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จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน   
และชุมชนเมือง กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2) ประเมินกระบวนการดําเนินงาน    
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กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวากระบวนการ

ดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี โดยเฉพาะในเรื่องการอํานวยการ เรื่องการอธิบายหรือ

แนะนํารายละเอียดของโครงการของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ 

1.2 การประเมินผลลัพธจากโครงการ ปรากฏวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน
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ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง 

2. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ ไดแก 1) การไมมาเขารวมประชุมเพื่อ

แกไขปญหา 2)  การไมรูหลักเกณฑ และสาระสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                  

3) การชําระเงินกูไมตรงตามกําหนด 

3. ขอเสนอแนะ ไดแก 1) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียกประชุมกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 2) สํานักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ตองเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ขอบังคับ 

และนโยบายโดยจัดอบรม สัมมนา ใหแกผูท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 3) ควรปลูกฝงทัศนคติ             

แกประชาชนวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนของทุกคน มิใชของคนใดคนหนึ่งจึงตอง

ชวยกันดําเนินการ เพื่อผลประโยชนของคนในชุมชนทุกคน 
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The  three  objectives  of  the  research  were  (1)  to  evaluate  the  performance  of 
implementing the village and urban community fund project in Klong Laung district,      
Prathumthani  Province;  (2)  to  evaluate  the  process  of  implementing  the  project;  and 
(3) to find out the problems and suggestions on implementing the project. 

  The  study  was  based  on  the  Input-Output  Model,  and  the  CPO’s  Evaluation 
Model. The data was collected from three groups of people involved in the village and 
community fund project: 360 members who made loans, 40 committee members, and 
3  government  officials  concerned.  The first  two  groups  were  distributed 
questionnaires  to  fill  out,  while  focus  group  discussion  was  conducted  to  collect  the 
data  from  the  third  group.  Both  qualitative and  quantitative  analyses  were  made  by 
using  the  descriptive  statistics,  i.e.,  frequency,  percentage,  mean  and  standard 
deviation. 

  The results were briefly stated as follows. 

1. Overall performance of the project. 

1.1 As  a  whole,  the  members  and  the  committee  members  of  the  village 
and  urban  community  fund  project  considered  that  the  implementation  process  was 
efficient, especially in directing, explaining and providing the details of the project by 
selected officials at the district level. 

1.2  Overall,  the  members  and  the  committee  members  were  moderately 
satisfied  with  the  project  performance.  They  thought  the  fund  project  was  useful, 
enabling people to have a fund for occupational development. Both groups had a good 
knowledge and understanding of the fund project. Anyhow, they were satisfied with 
its performance at a moderate level.  

2. The  problems  in  project  implementation  were  (1)  some  members  did  not 
attend  the  meetings  to  help  solve  problems;  (2)  some  did  not  know  the  criteria  and 
important substances of the fund project, (and) some did not pay back their debt in due 
time.  

 



 

(4)  
 

3. Recommendation (1) The method of calling for meetings should be changed 
so that more members will participate in the operation. (2) The office of the National 
Village and Urban Community Fund should educate the members of the fund project 
about  the  rules  and  regulations,  as  well  as  the  policy.  It  can  regularly  hold  training 
courses  or  remains  for  those  involved  in the  fund  project.  (3)  The  people  should  be 
built an attitude that the fund belongs to everybody, not just to one person, as that they 
will help operate the fund to benefit all in the community. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 
  การพัฒนาประเทศเพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปนนโยบาย       
และภารกิจหลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่มุงเนนจะแกไขปญหาความยากจนของประชาชน       
และเสริมสรางโอกาสใหแกประชาชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนประชาชนใหดํารงอยูในชุมชนอยาง
เขมแข็งและยั่งยืน  
  นอกจากวัตถุประสงคในการพัฒนาชนบทแลว ในชวงเวลาที่เศรษฐกิจมีปญหาชะงักงัน 
หรือวิกฤติก็ตาม รัฐบาลจะมีนโยบาย หรือโครงการ เพื่อชวยแกไขคลี่คลายสถานการณ บรรเทา
ความเดือดรอนใหแกประชาชนอยางเรงดวน  รัฐบาลไทยไดประสบปญหาดานเศรษฐกิจ 
เชนเดียวกับรัฐบาลประเทศอื่นและมีโครงการที่ชวยขจัดปญหาดังกลาว ไดแก โครงการเงินผันของ
รัฐบาล มรว.คึกฤทธิ์  ปราโมช เมื่อ พ.ศ. 2518 และโครงการมิยาซาวาของรัฐบาล นายชวน หลีกภัย 
เมื่อ พ.ศ. 2542 สําหรับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ตองการพัฒนาประเทศ เพื่อแกไขปญหาความยากจนของประชาชน โดยสงเสริมสนับสนุนคนในชุมชน
ใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมกันตัดสินใจ และรวมมือกันเพื่อประโยชน
ของคนสวนรวมในการสรางชุมชนใหมีความสามัคคีเขมแข็ง โดยมีหมูบานเปนศูนยกลางของ    
การพัฒนา รวมทั้งเปนการกระจายอํานาจ กระจายโอกาส และกระจายงาน สนับสนุนคนยากจน
สวนใหญในประเทศ ซ่ึงโครงการเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติบรรลุเปาหมายได โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 มีแนวนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมที่มุงเนนการพัฒนาประเทศ          
บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการสําคัญ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน    
คือ การปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองใหมีความสัมพันธกันอยางเกื้อกูล ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ  ลดปญหาความยากจน  ทั้ งในชนบทและเมือง                            
โดยมียุทธศาสตรยอย 4 ประการคือ  
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 1)  สรางความเขมแข็งในชุมชน ใหรวมคิดรวมทํา รวมรับผิดชอบ ระดมพลังแกปญหา   
และพัฒนาชุมชนที่ทุกฝายมีสวนรวม 
  2)  การแกปญหาความยากจนในชนบทและเมือง ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน     
ในสังคมเนนที่คนจนใหสามารถสรางตัวและพึ่งตนเองไดมากขึ้น เขาถึงบริการของรัฐทางดานการศึกษา
และสาธารณสุขอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
 3)  การพัฒนาความเชื่อมโยงชนบทและเมืองอยางเกื้อกูล โดยสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจในระดับฐานราก พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพใหพรอมรองรับการปรับตัวสูเศรษฐกิจยุคใหม 
 4)  การจัดพื้นที่อยางเชิงบูรณาการ เตรียมความพรอมของกลไกและองคกร โดยจัดการ
พื้นที่ใหเอื้อตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ยึดพื้นที่ภารกิจและการมีสวนรวม เพื่อให
จัดการดําเนินการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554  เปนการมุงเสริมให
สังคมไทยอยูเย็นเปนสุข ดวยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนที่เขมแข็งจึงเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจะชวยสนับสนุน สงเสริมให
ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เปนองครวม มีกระบวนการและการจัดหาความรูรวมกันของคนในชุมชน
ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมดวยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิต              
ที่เล้ียงตังเองอยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนบนพื้นฐานความเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมนําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
โดยมียุทธศาสตรรองรับ 5 ประการ (สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2552) ไดแก  
 1)  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู มีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวอบอุน มีความสามารถ
ในการพึ่งตนเองไดมากขึ้น  รวมทั้งมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีควบคูกับ              
การสงเสริมการเรียบรูของคนทุกกลุมวัยอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื่อใชในการดํารงชีวิตอยางรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง 
 2)  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม เปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ สงเสริม
การรวมตัวรวมคิดรวมทําตามความพรอมของชุมชน ภายใตความเชื่อมโยงกับองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 
 3)  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม  
อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการกระจายผลประโยชนอยางทั่วถึง เพื่อใหการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจชวยแกปญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดที่ดีขึ้น 
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 4)  การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของทรัพยากร   
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อรักษาความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5)  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงสรางความเปนธรรม                 
ในสังคมอยางยั่งยืน และเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ
บริหารจัดการประเทศ พรอมทั้งเสริมสรางภาคราชการใหทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนาได  
อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  
 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนโครงการที่มีนโยบายและปรัชญาที่สําคัญ 4 ประการ 

1)  เปนนโยบายเรงดวนที่สําคัญจะตองดําเนินการใหผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
2)  เปนนโยบายที่เนนปรัชญา ใชภูมิปญญาของตนเอง ในการบริหารจัดการ การเชื่อมโยง

กระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนภายในเครือขายระหวางชุมชนและประชาสังคม และการกระจาย
อํานาจใหทองถ่ิน 

3)  เปนนโยบายที่ครอบคลุมวัตถุประสงค กวางขวางหลายดาน วัตถุประสงคดานเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาอาชีพ สรางรายได ลดรายจายของชุมชนวัตถุประสงคดานสังคมเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉิน 
และจําเปน เรงดวนของชุมชน วัตถุประสงคทางดานการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ   
ในการบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง ไปจนถึงการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

4)  เปนนโยบายที่ไปสนับสนุนนโยบายอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาล ในเรื่องหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ และเปนนโยบายที่จะตองดําเนินการควบคูไปกับนโยบายอีก 3 นโยบาย ในชุดนโยบาย
ความยากจนของรัฐบาลประกอบกับนโยบายพักชําระหนี้ นโยบายธนาคารประชาชนและนโยบาย
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

นโยบายทั้ง 4 ขอ จะดําเนินการจนบรรลุถึงวัตถุประสงคไดยอมตองมีสวนสนับสนุนไดแก 
1)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2544  
2)  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้ง         

และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544  
ดังนั้น ระเบียบและผูปฏิบัติของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะสามารถสรางศักยภาพ 

ในการสรางเสริมความเขมแขงดานสังคมและดานเศรษฐกิจของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง                
สูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ  จากผลการดําเนินงานของโครงการ                  
ซ่ึงผานมาชวงระยะหนึ่งแลว  การเลือกศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้เนื่องจากเปน
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พื้นที่ที่มีการผสมผสานกันระหวางความเปนชนบทและเมือง ดวยสถานที่ตั้งที่อยูไมไกลจาก
กรุงเทพมหานคร จึงมีแหลงชุมชน หมูบานจัดสรร สนามกอลฟ และแหลงอุตสาหกรรมที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมถึง 729 แหง (เอกสารบรรยายสรุป อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 2551: 5) แตทั้งนี้ดวย
ลักษณะสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีคลองสงน้ําของกรมชลประทานตัดผานถึงเจ็ดคลอง และมีคลองซอย
อยางทั่วถึง อีกทั้งอาชีพดั่งเดิมของประชากรก็คือ  เกษตรกรรม  (ทําไร ทํานา  ปลูกพืชผัก)       
ประชากรสวนใหญจึงยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงนาสนใจ
ศึกษาและประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากกระบวนการดําเนินโครงการ 
ผลผลิตของโครงการดานอาชีพ สรางงาน รายได และสภาพความเปนอยูภายหลังเขารวมโครงการ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการ เพื่อทราบถึงการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
เพราะผลของการบรรลุตามวัตถุประสงคจะสงผลถึงการประสบผลสําเร็จในเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
และจะทราบปญหาอุปสรรคเพื่อพิจารณาแนวทางการแกไขปรับปรุงใหเขมแข็งและมั่นคงตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.2.1 เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 1.2.2 เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินงานของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

  1.3.1 ดานเนื้อหาสาระ 
  เปนการศึกษาการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยทําการ
ประเมินใน 3 ดานดังนี้ 
   1.3.1.1 ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินกระบวนการในแต
ละขั้นตอนของโครงการ 
   1.3.1.2 ประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ คือ การประเมินผลหลังจากที่
มีการดําเนินงานตามโครงการ 



 

5 

 

   1.3.1.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนหมูบาน คณะกรรมการกองทุนหมูบาน และ
ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
  1.3.2 ดานพืน้ที่  
  ในการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนการศึกษาในพื้นที่         
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  1.3.3 ดานเวลา 
   การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
คร้ังนี้ใชระยะเวลาในการประเมิน ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 –30 มกราคม พ.ศ. 2553 
  1.3.4 ดานประชากร 
  ประชากรในการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี คร้ังนี้แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 
   1.3.4.1 กลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
   1.3.4.2 กลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
   1.3.4.3 กลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบาน             
และชุมชนเมือง 
 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
  1.4.1 ทําใหทราบถึงผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ได                 
ศึกษา ณ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อันไดแก ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการ ผลการประเมินผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ 
  1.4.2 ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามโครงการ พรอมทั้งยังสามารถ   
ที่จะนําไปปรับปรุง แกไข เพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

  การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ผูศึกษาไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

 

   2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล 

  2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 

   2.3  สาระสําคัญของนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   2.4  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

   2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

  2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 

   2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผล 

 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลแบงการศึกษาออกเปน 5 หัวขอ คือ ความเปนมาของ

การประเมินความหมายของการประเมินผล  การพัฒนาการประเมินผล  ประเภทของการประเมินผล  

และขั้นตอนของการประเมินผล 

 

 2.1.1  ความเปนมาของการประเมินผล 

 การประเมินเปนวิธีการที่มีมาแตโบราณโดยราว 2,000 ปกอนคริสตกาล จีน ถือไดวา               

เปนชาติแรกที่เริ่มมีการประเมินบุคคลโดยมีลักษณะเปนการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ 

 ตอมาราว 500 ปกอนคริสตกาล Socrates และครูชาวกรีก ไดใชคําถามในการประเมินผล

การเรียนรูนับไดวาการประเมินมีจุดเริ่มตนมาจากการประเมินบุคคล 
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  ในอดีต Sir Thomas More ไดพยายามเสนอ Utopia หรืออุดมรัฐขึ้น ซ่ึงเปนลักษณะรัฐ                

ในอุดมคติ เปนโลกที่สมบูรณแบบ (Perfect  World) แตตอมาก็พบวากันวารัฐดังกลาวเปนไปไมได

ในโลกของความเปนจริง แมวาสังคมในยุคโบราณจะมีโครงสรางงายๆ ก็ตามเปน เพราะการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งตางๆ  มีท้ังที่เปนไปตามคาดหวังและไมเปนไปตามที่คาดหวัง นับเปนการประเมินโดยการ

เปรียบเทียบระหวางสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

  ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1  การบริการทางสังคมและการบริหารเปนความรวมมือกันของบุคคล 

ดวยความสมัครใจและดวยความรับผิดชอบ และมีลักษณะเปนรัฐคอนขางเล็กป ค.ศ.1930  

หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับดานสาธารณสุข การศึกษา และสวัสดิการของรัฐ ยังมีจํานวนนอยเปนผลให

การศึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสังคมไมมากนัก งบประมาณที่ใชทางดานนี้จึงมีเพียงเล็กนอย    

การประเมินในชวงเวลานี้ยังมีระบบที่ไมชัดเจน มีลักษณะเปนความคิดเห็นของผูประเมินตอสิ่งที่  

ถูกประเมิน และสวนใหญจะพบในการประเมินทางการศึกษาโดยเปนการประเมินดูผลทาง

การศึกษาของแตละบุคคลที่มุงเนนการอานออกเขียนไดและการฝกอาชีพ  จะเห็นไดจากแบบจําลอง  

(model) การประเมินในระยะแรกของ Tyler ท่ีมีรูปแบบอิงวัตถุประสงคลักษณะเปนการมุงเนน                   

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สวนการประเมินดานสาธารณสุขจะมุงเนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา  สวนการประเมินดานสาธารณสุขจะมุงเนนการลดอัตราการตาย  การปองกันการแพร

ระบาดของโรคที่รายแรง  เปนกิจกรรมการประเมินที่ไมยุงยากซับซอนมีการเก็บรวบรวมขอมูลมาก

สรุปเขียนรายงานวาการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมเทานั้น 

 ในยุคตอมาการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรไดเริ่มเขามามีอิทธิพล และมีบทบาทตอ               

การแกปญหาทางสังคม  เกิดการวิจัยทางสังคมศาสตรข้ึนอยางกวางขวางในทางจิตวิทยามีการวิจัย    

เชิงทดลองอยางแพรหลาย นักวิชาการทางสังคมไดเสนอใหใชการวิจัยทางสังคมเขามาชวย            

ในการประเมินงานดานสาธารณสุขชุมชน (Rossi and Freeman, 1989 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 

2543: 4) 

 ชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดมีการนําเทคนิคทางคณิตศาสตรเขามาใชในการบริหารจนเกิด

เปนสาขาวิชาที่เรียกวา  Operation  Research  ไดแกเทคนิค PERT/CPM ชวงเวลานั้นมีโครงการทาง

สังคมเกิดขึ้นมากมายเชน โครงการที่อยูอาศัย โครงการศึกษา โครงการรักษาสุขภาพ              

โครงการวางแผนครอบครัว  โครงการโภชนาการ  โครงการเหลานี้ตองใชคาใชจายจํานวนมาก  

ดังนั้น ในปลายทศวรรษ 1950 จึงมีการประเมินโครงการเกิดขึ้นจํานวนมากในประเทศกําลังพัฒนา       

จะเปนการประเมินเกี่ยวกับโครงการวางแผนครอบครัว โภชนาการและสุขอนามัย การเกษตรและ

การพัฒนาชุมชน  ความรูทางดานการวิจัยถูกนํามาใชไมวาจะเปนการสุมตัวอยางหรือการใชสถิติตาง ๆ  
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ในการวิเคราะหขอมูลและที่สําคัญคือความกาวหนาของระบบการคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร  

ทําใหการประเมินมีลักษณะของการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  Research) อยางชัดเจน 

 ประมาณทศวรรษ  1960  เริ่มมีการตีพิมพรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเชิงประเมินออกเผยแพร

ท่ีนาสนใจไดแก  บทความเกี่ยวกับการวิจัยประเมินผลในประเทศดอยพัฒนาของ  Hayes ในป 1959 

และในป 1967 Suchman นักวิชาการทางสาธารณสุขไดแนะนําใหใชวิธีเชิงปริมาณในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตรมาใชในการประเมินผล 

 ในชวงป  1967-1971  ไดมีนักวิชาการดานการประเมินเสนอแบบจําลอง (Model) ทางการประเมิน

เกิดขึ้นมากมาย นักวิชาการเหลานี้ ไดแก Stake, Scriven, Stufflebeam, Alkin, Hammond เปนตน 

แบบจําลองเหลานี้ยังคงปรากฏในการประเมินจนถึงปจจุบัน 

 จากนั้นในทศวรรษ  1970  มีเอกสารและหนังสือเกี่ยวกับประเมิน เริ่มตนจากการรวม

บทความการประเมินของ Caro ป 1971 และRossi and Williams ป 1972 ตามมาดวยหนังสือ  

Evaluation  Research ของ Weiss ในป 1972 และบทวิพากษวิจารณเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประเมิน

ของ Bernstein and Freeman  ในป 1975 นอกจากนี้ยังมี Handbook  of  Evaluation  Research ของ  

Guttentag and Struening ในป 1975 และที่สําคัญเริ่มมี The Journal  of  Evaluation  Review ในป  1976   

 การประเมินไดพัฒนาวิธีการออกไปอยางมากมาย  มีการนําการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ     

เชิงคุณภาพเขามาชวยในการประเมิน  มีการผสมผสานรูปแบบทั้งสองเขาดวยกัน  ดังจะเห็นไดจาก  

Responsive  Model  ของ  Stake   ในป  1975  ท่ีเสนอใหใช  Case  Study  เขามาชวยในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  รวมกับวิธีเชิงปริมาณอื่น ๆ 

 อยางไรก็ดี  การพัฒนาการของการประเมินในชวงที่ผานมาจะพิจารณาเพียงความจําเปน

ของการประเมิน  และการคนหาเทคนิคที่ทันสมัยมาใชในการประเมิน  สวนที่ยังไมไดมีการ

พิจารณา  คือ  การพิจารณาถึงผูใชผลการประเมิน  ไดแก  ผูจัดทํานโยบาย  นักวางแผน  ผูบริการ  

เจาของเงินทุนถึงความตองการ  และความจําเปนในการใชผลการประเมินวาตองการสนเทศชนิดใด

ในการตัดสินใจ 

 เมื่อพิจารณาจากที่กลาวมาขางตนแสดงวาการประเมินเปนมากกวาวิธีการแตยังเปน

กิจกรรมดานการจัดการ  เปนกลไกสําคัญที่ผลิตสารสนเทศเขาสูระบบที่ซับซอนของการตัดสินใจ

ทางนโยบายและการจัดสรรแผนงาน  ทําใหเกิดความตอเนื่องของโครงการอีกทั้งยังเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการนโยบายทางสังคมและการบริหารของรัฐ 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา  กิจกรรมดานการประเมิน  มีการขยายตัวอยางมากในยุคของ

ประธานาธิบดี  Kennedy   และประธานาธิบดี  Johnson   เมื่อเริ่มมีการใชโครงการทางสังคม  

เนื่องจากการเกิดปญหาการวางงาน  ปญหาอาชญากรรม  และการเสื่อมของชุมชนเมือง  จุดเนนของ



 

9 

 

การประเมินจะเปลี่ยนไปจากบุคคลเปนกลุมบุคคล  และโครงการที่จัดใหกับสังคม รวมถึง

ผลกระทบตอทองถิ่นและสังคมในภาพรวม  นับเปนจุดเริ่มตนของการประเมินผลของโครงการที่รัฐ

จัดสรรใหประชาชนและสังคม  ซ่ึงจัดเปนพัฒนาการที่แตกตางจากจุดเริ่มตนที่ใชการประเมิน

ทางดานการศึกษา  ทําใหการประเมินไดกลายเปนกิจกรรมที่ขยายตัวออกไปครอบคลุมการ

ดําเนินงานทุกสวนในระบบของสังคม 

 การเปลี่ยนแปลงของการวิจัยเชิงประเมินไมไดหยุดนิ่งเพียงเทานี้ พัฒนาการของการประเมิน       

ดูจะเปนไปควบคูกับการวิจัยทางสังคมศาสตร จนพบวาชวงทศวรรษ 1980 เริ่มมีการผสมผสาน

วิธีการเกี่ยวกับวิจัยตาง ๆ มาชวยในการประเมินมากขึ้น  เปนผลใหนักวิชาการดานการประเมิน  

สรางแบบจําลองขึ้นมาชวยนักประเมิน  แมวาแบบจําลองเหลานั้นจะไมสามารถใชไดในทุกสถานการณ

ของการประเมินก็ตาม  แตนักประเมินสามารถประยุกตใชแบบจําลองที่สรางขึ้นได แบบสําคัญสําคัญ

ของโครงการหรือสิ่งที่จะประเมินมีการใชท้ังวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกัน

ในการประเมิน ตัวอยางของการประเมินในลักษณะนี้ ไดแก Triangular  Evaluation  ของ  Greene  and  

McClintock  ในป  1985 

 ปจจุบันการประเมินกลายเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐ  และมักทําควบคูไป

ตั้งแตการเลือกโครงการ  การวางแผนโครงการ  การดําเนินงานตามโครงการ  จนถึงการประเมินผลสุดทาย

ของโครงการ โดยรูปแบบและการเรียกชนิดของการประเมินจะแตกตางกันไปตามชวงเวลาของ  

การประเมินและวัตถุประสงคของการประเมิน (สุวิมล  ติรกานันท, 2543: 4-6) 

  การประเมินโครงการ  (Program  Evaluation)  ไดรับความสนใจอยางจริงจัง  และเพิ่มมากขึ้น

ในชวงประมาณ  20 กวาปมานี้เอง  แมวากอนนี้ไดมีความพยายามเสนอแนะใหมีการวัดและทดลอง

ผลการจัดโครงการบริหารสังคม  กอนจะใหบริการอยูบอยครั้งก็ตาม  โครงการบริการทางสังคม   

ไมวาจะจัดทําโดยรัฐบาลหรือเอกชน  มักจะจัดทําในรูปการกุศลหรือเพื่อแสวงผลทางการเมือง    

เปนสวนใหญ  จนกระทั่งในชวง  ค.ศ.1960-1970 ประชาชนไดเรียกรองและวิพากษวิจารณเกี่ยวกับ

ความตองการที่จะไดรับประสิทธิภาพของการบริการทางสังคมเพิ่มขึ้น  เนื่องมาจากการเพิ่มของ

จํานวนประชาชน  สังคมมีความซับซอนมากขึ้น  โครงการบริการทางสังคมไดเพิ่มปริมาณแตดูจะขาด

หลักฐานทางคุณภาพ  การใหบริการเพิ่มความยุงยากและมีความซับซอนมากขึ้น  ปญหาตางๆ เหลานี้

เริ่มกลายเปนปญหาทางสังคมประกอบกับความจํากัดของทรัพยากร  ทําใหเกิดความจําเปนและ    

การยินยอมของหนวยงานทั้งรัฐและเอกชนในการะดมความคิด  ความรู  เทคนิคทางดานสังคม

เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  และสังคม  การจัดการและเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีใหม ๆ  เขามาเปน

เครื่องชวยผูบริหารและผูจัดทําโครงการ  คิดวางแผนความรูความเขาใจ  เพื่อชวยในการตัดสินใจ

และแสวงหา  วิธีการทํางานอยางสมเหตุสมผลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดบริการทางสังคมวาควรจะ
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จัดทําโครงการอยางไร  จึงจะกอประโยชนสูงสุด  คือลงทุนนอย  แตมีประสิทธิภาพไดผลเปนที่พอใจ

ของประชาชนมากที่สุด  ดังนั้นจึงไดมีการนําเทคนิคของการประเมินมาเปนเครื่องใชประเมินผล

โครงการทางบริการสังคม  เพื่อเปนประจักษพยานในการรับรองผลของหนวยงานที่ใหบริการนั้น ๆ 

(นิศา ชูโต.2531: 2) 

 

 2.1.2  ความหมายของการประเมิน 

  ความหมายของการประเมินไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน ซ่ึงแตละทานก็ไดให

ความหมายของการประเมินไปในหลายแนวทาง ดังนี้ 

   Cronbach  (1963 อางถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536: 16) ไดกลาวไววาการประเมินเปน

กระบวนการที่เปนระบบในการเก็บรวบรวม และใชสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุงหมาย

หลักของการประเมินโครงการอยูท่ีความตองการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการดําเนินงาน และสวนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแกไข 

   Suchman  (1967 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2543: 1) ใหความหมายของการประเมิน

โครงการวา หมายถึง การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร 

เพื่อหาขอมูลที่เปนจริง และเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจวาโครงการดังกลาวดี 

หรือไมดีอยางไร หรือเปนการคนหาวาผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการ ประสบความสําเร็จ   

ตรงตามวัตถุประสงค หรือความมุงหมายของโครงการหรือไม 

   Alkin  (1969 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 8) ไดกลาวไววาการประเมินเปน

กระบวนการของการทําใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจดวยการคัดเลือกขอมูลที่เหมาะสม 

รวบรวมและวิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานสรุปสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูบริหารในการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกที่เหมาะสม 

   Worthen and Sander (1987 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 9) ไดใหความหมายของ

การประเมินไววาเปนการพิจารณาคุณคาของสิ่ง ๆ หนึ่ง ประกอบดวย การจัดหาสารสนเทศเพื่อ

ตัดสินคุณคาของแผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค หรือการพิจารณา

ศักยภาพของทางเลือกตาง ๆ ท่ีใชในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค  

  Stufflebeam (1990 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2543: 1) กลาวถึงการประเมินโครงการวา 

เปนกระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการ และ

ผลกระทบ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และเพื่อสงเสริมใหเกิด

ความเขาใจในสถานการณของโครงการ 
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    เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2546: 305) กลาววา การประเมินโครงการเปนกระบวนการ

รวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนอันจะนําไปสูการตัดสินความสําเร็จ รวมทั้งการแกไข 

ปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการสรางและการกําหนดทางเลือกใหมในการดําเนินโครงการ 

  พิสณุ ฟองศรี (2549:  68) ไดสรุปความหมายของการประเมินโครงการไววา หมายถึง 

กระบวนการตัดสินคุณคาของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจาก

การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว เพื่อตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนํารอง 

ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

  นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการไวดวย ดังนี้ 

  ประชุม  รอดประเสริฐ  (2529 : 72-73)  ใหความหมายของการประเมินผล  หมายถึง

กระบวนการรวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพื่อการดําเนินการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  

นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวของกับคําอื่น ๆ  เชน  การวิจัย การวัดผล การตรวจสอบรายงานผล  

การควบคุมดูแล   การประมาณการ  และการพิจารณาตัดสินใจ ซ่ึงอาจสรุปเปนความหมายหรือ       

คําจํากัดความรวมกันไดวา  เปนการประเมินคาหรือประมวลผล  ท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน   

โดยอาศัยขอมูลที่รวบรวมดวยวิธีการสอบถาม  ทดสอบ  สังเกต  และวิธีการอื่น ๆ  แลวทําการ

วิเคราะหเพื่อตัดสินวาการดําเนินงานนั้นมีคุณภาพหรือบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน      

มากนอยเพียงใด 

   นิศา ชูโต (2531:  9) ไดใหความหมายของการประเมินผลไววา หมายถึงกิจกรรมการเก็บ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหความหมายขอเท็จจริงเกี่ยวกับความตองการ การหาแนวทางวิธีการ

ปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการ และหาผลที่แนใจวาเกิดจากโครงการ เพื่อเปนการเพิ่ม

คุณภาพ และประสิทธิภาพของโครงการใหดียิ่งขึ้น 

 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2544:  153) กลาวถึงความหมายของการประเมินผลไววา หมายถึง

กระบวนการใหไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการ และความสําเร็จของ

โครงการอันเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณคาของโครงการ กลาวคือ เปนเครื่องแสดงวาโครงการไดดําเนิน

ไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคของโครงการมากนอยเพียงใด ตลอดจนในอนาคตควรจะดําเนินการ

อยางไร 

  จากการรวบรวมความหมายของนักวิชาการจึงสามารถสรุปไดวา การประเมินผลโครงการ 

หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลของโครงการ เพื่อหาแนวทาง

สําหรับโครงการนั้น ๆ วาควรจะดําเนินการตอ ยุติ หรือปรับปรุง เพื่อใหโครงการนั้นบรรลุตาม

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ 
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   2.1.3  ประเภทของการประเมิน 

  การประเมินผลเปนสิ่งที่ควรทําควบคูไปกับการดําเนินโครงการ นับตั้งแตการเลือก

โครงการ การวางแผนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมินผลสุดทายของ

โครงการ ชนิดของการประเมินโครงการจะแตกตางกันไปตามชวงเวลาของการประเมิน ดังตอไปนี้ 

(สุวิมล ติรกานันท, 2543: 9-10) 

   Need Assessment หมายถึง การประเมินความตองการขององคกรหรือกลุมสังคมเพื่อนํามา

ทํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เปนการประเมินกอนเริ่มทําแผนหรือทําโครงการ  

  Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของทางเลือกเพื่อ

นํามาจัดทําเปนนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ  

1) ดานเศรษฐกิจ เปนการพิจารณาคาใชจายที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลตอบแทนที่ไดรับ 

2) ดานสังคม เปนการพิจารณาวาโครงการหรือแผนงานไมขัดตอวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคม 

3) ดานการเมือง เปนการพิจารณาวาการดําเนินงานจะไมมีขอขัดแยงทาง

การเมืองหรือไดรับการสนับสนุน 

4) ดานบริหาร เปนการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององคกรที่เกี่ยวของวา      

มีความสามารถที่จะดําเนินการไดหรือไม 

5) ดานเทคนิค เปนการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดเกี่ยวกับ

เทคนิค วิธีการที่นํามาใชในการดําเนินงาน 

6) ดานสิ่งแวดลอม เปนการพิจารณาวาโครงการหรือแผนงานที่จัดทําขึ้นมีผลตอ

การทําลายสิ่งแวดลอมหรือไม 

    Context  Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการวามีความเหมาะสม

ประกอบดวยความจําเปนของโครงการ ความตองการโครงการของกลุมเปาหมาย ความเหมาะสม

ของโครงการตอกลุมเปาหมายและความเหมาะสมตอพื้นที่ดําเนินโครงการ 

  Input  Evaluation หมายถึง การประเมินความพรอมของสิ่งตาง ๆ ท่ีถูกนําเขามารวมใน

โครงการ ประกอบดวย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ วัสดุอุปกรณ 

   Process  Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการวามีความถูกตองเหมาะสมเพียงใด 

   Monitoring หมายถึง การติดตามกํากับงาน เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน

เปนไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไวหรือไม 
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   Formative  Evaluation หมายถึง การประเมินความกาวหนาของโครงการ เมื่อดําเนิน

โครงการไปไดระยะหนึ่ง เพื่อนําผลไปใชแกไขปรับปรุงโครงการ 

   Product  Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ไดจากโครงการวาเปนไปตามที่คาดหวัง

หรือไมเพียงใด 

   Summative  Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปโครงการ หลังจากสิ้นสุดการดําเนิน

โครงการนั้น เพื่อนําผลไปประกอบการตัดสินใจวา ควรปรับปรุง แกไข สานตอ หรือยุติโครงการ 

  Follow-up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการสิ้นสุด

ไปแลว จะมีการติดตามผลเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความคงอยู ความกาวหนา และการพัฒนาอัน

เปนผลมาจากการไดรับโครงการที่กําหนด  

   Meta-evaluation หมายถึง การประเมินโครงการประเมินเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ

การประเมิน 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงประเภทของการประเมินตามชวงเวลาของโครงการ 

แหลงที่มา: สุวิมล ติรกานันท, 2543: 10. 

 นอกจากนี้ สมคิด พรมจุย (2546: 30-33) ยังไดเสนอประเภทของการประเมินใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) แบงตามจุดมุงหมายของการประเมิน แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

(1) การประเมินเพื่อปรับปรุง บางครั้งเรียกวา การประเมินความกาวหนา (Formative 

Evaluation)   

Context 
Evaluation 

Feasibility 
Study 

Process 
Evaluation 

Product 
Evaluation 

Need 
Assessment 

Input  
Evaluation 

Formation  
Evaluation 

Summative 
Evaluation 

Outcome  
Evaluation 

Follow-up 
Study 

ระหวางดําเนินโครงการ กอนเริ่มโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 
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(2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมินรวมสรุป (Summative Evaluation)  

2) แบงตามหลักยึดในการประเมิน แบงเปน 2 ประเภท คือ 

(1) การประเมินโดยยึดหลักวัตถุประสงคเปนหลัก (Goal-Based-Evaluation) เปนการ

ประเมินที่วาทําไดบรรลุวัตถุประสงคอะไรบาง 

(2) การประเมินที่อิสระไมยึดวัตถุประสงคของโครงการ (Goal-Free-Evaluation) เปน

การประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไมทราบวาวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง 

3) แบงตามลําดับเวลาที่ประเมิน แบงเปนการประเมินกอนเริ่มโครงการ ขณะดําเนิน

โครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ประเมินกอนเริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อ

ตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดําเนินโครงการ 

ความเปนไปไดของโครงการในการนําโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบ

โอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย การประเมินในขั้นนี้จะเนนการพิจารณา

ใน 3 เรื่องใหญคือ 

ก) ความเหมาะสมของโครงการ ประเมินเพื่อวิเคราะหปญหา และความจําเปน

ของการทําโครงการ (Need  Assessment) ซ่ึงเปนการตรวจสอบขั้นตนในการกําหนดเพื่อกําหนดปญหา

กําหนดความจําเปน และเหตุผลที่สําคัญในการริเริ่มโครงการนั้น ๆ ข้ึน และการศึกษาถึงความเปนไปได

ในการดําเนินโครงการ (Feasibility Studies) โดยพิจารณาความครอบคลุมดังนี้ 

(ก.1)  ความเปนไปไดทางเทคนิควิชาการ 

(ก.2) ความพรอมทางการบริหารโครงการนั้นใหลุลวงไปไดดวยดี              

ตามเปาหมาย 

(ก.3) ความพรอมในการสนับสนุนทางดานทรัพยากร โดยเฉพาะความ

เปนไปไดทางการเงิน กําลังคน วัสดุและการจัดการ (ดูความพรอมของปจจัย) 

ข) การวิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ (Return of Investment) 

โดยทั่ว ๆ ไป พิจารณาจากอัตราผลไดผลเสีย 

ค) การศึกษาและคาดคะเนถึงผลประโยชนหรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาจากการ

ดําเนินโครงการนั้น (Consequence  Analysis) การศึกษาเชิงคาดคะเนถึงผลที่จะตามมาจากการ

ดําเนินงานที่ยังไมคอยแพรหลาย แตจะเปนสิ่งที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

(2) การประเมินในระหวางการดําเนินงาน (Implementation Evaluation or Process Evaluation) 

เปนการประเมินการดําเนินงานเมื่อนําโครงการที่วางแผนไวไปปฏิบัติ ท้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือไม กิจกรรมใดทําได หรือทําไมได เพราะเหตุใด จุดเดน 
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จุดดอย มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง การประเมินในขณะดําเนินโครงการ  จึงมีบทบาทในการ

ปรับปรุงการดําเนินโครงการโดยตรง 

(3) การประเมินหลังการดําเนินงาน เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวาโครงการ               

จะประสบผลสําเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการหรือไม ผลการดําเนินงานคุมคาหรือไม การประเมินในลักษณะนี้จะเปนการประเมินงาน

ออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

ก. ประเมินทันทีท่ีส้ินสุดโครงการ 

ข. การติดตามผลตอมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ตองอาศัย

การทิ้งชวงระยะเวลาหนึ่ง ในการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ท่ีไดประเมินไวตั้งแตเริ่มการดําเนินงาน

โครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ บางทานเรียกการประเมินลักษณะนี้วา การประเมินผลสรุป (Summative 

Evaluation)  

 ก.1 รูปแบบการประเมินที่เนนจุดมุงหมาย (Objective  Based  Model) เปน

รูปแบบที่เนนการตรวจสอบผลที่คาดหวังไดเกิดขึ้นหรือไม หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว

ในจุดมุงหมายเปนหลักโดยดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม  

 ก.2 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินคุณคา (Judgemental  Evaluation 

Model) เปนรูปการแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ สําหรับ

กําหนดและวินิจฉัยคุณคาและโครงการนั้น 

 ก.3 รูปแบบการประเมินที่เนนการตัดสินใจ (Decision-Oriented  Evaluation 

Model) เปนรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล และขาวสารตาง ๆ เพื่อชวย

ผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

   

  2.1.4  ขั้นตอนการประเมิน 

    ในการประเมิน ข้ันตอนของการประเมินโดยละเอียดจะขึ้นอยูกับสิ่งที่จะประเมิน แต

โดยทั่วไปสามารถแบงคราว ๆ ไดดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท, 2543: 13) 
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ภาพที่ 2.2 แสดงขั้นตอนการประเมิน 

แหลงที่มา: สุวิมล ติรกานันท, 2543: 13. 

