภาพชีวิต ความยากจนและความเหล่ือมล ้ าทางรายได้ในสังคมก็ยงัคงปรากฏอยู่ ถ้า
วิเคราะห์ลึกลงไปจะเห็นว่า ร้อยละ 80 ของคนจนดังกล่าวซ่ึงอาศยัอยู่ในภาคเหนือและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีสัดส่วนรายไดเ้พียงร้อยละ 19 ของรายไดร้วมทั้งประเทศ ขณะท่ีมากกว่า
คร่ึงหน่ึงของจ านวนประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 37 ลา้นคน อาศยัอยูใ่น 2 ภาคน้ี (โพสต ์ทูเดย,์ 
2551: อินเทอร์เน็ต)  จากปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าทางรายไดท่ี้มีขา้งตน้ท าให้ท าให้
เกิดโครงการไมโครเครดิตในประเทศไทยข้ึนมากมาย หน่ึงในจ านวนโครงการไมโครเครติตก็คือ 
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เป็นนโยบายท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2544 โดยรัฐบาล ซ่ึงในขณะนั้นมี 
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับช่วงต่อมาจากการท่ีธนาคารโลกเล็งเห็นปัญหา
ความยากจนในประเทศไทยหลงัวิกฤติเศรษฐกิจจึงไดส่้งโครงการไมโครเครคิตให้องค์กรพฒันา
เอกชน (NGOs) รับมาก่อตั้งเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องคนในชุมชน โดยผา่นการให้
สินเช่ือท่ีธนาคารออมสิน ซ่ึงกองทุนหมู่บา้นนั้นมีหลกัการคลา้ยกนักบัธนาคารกรามีนของยูนุสว่า 
เป็นกองทุนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คือ สร้างงานและอาชีพแก่บุคคลระดบัรากหญา้ เสริมสร้าง
กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนในดา้นการเรียนรู้ การสร้างพฒันาความคิดริเร่ิม
และการแกไ้ขปัญหา เสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง โดยรัฐบาลจดัตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละหน่ึงล้านบาท พร้อม
เสริมสร้างและพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบบริหารจดัการ
เงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544: 
อินเทอร์เน็ต) โดยในพรบ.กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ไดก้ าหนดเกณฑ์การ
เลือกกรรมการกองทุนท่ีส าคญัขอ้หน่ึงไวว้า่ ให้มีกรรมการทั้งผูห้ญิงและผูช้ายในสัดส่วนใกลเ้คียง
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กัน  มี เกณฑ์ก า รว ัดกอง ทุน ท่ีประสบความส า เ ร็ จ ในการด า เ นินง านตาม เกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย แบ่งออกเป็นกองทุนท่ีประสบความส าเร็จ AAA และกองทุนท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จ AA, A (รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ, 2550: อินเทอร์เน็ต) 

  ณ ส้ินปี 2549 ภาคเหนือมีการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง แลว้จ านวน 14,579 
แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 19.5 ของทั้งประเทศ การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นฯ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม โดยอาศยัการจดัตั้งในลกัษณะของสหกรณ์ออมทรัพย ์(รายงานภาวะ
เศรษฐกิจภาคเหนือ, 2550) 

  จงัหวดัสุโขทยัเป็นหน่ึงในจงัหวดัของภาคเหนือตอนล่าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 
อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสุโขทยั อ าเภอบา้นด่านลานหอย อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอ
ศรีสัชนาลยั อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอสวรรคโลก อ าเภอศรีนคร และอ าเภอทุ่งเสล่ียม มี 86 ต าบล และ
843 หมู่บา้น ในจงัหวดัสุโขทยัมีการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นมาแลว้กว่าสิบปี โดยในอ าเภอศรี
ส าโรง แบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 13 ต าบล 118 หมู่บา้น มีจ านวนกองทุนหมู่บา้นดงัน้ี 

 
ตำรำงที ่1.2 จ านวนกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ต ำบล จ ำนวนกองทุน จ ำนวนกรรมกำร (คน) จ ำนวนสมำชิก (คน) 
คลองตาล 8 77 717 
ทบัผึ้ง 9 107 1,448 
นาขนุไกร 12 124 1,749 
บา้นซ่าน 10 105 903 
บา้นนา 6 62 437 
บา้นไร่ 11 108 1,239 
ราวตน้จนัทน์ 7 70 662 
วงัทอง 8 95 828 
วงัลึก 7 69 895 
วงัใหญ่ 8 92 813 
วดัเกาะ 7 88 693 
สามเรือน 11 103 1,144 
เกาะตาเล้ียง 14 139 1,308 

รวมทั้งส้ิน 118 1,239 12,872 
ท่ีมา: กระทรวงมหาดไทย (2555) 
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ภำพที ่1.1 แสดงแผนท่ีอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

 ท่ีมา : สารานุกรมท่องเท่ียว (2555) 
 