ศึกษารายละเอียดของสิ่งที่ถูกประเมิน 

 (การวิเคราะหโครงการ)

ศึกษาความตองการของผูใช 

ผลการประเมิน

กําหนดประเด็นในการประเมิน 

กําหนดตัวชี้วัด 

พัฒนาตัวชี้วัด 

1. กําหนดแหลงขอมูล 

2. กําหนดเครื่องมือ 

3. กําหนดเกณฑ หรือมาตรฐานตัวชี้วัด 

ออกแบบการประเมิน 

1. ออกแบบการสุมตัวอยาง 

2. ออกแบบการวิเคราะหขอมูล 

3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

เขียนรายงาน 

เก็บรวบรวมขอมูล 

1. สรางเครื่องมือ 

2. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3. เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

แปลผล และสรุปผล 



 

17 

 

   2.1.5  แบบจําลอง (Model) ท่ีใชในการประเมิน 

      2.1.5.1 แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Tyler 

    แนวคิดทางการประเมินของ Tyler  (1936 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 

2546: 30) จัดเปนแนวคิดระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน จะมีสวนชวยอยางมากในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  

    ท้ังนี้ Tyler ไดเริ่มตนการนําเสนอแนวคิดทางการประเมินโดยยึดกระบวนการของ

การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก กลาวคือ Tyler ไดนิยามวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปน

กระบวนการที่มุงจัดขึ้นเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในตัวของผูเรียน 

ดวยเหตุนี้จุดเนนของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยูกับการที่ผูเรียนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในตัวผูเรียนตามที่มุงหวัง กระบวนการดังกลาวควรมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

     ข้ันที่ 1 ตองมีการระบุ หรือกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจนลงไปวาเมื่อสิ้นสุดการ

จัดการเรียนการสอนแลว ผูเรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทําสิ่งใดไดบาง ลักษณะของ

วัตถุประสงคท่ีชัดเจนดังกลาวนี้ ควรมีจุดเนนอยูท่ีการกําหนดพฤติกรรมซึ่งสังเกตเห็นไดโดยชัดเจน 

หรือที่เรียกวาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

   ข้ันที่ 2 ตองระบุตอไปวา จากวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดังกลาวนั้นมีเนื้อหาใดบาง

ท่ีผูเรียนจะตองเรียนรู หรือมีสาระใดบางเมื่อผูเรียนเกิดการเรียนรูแลว จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในขั้นที่ 1 

                   ข้ันที่ 3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งผูเรียน

จะตองเรียนรูตามที่ระบุไวในขั้นที่ 2   

                  ข้ันที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนวา

ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในขอใดบาง และวัตถุประสงคขอ

ใดบางที่ผูเรียนยังไมเกิดการเรียนรู 

    แนวคิดดังกลาวนี้เปนแนวคิดในชวงตน ๆ ของ Tyler ตอมา Tyler ไดสรางวงจร

ของวัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลขึ้น ซ่ึงเขียนเปนโมเดลพื้นฐาน 

เพื่อเปนการตรวจสอบวาผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม มุงเนนที่การวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เปนผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน มีข้ันตอนดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่2.3 แสดงแบบจําลองการประเมินของ Tyler 

แหลงที่มา: Tyler (1936 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2543: 42) 

    กลาวโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบสิ่งที่

ผูเรียนสามารถกระทําไดจริงหลังจากที่ไดจัดการเรียนการสอนแลวกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

ซ่ึงไดกําหนดขึ้นไวกอนที่จะจัดการเรียนการสอน 

   จากแนวคิดพื้นฐานดานหลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการประเมินการเรียนการสอน

ดังกลาว Tyler จึงไดเสนอโมเดลการประเมินขึ้นเรียกวา Tyler’s Goal Attainment Model ซ่ึงเปน

โมเดลที่ยึดจุดมุงหมายเปนหลักในการประเมินความสําเร็จของโครงการโดยการตรวจสอบผลผลิต

ของโครงการวา ไดเปนไปตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม 

กําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา 

(ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา) 

เขียนจุดมุงหมายในรูปของ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

ทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

สอนดวยวิธีที่เหมาะสม 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

เปรียบเทียบคะแนน Pretest  

และคะแนนPosttest

นําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
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     2.1.5.2 แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Cronbach 

     Cronbach (1963 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 32-34) มีความเห็นวา 

การประเมินนั้นไมควรกระทําโดยใชแตแบบทดสอบเพียงประการเดียว แตควรมีมาตรการอื่น

ประกอบดวย โดย Cronbach ไดเสนอแนวทางการประเมินไว 4 แนวทางคือ 

      1)  การศึกษากระบวนการ (Process Studies) ไดแกการศึกษาภาวการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น

ในชั้นเรียน เชน การที่นักเรียนทําแบบฝกหัดไมถูกตอง การสังเกตผลการใชส่ือ การซักถามนักเรียน

ขณะดําเนินการสอนหรือขณะทํากิจกรรมตาง ๆ ภาวการณท่ีเกิดขึ้นเหลานี้สามารถจะนํามาเปน

ขอมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาไดเปนอยางดี 

                     2)  การวัดศักยภาพผูเรียน (Proficiency  Measurement) Cronbach ไดใหความสําคัญ                  

ตอคะแนนรายขอมากกวาคะแนนจากแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใหทัศนะวา คะแนนจากแตละขอ

สามารถชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนรูแลวและสิ่งที่จะพัฒนาตอไป ดวยเหตุนี้ Cronbach จึงให

ความสําคัญตอการสอบเพื่อวัดสมรรถภาพของผูเรียนระหวางการเรียนการสอนวามีความสําคัญ

มากกวาการสอบประจําปลายภาคเรียนหรือการสอบปลายป 

                     3)  การวัดทัศนคติ (Attitude Measurement) Cronbach ใหทัศนะวา การวัดทัศนคติ

เปนผลที่เกิดจากการเรียนการสอนสวนหนึ่งมีความสําคัญเชนกัน การวัดทัศนคติอาจทําไดหลายวิธี 

เชน การสัมภาษณ การตอบแบบสอบถาม และอื่น ๆ 

                     4)  การติดตามผล (Follow - up Studies) เปนการติดตามผลการทํางาน หรือภาวการณ

เลือกการศึกษาตอในสาขาตาง ๆ รวมทั้งการใหบุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานที่ผานมาแลวได

ประเมินถึงขอดีและขอจํากัดของวิชาตาง ๆ วาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอยางไร เพื่อชวยในการ

พัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาเหลานั้นตอไป 

               เมื่อสรุปแนวคิดของ Cronbach ขางตนแลวจะเห็นวา Cronbach มีความเชื่อวา     

การประเมินที่เหมาะสมนั้นตองพิจารณาหลาย ๆ ดานดังที่กลาวมาแลว 4 ประการ Cronbach จึงได

เสนอโมเดล การประเมินที่เรียกวา Cronbach’s Goal & Side Effect Attainment Model เพื่อนํามาใช

สําหรับ การประเมินโครงการดานการเรียนการสอน โดยเนนวา การประเมินโครงการดานการเรียน

การสอนนั้น ไมควรประเมินเฉพาะจุดมุงหมายที่ตั้งไวเทานั้น แตควรประเมินหรือตรวจสอบ

ผลขางเคียงของโครงการดวย ครอนบาดยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวา หนาที่สําคัญประการหนึ่งของการ

ประเมินโครงการดานการเรียนการสอนก็คือ การคนหาขอบกพรองของโครงการ เพื่อจะไดหาทาง

ปรับปรุงแกไขกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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     2.1.5.3 แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Scriven 

     Scriven  (1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546:  35-37) ไดใหนิยาม           

การประเมินไววา “การประเมิน” เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล การตัดสินใจเลือกใช

เครื่องมือเพื่อเก็บขอมูล และการกําหนดเกณฑประกอบในการประเมิน เปาหมายสําคัญของการประเมิน     

ก็คือ การตัดสินคุณคาใหกับกิจกรรมใด ๆ ท่ีตองการจะประเมิน 

    Scriven ไดจําแนกประเภทและบทบาทของการประเมินเปน 2 ลักษณะ คือ 

                    1)  การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation)   

                     เปนบทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ท่ีบงชี้ถึงขอดีและ

ขอจํากัด ท่ีเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดังกลาวนี้ สามารถจะนําไปใช

พัฒนางานดังกลาวไดดีข้ึน จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้วา เปนการประเมินเพื่อการปรับปรุง 

                   2)  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation)   

                   เปนบทบาทของการประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ส้ินสุดลง เพื่อเปนตัวชี้   

ถึงคุณคาความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ รวมทั้งนําเอาความสําเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใชกับงานหรือ

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันในโอกาสตอ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทนี้วาเปน

การประเมินสรุปรวม 

                  นอกจากนี้  Scriven ไดเสนอสิ่งที่ตองประเมินออกเปนสวนสําคัญอีก 2 สวน คือ 

                    1)  การประเมินเกณฑภายใน (Intrinsic Evaluation) 

                   เปนการประเมินในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ท่ีใชในการเก็บ

ขอมูล  รวมทั้งคุณภาพของคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ  เชน เปาหมาย 

โครงสราง  วิธีการ ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ความเชื่อถือ

จากสาธารณชน และขอมูลอื่น ๆ ในอดีตที่เกี่ยวของกับโครงการนั้น ๆ  การประเมินในสวนนี้ถือวา

มีความสําคัญมาก  ขอที่นาสังเกตก็คือ การประเมินเกณฑภายในจะไมสนใจถึงผลผลิตหรือ

ผลกระทบที่มีตอผูรับบริการของโครงการ  ตัวอยางเกณฑภายในของโครงการ  เชน โครงการพัฒนา

หลักสูตรก็จะเกี่ยวของกับเปาหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของเนื้อหา ระบบการจัดการเรียน

การสอน วิธีการใหคะแนน ทัศนคติของผูบริหารและครูท่ีมีตอโครงการ 

                    2)  การประเมินความคุมคา (Payoff Evaluation) 

                     เปนการประเมินในสวนที่ไมเกี่ยวของกับคุณภาพ ทฤษฏี หรือสิ่งอื่น ๆ ของ

โครงการ แตเปนการประเมินในสวนซึ่งเปนผลที่มีตอผูรับบริการจากการดําเนินโครงการ หรือ

ผลกระทบตอดานสุขภาพอนามัยของผูรับบริการจากการดําเนินโครงการ  ฯลฯ  การประเมินความ
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คุมคาไดใหความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ใหแกผูรับบริการ จึงจัดวาเปนการตัดสินคุณคา

ของโครงการโดยอิงเกณฑภายนอก (Extrinsic Criteria) 

                   Scriven ยังกลาวถึงการประเมินทั้งสองสวนขางตนวา ควรใหความสําคัญตอการ

ประเมินเกณฑภายใน แตขณะเดียวกัน นักประเมินก็จะตองตรวจสอบผลผลิตในเชิงสัมพันธของตัวแปร

ระหวางกระบวนการกับผลลิตอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้นดวย  แนวคิดทางการประเมินของ Scriven ในระยะตอมา คือ

ในชวงป ค.ศ. 1970 – 1971 ไดพัฒนาไปจากแนวคิดเดิมของการประเมินที่ยึดตามวัตถุประสงค      

แตเพียงอยางเดียว มาเปนการประเมินที่มุงเนนถึงผลผลิตตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมหรือ

โครงการใด ๆ ในทุก ๆ ดาน  โดยใหความสนใจตอผลผลิตตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  ท้ังที่เปนผลโดยตรงจาก

โครงการและผลกระทบหรือผลพลอยได  ทําใหมีการแบงประเภทของการประเมินตามแนวคิดของ 

Scriven ออกไดเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือ  (1)  การประเมินที่ยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (Goal  - 

Based Evaluation)  (2)  การประเมินที่ไมยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (Goal – Free Evaluation) 

     2.1.5.4 แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Stake  

   การประเมินในทัศนะของ Stake (1967 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 

39 - 45) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ แหลง เพื่อนํามาจัดใหเปนระเบียบและมีความหมาย

ในการประเมิน โดย Stake ไดสรางแบบจําลองทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินขึ้น เรียกวาโมเดล

เคารทิเนนซ (Stake’s Countenance Model) ดังมีโครงสรางดังตอไปนี้ 

           ความคาดหวัง          สิ่งที่เปนจริง                   มาตรฐาน           การตัดสินใจ 

            (intents)         (observations)         (standards)       (judgments) 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 เมตริกบรรยาย เมตริกตัดสินคุณคา 

                  (description  matrix)                           (judgment matrix) 

 

หลักการ 

(rationale) 
สิ่งนําหรือปจจัยเบื้องตน 

(antecedents) 

การปฏิบัติ 

(transactions) 

ผลผลิต 

(outcomes) 

ภาพที่ 2.4 โมเดลเคารทีแนนซของ Stake 

แหลงที่มา: Worthen and Sanders (1973 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 39) 
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  โมเดลตามความคิดของ Stake นั้นมีมิติทางการประเมินอยู 2 มิติ คือ 

                  1.  มิติในแนวตั้ง  

                    1) ส่ิงนํา (Antecedents) 

                               ส่ิงนํา  หมายถึง  ภาวะของสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนอยูกอน  กอนที่จะมีกิจกรรมหรือการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งตามมา เชน ในเรื่องของการเรียนการสอนก็จะหมายถึง ภูมิหลัง 

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเดิมของนักเรียน  เปนตน 

                      2) การปฏิบัติ (Transaction) 

         การปฏิบัติ  หมายถึง ภาวะของการกระทํา ความเคลื่อนไหว หรือกิจกรรม  

ใด ๆ ตามวัตถุประสงค หรือเปาหมายของงานในโครงการนั้น เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนสําหรับครูและนักเรียน 

 3) ผลผลิต (Outcomes) 

         ผลผลิต  หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการที่มีภาวะของการกระทําในโครงการ 

เชน   ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตที่คาดหวัง หมายถึงการที่นักเรียนเกิดการเรียนรู มักมี

ทัศนคติท่ีดี  มีความสามารถ มีทักษะ หลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแลว 

                 2.  มิติในแนวนอน 

                            1) สวนของการบรรยาย หมายถึง ภาวะที่ไดเกิดขึ้นจริงหรือตองการจะให

เกิดขึ้นโดยสามารถสังเกตได ภาวะในสวนของการบรรยายนี้แบงออกไดเปน 2 สวนยอย คือ 

                              (1) ความมุงหมายหรือความประสงคท่ีคาดหวังหรือที่วางแผนไว          

เพื่อตองการใหเกิดขึ้น 

                              (2) ผลผลิตหรือสิ่งที่สังเกตได 

                       2) สวนของการตัดสิน หมายถึง ภาวะของการตัดสินใจพึงประเมิน ซ่ึงแบง

ออกไดเปน 2 สวนยอยคือ 

                              (1) เกณฑ ไดแก ภาวะที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเทียบกับปรากฏการณใด ๆ    ท่ี

สังเกตได และเพื่อระบุวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพระดับใด 

                              (2) การเลือกตัดสินใจ ไดแก ผลที่เกิดจากการนําเอาเหตุการณหรือ

ปรากฏการณ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

     2.1.5.5 แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Alkin 

     Alkin (1969 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546:  45-47) ไดใหนิยามของ 

“การประเมิน” ไววา คือกระบวนการของการคัดเลือก ประมวลขอมูล และการจัดระบบสารสนเทศ
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ท่ีมีประโยชน เพื่อนําเสนอตอผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือเพื่อกําหนดทางเลือกในการทํา

กิจกรรมหรือโครงการใด ๆ 

Alkin ไดแบงการประเมินออกเปน 5 สวน คือ 

                    1) การประเมินเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ   

                       การประเมินสวนนี้  เปนการประเมินที่เกิดขึ้นที่จะทํากิจกรรมหรือโครงการใด 

 ๆเปนการประเมินเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ หรือเพื่อกําหนดเปาหมายของโครงการ    

ใหสอดคลองกับภาวะความตองการที่เปนอยู 

                   2) การประเมินเพื่อวางแผนโครงการ 

                        การประเมินสวนนี้เปนการประเมินเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการที่จะ

วางแผนใหการดําเนินการโครงการนั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

                    3) การประเมินระหวางกําลังดําเนินโครงการ 

                        การประเมินสวนนี้  จะเนนถึงการพิจารณาขั้นตอนการทํางานเปนไปตามแผน       

ท่ีวางไวหรือไม หรือไดดําเนินการไปตามขั้นตอนที่ควรจะเปนเพียงใด 

                   4) การประเมินเพื่อพัฒนาโครงการ 

                       การประเมินสวนนี้ เปนการประเมินเพื่อคนหารูปแบบ แนวทาง หรือ

ขอเสนอแนะใด ๆ ในการที่จะทําใหงานที่กําลังดําเนินการอยูนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

                    5) การประเมินเพื่อรับรองผลงาน และเพื่อการยุบ ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

         การประเมินสวนนี้ เปนการประเมินภายหลังการดําเนินงานตามโครงการ             

มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบผลที่ไดกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว รวมทั้งการประมวลผล ขอแนะนํา 

เพื่อนําไปใชกับโครงการตอไป และเพื่อใหขอเสนอแนะในการที่จะยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน

โครงการในชวงระยะเวลาตอไปดวย  

               จากแนวคิดหลักตามรูปแบบการประเมินของ Alkin นี้ จะเห็นวาการประเมิน     

เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจโดยมีนักประเมินทําหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญในการหาและเตรียมขอมูล  

รวมทั้งสรุปและรายงานใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดทราบ เพื่อหาทางที่เหมาะสมนับเปนการ

ประเมินที่มีระบบ คือมีการประเมินวางแผนโครงการ เพื่อชวยใหไดวิธีการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ  มีการประเมินระหวางดําเนินโครงการ เพื่อปรับปรุงจากการตรวจสอบและสุดทายคือ 

การประเมินเพื่อรับรองโครงการ  อยางไรก็ตาม  แนวคิดดังกลาวยังขาดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน จึงยังไม

แพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชยังไมกวางเทาที่ควร แตก็ไดใหแนวคิดพื้นฐานของการ

ประเมินโครงการ ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันวาควรจะมีการประเมินอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนิน

โครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป    
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  2.1.5.6  แบบจําลอง (Model) การประเมินของ Stufflebeam 

                 แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546:  39)     

มีลักษณะที่จะแบงแยกบทบาทของการทํางานระหวางฝายประเมินกับฝายบริหารออกจากกันอยางเดนชัด 

กลาวคือ ฝายประเมินมีหนาที่ระบุ จัดหา และนําเสนอสารสนเทศใหกับฝายบริหาร สวนฝายบริหาร

มีหนาที่เรียกหา และนําผลการประเมินที่ไดนั้น ไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อดําเนินการใด ๆ      

ท่ีเกี่ยวของตามควรแกกรณี 

                ท้ังนี้  ในสวนที่เปนรายละเอียดของการประเมินตามนิยามของ Stufflebeam นั้น 

สามารถถายทอดเปนโมเดลพื้นฐานไดดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 โมเดลพื้นฐานของ Stufflebeam 

แหลงที่มา: Stufflebeam (1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 39) 

 

                การประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam นั้น สามารถสรุปการประเมินเปน           

3 ข้ันตอนคือ 

                     1) กําหนด หรือระบุและบงชี้ขอมูลที่ตองการ 

                      2) จัดเก็บรวบรวมขอมูล 

                      3) วิเคราะหและจัดสารสนเทศ เพื่อนําเสนอฝายบริหาร 

                 Stufflebeam และคณะ ไดแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ 

                       1) การประเมินบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context Evaluation : C) 

                        เปนการประเมินกอนที่จะลงมือดําเนินโครงการใด ๆ  มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนด

หลักการและเหตุผล  รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจําเปนจะตองจัดทําโครงการ การชี้ประเด็นปญหา  

ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ 

 

การดําเนินกิจกรรม

ของโครงการ

การประเมิน การตัดสินใจสั่งการ 
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                      2) การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation : I) 

                    เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม  ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช

ในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการดําเนินโครงการ 

                      3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 

                      เปนการประเมินเพื่อ 

                               (1) หาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ เพื่อทําการแกไขใหสอดคลองกับ

ขอบกพรองนั้น ๆ 

                               (2) หาขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานตาง ๆ 

                               (3) บันทึกภาวะของเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไวเปนหลักฐาน 

                     4) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P)  

     เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวแตตน รวบทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย 

หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 

                  การจัดประเภทของการประเมินดังกลาว  แสดงถึงการประเมินที่พยายามให

ครอบคลุมกระบวนการทํางานในทุก ๆ ข้ันตอน ตามแนวคิดที่รูจักกันดีในนามวา “CIPP” 

                ส่ิงที่ควบคูกับการประเมินทั้ง 4 ประเภทขางตน ไดแก การตัดสินใจเพื่อดําเนินการ

ใด ๆ ซ่ึงสามารถจะแบงออกไดอีก 4 ประเภทเชนกัน คือ 

                    1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมินสภาวะ

แวดลอม มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการใหสอดคลองกับแผนในการ

ดําเนินงาน 

                     2) การตัดสินใจเพื่อกําหนดโครงสรางของโครงการ เปนการตัดสินใจที่อาศัยการ

ประเมินตัวปอน มีบทบาทสําคัญคือ การกําหนดโครงสรางของแผนงานและขั้นตอนการทํางานตาง ๆ 

ของโครงการ 

                     3) การตัดสินใจเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ เปนการตัดสินใจที่อาศัยการประเมิน

กระบวนการ มีบทบาทสําคัญคือ ควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และเพื่อปรับปรุง

แกไขแนวทางการทํางานใหไดผลดีท่ีสุด 

                      4) การตัดสินใจเพื่อการทบทวนโครงการ เปนการตัดสินใจที่อาศัยผลจากการ

ประเมินที่เกิดขึ้น มีบทบาทหลักคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติ ลมเลิก หรือขยายโครงการ     

ในชวงเวลาตอไป 
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                แนวคิดและเปาหมายของการประเมินตามที่สตัฟเฟลบีมไดเสนอมาแลวนั้น ก็เพื่อประโยชน    

ตอการตัดสินใจในการดําเนินโครงการแตละประเภท จะเห็นไดวา การประเมินแตละประเภทดังกลาว 

จะตองเอื้ออํานวยตอการนําไปตัดสินใจ ดังรูปแบบความสัมพันธตอไปนี้ 

 

ประเภทการประเมิน    ประเภทการตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามโมเดลของ Stufflebeam 

แหลงที่มา: Stufflebeam (1971 อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 39) 

 

 

 

 

การประเมินสภาวะแวดลอม 

(context  evaluation) 

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค 

การประเมินปจจัยเบื้องตน 

(input  evaluation) 

การประเมินผลผลิต 

(product  evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(process  evaluation) 

เลือกแบบการจัดแผนงาน 

ท่ีเหมาะสมที่สุด 

การนําแผนงานที่วางไวไปปฏิบัติ 

ควรปรับปรุงอะไรบาง 

ควรปรับปรุง ขยายแผนงาน 

หรือควรลมเลิก 



 

27 

 

  2.1.5.7  แบบจําลอง (Model) การประเมินเชิงระบบ (Input-Output  Model หรือ 

System Approach Model) ของ Katz and Kahn 

    ปจจุบันแบบจําลองที่ผูบริหารโครงการ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผล

โครงการดานพัฒนาสังคมสังคมนิยมใชในการติดตาม และประเมินผลโครงการ คือ แนวคิดและตัวแบบ

การประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ท่ีมีหลักการสําคัญ

มุงเนนประเมินดวยวิธีการประเมินผลดวยระบบวิเคราะห (Analytical Evaluation) เปนการประเมิน

ท่ีวิเคราะหปจจัยนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) ตลอดจนประเมินผล

ตอเปาหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางตรงและ

ทางออม ในมิติดานบวกและดานลบ (Katz and Kahn, 1978 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 24-25) 

    ดังนั้น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจําลอง Input-Output  Model   

จึงถือวาเปนการตรวจสอบโครงการใน 2 ชวงเวลา คือ การประเมินระหวางการดําเนินโครงการ 

(On-Going Evaluation) ซ่ึงเปนการมุงประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการเพื่อตรวจสอบ

กระบวนการดําเนินโครงการวาไดดําเนินเปนไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดี เชน 

แนวคิด PODC,  POCDE หรือไม และเพื่อตรวจสอบวัดความกาวหนาของโครงการวาไดดําเนิน

เปนไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดหรือไม มากนอยเพียงใด 

   สําหรับการประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-post  Evaluation) จะมุงเนน

การประเมินประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความสําเร็จผลสัมฤทธิ์

ของโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือไม รวมถึงการประเมินผลตอเปาหมายหรือ

คุณประโยชนท่ีเกิดขึ้น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) ท่ีเกิดขึ้นทั้งที่

คาดหวังและไมคาดหวังจากโครงการในทิศทางที่ปรารถนาและไมปรารถนา 

   โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output  Model มีหลักการสําคัญของ  

การประเมิน คือ มุงเนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ (On-going 

Evaluation) และประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-post  Evaluation) เพื่อรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการตัดสินในการตัดสินใจแกผูบริหารวาจะดําเนินการตอไป จะตองมีการ

ปรับปรุงอะไรบาง หรือจะยุติโครงการ แสดงไดดังภาพที่ 2.7 
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ภาพที่ 2.7 แสดงแบบจําลองการประเมิน Input-Output Model 

แหลงที่มา: Katz and Kahn (1978 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 25) 

 

     2.1.5.8  แบบจําลอง (Model) การประเมินของ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี 

                เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี (2546:  303-317) ไดพัฒนารูปแบบของการประเมิน

โครงการ เพื่อใหเหมาะที่จะนํามาประยุกตใชกับการประเมินโครงการในประเทศไทยโดยเฉพาะ           

ดังภาพที่ 2.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยนําเขา 

(Inputs) 

-  ทรัพยากรบุคคล 

-  การเงิน 

-  ระบบการจัดการ 

-  ระบบตลาด 

-  เทคโนโลยีที่นํามาใช 

-  เวลาและจังหวะ 

กระบวนการดําเนินงาน 

(Process) 

-  การวางแผน 

-  การจัดระบบองคกร 

-  การจัดบุคลากร 

-  การใชภาวะผูนํา 

-  การติดตามผล 

-  การประเมินผล 

-  ระบบการตรวจสอบ 

            ความรับผิดชอบใน 

            ภารกิจ 

ผลที่เกิดขึ้น 

(Outputs) 

-  ประสิทธิผล 

-  ประสิทธิภาพ 

-  ผลทางเศรษฐกิจ 

-  ภาพลักษณ 
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1. ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม 

(Context ) 

ความสอดคลองของกิจกรรมและเวลา ความสอดคลองของกิจกรรมและเวลา 

3. ผลผลิตของโครงการ 

(Outcome) 

ผลรวม 

ผลกระทบ 

คุณคาและ 

ประโยชน 

 

 

 

  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 แบบจําลองการประเมิน “CPO”  

แหลงที่มา: เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี, 2546: 306. 

 

 

ความตองการที่ 

จําเปนของ

ความเปนไปได 

ของโครงการ 

วัตถุประสงค 

ของโครงการ 

ความพรอม 

และทรัพยากร 

2. กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ 

(Process) 

กิจกรรมของ 

โครงการ 

ชวงเวลาที่ 

ดําเนินการ 
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  สัญลักษณท่ีใชมีดังนี้ 

1.           หมายถึง  เสนแบงระหวางองคประกอบ ซ่ึงแยกกันไมเด็ดขาด 

2.        หมายถึง  ปฏิสัมพันธระหวางแตละองคประกอบในลักษณะของการ

ส่ือสารแบบสองทางอยางครบวงจร 

    3.  C     หมายถึง Context 

    4.   P     หมายถึง Process 

    5.   O     หมายถึง Outcome 

                จะเห็นไดวา การประเมินโครงการตามแนวคิดของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี 

ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนใหญ ๆ ท่ีเกี่ยวของซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องตามลําดับ คือ          

(1) ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (2) กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ 

และ (3) ผลผลิตของโครงการ องคประกอบแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ 

                 1) ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) 

                ปจจัยทางดานนี้หมายถึง  บริบท ตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด เชน 

ปจจัยทางการเมือง ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้ง ปจจัยทางกายภาพ และทางดานจิตใจ เปนตน 

การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินสภาพแวดลอมหรือ “บริบท” ตาง ๆ ของโครงการนั้น ๆ วามี

ความเหมาะสมหรือไม อยางไร โดยพิจารณา 

                     (1) ความตองการของโครงการ (Need  Assessment) เพื่อใหทราบถึง   

ความจําเปน หรือความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอโครงการ 

                       (2) ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility) เพื่อใหทราบถึงโอกาส    

ในการจัดทําโครงการ 

                       (3) การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อระบุถึงสิ่งที่ตองการจะให

เกิดขึ้นจากโครงการ 

                       (4) ความพรอมและทรัพยากรในดานตาง เชน เงินทุนหรืองบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ บุคลากร เปนตน  

                2) กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ (Process) 

                คําวา กระบวนการ หมายถึงขั้นตอนหรือกรรมวิธีท่ีจะตองปฏิบัติตามลําดับ

กอนหลังอยางเปนระบบและครบวงจรในระหวางดําเนินโครงการ กระบวนการดังกลาวอาจจะ

แตกตางกันไปในเชิงปรัชญาของแตละโครงการ ถึงแมวากระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนิน

โครงการอาจจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับเปาหมายในเชิงปรัชญาของแตละโครงการนั้นๆ ดังที่กลาว
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มาแลว แตสําหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมีองคประกอบสําคัญที่ตองพิจารณาเปนพิเศษ     

ก็คือ ความสอดคลองของกิจกรรม และชวงเวลา โดยพิจารณาถึง   

                       (1) กิจกรรม (Activity) เพื่อใหทราบวา กิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคลอง

หรือตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีการจัดลําดับที่เหมาะสมตอเนื่องกันมามาก

นอยเพียงใด 

                    (2) ชวงเวลา (Timing) เพื่อใหทราบวา ชวงเวลาที่จะดําเนินโครงการ

ทางดานกิจกรรมนั้น ๆ มีความเหมาะสมเพียงไร มีขอจํากัดประการใด และชวงเวลาที่กําหนดไวนั้น 

สามารถจะปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามความจําเปนหรือไม และเพราะเหตุใด 

                 3)  ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 

                คําวา ผลผลิตของโครงการ หมายถึง ผลงานหรือผลที่ไดรับจากการประทําใด ๆ 

ของแตละโครงการ โดยสามารถแบงผลงานดังกลาวเปน 3 ประเภทคือ ผลรวม (Overall) ผลกระทบ 

(Impact) และคุณคาหรือประโยชน (Utility) ตามลําดับ 

                ในการประเมินผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม  จึงเปนการประเมินเกี่ยวกับ       

ส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการนั้น ๆ โดยพิจารณาถึง 

                       (1) ผลรวม (Overall) เพื่อใหทราบถึงผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากกิจกรรมของ

โครงการ ท้ังโดยทางตรงและทางออม 

                     (2) ผลกระทบ (Impact) เพื่อใหทราบถึงผลที่ตามมาจากการดําเนิน

โครงการนั้น ๆ ท้ังทางตรง และทางออม รวมทั้งจากที่คาดหวังไวและมิไดคาดหวังไวดวย 

                       (3) คุณคาหรือประโยชน (Utility) เพื่อใหทราบถึงคุณคาหรือความสําคัญ

ของผลที่ไดจากการประเมิน ท้ังนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือเพื่อนําไปประยุกตใช

ใหเหมาะสมตอไป 

                จะเห็นไดวาแบบจําลองการประเมิน CPO ไดเนนการประเมินในดานตาง ๆ          

ท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตการประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมอยางละเอียด 

ตามมาดวยการประเมินกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ

ตามลําดับ จึงนับวาเปนรูปแบบของการประเมินที่ครบวงจร 
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 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 

 

   2.2.1  ความหมายของการบริหาร และการจัดการ 

 Dale  (n.d.  อางถึงใน ณัฏฐิมา มากชู, 2545: 22) กลาววา การบริหาร คือ การทํางานใหบรรลุ

วัตถุประสงคโดยอาศัยผูอ่ืน 

  มนูญ  ตนะวัฒนา (2532:  47-50) ไดกลาวถึงการบริหารไววา คือ ขบวนการทําสิ่งตาง ๆ     

ใหเกิดขึ้นโดยคนอื่น และผานคนอื่น ซ่ึงจะใหคนอื่นทํางานใหอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น             

นักบริหาร หรือนักจัดการจะตองมีหนาที่ท่ีทําในสิ่งเหลานี้ คือ 

1) มีการสรางสรรค (Creating) คือการที่นักบริหาร หรือนักจัดการจะตองเปนทั้งผู

สรางสรรคเอง และกระตุนใหคนอื่น ๆ เปนผูสรางสรรคอีกดวย 

2) มีการวางแผน (Planning)  

3) มีการจัดระบบงาน (Organizing) คือการที่นักบริหาร หรือนักจัดการจะตองจัด 

ระบบงานโดยการแบงงานใหแผนก หรือฝายตาง ๆ ทําตามความเชี่ยวชาญ แตละแผนกก็ตองแบงงาน  

ใหบุคคลแตละตนทําตามความชํานาญ พรอมทั้งกําหนดงานทุกอยางเอาไว ทุกคนก็จะมีอํานาจ      

ในการทํางาน และยึดถือรายการปฏิบัติท่ีกําหนดไวนั้น 

4) การจูงใจ (Motivating) โดยการพยายามสรางสภาวะที่ทําใหคนมีความตองการ   ใน

การทํางานใหไดดี เชน การใหรางวัลภายนอกโดยการเลื่อนอัตราคาจาง หรือเงินเดือน การยกยอง

ชมเชย หรือการใหรางวัลภายใน โดยการใหงานที่ทาทายความสามารถ เหลานี้เปนตน ซ่ึงนักบริหาร 

หรือนักจัดการจะตองแบงสัดสวนของการ “ผสม” ความพึงพอใจตาง ๆ ท่ีแตละคนตองการจากการ

จูงใจตามทิศทางที่เขาปรารถนา 

5) การติดตอสื่อสาร (Communicating) ซ่ึงการสื่อสารจะชวยทําใหเกิดความเขาใจ

ระหวางนักบริหาร หรือนักจัดการ กับผูปฏิบัติงาน 

6) การควบคุม (Controlling) คือการวัดความกาวหนาของงานที่มีการปฏิบัติวา

เปนไปตามมาตรฐาน (เปาหมาย) ท่ีวางไว 

  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2529: 1) กลาววา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปะ     

เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับคน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ 

(Management) ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้การบริหารเปนการ

ประสานงาน การอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกผูท่ีเกี่ยวของ 
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  สมยศ  นาวีการ (2544:  18) กลาวถึงการบริหารวา การบริหาร คือกระบวนการของ           

การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุมกําลัง ความพยายามของสมาชิกขององคการ

และใชทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการที่กําหนดไว 

  นอกจากนี้ยังไดมีการใหความหมายของการจัดการไวดังนี้ 

  ธงชัย สันติวงษ (2545:  3) ไดกลาวถึงความหมายของการจัดการวาหมายถึง ภารกิจของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนที่เขามาทําหนาที่ประสานใหการทํางานของบุคคลที่ตางฝายตางทํา

และไมอาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทํา ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี 

  ธนัญญา  วสุศรี (2535 อางถึงใน ราชันย นิจคําหาร, 2549:  18) ใหความหมายของคําวา    

การจัดการ (Management) ไววาหมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใดๆ ท่ีปฏิบัติตนเปนผูบริหารจะตอง

เขามาทําหนาที่จัดระเบียบและดํารงไวซ่ึงสภาพภายใน (ท้ังที่เปนตัวคน วัสดุ เงินทุน ฯลฯ) ของกลุม

หรือหนวยงานเพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงคของกลุมรวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลมากที่สุด ซ่ึงผูบริหารจําเปนที่จะตองเขาใจและตามทันถึงสภาพ    

ท่ีอยูภายนอกทั้งหลาย เชน สภาพสังคม สภาวะทางเศรษฐกิจ สภาวะทางการเมือง ศีลธรรมจรรยา 

เปนตน ตลอดจนตองพยายามทําองคการใหสามารถปรับตัวและเลือกประกอบกิจกรรมที่เหมาะสม

ท่ีสุดกับทรัพยากรขององคกรที่มีอยูเสมอ 

  พยอม  วงศสารศรี (2548: 40) กลาววา การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะ

และกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของสมาชิกในองคการ 

การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการ และความมุงหวังในดานความเจริญกาวหนา

ในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายที่

กําหนดไว 

  สมคิด บางโม (2551:  61) กลาวถึงการจัดการวา เปนศิลปะในการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณ

ขององคการและนอกองคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 31) ไดกลาวถึง

ความหมายการจัดการวา หมายถึง กระบวนการนําทรัพยากรการบริหารมาใชใหบรรลุวัตถุประสงค

ตามขั้นตอนการบริหารคือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การชี้นํา 

(Leading) 4) การควบคุม (Controlling) ซ่ึงจากความหมายดังกลาวมีคํา 3 คํา คือกระบวนการ 

ทรัพยากรการบริหาร และวัตถุประสงค สามารถแสดงไดดังภาพที่ 2.9 
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ภาพที่ 2.9 แสดงกระบวนการจัดการ 

แหลงที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2542 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 31) 

    

  ศิริอร ขันธหัตถ (2539:  2-3) ไดกลาวถึงความหมายของ การบริหาร และการจัดการไวดังนี้ 

การบริหาร หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คนรวมดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนดไว ซ่ึงใชไดท้ังการบริหารกิจการของรัฐบาลในสวนที่เรียกวา รัฐกิจ และเอกชนในสวนที่

เรียกวา ธุรกิจ สวนคําวา การจัดการ มีความเชนเดียวกับการบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต 2 คน

ข้ันไปดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว แตจะมุงใชเฉพาะภาคธุรกิจเทานั้น 

  ดังนั้นจึงสรุปไดวา การบริหาร และการจัดการนั้นมีความหมายที่คลายกัน คือเปนการ 

ดําเนินการเพื่อใหบุคคลในองคการปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

โดยการใชกระบวนการนําทรัพยากรมาใชอยางเหมาะสม 

 

  2.2.2  ลักษณะสําคัญของการบริหาร 

  ในการบริหารมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ (วีรนาถ มานะกิจ และพรรณี ประเสริฐวงษ, 2522     

อางถึงใน เบญจวรรณ อานเปรื่อง, 2545: 8-9)  

1) การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง (ถาจะ

กลาวถึงบุคคลผูทําหนาที่บริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร) ดังนั้น เรื่องของการบริหารจึงสามารถเรียนรู 

และศึกษาได ฝกฝนอบรมใหเกิดความชํานาญได จึงอาจกลาวไดวา การบริหารเปนวิชาชีพอยางหนึ่ง 

(Profession) 

2) การบริหารเปนงานที่มีจุดมุงหมาย ท้ังนี้หมายความวา ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมี

การกําหนดวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจนหรือไมก็ตาม สวน

การบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

Input 

- คน 

- เงิน 

- วัตถุดิบ 

- วิธีการ 

Process 

- การวางแผน 

- การจัดองคการ 

- การชี้นํา 

- การควบคุม 

Output  

- สินคา 

- บริการ 
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3) การบริหารงานเปนแนวทางสําคัญที่มีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกรดังเชน 

ถาผูบริหารตองการจะปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก็อาจทําไดโดยการจัดหา

เครื่องจักร เครื่องมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนงานใหมีความสามารถยิ่งขึ้น     ซ่ึงจะเปน

ผลดีตอองคกร และผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา        ถาองคกร

นั้น ๆ มีนโยบายที่จะทําประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชนโดยการให

ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียน ก็นับวา องคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอก

องคกร หรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอความเดือดรอนรําคาญ ซ่ึงองคกรของตนกอขึ้น เชน 

ปลอยควัน หรือกลิ่นเหม็นใหรบกวนสังคมที่อยูในบริเวณใกลเคียง เปนตน สิ่งเหลานี้ยอมเปนผล

ของการบริหารอันมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย และสิ่งแวดลอม 

4) การบริหารเปนเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการ

ใหบรรลุผลสําเร็จตามสัตถุประสงคโดยกลุมคน มิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เพียงบุคคลเดียวเทานั้น ท้ังนี้ เพราะวาคนเรายอมมีขอบเขตความสามารถจํากัด ท้ังดานกําลังกาย 

กําลังสมอง และเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือรวมใจจากบุคคลมาชวย 

5) การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี ก็แตโดยการรวมมือรวมใจของบุคคลอื่น ๆ 

นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ท้ังนี้ เนื่องจากบรรดาเจาของ เชน ผูถือหุนอาจไมมีเวลา หรือ

ความสามารถในการบริหาร จึงตองจัดหาผูอ่ืนที่มีความรูความสามารถในการบริหารใหมาบริหาร

ในองคกร 

6) การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ก็โดยใชความรู ความชํานาญ และ        

การฝกฝนอบรมทางดานบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การบริหารนั้น      

เปนวิชาชีพอยางหนึ่ง ผูบริหาร โดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคใน      

การปฏิบัติงานโดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรู ความชํานาญในการบริหาร อันไดแก              

การวางแผน การจัดองคกร ฯลฯ 

7) การบริหารเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไมสามารถมองเห็นได แตส่ิงที่จะแสดงใหเห็นวา         

การบริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใด นั้นคือผลงานเพราะวาผลงานจะเปนเครื่องวัด

ความสามารถทางการบริหาร 

8) เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาที่บริหารเสียเองโดยทั่วไปแลว (ยกเวนองคกรขนาดเล็ก) 

คณะผูบริหารเปนกลุมบุคคลอื่น ๆ ท่ีมีความรูความสามารถทางการบริหาร ซ่ึงจะทําหนาที่บริหาร  

ในนามของเจาของธุรกิจ 
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    2.2.3  กระบวนการบริหาร 

  กระบวนการบริหารเปนแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการที่ผูบริหารใชในการปฏิบัติภารกิจให

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ดังนั้นผูบริหารจึงมีความจําเปนตองทราบ

กระบวนการบริหารไวใหแมนยํา และใหความรูความสัมพันธของกระบวนการเหลานั้นเพื่อจะ

สามารถเลือกใชไดถูกตอง (นพพงษ  บุญจิตราดุลย, 2543: 39) 

Gulick and Urwick (1937 อางถึงใน ยงยุทธ เกษสาคร, 2551:  25-26) ไดกลาวถึง 

กระบวนการบริหารไว 7 ประการคือ POSCORB ประกอบดวย 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางโครงการกวางๆ โดยคิดวามีงานอะไรบาง         

ท่ีจะตองปฏิบัติตามความสําเร็จแลววางแนวปฏิบัติและจุดประสงคของการปฏิบัติงานนั้นๆ กอนลงมือ

ปฏิบัติการ 

2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปเคาโครงการบริหาร กําหนดอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจนและวิธีติดตองานสัมพันธ

ตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาที่สูง- ต่ํา ลดหลั่นกันไป 

3) การจัดหาและพัฒนาบุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลหรือ

เจาหนาที่ทุกประเภทของหนวยงาน การคัดเลือกบุคคล การบรรจุแตงตั้ง การฝกอบรมพัฒนา

บุคลากรที่บรรจุแตงตั้งไวแลว การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้นและลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาใหพน

จากงาน การบํารุงรักษาสภาพการทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพใหคงอยูตลอดไป 

4) การวินิจฉัยคําสั่ง (Directing) หมายถึง หลังจากไดวิเคราะหและพิจารณางานโดย

รอบคอบแลว มีการวินิจฉัยสั่งการแลว ก็ตองมีการติดตามดูแล ใหมีการปฏิบัติงานตามคําสั่งนั้นๆ 

ในฐานะผูบริหารเปนผูบังคับบัญชาหนวยงาน 

5) การประสานงาน (Co-ordination) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธหนวยงานยอย 

หรือตําแหนงตางๆ ภายในองคการ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิผลเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน 

6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือหนวยงาน     

ท่ีเกี่ยวของ ท้ังเบื้องบนและเบื้องลาง เพื่อใหทราบความกาวหนาทุกระยะและเพื่อใหเกิดความสะดวก  

แกการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ดวย รวมทั้งมีการบันทึกไวเปนหลักฐานเกี่ยวกับการทํางาน

ทุกระยะ 

7) งบประมาณ ( Budgeting) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการใชจายเงิน การจัดทํา

งบประมาณ และการควบคุมการใชจายเงินโดยรอบคอบรัดกุม 

 

 



 

37 

 

  Gregg (1976 อางถึงใน กาญจนา ไชยรัตน, 2547: 23) ไดนํารายงานของกระบวนการ

บริหารตามความเห็นของนักวิชาการบริหารการศึกษาสวนใหญ 35 ราย มาวิเคราะหเพราะเห็นวามี

หลายรายการที่ซํ้าซอนกัน ตางกันเฉพาะรูปศัพทเทานั้นแลวสรุปวา ความจริงกระบวนการทั้งหมด 

มีตัวประกอบเพียง 7 ประการเทานั้น คือ 

1) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

2) การวางแผน (Planning) 

3) การกําหนดอํานาจหนาที่ (Organizating) 

4) การเสนอรายงาน (Communicating) 

5) การใชอิทธิพล (Influencing) 

6) การประสานงาน (Co-Ordination) 

7) การประเมินผลงาน (Evaluation) 

 

2.3  สาระสําคัญของนโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 2.3.1  นโยบาย 

  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายของรัฐบาลซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร            

เปนนายกรัฐมนตรี เพื่อเปนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง           

ในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพ     

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง 

  โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ลานบาท พรอมเสริมสราง

และพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถ ในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุน

หมุนเวียน ในหมูบานและชุมชนเมืองกันเอง (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ, 2552: 2) 

 

 2.3.2  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คืออะไร 

  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ กองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐบาลได

จัดสรรเงินงบประมาณใหเปนเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อทําหนาที่เปนแหลง

เงินทุนหมุนเวียนภายในหมูบานและชุมชนเมือง คือ 
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     2.3.2.1 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เปนกองทุนรวมในระดับชาติ เพื่อ

จัดสรรใหแกหมูบานและชุมชนเมือง 

     2.3.2.2 กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง คือ กองทุนหมุนเวียนในหมูบาน

และชุมชนเมือง เมื่อเริ่มกอตั้งจะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

หมูบานและชุมชนเมืองละประมาณ หนึ่งลานบาท เพื่อใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง

บริหารจัดการกันเอง 

 

 2.3.3  ปรัชญากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   2.3.3.1  เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น 

     2.3.3.2 ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนเมืองดวยคุณคา

และภูมิปญญาของตนเอง 

     2.3.3.3 เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบาน 

    2.3.3.4 เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และ

ประชาสังคม กระจายอํานาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

     2.3.3.5 กระจายอํานาจใหทองถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

 

  2.3.4  วัตถุประสงค 

   2.3.4.1  เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน/ชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพื่อ

พัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเพิ่มรายได ลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเปน

เรงดวน และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบาน/ชุมชนเมือง 

     2.3.4.2 สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการ

จัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

         2.3.4.3 เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานชุมชนเมือง ในดานการ

เรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน/ชุมชนเมือง 

         2.3.4.4 กระตุนเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

          2.3.4.5 เสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง 
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 2.3.5   กลไกในการบริหารกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

  หลักการสําคัญคือ ประชาชนจะตองมีสวนรวมทุกระดับ และมีการใชส่ือเปนเครื่องมือใน

การสรางความเขาใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10  แสดงโครงสรางกลไกในการบริหารกองทุน 

แหลงที่มา:  คฑาทิพย ทิมาศาสตร และคณะ, 2549: 64. 

คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการ 

กองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง 

คณะกรรมการ 

กองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ 

สํานักงาน 

คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการการ 

สนับสนุนการดําเนินงาน 

กองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง 

คณะอนุกรรมการ 

สนับสนุนและติดตาม 

การดําเนินงานกองทุน 

หมูบานระดับจังหวัด 

คณะอนุกรรมการ 

สนับสนุนและติดตาม 

การดําเนินงานกองทุน 

หมูบานระดับอําเภอ 

คณะอนุกรรมการ 

เตรียมการจัดตั้ง 

กองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง 

คณะอนุกรรมการ 

กําหนด 

คณะอนุกรรมการ 

จัดหาเงินกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

คณะอนุกรรมการ 

ประชาสัมพันธ 

คณะอนุกรรมการติดตาม 

และประเมินผล 

คณะทํางานเครือขาย 

ชุมชนระดับอําเภอ 

ธนาคาร 
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 โครงสรางและหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2544) กําหนดใหแตละ

กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนจํานวนไมนอยกวาเกาคน และไมเกินสิบหาคน ซ่ึงมาจากการ       

คัดสรรกันเอง โดยผานเวทีประชาคม และการคัดสรรคณะกรรมการกองทุนใหคํานึงถึงจํานวน

กรรมการชายและหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน และคํานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณี

ของแตละหมูบานและชุมชนเมืองนั้น ๆ 

 บทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

   1.   บริหารจัดการกองทุนรวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชนของ

กองทุนเพื่อสอดคลองและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานและชุมชนเมือง 

  2.   ออกระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน         

ท่ีไมขัดแยงกับระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

  3.   รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก ท้ังที่เปนกลุม องคกรชุมชน หรือปจเจก

บุคคล 

  4.   สํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือนและ

วิสาหกิจชุมชนในเขตทองที่ หมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น ตลอดจนสํารวจและจัดทําขอมูลดังกลาว

ของกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานและชุมชนเมือง 

  5.   พิจารณาการใหกูเงินตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการที่กองทุนกําหนด 

  6.   ทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพันของ

กองทุน 

  7.   จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามที่กําหนดหรือไดตกลงกัน หรือตามที่สมาชิก

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอ และจะตอง

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันที่รับคํารอง 

  8.   จัดทําบัญชี และสงมอบเงินที่ไดรับจัดสรร ดอกผล ผลตอบแทน หรือรายได    

ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการคืนใหแกกองทุนใหครบเต็มจํานวนที่ไดรับอนุมัติ

ใหเบิกจาย ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีหนังสือ หรือคําสั่งเปนที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุน  

ไมปฏิบัติตาม หรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุนกําหนด 

  9.   ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
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 2.3.6   หลักการจัดสรรเงิน 

  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมีหลีกการในการจัดสรรเงินใหแก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

   2.3.6.1  ความพรอม ความสนใจ และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง 

     2.3.6.2 ความพรอมของคณะกรรมการกองทุน ท่ีเนนความพรอมของบุคคลทั้งใน

ดานความรู และประสบการณในการบริหารจัดการกองทุน 

   2.3.6.3  ความพรอมของระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก 

   2.3.6.4  ความพรอมของการบริหารจัดการที่สอดรับและเกื้อกูลกัน ระหวางกองทุน

หมูบาน หรือชุมชนเมือง กับกองทุนอื่น ๆ ท่ีหนวยราชการอื่น ๆ ท่ีหนวยราชการจัดตั้งขึ้นใน

หมูบานหรือชุมชนเมือง 

 

 2.3.7  การเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง 

    ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง จะตองรวมกันเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) สรางจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

  (1)  สรางจิตสํานึกรวมกันของประชาชน ในการเปนเจาของกองทุน รวมกันบริหาร

จัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชนของหมูบานและชุมชนเมือง 

  (2)  สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อใหทราบนโยบาย กลไก แนวทางการบริหาร

จัดการกองทุน 

  (3)  สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการ และบริหารจัดการ

ลงทุน เริ่มจากรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมติดตามตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน ตลอดจนสราง

กองทุนไปสูความยั่งยืนตอไป 

  2)   การเลือกสรรคนดีเปนกรรมการกองทุน 

 จัดเวทีชาวบาน เพื่อเลือกสรรคณะกรรมการกองทุนจํานวน สิบหาคน ตามระเบียบของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ดังนี้ 

  (1)  องคประชุมเวทีชาวบาน คือ จํานวนสามในสี่ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดของ

หมูบานและชุมชนเมือง 
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  (2)  รวมกันกําหนดวิธีการและดําเนินการเลือกกันเอง 

  (3)  เลือกคณะกรรมการกองทุน ในชวงเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด 

  (4)  เลือกคนดีมีความรู ประสบการณ อีกทั้งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

  คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประชาชนตองรวมกัน

คัดเลือกคนดี และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุนของประชาชน ดังนี้ 

  (5)  เปนผูท่ีอยูอาศัยในหมูบานหรือชุมชนมาไมนอยกวา 2 ป 

  (6)  เปนผูปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบเสียสละ มีสวนรวมใน

กิจกรรมของหมูบานและชุมชนเมือง ไมติดการพนัน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมมีประวัติเสีย  ดานการเงิน 

และยึดมั่นระบบประชาธิปไตย 

  (7)  ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ 

  (8)  ไมเคยรับโทษจําคุก เวนแตโทษที่กระทําโดยประมาท 

  (9)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาทําผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือไมเคยกระทําผิด

เกี่ยวกับทรัพย เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพย และความผิดฐานบุกรุก 

  (10)  ไมเคยถูกไลออก หรือใหออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

  (11)  ไมเปนผูไมไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง 

  (12)  ไมเคยถูกใหออกจากคณะกรรมการกองทุน ดวยมติของคณะกรรมการหรือมติ

ของสมาชิก 

 3)   การจัดทําระเบียบขอบังคับ 

 เมื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนแลว คณะกรรมการกองทุนและประชาชน

รวมกันจัดทําระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุน (กติกา) กองทุน

หมูบานหรือชุมชนเมืองตนเอง โดยมีแนวทางดังนี้ 

  (1)  ประเด็นที่ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติกําหนด 

   ก. วงเงินกูยืมรายหนึ่งไมเกินสองหมื่นบาท หากเกินตองใหสมาชิกพิจารณา

วินิจฉัย ช้ีขาด แตรายหนึ่งตองไมเกินหาหมื่นบาท 

   ข. ระยะเวลาชําระเงินคืนเงินกูตองไมเกินหนึ่งป 
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  (2)  ประเด็นอื่น ๆ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบขอสมาชิกเปนผู

กําหนด 

  ก.  การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   เมื่อจัดทําระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการกองทุนแลว 

คณะกรรมการ กองทุนและสมาชิก จะตองรวมกันดําเนินการตามกติกาที่วางไว เชน 

     ก.1 การรับสมาชิก 

     ก.2 การระดมทุน 

     ก.3 การจัดทําระบบบัญชี 

    ก.4 การจัดระบบตรวจสอบ 

     ก.5 การมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ 

     ก.6 อ่ืน ๆ 

 ข. การขอรับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล 

 เมื่อกองทุนไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนเรียบรอยแลว สามารถขอรับ การ

จัดสรรเงินจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  ข.1  การขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  ข.1.1 จัดทําทําแบบขอขึ้นทะเบียนตามแบบ กทบ.2 ซ่ึงขอรับแบบได

จากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 

  ข.1.2 ยื่นแบบคําขอขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรตามที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

พรอมเอกสารที่เกี่ยวของคือ ระเบียบ ขอบังคับของกองทุน 

  ข.1.3 เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

    ข.2  การประเมินความพรอมของกองทุน 

    เมื่อกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองไดข้ึนทะเบียนตอธนาคารแลว 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับกองทุนหมูบานจะประเมินความพรอมในเรื่องดังนี้ 

    ข.2.1 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 

     ข.2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน 

     ข.2.3 การมีสวนรวมของชาวบาน หรือสมาชิกในการจัดการกองทุน 

     ข.2.4 การปฏิบัติของสมาชิกตามระเบียบ และขอบังคับของกองทุน 

     ข.2.5 การเปดบัญชีเงินฝากของกองทุน 
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 ข.3  การรับเงินจัดสรร 

  เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อนุมัติเงิน

จัดสรรตามผลการประเมินความพรอมแลว จะแจงใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทราบ เมื่อกองทุน

ไดรับแลวใหติดตอธนาคารเพื่อทําหลักฐานการรับเงินจัดสรร โดยมีเอกสารดังตอไปนี้ 

     ข.3.1 สมุดบัญชีเงินฝากของกองทุน 

     ข.3.2 มติที่ประชุม ซ่ึงเห็นชอบและมอบหมายใหคณะกรรมการ

กองทุนเปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญากับธนาคารไปแสดงตอธนาคาร และมติดังกลาวตอง

ใหประธานกรรมการของกองทุนลงนามกํากับ และรับรองสําเนาครบทุกหนา 

     ข.3.3 บัตรประชาชนของคณะกรรมการกองทุน 

 ค. กรณีกองทุนที่ไมผานการประเมินความพรอม 

 กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองใดที่ไดรับแจงวาไมผานการ

ประเมินความพรอมใหดําเนินการเตรียมความพรอมเรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับแจงผลการประเมิน

ความพรอมโดยมีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

 ค.1 แนวทางการเตรียมความพรอม 

คณะกรรมการกองทุนรวมกับสมาชิกเตรียมความพรอมตามแนวทาง ดังนี้ 

  ค.1.1 โดยรวมมือและชวยเหลือกันเองในหมูบาน 

  ค.1.2 ขอความชวยเหลือจากกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง 

ท่ีผานการประเมินความพรอมแลว 

   ค.1.3 ขอความชวยเหลือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

จังหวัดและอําเภอ 

  ค.2  วิธีการเตรียมความพรอม 

 คณะกรรมการกองทุน ดําเนินการเพื่อใหเกิดความพรอมดวยวิธี ดังนี้ 

    ค.2.1 สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันในหมูบานหรือชุมชน โดย

การใชเครือขายกองทุนหมูบานหรือชุมชนอื่นที่ผานการประเมินความพรอมแลว เพื่อชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

   ค.2.2 การสนับสนุนความรูดานวิชาการและการจัดการแก

คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกจากอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอําเภอ 
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  ค.3 การดําเนินการหลังมีความพรอม 

  ค.3.1 เมื่อกองทุนมีความพรอม คณะกรรมการกองทุนฯ แจง

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพื่อมาติดตามตรวจสอบ และรายงานคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด 

   ค.3.2 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ     

จะโอนเงินเขากองทุน เมื่อไดรับรายงานจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

 

  2.3.8  ขั้นตอนการอนุมัติเงินกูใหสมาชิกกองทุนหมูบาน 

           1) สมาชิกกองทุนฯ ยื่นคําขอกูใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ 

            2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ พิจารณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติตามคําขอของ

สมาชิกกองทุน 

   3)  ในกรณีท่ีไมอนุมัติจะแจงใหสมาชิกกองทุนฯ ทบทวนในจดบกพรองของคํา

ขอกู 

  4)  ในกรณีอนุมัติ จะแจงใหสมาชิกกองทุนฯ ทราบ 

  5)  สมาชิกกองทุนทําสัญญากับคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ 

        6) คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ สงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน พรอมบันทึก

ความเห็นในแบบคําขอกูยืมแจงใหธนาคารสาขาอําเภอทราบ 

         7) สมาชิกกองทุนฯ เปดบัญชีออมทรัพยฯ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ ทราบ 

         8) สมาชิกกองทุนฯ แจงเลขบัญชีออมทรัพยฯ ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

ฯ ทราบ 

         9) ธนาคารสาขาอําเภอโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกกองทุนฯ 

       10) สมาชิกฯ นําเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ 
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 2.3.9   วงจรการโอนเงิน การกูเงิน และการชําระคืนเงินกู 

 

    

 

                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 แสดงวงจรการโอนเงิน การกูเงิน การชําระเงินกู 

แหลงที่มา:  คฑาทิพย ทิมาศาสตร และคณะ, 2549:65. 

 

   2.3.10 ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง มีการดําเนินงานดังนี้ 

    1)  ระบบการติดตามตรวจสอบภายใน 

      (1)  กลไกการติดตามโดยคณะกรรมการกองทุน ผูแทนกลุมองคกร ผูนํา

ทองถิ่น 

 

 

5

4

1

3

2

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ธนาคารออมสิน และธ.ก.ส. 

บัญชีเงินฝากกองทุนหมูบาน / ชุมชนเมือง 

เพื่อรับโอนเงิน 1 ลานบาท 

หรือตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 

จากคณะกรรมการฯ (บัญชีที่ 1) 

บัญชีรายบุคคล 

(บัญชีที่ 2) 

เบิก-ถอน 

ลงทุน / ใชหมุนเวียน ชําระคืน 

8

7

6
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      (2)  การติดตามตรวจสอบ 2 ลักษณะ 

       ก. การบริหารจัดกองทุนและบัญชี 

       ข. สมาชิกผูกูยืม 

      (3)  จัดประชุมสมาชิกเพื่อรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ทุกเดือน 

         2)  ระบบติดตามตรวจสอบภายนอก 

    (1)  บทบาท คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด อําเภอ 

    (2)  ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ 

    ก. การจัดองคกร/แผนการดําเนินกิจการ 

    ข. ความโปรงใสในการบริหารจัดการ 

    ค. ปญหาดานวิชาการและการจัดการ 

    (3)  มีการติดตาม/ตรวจสอบ และรายงานเปนไตรมาส 

    3)  ประเมินผล 

     (1)  บทบาทขององคกรอิสระ ไดแก สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกร

พัฒนาชุมชน 

     (2)  ประเด็นการประเมินผล 

      ก. การใชเงินตามวัตถุประสงค 

     ข. การบริหารจัดการ การจัดองคกรหมูบาน การจัดทําบัญชี และ 

การกระจายของผูใชประโยชนจากกองทุน 

      ค. ผลการดําเนินการ 

     ง. ผลการวิเคราะห 

     จ. ขอเสนอแนะ 

     (3)   การรายงานผล การประเมินผลรอบ 6 เดือน 12 เดือน และทุก 12 เดือน 

    

 2.3.11   ขั้นตอนการตรวจสอบการดําเนินงานกองทุนหมูบาน   

  1)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ จัดทําบัญชีของกองทุนอยางนอย         

เดือนละ 1 ครั้ง 

  2)   แจงบัญชีของกองทุนใหสมาชิกทราบ 

  3)   คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป

รายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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  4)   คณะกรรมการกองทุนหมูบาน สมาชิกกองทุน จัดใหมีระบบตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการการเงิน การบัญชีและการพัสดุ  

  5)   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อาจแตงตั้งบุคคล

หรือคณะ บุคคลเปนผูตรวจสอบกองทุน 

  6)   คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ จัดทํารายงานการเงินสงใหผูตรวจสอบ

กองทุน ภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

  7)   คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ แตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี เพื่อทําหนาที่

ประเมินผล 

  8)   ผูตรวจสอบบัญชี จัดทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานฯ และเผยแพรตอสมาชิกกองทุน และสาธารณชน 

    

2.4 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 

   2.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

  มีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายทานดังตอไปนี้ 

  Strauss and Sayles (1960 อางถึงใน วรรณภา ทองแดง, 2551: 60) กลาวถึงความหมายของ

ความพึงพอใจในงานไววาหมายถึง ความรูสึกพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให

สําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ บุคคลจะรูสึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นใหประโยชนตอบ

แทนทั้งดานวัตถุ และจิตใจและสามารถสนองตอบความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ ได 

  Vroom (1964 อางถึงใน ณัฏฐิมา มากชู, 2545: 28) กลาวถึงคําจํากัดความไววา ทัศนคติ และ

ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่

บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติในดานบวกจะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น 

และทัศนคติในดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจ 

  Tiffin, McCormic (1965 อางถึงใน เสกสรรค ธรรมวงศ, 2541: 34) กลาววาความพึงพอใจ

เปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีตั้งอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic  Needs) มีความเกี่ยวของกัน              

อยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ 

   Wallestein  (1971 อางถึงใน ฉกรรณ พ่ัวกลาง, 2541: 12) กลาววา ความพึงพอใจ            

เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย หรือเปนความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับ

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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  หลุย  จําปาเทศ (2533:  20) กลาวถึงความหมายไววา ความพึงพอใจ หมายถึงความตองการ

ไดบรรลุเปาหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตไดจากสายตา คําพูดและ           

การแสดงออก 

  สุพรรณี  ไชยอําพร และสนิท  สมัครการ (2534:  12) กลาวถึงความพึงพอใจวา เปนสภาพ

ทางจิตใจที่แสดงออกถึงความสุขที่ไดรับรูวาสิ่งที่ตนใฝฝน หรือปรารถนา (Aspiration) ไดรับการ

ตอบสนองตามที่ตั้งความคาดหวังไว การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจตอสภาพการดํารงชีวิตของตน

ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งยอมแสดงวาชีวิตในชวงเวลานั้นมีคุณภาพที่เจาของชีวิตตองการ 

  ชริณี  เดชจินดา (2538:  17) กลาววาความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึก หรือทัศนคติของ

บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความตองการ

ของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลง

หรือไมเกิดขึ้น หากความตองการ หรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามนี้ เรียกวา ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจ     

มีความรูสึกดานบวกมากกวาดานลบ    

  เทพนม  เมืองแมน และสวิง  สุวรรณ (2540:  100) กลาวถึงความพึงพอใจวาคือ ภาวะของ

ความพึงพอใจ หรือภาวะของการมีอารมณในทางบวกที่มีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมิน

ประสบการณในงานของคนคนหนึ่ง อยางไรก็ตามความรูสึกชอบงานของคนคนหนึ่งนั้น จะขึ้นอยูกับ

วางานนั้นไดทําใหบุคคลผูนั้นไดรับความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญ   

ท่ีจะใหมีชีวิตอยูรอด หรือสมบูรณมากนอยเทาใดดวย สิ่งที่ขาดหายไประหวางงานที่เสนอใหทํากับ

ส่ิงที่คาดหวังที่จะไดรับจะเปนรากฐานแหงความพอใจและความไมพอใจ 

 นภาพร  คงสมป (2548: 36) กลาวถึงคําจํากัดความของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกของ

บุคคลที่มีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินคา จึงทําใหแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจเกี่ยวของ

สัมพันธกับทัศนคติอยางแยกไมออก 

  ทรงกรด ไกรกังวาร (2550: 6) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึก หรือทัศนคติทางดานบวก

ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตอเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคล

นั้นได แตท้ังนี้ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกัน ข้ึนกับคานิยม และ

ประสบการณท่ีไดรับ 

 จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงอารมณ ความรูสึก หรือทัศนคติท่ีดีท่ีบุคคลไดรับ    

จากปจจัยแวดลอมตาง ๆ สงผลใหบุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ และแสดงออกถึงความยินดี และ

ภาคภูมิในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2.4.2   องคประกอบที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ 

  Millett (1954 อางถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2551: 2-42-2-43) ไดอธิบายสวนประกอบ

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะ โดยพิจารณาจากสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

  การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน

ภาครัฐที่มีฐานคติวาทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนจะเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย ไมมีการ

แบงแยกกีดกันในการใหบริการ ประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานที่เปนปจเจกบุคคลดวย

มาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

  การใหบริการตรงตามเวลา (Timely  Service) หมายถึง การใหบริการตรงตามเวลาที่ได     

ตกลงกันระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ 

  การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample  Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะจะตองมี

จํานวนการใหบริการและสถานที่ใหบริการที่เหมาะสม 

  การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ           

ท่ีเปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของ

หนวยงานที่ใหบริการวาจะใหหรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

  การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive  Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มี  

การปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน นั่นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทํา

หนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

  สวนปจจัยที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น ประกอบดวย 10 ประการ

ดังนี้ (Gilmer, 1967: 380-384 อางถึงใน วรรณภา  ทองแดง, 2551: 61) 

1) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ไดแก ความมั่นคงในการทํางาน การไดรับความเปน

ธรรมจากผูบังคับบัญชา 

2) โอกาสกาวหนาในงานที่ทํา (Opportunity for Advancement) ไดแก การมีโอกาสไดเลื่อน

ตําแหนงสูงขึ้นจากความรูความสามารถในการทํางาน 

3) สถานที่ทํางาน และการจัดการ (Company and Management) ไดแก ความพอใจตอสถานที่

ทํางาน ตลอดจนชื่อเสียง และการดําเนินงานของสถาบัน 

4) คาจาง (Wages) คนงานชายจะเห็นคาจางเปนสิ่งสําคัญสําหรับเขา ยิ่งกวาคนงานหญิง 

5) ลักษณะของงานที่ทํา (Intrinsic Aspects of The Job) ซ่ึงมีความสัมพันธกับความรู

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน หากไดทํางานที่ตรงตามความตองการ และความถนัดก็จะเกิด     

ความพึงพอใจ 
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6) การนิเทศงาน (Supervision) มีความสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจ หรือไม

พอใจตองานได การนิเทศงานไมดี อาจเปนสาเหตุอันหนึ่งที่ทําใหยายงาน และลาออกจากงานได 

7) ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถาผูปฏิบัติงานทํารวมกับผูอ่ืนไดอยาง    

มีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 

8) การติดตอสื่อสาร (Communication) การติดตอสื่อสารมีความสําคัญมากการปฏิบัติงาน

จะสําเร็จได เพราะมีกระบวนการวิธีการทํางานที่ดี ไมวาจะเปนการวางแผนการจัดองคการ           

การบริหารงานบุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา ตองมีการติดตอสื่อสารเปน

ตัวเชื่อม 

9) สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก ช่ัวโมงการทํางาน อากาศ  แสง เสียง 

10)  ส่ิงตอบแทนหรือประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ (Benefits) เชน เงินบําเหน็จตอบแทนเมื่อ         

ออกจากงาน การบริหาร และการรักษาพยาบาล สวัสดิการ ท่ีอยูอาศัย 

  นอกจากนั้น จากการรวบรวมรายงานการวิจัยของ อารี เพชรผุด ยังไดกลาวถึงองคประกอบ

ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมี 4 ประการ 

1) ระดับของผลตอบแทนที่บุคคลพึงปรารถนาจะไดรับ และคนสวนมากก็อยากจะไดรับ

ผลตอบแทนมาก เขาชอบไดคาแรงสูง สภาพการทํางานที่สะดวกสบาย มีส่ิงอํานวยความสะดวก 

และมีอิสระในการทํามากกวา และมีเพื่อนฝูงที่เขาใจกันมีลักษณะคลายคลึงกัน 

2) ถาบุคคลไดรับสิ่งตอบแทนอยางมิไดคาดหวังมากอน เขาจะรูสึกพึงพอใจมากกวา         

ท่ีเขาคาดหวัง แตถาเขาคาดหวังที่จะไดผลตอบแทนมากกวาที่ไดจริง เขาจะรูสึกไมพอใจ 

3) บุคคลจะมีความพึงพอใจ ถาผลตอบแทนที่เขาไดรับเขารูสึกวามันยุติธรรม (Equity)      

แตถาเขาไดรับหางไกลจากการคาดหวังของเขา ไมวาต่ําเกินไป หรือสูงเกินไป เขาก็จะไมพอใจ 

4) บุคคลมีความปรารถนาในสิ่งตอบแทนตางกัน โดยเฉพาะความอิสระในการทํางาน 

บุคคลบางคนจุดสนใจของการทํางานอยูท่ีความตองการมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ เพราะฉะนั้น        

คนพวกนี้จะตองการความอิสระ และความเปนตัวของตัวเองมาก คนอื่นอาจไมมีความตองการอันนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

   2.4.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

   2.4.3.1  ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow 

    ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow กลาววา ความตองการของคนเรา

เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการจูงใจ และความตองการของคน มีขอสังเกตไดดังนี้ 1) คนเรามีความ

ตองการไมส้ินสุด เมื่อไดรับการตอบสนองความตองการอยางหนึ่งแลวก็จะเกิดความตองการอยางอื่น

ตอไปไมมีท่ีส้ินสุด 2) ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจะทําใหเกิดการจูงใจที่จะทํา

พฤติกรรม สวนความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดการจูงใจอีกตอไป และ3) ความตองการ

ของคนจะเปนลําดับขั้น โดยเริ่มจากความตองการพื้นฐานที่จําเปนไปสูความตองการไปในระดับ     

ท่ีสูงขึ้น และความตองการในระดับตนจะเปนพื้นฐานความตองการในระดับที่สูงขึ้นไป คนจึง

จําเปนตองไดรับการตอบสนองความตองการเปนลําดับขั้น จึงจะพัฒนาความตองการในระดับที่

สูงขึ้นได (Maslow, 1943: 374-396 อางถึงใน วรรณภา  ทองแดง, 2551: 63)  

    ลําดับขั้นความตองการของมนุษย 5 ข้ัน (Maslow,  1943:  374-396 อางถึงใน     

ณัฏฐิมา  มากชู, 2545: 30) ดังนี้ 

1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ความตองการทางดาน

รางกายเปนความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย 

เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการพักผอน และความตองการทางเพศ เปนตน  

2) ความตองการความปลอดภัย หรือความมั่นคง (Security  or  Safety  Needs)               

ถาหากความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยจะมีความตองการ

ในขั้นตอไปที่สูงขึ้น คือ ความตองการทางดานความปลอดภัย หรือความมั่นคงตาง ๆ ความตองการ

ทางดานความปลอดภัย จะเปนเรื่องเกี่ยวกับการปองกัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจะเปนเรื่อง

เกี่ยวกับการปองกัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับรางกาย ความสูญเสีย

ทางดานเศรษฐกิจ สวนความมั่นคงนั้น คงหมายถึงความตองการความมั่นคงในการดํารงชีพ เชน 

ความมั่นคงในหนาที่การงาน สถานะทางสังคม 

3) ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจาก              

ท่ีไดรับการสนองในสองขั้นดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการขั้นสูงขึ้น คือความตองการทางสังคม     

จะเริ่มเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ความตองการดานนี้จะเปนความตองการอยูรวมกัน 

และการไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น 

4) ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) เปนความ

ตองการขั้นตอมา จะเปนความตองการที่ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้ คือความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง

ความสามารถ ความรู และความสําคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดน
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เทียบกับบุคคลอื่น หรืออยากที่จะใหบุคคลอื่นยกยองสรรเสริญในความรับผิดชอบในหนาที่การงาน 

การดํารงตําแหนงที่สําคัญในองคกร 

5) ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self –Actualization or Self 

Realization) ลําดับความตองการที่สูงสุดของมนุษยก็คือ ความตองการที่อยากประสบความสําเร็จใน

ชีวิตตามความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝฝนที่อยากจะไดรับผลสําเร็จในสิ่งอันสูงสง    

ในทัศนะของตน 

 

   ขั้นที่ 5 

                  

 
  ขั้นที่ 3 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.12 แสดงลําดับขั้นความตองการของมนุษยตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow 

แหลงที่มา: Maslow (1943 อางถึงใน ณัฏฐิมา  มากชู, 2545: 31) 

    

     2.4.3.2 ทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory)  

    ทฤษฎีนี้ไดมีการพัฒนาโดย Herzberg ในป ค.ศ.1950-1959 และในชวงแรกของป 

ค.ศ.1960-1969 ซ่ึงเสนอแนะวา ความพึงพอใจในการทํางานประกอบดวย 2 แนวคิด คือ 1) แนวคิด

ท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไมพอใจ (No  Satisfaction) และไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยจูงใจ (Motivation  Factors) 2) แนวคิดที่มีขอบเขตจากความไมพึงพอใจ            

(No Dissatisfaction) และไดรับอิทธิพลจากปจจัยสุขอนามัย (Hygiene  Factor) หรืออาจกลาวไดวา 

ทฤษฎี 2 ปจจัย ประกอบดวย 1) ปจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ 2) ปจจัยการบํารุงรักษา หรือปจจัย

สุขอนามัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (Herzberg อางถึงใน วรรณภา  ทองแดง, 2551: 65-66)  

1) ปจจัยการจูงใจ หรือตัวจูงใจ (Motivation Factors หรือ Motivators) เปนปจจัย

ภายใน (ความตองการภายใน)  ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน                    

(Job Satisfiers) เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยอง เปนตน 

ความตองการไดรับความสําเร็จ 

ความตองการการนิยมยกยองและยอมรับนับถือ 

ความตองการมีสวนรวมในสังคม 

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 

ความตองการทางดานรางกาย 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 2 

ขั้นที่ 1 
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2) ปจจัยการบํารุงรักษา (Maintenance  Factor) หรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene 

Factor) เปนปจจัยภายนอกที่ปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน (Job 

Dissatisfaction) การเสนอปจจัยสุขอนามัยไมใชวิธีการจูงใจที่ดีท่ีสุดในทัศนะของ Herzberg แตเปน

การปองกันความไมพอใจ ประกอบดวยปจจัยที่เกี่ยวของกับงานของพนักงานของพนักงาน เชน 

นโยบายขององคการ การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน สภาพการทํางาน เปนตน 

   ทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg แบงปจจัยในการจูงใจออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1) ปจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Dissatisfiers) เปนปจจัยที่อาจทําใหพนักงานเกิด

ความไมพอใจในการทํางานได เชน ความสัมพันธระหวางบุคคลในการทํางาน 

2) ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ (Satisfiers) หรือปจจัยเกี่ยวกับงาน (Job 

Context Factors) เปนปจจัยจูงใจที่แทจริง เพราะมีอิทธิพลในการสรางใหพนักงานเกิดความพอใจ

ในการทํางาน ซ่ึงทฤษฎีการจูงใจจะมีความสมเหตุสมผล ถาผูบริหารใหความสนใจในการยกระดับ

ลักษณะงานควบคูกันไปดวย 

    การนําทฤษฎีของ Herzberg มาใชเพื่อใหเกิดการจูงใจในการทํางานในระดับสูง

ผูบริหารจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1) ใหพนักงานแตละคนมีความพึงพอใจขณะทํางาน โดยพนักงานจะไดรับปจจัย

ความตองการขั้นพื้นฐานอยางเพียงพอ โดยพิจารณาจายคาตอบแทนใหอัตราเหมาะสม 

2) ปองกันไมใหพนักงานเกิดความรูสึกไมพอใจในการทํางาน โดยการจัดระบบ

การติดตอสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ จากผูบริหารถึงพนักงาน และจากพนักงานกลับมายังผูบริหาร 

3) จัดใหพนักงานมีขวัญ และกําลังใจสูงในการทํางาน เชน การใหผลประโยชน

เพิ่มเติมนอกจากคาตอบแทน การมีหลักประกันในอาชีพ การมีสภาพการทํางานที่ดี เปนตน 

4) จัดใหพนักงานมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพ เชน การเลื่อนตําแหนงหนาที่

สําหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี มีความประพฤติดี 
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2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 

   2.5.1  ความหมายของการมีสวนรวม 

  United Nation (1981 อางถึงใน นรินทร กาญจนฤกษ, 2542: 40-41) ไดใหความหมายการมี

สวนรวมวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่สมาชิกทุกคนในชุมชนสามารถมีโอกาสเขาดําเนินการ 

และมีอิทธิพลในกิจกรรม และกระบวนการพัฒนาทั้งยังไดรับผลแหงการพัฒนาเสมอกันอีกดวยโดย

มีลักษณะที่สําคัญ คือ  

1) เขารวมดําเนินการในความพยายามในการพัฒนา 

2) ไดรับสวนแบงในผลประโยชนของการกระทําตามที่ควรจะเปน 

3) มีสวนรวมในการตัดสินใจ และกําหนดเปาหมายนโยบาย การวางแผนรวมทั้ง

กิจกรรมในโครงการ 

   Lisk  (n.d. อางถึงใน พงศธร ใจมนต, 2549: 7) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปน

การเขารวมอยางแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจทุกระดับ และทุกรูปแบบของ

กิจกรรมตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และโดยเฉพาะในบริบทของกระบวนการ

วางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ นอกจากนี้ยังเพิ่มความหมายของการมีสวนรวมอีก 3 ประการ คือ 

1) อิทธิพลของประชาชนจะมีผลตอการตัดสินใจนโยบายเกี่ยวกับการจัดสรร  

(Allocation) และการใชประโยชน (Utilization) ของทรัพยากรเพื่อการผลิต 

2) การมีสวนรวมเกี่ยวของกับความจําเปนที่การเขารวมของประชาชนในการ

วางแผน และดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ จะสรางโอกาสดานสังคม เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได 

และการจางแรงงาน และการกินอยูดี 

3) การมีสวนรวมทางการเมืองนํามาซึ่งการกระจายอํานาจทางการบริหาร และ

ทรัพยากรไปสูระดับทองถิ่น เพื่อเปนขอยืนยันวาการสินใจของประชาชนจะมีได และไดรับการ

ปฏิบัติตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง    

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526:  25) กลาวถึงการมีสวนรวมวา หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน

ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา ตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ 

อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 

  ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527: 2) กลาววา การมีสวนรวมหมายถึง การที่ประชาชน หรือชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู       

เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรี ในฐานะ
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สมาชิกของสังคมในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนาการรับรู และภูมิปญญา ซ่ึงแสดงออก  

ในรูปของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตัวเอง 

  ทนงศักดิ์  คุมไขน้ํา (2540:  93 อางถึงใน พงศธร ใจมนต, 2549:  8) ใหความหมายของการ         

มีสวนรวมดังนี้ 

1) การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจแกไขปญหาตนเอง รวมใหความคิดสรางสรรค 

ความรู และความชํานาญ รวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการ

ปฏิบัติงานขององคกร และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ 

2) การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชน กลุมเปาหมาย

ไดรับโอกาส และไดใชโอกาสที่ไดรับแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่ตนมี         

ตนตองการ ปญหาที่กําลังเผชิญ ตลอดจนวิธีการแกไขปญหา และลงมือปฏิบัติโดยไดรับการ

ชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกนอยที่สุด 

3) การมีสวนรวมของประชาชน คือ กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา

สนับสนุนและโอกาสใหประชาชนในชุมชน ท้ังในรูปของบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 

และองคกรอาสาสมัครรูปแบบตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ

หลายเรื่องรวมกัน 

  ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2542: 115-116) สรุปถึง การมีสวนรวมวามีความหมาย 2 ลักษณะคือ  

1) การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหา

ปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถิ่น การบริหารจัดการ 

การติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยการพัฒนาดังกลาว 

จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน 

2) การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

(1) การสงเสริมสิทธิ และพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใช และ

การกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการ และโครงสรางที่ประชาชนในชนบท

สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และไดรับประโยชนจากการพัฒนา 

(2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ จากสวนกลางมาเปนการพัฒนา 

ท่ีประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค 

เพื่อใหภูมิภาคมีลักษณะเปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการ
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จัดสรรทรัพยากรอยูในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได อาจกลาวไดวาเปน

การคืนอํานาจ (Empowerment) ในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคต

ของตนเอง ท้ังนี้ตองคํานึงถึงการพัฒนาที่เทาเทียมกันของชายและหญิง (Gender) ในการดําเนินงาน

พัฒนาดวย           

  วิชุลดา  มาตันบุญ และ สมนึก  ชัชวาลย (2546: 10) ไดกลาวถึงการมีสวนรวม หมายถึง 

กระบวนการทํางานซึ่งประชาชนเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรม

ดวยความสมัครใจ ซ่ึงวัตถุประสงคตรงกันคือเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

  นอกจากนี้ อรทัย  กกผล (2546:  2-2) ยังกลาวถึงความหมายของการมีสวนรวม วาคือ

กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและ

ความคิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและ              

เปนที่ยอมรับรวมกัน ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งถึง            

การติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจและการรับรู เรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน 

ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย 

  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคลไดเขาไปเกี่ยวของ           

ในกระบวนการทํางาน ตั้งแตเริ่มดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการ ไมวาจะเปนการแสดง

ความคิดเห็นโดยรวมไปถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  

  2.5.2  ลักษณะ การมีสวนรวม 

  ลักษณะของการมีสวนรวมนั้น โดยทั่วไปประชาชนอาจเขามารวมในกระบวนการตัดสินใจ 

ซ่ึงไดจัดรูปแบบการมีสวนรวมมีดังนี้ (Agbayani 1974 อางถึงใน วิวัฒน พงษรัตนกาญจน, 2550: 14-15) 

1) การรวมประชุม 

2) การออกความคิดเห็น และขอเสนอแนะการตีปญหาใหกระจาง 

3) การออกเสียงสนับสนุน หรือคัดคานปญหา 

4) การออกเสียงเลือกตั้ง 

5) การบริจาคเงิน 

6) การบริจาควัตถุ 

7) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 

8) การใชโครงการที่เปนประโยชนใหถูกตอง 

9) การชวยเหลือในการรักษาโครงการ 
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   Cohen and Uphoff (1980: 213-218 อางถึงใน นรินทร กาญจนฤกษ, 2542:  45) ไดสราง

กรอบพื้นฐานเพื่อการอธิบาย และวิเคราะหการมีสวนรวม โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ คือ 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision - Making) ซ่ึงอาจเปนการตัดสินใจตั้งแตใน

ระยะเริ่มการตัดสินใจในชวงของกิจกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 

2) การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซ่ึงอาจเปนไปในรูปของการเขา

รวมโดยการใหมีการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมในการบริหาร และการรวมมือ 

รวมทั้งการเขารวมดวยการรวมแรงรวมใจ 

3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ซ่ึงอาจจะเปนผลประโยชนทางวัตถุ 