  แนวทางชุมชนเข็มแข็งถือเป็นกลไกหลกัในการพฒันาท่ีส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 ซ่ึงแนวทางในการพฒันาจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนสามารถดึงศกัยภาพตนเองออกมาช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีการจดักิจกรรมท่ี
เป็นองคร์วม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจดัการความรู้ร่วมกนัในชุมชนในรูปแบบท่ีหลายหลาย
ตามภูมิสังคม ดว้ยทุนทางสังคม มีการผลิตเพื่อเล้ียงตวัเองอยา่งพอเพียง พึ่งพาตนเองได ้มีการพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมข้ึน ซ่ึงแนวทางหลกั
ในการบริหารจดัการและด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บา้น ไดย้ึดหลกัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 น้ี  

  จากแนวทางการพฒันาชุมชนเขม้แข็งดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบ
ของกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดั
สุโขทยัเพื่อดูถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนหลงัจากการท่ีมี
กองทุนหมู่บา้นเขา้ไปด าเนินงานในชุมชมนั้นๆ โดยมีปัจจยัใดบา้งท่ีท าให้ครัวเรือนนั้นในหมู่บา้นมี
ความเข้มแข็ง พร้อมทั้ งดูปัจจัยท่ีท าให้บางครัวเรือนไม่ เข้มแข็งด้วย โดยการศึกษาจะใช้
แบบสอบถามในการส ารวจจากสมาชิกกองทุนทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการเรียนรู้และเครือข่ายทางสังคม และดา้นประธานและคณะกรรมการ อีกทั้งมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผูน้ าและคณะกรรมการกองทุน ขอ้มูลท่ีได้จะช่วยเป็นแนวทางในการบริหารงานของ
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กองทุนหมู่บ้านต่อไปในอนาคต  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ งสมาชิกของกองทุนและทั้ ง
คณะกรรมการกองทุน อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจจะศึกษาเร่ืองกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองเพิ่มเติม  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
  1) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนใน
อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั  

 2) เพื่อทราบถึงปัญหาเพิ่มเติมท่ียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขในกองทุนหมู่บา้น พร้อมทั้งแนะ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ เพื่อการด าเนินงานของกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
  1)  ทราบถึงผลกระทบของกองทุนหมู่บา้นท่ีมีต่อความเขม้แข็งของครัวเรือนในอ าเภอ
ศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั ในแง่ของปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเขม้แขง็ 
  2) เป็นแนวทางและค าแนะน าเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมของ
กองทุนหมู่บา้น  
  3) เป็นแนวทางซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจจะศึกษาเร่ืองกองทุนหมู่บา้นในอนาคต 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  การศึกษาถึงผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนในอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั มีขอบเขตการศึกษาก็คือเฉพาะกองทุนหมู่บา้นอ าเภอศรี
ส าโรง ในจงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงในอ าเภอศรีส าโรงมีกองทุนหมู่บา้นทั้งหมดจ านวน 118 กองทุนจาก 
13 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลคลองตาล ต าบลทบัผึ้ง ต าบลนาขุนไกร ต าบลบา้นซ่าน ต าบลบา้นนา ต าบล
บา้นไร่ ต าบลราวตน้จนัทน์ ต าบลวงัทอง ต าบลวงัลึก ต าบลวงัใหญ่ ต าบลวดัเกาะ ต าบลสามเรือน 
และต าบลเกาะตาเล้ียง โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายจากกองทุนท่ีมีทั้งหมดในอ าเภอศรี
ส าโรง จ านวน 10 กองทุน ไดแ้ก่ ต าบลคลองตาลจ านวน 3 กองทุน ต าบลราวตน้จนัทน์จ านวน 2 
กองทุน ต าบลสามเรือนจ านวน 3 กองทุน และต าบลวงัลึกจ านวน 2 กองทุน เก็บขอ้มูลปฐมภูมิจาก
การส ารวจในการตอบแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดจากสมาชิกกองทุนจ านวน 500 คน 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
  กองทุน หมายถึง กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง          
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. 2544 
  ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนในเขตกรงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาลในเขตปกครอง
ทอ้งท่ีพิเศษและชุมชนอ่ืน ตามเง่ือนไขท่ีกรรมการก าหนด 
  กรรมกำรกองทุน หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีเป็นตวัแทนกลุ่มองค์กร
ประชาชนและประชาชนในหมู่บา้น หรือชุมชนซ่ึงไดม้าโดยวธีิชาวบา้นเลือกกนัเองในหมู่บา้นหรือ
ชุมชน มีจ านวน 9 – 15 คน 
  สมำชิกกองทุน หมายถึง บุคคลท่ีเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นทั้งสมาชิกท่ีกูย้มื และสมาชิก
ท่ีเขา้มาออมเงินในกองทุน ซ่ึงถูกตอ้งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติวา่ดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 
  ควำมยำกจน หมายถึง สภาพการด ารงชีวิตของบุคคลท่ีมีรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย ไม่
สามารถจะหาส่ิงจ าเป็นมาสนองความตอ้งการทางร่างกาย และจิตใจไดอ้ย่างเพียงพอ จนท าให้
บุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีต  ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีสังคมวางไว  ้ โดยในทางเศรษฐศาสตร์
บุคคลท่ีถือวา่มีความยากจนตอ้งมีรายไดต้  ่ากวา่เส้นความยากจนของประเทศท่ีตนเองด ารงชีวิตอยู ่
  ชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น 
องคก์รชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การจดัการ และการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของคนในชุมชนแลว้ถึงได้
เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มภายใน
ชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนท่ีดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