ทางสังคม หรือโดยสวนตัว 

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงนับเปนการควบคุม และตรวจสอบ

การดําเนินกิจกรรมทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

  ไพรัตน เดชะรินทร (2527: 6-7) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 

1) รวมทําการศึกษา คนควาปญหา และสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนความ

ตองการของชุมชน 

2) รวมคิดหา และสรางรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไข และลดปญหาของชุมชน หรือ

เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมท่ีมีประโยชนตอชุมชน หรือสนองความตองการของชุมชน 

3) รวมวางนโยบาย หรือวางแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแกไขปญหา

ความตองการของชุมชน 

4) รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่จํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

5) รวมจัด หรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

6) รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 

7) รวมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 

8) รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ไดทําไว

โดยเอกชน และรัฐบาลใหใชประโยชนไดตลอดไป 
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  นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543:  146) ยังไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมวา 

อาจแบงโดย 

1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ แรงงาน หรือการชวยทํา

กิจกรรม คือ การเขารวมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็นการดําเนินการ                  

การติดตามและประเมินผล 

2) อํานาจหนาที่ของผูเขารวม คือ เปนผูนํา เปนกรรมการ เปนสมาชิก ซ่ึงลักษณะการมีสวน

รวมนี้ แสดงถึงระดับอํานาจของผูเขารวม จึงมีการโตแยงวาการมีสวนรวม โดยใชวิธีการพัฒนา

ความสามารถของประชาชน เปนเพียงการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเพียงบางสวน           

เพราะหลายกรณีประชาชนไมมีโอกาสเขารวมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเปนคือ การเสริมสราง

พลังอํานาจ (Empowerment) แกประชาชน 

   

2.5.3  กระบวนการมีสวนรวม 

  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานพัฒนานั้น ถือเปนหัวใจหนึ่งที่มี

สําคัญในการทําใหงานพัฒนาสามารถบรรลุไปไดตามวัตถุประสงค  

 อคิน  รพีพัฒน (2531: 49) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวม วามีอยู 5 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหา การพิจารณาปญหา และจัดระดับความสําคัญ

ของปญหา  

2.   การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา 

3.   การมีสวนรวมในการคนหา พิจารณาหาแนวทาง และวิธีการแกไขปญหา 

4.   การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา 

5.   การมีสวนรวมในการประเมินผลของกิจกรรม และสรุปผลโครงการ 

 ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543: 143) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมไว ดังตอไปนี้ 

1) การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกัน

เรียนรูสภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนใน             

การทํางาน และรวมกันคนหาปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา 

2) การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดง          

ความคิดเห็น เพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากร   

ท่ีจะตองใช 
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3) การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 

แรงงาน เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอความ

ชวยเหลือจากภายนอก 

4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรม

มาใชใหเกิดประโยชน ท้ังดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล 

และสังคม 

5) การมีสวนรวนในการติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา เพื่อที่จะแกไข

ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดทันที 

  พงศธร ใจมนต (2549: 10) ไดกลาวถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1) รวมคนหาสาเหตุของปญหา 

2) รวมกําหนดนโยบาย 

3) รวมดําเนินการ 

4) รวมรับผลประโยชนจากการดําเนินการ 

5) รวมควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

  2.5.4  ประโยชนของการมีสวนรวม 

  การนําเทคนิคการมีสวนรวมไปใชในการจัดการโครงการ จะเกิดผลประโยชนอยางมาก 

ดังที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ (Creighton, 1992 อางถึงใน วันชัย  วัฒนศัพท, 2544: 25-28)  

1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ ชวยใหเกิดความกระจางในวัตถุประสงค และความ

ตองการของโครงการ หรือนโยบายนั้น ๆ ได 

2) การลดคาใชจาย และการสูญเสียเวลา เกิดผลในการยอมรับอยางสูงตอ               

การตัดสินใจโดยกลุมซึ่งมีสวนไดสวนเสียในการตัดสินใจนั้น ๆ จะชวยลดความขัดแยงระหวาง   

การนําไปปฏิบัติ และทําใหประหยัดคาใชจาย 

3) การสรางฉันทามติ กอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี ลดความขัดแยง           

ทางการเมือง และสรางใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) การเพิ่มความงายตอการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนมีความรูสึกถึง          

ความเปนเจาของการตัดสินใจ และจะรูสึกกระตือรือรนในการที่จะชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา โดยการใหประชาชนมีสวนรวมตั้งแตตนจะชวยลด

การเผชิญหนาที่รุนแรงได 
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6) การดํารงไวซ่ึงความนาเชื่อถือ และความชอบธรรม ดวยการใชกระบวนการ

ตัดสินใจที่โปรงใส และนาเชื่อถือตอสาธารณชน เพื่อกอใหเกิดความเขาใจถึงเหตุผลที่นําไปสู      

การตัดสินใจนั้น ๆ 

7) การคาดคะเนความหวงกังวลของประชาชน และคานิยมของสาธารณชน         

ทําใหเจาหนาที่มีความรูสึกที่ไวตอความหวงกังวลของประชาชน และเกิดความตระหนักในการ

ตอบสนองตอความหวงกังวลของประชาชน 

8) การพัฒนาความเชี่ยวชาญ และความคิดสรางสรรคของสาธารณชน เปนเวทีใน

การฝกที่มีประสิทธิภาพของผูนําทองถิ่นในอนาคต 

 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 

  มีผูใหความหมายของความรูความเขาใจไวหลายทาน ดังนี้ 

  พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary  of  Education) ของ Carter  V.  Good  (1973:  325     

อางถึงใน ยงยุทธ  เจริญรัตน, 2545:  19) ไดใหคําจํากัดความของความรูวาเปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ 

และรายละเอียดตาง ๆ ท่ีมนุษยไดรับและเก็บรวบรวมสะสมไว 

  The Lexicon Webster Dictionary (1977 อางถึงใน นพศิริ  เดชารักษ, 2539: 22) ไดให        

คําจํากัดความของความรูวาหมายถึง ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และโครงสรางที่เกิดขึ้นจากการศึกษา

คนหาหรือเปนความรูท่ีเกี่ยวกับ สถานที่ ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณ หรือ

จากรายงาน การรับรูขอเท็จจริงเหลานี้ตองชัดเจน และตองอาศัยเวลา 

 Bloom  (n.d.  อางถึงใน ยงยุทธ  เจริญรัตน, 2545:  19) ไดอธิบายความหมายของความรู   

ความเขาใจไววา ความรูหมายถึง พฤติกรรมและสถานการณตาง ๆ ซ่ึงเนนการจํา ไมวาจะเปน      

การระลึกถึง หรือระลึกไดก็ตาม เปนสถานการณท่ีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การเรียนรูโดยเริ่มตนจาก

การรวบรวมสาระตาง ๆ เหลานั้น จนกระทั่งพัฒนาไปสูข้ันที่มีความสลับซับซอนยิ่งขึ้นตอไป       

โดยความรูอาจแยกออกเปน ความรูเฉพาะสิ่ง ความรูในเรื่องระเบียบการ และความรูเรื่องสากลเปนตน 

สวนความเขาใจนั้น หมายถึง ความสามารถทางปญญาและทักษะ อันประกอบไปดวย องคประกอบ 

3 ประการ ไดแก หนึ่ง คือ การแปลความ หมายถึง ความสามารถที่จะใหความหมายของคํา สอง คือ 

การตีความหมายถึง ความสามารถในการเขาใจความหมายของการคิด สาม คือ การประเมินคา 

หมายถึง ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไดจากการกระทํา ดังนั้น บุคคลจะมีความ

เขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะตองมีองคประกอบทั้งสามนี้ 
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 อนันต  ศรีโสภา (2525 อางถึงใน วันทนี เตชะคุณารักษ, 2541: 19-20) กลาววา ความรู 

หมายถึง ความจําเปนในสิ่งที่เคย มีประสบการณมากอน และใหความหมายของความเขาใจวา ความเขาใจ

ในความหมายของสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงรายละเอียดของเรื่องความรูความเขาใจไวดังนี้ 

  ความรู หมายถึง ความสามารถในทางพุทธิปญญา ประกอบดวย ความรู ความสามารถและ

ทักษะตางๆ ทางสมอง แบงเปน 6 ข้ัน ซ่ึงเรียงจากพฤติกรรมที่งายไปหาพฤติกรรมที่ยาก ดังตอไปนี้  

1) ความรู ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอน 

(1) ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ 

ก. ความรูเกี่ยวกับความหมายของคําตาง ๆ 

ข. ความรูเกี่ยวกับความจริงตาง ๆ ซ่ึงไดแก เวลา เหตุการณ บุคคล สถานที่ แหลงกําเนิด 

 (2)  ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 

 ก. ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตาง ๆ 

 ข. ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการจัดลําดับ 

  ค. ความรูเกี่ยวกับการจําแนกและแบงประเภทของสิ่งตาง ๆ 

  ง.  ความรูเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการดําเนินงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 (3)  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

   ก. ความรูเกี่ยวกับกฎและการใชกฎนี้ในการบรรยายคุณคา หรือพยากรณ หรือ

ตีความหมายของสิ่งที่เราสังเกตเห็น 

  ข. ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

 2)  ความเขาใจ การเขาใจความหมายของสิ่งนั้น ไดแก 

 (1 ) การแปล (การแปลจากรูปแบบหนึ่งไปสูรูปแบบหนึ่ง โดยรักษาความหมายไว     

อยางถูกตอง) 

 (2)  การตีความ (การอธิบาย หรือเรียบเรียงเนื้อหานั้นเสียใหมใหเขาใจงาย ๆ) 

 (3)  การขยายความ (การขยายความหมายของขอมูลที่มีอยูไกลไปจากเดิม) 

 3)  การนําไปใช ความสามารถในการนําความรูไปใช ซ่ึงจะตองอาศัยความสามารถ หรือ

ทักษะทางดานความเขาใจดังกลาวมาแลว การนําความรูไปใชนี้กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ                    

การแกปญหานั่นเอง       

 4)  การวิเคราะห การแยกเรื่องราวตาง ๆ ออกเปนสวนยอย ๆ ไดแก 

 (1)  การวิเคราะหสวนประกอบตาง ๆ 

 (2)   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประกอบนั้น 

  (3)   การวิเคราะหหลัก หรือวิธีการรวบรวมสวนประกอบตาง ๆ เหลานั้น 
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 5)   การสังเคราะห การรวมสวนประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน 

  (1)  การการะทําที่เปนสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย 

  (2)  การกระทําที่เกี่ยวกับแผนงานหรือขอเสนอตามวิธีการตาง ๆ 

  (3)   การพัฒนาความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ อาทิเชน การที่สวนประกอบ

เหลานั้นรวมกันไดโดยอาศัยความสัมพันธอะไรที่สําคัญ 

 6)   การประเมินผล การตัดสินคุณคาในสิ่งที่กําหนดความมุงหมายไดโดยการใชเกณฑท่ี

แนนอน กลาวคือ การตัดสินใจโดยอาศัยเหตุการณภายในสิ่งนั้นเปนเกณฑ และการตัดสินใจ       

โดยอาศัยเกณฑภายนอกพิจารณา 

  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 อางถึงใน นพศิริ  เดชารักษ, 2539: 22) ไดกลาวถึงความรูไววา 

ความรูในที่นี้เปนพฤติกรรมเบื้องตน ซ่ึงผูเรียนเพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือการมองเห็น

ไดยินก็จําได ความรูในขั้นนี้ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง 

วิธีการแกปญหา มาตรฐาน เปนตน จะเห็นวา การจําไดหรือระลึกไดนี้ไมไดใชกระบวนการของ 

การใชความคิดที่ซับซอน หรืออาจกลาวไดวาไมไดใชความสามารถของสมองมากนัก ซ่ึงเปนระดับ

ของพฤติกรรมขั้นตน  

  สวนความเขาใจ หมายถึง เมื่อบุคคลไดมีประสบการณกับขาวสารหนึ่ง ๆ อาจจะโดยการได

ฟง ไดอาน หรือไดเขียน เปนที่คาดวาบุคคลนั้นจะทําความเขาใจกับขาวสารนั้น ๆ ความเขาใจนี้

อาจจะแสดงออกในรูปของทักษะหรือความสามารถตอไปนี้ 

  1)  การแปล หมายความวา ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้นๆ โดย

ใชคําพูดของตนเอง ซ่ึงออกมาในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม หรือออกมาในภาษาอื่น แตความหมาย 

ยังเหมือนเดิม 

  2)  การใหความหมาย หมายถึง การใหความหมายตอสิ่งตาง ๆ หรือขาวสารตางๆ        

ซึ่งออกมาในรูปความคิดเห็นขอสรุปตามที่บุคคลนั้นเขาใจ 

    3) การคาดคะเน หมายถึง ความสามารถในการตั้งความหมายหรือคาดหวังวาอะไร      

จะเกิดขึ้นซึ่งความสามารถนี้จะเกิดจากความเขาใจสภาพการณ และแนวโนมที่อธิบายไวในขาวสารนั้นๆ  

 จากความหมายที่กลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา ความรู หมายถึง การรับรูขอเท็จจริง ท่ีได

จากการสังเกต หรือประสบการณ ซ่ึงเนนความสามารถรักษาไวซ่ึงขอเท็จจริง หรือการจําได 

  สวนความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู หรือความจําที่เคยมีประสบการณ 

ไปอธิบาย จัดลําดับ หรือเปรียบเทียบกับขอเท็จจริงได 
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2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  คณะกรรมการบริหารการเงินอุดหนุนโครงการบริการสังคม และคายอาสาพัฒนาชนบท

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2532 :  29-30 อางถึงใน ณัฏฐิมา  มากชู, 2545 :  46-47) ไดทําการ

ประเมินเรื่อง การประเมินผลโครงการคายอาสาพัฒนาชนบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจําป

งบประมาณ 2531 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการคาย

อาสาพัฒนาชนบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 2531 เพื่อประเมินผลกระทบ

บางประการของโครงการคายอาสาพัฒนาชนบทตอประชาชนและชุมชนที่ตั้งของโครงการ และ      

ตัวนักศึกษาซึ่งเปนชาวตางประเทศ โดยเฉพาะดานเจตคติตอการพัฒนาตนเอง และชุมชน และสุดทาย 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินการของโครงการคายอาสาพัฒนาชนบท โดยการประเมินนี้    

ไดทําการเลือกโครงการคายอาสาพัฒนาชนบทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจําปงบประมาณ 

2531 โดยเฉพาะที่ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 16 โครงการ 

จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเจาของโครงการ 16 สถาบันๆ ละ 1 โครงการ จากผลการประเมิน พบวา 

โครงการคายอาสาพัฒนาชนบทกระจายอยูตามภาคตาง ๆ ของประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใตและภาคกลาง ในขณะที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนใหญอยูในภาคกลางหรือ

กรุงเทพมหานคร การจัดตั้งคายบางคายจึงไกลจากสถาบันฯ มาก แตอยางไรก็ตาม สถาบันฯ         

ในภูมิภาคนิยมจัดตั้งคายอาสาพัฒนาชนบทในจังหวัดที่สถาบันฯ ตั้งอยูหรือในจังหวัดใกลเคียง     

ดานงบประมาณ สถาบันฯ ตางๆ สวนมากไดรับการสนับสนุนงบประมาณครึ่งหนึ่งจาก

ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญใชเปนคาวัสดุกอสราง และคาอาหาร นอกนั้นเปนคาพาหนะ

นักศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาในการตรวจเยี่ยม ดานการเสนอโครงการไดอยางครบถวนนั้น พบวา 

จํานวนครึ่งหนึ่งของจํานวนสถาบันฯ ท้ังหมด เสนอโครงการครบถวน และอีกครึ่งหนึ่งมี

รายละเอียดโครงการไมครบถวนตองทําการเพิ่มเติม ดานกิจกรรมขณะเขาคายอาสาพัฒนานั้น พบวา 

สวนใหญมีการจัดกิจกรรม การพัฒนาทั้งทางการกอสรางถาวรวัตถุ และพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

คุณภาพของสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นนั้น พบวา สวนใหญประเมินไดในขั้น ดีมาก และ เหมาะสมกับ

สภาพของหมูบาน มาก  การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม โครงการสวนใหญดําเนินการตามแผนงาน             

ท่ีวางไวทุกประการ แตจะไดรับประโยชนกับประชาชนนอยกวาการกอสรางถาวรวัตถุเล็กนอย  การมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนกับคายอาสาพัฒนาชนบท พบวา มีสวนรวมกับคายฯ                   

ในกิจกรรมกอสรางถาวรวัตถุและกิจกรรมพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในระดับมาก 
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  สุรสิทธิ์  วชิรขจร (2540: 56-59) ประเมินผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ระยะที่ 1  (พ.ศ. 2536-2539) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อประเมินการดําเนินงานโครงการวา

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการในการยกระดับรายไดของครัวเรือนเปาหมายใหพนจากเสน     

ความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเปนไปตามเกณฑความจําเปนขั้นพื้นฐาน   

เพื่อศึกษาถึงระดับความรูความเขาใจและความพึงพอใจของประชาชนซึ่งไดรับการสนับสนุน        

ในดานเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพตามโครงการแกไขปญหาความยากจนที่มีตอโครงการ และ

สุดทาย เพื่อศึกษาถึงระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการหมูบาน และปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ ในระดับทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด โดยกลุมตัวอยาง           

ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ประกอบดวย 3 ฝาย คือ ครัวเรือนยากจนผูยืมเงินจํานวน 1,599 คน 

กลุมคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 1,064 คน และกลุมขาราชการผูเกี่ยวของ จํานวน 119 คน        

ผลจากการประเมินดานผลผลิตในการดําเนินงาน พบวา โครงการแกไขปญหาความยากจน สามารถ

ทําใหรายไดของครัวเรือนยากจนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปละ 4,264 บาทตอครัวเรือน สามารถทําใหครัวเรือน

ยากจน สวนใหญมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยเฉพาะในดานอาหารการกิน สุขภาพอนามัย สภาพบานเรือน 

และการศึกษาตอของบุตรหลาน การประเมินผลดานผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยเนน

ผลกระทบดานความรูความเขาใจ และความพึงพอใจของครัวเรือนที่เขารวมโครงการ พบวา

ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการในระดับปานกลาง         

มีความพึงพอใจในโครงการสูง สวนของคณะกรรมการหมูบาน พบวามีความรูความเขาใจ            

ในโครงการในระดับปานกลาง แตมีระดับการมีสวนรวมในการดําเนินโครงการสูงทั้งภาพรวมและ

รายดาน  สวนการประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน พบวา ในกระบวนการดําเนินงานในภาพรวม   

อยูในระดับนาพอใจ ไมวาจะเปนเรื่องความชัดเจนของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน       

ความเหมาะสมของโครงการและระเบียบ  ดานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวาจะประสบปญหา

ในดานการประสานงานระหวางหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงาน (เกษตร 

ประมง และปศุสัตว) ทําใหครัวเรือนยากจนดําเนินการประกอบอาชีพตามโครงการไดอยางไมมี

ประสิทธิภาพ ในดานการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน และเจาหนาที่ ยังพบปญหา เชน 

การกาวกายงาน การไมไววางใจ ครัวเรือนที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ รวมไปถึงการขาดความเอาใจใส           

ติดตามผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ เปนตน 

 นิภาพรรณ  จันทรเจา (2542 : 101-105) ไดทําการประเมินเรื่อง การประเมินผลโครงการ

แกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ป 2536: กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจน ป 2536 ของจังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษา

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและเสนอแนะวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการ
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ดําเนินงานโครงการแกไขปญหาความยากจนในระยะตอไป ซ่ึงกลุมตัวอยางที่ศึกษาประกอบดวย 3 กลุม 

คือ กลุมครัวเรือนยากจนผูยืมเงิน จํานวน 99 คน กลุมคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 34 คน และ

กลุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ (นายอําเภอ พัฒนาการอําเภอและพัฒนากร) จํานวน 12 คน     

ผลจากการประเมินในดานปจจัยนําเขา พบวา จํานวนเงินงบประมาณไมเพียงพอตอจํานวนครัวเรือน

ยากจน และวงเงินที่อนุมัติใหยืมจํานวน 280,000 บาท ก็มีปริมาณนอย สวนเจาหนาที่มี

ประสบการณทํางานเกี่ยวกับโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) คอนขางมาก ดานระเบียบ

มีความเหมาะสมตอการดําเนินงานมากขึ้น สวนความรูความเขาใจของครัวเรือนยากจนและ

คณะกรรมการหมูบานตอโครงการฯ มีอยูในระดับต่ํา  ในดานกระบวนการ พบวา กระบวนการ

ดําเนินงานดานตางๆ ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง โดยในดานการพิจารณา

คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่ใหยืมเงินนั้น ไดพิจารณาจากหลายหลักเกณฑท้ังการพิจารณาจากฐานะ

ความเปนอยู และความสามารถในการสงใชเงินคืน สวนการติดตามใหความชวยเหลือของเจาหนาที่

ท่ีเกี่ยวของ พบวา ครัวเรือนมีความพึงพอใจมาก ดานความเหมาะสมของการเลือกอาชีพนั้น พบวา 

ครัวเรือนยากจนเลือกอาชีพตามความถนัดและความสามารถ สวนการสงใชเงินคืนของครัวเรือนยากจน 

พบวา มากกวาครึ่งหนึ่งสามารถสงเงินคืนไดท้ังหมด ในดานการประเมินผลผลิต พบวา ครัวเรือน

ยากจนสวนใหญมีรายไดเพิ่มขึ้น แตไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวและมีความพึงพอใจตอผล  

ท่ีไดรับจากโครงการ สวนคุณภาพชีวิตนั้น พบวา ยังเหมือนเดิมกอนที่ไดรับเงินจากโครงการฯ      

ไปประกอบอาชีพ  ในดานการประเมินผลกระทบ พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการหมูบานอยูในระดับต่ํา ดานความพึงพอใจของครัวเรือนยากจน พบวา มีความพึงพอใจ      

ตอโครงการในระดับปานกลาง สวนการบริหารจัดการโครงการของคณะกรรมการหมูบานมีการ

บริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง และดานปญหาอุปสรรค พบวา สวนใหญเปนปญหาที่เกิดจาก

ครัวเรือนยากจน เชน การสงใชคืนเงินยืมไมเปนไปตามสัญญา และครัวเรือนยากจนไมนําเงินไป

ประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการยืมเงิน รวมทั้งปญหาเจาหนาที่ไมเขาใจในระเบียบของโครงการ

อยางชัดเจน 

  ณัฏฐิมา มากชู (2545: 234-252) ไดทําการประเมินโครงการแกไขปญหาความยากจน 

(กข.คจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใชงบประมาณพิเศษป 2544 ตามแผนกอหนี้ตางประเทศ ศึกษา

เฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการ รวมทั้งเสนอแนะวิธีแกไข

ปญหาที่เหมาะสม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคลเกี่ยวของ 3 ฝายไดแก ครัวเรือนเปาหมาย 

จํานวน 198 คน กลุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมูบาน จํานวน 90 คน และขาราชการ

ผูเกี่ยวของกับโครงการจํานวน 37 คน ผลการประเมินโดยสรุปพบวา ปจจัยนําเขาสูโครงการและ

กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมระดับปานกลาง สวนผลผลิตจากโครงการ พบวาครัวเรือน
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เปาหมายมีรายไดเฉลี่ย เมื่อเทียบกับรายไดกอนยืมเงินจากโครงการเพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณา

รายไดหลังยืมเงินจากโครงการไปประกอบอาชีพเทียบกับเกณฑ จปฐ. พบวาจํานวนครัวเรือน

ยากจนเปาหมายที่มีรายไดตกเกณฑ จปฐ. มีจํานวนลดลง และพบวาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน

สวนใหญมีระดับสูงขึ้น โดยมีคุณภาพชีวิตดานการมีงานทํามากที่สุด สวนผลการประเมินผลกระทบ

จากโครงการ พบวาคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. สวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ

ระดับสูง และครัวเรือนยากจนเปาหมายสวนใหญตางก็มีความพึงพอใจตอโครงการระดับสูง โดยพึงพอใจ

ดานการมีงานทํามากที่สุด สวนปญหาอุปสรรคที่พบไดแก ความไมพอเพียงของบุคลากร                 

ผูดําเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่ใชมีความลาสมัย สวนดานกระบวนการพบปญหาคือ 

แผนการปฏิบัติงาน และระเบียบโครงการไมเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติจริง ขาดการประสาน

ความรวมมืออยางจริงจัง และขาดการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง การบริหารเงิน

งบประมาณในบางสวน พบความไมโปรงใส  

 ยิ่งยศ ศรีจรูญ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: 

ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี จากสมาชิกกองทุนหมูบานฯ ในอําเภอตระการพืชผล อําเภอตาลสุม 

อําเภอน้ํายืน และอําเภอวารินชําราบ อําเภอละ 50 คน รวม 200 คน ผลการศึกษาพบวา             

สมาชิกกองทุนหมูบาน ฯ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50  ป ระดับการศึกษา      

อยูในระดับประถมศึกษา จํานวนที่กูยืมจากกองทุนฯจํานวน 5,001-  10,000 บาท โดยกูยืมไปเพื่อ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความคิดเห็นของสมาชิก ฯ ตอกองทุน ฯ เห็นวาโครงการกองทุน

หมูบาน ฯ เปนโครงการที่มีประโยชน ทําใหประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ทํา

ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถนําเงินไปพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง

รายได สวนปญหาและอุปสรรคที่พบในการประเมิน คือ เงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอตอการ

ใหบริการเงินกูยืมแกสมาชิก ระยะเวลาในการกูยืมสั้นไป คณะกรรมการขาดความเปนธรรมขาดการ

ติดตาม ชวยเหลือ และการสนับสนุนจากหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  กิตติศักดิ์ ศิริมังคละ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของกรรมการกองทุน

หมูบานตามนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอางทอง โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในเขตจังหวัดอางทอง 

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในเขตจังหวัดอางทอง 

และเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานในเขตอําเภอไชโย และอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ประชากรที่ใชในการศึกษา

ครั้งนี้คือ คณะกรรมการกองทุนหมูบานจังหวัดอางทองที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติรับรองสถานภาพ และมีการโอนเงิน 1 ลานบาทใหแกกองทุนแลว โดยคัดเลือกจาก
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ตําบลในจังหวัดอางทอง คือ อําเภอไชโย จํานวน 9 ตําบลๆ ละ 1 หมูบาน จํานวน 123 คน และ

อําเภอสามโก จํานวน 5 ตําบลๆ ละ 1 หมูบาน จํานวน 71 คน รวมทั้งสิ้น 2 หมูบาน 194 คน                  

ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน       

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา การรวมประชุมมากที่สุด รองลงมาคือ     

รวมพิจารณาเงินกู รวมตรวจสอบ รวมประเมินผล และนอยที่สุดคือ รวมดําเนินการตามโครงการ 

สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา การดํารงตําแหนง ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม และการไดรับ

ขาวสารขอมูล สงผลตอการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการกองทุนหมูบานของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน   

  ปรีชา สารถี (2546:  59-60) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับ     

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มี

ผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และเพื่อศึกษาถึง

ปญหาอุปสรรคของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

คือประชาชนที่เขารวมกูเงินในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และอยูอาศัยในพื้นที่           

4 อําเภอ ไดแก อําเภอวารินชําราบ อําเภอตระการพืชผล อําเภอตาลสุม และอําเภอน้ํายืน จํานวน 200  คน 

ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดาน มีความพึงพอใจสูงที่สุดในดานบุคลากรที่เกี่ยวของ 

รองลงมาคือ ระบบหลักเกณฑการขอยืมเงิน และดานผลตอบแทนเมื่อเขารวมโครงการ สวนปจจัย 

ท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองตางกัน  

  สมบูรณ หอมเอนก (2546:  57-59) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

ศึกษาปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลุมตัวอยางที่ใช                       

ในการศึกษา ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานที่กูยืมเงินตําบลมาบไผ อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี รวม               

6 หมูบาน จํานวน 280 คน ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

ในเรื่องภาวะผูนําของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน คณะกรรมการกองทุนหมูบานยอมรับฟง

ความคิด ในเรื่องการมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบาน ในเรื่องการมีสวนรวมในการคัดเลือก
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คณะกรรมการของกองทุนหมูบาน การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พบวา เจาหนาที่

ภาครัฐติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานอยางสม่ําเสมอ สําหรับเรื่องการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน พบวาคณะกรรมการมีการวางแผนในการดําเนินงานอยูเสมอ 

สําหรับความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน พบวาเรื่องเงินกองทุนหมูบานทําให

คณะกรรมการกองทุนสามารถนําดอกผลไปจัดสวัสดิการภายในหมูบานได และเมื่อศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน พบวาภาวะผูนํา การมีสวนรวมของ

สมาชิก การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

  สันติ รังษิรุจิ (2546:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของ

กับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษากรณีจังหวัดอางทอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับ

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของ

ขาราชการที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และเพื่อคนหา ปญหา อุปสรรค    ของ

ขาราชการ ในการสนับสนุนการดําเนินการโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยกลุมตัวอยางที่

ใชในการเก็บขอมูลครั้งนี้คือ ขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

จังหวัดอางทอง จํานวน 92 คน ผลการศึกษาพบวา ขาราชการผูมีหนาที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองจังหวัดอางทองมีความรูความเขาใจตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง     

ในภาพรวมอยูในระดับนอย และมีความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนในภาพรวม

อยูในระดับนอย เมื่อแยกความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในดานตาง ๆ 

พบวา ดานการใหคําแนะนําและสนับสนุนอยางตอเนื่องของเจาหนาที่เปนสิ่งจําเปนมีความเห็นดวยมาก 

สวนดานการมีคณะกรรมการกองทุนชุดเดียวในการบริหารเงินกองทุนทําใหเกิดความคลองตัว      

ในการใหบริการแกสมาชิก มีความเห็นดวยนอย นอกจากนั้นการทดสอบสมมติฐานเพื่อหา

ความสัมพันธ พบวา ดานการสนับสนุนดานวิชาการและการสนับสนุนทางดานการจัดการแก

กองทุนหมูบานของขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความสัมพันธ

กับระดับความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  อุมาพร กลอมทองสุข (2546:  54-56) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน     

ท่ีเปนสมาชิกกองทุนหมูบานตอนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด

อางทอง โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอนโยบายกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง และเพื่อเปนขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของ

นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งนี้

คือ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เขารวมโครงการ ซ่ึงไดรับเงินกูยืมจากกองทุนหมูบาน
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และชุมชนเมือง จํานวน 163 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยรวมมีความพึงพอใจระดับสูง 

เพราะผลลัพธจากการกูยืมเงินทําใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีรายไดเพิ่มขึ้น ทําให

ฐานะความเปนอยูดีข้ึน สวนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุน

หมูบานตอนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองที่มีอายุตางกัน และมีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตางกัน   

   มยุรี บุญริ้ว (2547:  124-142) ไดทําการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรธุรกิจชุมชน

ตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของ

องคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ 

และเพื่อประเมินผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงานขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการ โดยทําการ

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาทั้งหมด 90 คน ผลการศึกษา

โดยสรุปพบวา ดานปจจัยนําเขามีผลการประเมินอยูในเกณฑดี ไดแก จํานวนบุคลากรมีเพียงพอ 

และมีคุณภาพ มีแหลงทุนเปนของตนเอง มีความพรอมดานวัสดุอุปกรณ มีการพัฒนารูปแบบของ

บรรจุภัณฑ และมีการใชภูมิปญญาชาวบานดั่งเดิมของชนชาติมอญ ดานกระบวนการดําเนินงานของ

องคกรธุรกิจชุมชนปรากฏผลในระดับสูง มีความสามารถดานการตลาด การจัดระบบบัญชี และ    

การมีสวนรวมของสมาชิก รวมทั้งบทบาทของสมาชิก ผูนําการพัฒนา และการดําเนินการจัดสรร

ผลประโยชนก็มีผลการประเมินในระดับสูงเชนกัน ดานองคกรธุรกิจชุมชน มีผลการดําเนินงาน

โดยรวมอยูในระดับสูง สวนปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน พบวาการถายทอดภูมิปญญาในการ

ทําเครื่องปนดินเผาในระยะหลังมีคนสนใจรับชวงนอย และคาดวาในอนาคตอาจจะไมมีผูสืบทอด  

  วรินทร วิทยาวรภูมิ (2550:  65-73) ไดประเมินประสิทธิผลโครงการกองทุนหมูบาน และ

ชุมชนเมือง ศึกษากรณี: กองทุนฯ ชุมชนนํารองในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลผลิต ดานการเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได 

และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เพื่อประเมินกระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานวาคณะกรรมการกองทุนฯ สามารถดําเนินตาม

กระบวนการตามขั้นตอนที่กําหนดไว และเพื่อประเมินผลกระทบในการดําเนินงานตามโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก กลุมคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 58 คน และกลุมสมาชิกกองทุนฯ จํานวน 242 คน ผลการ

ประเมินโดยสรุปพบวา การประเมินผลผลิต เงินกูท่ีสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดกูมา

จากกองทุนหมูบานแลละชุมชนเมือง เพื่อประกอบอาชีพทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และครอบครัว          
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มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน

ของกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก การประเมินกระบวนการ พบวาสมาชิกสวนใหญ                            

มีความสามารถในการคืนเงินกูพรอมทั้งดอกเบี้ย และเงินสัจจะไดตามกําหนดเวลา คณะกรรมการมี

ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และโครงการในระดับนอย สวนการบริการจัดการกองทุนของ

คณะกรรมการ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง การประเมินผลกระทบ พบวาดานกฎระเบียบ 

สมาชิกเห็นวา มีมากเกินไป ทําใหเปนอุปสรรคตอการยืมเงิน สวนดานวงเงินกูยืมพบวาวงเงินกูนอย

เกินไป ไมสามารถนําไปประกอบอาชีพได ดานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พบวา 

กรรมการขาดความรู ไมใหความรวมมือทําใหการบริหารกองทุนไมมีคุณภาพ ดานสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองพบวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางรายจายคืนเงินกูไมตรง

เวลา และดานการดําเนินงานกองทุน พบวาการดําเนินงานกองทุน มีความลาชามาก เนื่องจาก

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขาดความรูความเขาใจในโครงการนั้น ๆ และไมมีความ

ยุติธรรมพรอมทั้งขาดความรับผิดชอบ    

 
 

 

 



บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและวธิีการประเมิน 
 

  การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้มีกรอบแนวคิดและวิธีการประเมิน ดังตอไปนี้ 
  3.1  กรอบแนวคิดในการประเมิน 
  3.2  นิยามปฏิบัติการ 
  3.3  วิธีการประเมิน 

3.4  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.5  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.6  ตัวช้ีวัดในการประเมิน 
   3.7  เกณฑการวัด 
  3.8  การทดสอบเครื่องมือ  
  3.9  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.10  การวิเคราะหขอมูล 

3.1 กรอบแนวคิดในการประเมิน 

  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทําใหการประเมินผลโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษา  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้                
ไดประเมินโดยการนําตัวแบบการประเมิน ไดแก การประเมินปจจัยนําเขา-ผลผลิต (Input-Output 
Model) ของ Katz and Kahn และ CPO’s Evaluation Model ของเยาวดี วิบูลยศรี มาประยุกตใชใน
การประเมินผลครั้งนี้   
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3.1.1  การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation)  
เปนการประเมินในประเด็นตอไปนี้ 

  3.1.1.1 การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
  3.1.1.2 การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน 
  3.1.1.3 การอํานวยการ 
  3.1.1.4 การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 
  3.1.1.5 การบริหารเงินงบประมาณ 

 3.1.1.6 การประสานงาน 
  3.1.1.7 การมีสวนรวมของสมาชิก 
 
 3.1.2 การประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) 
  เปนการประเมินในประเด็นตอไปนี้ 
  3.1.2.1 ความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และคณะกรรมการ
เกี่ยวกับโครงการ 
  3.1.2.2 ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ 
 3.1.2.3 การพัฒนาอาชีพ การสรางงาน การสรางรายได ของสมาชิก 
 3.1.2.4 สภาพความเปนอยูของสมาชิกหลังเขารวมโครงการ 
 
  3.1.3 การศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามโครงการ 
 

3.2 นิยามปฏิบัติการ 
 
  3.2.1 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง กองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดย
รัฐบาลไดจัดสรรเงินงบประมาณใหเปนเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อทําหนาที่เปน
แหลงเงินทุนหมุนเวียนภายในหมูบานและชุมชนเมือง 
 
  3.2.2 สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ไดรับเงินยืมจากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
  3.2.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวย
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การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหแตละ
กองทุนมีคณะกรรมการไมนอยกวา 9 และไมเกิน 15 คน ซ่ึงมาจากการคัดสรรกันเองโดยผานเวที
ประชาคม 
 
 3.2.4 ขาราชการระดับอําเภอผูเก่ียวของกับโครงการ หมายถึง ขาราชการระดับอําเภอผูมี
หนาที่ดูแล และรับผิดชอบโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
 
  3.2.5 เงินยืม หมายถึง เงินที่รัฐบาลจัดสรรมาใหหมูบานเปาหมายจํานวนหมูบานละ 
1,000,000 บาท แลวใหครัวเรือน กลุม ประชาชน กูไปประกอบกิจการ โดยตองใชคืนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 1 ป 
 
  3.2.6  การประเมินกระบวนการของโครงการ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการ หรือข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงาน ไดแก 
  3.2.6.1  การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ หมายถึง การวางแผนการทํางาน
กอนการดําเนินงานจริงของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองและขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ  
  3.2.6.2  การจัดหนวยงานและการเตรียมดําเนินงาน หมายถึง การจัดสรรและ
ตรวจสอบความพรอมของทรัพยากรที่นํามาใชในการดําเนินงาน ไดแก บุคลากร วัสดุอุปกรณ 
สถานที่ และคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการเตรียมงานอยางเปนระบบ 
  3.2.6.3  การอํานวยการ หมายถึง ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน และความชัดเจน
ในการอธิบายหรือแนะนํางาน 
  3.2.6.4  การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ หมายถึง ความสม่ําเสมอในการ
ติดตามผลการดําเนินงานของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ มีการนําปญหาที่พบจากการติดตาม
ผลการดําเนินงานไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น   
  3.2.6.5  การบริหารเงินงบประมาณ หมายถึง มีการจัดสรรเงินทุนอยางเหมาะสม        
ในเรื่องการอนุมัติเงินยืม การกําหนดระยะเวลาสงคืนเงินยืมและความรวดเร็วในการจายเงินยืม            
รวมไปถึงปญหาของการเบิกจายเงินงบประมาณ ของขาราชการผูเกี่ยวของ 
  3.2.6.6  การประสานงาน หมายถึง ปญหาในการประสานการดําเนินการและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางผูดําเนินการตามโครงการทุกสวน 
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  3.2.6.7   การมีสวนรวมของสมาชิก หมายถึง สมาชิกกองทุนมีสวนรวมในกระบวนการ

ดําเนินงานตามโครงการ 

 

 3.2.7 การประเมินผลลัพธจากโครงการ หมายถึง ผลทางออมที่เกิดจากการดําเนินงานตาม

โครงการ ไดแก 

3.2.7.1 ความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกี่ยวกับโครงการ หมายถึงความรูความเขาใจของ

สมาชิกกองทุน และคณะกรรมการกองทุนที่มีตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

3.2.7.2 ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกี่ยวกับ

โครงการ หมายถึง ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงานโครงการ ในดานการขอยืมเงิน การรับ

เงินและการสงคืนเงินยืม บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแกขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

และคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ผลลัพธท่ีไดจากการยืมเงินจากโครงการ ไดแก การสรางรายได 

การสรางอาชีพ 

   3.2.7.3 ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอโครงการ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอการ

พัฒนาอาชีพ การสรางงาน การสรางรายได ของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสภาพ

ความเปนอยูของสมาชิกหลังเขารวมโครงการ 

 

3.3 วิธีการประเมิน 

 

  3.3.1  ศึกษาขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย           

ท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ งานวิจัย และเอกสารทางราชการซึ่งเปนเอกสารเกี่ยวกับโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง จากหนวยงานราชการ ไดแก ท่ีวาการอําเภอ  

  3.3.2  การศึกษาเชิงสํารวจ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคคล 3 ฝาย ซ่ึงเกี่ยวของกับ

โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดแก ขาราชการ

ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประจําหมูบาน 

และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไดรับเงินยืมจากโครงการ 

 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

   3.4.1 ประชากรที่ใชในการประเมินผลโครงการครั้งนี้ ประกอบดวย 3 กลุมดังตอไปนี้ 
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                          3.4.1.1 กลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 1,191 คน จาก 96 กองทุน 7 ตําบล ไดแก ตําบลคลองหนึ่ง ตําบลคลองสอง 
ตําบลคลองสาม ตําบลคลองสี่ ตําบลคลองหา ตําบลคลองหก และตําบลคลองเจ็ด 
          3.4.1.2 กลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ที่ไดรับเงินยืมจากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 5,910 คน จาก 96 กองทุน      7 ตําบล 
ไดแก ตําบลคลองหนึ่ง ตําบลคลองสอง ตําบลคลองสาม ตําบลคลองสี่ ตําบลคลองหา ตําบลคลอง
หก และตําบลคลองเจ็ด 
         3.4.1.3 กลุมขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก ประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดํ า เนินงานกองทุนหมูบ านระดับอํ า เภอ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ (ขาราชการ
ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ) รวมจํานวน 3 คน 
 
  3.4.2 กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้ ผูประเมินไดทําการศึกษา ดังตอไปนี้ 
          3.4.2.1 ในระดับอําเภอ จะใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ซ่ึง
จะเลือกอําเภอ ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง            
โดยพิจารณาจากทั้งหมด 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง อําเภอธัญบุรี อําเภอคลองหลวง อําเภอสามโคก 
อําเภอลําลูกกา อําเภอลาดหลุมแกว และอําเภอหนองเสือ โดยทําการเลือกอําเภอคลองหลวง 
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการผสมผสานกันระหวางความเปนชนบทและเมือง ดวยสถานที่ตั้งที่อยูไมไกลจาก
กรุงเทพมหานคร จึงมีแหลงชุมชน หมูบานจัดสรร สนามกอลฟ และแหลงอุตสาหกรรมที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมถึง 729 แหง (เอกสารบรรยายสรุป อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 2551: 5) แตทั้งนี้ดวย
ลักษณะสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม มีคลองสงน้ําของกรมชลประทานตัดผานถึงเจ็ดคลอง และมีคลองซอย
อยางทั่วถึง อีกทั้งอาชีพดั่งเดิมของประชากรก็คือ  เกษตรกรรม  (ทําไร ทํานา  ปลูกพืชผัก)       
ประชากรสวนใหญจึงยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด จึงนาสนใจ
ศึกษาและประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
          3.4.2.2 ในระดับตําบล มีทั้งหมด 7 ตําบล ไดแก ตําบลคลองหนึ่ง ตําบลคลองสอง 
ตําบลคลองสาม ตําบลคลองสี่ ตําบลคลองหา ตําบลคลองหก และตําบลคลองเจ็ด ใชการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการเก็บขอมูลทั้งหมด 7 ตําบล  
          3.4.2.3 ในระดับหมูบาน จะคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการใชการสุมตัวอยางแบบกลุม 
(Cluster Random Sampling) โดยการแบงออกเปนแตละตําบล 7 ตําบล จากนั้นจึงเลือกหมูบาน ซ่ึง
ทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยใชการจับฉลากเพื่อใหไดหมูบานที่เปน
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ตัวแทนของแตละตําบล โดยจะเลือกตําบลละ 2 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 และ 18 ตําบลคลองหนึ่ง หมู
ที่ 6 และ 9 ตําบลคลองสอง หมูที่ 5 และ7 ตําบลคลองสาม หมูที่ 7 และ12 ตําบลคลองสี่ หมูที่ 11 
และ16 ตําบลคลองหา หมูที่ 12 และ13 ตําบลคลองหก และหมูที่ 2 และ 5 ตําบลคลองเจ็ด รวม 14 
หมูบาน จากนั้นจึงทําการเทียบบัญญัติไตรยางศ เพื่อใหไดตามสัดสวนของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งส้ินจํานวน 400 คน และสัดสวนของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง โดยทําการแบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
จํานวน 40 คน และกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 360  คน ที่ไดรับเงินยืมจาก
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังจะแสดงตามภาพที่ 3.1  
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แผนภาพที่ 3.1 แสดงแผนผงัการสุมตัวอยาง 

อําเภอคลองหลวง 

ตําบลคลองหนึ่ง ตําบลคลองสาม ตําบลคลองสอง ตําบลคลองสี่ 

หมูที่ 1 

190 

(58) 

กก.  

14 

(4) 

หมูที่ 18 

117 

(36) 

ผูกู 

58 

(54) 

กก.  

15 

(5) 

ผูกู 

53 

(31) 

หมูที่ 7 

112 

(37) 

หมูที่ 7 

147 

 (33) 

หมูที่ 5 

129 

(29) 

หมูที่ 9 

135 

(29) 

หมูที่ 6 

120 

(25) 

หมูที่ 12 

93 

(30) 

กก.  

14 

(3) 

กก.  

10 

(2) 

กก.  

9 

(2) 

กก.  

10 

(2) 

กก.  

14 

(5) 

กก.  

11 

(4) 

ผูกู 

64 

(32) 

ผูกู 

54 

(31) 

ผูกู 

48 

(27) 

ผูกู 

64 

(25) 

ผูกู 

57 

(24) 

ผูกู 

69 

(26) 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงแผนผงัการสุมตัวอยาง (ตอ)

อําเภอคลองหลวง 

ตําบลคลองหา ตําบลคลองเจ็ด ตําบลคลองหก 

หมูที่ 11 

119 

(30) 

กก.  

11 

(3) 

หมูที่ 16 

71 

(18) 

ผูกู 

58 

(27) 

กก.  

9 

(2) 

ผูกู 

65 

(16) 

หมูที่ 5 

74 

(15) 

หมูที่ 2 

72 

(15) 

หมูที่ 13 

113 

(24) 

หมูที่ 12 

96 

(21) 

กก.  

10 

(2) 

กก.  

11 

(2) 

กก.  

11 

(2) 

กก.  

10 

(2) 

ผูกู 

68 

(13) 

ผูกู 

65 

(13) 

ผูกู 

69 

(19) 

ผูกู 

79 

(22) 
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สวนกลุมขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของกับโครงการ ในอําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี รวมจํานวน 3 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทําการ
เก็บขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ กับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับโครงการ ไดแก 
ประธานอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอํา เภอ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอ (ขาราชการ
ระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ) จํานวน 3 คน 
 

3.5 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ผูประเมินไดใชแบบสอบถาม และแนวทาง               
การสนทนากลุม (Focus Group) เปนเครื่องมือ ซ่ึงไดสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย               
ที่ เกี่ยวของเปนหลักในการสราง โดยไดแยกชุดแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุม                
(Focus Group) ออกเปน 3 ชุด ตามประเภทของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 
  3.5.1 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไดรับเงินยืม
จากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบงออกเปน  6 สวน  
  สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามถึง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินที่ไดยืมจาก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อัตราดอกเบี้ยที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเรียกเก็บ 
  สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนคําถามใหเลือกตอบ ใช หรือไมใช 
จํานวน 10 ขอ 
    สวนที่ 3 เปนคําถามที่เกี่ยวของกับความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง โดยถามถึง การพัฒนาอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง และสภาพความเปนอยูหลังจากยืมเงินโครงการ ซ่ึงเปนการถามแบบประเมินคา 5 ระดับ ให
เลือกตอบ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 8 ขอ 
    สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง โดยถามถึง การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ การอํานวยการ การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ การบริหารเงินงบประมาณ การมีสวนรวมของสมาชิก ซ่ึงประกอบดวย
คาํถามแบบเลือกรายการ (Check list) จํานวน 14 ขอ 
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    สวนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยถามถึงความพึงพอใจ ในกระบวนการ
ดําเนินงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ ซ่ึงเปนการถาม
แบบประเมินคา 5 ระดับ ใหเลือกตอบ คือ พอใจมาก พอใจ ไมแนใจ ไมพอใจ และไมพอใจมาก 
จํานวน 20 ขอ 
     สวนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended) จํานวน 4 ขอ 
 
   3.5.2 ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                
ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
   สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยถามถึง เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  อาชีพ  รายได เฉลี่ยตอเดือนของครอบครัว                
การดํารงตําแหนงในกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประสบการณในการบริหารงานกองทุนอื่นๆ 
จํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
      สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนคําถามใหเลือกตอบ                
ใช หรือไมใช จํานวน 10 ขอ 
   สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง โดยถามถึง การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ การจัดหนวยงานและเตรียมทํางาน 
การอํานวยการ  การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ  การบริหารเงินงบประมาณ                 
การประสานงาน ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบเลือกรายการ (Check list) จํานวน 17 ขอ 
    สวนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended) จํานวน 4 ขอ 
 
  3.5.3 ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณสําหรับขาราชการระดับอําเภอผูเก่ียวของกับโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
  สวนที่ 2 กระบวนการดําเนนิงานตามโครงการ  

  สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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3.6 ตัวช้ีวัดในการประเมิน 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงตัวช้ีวดัในการประเมิน 
 

ประเภทการประเมิน ตัวช้ีวดั แหลงขอมูล 
การประเมินกระบวนการ  
(Process Evaluation) 
การวางแผนการดําเนินงาน
ตามโครงการ 
 
 
 
 
การจัดหนวยงาน และ          
การเตรียมการ 
 
 

 
 
มี ก า ร ว า ง แ ผน ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น   
แผนการดําเนินงานมีความชัดเจน   
มีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
 
 
 
มีการจัดสรรและตรวจสอบความ
พรอมของทรัพยากรที่นํามาใชใน   
การดําเนินงาน ไดแก บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ  สถานที่  และคาใชจายได
อยางมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมงาน
อยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เ มื อ ง  แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 
คณะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมูบานและชุมชนเมือง 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 

 
 
 

ประเภทการประเมิน ตัวช้ีวดั แหลงขอมูล 
การอํานวยการ 
 
 
 
 
 
การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
การบริหารเงนิงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
การประสานงาน 
 
 
 
 

ความเหมาะสมในการมอบหมายงาน 
ความชัดเจนในการอธิบายหรือ
แนะนํางาน 
 
 
 
ความสม่ําเสมอในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของขาราชการผูเกี่ยวของ
กับโครงการมีการนําปญหาที่พบจาก
การติดตามผลการดํ า เนินงานไป
ปรับปรุงแกไข 
 
มีการจัดสรรเงินทุนอยางเหมาะสมใน
เร่ืองการอนุมัติเงินยืม การกําหนด
ระยะเวลาในการสงคืนเงินยืม และ
ความรวดเร็วในการจายเงินยืม ปญหา
ของการเบิกจายเงินงบประมาณของ
ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 
ปญหา ในการประสานง านการ
ดําเนินการ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางผูดําเนินการตามโครงการทุก
สวน 

สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เ มื อ ง  แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 
สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เ มื อ ง  แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 
สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เ มื อ ง  แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
 
 
คณะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
หมูบานและชุมชนเมือง และ
ขาราชการผู เกี่ ยวของกับ
โครงการ 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ประเภทการประเมิน ตัวช้ีวดั แหลงขอมูล 
การมีสวนรวมของสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง 
 
การประเมินผลลัพธ 
(Outcome Evaluation) 
การพัฒนาอาชพี  การสราง
งาน การสรางรายไดของ
สมาชิกกองทนุหมูบานและ
ชุมชนเมือง และสภาพ
ความเปนอยูของสมาชิก
หลังเขารวมโครงการ 
 
ความรูความเขาใจของ
สมาชิกกองทนุหมูบาน 
และชุมชนเมือง และ
คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชมุชนเมือง 
 
ความพึงพอใจของสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองเกี่ยวกับโครงการ 
 

ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น มี ส ว น ร ว ม ใ น
กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
ความคิดเหน็ของสมาชิกที่มีตอ
โครงการในการพัฒนาอาชีพ การ
สรางงาน การสรางรายไดของสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ
ความเปนอยูของสมาชิกหลังเขารวม
โครงการ 
 
ความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุน
หมูบาน และชมุชนเมืองเกีย่วกับ
โครงการ และคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชมุชนเมืองเกีย่วกับ
โครงการ 
 
คว ามพึ งพอใจต อกระบวนการ
ดําเนินงานโครงการในดานการขอยืม
เงิน การรับเงินและการสงคืนเงินยืม 
บุคลากรที่ เกี่ ยวของกับโครงการ 
ผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ 
 
 
 

สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง 
 
 
 
 
สมาชิกกองทนุหมูบานและ
ชุมชนเมือง   
 
 
 
 
 
สมาชิกกองทนุหมูบานและ
ชุมชนเมืองและ
คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชมุชนเมือง 
 
 
สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

 
3.7 เกณฑการวัด 
 
  แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ในสวนท่ี 2 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการวัดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการ ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมี ดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนน 
   ตอบใช หมายถึง มีความรูความเขาใจ = 1 คะแนน 
   ตอบไมใช หมายถึง ไมมีความรูความเขาใจ =  0 คะแนน 
  แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ในสวนท่ี 3 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ
คําถามที่ถามถึงความคิดเห็นจากโครงการ โดยถามถึงความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ในเรื่องการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน สรางรายไดของสมาชิก และสภาพความเปนอยูของ
สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หลังจากยืมเงินโครงการ โดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนน 
  เห็นดวยอยางยิ่ง  =  5   คะแนน 
  เห็นดวย = 4   คะแนน 
  ไมแนใจ  = 3   คะแนน 
  ไมเห็นดวย  =  2   คะแนน 
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1   คะแนน 
 

ประเภทการประเมิน ตัวช้ีวดั แหลงขอมูล 
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 

 สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชน
เ มื อ ง  แ ล ะ ข า ร า ช ก า ร
ผูเกี่ยวของกับโครงการ 
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  แบบสอบถาม ชุดท่ี 1 ในสวนท่ี 4 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนในแตละ          
ขอคําถาม ซ่ึงเปนคําถามที่ถามถึงกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงแตละขอคําถามมีคําตอบ             
ที่แตกตางกัน ดังนี้ 
  เกณฑการใหคะแนน 
  1) เปนระบบ และชัดเจน หมายถึงการวางแผนเปนระบบ และชัดเจน  = 1 คะแนน 
  ไมเปนระบบ และไมชัดเจน หมายถึงการวางแผนไมเปนระบบ  = 0 คะแนน 
  และไมชัดเจน   
            2) เปนระบบ และชัดเจน หมายถึงการดําเนินงานมีความชัดเจน และเขาใจงาย = 1 คะแนน 
  ไมเปนระบบ และไมชัดเจน หมายถึงการดาํเนินงานไมมคีวามชัดเจน  = 0 คะแนน  
  และเขาใจยาก 
  3) มี หมายถึงมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน    = 1 คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการประชมุ เพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน  = 0 คะแนน 
  4) ชัดเจน หมายถึงการอธิบาย หรือแนะนาํรายละเอียดโครงการชัดเจน  = 1 คะแนน 
  ไมชัดเจน หมายถึงการอธิบาย หรือแนะนาํรายละเอียดโครงการไมชัดเจน = 0 คะแนน 
  5) เหมาะสม หมายถึงการมอบหมายงานมีความเหมาะสม    = 1 คะแนน 
      ไมเหมาะสม หมายถึงการมอบหมายงานมีความเหมาะสม   = 0 คะแนน 
  6) สม่ําเสมอ หมายถึงการดแูล ติดตามผลสม่ําเสมอ     = 1 คะแนน 
   ไมสม่ําเสมอ หมายถึงการดแูล ติดตามผลไมสม่ําเสมอ    = 0 คะแนน 
  7) มี หมายถึงการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง    = 1 คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง    = 0 คะแนน 
  8) สม่ําเสมอ หมายถึงการดแูล ติดตามผลสม่ําเสมอ     = 1 คะแนน 
   ไมสม่ําเสมอ หมายถึงการดแูล ติดตามผลไมสม่ําเสมอ    = 0 คะแนน 
  9) มี หมายถึงการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง    = 1 คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง    = 0 คะแนน 
  10) เหมาะสม หมายถึงการพจิารณาอนุมัตคิําขอยืมเงิน จาํนวนเงินยืมเหมาะสม = 1 คะแนน 
   ไมเหมาะสม หมายถึงการพจิารณาอนุมัตคิําขอยืมเงิน    = 0 คะแนน 
  จํานวนเงินยืมไมเหมาะสม   
  11) เหมาะสม หมายถึงการกาํหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมเหมาะสม    = 1 คะแนน 
   ไมเหมาะสม หมายถึงการกาํหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมไมหมาะสม    = 0 คะแนน 
  12) อยางรวดเร็ว หมายถึงการพิจารณาอนมุัติเงินยืมรวดเร็ว    = 1 คะแนน 
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    ชา หมายถึงการพิจารณาอนุมัติเงินยืมชา       = 0 คะแนน 

   13) เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ หมายถึงมีสวนรวมกับโครงการเปนประจํา  = 1 คะแนน 

    เขารวมนอยครั้ง หมายถึงมีสวนรวมกับโครงการเปนบางครั้ง       = 0 คะแนน 

   14) เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ หมายถึงมีสวนรวมเพื่อหาทาง      = 1 คะแนน 

    แกไขปญหาประจํา         

    เขารวมนอยครั้ง หมายถึงมีสวนรวมเพื่อหาทางแกไขปญหาเปนบางครั้ง    = 0 คะแนน 

  แบบสอบถาม ชุดที่ 1 ในสวนที่ 5 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละขอ

คําถาม ซ่ึงเปนคําถามถึงความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ 

ในเรื่องกระบวนการดําเนินงาน บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ผลลัพธท่ีไดจากการเขารวม

โครงการโดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   

 เกณฑการใหคะแนน 

  พอใจมาก     =  5 คะแนน 

  พอใจ      =  4 คะแนน 

  ไมแนใจ     = 3 คะแนน 

  ไมพอใจ     = 2 คะแนน 

  ไมพอใจมาก     = 1 คะแนน 

  แบบสอบถาม ชุดที่ 2 ในสวนที่ 2 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงการ ซ่ึงเกณฑการใหคะแนนมี ดังนี้ 

  เกณฑการใหคะแนน 

  ตอบใช หมายถึง มีความรูความเขาใจ =  1  คะแนน 

  ตอบไมใช หมายถึง ไมมีความรูความเขาใจ =    0 คะแนน 

  แบบสอบถาม ชุดที่ 2 ในสวนที่ 3 ผูประเมินไดกําหนดเกณฑในการใหคะแนนในแตละขอคําถาม 

ซ่ึงเปนคําถามที่ถามถึงกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ซ่ึงแตละขอคําถามมีคําตอบที่แตกตางกัน ดังนี้ 

  เกณฑการใหคะแนน 

1) มี หมายถึงมีการประชุมวางแผนการทํางาน =   1  คะแนน 

  ไมมี หมายถึงไมมีการประชุมวางแผนการทํางาน =   0  คะแนน 

2) ใช หมายถึงเขาใจ และดําเนินงานไดอยางราบรื่น  =  1  คะแนน 

ไมใช หมายถึงไมเขาใจ และไมสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น  =   0  คะแนน 

   3)  มี หมายถึงมีการประชุม วางแผนแกไข ปรับปรุงใหดีข้ึน  =   1  คะแนน 
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   ไมมี หมายถึงไมมีการประชมุ วางแผนแกไข ปรับปรุง =  0  คะแนน 
  4)  มี หมายถึงมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน  =  1  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการประชมุ เพื่อหาแนวทางแกปญหารวมกัน =  0  คะแนน 
  5)  มี หมายถึงมีการตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณ สถานที่  =  1  คะแนน 
   และคาใชจาย    
  ไมมี หมายถึงไมมีการตรวจสอบความพรอมของวัสดุอุปกรณ สถานที่  =  0  คะแนน 
  และคาใชจาย 
  6)  มี หมายถึงมีการเตรียมงานดวยการจดัลําดับความสําคญักอน และหลัง =  1  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการเตรียมงานดวยการจัดลําดับความสําคัญ =  0  คะแนน 
  กอน และหลัง 
  7)  เหมาะสม หมายถึงการมอบหมายงานมีความเหมาะสม  =  1  คะแนน 
      ไมเหมาะสม หมายถึงการมอบหมายงานมีความเหมาะสม  =  0  คะแนน 
  8)  ชัดเจน หมายถึงการอธิบาย หรือแนะนาํรายละเอียดโครงการชัดเจน  =  1  คะแนน 
   ไมชัดเจน หมายถึงการอธิบาย หรือแนะนาํรายละเอียดโครงการไมชัดเจน= 0  คะแนน 
  9)  ดูแล ติดตาม และใหคําแนะนําอยางสม่าํเสมอ หมายถงึมีการดูแล  =  1  คะแนน 
  ติดตามสม่ําเสมอ 
   ไมคอยดูแล ตดิตาม หรือใหคําแนะนํา หมายถึงไมคอยมกีารดูแล ติดตาม = 0  คะแนน 
  10) มี หมายถงึการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง =  1  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง  =  0  คะแนน 
  11) ดูแล ติดตาม และใหคําแนะนําอยางสม่าํเสมอ หมายถงึมีการดูแล  =  1  คะแนน 
  ติดตามสม่ําเสมอ 
   ไมคอยดูแล ตดิตาม หรือใหคําแนะนํา หมายถึงไมคอยมกีารดูแล ติดตาม = 0  คะแนน 
  12) มี หมายถงึการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง =  1  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงไมมีการนําปญหาไปแกไขปรับปรุง  =  0  คะแนน 
  13) เหมาะสม หมายถึงการพจิารณาอนุมัตคิําขอยืมเงิน จาํนวนเงินยืม =  1  คะแนน 
  เหมาะสม 
   ไมเหมาะสม หมายถึงการพจิารณาอนุมัตคิําขอยืมเงิน จาํนวนเงินยืม =  0  คะแนน 
  ไมเหมาะสม 
  14) เหมาะสม หมายถึงการกาํหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมเหมาะสม  =  1  คะแนน 
   ไมเหมาะสม หมายถึงการกาํหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมไมเหมาะสม =  0  คะแนน 
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  15) รวดเรว็ หมายถึงการพิจารณาอนุมัติเงนิยืมรวดเร็ว  =  1  คะแนน 
   ชา หมายถึงการพิจารณาอนมุัติเงินยืมชา  =  0  คะแนน 
  16) มี หมายถงึการประสานงานประสบปญหา  =  0  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงการประสานงานไมประสบปญหา =  1  คะแนน 
  17) มี หมายถงึการประสานงานประสบปญหา  =  0  คะแนน 
   ไมมี หมายถึงการประสานงานไมประสบปญหา =  1  คะแนน 

 เกณฑการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 
จากขอคําถามซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลผลิตจากโครงการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง กระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การประเมิน
ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และความรูความเขาใจ ไดใชเกณฑใน
การใหคะแนนดังนี้ 
 เกณฑการประเมินความคิดเห็นของสมาชกิกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอ 
 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 ไมเห็นดวย   คาเฉลี่ย 1.00-2.33 คะแนน 
 เฉย ๆ   คาเฉลี่ย 2.34-3.66 คะแนน 
 เห็นดวย   คาเฉลี่ย 3.67-5.00 คะแนน 
   (ชวงคะแนนคอื 1-5) 
 เกณฑการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 ดําเนินการไดไมด ี  คาเฉลี่ย 0.00-0.33 คะแนน 
 ปานกลาง   คาเฉลี่ย 0.34-0.66 คะแนน 
 ดําเนินงานไดดี   คาเฉลี่ย 0.67-1.00 คะแนน 
   (ชวงคะแนนคอื 0-1) 
 เกณฑการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง 
 มีความพึงพอใจระดับนอย  คาเฉลี่ย 1.00-2.33 คะแนน 
 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.34-3.66 คะแนน 
 มีความพึงพอใจระดับมาก            คาเฉลี่ย 3.67-5.00 คะแนน 
   (ชวงคะแนนคอื 1-5) 
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 เกณฑการประเมินความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 มีความรูความเขาใจระดับนอย คาเฉลี่ย 0.00-0.33  คะแนน 

 มีความรูความเขาใจระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 0.34-0.66  คะแนน 

 มีความรูความเขาใจระดับมาก คาเฉลี่ย 0.67-1.00  คะแนน 

   (ชวงคะแนนคือ 0-1) 

3.8 การทดสอบเครื่องมือ  

 

  การทดสอบเครื่องมือเพื่อใหไดคุณภาพและมีความเที่ยงตรงนั้น ถือเปนสิ่งที่สําคัญและ

จําเปนอยางมากตอการวิจัย เพราะคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนั้นก็เปนสิ่งที่จะชวยให

งานวิจัยออกมาอยางมีคุณภาพเชนกัน ดังนั้นผูประเมินจึงมีการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

โดยมีวิธีการดังนี้ 

 

3.8.1  ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงในเชิงพินิจ (Face Validity) ของแบบสอบถามและ              

แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group) โดยใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนผูพิจารณาเนื้อหา

ในขอคําถามของแบบสอบถาม จากนั้นจึงทําการปรับปรุงแกไข 

 

3.8.2 ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไปทําการ Pretest 

กับกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ในอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื่องมีลักษณะพื้นที่ท่ีมีความคลายคลึงกับหมูบานกลุม

ตัวอยาง ซ่ึงการทํา Pretest นั้นไดเลือกตัวแทน จํานวน 50 ชุด หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามมาหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดคาความเชื่อมั่น

ดังตอไปนี้ 
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ความเชื่อมั่น      คาความเชื่อมั่นแอลฟาเทากับ 

สวนการประเมินความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนหมูบาน .5841  

และชุมชนเมือง 

สวนการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอโครงการ  .5980 

สวนการประเมินกระบวนการดําเนินงานของสมาชิกกองทุนหมูบาน .9640  

และชุมชนเมือง 

สวนการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและ .9409  

ชุมชนเมือง 

สวนการประเมินความรูความเขาใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน .5908  

และชุมชนเมือง 

สวนการประเมินกระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน .8311  

หมูบานและชุมชนเมือง 

 

3.9  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

  การเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูประเมินไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

 

3.9.1 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ และเอกสารทางราชการจากที่วาการอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

3.9.2 การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและ

แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group) จากกลุมตัวอยาง 
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3.10   การวิเคราะหขอมูล 

 

  การวิเคราะหขอมูลในการประเมินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ผูประเมินไดใชการวิเคราะหขอมูล ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้ 

 

3.10.1 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะหเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) ไดแก คาความถี่ 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

 

3.10.2 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ (Qualitative  Analysis) เปนการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) ท่ีไดขอมูลเอกสารและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ไดแก กลุมขาราชการ                       

ท่ีเกี่ยวของกับโครงการเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ในการประเมินครั้งนี้ เพื่อใหสามารถตอบคําถามตาม

วัตถุประสงคของการประเมินผลทั้ง 4 ขอ 
    
 

 

 



บทที่ 4 

 
ผลการประเมิน 

 
 การประเมินเรื่อง การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูประเมินไดนําเสนอผลการประเมิน ดังตอไปนี้ 

 4.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 4.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

 4.3  ผลการประเมินผลลัพธจากโครงการ 

 4.4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ  

 

4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก 

ประธานกองทุน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ และเหรัญญิก จํานวนทั้งสิ้น 40 คน 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ย                 

การดํารงตําแหนง ประสบการณในการบริหารงานกองทุนและจํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนฯ 

ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

  เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 62.5) มากกวาเพศหญิง (รอยละ 37.5)   

 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 47.5) รองลงมาคือ 31-40 ป   

(รอยละ 25.0) ซ่ึงชวงอายุระหวาง 51-60 ป มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันกับชวงอายุมากกวา 60 ปข้ึนไป 

(รอยละ 12.5 และ รอยละ 10.0) และนอยที่สุด คือ 20-30 ป (รอยละ 5.0) 

 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 25.0) 

รองมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา และปริญญาตรีมีสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 22.5) 

เชนเดียวกับประถมศึกษาและอนุปริญญา  ปวส. หรือเทียบเทา (รอยละ 12.5)  และนอยที่สุดคือ สูงกวา

ปริญญาตรี (รอยละ 5.0) 
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  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3-4 คน         
(รอยละ 47.5) รองลงมาคือ 5-6 คน (รอยละ 35.0) สมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน (รอยละ 10.0) และ       
มีสมาชิกมากกวา 1-2 คน (รอยละ 7.5)  
 อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร (รอยละ 37.5) 
รองลงมา คือ รับจางทั่วไป (รอยละ 25.0) คาขาย (รอยละ 17.5) สวนอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และธุรกิจสวนตัว มีสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 7.5) และนอยที่สุด คือ ขาราชการบํานาญ (รอยละ 5.0)  
 รายไดเฉล่ีย กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท (รอยละ 35.0) รองลงมา
คือ 10,001-15,000 บาท (รอยละ 25.0) 15,001-20,000 บาท (รอยละ 22.5) มากกวา 30,000 บาท (รอยละ 10.0) 
สวนรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท 20,001-25,000 และ 25,001-30,000 บาท มีสัดสวนที่เทากัน  
(รอยละ 2.5) 
 การดํารงตําแหนง กลุมตัวอยางสวนใหญดํารงตําแหนงกรรมการ (รอยละ 47.5) รองลงมา
คือเลขานุการ (รอยละ 25.0) ประธาน (รอยละ 15.0) และตําแหนงรองประธาน (รอยละ 7.5) ก็มี
สัดสวนที่นอยกวาเหรัญญิก (รอยละ 5.0) เพียงเล็กนอย 
 ประสบการณในการบริหารงานกองทุน กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีประสบการณมากอน 
(รอยละ 62.5) และมีประสบการณ (รอยละ 37.5)  

จํานวนเงินที่กูยืม กลุมตัวอยางสวนใหญจะกูยืมเงินเฉลี่ย 15,001-20,000บาท (รอยละ 52.5) 
รองลงมาคือ ไมกูยืม (รอยละ 40.0) ซ่ึงกูยืมเฉลี่ย 5,001-10,000 บาท 10,001-15,000บาท และ
มากกวา 20,001 ขึ้นไป มีสัดสวนนอยเทากัน (รอยละ 2.5) 

 
4.1.2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ สมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวนทั้งสิน 360 คน 
ประกอบดวย  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ย จํานวนที่กูยืม
จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู ปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 
 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.4) มากกวาเพศชาย (รอยละ 45.6) 
 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุในชวง 41-50ป (รอยละ 34.7) รองลงมาคือ ชวงอายุ   31-40  ป 
และ 51-60 ป มีสัดสวนใกลกัน (รอยละ 23.3 และรอยละ 23.1) ซ่ึงชวงอายุ 20-30 ป และมากกวา            
60 ปขึ้นไป มีสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 9.4) 
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 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาประถมศึกษา (รอยละ 57.8) รองมาอีก 
คือ มัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 19.2) มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.หรือเทียบเทา (รอยละ 12.5)                     
ซ่ึงอนุปริญญา, ปวส.หรือเทียบเทาและปริญญาตรี มีสัดสวนนอยใกลเคียงกัน (รอยละ 5.0             
และรอยละ 5.3) และนอยท่ีสุด คือสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 0.3) 
 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือน จํานวน 3-4 คน                   
(รอยละ 54.4) รองลงมาคือ 5-6 คน (รอยละ 23.9) 1-2 คน (รอยละ 12.8) 7-8 คน (รอยละ 6.7) และ   
นอยที่สุด คือ 9 คนขึ้นไป (รอยละ 2.2)  
 อาชีพหลัก กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ รับจางทั่วไป (รอยละ 41.4) รองลงมา คือ
ทํานา ทําสวน ทําไร (รอยละ 31.4) ซ่ึงคาขายและธุรกิจสวนตัวมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 11.4 และ 
รอยละ 9.2) และแมบาน (รอยละ 2.2) มีสัดสวนที่มากกวา เล้ียงสัตว (รอยละ 0.3) เพียงเล็กนอย 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท (รอยละ 43.3) 
รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท (รอยละ 19.2) 15,001-20,000 บาท (รอยละ 13.9) ซ่ึงรายไดเฉลี่ย 
25,001-30,000 บาท มีสัดสวนเทากันกับชวงรายไดเฉลี่ยมากกวา 30,000 บาท (รอยละ 4.4) และ            
นอยที่สุดคือ 20,001-25,000 บาท (รอยละ 3.1) 
  จํานวนเงินที่กูยืม กลุมตัวอยางสวนใหญจะกูยืมเงินเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท (รอยละ 65.0) 
รองลงมา 5,001-10,000 บาท (รอยละ 23.6) 10,001-15,000 บาท (รอยละ 10.6) และจํานวนเงินกูยืม
เฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาท (รอยละ 0.6) มีสัดสวนมากกวาจํานวนเงินกูยืมเฉลี่ยมากกวา 30,001 บาท 
(รอยละ 0.3) เพียงเล็กนอย 

 อัตราดอกเบี้ยของกองทุน  กลุมตัวอยางสวนใหญจะตองจายอัตราดอกเบี้ย  1 บาท             
(รอยละ 42.8) รองลงมา 6 บาท (รอยละ 27.2) 5 บาท (รอยละ 13.9) และอัตราดอกเบี้ยที่มีอัตราสวนนอย
ใกลเคียงกัน คือ 0.75 บาท และ 0.5 บาท (รอยละ 8.6 และ รอยละ 7.5) 

 
4.1.3 ขอมูลท่ัวไปของกลุมขาราชการระดบัอําเภอท่ีเก่ียวของกับโครงการ 

  ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมขาราชการระดับอําเภอที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก 
ปลัดอําเภอ (หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง) พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ รวมจํานวน 3 คน ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 
ปรากฏผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
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 ปลัดอําเภอ (หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง) เปนเพศชาย อายุ 46 ป ระดับการศึกษา 
คือ ปริญญาโท มีประสบการณการทํางานมาเปนระยะเวลา 21 ป 
 พัฒนาการอําเภอเปนเพศหญิง อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ
การทํางานมาเปนระยะเวลา 29 ป 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการเปนเพศหญิง อายุ 37 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท 
มีประสบการณการทํางานมาเปนระยะเวลา 5 ป 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ประเภทและคุณลักษณะ จํานวน 
(N = 40) 

รอยละ 
(100.0) 

1. เพศ 
-  ชาย 
-  หญิง 

2. อายุ 
-  20-30 ป 
-  31-40 ป 
-  41-50 ป 
-  51-60 ป 
-  มากกวา 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
-  ประถมศึกษา 
-  มัธยมศึกษาตอนตน 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
-  อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา 
-  ปริญญาตรี 
-  สูงกวาปริญญาตรี 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
-  1-2 คน 
-  3-4 คน 
-  5-6 คน 
-  7-8 คน 

 
25 
15 

 
2 
10 
19 
5 
4 
 

5 
10 
9 
5 
9 
2 
 

3 
19 
14 
4 

 
62.5 
37.5 

 
5.0 

25.0 
47.5 
12.5 
10.0 

 
12.5 
25.0 
22.5 
12.5 
22.5 
5.0 

 
7.5 

47.5 
35.0 
10.0 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

ประเภทและคุณลักษณะ จํานวน 
(N = 40) 

รอยละ 
(100.0) 

5. อาชีพหลัก 
-  ทํานา  ทําสวน  ทําไร 
-  รับจางทั่วไป 
-  คาขาย 
-  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
-  ธุรกิจสวนตัว 
-  ขาราชการบํานาญ 

6. รายไดเฉลี่ย 
-  ตํ่ากวา 5,000 บาท 
-  5,001-10,000 บาท 
-  10,001-15,000 บาท 
-  15,001-20,000 บาท 
-  20,001-25,000 บาท 
-  25,001-30,000 บาท 
-  มากกวา 30,001 บาท 

7. การดํารงตําแหนง 
-  ประธาน 
-  รองประธาน 
-  เลขานุการ 
-  กรรมการ 
-  เหรัญญิก 

8. ประสบการณในการบริหารงาน 
-  มี 
-  ไมมี 

9. จํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
-  ไมกูยืม 
-  5,001-10,000 บาท 
-  10,001-15,000 บาท 
-  15,001-20,000 บาท 
-  มากกวา 20,001 บาทขึ้นไป 

 
                   15 
                   10 

7 
3 
3 
2 
 

1 
14 
10 
9 
1 
1 
4 
 

6 
3 
10 
19 
2 
 

15 
25 

 
16 
1 
1 
21 
1 

 
                  37.5 
                  25.0 
                  17.5 

7.5 
7.5 
5.0 

 
2.5 

35.0 
25.0 
22.5 
2.5 
2.5 

10.0 
 

15.0 
7.5 

25.0 
47.5 
5.0 

 
37.5 
62.5 

 
40.0 
2.5 
2.5 

52.5 
2.5 
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ตารางที่ 4.2 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 

ประเภทและคุณลักษณะ จํานวน 
(N = 360) 

รอยละ 
(100.0) 

1. เพศ 
-  ชาย 
-  หญิง 

2. อายุ 
-  20-30 ป 
-  31-40 ป 
-  41-50 ป 
-  51-60 ป 
-  มากกวา 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
            -  ประถมศึกษา 
            -  มัธยมศึกษาตอนตน 
            -  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
            -  อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา 
            -  ปริญญาตรี 
            -  สูงกวาปริญญาตรีการศึกษา 
4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

-  1-2 คน 
-  3-4 คน 
-  5-6 คน 
-  7-8 คน 
-  9 คนขึ้นไป 

5. อาชีพหลัก 
-  ทํานา  ทําสวน  ทําไร 
-  รับจางทั่วไป 
-  คาขาย 
-  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
-  ธุรกิจสวนตัว 
-  แมบาน 
-  เลี้ยงสัตว 

 
164 
196 

 
34 
84 

125 
83 
34 

 
208 
69 
45 
18 
19 
1 
 

46 
196 
86 
24 
8 
 

113 
151 
41 
13 
33 
8 
1 

 
45.6 
54.4 

 
9.4 

23.3 
34.7 
23.1 
9.4 

 
57.8 
19.2 
12.5 
5.0 
5.3 
0.3 

 
12.8 
54.4 
23.9 
6.7 
2.2 

 
31.4 
41.9 
11.4 
3.6 
9.2 
2.2 
0.3 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 

ประเภทและคุณลักษณะ จํานวน 
(N = 360) 

รอยละ 
(100.0) 

6. รายไดเฉลี่ย 
-  ตํ่ากวา 5,000 บาท 
-  5,001-10,000 บาท 
-  10,001-15,000 บาท 
-  15,001-20,000 บาท 
-  20,001-25,000 บาท 
-  25,001-30,000 บาท 
-  มากกวา 30,001 บาท 

7. จํานวนเงินที่กูยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
-  ตํ่ากวา 5,000 บาท 
-  5,001-10,000 บาท 
-  10,001-15,000 บาท 
-  15,001-20,000 บาท 
-  มากกวา 20,001 บาท 

8. อัตราดอกเบี้ยเงินกู 
-  0.50 บาท 
-  0.75 บาท 
-  1.00 บาท 
-  5.00 บาท 
- 6.00 บาท 

 
42 

156 
69 
50 
11 
16 
16 

 
2 
85 
38 

234 
1 
 

27 
31 

154 
50 
98 

 
11.7 
43.3 
19.2 
13.9 
3.1 
4.4 
4.4 

 
0.6 

23.6 
10.6 
65.0 
0.3 

 
7.5 
8.6 

42.8 
13.9 
27.2 
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4.2  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) 

  การประเมินกระบวนการ ถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให              

ผลของการดําเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว เนื่องจากการประเมินกระบวนการ       

จะทําใหผูประเมินและผูปฏิบัติตามโครงการทราบถึงจุดเดน และจุดดอยของการดําเนินงาน        

ตามโครงการ เพื่อนําผลจากการประเมินมาปรับใชในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ ผูประเมินไดทําการประเมิน

ท้ังสิ้น 7 ดาน ประกอบดวย การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ การจัดหนวยงานและ                 

การเตรียมการ การอํานวยการ การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ การบริหารเงิน

งบประมาณ และการประสานงานและการมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ปรากฏผลดังนี้ 

4.2.1 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 จากผลประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ปรากฏผลวา

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.90) ดังตารางที่ 4.3 

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนดําเนินงาน การตามโครงการในรายดาน ปรากฏผล

ดังนี้ 

 การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองเห็นวา การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.84)                   

ดังตารางที่ 4.3 

 ในการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนี้ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง             

เห็นวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประจําหมูบานไดมีการประชุมเพื่อวาง

แผนการดําเนินงานไวลวงหนากอนที่จะมีการดําเนินงาน (คาเฉลี่ย 0.83) ซ่ึงการวางแผนมี          

ความชัดเจนสามารถเขาใจไดในกลุมผูปฏิบัติทําใหดําเนินงานไดอยางราบรื่น (คาเฉลี่ย 0.83) 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประจําหมูบานไดมีการประชุม วางแผนเพื่อแกไข

ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน (คาเฉลี่ย 0.83) และเมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการวางแผน            

การดําเนินงานของโครงการคนในหมูบานหรือชุมชนจะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหานั้นๆ 

รวมกัน (คาเฉลี่ย 0.83) ดังตารางที่ 4.4 
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การจัดหนวยงานและการเตรียมการ ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
เห็นวา การจัดหนวยงานและการเตรียมการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.95) ดังตารางที่ 4.3 

ในการจัดหนวยงานและการเตรียมการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
เห็นวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประจําหมูบานไดมีการจัดสรร และตรวจสอบ
ความพรอมของวัสดุอุปกรณ สถานที่ที่ใชดําเนินงานและคาใชจายตาง ๆ เพื่อใหสดคลองกับระเบียบ
ของโครงการ (คาเฉลี่ย 0.95) ดังตารางที่ 4.4 

การอํานวยการ ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา                
การอํานวยการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.99) ดังตารางที่ 4.3 

ในการอํานวยการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา การมอบหมายงาน
ของขาราชการระดับอําเภอผู เกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหแก
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง  มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 1.00) และขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดมีการอธิบายหรือแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการไดอยาง
ชัดเจน (คาเฉลี่ย 0.98) ดังตารางที่ 4.4 

การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองเห็นวา การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.95)         
ดังตารางที่ 4.3 

ในการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
เห็นวา ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการดูแล
ติดตามผลการดําเนินงาน หรือใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับ
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 0.98) เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้นขาราชการระดับ
อําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะมีการนําเปนหานั้น ๆ ไปแกไข
ปรับปรุงใหดีขึ้น (คาเฉลี่ย 0.90) สวนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดมีการดูแล
ติดตามผลการดําเนินงาน หรือใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ ในกรณีที่สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง มีขอสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการ (คาเฉลี่ย 1.00) และเมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะมีการนําปญหานั้นๆ ไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น 
(คาเฉลี่ย 0.93) ดังตารางที่ 4.4 
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การบริหารเงินงบประมาณ ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง              
เห็นวา การบริหารเงินงบประมาณ ดําเนินงานไดดี  (คาเฉลี่ย 0.96) ดังตารางที่ 4.3 

 ในการบริหารเงินงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา             
การพิจารณาอนุมัติคําขอยืมเงิน จํานวนเงินยืม ตอสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความ
เหมาะสมกับหมูบานหรือชุมชนของทาน (คาเฉลี่ย 0.93) การกําหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืม         
มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 1.00) และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พิจารณาอนุมัติ
เงินยืมรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 0.95) ดังตารางที่ 4.4 

การประสานงาน ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา             
การประสานงานดําเนินงานได ปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.57) ดังตารางที่ 4.3 

ในการประสานงาน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา การประสานงาน
ในการดําเนินงานตามโครงการภายในกองทุน ประสบปญหา (คาเฉลี่ย 0.57) ดังตารางที่ 4.4 

  4.2.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
   จากผลการประเมินการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.82) ปรากฏผล
ดังตารางที่ 4.5 
  เมื่อพิจารณาผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในรายดาน ปรากฏผลดังนี้ 
  การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
เห็นวา การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.84) ดังตารางที่ 4.5 
  ในการวางแผนดําเนินงานตามโครงการนี้ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                
เห็นวา หมูบานหรือชุมชนมีการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการอยางเปนระบบ และชัดเจน 
(คาเฉลี่ย 0.92) แผนการดําเนินงานมีความชัดเจนและเขาใจงาย (คาเฉลี่ย 0.89) และเมื่อเกิดปญหา
หรืออุปสรรค  ในการวางแผนการดําเนินโครงการคนในหมูบานหรือชุมชนจะมีการประชุมเพื่อหา
แนวทางแกปญหานั้นๆ รวมกัน (คาเฉลี่ย 0.72) ดังตารางที่ 4.6 
  การอํานวยการ ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา การอํานวยการ
ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.90) ดังตารางที่ 4.5 
  ในการอํานวยการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา ขาราชการระดับอําเภอ 
และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดอธิบายหรือแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด      
ของโครงการใหมีความเขาใจอยางชัดเจน (คาเฉลี่ย 0.91) และการมอบหมายงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการดําเนินโครงการก็มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 0.90) ดังตารางที่ 4.6 
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  การติดตามกลไกการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองเห็นวา การติดตามผลการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.80) ดังตารางที่ 4.5 
  ในการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ สมาชิกของทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดมีการดูแลติดตามผลหลังจากการกูยืมเงินลงทุน หรือ
ในการแนะนํา ในกรณีมีที่มีขอสงสัย หรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการ อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 0.84) 
เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะมีการนําปญหานั้นๆ    
ไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น (คาเฉลี่ย 0.76) ดังตารางที่ 4.6 
  การบริหารเงินงบประมาณปรากฏผลวาสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา     
การบริหารเงินงบประมาณดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.89) ดังตารางที่ 4.5 
  ในการบริหารเงินงบประมาณ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการพิจารณาอนุมัติคําขอยืมเงิน จํานวนเงินยืมตอสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 0.91) (คาเฉลี่ย 0.90) คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองกําหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมไดอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 0.95) และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพิจารณาอนุมัติเงินยืมอยางรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 0.82)   
ดังตารางที่ 4.6 
  การมีสวนรวมของสมาชิกทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.68) ดังตารางที่ 4.5 
  ในการมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา มีการเขารวมกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการทุกครั้งอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 0.77) และเมื่อเกิดปญหาระหวางดําเนินงาน
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่ เกิดขึ้นทุกครั้ง        
อยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย 0.59) ดังตารางที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของขาราชการ
ผูเก่ียวของกับโครงการ 
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ผลการศึกษาโดยการสนทนากลุม (Focus Group) กับกลุมขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของ

กับโครงการ ประกอบดวย ปลัดอําเภอ (หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง) พัฒนาการอําเภอ และ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 คน ผูประเมินไดนําเสนอผลการสนทนา

กลุมดังนี้ 

1) การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

  ในการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการเปนหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการดําเนินการสวนหนาที่ของ

เจาหนาที่ หรือขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการก็คือการสนับสนุนการเตรียมความพรอมใหแก 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงจะ

ดําเนินการดังนี้ 

 กอนการวางแผนการดําเนินงาน พัฒนากรตองมีการนําเสนอนโยบาย ขอมูลจากสํานักงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) และของจังหวัดใหแก คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทราบ เพื่อใชในการวางแผน  

ท้ังยังใหความรูเรื่องระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และกฎหมายของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ใหเขาใจในทิศทางเดียวกัน กอนวางแผนการดําเนินงานตอไป 

 ในระหวางการวางแผนการดําเนินงาน หากมีปญหาอุปสรรค พัฒนากรก็จะมีการเขารวม

ประชุม แนะนํา อธิบายขอมูลที่เกี่ยวกับปญหาดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรวมประชุม ตัดสินใจจัดทําแผนงาน 

 เมื่อกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง วางแผนการดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จก็จะชวย

ตรวจสอบความถูกตอง เปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ และกฎหมาย 

 นอกจากนั้นในการดําเนินงานของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการก็ยังมุงเนนไปในเรื่อง

ของการสรางเครือขาย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยทาง

สวนราชการพยายามสนับสนุนใหทุกกองทุน สรางเครือขายขึ้นมา เพื่อชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน ซ่ึงสวนราชการจะชักนําใหเกษตรอําเภอ พัฒนาการอําเภอ เขามาหาขอมูลตางๆ หาจุดเดน 

จุดดอยของแตละกองทุน  เพื่อใหนําไปทําประชาคม ปรึกษาหารือกัน เปนการสรางความเขมแข็ง 

แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีปญหา และสรางเครือขายตอไปสูกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองอื่นที่ยังประสบปญหาอยู โดยเครือขายนี้จะมีตั้งแตระดับตําบล ไปสูอําเภอ จนกระทั่งถึงจังหวัด 
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2) การจัดหนวยงาน และการเตรียมทํางาน 

 สวนราชการระดับอําเภอจะมอบหมายให พัฒนาการอําเภอเปนผูประสานงานกับกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ซ่ึงขาราชการผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการจะไดรับการอบรม สัมมนา เรื่อง กฎ 

ระเบียบ หลักเกณฑ นโยบาย และกฎหมายใหมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จาก สทบ.              

ในการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ เพื่อความพรอมในการลงพื้นที่ไปเปนวิทยากรใหความรูแก 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 การจัดเตรียมสถานที่ท่ีใชในการประชุมนั้น ทางอําเภอไดจัดหองประชุมของอําเภอ 

สําหรับการประชุมเครือขายตําบลประจําทุกเดือน และการประชุมประจําป 

ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทาง สทบ. ไดจัดสรรงบคาวัสดุอุปกรณแกสวนราชการ  

เพื่อนําไปจัดซื้อกระดาษ และหมึกพิมพ ในการจัดทําเอกสารเสริมสรางความรูใหแก กองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง แตสวนใหญจะมีจํานวนที่ไมเพียงพอ 

3) การอํานวยการ 

  สวนราชการระดับอําเภอมีการมอบหมายหนาที่ ภาระรับผิดชอบที่ชัดเจนตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 4 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานระดับจังหวัด ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ โดยมี

นายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต เปนประธาน และมีพัฒนาการอําเภอ หรือหัวหนาฝายพัฒนาชุมชน 

เปนอนุกรรมการ และเลขานุการ 

  นอกจากนั้นในสวนงานของพัฒนากร ก็ไดมีการแบง และมอบหมายใหแก พัฒนากรแตละคน 

ท่ีมีความรู และความพรอม ในการอธิบายระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับตางๆ ใหคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเขาใจ เพื่อสามารถ

วางแผน และแนวทางการปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมรับผิดชอบงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองโดยแยกเปนเขตพื้นที่ ซ่ึงทําใหการประสานงาน และสนับสนุนงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สรางความเขมแข็งใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไดตามวัตถุประสงค และภารกิจของอนุกรรมการสนับสนุน  

4) การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

    การติดตามผลนั้น ทางขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการไดมีการจัดประชุมเพื่อใหทราบ

ถึงผลการดําเนินงาน ปญหา หรืออุปสรรคในการดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพื่อใหเกิดความเขมแข็งในการชวยเหลือ 



106 

แกไขปญหา และประสานการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน การติดตามการ
จดนิติบุคคล โดยช้ีแจงวิธีการ ระเบียบขอกําหนดตาง ๆ ตลอดจนปญหาที่ไมสามารถจดนิติบุคคลได 
เพื่อวิเคราะหหาแนวทาง และขอมูล ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แกไข และดําเนินการตอไป 
ทั้งยังมีการประชุมประจําป เพื่อแถลงผลการดําเนินงานในรอบป แถลงงบดุลประจําป พรอมทั้ง
เลือกตั้งคณะกรรมการเครือขาย 
  การประชุมคณะกรรมการเครือขายระดับอําเภอ เปนการแจงนโยบาย ขอมูล ระเบียบ
ขอบังคับ (เพิ่มเติม) ใหแก กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อนําไปปฏิบัติ  
 นอกจากนั้นยังมีการประชุมคณะกรรมการเครือขายระดับตําบล โดยขาราชการผูเกี่ยวของ
กับโครงการตองมีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน และปญหาที่เกิดขึ้นพรอมทั้งวิเคราะห
ปญหา เสนอแนะวิธี แนวทาง และขอมูล นําไปสูการตัดสินใจแกปญหา เชน ปญหาการไมสงเงินกู
เมื่อครบตามระยะเวลาที่กําหนด ทําใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมสามารถปดบัญชีงบดุล
ประจําปได ทางขาราชการผูเกี่ยวของก็ไดมีการประชุมแกไขปญหารวมกัน ซ่ึงตองเปนการแกตาม
ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงไดมีการจัดทําแบบฟอรม
ใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อใชเปนการยอมรับสภาพหนี้ของผูที่ไมสงเงินกูตาม
กําหนด เพื่อชวยใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถดําเนินในการปดงบดุลประจําปได  
 การบริหารเงินงบประมาณ 
 การบริหารเงินงบประมาณทางขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการมีความเห็นวา มีความ
เหมาะสม และรัดกุมดีแลว เพราะจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ที่รัฐบาลไดใหกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองจะนําเขาธนาคารไวกอน ซ่ึงในการเบิก ถอนเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น             
ผูเบิก ถอนจะตองเปนผูมีอํานาจ ซ่ึงไดแก ประธานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีก 2 คน และการเบิก ถอนเงินจากธนาคารจะใหแก สมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองที่ไดรับอนุมัติใหกูเงิน โดยจะตองมีสัญญาเงินกู และบัญชีออมทรัพยของ
ธนาคารแลว  
 สวนระยะเวลาในการสงเงินกู 1 ปนั้น ในบางกองทุนไดขอเพิ่มระยะเวลาการสงเงิน เพราะ
สําหรับผูกูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การคืนเงินกูจากการขายผลผลิตจะมีความลาชา และหาก
ประสบปญหาภัยแลง หรือน้ําทวมก็จะมีปญหาความลาชามากขึ้น 
  แตทั้งนี้จํานวนเงิน 1,000,000 บาท ก็ยังไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง โดยเฉพาะในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการใหกูยืมสําหรับ
เกษตรกรเปนสวนใหญที่จะตองมีความลาชาในการสงคืน ทําใหผูที่ตองการกูในลําดับอื่นๆ ไดรับ
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เงินลาชาออกไป รัฐบาลจึงจะมีนโยบายเพิ่มเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ออกมาเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนในเร็ว ๆ นี้ 

    นอกจากนั้น สทบ. ยังเล็งเห็นถึงความสําคัญที่จะเพิ่มศักยภาพใหแก กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง โดยการใหผูท่ีทําหนาที่เกี่ยวกับเรื่องการเงิน เชน เหรัญญิกของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เขาอบรม สัมมนา เสริมสรางความรู ดานการเงิน และบัญชีเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง ตามระเบียบ ขอบังคับ ในการตรวจสอบบัญชี หรือการปดงบดุล 

    จากการที่ไดเขารวมประชุมเครือขายของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ ทําใหทราบถึง

ผลการดําเนินงาน และปญหาดานการเงิน ในเรื่องการจัดสงเงินกูไมตรงตามกําหนด หรือไมสง                

ซ่ึงขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการจะตองชวยระดมความคิดในการปรับปรุง แกไขปญหากับ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการดําเนินงานตอไป  

  สําหรับการเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน                  

ในหมูบานหรือชุมชนเมืองทําใหการกูเงินนอกระบบลดนอยลง เพราะไดพ่ึงพาแหลงเงิน                

ท่ีรัฐจัดใหนี้ 

5) การประสานงาน 

 การประสานงาน คณะกรรมการเครือขายระดับอําเภอ และตําบลนั้น ประธานเครือขายจะ

ออกหนังสือไปขอความรวมมือ สวนใหญจะไดรับความรวมมือที่ดี เชน จากการเชิญเขารวมประชุม   

หากมาไมไดก็จะสงตัวแทนมารวมประชุม  นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนขอมูลแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ทําใหเครือขายชุมชน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง และประชาชน มีความเขาใจ พรอมทั้งสามารถปฏิบัติงานไดสอดคลองกับ

กฎระเบียบ ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงถือไดวาการประสาน  ความรวมมือประสบ

ความสําเร็จในระดับหนึ่ง
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ตารางที่ 4.3  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนนิงานตามโครงการในความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
                    (ภาพรวมและรายดาน) 
 

ประเภทของการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process) 0.90 0.13 

1) การประเมินดานการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 0.84 0.32 

2) การประเมินดานการจัดหนวยงานและการเตรียมการ 0.95 0.22 

3) การประเมินดานการอํานวยการ 0.99 0.22 

4) การประเมินดานการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 0.95 0.15 

5) การประเมินดานการบริหารเงินงบประมาณ 0.96 0.11 

6) การประเมินดานการประสานงาน 0.57 0.50 
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ตารางที่ 4.4  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (รายขอ) 

 

 

ประเภทของการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. คณะกรรมการกองทุนฯ ประจําหมูบานไดมีการประชุม  เพื่อวางแผนการทํางานไวลวงหนากอนที่จะ

มีการดําเนินงานจริงบาง หรือไม 

2. หากมีการวางแผน ความชัดเจน หรือรายละเอียดของแผน  สามารถเขาใจไดในกลุมผูปฏิบัติ ทําให

ดําเนินงานไดอยางราบรื่น ใชหรือไม 

3. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประจําหมูบานไดมีการประชุม  วางแผนเพื่อแกไข 

ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้นบาง หรือไม 

4. เมื่อเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ คนในหมูบานหรือชุมชน 

จะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหานั้น ๆ รวมกัน หรือไม 

5. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประจําหมูบานไดมีการจัดสรร และตรวจสอบความ

พรอมของ วัสดุอุปกรณ สถานที่ที่ใชดําเนินงาน และคาใชจายตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบ

ของโครงการ หรือไม 

6. ทานคิดวาการมอบหมายงานของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ใหแก 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการดําเนินงานโครงการ  มีความเหมาะสม หรือไม 

7. ทานคิดวาขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ไดมีการอธิบาย หรือแนะนํา 

   เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ใหแกทานชัดเจนดี หรือไม 

0.83 

 

0.83 

 

0.83 

 

0.88 

 

0.95 

 

 

1.00 

 

0.98 

 

0.38 

 

0.38 

 

0.38 

 

0.33 

 

0.22 

 

 

0.00 

 

0.16 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

ประเภทของการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

8. ทานคิดวาขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ มีการดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน หรือ

ใหคําแนะนํา ในกรณีที่ทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ หรือไม 

9. เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ จะมีการนําปญหานั้น ๆ 

ไปแกไข ปรับปรุงใหดีขึ้น หรือไม 

10. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของทานไดมีการดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 

หรือใหคําแนะนํา ในกรณีที่สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีขอสงสัย หรือมีปญหา

เกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ หรือไม 

11. เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะมีการนําปญหานั้น ๆ  

ไปแกไขปรับปรุงใหดีขึ้น หรือไม 

12. ทานคิดวาการพิจารณาอนุมัติคําขอยืมเงินจํานวนเงินยืม ตอสมาชิกกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง มีความเหมาะสมกับหมูบาน หรือชุมชนของทาน หรือไม 

13. ทานคิดวาการกําหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมของทาน มีความเหมาะสม หรือไม 

14. ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานพิจารณาอนุมัติเงินยืมรวดเร็ว 

หรือไม 

15. การประสานงานในการดําเนินงานตามโครงการ ภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของทาน

ประสบ กับปญหาใดบาง  หรือไม 

0.98 

 

0.90 

 

1.00 

 

 

0.93 

 

0.93 

 

1.00 

0.95 

 

0.57 

0.16 

 

0.30 

 

0.00 

 

 

0.27 

 

0.27 

 

0.00 

0.22 

 

0.50 
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ตารางที่ 4.5  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (ภาพรวมและรายดาน)  
 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process) 0.82 0.24 

1) การประเมินดานการวางแผนและการดําเนินงานตามโครงการ 0.84 0.28 

2) การประเมินดานการอํานวยการ 0.90 0.26 

3) การประเมินดานการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 0.80 0.34 

4) การประเมินดานการบริหารเงินงบประมาณ 
5)การประเมินดานการมีสวนรวมของสมาชิกกองทุน 

0.89 
0.68 

0.23 
0.39 
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ตารางที่ 4.6  แสดงผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (รายขอ) 

 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1) ทานคิดวาหมูบานหรือชุมชนหมูบานมีการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการนี้ 

อยางเปนระบบและชัดเจนหรือไม 

0.92  0.28  

2) ทานคิดวาหมูบานหรือชุมชนของทานมีแผนการดําเนินงานที่มีความชัดเจนและเขาใจ 

    หรือไม 

0.89  0.31  

3) เมื่อเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ คนในหมูบาน 

    หรือชุมชนจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางแกปญหานั้น ๆ รวมกันหรือไม 

0.90  0.30  

4) ขาราชการระดับอําเภอ และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับหมูบานไดอธิบาย หรือ 

แนะนําเกี่ยวกับรายระเอียดของโครงการฯใหแกทานชัดเจนดี หรือไม     

5) ทานคิดวา การมอบหมายงานของคณะกรรมการกองทุนฯในการดําเนินงานโครงการ  

     มีความเหมาะสม หรือไม 

6) ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนฯ ไดมีการดูแลติดตามผลหลังจากการกูยืมเงินกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองอยางสม่ําเสมอหรือไม 

7) เมื่อพบวา มีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนฯ จะมีการนําปญหานั้น ๆ ไปแกไข 

    ปรับปรุงใหดีขึ้นหรือไม 

8) ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนฯ ของทานมีการพิจารณาอนุมัติคําขอยืมเงิน  จํานวนเงินยืม 

    ตอสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความเหมาะสมหรือไม 

0.84 

 

0.90 

 

0.84 

 

0.76 

 

0.91 

0.37 

 

0.30 

 

0.37 

 

0.43 

 

0.28 
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
9) ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานกําหนดระยะเวลาที่สงคืนยืมเงิน 
     ไดอยางเหมาะสมหรือไม 
10) ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนฯ ของทานพิจารณาอนุมัติเงินยืม 
       รวดเร็วเพียงใด 
11) ทานเขารวมกระบวนการดําเนินงานของโครงการฯ มากนอย 
      เพียงใด 
12) เมื่อเกิดปญหาขึ้นระหวางดําเนินงานโครงการฯ ทานไดเขารวม     
      เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นหรือไม 

0.95 
 

0.82 
 

0.77 
 

0.59 

0.22 
 

0.38 
 

0.42 
 

0.49 
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4.3 การประเมินผลลัพธจากโครงการ (Outcome Evaluation) 

 การประเมินผลลัพธจากโครงการ ถือวาเปนขั้นตอนการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 
ซ่ึงชวยใหผูรับผิดชอบโครงการไดทราบถึงผลที่ตามมาจากการดําเนินโครงการทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 การประเมินผลลัพธจากโครงการในครั้งนี้ ผูประเมินไดทําการประเมินใน 3 ดาน ไดแก 
ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมนเมืองที่มีตอโครงการ ในการพัฒนาอาชีพ           
การสรางงาน การสรางรายไดของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และความเปนอยูของ
สมาชิกหลังเขารวมโครงการ ความรูความเขาใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ ซ่ึงปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 ในการประเมินผลลัพธการดําเนินงานตามโครงการ ถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ ซ่ึง
จะจัดทําขึ้นภายหลังจากการดําเนินงานตามโครงการเสร็จส้ินแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะทราบ
ผลการดําเนินงาน ซ่ึงจะมีประโยชนในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาจัดทําโครงการตอไป 
  การประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจากการดําเนินงาน
ตามโครงการในครั้งนี้ ผูประเมินไดทําการประเมินในการพัฒนาอาชีพ การสรางงาน การสราง
รายได รวมสภาพความเปนอยูของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หลังเขารวมโครงการ 
ปรากฏผลดังนี้ 
 
  4.3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 ในภาพรวม ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นดวยปานกลางกับ
ผลลัพธจากโครงการ (คาเฉลี่ย 3.46) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.7 
  เมื่อพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอ
โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในรายขอ ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
  สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปน
โครงการที่มีประโยชน ทําใหประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ (คาเฉลี่ย 4.26) มากที่สุด 
รองลงมา โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตัวเอง
ได (คาเฉลี่ย 4.03) ทานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นหลังจากมีโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 
(คาเฉลี่ย 3.66) โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําใหชุมชนของทานมีการวางงานลดลง 
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(คาเฉลี่ย 3.58) ซ่ึงโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนการสรางหนี้ใหกับคนในชุมชน 
(คาเฉลี่ย 3.17) มีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการ         
ที่ชวยเหลือเฉพาะคนยากจน  (คาเฉลี่ย3.04) เพียงเล็กนอย  และโครงการกองทุนหมูบาน                  
และชุมชนเมืองยังไมสามารถเอื้อประโยชนตอผูดอยโอกาสไดอยางทั่วถึง (คาเฉลี่ย 2.51) นอยที่สุด                
ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ (ภาพรวมและรายขอ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ 3.46  0.43  

1. โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการที่มีประโยชน ทําใหประชาชนมีเงินทุน

ในการพัฒนาอาชีพ 

4.26  0.63  

2. โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถ 

พ่ึงพาตนเองได 

4.03  0.69  

3.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําใหชุมชนของทานมีการวางงานลดลง 3.58   0.92  

4.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนการสรางหนี้ใหกับคนในชุมชน 3.17  1.03  

5.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนโครงการที่ชวยเหลือเฉพาะคนยากจน 3.04   1.05  

6.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยังไมสามารถเอื้อประโยชนตอผูดอยโอกาสได

อยางทั่วถึง 

2.51  1.02  

7. ทานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น หลังจากมีโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 3.66   0.85  
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ตารางที่ 4.8  แสดงจํานวน และคารอยละ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ขอคําถาม 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการ 128 35.6 211 58.6 8 2.2 12 3.3 1 0.3 
    ที่มีประโยชน ทําใหประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนา  
    อาชีพ           
2.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําใหชุมชน 72 20.0 240 66.7 35 9.7 11 3.1 2 0.5 
     มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได           
3.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําใหชุมชน 35 9.7 201 55.8 74 20.6 39 10.8 11 3.1 
    มีการวางงานลดลง            
4.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนการสราง 17 4.7 81 22.5 119 33.1 110 30.5 33 9.2 
    หนี้ใหแกคนในชุมชน            
5.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการ 24 6.7 100 27.8 90 25.0 128 35.5 18 5.0 
    ที่ชวยเหลือเฉพาะคนยากจน           
6.โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยังไมสามารถ 44 12.2 174 48.3 73 20.3 54 15.0 15 4.2 
    เอื้อประโยชนตอผูดอยโอกาสไดอยางทั่วถึง           
7.ทานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นหลังจากมีโครงการ 35 9.7 213 59.2 77 21.4 26 7.2 9 2.5 
    กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                       
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 4.3.2 ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง 
 ในภาพรวม  ปรากฏผลวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรู          
ความเขาใจระดับมาก (คาเฉลี่ย 0.88) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.9 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความรูความเขาใจรายขอ ปรากฏผลดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจในรายขอตอไปนี ้
คือ เร่ืองกองทุนหมูบาน คือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในหมูบานโดยให
ประชาชนบริหารจัดการกันเอง (คาเฉลี่ย 1.00) เร่ืองการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจึงจะเปนองคประชุม           
(คาเฉลี่ย 1.00) เร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ              
2 ป (คาเฉลี่ย 1.00 ) เร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีอํานาจอนุมัติเงินกูใหสมาชิก
ไมเกินรายละ 2 หมื่นบาท ถาจะอนุมัติเงินกูเทากับ 2 หมื่นบาท คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองตองมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ แตทั้งนี้ตองไมเกิน          
5 หมื่นบาท (คาเฉลี่ย 0.83) เรื่องคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยในการกูยืมตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก (คาเฉลี่ย 0.83) แตเรื่องคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีหนาที่ในการจัดระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจระดับ ปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ย 0.65) ดังตารางที่ 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 4.3.3 ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของสมาชิกกองทุนกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง  
 ในภาพรวม ปรากฏวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจ       
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 0.82) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความรูความเขาใจรายขอ ปรากฏผลดังนี้ 
 สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจในรายขอตอไปนี้  คือ           
เร่ืองกองทุนหมูบานคือ เงินรัฐบาลจัดสรรใหเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในหมูบานโดยใหประชาชน
บริหารจัดการกันเอง (คาเฉลี่ย 0.99) เร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองกําหนดระเบียบขอบังคับรวมกัน  (คาเฉลี่ย  0.96)                            
สวนเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองอาศัยอยูในหมูบาน
และชุมชนเมืองไมนอยกวา 2 ป (คาเฉลี่ย 0.9) เร่ืองผูที่จะกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองได  
จะเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือไมเปนก็ได (คาเฉลี่ย 0.79) เร่ืองสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองสามารถคืนเงินกูได 2 วิธี คือ ชําระที่ธนาคารหรือคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองที่ไดรับมอบหมาย (คาเฉลี่ย 0.69) แตเรื่องสมาชิกสามารถคืนเงินกูไดตาม
ระยะเวลาที่ตองการ แมจะเกินเวลา 1 ป และเรื่องในการจัดทําระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง             
จะจัดทําเฉพาะกรรมการเทานั้น สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจ      
ระดับปานกลางเทานั้น (คาเฉลี่ย 0.58 และ 0.48 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.9  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความรูความเขาใจ 0.88 0.11 
1.  กองทุนหมูบานคือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปน ทุนหมุนเวียนในหมูบาน โดยใหประชาชน
บริหารจัดการกันเอง 

1.00 0.00 

2.การประชุมกรรมการฯ ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองค
ประชุม 

1.00 0.00 

3.  คณะกรรมการฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 1.00 0.00 

4.   กรรมการฯ มีอํานาจอนุมัติเงินกูใหสมาชิกไมเกินรายละ 2 หมื่นบาท ถาจะอนุมัติเงินกูเทากับ 2 หมื่น
บาท กรรมการฯ ตองมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ แตทั้งนี้ตองไมเกิน 
5 หมื่นบาท 

0.83 0.38 

5. คณะกรรมการฯ เปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ยในการกูยืมตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 0.83 0.38 

6.  คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการจัดทําระเบียบขอบังคับกองทุนฯ โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสมาชิก 

0.65 0.48 
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ตารางที่ 4.10  แสดงผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความรูความเขาใจ 0.82 0.14 
1.  กองทุนหมูบานคือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในหมูบาน โดยใหประชาชน
บริหารจัดการกันเอง 

0.99 0.07 

2.  คุณสมบัติของกรรมการกองทุนฯ จะตองอาศัยอยูในหมูบานและชุมชนไมนอยกวา 2 ป 0.93 0.26 

3.  คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนฯ จะตองกําหนดระเบียบขอบังคับรวมกัน 0.96 0.19 

4.  ผูที่จะกูเงินกองทุนฯ ได จะเปนสมาชิกกองทุนฯ หรือไมเปนก็ได 0.79 0.41 

5.  สมาชิกกองทุนฯ สามารถคืนเงินกูได 2 วิธี คือ ชําระที่ธนาคารหรือคณะกรรมการกองทุนฯ  
    ที่ไดรับมอบหมาย 

0.69 0.46 

6.  สมาชิกสามารถคืนเงินกูไดตามระยะเวลาที่ตองการแมจะเกินเวลา 1 ป 0.58 0.49 

7.  ในการจัดทําระเบียบกองทุนฯ จะจัดทําเฉพาะคณะกรรมการเทานั้น 0.48 0.50 
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 4.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบ านและชุมชนเมือง        
เก่ียวกับโครงการ 
  ในภาพรวม ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับโครงการอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.64) ปรากฏดังตารางที่ 4.11 
  ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการนี้               
แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน ความพึงพอใจตอบุคลากร          
ที่เกี่ยวของกับโครงการ และความพึงพอใจตอผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ 
  ดานกระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก  การขอยืมเงิน               
การขอรับเงิ น  และการส ง เ งิ นยื มคืน  ซ่ึ งคว ามพึ งพอใจในกระบวนการดํ า เนิ น ง าน                    
ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพึงพอใจในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 3.76)            
ดังตาราง 4.11 
  เมื่ อพิจารณาความพึงพอใจด านกระบวนการดํ า เนินงานในรายประ เด็น        
ปรากฏผลดังนี้ 
  การขอยืมเงิน  ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพึงพอใจ          
ตอขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง(คาเฉลี่ย 3.81) 
รองลงมา คือ พึงพอใจความเทาเทียมกันในการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 
3.80) พึงพอใจการกําหนดจํานวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิกูยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
(คาเฉลี่ย  3.74) และพึงพอใจความรวดเร็วในการรับเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง        
(คาเฉลี่ย 3.70) ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.12 
   การขอรับเงิน ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพึงพอใจใน  
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) ดังตารางที่ 4.11 
   ในดานการขอรับเงิน สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพึงพอใจหลักฐาน    
การรับเงินมีความชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.00) และพึงพอใจตอข้ันตอนในการรับเงินยืมจากกองทุน 
(คาเฉลี่ย 3.70) ดังตารางที่ 4.12 
   การสงเงินยืมคืน ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพึงพอใจใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73) ดังตาราง 4.11 
   ในดานการสง เงินยืมคืน  สมาชิกกองทุนหมูบ านและชุมชนเมืองพึงพอใจ            
ความสะดวกในการชําระเงินกู (คาเฉลี่ย 3.80) รองลงมาคือ พึงพอใจสถานที่ในการสงคืนเงินยืม 
(คาเฉลี่ย 3.72) และพึงพอใจการกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระคืนในแตละงวด (คาเฉลี่ย 3.69)    
นอยที่สุด 
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   ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) ดังตารางที่ 4.11 
   ในดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง      
พึงพอใจในความโปรงใสเปดเผยในการพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง (คาเฉลี่ย 3.82) รองลงมาคือ พึงพอใจความเปนธรรมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 3.78) พึงพอใจในการพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง (คาเฉลี่ย 3.73) สวนพึงพอใจการเอาใจใสติดตามชวยเหลือของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 3.68) มีสัดสวนใกลเคียงกับ พึงพอใจการใหคําแนะนําในดานตาง ๆ ของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 3.61) มีสัดสวนนอยที่สุด  ดังตาราง 4.12 
   ดานผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบาน    
และชุมชนเมืองพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.44) ดังตารางที่ 4.11 
   ในดานผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
พึงพอใจการมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น (คาเฉลี่ย 3.52) รองลงมาคือ พึงพอใจสภาพความเปนอยูของ
ครอบครัวหลังจากกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 3.49) พึงพอใจความรูดานการ
ประกอบอาชีพที่ได รับจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  หรือเจาหนาที่        
(คาเฉลี่ย 3.44) สวนพึงพอใจการมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุน (คาเฉลี่ย 3.39) และ    
พึงพอใจการสนับสนุนสงเสริมในดานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ (คาเฉลี่ย 3.34) มีสัดสวนนอย
ใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.11  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกี่ยวกับโครงการ (ภาพรวม และรายดาน) 
 

ประเภทการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนฯ เก่ียวกับโครงการฯ 3.64 0.62 

1) ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน 3.76 0.65 

     1.1 การขอยืมเงิน 3.76 0.72 

     1.2 การรับเงิน 3.81 0.68 

     1.3 การสงเงินยืมคืน 3.73 0.68 

2) ความพึงพอใจตอบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ 3.71 0.76 

3) ความพึงพอใจตอผลลัพธที่ไดจากการเขารวมโครงการ 3.44 0.66 
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ตารางที่ 4.12  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เกี่ยวกับโครงการ (รายขอ) 
 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กระบวนการดําเนินงาน 
การขอยืมเงิน 
1.  ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินจาก กองทุนฯ 

 
 

3.81 

 
 

0.79 

2.  ความเทาเทียมกันในการยื่นกูยืมเงินจาก กองทุนฯ 3.80 0.82 
3.  การกําหนดจํานวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิกูยืมจากกองทุนฯ  3.74 0.79 

4.  ความรวดเร็วในการรับเงินกองทุนฯ 3.70 0.85 
การรับเงิน 
5.  ขั้นตอนในการรับเงินยืมจากกองทุน 

 
3.69 

 
0.80 

6.  หลักฐานการรับเงินมีความชัดเจน 3.94 0.71 
การสงเงินยืมคืน 
7.  ความสะดวกในการชําระเงินกู 

 
3.80 

 
0.75 

8.  การกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระคืนในแตละงวด 
    9. สถานที่ในการสงคืนเงินยืม 

3.69 
3.72 

0.75 
0.81 
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ตารางที่ 4.12  (ตอ) 

 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ 

10.   การใหคําแนะนําในดานตาง ๆ ของคณะ กรรมการกองทุนฯ   

 

3.65 

 

0.83 

11.  ความโปรงใส เปดเผยในการพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการกองทุนฯ    3.82 0.88 

12.  ความเปนธรรมของคณะกรรมการกองทุนฯ 3.78  0.83  

13.  การพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินจากกองทุนฯ 3.73  0.78  

14.   การเอาใจใสติดตามชวยเหลือของคณะกรรมการกองทุนฯ 3.68  0.86  

15.  การแจงขอมูลขาวสารของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ใหสมาชิกทราบ 3.61  0.90  

ผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการ 

16.  การมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น 

 

3.52 

                           

                          0.79 

17.  ความรูดานการประกอบอาชีพที่ไดรับจากคณะกรรมการกองทุนฯ หรือเจาหนาที่                       3.44 0.82 

18. สภาพความเปนอยูของครอบครัวหลังจากกูยืมเงินกองทุนฯ 3.49  0.68  

19.  การมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุน 3.39  0.78  

20.  การสนับสนุนสงเสริมในดานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ 3.34  0.84  
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ตารางที่ 4.13  แสดงจํานวน และคารอยละของความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเกี่ยวกับโครงการ 
 

รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กระบวนการดําเนินงาน           
การขอยืมเงิน           
1. ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงิน 59 0.6 198 5.3 82 22.8 19 55 2 16.3 
     จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           
2. ความเทาเทียมกันในการยื่นกูยืมเงิน 56 15.6 208 57.8 66 18.3 27 7.5 3 0.8 
    จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           
3. การกําหนดจํานวนเงินที่สมาชิกมีสิทธิ 46 12.8 203 56.4 85 23.6 23 6.4 3 0.8 
    กูยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           
4. ความรวดเร็วในการรับเงินกองทุนหมูบาน 52 14.4 184 51.1 92 25.6 28 7.8 4 1.1 
     และชุมชนเมือง            
การรับเงิน           
5. ขั้นตอนในการรับเงินยืมจากกองทุน 47 13.1 183 50.8 102 28.3 27 7.5 1 0.3 
     หมูบานและชุมชนเมือง            
6. หลักฐานการรับเงินมีความชัดเจน 66 18.3 220 61.1 61 16.9 12 3.3 1 0.3 
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การสงเงินยืมคืน           

7. ความสะดวกในการชําระเงินกู  53 14.7 201 55.8 89 24.8 16 4.4 1 0.3 

8. การกําหนดจํานวนเงินที่ตองชําระคืน 39 10.8 191 53.1 109 30.2 20 5.6 1 0.3 

    ในแตละงวด             

9. สถานที่ในการสงคืนเงินยืม  53 14.7 182 50.6 95 26.4 30 8.3 0 0 

บุคลากรที่เก่ียวของกับโครงการ           

10. การใหคําแนะนําในดานตาง ๆ ของ 47 13.1 175 48.6 105 29.2 31 8.6 2 0.5 

     คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           

11. ความโปรงใส เปดเผยในการพิจารณาเงินกู 69 19.2 193 53.5 68 18.9 24 6.7 6 1.7 

      ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน           

      และชุมชนเมือง            

12. ความเปนธรรมของคณะกรรมการกองทุน 58 16.1 198 55 74 20.6 27 7.5 3 0.8 

       หมูบานและชุมชนเมือง            

13. การพิจารณาอนุมัติใหยืมเงินจากกองทุน 41 11.4 208 57.8 88 24.4 18 5 5 1.4 

      หมูบานและชุมชนเมือง            
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ตารางที่ 4.13  (ตอ) 
 

รายการคําถาม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

14. การเอาใจใส ติดตามชวยเหลือของ 48 13.3 190 52.7 87 24.2 29 8.1 6 1.7 

      คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           

15. การแจงขอมูลขาวสารของคณะกรรมการ 51 14.2 165 45.8 104 28.9 34 9.4 6 1.7 

      ที่เกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบาน           

      และชุมชนเมือง ใหสมาชิกทราบ            

ผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการ           

16. การมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น  23 6.4 183 50.8 113 31.4 39 10.8 2 0.6 

17. ความรูดานการประกอบอาชีพที่ไดรับจาก 17 4.7 178 49.4 118 32.8 41 11.4 6 1.7 

      คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           

18. สภาพความเปนอยูของครอบครัวหลังจาก 10 2.8 182 50.6 146 40.6 19 5.3 3 0.7 

      กูยืมเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง           

19. การมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุน 10 2.8 173 48.1 130 36.1 42 11.7 5 1.3 

20. การสนับสนุนสงเสริมในดานตาง ๆ  20 5.6 141 39.2 148 41.4 42 11.7 8 2.2 

      จากหนวยงานภาครัฐ                       
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4.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 

  4.4.1 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    จากจํานวนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 

คน มีจํานวนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ตอบแบบสอบถามในสวนปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ เปนจํานวน 21 คน (รอยละ 52.5) โดยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการ ในดานกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

โดยมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ไดแก (ตารางที่ 4.14) 

 1) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สงเงินยืมไมตรงตามกําหนด             

(จํานวนผูตอบ 10 คน) 

 2) การเก็บเงินกูคืนไมได (จํานวนผูตอบ 7 คน) 

 3) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมยอมรับและปฏิบัติตามเสียงสวนใหญ 

เชน การสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด การไมสงเงินกู และการทวงถามเงินกูคางชําระ (จํานวนผูตอบ       

6 คน) 

 4) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มาเขารวมประชุมแกไขปญหาจํานวนนอย 

(จํานวนผูตอบ 4 คน) 

 5)  สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางสวนไมรูถึงหลักเกณฑ สาระสําคัญของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (จํานวนผูตอบ 3 คน) 

จากปญหา อุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

สามารถสรุป และนําเนื้อหาแยกเปนประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

1) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมาเขารวมประชุมแกไขปญหาจํานวนนอย 

2) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางสวนไมรูถึงหลักเกณฑ สาระสําคัญ  

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ติดภารกิจไมสามารถเขารวม

ประชุมพรอมกันได 

   การติดตามผลการดําเนินงาน 

1) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด 
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2) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่กูยืมเพื่อการเกษตรสงเงินกูลาชา       

เพราะการเก็บเกี่ยวผลผลิตตองใชระยะเวลานาน 

3) การนําเงินไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคท่ีขอกู 

4) การเก็บเงินกูยืมคืนไมได 

5) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนตองการกูยืมเงินกองทุนหมูบาน  

และชุมชนเมืองแตไมสามารถกูได เพราะไมมีอาชีพ 

 การบริหารเงินงบประมาณ 

1) การอนุมัติคําขอยืมเงินไมมีความเหมาะสม เพราะมีขอจํากัดของขอบังคับ           

ในการกูยืม 

2) จํานวนเงินที่ใหกูไมเพียงพอตอการลงทุนจึงควรเพิ่มทุน 

3) การพิจารณาเงินยืมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความลาชา

ทําใหการพิจารณาเงินยืมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองใชระยะเวลานาน 

4) การสงเอกสารเสนอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองที่ลาชาทําใหการพิจารณาเงินยืมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน         

และชุมชนเมืองตองใชระยะเวลานาน 

 การประสานงาน 

1) การประชาสัมพันธจากทางเครือขายมีนอยมาก 

2) การแจงวันเวลาในการเขารวมประชุมลวงหนาแตไมมีการยืนยันชัดเจน 

  ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น สามารถเสนอเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้     

(ตารางที่ 4.15) 

 การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

1) ควรใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเขียนเสนอโครงการกองทุนหมูบาน    

และชุมชนเมืองแนบกับใบคําขอกูทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

พิจารณา 

2) ตองการใหรัฐบาลเพิ่มเงินทุนอีก เพราะไมเพียงพอกับสมาชิกที่ตองการกูยืม 

 การรับเงินยืม 

1) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรเซ็นชื่อรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานทุกครั้ง

ท่ีมีการรับเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามจํานวนที่ขอกูยืม      

จะทําใหไมมีปญหา 

3) การรับเงินยืมตามขั้นตอนที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดเหมาะสมดีอยูแลว 

 การสงคืนเงินยืม 

 ควรกําหนดใหผูกูสงคืนเงินยืมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

1) อยากใหรัฐบาลเพิ่มเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2) ควรใหมีคนกลางมาชวยไกลเกลี่ย เมื่อเกิดปญหาการดําเนินคดีกับสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองที่ผิดนัดชําระ เพื่อปองกันความบาดหมางภายในชุมชน 

3) ควรมีการประชาสัมพันธจากทางเครือขายตําบลและอําเภอใหมากขึ้น 

 

   4.4.2 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ

สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    จากจํานวนสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 360 คน           

มีจํานวนสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ตอบแบบสอบถามในสวนของปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ เปนจํานวน 126 คน (รอยละ 35.0) โดยไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค                       

ในการดําเนินงานตามโครงการ ในดานกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน       

และชุมชนเมือง โดยมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ไดแก (ตารางที่ 4.16) 

    1)  ข้ันตอน และเกณฑการกูเงินมีหลายขั้นตอนมากเกินไป (จํานวนผูตอบ 19 คน) 

    2)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดสรรเงินใหผูกูรายอื่นลาชา เพราะ

ผูกูเดิมสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด (จํานวนผูตอบ 15 คน) 

    3)  การพิจารณา และอนุมัติเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ลาชา (จํานวนผูตอบ 13 คน) 

    4)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถจัดสรรเงินใหผูกูรายอื่นได 

เพราะผูกูเดิมไมสงเงินคืน (จํานวนผูตอบ 12 คน) 

    5)  เมื่อมีปญหาไมมีการประชุมรวมกัน (จํานวนผูตอบ 12 คน) 

   จากปญหา อุปสรรคในกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

สามารถสรุปและนําเสนอเนื้อหาแยกประเด็นสําคัญ ไดดังนี้ 

   การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

    1)  ข้ันตอนและเกณฑการกูเงินมีหลายขั้นตอนมากเกินไป 
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    2)  การพิจารณา และอนุมัติเงินกูของคณะกรรมการลาชา 
    3)  ความลาชาในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมเมื่อ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองชุดเดิมหมดวาระ 
    4)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการดําเนินงานมีจํานวนนอย 
    5)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พิจารณาใหกูอยางไมเหมาะสม 
    6)  การอธิบายรายละเอียดและปญหาการกูยืมยังไมชัดเจนเพียงพอ ทําใหผูกูไมเขาใจ 
    7)  เมื่อมีปญหาไมมีการประชุมรวมกัน 
    8)  ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติเงินกูนอยเกินไป 
    9)  การวางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง        
มีความลาชา ใชเวลานาน 
    10)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แจงผลการกูใหสมาชิกทราบลาชา 

   การติดตามผลการดําเนินงาน 
    1)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง นําปญหาไปแกไข ปรับปรุง       
นอยมาก 
    2)  คณะกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองไมมีการติดตาม หรือสอบถามปญหา
ที่เกิดขึ้น เมื่อผูกูสงเงินลาชา 
    3)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมติดตามใหผูกูมาชี้แจงปญหา เมื่อ
สงเงินลาชา 
    4)  ไมมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   การบริหารเงินงบประมาณ 
    1)  ระยะเวลาในการสงเงินยืมนอยเกินไป 
    2)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมสามารถจัดสรรเงินใหผูกูรายอ่ืน
ได เพราะผูกูเดิมไมสงคืนเงินยืม 
    3)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดสรรเงินใหผูกูรายอ่ืนลาชาเพราะ
ผูกูเดิมสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด 
    4)  การอนุมัติจํานวนเงินกูไมเทาเทียมกัน 
    5)  จํานวนเงินกูยืมไมเพียงพอ 
    6)  หลักฐาน และเอกสารการกูยืมทําใหการกูลาชา 
    7)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใชวิธีการปรับกูโดยไมมีการผอนผัน 
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    ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของสมาชิก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น สามารถเสนอเปนประเด็นสําคัญ ไดดังนี้ (ตารางที่ 4.17) 

   การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 
    1)  การเสนอโครงการตองประกอบดวยแบบฟอรมการเสนอโครงการ และแบบฟอรม        
การกูเงินอยูดวยกัน 
    2)  การใหกูตองมีหลากหลายรูปแบบ 
    3)  ควรใหกู เพื่อการศึกษา และใชจายในครอบครัว 
    4)  จํานวนเงินกูควรมากกวาเดิม เพราะบางโครงการใชเงินจํานวนมากในการ
ดําเนินการ ถาไดเงินไมเพียงพอจะไมสามารถดําเนินการได 
    5)  จัดลําดับและประกาศลําดับผูกูอยางโปรงใส 
    6)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ 
ตามหลักเกณฑกําหนดโดยรวดเร็ว 
    7)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองตรวจสอบการใชเงินกูให
ดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคที่โครงการอนุมัติ 
    8)  การอนุมัติโครงการที่เสนอ ตองอนุมัติโครงการที่สามารถทําไดจริงเทานั้น 
    9)  ควรใหกูเงินเพื่อการศึกษา และใชจายในครัวเรือนดวย 

   การรับเงินยืม 
    1)  การรับเงินยืมมีความลาชา ควรปรับปรุงใหรวดเร็วกวาเดิม 
    2)  การแจงผลการรับเงินกูลาชา ควรแจงใหผูกูทราบโดยเร็ว 
    3)  ใหกําหนดวันรับเงินกูที่แนนอนในแตละเดือน เชน ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
    4)  เพื่อความสะดวกในการรับเงินกู ควรใหรับเงินจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง แทนการไปรับเงินจากธนาคาร 

   การสงคืนเงินยืม 
    1)  ควรมีการกําหนดวันที่สงคืนเงินยืมของเดือน ไมควรเกินวันที่ 15 ของเดือน 
    2)  ควรกําหนดมาตรการใหผูกูมีความรับผิดชอบในการสงเงินยืมใหตรงตามเวลา 
    3)  ควรมีการติดตามทวงถามใหผูกูมาสงเงินยืมตรงตามกําหนด 
    4)  ใหมีการแจงเตือนสมาชิกลวงหนา 1 เดือน กอนถึงกําหนดเวลาที่ตองสงเงินกูคืน 
    5)  ควรใหคณะกรรมการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไปเก็บเงินจาก
สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่กูไป 
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    6)  ควรใหผูกูท่ีมีรายไดนอยสงเงินกูเปนรายวัน 

    7)  ระยะเวลาในการสงเงินยืมควรขยายออกไปกวาเดิม 

    8)  อยากใหกองทุนไมคิดดอกเบี้ย 

    ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

    1)  เงินกองทุนควรนํามาใชทําโครงการขนาดใหญ เพื่อชวยเหลือคนในหมูบานอยาง

จริงจัง เชน หมูบานที่ทําการเกษตร อาจจะนําเงินมาซื้อปุยนา ในรูปสหกรณปุย เพื่อใหทุกคนมายืม

ปุยไปใชในการทํานา ดีกวาการกูยืมเงิน 

    2)  ควรทําใหผูกูเขาใจระบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑกองทุน เพื่อไมใหเกิดปญหา

ในการกูยืมเงิน 

    3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรดูแลเอาใจใสในการบริหาร             

จัดการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และควบคุมใหปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ 

    4)  รัฐบาลควรเพิ่มจํานวนเงินกูกองทุนอีก 

   แตก็มีสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวนหนึ่ง พึงพอใจในหลักเกณฑ           

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองวามีความเหมาะสมดีแลวในสวนของการเสนอโครงการ        

เพื่อขอยืมเงิน (จํานวนตอบ 18 คน) การรับเงินยืม (จํานวนผูตอบ 14 คน) และการสงคืนเงินยืม 

(จํานวนผูตอบ 14 คน)  

 

  4.4.3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ในความคิดเห็นของ

ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

  จากแนวทางการสนทนากลุม (Focus  Group) กับขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ

ประกอบดวย ปลัดอําเภอ (หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง) พัฒนาการอําเภอ และนักวิชาการ

พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 3 คน ทําใหไดทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

    ปญหา อุปสรรคของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ การไมยอมรับซึ่งกันและกัน 

ระหวางคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

หรือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ

ปญหาและอุปสรรคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนไปอยางยากลําบาก 

1)  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนไมรับผิดชอบการบริหารงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพราะมีงานและภาระประจํามาก 
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2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปลี่ยนชุดทํางานบอย เนื่องจากการ

ลาออก การยายถิ่นฐาน ซ่ึงกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เขามาทํางานใหมยังไมรูเรื่อง

กฎระเบียบ ขอบังคับ ทําใหการทํางานไมคลองตัว 

3) การพิจารณาเงินกูไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว ทําใหการพิจารณามีปญหาลาชา         

และไมโปรงใสเปนธรรม 

4) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ไมใหเจาหนาที่ของ

คณะกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เขารวมประชุมเครือขายรวมกับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ทําใหเจาหนาที่ไมทราบถึงปญหา และแกไขปญหาไมทันเวลา 

5) การดําเนินคดีตามกฎหมายของการกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพิ่มจํานวนมาก

ข้ึน แตการแกไขปญหา เพื่อนําไปสูการลดการฟองรองยังไมบรรลุผล 

6) การจดนิติบุคคลในบางกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมสามารถทําได 

7) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนใหญตองการผลประโยชนมากแต

กระบวนการในการมีสวนรวมกลับใหความรวมมือนอยมาก เชน การประชุมรวมแกไขปญหา หรือ

รวมหาแนวทางดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแทบจะไมมีผูเขารวมประชุมเลย 

 ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง            

ในความคิดเห็นของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการนั้น สามารถเสนอเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้  

1) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ควรมีเจาหนาที่ประจํา

จังหวัดอยางนอย 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของ สทบ. ในการตอบ และแกไขปญหาแกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง  

2) ควรมีบุคลากรของ สทบ. ประจําอําเภอ เพื่อจัดทําฐานขอมูลในทุก ๆ เรื่องของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง เชน จํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวนสมาชิกในแตละกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง สัญญากูของทุกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การสงงวดเงินกู การสรุป

งบดุล เปนตน 

3) ควรมีนักกฎหมายประจําอําเภอ เพื่อเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายใหแกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

4) สทบ. ควรใหเจาหนาที่ ๆ ไดรับมอบหมายใหประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเขารวม

ประชุมเครือขาย เพื่อรับทราบปญหาซึ่งจะทําใหการรวมแกไขสําเร็จลุลวงไปอยางรวดเร็ว มิใช

ประชุมเครือขายแลวจึงแจงเจาหนาที่ใหชวยแกไข 
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5) สทบ. ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง แกกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

ประชาชนทั่วไป และผูเกี่ยวของที่ตองปฏิบัติงานรวมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6) สทบ. ควรใหตนกลาอาชีพมาติดตามงาน และเงินกูของสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

7) การพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองดําเนินการ

อยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามวัตถุประสงคของระเบียบกองทุนแหงชาติ 
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ตารางที่ 4.14  แสดงปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
                    

ปญหา/อุปสรรค จํานวนผูตอบ 
(คน) 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

1) การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  

    - สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางสวนไมรูถึงหลักเกณฑ สาระสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
    - คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมพรอมกันได 
2) การติดตามผลการดําเนินงาน 
    - สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด 
    - สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่กูยืมเพื่อการเกษตรสงเงินกูลาชา เพราะการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
    - การนําเงินไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคที่ขอกู 
    - การเก็บเงินกูยืมคืนไมได 
    - สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนตองการกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตไมสามารถกูได เพราะไมมีอาชีพ 
3) การบริหารเงินงบประมาณ 
    - การอนุมัติคําขอยืมเงินไมมีความเหมาะสม เพราะมีขอจํากัดของขอบังคับในการกูยืม 
    - จํานวนเงินที่ใหกูไมเพียงพอตอการลงทุนจึงควรเพิ่มทุน 

3 
2 
 

10 
1 
2 
7 
1 
 

1 
1 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

               

ปญหา/อุปสรรค จํานวนผูตอบ 

(คน) 

- การพิจารณาเงินยืมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความลาชา ทําใหการพิจารณาเงินยืมของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองตองใชระยะเวลานาน 

- การสงเอกสารเสนอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ลาชา  ทําใหการพิจารณาเงินยืม

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองตองใชระยะเวลานาน 

4) การประสานงาน 

1 

 

1 

- คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมไดอยางพรอมเพรียง 

- สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมใหความรวมมือในการเขารวมประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมยอมรับ            

และปฏิบัติตามเสียงสวนใหญ 

- สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมยอมรับ และปฏิบัติตามเสียงสวนใหญ เชน การสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด การไมสงเงินกู   

และการทวงถามเงินกูคางชําระ 

2 

1 

 

6 

 
 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.15  แสดงขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 



140 

 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูตอบ 

(คน) 

ขอเสนอแนะ 

1) การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

 

     - ควรใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเขียนเสนอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแนบกับใบคําขอกูทุกครั้ง  

       เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพิจารณา 

- ตองการใหรัฐบาลเพิ่มเงินทุนอีก เพราะไมเพียงพอกับสมาชิกที่ตองการกูยืม 

2) การรับเงินยืม 

      - สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรเซ็นชื่อรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

      - กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามจํานวนที่ขอกูยืมจะทําใหไมมีปญหา 

      - การรับเงินยืมตามขั้นตอนที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดเหมาะสมดีอยูแลว 

3) การสงคืนเงินยืม 

      - ควรกําหนดใหผูกูสงคืนเงินยืมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

4) ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

      - อยากใหรัฐบาลเพิ่มเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

      - ควรใหมีคนกลางมาชวยไกลเกลี่ย เมื่อเกิดปญหาการดําเนินคดีกับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ผิดนัดชําระ                                        

         เพื่อปองกันความบาดหมางภายในชุมชน 

     - ควรมีการประชาสัมพันธจากทางเครือขายตําบลและอําเภอใหมากขึ้น 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
 

 



141 

ตารางที่ 4.16  แสดงปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามโครงการ ในความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ปญหา/อุปสรรค จํานวนผูตอบ 
(คน) 

กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  
1) การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ  

     - ขั้นตอน และเกณฑการกูเงินมีหลายขั้นตอนมากเกินไป 19 

     - การพิจารณา และอนุมัติเงินกูของคณะกรรมการลาชา 13 
     - ความลาชาในการเลือกต้ังคณะกรรมการใหม เมื่อคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ 4 

     - คณะกรรมการในการดําเนินงานมีจํานวนนอย 1 
     - คณะกรรมการพิจารณาใหกูอยางไมเหมาะสม 4 

     - การอธิบายรายละเอียด และปญหาการกูยืมยังไมชัดเจนเพียงพอทําใหผูกูไมเขาใจ 6 

     - เมื่อมีปญหาไมมีการประชุมรวมกัน 12 
     - ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติเงินกูนอยเกินไป 3 

     - การวางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการมีความลาชา ใชเวลานาน 1 

     - คณะกรรมการแจงผลการกูใหสมาชิกทราบลาชา 1 
2) การติดตามผลการดําเนินงาน  

     - คณะกรรมการนําปญหาไปแกไข ปรับปรุงนอยมาก 1 
     - คณะกรรมการไมมีการติดตามหรือสอบถามปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อผูกูสงเงินลาชา 5 

     - คณะกรรมการไมติดตามใหผูกูมาช้ีแจงปญหา เมื่อสงเงินกูไมได 10 

     - ไมมีการประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการ 2 
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ตารางที่ 4.16  (ตอ) 
 

ปญหา/อุปสรรค จํานวนผูตอบ 
(คน) 

3) การบริหารเงินงบประมาณ  

     - ระยะเวลาในการสงเงินยืมนอยเกินไป 1 
     - คณะกรรมการไมสามารถจัดสรรเงินใหผูกูรายอื่นได เพราะผูกูเดิมไมสงเงินคืน 
     - คณะกรรมการจัดสรรเงินใหผูกูรายอื่นลาชา เพราะผูกูเดิมสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด 
     - การอนุมัติจํานวนเงินกูไมเทาเทียมกัน 
     - จํานวนเงินกูยืมไมเพียงพอ 
     - หลักฐาน และเอกสารการกูยืมทําใหการกูลาชา 
     - คณะกรรมการใชวิธีการปรับผูกูโดยไมมีการผอนผัน 

12 
15 
1 
2 
8 
1 
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ตารางที่ 4.17  แสดงขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ในความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูตอบ 
(คน) 

1) การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน  
     - การเสนอโครงการตองประกอบดวยแบบฟอรมการเสนอโครงการและแบบฟอรม 1 

       การกูเงินอยูดวยกัน 
    - การใหกูตองมีหลากหลายรูปแบบ 
    - ควรใหกู เพื่อการศึกษา และใชจายในครอบครัว 
    - จํานวนเงินกูควรมากกวาเดิม เพราะบางโครงการใชเงินจํานวนมากในการดําเนินโครงการ ถาไดเงินไมเพียงพอ 
      จะไมสามารถดําเนินการได 
    - จัดลําดับและประกาศลําดับผูกูอยางโปรงใส 
    - คณะกรรมการกองทุนฯ จะตองปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ ตามหลักเกณฑกําหนดโดยรวดเร็ว 
    - คณะกรรมการกองทุนฯ จะตองตรวจสอบการใชเงินกู ใหดําเนินการตรงตามวัตถุประสงคที่โครงการอนุมัติ 
     - การอนุมัติโครงการที่เสนอ ตองอนุมัติโครงการที่สามารถทําไดจริงเทานั้น 
     - ควรใหกูเงินเพื่อการศึกษา และใชจายในครัวเรือนดวย 
2) การรับเงินยืม 
     - การรับเงินยืมมีความลาชา ควรปรับปรุงใหรวดเร็วกวาเดิม 
     - การแจงผลการรับเงินกูลาชา ควรแจงใหผูกูทราบโดยเร็ว 
     - ใหกําหนดวันรับเงินกูที่แนนอนในแตละเดือน เชน ภายในวันที่ 5 ของเดือน 
     - เพื่อความสะดวกในการรับเงินกู ควรใหรับเงินจากคณะกรรมการฯ แทนการไปรับเงินจากธนาคาร 

 
6 
1 
1 
 

8 
8 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
13 
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ตารางที่ 4.17  (ตอ) 
 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูตอบ 
(คน) 

3) การสงคืนเงินยืม  

     - ควรมีการกําหนดวันที่สงคืนเงินยืมของเดือน ไมควรเกินวันที่ 15 ของเดือน 
     - ควรกําหนดมาตรการใหผูกูมีความรับผิดชอบในการสงเงินยืมใหตรงตามเวลา 
     - ควรมีการติดตามทวงถามใหผูกูมาสงเงินยืมตรงตามกําหนด 
     - ใหมีการแจงเตือนสมาชิกลวงหนา 1 เดือน กอนถึงกําหนดเวลาที่ตองสงเงินกูคืน 
     - ควรใหคณะกรรมการกองทุนฯ ไปเก็บเงินจากสมาชิกที่กูไป 
     - ควรใหผูกูที่มีรายไดนอยสงเงินกูเปนรายวัน 
     - ระยะเวลาในการสงเงินยืมควรขยายออกไปกวาเดิม 
     - อยากใหกองทุนไมคิดดอกเบี้ย 
4) ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
     - เงินกองทุนควรนํามาใชทําโครงการขนาดใหญ เพื่อชวยเหลือคนในหมูบานอยางจริงจัง เชน หมูบานที่ทําการเกษตร       
       อาจจะนําเงินมาซื้อปุยนา ในรูปสหกรณปุย เพื่อใหทุกคนมายืมปุยไปใชในการทํานา ดีกวาการกูยืมเงิน 
     - ควรทําใหผูกูเขาใจระบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑกองทุน เพื่อไมใหเกิดปญหา 

10 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 
1 
 

13 



บทที่ 5 

 
สรุปผลการประเมิน อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน กระบวนการดําเนินงาน ผลกระทบ 

และศึกษาปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: 

กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งเสนอแนะถึงการแกไขปญหาที่เหมาะสม     

เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานตามโครงการตอไป 

 วิธีการประเมินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ครั้งนี้ไดนําแบบจําลอง          

Input-Output Model และ CPO’s Evaluation Model มาประยุกตใชในการประเมิน โดยทําการเก็บ

รวมรวมจากบุคคล 3 ฝาย ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอคลลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ท่ีไดรับเงินยืมจากโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 360 คน       

โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง      

 สวนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จํานวน 40 คน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง และขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 3 คน  

เก็บขอมูลโดยใชแนวทางการสนทนากลุม (Focus  Group) ซ่ึงแบบสอบถาม และแนวทางการ

สนทนากลุมไดสรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

สาระสําคัญของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประกอบกัน 

 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติท่ีใช

วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ เพื่อแจกแจงความถี่ของขอมูล สวนคาเฉลี่ย                

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและกระจายขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถาม 
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 ในบทที่ 5 นี้ ไดทําการเสนอสรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และขอเสนอแนะ             

เรียงตามลําดับดังนี้ 

5.1 สรุปผลการประเมิน 

5.2 อภิปรายผล 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการประเมิน 

  จากการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผล ไดดังนี้ 

5.1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ปรากฏผลดังนี้ 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 62.5)                  

มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 47.5) มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 25.0) มีสมาชิก

ในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน (รอยละ 47.5) ประกอบอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร (รอยละ 37.5)                  

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอยละ 35.0) ดํารงตําแหนงกรรมการ (รอยละ 47.5)                            

ไมมีประสบการณในการบริหารงานกองทุน (รอยละ 62.5) และกูยืมเงินเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท 

สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีไดรับเงินยืมจากโครงการฯ สวนใหญเปน               

เพศหญิง (รอยละ 54.4) มีอายุระหวาง 41-50 ป (รอยละ 34.7) มีระดับการศึกษาประถมศึกษา            

(รอยละ 57.8) มีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 3-4 คน (รอยละ 54.4) ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป    

(รอยละ 41.4) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000-10,000 บาท (รอยละ 43.3) กูยืมเฉลี่ย 15,001-20,000 บาท 

(รอยละ 65.0) และอัตราดอกเบี้ยกองทุน 1 บาทตอ (รอยละ 42.8) 

ขาราชการที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ไดแก 

ปลัดอําเภออาวุโส เปนเพศชาย อายุ 46 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ

ทํางานมาเปนระยะเวลา 21 ป 

พัฒนาการอําเภอ เปนเพศหญิง อายุ 53 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท มีประสบการณ

ทํางานมาเปนระยะเวลา 29 ป 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เปนเพศหญิง อายุ 37 ป ระดับการศึกษา คือ ปริญญาโท 

มีประสบการณทํางานมาเปนระยะเวลา 5 ป 
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  5.1.2 ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

    5.1.2.1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.90) และเมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินกระบวนการดําเนินงานในรายดานแลว ปรากฏผลวา 

    การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เห็นวา การวางแผนดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.84) 

    การจัดหนวยงานและการเตรียมการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

เห็นวา การจัดหนวยงานและเตรียมการดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.95) 

    การอํานวยการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวาการอํานวยการ

ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.99) 

      การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

เห็นวา การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.95) 

    การบริหารเงินงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา 

การบริหารเงินงบประมาณดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.96) 

    การประสานงาน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา                 

การประสานงาน ดําเนินงานไดปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.57) 

    5.1.2.2 สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม สมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.82) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน

กระบวนการดําเนินงานในรายดานแลว ปรากฏวา 

      การวางแผนดําเนินงานโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา     

การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.84) 

      การอํานวยการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวาการอํานวยการ 

ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.90) 

    การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เห็นวา การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.80) 

    การบริหารเงินงบประมาณ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นวา            

กองบริหารเงินงบประมาณ ดําเนินงานไดดี (คาเฉลี่ย 0.89) 
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      การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเห็นวา การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองดําเนินงานไดดี 

(คาเฉลี่ย 0.68) 

 

  5.1.3 ผลการประเมินผลผลิตจากโครงการ 

   5.1.3.1 ผลการประเมินความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง     

ในภาพรวมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นดวยปานกลาง กับผลผลิตจากโครงการ 

(คาเฉลี่ย 3.46) โดยเห็นวา โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการที่มีประโยชน ทํา

ใหประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ (คาเฉลี่ย 4.20) รองลงมา คือ โครงการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได (คาเฉลี่ย 4.03) ซ่ึงจัดอยูใน

เกณฑ เห็นดวย และนอยที่สุด คือ โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยังไมสามารถเอื้อ

ประโยชนตอผูดอยโอกาสไดอยางทั่วถึง (คาเฉลี่ย 2.51) อยูในเกณฑเห็นดวยปานกลาง 

    5.1.3.2 ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

      สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในภาพรวม มีความรูความเขาใจระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 0.82) โดยมีความรูความเขาใจเรื่องกองทุนหมูบาน คือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนในหมูบานโดยใหประชาชนบริหารจัดการกันเอง (คาเฉลี่ย 0.99) รองลงมาคือ คณะ

กรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะตองกําหนด

ระเบียบขอบังคับรวมกัน (คาเฉลี่ย 0.96) ซ่ึงจัดอยูในระดับมากและนอยที่สุด คือ ในการจัดทําระเบียบ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะจัดทําเฉพาะกรรมการเทานั้น (คาเฉลี่ย 0.48) อยูในระดับปาน

กลาง 

    5.1.3.3 ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูความเขาใจระดับมาก         

(คาเฉลี่ย 0.88) โดยมีความรูความเขาใจเรื่องกองทุนหมูบาน คือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรใหเพื่อเปน           

ทุนหมุนเวียนในหมูบานโดยใหประชาชนบริหารจัดการกันเอง เรื่องการประชุมกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจึงจะเปน                

องคประชุม และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  
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อยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย 1.00) และนอยที่สุด คือ คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง มีหนาที่ในการจัดทําระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง         

โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก (คาเฉลี่ย 0.65) อยูในระดับปานกลาง 

    5.1.3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.64) และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความ

พึงพอใจในรายดานแลว ปรากฏผลวา 

    ดานกระบวนการดําเนินงาน สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความพึงพอใจ

ตอกระบวนการดําเนินงานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) 

    ดานบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง             

มีความพึงพอใจตอบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) 

    ดานผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    

มีความพึงพอใจตอผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.44) 

 

5.1.4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 

    5.1.4.1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา การวางแผนการดําเนินงาน

ตามโครงการมีปญหา อุปสรรค ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในการประชุม  โดยสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองมาเขารวมประชุมแกไขปญหาจํานวนนอย และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมพรอมกันได 

2) ความรูความเขาใจ  โดยสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

บางสวนไมรูถึงหลักเกณฑ สาระสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

       การติดตามผลการดําเนินงาน ปรากฏผลวา การติดตามผลการดําเนินงานมีปญหา 

อุปสรรค ดังนี้ 

1) การติดตามเงินกูคืน โดยสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสงเงิน

ยืมไมตรงตามกําหนด  สมาชิกหมูบานและชุมชนเมืองที่กูยืมเพื่อการเกษตรสงเงินกูลาชา เพราะการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตตองใชระยะเวลานาน และการเก็บเงินกูยืมคืนไมได 
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2) การใชเงิน ยังมีการนําเงินไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคท่ีขอกู 

    การบริหารเงินงบประมาณ ปรากฏผลวา การบริหารเงินงบประมาณมีปญหา 

อุปสรรค ดังนี้ 

1) ความจํากัดของกฎ ระเบียบ โดยการอนุมัติคําขอยืมเงินไมมี            

ความเหมาะสม เพราะมีขอจํากัดของขอบังคับในการกูยืม 

2) ความไมเพียงพอของเงินกู  โดยจํานวนเงินที่ใหกูไมเพียงพอตอ       

การลงทุนจึงควรเพิ่มทุน 

3) ความลาชา  การสงเอกสารเสนอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความลาชา ทําใหการพิจารณาเงินยืมของ

คณะกรรมการหมูบานและชุมชนเมืองตองใชระยะเวลานาน  

    การประสานงาน ปรากฏผลวา การประสานงานมีปญหา อุปสรรค ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธจากทางเครือขายมีนอยมาก 

2) การแจงวันเวลาในการเขารวมประชุมลวงหนาแตไมมีการยืนยันชัดเจน 

   ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น สามารถเสนอเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้      

  การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

1) ควรใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเขียนเสนอโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแนบกับใบคําขอกูทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองพิจารณา 

2) ตองการใหรัฐบาลเพิ่มเงินทุนอีก เพราะไมเพียงพอกับสมาชิก               

ท่ีตองการกูยืม 

  การรับเงินยืม 

1) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรเซ็นชื่อรับเงิน เพื่อเปน

หลักฐานทุกครั้งที่มีการรับเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองควรโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามจํานวนที่

ขอกูยืมจะทําใหไมมีปญหา 

3) การรับเงินยืมตามขั้นตอนที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด            

เหมาะสมดีอยูแลว 
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  การสงคืนเงินยืม 

   ควรกําหนดใหผูกูสงคืนเงินยืมภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน 

  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  

1) อยากใหรัฐบาลเพิ่มเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

2) ควรใหมีคนกลางมาชวยไกลเกลี่ย เมื่อเกิดปญหาการดําเนินคดี         

กับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ผิดนัดชําระ เพื่อปองกันความบาดหมางภายในชุมชน 

3) ควรมีการประชาสัมพันธจากทางเครือขายตําบลและอําเภอใหมากขึ้น 

   5.1.4.2 สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

       การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลวา การวางแผนการดําเนินงาน

ตามโครงการ มีปญหา อุปสรรค ดังนี้ 

    1)  ความลาชา อันไดแก ข้ันตอนและเกณฑการกูเงินมีหลายขั้นตอนมาก

เกินไป  ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติเงินกูนอยเกินไป การพิจารณา และอนุมัติเงินกูของ

คณะกรรมการลาชา การวางแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการมีความลาชาใชเวลานาน  

คณะกรรมการแจงผลการกูใหสมาชิกทราบลาชา และการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม เมื่อ

คณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ   

    2)  ความไมเพียงพอ เนื่องจาก คณะกรรมการในการดําเนินงาน                 

มีจํานวนนอย 

     3)  ความเปนธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาใหกูอยางไมเหมาะสม 

    4)  การสรางความเขาใจ เพราะการอธิบายรายละเอียดและปญหาการกูยืมยัง

ไมชัดเจนเพียงพอ ทําใหผูกูไมเขาใจ  

    การติดตามผลการดําเนินงาน ปรากฏผลวา การติดตามผลการดําเนินงานมีปญหา 

อุปสรรค ดังนี้ 

     การไมนําขอเสนอแนะไปแกไขปรับปรุง โดยเมื่อเกิดปญหาขึ้น

คณะกรรมการนําปญหาไปแกไข ปรับปรุงนอยมาก 
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   การบริหารเงินงบประมาณ ปรากฏผลวา การบริหารเงินงบประมาณมีปญหา 

อุปสรรค ดังนี้ 

    1)  ความจํากัดของเวลา เนื่องจากระยะเวลาในการสงเงินยืมนอยเกินไป 

    2)  การใชประสิทธิภาพในการติดตาม โดยคณะกรรมการจัดสรรเงินใหผูกู

รายอื่นลาชา เพราะผูกูเดิมสงเงินยืมไมตรงตามกําหนด หรือในบางหมูบานคณะกรรมการไม

สามารถจัดสรรเงินใหผูกูรายอื่นได เพราะผูกูเดิมไมสงคืนเงินยืม 

    3)  ความเขมงวด โดยคณะกรรมการใชวิธีการปรับกูโดยไมมีการผอนผัน 

     ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการในความคิดเห็นของสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น สามารถเสนอเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

     การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

1) รูปแบบการใหกู  โดยเห็นวาการเสนอโครงการตองประกอบดวย

แบบฟอรมการเสนอโครงการ และแบบฟอรมการกูเงินอยูดวยกัน การใหกูตองมีหลากหลายรูปแบบ 

และควรใหกู เพื่อการศึกษา และใชจายในครอบครัว 

2) การตรวจสอบ ควรจัดลําดับและประกาศลําดับผูกูอยางโปรงใส 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองตรวจสอบการใชเงินกูใหดําเนินการตรงตาม

วัตถุประสงคท่ีโครงการอนุมัติ และการอนุมัติโครงการที่เสนอ ตองอนุมัติโครงการที่สามารถทําได

จริงเทานั้น 

3) จํานวนเงินกูควรมากกวาเดิม เพราะบางโครงการใชเงินจํานวนมากใน

การดําเนินการ ถาไดเงินไมเพียงพอจะไมสามารถดําเนินการได 

4) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตองปฏิบัติหนาที่

อยางสม่ําเสมอ ตามหลักเกณฑกําหนดโดยรวดเร็ว 

    การรับเงินยืม 

       1)  ความลาชา ควรปรับปรุงการรับเงินยืมมีความลาชาใหมีความรวดเร็ว

กวาเดิม และในการแจงผลการรับเงินกูลาชา ควรแจงใหผูกูทราบโดยเร็ว 

     2)  ใหกําหนดวันรับเงินกูท่ีแนนอนในแตละเดือน เชน ภายในวันที่ 5    

ของเดือน 

       3)  เพื่อความสะดวกในการรับเงินกู ควรใหรับเงินจากคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แทนการไปรับเงินจากธนาคาร 
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     การสงคืนเงินยืม 

       1)  การกําหนดมาตรการในการสงเงินยืม ควรมีการกําหนดวันที่สงคืนเงิน

ยืมของเดือน ไมควรเกินวันที่ 15 ของเดือน  ควรกําหนดมาตรการใหผูกูมีความรับผิดชอบในการสง

เงินยืมใหตรงตามเวลา  ใหมีการแจงเตือนสมาชิกลวงหนา 1 เดือน กอนถึงกําหนดเวลาที่ตองสง

เงินกูคืน  และควรใหผูกูท่ีมีรายไดนอยสงเงินกูเปนรายวัน 

     2)  วิธีการ ควรมีการติดตามทวงถามใหผูกูมาสงเงินยืมตรงตามกําหนด 

 ควรใหคณะกรรมการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไปเก็บเงินจากสมาชิกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองที่กูไป 

       3)  ระยะเวลาในการสงเงินยืมควรขยายออกไปกวาเดิม 

       4)  อยากใหกองทุนไมคิดดอกเบี้ย 

     ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

      1)  เงินกองทุนควรนํามาใชทําโครงการขนาดใหญ เพื่อชวยเหลือคนใน

หมูบานอยางจริงจัง เชน หมูบานที่ทําการเกษตร อาจจะนําเงินมาซื้อปุยนา ในรูปสหกรณปุย เพื่อให

ทุกคนมายืมปุยไปใชในการทํานา ดีกวาการกูยืมเงิน 

      2)  ควรทําใหผูกูเขาใจระบบ และปฏิบัติตามหลักเกณฑกองทุน เพื่อไมให

เกิดปญหาในการกูยืมเงิน 

     3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรดูแลเอาใจใสในการ

บริหารจัดการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และควบคุมใหปฏิบัติตามแผนอยางเปนระบบ 

      4)  รัฐบาลควรเพิ่มจํานวนเงินกูกองทุนอีก 

    5.1.4.3 ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

    ปญหา อุปสรรคของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ การไมยอมรับซึ่งกันและกัน 

ระหวางคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง หรือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คือปญหาและอุปสรรคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนไปอยางยากลําบาก 
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1) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนไมรับผิดชอบ              

การบริหารงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพราะมีงานและภาระประจํามาก 

2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปลี่ยนชุดทํางานบอย       

เนื่องจาก การลาออก การยายถิ่นฐาน ซ่ึงกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เขามาทํางาน

ใหมยังไมรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับ ทําใหการทํางานไมคลองตัว 

3) การพิจารณาเงินกูไมมีกฎเกณฑแนนอนตายตัว ทําใหการพิจารณา      

มีปญหาลาชา และไมโปรงใสเปนธรรม 

4) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ไมให

เจาหนาที่ของคณะกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เขารวมประชุมเครือขายรวมกับคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหเจาหนาที่ไมทราบถึงปญหา และแกไขปญหาไมทันเวลา 

5) การดําเนินคดีตามกฎหมายของการกูเงินกองทุนหมู บาน                  

และชุมชนเมือง เพิ่มจํานวนมากขึ้นแตการแกไขปญหา เพื่อนําไปสูการลดการฟองรองยังไม

บรรลุผล 

6) การจดนิ ติ บุคคลในบางกองทุนหมู บานและชุมชนเมือง                     

ไมสามารถทําได 

7) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนใหญตองการผลประโยชน

มาก แตกระบวนการในการมีสวนรวมกลับใหความรวมมือนอยมาก เชน การประชุมรวมแกไข

ปญหา หรือรวมหาแนวทางดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแทบจะไมมีผูเขารวม

ประชุมเลย 

 ในสวนของขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน               

และชุมชนเมือง ในความคิดเห็นของขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการนั้น สามารถเสนอเปน

ประเด็นสําคัญไดดังนี้  

1) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ควรมี

เจาหนาที่ประจําจังหวัดอยางนอย 1 คน เพื่อเปนตัวแทนของ สทบ. ในการตอบ และแกไขปญหาแก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

2) ควรมีบุคลากรของ สทบ. ประจําอําเภอ เพื่อจัดทําฐานขอมูลในทุก ๆ 

เรื่องของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน จํานวนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวนสมาชิก

ในแตละกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สัญญากูของทุกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การสงงวด

เงินกู การสรุปงบดุล เปนตน 
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3) ควรมีนักกฎหมายประจําอําเภอ เพื่อเปนที่ปรึกษาดานกฎหมายใหแก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

4) สทบ. ควรใหเจาหนาที่ ๆ ไดรับมอบหมายใหประสานงานและ

ปฏิบัติงานรวมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

อําเภอเขารวมประชุมเครือขาย เพื่อรับทราบปญหาซึ่งจะทําใหการรวมแกไขสําเร็จลุลวงไปอยาง

รวดเร็ว มิใชประชุมเครือขายแลวจึงแจงเจาหนาที่ใหชวยแกไข 

5) สทบ. ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขอบังคับ ของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง แกกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมูบาน และ

ชุมชนเมือง ประชาชนทั่วไป และผูเกี่ยวของที่ตองปฏิบัติงานรวมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

6) สทบ. ควรใหตนกลาอาชีพมาติดตามงาน และเงินกูของสมาชิกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

7) การพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง             

ตองดําเนินการอยางโปรงใส เปนธรรม และถูกตองตามวัตถุประสงคของระเบียบกองทุนแหงชาติ 

 

5.2 อภิปรายผล 

 5.2.1  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

    ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ในภาพรวมของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเห็นวา ดําเนินงานไดดี 

(คาเฉลี่ย 0.90 และ0.82)  

    จากกระบวนการดําเนินงานตามโครงการของทั้ง 2 กลุม มีความคิดเห็นที่ตรงกันวา ดานการ

อํานวยการ ดําเนินงานไดดีท่ีสุด (คาเฉลี่ย 0.99 และ0.90) เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองใหความคิดเห็นวา ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการไดใหความรูเกี่ยวกับโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กฎระเบียบ ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหม ชัดเจน 

และครอบคลุมดี เชนเดียวกับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เห็นวา ขาราชการผูเกี่ยวของ

กับโครงการระดับอําเภอไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กฎระเบียบ ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหม ไดอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกันจากการ

สัมภาษณขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ ทําใหทราบวาทางอําเภอไดจัดเตรียมขาราชการที่มี

ความรู และความพรอม ในการอธิบายระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ ของกองทุนหมูบานและ
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ชุมชนเมือง จากการอบรมของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) เพื่อลง

พ้ืนที่ไปเปนวิทยากรใหแกชุมชน  

  ในกระบวนการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท้ัง 6 ดาน       

มีเพียงดานการประสานงานเทานั้นอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 0.57) เพราะในการประสานงาน

การดําเนินงานภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดประสบกับปญหาคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองติดภารกิจไมสามารถเขารวมไดอยางพรอมเพรียง สมาชิกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองไมใหความรวมมือในการเขารวมประชุม และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองไมยอมรับและปฏิบัติตามเสียงใหญ แตจากการสัมภาษณขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกลับพบวา การประสานงานระหวางขาราชการผูเกี่ยวของโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะไดรับความ

รวมมืออยางดี เชน ในการเขารวมประชุมทุกครั้งกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะเขา

รวมอยางพรอมเพรียง หากมาไมไดก็จะสงตัวแทนเขารวมแทน เปนที่นาสังเกตวา การประสานงาน

ภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ประสบปญหาอาจเกิดขึ้นจากตัวคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนมากกวาเหตุผลอื่น ๆ  

  โดยผลของกระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีดําเนินงานไดดีนอยที่สุด ไดแก ดานการมีสวนรวมของสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (คาเฉลี่ย 0.68) ซ่ึงเมื่อเกิดปญหาขึ้นระหวางดําเนินงานโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเขารวมแกไขปญหานอย 

(คาเฉลี่ย 0.59) เนื่องจากสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนประกอบอาชีพที่ไม

เอื้ออํานวยใหมารวมประชุมไดทุกครั้ง เชน คาขาย รับจาง พนักงานโรงงาน ตองมีการทํางานเปน

เวลา ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมได และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางคนก็ไมได

ใหความสําคัญในการเขารวมประชุม ซึ่งจากการสอบถามคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองยังพบวา ผูท่ีคางชําระเงินกูก็ไมตองการเขารวมประชุม เพราะกลัวการถูกทวงถามจาก

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

    5.2.2 ผลลัพธจากการดําเนินงานตามโครงการ 

   5.2.2.1  ความคิดเห็นของสมาชิกตอโครงการ 

   ในภาพรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความคิดเห็นอยูในระดับ    

ปานกลางกับผลผลิตจากโครงการ (คาเฉลี่ย 3.46) แตเมื่อพิจารณาจากจํานวนรอยละจะเห็นถึงจํานวน
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ผูตอบแบบสอบถามมีความโนมเอียงไปในทางที่เห็นดวยคอนขางมาก ซ่ึงโครงการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองเปนโครงการที่มีประโยชน และทําใหประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ เพราะ

โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง นอกจากจะใหกู เพื่อไปทําทุนแลว ยังใหความรูในการ

นําไปประกอบอาชีพ เพื่อเปนการพัฒนาอาชีพ ทําใหเกิดรายไดและความมั่นคง ในขณะที่การสราง

งานสรางรายได โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําใหชุมชน  ดังเชน ในชุมชนหมู 11 คลอง 

5 ไดไปกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมาจัดตั้งกลุมแมบาน โดยการรับทําพวงหรีดสงตามงาน

ศพทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซ่ึงวัสดุท่ีใชก็ซ้ือจากคนในชุมชนแทนการซื้อจากตลาด

ภายนอก เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายไดใหแกคนในชุมชน ในขณะเดียวกันก็มีเงินทุนหมุนเวียน

คืนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางสม่ําเสมอ   จนกระทั่งปจจุบันกลุมแมบานมีเงินออมสําหรับใช  

ในการดําเนินกิจการ ซ่ึงทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได โดยหลังจากที่มีการเขารวม

โครงการทําใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน เนื่องจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดเปดโอกาสใหผูท่ีเปน

สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกคนไดกูเงิน เพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาอาชีพ สราง

งาน สรางรายได ลดรายจาย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเปนเรงดวน ท้ังยังทําใหสมาชิกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองไดมีโอกาสเปนเจาของทรัพยสินจากการที่กูเงินไปซื้อ เพื่อประกอบอาชีพ เชน 

รถจักรยานยนต รถเข็นขายกับขาว หรือแมแตปุยนาที่ใชในการชวยเพิ่มผลผลิตดานเกษตรใหแก

เกษตรกร รวมไปถึงการชวยลดปญหาหนี้นอกระบบ ทําใหประชาชนไดมีสวัสดิภาพที่ดี 

     5.2.2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ 

      ในภาพรวม ปรากฏผลวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูความเขาใจอยูในระดับสูง (คาเฉลี่ย 0.82 และ0.88)             

ซ่ึงมีความสอดคลองกันกับผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการที่คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยเห็นวา ขาราชการ

ผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดมีการอธิบาย หรือแนะนําเกี่ยวกับ

รายละเอียดของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑตางๆ             

มีความชัดเจนดี (คาเฉลี่ย 0.91 และ0.98) ท้ังนี้เนื่องมาจากขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไดรับการอบรม สัมมนา เรื่องกฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบาย และกฎหมาย

ใหมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจากสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ             

เพื่อความพรอมในการลงพื้นที่เผยแพรขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองถือวา       

เปนความพรอมกอนจะกาวเขาสูขบวนการจัดตั้ง และบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตอไป เปนที่นาสังเกตวาเรื่องการจัดทําระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะจัดทําเฉพาะ
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คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเทานั้นของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชน             

มีระดับความรูความเขาใจอยูท่ีระดับปานกลาง เชนเดียวกับ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองที่มีหนาที่จัดทําระเบียบขอบังคับ   กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยไมจําเปนตอง

ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก (คาเฉลี่ย 0.48 และ0.65) ซึ่งมีความขัดแยงกันกับระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน    

และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 5 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ขอ 18 

(2) ออกระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนที่ไมขัดแยงกับระเบียบ             

ท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

    จากผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขางตน อาจสรุปไดวา           

โดยภาพรวมทั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอยูในระดับสูง แตเมื่อพิจารณาจากแบบสอบถาม

ในรายขอของบางคนแมจะเปนสวนนอยยังพบวา บุคคลทั้ง 2 กลุม มีความรูเรื่องอํานาจหนาที่ และ

หลักเกณฑบางอยางไมถูกตอง และขาดการประชุมรวมกันเมื่อมีปญหา จะดวยเหตุท่ีมีเวลาไม

ตรงกันอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพก็ดี จึงกลายเปนวาเห็นชอบรวมกันกับการมีและจัดตั้งกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง แตการมีสวนรวมในกิจกรรมที่ตอเนื่องกลับมีนอยมาก  

   5.2.2.3  ความพึงพอใจตอโครงการ 

      ความพึงพอใจตอโครงการของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในภาพรวม 

ปรากฏผลวา สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.64) 

โดยความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ความพึงพอใจตอกระบวนการ 

ความพึงพอใจตอบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ และความพึงพอใจตอผลลัพธท่ีไดจากการเขารวม

โครงการ ซ่ึงจากทั้ง 3 ดานผลปรากฏวา ความพึงพอใจตอกระบวนการดําเนินงาน และความพึง

พอใจตอบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76 และ3.71)   

มีเพียงความพึงพอใจตอผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการที่อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.44)  

     ผลของความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พึงพอใจ                

ในระดับมาก ตอกระบวนการดําเนินงานในสวนของการรับเงิน (คาเฉลี่ย 3.81) เรื่องหลักฐานการรับ

เงินมีความชัดเจน (คาเฉลี่ย 3.94)  เนื่องจากในการเบิก และถอนเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะตอง

มีเอกสารประกอบการเบิก และถอน ไดแก สัญญาเงินกู และบัญชีธนาคารของผูกู เพื่อเปนหลักฐาน

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนกระบวนการที่รัดกุม                    
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ในการเบิก และถอนเงิน นอกจากนั้นในการพิจารณาอนุมัติเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ตองคํานึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถในการใชคืน รวมทั้งความเหมาะสมของผูกู

ภายใตกฎ ระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกอนการอนุมัติ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหแก

ชาวบานระดับรากหญาทุกคนไดเขาถึงทุนไดงายขึ้น 

    ในสวนของความพึงพอใจตอบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ สมาชิกกองทุนหมูบาน       

และชุมชนเมือง  เห็นวาอยูในระดับมากเชนกัน (คาเฉลี่ย 3.71) โดยเฉพาะในเรื่องของความโปรงใส 

เปดเผยในการพิจารณาเงินกูของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.82) เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เมื่อผูกูมีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองก็จะพิจารณาอนุมัติอยางโปรงใส 

ทําใหผูกูมีความพึงพอใจในการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองที่มี

หลักเกณฑเปนไปตามขั้นตอน 

      ความพึงพอใจตอผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการ เปนความพึงพอใจ               

เพียงดานเดียวที่อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.44) เมื่อพิจารณาในรายขอทั้ง 5 ขอนั้นพบวา       

ขอที่สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การสนับสนุน สงเสริม  

ในดานตาง ๆ จากหนวยงานภาครัฐ แตอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.34) ท้ังนี้ เพราะสมาชิก

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความตองการใหรัฐบาลเพิ่มจํานวนเงินของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เนื่องจากไมเพียงพอตอการนําไปลงทุน และความตองการในการขยายระยะเวลาในการ

สงเงินกูใหมากขึ้น จึงเปนผลผลักดันใหรัฐบาลมีนโยบายการเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ระยะที่ 2 โดยใหมีการเพิ่มทุนใหแกกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการจดเปนนิติบุคคล 

โดยมีการกําหนดตามขนาดของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ กองทุนที่มีขนาด

สมาชิก 50 – 150 คน เพิ่มทุน 200,000 บาท ตอกองทุน กองทุนที่มีขนาดสมาชิก 151–350 คน เพิ่ม

ทุน 400,000 บาท ตอกองทุน และกองทุนที่มีขนาดสมาชิก 351 คนขึ้นไป เพิ่มทุน 600,000 บาท          

ตอกองทุน และยังขยายเวลาการชําระคืนเงินกูของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากเดิม 1 ป      

เปนไมเกิน 2 ป ท้ังนี้ไดใหเปนไปตามการพิจารณาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละแหง 

(สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2552  :1) เปนที่นาสนใจวาจากการเพิ่มทุน      

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 ใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในขณะนี้       

อาจจะสงผลใหแนวโนมความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีตอผลลัพธท่ี

ไดจากโครงการซึ่งอยูในระดับปานกลางเพิ่มมากขึ้นได 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

    จากการประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท้ัง 14 กองทุน            

มีผลการดําเนินงานอยูในระดับประสบผลสําเร็จ เปนการพิสูจนไดวา ชาวบานระดับรากหญาที่มี

การศึกษาระดับตั้งแต ประถมศึกษาปท่ี 4 จนกระทั่งถึงระดับปริญญาตรี มีวินัยทางการเงิน                             

มีความรับผิดชอบ และคุณธรรมสูงพอสมควร สําหรับการบริหารเงินทุน จํานวน 1,000,000 บาท            

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของอําเภอคลองหลวง มีลักษณะเปนทั้งกึ่งหมูบาน           

และชุมชนเมือง มีอาชีพผสมผสานกันระหวางเกษตรกรและรับจาง ลูกจางโรงงาน สําหรับ        

ความตองการแหลงทุนหมุนเวียนจากการกูเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                          

ยังมีความตองการ  มากเหมือนกัน แตการมีสวนรวมกลับพบวามีนอยสําหรับความเปนเมือง     

เพราะมักติดภาระกิจการงาน  

  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท้ัง 14 กองทุนของอําเภอคลองหลวง สามารถจดทะเบียน   

นิติบุคคลไดครบ เพื่อขอเพิ่มทุนตามนโยบาย การเพิ่มทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 

และเปนกองทุนที่นาจะเติบโต กาวหนา และสรางเสริมความเขมแข็งและมั่นคงใหเศรษฐกิจและ

สังคม คาดหวังวาความเปนธนาคารชุมชน คงจะอยูแคเอื้อม หากการพัฒนา การเรียนรู และ         

การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของชุมชน ยังเขมแข็ง ม่ันคง               

และกาวหนาตอไป แตท้ังนี้ก็ยังมีขอที่ควรปรับปรุงแกไขตอไป ดังนั้นขอเสนอแนะของผูประเมิน 

จะนําเสนอตอไปนี้ สวนหนึ่งเปนขอเสนอแนะที่ไดจาก คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

    เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ           

และกอใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูประเมินขอแสดงความคิดเห็นเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 

1) กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรเปนบุคคลที่ตระหนัก และให

ความสําคัญอยางสูง ตอความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงควร

มีการสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตระหนักในคุณสมบัติขอนี้ 

สําหรับการเลือกกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพราะกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ดี 

และเขมแข็ง มักจะมีองคประกอบสําคัญ คือ การบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 
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2) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ควรจัดบุคลากรที่มีความรู          

ในดานกฎหมายประจําที่จังหวัด เพื่อแนะนํา และแกปญหาดานกฎหมายใหแก กองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

3) ควรมีการจัดทําฐานขอมูลรวมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยาง

ยิ่งในการปฏิบัติงาน ท้ังงานดานบัญชี-งบดุล สัญญาเงินกู การจัดสงเงินกู การติดตามหนี้ การจด

ทะเบียนนิติบุคคล การทําทะเบียนกรรมการ และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในแตละ

อําเภอ/จังหวัด รวมไปถึงการทําทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

4) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ควรเสริมสรางความรู       

ความเขาใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายโดยจัดอบรม สัมมนา ใหแกผูท่ีเกี่ยวของ

อยางสม่ําเสมอ 

5) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเรียกประชุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองซึ่ง

กรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมคอยไดเขารวมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ             

และการประกอบอาชีพ โดยการออกหนังสือเวียนมติท่ีประชุมเพื่อทราบ และกําหนดใหแสดงความคิดเห็น

ภายในกําหนดเวลา 

6) การปฏิบัติงานของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) โดยการ

เรียกประชุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยตรงเพื่อทราบผลการดําเนินงาน และปญหา 

อุปสรรค ควรใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานรวมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ไดเขารวมประชุม เพื่อรับทราบ และแกไขปญหาดังกลาว เพราะบางหนวยงาน เปนหนวยปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองยอมทราบขอมูล และแนวทางการปฏิบัติงานไดดี 

7) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ควรสงเสริม สนับสนุน 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีผลการดําเนินงานดีเดน เพราะนั้นยอมหมายถึงความเขมแข็ง      

มีวินัยของชุมชนอันจะกาวไปสูวัตถุประสงคหลักของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง     

คือ ธนาคารชุมชน 

8) สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ตองปลูกฝงทัศนคติ             

แกประชาชนวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนของทุกคน มิใชของคนใดคนหนึ่งจึงตอง

ชวยกันดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผลที่เกิดขึ้น

ท้ังหมดเปนของประเทศชาติ ความเขมแข็งของชุมชน คือฐานสําคัญของประเทศชาติท่ีเขมแข็ง

นั้นเอง 
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 อุบลราชธานี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ทรงกรด ไกรกังวาร.  2550.  ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารขององคการบริหาร 

  สวนตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  ภาคนพินธคณะพัฒนาสังคม  

               และสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.        

ทวีทอง หงษววิัฒน.  2527.  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: 

               ศักดิ์โสภณการพิมพ. 
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เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ.  2540.  พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ    

   ไทยวัฒนาพานิช. 

ธงชัย สันติวงษ.  2545.  การจัดการ. พิมพคร้ังที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส แอนด      

  กราฟฟค. 

นพศิริ เดชารักษ.  2539.  ความรูความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดโรคเอดสของ

แรงงานไทย: ศึกษากรณี แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศสิงคโปร.

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นรินทร กาญจนฤกษ.  2542.  การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการอนุรักษสภาพปาไมในพื้นท่ี  

                อําเภออมกอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต       

                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.                 

นภาพร คงสมป.  2548.  การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ศึกษากรณี หมูบาน   

                   ชุมชน บานริมทางรถไฟ หมูท่ี 2 ตําบลบางน้าํจืด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร.  

                วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นิภาพรรณ  จนัทรเจา.  2542.  การประเมินผลโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ป 2536:   

                  ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดบุรีรัมย.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบัน 

                  บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

นิศา ชูโต.  2531.  การประเมินโครงการ.  กรุงเทพมหานคร:  มาสเตอรเพรส. 

เบญจวรรณ อานเปรื่อง.  2545.  ประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน:   

               ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรีุ.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและ  

               ส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

ประชุม รอดประเสริฐ.  2529.   การบริหารโครงการ.  พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพมหานคร:  เนติกุลการพิมพ. 

ปรีชา สารถี.  2546.  ความพงึพอใจของประชาชนตอโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง:      

                 ศึกษากรณี จังหวัดอุบลราชธานี.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  

                 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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ปาริชาติ วลัยเสถียร.  2543.  กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั. 

พงศธร ใจมนต.  2549.  การมีสวนรวมของประชาชนในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติในพื้นท่ีตําบลหัวเสือ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 

พยอม  วงศสารศรี.  2548.  องคการและการจัดการ.  พิมพครั้งที่ 8.  กรุงเทพมหานคร: สุภา. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต.  2551.  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตอการใหบริการ

ของ โรงเรียนในสังกัดกรงุเทพมหานคร. โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

พิสณุ ฟองศรี.  2549.  เทคนิควิธีประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร:  พิมพงาม. 

ไพรัตน เดชะรินทร.  2527.  นโยบาย และกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนา

ปจจุบันของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:  ศักดิโ์สภณการพิมพ. 

มลธิชา ไชยบาล. 2548.  ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของรสีอรทในเขตอําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร. 

มยุรี บุญร้ิว.  2547.  การประเมินผลการดาํเนินงานขององคกรธุรกิจชุมชนตามโครงการหนึ่งตําบล  

               หนึ่งผลิตภณัฑ : กรณีศึกษากลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด              

               อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน   

              บริหารศาสตร 

มนูญ ตนะวัฒนา.  2532.  การบริหาร-การจัดการธุรกิจยุคใหม. กรุงเทพมหานคร: สามัคคีสาสน. 

ยงยุทธ เกษสาคร.  2551.  ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม.  พิมพคร้ังที่ 9.  กรุงเทพมหานคร:      

เอส แอนด จี กราฟฟค. 

ยงยุทธ เจริญรตัน.  2545.  ประเมินผลการดําเนินงานกองทนุหมูบาน และชุมชนเมือง ศึกษาเฉพาะกรณี

กองทุนชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 



 

165 

 

ยิ่งยศ ศรีจรูญ.  2545.  การประเมินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

ยุวัฒน วุฒิเมธ.ี  2526.  หลักการพัฒนาชุมชนและการพฒันาชนบท. กรุงเทพมหานคร: นิติบุคคล

ไทยอนุเคราะหไทย. 

เยาวดี รางชัยกลุ วิบูลยศรี.  2546.  การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบตัิ.  พมิพคร้ังที่ 3.  

กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ราชันย นิจคําหาร.  2549.  การบริหารจัดการของกลุมวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากิ่งอําเภอภูซาง

จังหวัดพะเยา.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

วรรณภา ทองแดง.  2551.  การประเมินผลโครงการอยูดมีีสุข ในปงบประมาณ 2550: ศึกษา

เปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีท่ีประสบความสําเร็จ กับพื้นท่ีท่ีไมประสบความสําเร็จ อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วรินทร วิทยาวรภูมิ.  2550.  การประเมินประสิทธิผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    

ศึกษากรณี: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ชุมชนนาํรองในเขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร.   ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร.       

วันชัย วัฒนศพัท.  2544.  คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตดัสินใจของชุมชน. นนทบุรี:  

 ศูนยสันตวิิธี เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา. 

วันทนี เตชะคณุารักษ.  2541.  ความรูความเขาใจและความคิดเห็นของคณะทํางานสนับสนุน        

การปฏิบตัิการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) ตอโครงการแกไขปญหาความยากจน: 

ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี.  ภาคนพินธคณะพัฒนาสังคม

และส่ิงแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
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วิวัฒน พงษรัตนกาญจน.  2550.  การมีสวนรวมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบาน  กรณีศึกษาในเขตตาํบลหนองบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

วิชุลดา มาตันบุญ และ สมนกึ ชัชวาลย.  2546.  การวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

เงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

ศิริชัย กาญจนวาสี.  2536.  ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศิริอร  ขันธหัตถ.  2547.  องคการและการจัดการ.  พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: อักษราพิพัฒน. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  2529.  การบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑติ. 

สมคิด บางโม.  2551.  องคการและการจัดการ. พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน. 

สมคิด พรมจุย.  2546.   เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

สมบูรณ หอมอเนก.  2546.  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพงึพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

             ตําบลมาบไผ อําเภอบานบงึ จังหวดัชลบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต                          

               มหาวิทยาลัยบูรพา.  

สมยศ นาวกีาร.  2544.  การบริหาร.  พิมพคร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ 1991. 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน.  2544.  รวมบทความทางการประเมนิโครงการ.  กรุงเทพมหานคร:  

            จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สันติ รังษิรุจ.ิ  2546.  ความคดิเห็นของขาราชการที่มีหนาท่ีเก่ียวของกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง: 

ศึกษากรณีจังหวัดอางทอง.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร. 

สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ.  2534.  คุณภาพชีวิตของคนไทย ศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางชาวเมอืงกับชาวชนบท. เอกสารวจิัย เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. 

สุรสิทธิ์ วชิรขจร.  2540.  รายงานการประเมินผลโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ระยะท่ี 1 

(พ.ศ.2536-2539).  กรุงเทพมหานคร: หจก.บางกอกบลอ็ก. 
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สุวิมล ติรกานนัท. 2543.  การประเมินโครงการ: แนวทางสูการปฏิบัต.ิ กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เสกสรรค ธรรมวงศ.  2541.  ความพึงพอใจของนักศึกษาผูใหญท่ีมีตอการใหบริการดานการเรียนการสอน

สายสามัญระดับประถมศึกษา: ศึกษากรณีโรงเรียนผูใหญสตรีบางเขน ทัณฑสถานหญิงกลาง.

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ.  2552.  คูมือดําเนินงานการเพิ่มทุนกองทุน     

              หมูบานและชุมชนเมือง ระยะท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ.  2544.  ความเปนมาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง.        
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&pagrid=469&directory=1969&pagename=content  
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อคิน  รพีพัฒน.  2531.  ปญหาการพัฒนาชนบท บทเรียนจากกรณียกกระบัตรโครงการพัฒนาชนบท          
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อรทัย กกผล.  2546.  คูมือการมีสวนรวมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิปริญญาโท          

นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อารี เพชรผุด.  2529.  จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร: สมาคมศูนยวิชาการไทย- 

             ออสเตรเรีย. 

อุมาพร กลอมทองสุข.  2546.  ความพึงพอใจของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบานตอ

นโยบายกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอางทอง. ภาคนิพนธ  

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี. 2551. บรรยายสรุปอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี.       

ปทุมธานี: อัดสําเนา. 



 

ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 

การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

(สําหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน) 

ช่ือกองทุน.......................................  

หมูท่ี...................................   ตําบล......................................... 

 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อนําผลลัพธไปใชในการศึกษาวิจัยทางวิชาการเทานั้น 

ดังนั้นคําตอบของทานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนแกผูศึกษาอยางยิ่ง จึงใครขอใหทาน

โปรดตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง เพราะคําตอบของทานทุกประเด็นผูศึกษา

จะเก็บเปนความลับ และถือเปนเกียรติอยางสูงที่ไดรับความรวมมือจากทุกทาน จึงขอขอบพระคุณ

ลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ใหตรงกับความจริง 

1.  เพศ 

  (       )  ชาย  (       )  หญิง 

2.  อายุ 

  (       )   20-30 ป   (       )   31-40 ป 

  (       )   41-50 ป   (       )   51-60 ป 

   (       )  มากกวา 60 ปข้ึนไป    

3.  ระดับการศึกษา 

  (       )  ประถมศึกษา    (       )  มัธยมศึกษาตอนตน 

  (       )  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเทา  (       )  อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา 

  (       )  ปริญญาตรี  (       )  สูงกวาปริญญาตรี 

ชุดที่........ 
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4.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูตอบแบบสอบถาม) 

  (       )   1-2 คน   (       )   3-4 คน 

  (       )   5-6 คน   (       )   7-8 คน 

  (       )   9 คนขึ้นไป 

5.  อาชีพหลักของทาน 

   (       )  ทํานา, ทําสวน, ทําไร    (       )  รับจางทั่วไป 

   (       )  คาขาย   (       )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   (       )  ธุรกิจสวนตัว    (       )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ......................) 

6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวของทาน 

   (       )  ต่ํากวา 5,000 บาท    (       )   5,000-10,000 บาท 

   (       )  10,001-15,000 บาท    (       )   15,001-20,000 บาท 

   (       )  20,001-25,000 บาท     (       )   25,001-30,000 บาท 

   (       )  มากกวา 30,000 บาท 

7.  ตําแหนงของทานในคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

   (       )  ประธาน   (       )  รองประธาน 

   (       )  เลขานุการ   (       )  กรรมการ 

   (       )  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ..........................) 

8.  ทานเคยมีประสบการณในการบริหารงานกองทุนอื่นๆ ในหมูบานหรือไม 

     (       ) มี (โปรดระบุ...........................................) 

     (       ) ไมมี 

9.  จํานวนเงินที่ทานกูยืมจากกองทุนหมูบาน จํานวน ........................................................ บาท 
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สวนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการคําถาม ใช ไมใช 

1.  กองทุนหมูบานคือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปนทุนหมุนเวียน 

 ในหมูบาน โดยใหประชาชนบริหารจัดการกันเอง 

  

2.  การประชุมกรรมการหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีกรรมการ 

 มาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองคประชุม 

  

3.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 2 ป 

  

4.  กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีอํานาจอนุมัติเงินกูใหสมาชิก

ไมเกินรายละ 2 หมื่นบาท  ถาจะอนุมัติเงินกูเทากับ 2 หมื่นบาท กรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาครึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการ แตท้ังนี้ตองไมเกิน 5 หมื่นบาท 

  

5.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ย

ในการกูยืมตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

  

6.  คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการจัดทําระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง โดยไมจําเปนตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 
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สวนที่ 3 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชอง (       ) ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. คณะกรรมการกองทุนฯ ประจําหมูบานไดมีการประชุม เพื่อวางแผนการทํางานไวลวงหนา

กอนที่จะมีการดําเนินงานจริงบาง หรือไม 

  (       )  มี (โปรดระบุ ถึงปญหา หรืออุปสรรค ดังกลาว........................................................ 

   ...................................................................................................................................) 

    (       ) ไมมี  (ขามไปขอ4) 

2.    หากมีการวางแผน ความชัดเจน หรือรายละเอียดของแผน สามารถเขาใจไดในกลุมผูปฏิบัติ     

ทําใหดําเนินงานไดอยางราบรื่น ใชหรือไม 

       (       )  ใช  

       (       )  ไมใช 

3. คณะกรรมการกองทุนฯ ประจําหมูบานไดมีการประชุม วางแผนเพื่อแกไข ปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหดีข้ึนบาง หรือไม 

  (       )  มี 

  (       )  ไมมี 

4.   เมื่อเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ คนในหมูบานหรือ

ชุมชนจะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหานั้นๆ รวมกัน หรือไม 

(       )  มี (โปรดระบุ ถึงปญหา หรืออุปสรรค ดังกลาว.......................................................... 

 .............................................................................................................................. ......) 

(       ) ไมมี 

5.   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประจําหมูบานไดมีการจัดสรร และตรวจสอบ

ความพรอมของ วัสดุอุปกรณ สถานที่ท่ีใชดําเนินงาน และคาใชจายตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ

ระเบียบของโครงการ หรือไม 

       (       )  มี 

       (       )  ไมมี 

6.  ทานคิดวาการมอบหมายงานของขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ ใหแก 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการดําเนินงานโครงการมีความเหมาะสม 

หรือไม 

              (       )  เหมาะสม  

              (       )  ไมเหมาะสม (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด..................................................................) 



 
 

 

172 

7.    ทานคิดวาขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการไดมีการอธิบาย หรือแนะนําเกี่ยวกับ

รายละเอียดของโครงการ ใหแกทานชัดเจนดี หรือไม 

             (       )  ชัดเจน 

             (       )  ไมชัดเจน    

8.   ทานคิดวาขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการฯ มีการดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 

หรือใหคําแนะนํา ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ 

หรือไม 

              (      )  ดูแล ติดตาม และใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ  

       (      )  ไมคอยดูแล ติดตาม หรือใหคําแนะนํา 

9. เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น ขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการ จะมีการนําปญหานั้นๆ 

 ไปแกไข ปรับปรุงใหดีข้ึน หรือไม 

     (       )  มี (โปรดระบุวามีเรื่องใดบาง ......................................................................) 

            (      ) ไมมี 

10. คณะกรรมการกองทุนฯ ของทานไดมีการดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน หรือใหคําแนะนํา    

ในกรณีท่ีสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีขอสงสัย หรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการ 

อยางสม่ําเสมอ หรือไม 

      (      )  ดูแล ติดตาม และใหคําแนะนําอยางสม่ําเสมอ  

      (      )  ไมเคย ดูแล ติดตาม หรือใหคําแนะนําเลย 

11. เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะมีการนําปญหานั้นๆ 

ไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน หรือไม 

         (       )  มี (โปรดระบุวามีเรื่องใดบาง ......................................................................) 

       (       ) ไมมี 

12. ทานคิดวาการพิจารณาอนุมัติคําขอยืมเงินจํานวนเงินยืม ตอสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

มีความเหมาะสมกับหมูบาน หรือชุมชนของทาน หรือไม 

           (      )  เหมาะสม  

             (      )  ไมเหมาะสม  (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด และตองการใหเปนแบบใด ...................... 

.................................................................................................................................) 
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13. ทานคิดวาการกําหนดระยะเวลาที่สงคืนเงินยืมของทาน มีความเหมาะสม หรือไม 

             (       )  เหมาะสม โดยกําหนดใหสงคืนภายใน...................................................................... 

             (       )  ไมเหมาะสม โดยกําหนดใหสงคืนภายใน................................................................. 

                           (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด …………………………………………..........................) 

14. ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนฯ ของทานพิจารณาอนุมัติเงินยืมรวดเร็ว หรือไม 

             (       )  รวดเร็ว  

             (       )  ชา (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด ..................................................................................) 

15.  การประสานงานในการดําเนินงานตามโครงการฯ ภายในกองทุนฯของทานประสบกับปญหา

ใดบาง   หรือไม 

           (       )  มี (โปรดระบุ วามีเรื่องใดบาง ..................................................................................) 

       (       ) ไมมี 
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สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

1. การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. การรับเงินยืม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. การสงคืนเงินยืม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. อ่ืนๆ (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

       ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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แบบสอบถาม 

การประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

(สําหรับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง) 

ช่ือกองทุน.......................................  

หมูท่ี...................................   ตําบล......................................... 

 

 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อนําผลลัพธไปใชในการศึกษาวิจัยทางวิชาการเทานั้น 

ดังนั้นคําตอบของทานจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนประโยชนแกผูศึกษาอยางยิ่ง จึงใครขอให

ทานโปรดตอบคําถามในแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง เพราะคําตอบของทานทุกประเด็น     

ผูศึกษาจะเก็บเปนความลับ และถือเปนเกียรติอยางสูงที่ไดรับความรวมมือจากทุกทาน                   

จึงขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) ใหตรงกับความเปนจริงของทาน 

1.  เพศ 

  (       )  ชาย  (       )  หญิง 

2.  อายุ 

  (       )  ต่ํากวา 20 ป   (       )   20-30 ป 

  (       )   31-40 ป   (       )   41-50 ป 

   (       )   51-60 ป   (       )  มากกวา 60 ปข้ึนไป 

3.  ระดับการศึกษา 

  (       )  ประถมศึกษา    (       )  มัธยมศึกษาตอนตน 

  (       )  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเทา  (       )  อนุปริญญา, ปวส. หรือเทียบเทา 

  (       )  ปริญญาตรี  (       )  สูงกวาปริญญาตรี 

ชุดที่........ 
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4.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมทั้งผูตอบแบบสอบถาม) 

  (       )   1-2 คน   (       )   3-4 คน 

  (       )   5-6 คน   (       )   7-8 คน 

  (       )   9 คนขึ้นไป 

5.  อาชีพหลักของทาน 

   (       )  ทํานา, ทําสวน, ทําไร    (       )  รับจางทั่วไป 

   (       )  คาขาย   (       )  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

   (       )  ธุรกิจสวนตัว    (       )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.........................)  

6.  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ ครอบครัว ของทาน 

   (       )  ต่ํากวา 5,000 บาท    (       )   5,000-10,000 บาท 

   (       )  10,001-15,000 บาท   (       )   15,001-20,000 บาท 

   (       )  20,001-25,000 บาท      (       )   25,001-30,000 บาท 

   (       )  มากกวา 30,000 บาท 

7.  จํานวนเงินที่ทานไดยืมจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเงินเทาใด...............................บาท 

8.  กองทุนหมูบานของทานเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูอัตรารอยละ .................................บาท 
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สวนที่ 2 ความรูความเขาใจของสมาชิกกองทุนฯ เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการคําถาม ใช ไมใช 

1.  กองทุนหมูบานคือ เงินที่รัฐบาลจัดสรรให เพื่อเปนทุนหมุนเวียน 

 ในหมูบาน โดยใหประชาชนบริหารจัดการกันเอง 

  

2.  คุณสมบัติของกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะตองอาศัย 

  อยูในหมูบานและชุมชนไมนอยกวา 2 ป 

  

3.  คณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  จะตองกําหนดระเบียบขอบังคับรวมกัน 

  

4.  ผูท่ีจะกูเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองได จะเปนสมาชิกกองทุน 

  หมูบานและชุมชนเมืองหรือไมเปนก็ได  

  

5.   สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถคืนเงินกูได 2 วิธี คือ 

  ชําระที่ธนาคารหรือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  ท่ีไดรับมอบหมาย 

  

6.   สมาชิกสามารถคืนเงินกูไดตามระยะเวลาที่ตองการ แมจะเกินเวลา 1 ป   

7.  ในการจัดทําระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะจัดทําเฉพาะ

คณะกรรมการเทานั้น 
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ ตอโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

 

 

 

 

รายการคําถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

1.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองเปนโครงการที่มีประโยชน ทําให

ประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ 

     

2.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถ

พ่ึงพาตนเองได 

     

3.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ทําใหชุมชนของทานมีการวางงานลดลง 

     

4.  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เปนการสรางหนี้ใหกับคนในชุมชน 

     

5. โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เปนโครงการที่ชวยเหลือเฉพาะคนยากจน 

     

6. โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ยังไมสามารถเอื้อประโยชนตอ

ผูดอยโอกาส ไดอยางทั่วถึง 

     

7. ทานมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน หลังจากมี 

โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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สวนที่ 4  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชอง (       ) ใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. ทานคิดวาหมูบาน หรือชุมชนของทานมีการวางแผนการดําเนินงานตามโครงการนี้อยางเปน

ระบบ และชัดเจน หรือไม 

(       )  เปนระบบ และชัดเจน 

(       )  ไมเปนระบบ และไมชัดเจน 

            (โปรดระบุ เรื่องที่ไมชัดเจน และเขาใจยาก................................................................ 

             .................................................................................................................................) 

2.    ทานคิดวาหมูบาน หรือชุมชนของทานมีแผนการดําเนินงานที่มีความชัดเจน และเขาใจงาย 

หรือไม 

       (       )  ชัดเจน และเขาใจงาย 

       (       )  ไมชัดเจน และเขาใจไดยาก 

          (โปรดระบุ เรื่องที่ไมชัดเจน และเขาใจยาก................................................................ 

             .................................................................................................................................) 

3.   เมื่อเกิดปญหา หรืออุปสรรคในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ คนในหมูบานหรือ

ชุมชนจะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางแกปญหานั้นๆ รวมกัน หรือไม 

(       )  มี (โปรดระบุ ถึงปญหา หรืออุปสรรค ดังกลาว........................................................... 

          ...................................................................................................................................) 

(       ) ไมมี 

4.   ขาราชการระดับอําเภอ และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับหมูบานได

อธิบาย หรือแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ใหแกทานชัดเจนดี หรือไม 

       (       )  ชัดเจน  

       (       )  ไมชัดเจน  

5.    ทานคิดวา การมอบหมายงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการ

ดําเนินงานโครงการมีความเหมาะสม หรือไม 

             (       )  เหมาะสม  

      (       )  ไมเหมาะสม  
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6.    ทานคิดวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดมีการดูแล ติดตามผล หลังจากการ

กูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือใหคําแนะนํา ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย หรือมี

ปญหาเกี่ยวกับโครงการอยางสม่ําเสมอ หรือไม 

             (       )  สม่ําเสมอ  

      (       )  ไมสม่ําเสมอ 

7.   เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนฯ จะมีการนําปญหานั้นๆ ไปแกไขปรับปรุงให

ดีข้ึน หรือไม 

             (       )  มี (โปรดระบุ วามีเรื่องใดบาง  .................................................................................... 

         ...................................................................................................................................) 

      (       ) ไมมี 

8.   คณะกรรมการกองทุนฯ ของทานไดมีการดูแล ติดตามผลหลังจากการกูยืมเงินกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง หรือใหคําแนะนํา ในกรณีท่ีทานมีขอสงสัย หรือมีปญหาเกี่ยวกับโครงการ 

อยางสม่ําเสมอ หรือไม 

      (       )  สม่ําเสมอ  

      (      )  ไมสม่ําเสมอ 

9.   เมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานจะมีการนํา

ปญหานั้นๆ ไปแกไขปรับปรุงใหดีข้ึน หรือไม 

           (       )  มี (โปรดระบุ วามีเรื่องใดบาง ...................................................................................... 

          ...................................................................................................................................) 

      (       ) ไมมี 

10. ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานมีการพิจารณาอนุมัติคําขอ

ยืมเงิน จํานวนเงินยืม ตอสมาชิกกองทุนฯ มีความเหมาะสม หรือไม 

           (       )  เหมาะสม  

             (      )  ไมเหมาะสม  

                         (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด ......................................................................................... 

          ...................................................................................................................................) 
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11. ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานกําหนดระยะเวลาที่สงคืน 

 เงินยืมไดอยางเหมาะสม   หรือไม 

             (       )  เหมาะสม  

             (       )  ไมเหมาะสม  

                         (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด ....................................................................................... 

                        ..................................................................................................................................) 

12. ทานคิดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานพิจารณาอนุมัติเงินยืมรวดเร็ว 

 เพียงใด 

             (       )  อยางรวดเร็ว  

             (       )  ชา (โปรดระบุ วาเพราะเหตุใด ..................................................................................) 

13.  ทานเขารวมกระบวนการดําเนินงานของโครงการมากนอยเพียงใด 

           (       )  เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ 

            (       )  เขารวมนอยครั้ง 

 

14. เมื่อเกิดปญหาขึ้นระหวางดําเนินงานโครงการ ทานไดเขารวมเพื่อหาทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

หรือไม 

            (       )  เขารวมทุกครั้ง อยางสม่ําเสมอ 

            (       )  เขารวมนอยครั้ง 
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สวนที่ 5 ความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนฯ เกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงใน ชองวางใหตรงกับความคิดเห็นของทาน 

รายการคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

กระบวนการดําเนินงาน 

การขอยืมเงิน 

1.  ข้ันตอนการพิจารณาอนุมัติใหกูยืม 

      เงินจาก กองทุนหมูบานและชุมชน 

      เมือง 

     

2.  ความเทาเทียมกันในการยื่นกูยืม

เงินจาก กองทุนหมูบานและชุมชน

เมือง 

     

3.  การกําหนดจํานวนเงินที่สมาชิกมี

สิทธิกูยืมจากกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

     

4.  ความรวดเร็วในการรับเงินกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

     

การรับเงิน 

5.  ข้ันตอนในการรับเงินยืมจากกองทุน 

     

6.  หลักฐานการรับเงินมีความชัดเจน      

การสงเงินยืมคืน 

7.  ความสะดวกในการชําระเงินกู 

     

8.  การกําหนดจํานวนเงินที่ตอง

ชําระคืนในแตละงวด 

     

9.  สถานที่ในการสงคืนเงินยืม      

บุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ 

10.  การใหคําแนะนําในดานตางๆ 

ของคณะกรรมการกองทุนฯ   
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รายการคําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

11. ความโปรงใส เปดเผยในการ

พิจารณาเงินกูของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

     

12. ความเปนธรรมของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

     

13.  การพิจารณาอนุมัติใหยืมเงิน

จากกองทุนฯ 

     

14.  การเอาใจใสติดตามชวยเหลือ

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

     

15.  การแจงขอมูลขาวสารของ

คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับ

โครงการใหสมาชิกทราบ 

     

ผลลัพธท่ีไดจากการเขารวมโครงการ 

16.  การมีรายไดท่ีเพิ่มมากขึ้น 

     

17. ความรูดานการประกอบอาชีพที่

ไดรับจากคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง หรือ

เจาหนาที่ 

     

18. สภาพความเปนอยูของครอบครัว

หลังจากกูยืมเงินกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

     

19. การมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเงินกองทุน 

     

20. การสนับสนุนสงเสริมในดาน

ตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ 
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สวนที่ 6 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 

1. การเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงิน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2. การรับเงินยืม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. การสงคืนเงินยืม 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. อ่ืนๆ (ถามี) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

       

        ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี 
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แนวทางการสัมภาษณ 

โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

กรณีศึกษา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

(สําหรับขาราชการระดับอําเภอผูเกี่ยวของกับโครงการฯ) 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

1.1 เพศ 

1.2 อายุ 

1.3 ตําแหนง 

1.4 ระดับการศึกษา 

1.5 ประสบการณทํางาน 

สวนที่ 2 กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ  

2.1 การวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ 

        2.2 การจัดหนวยงานและการเตรียมทํางาน 

   2.3 การอํานวยการ 

   2.4 การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ 

   2.5 การบริหารเงินงบประมาณ 

   2.6 การประสานงาน 

 สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

   

 

 



ภาคผนวก ข 
(ครุฑ) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาต ิ

พ.ศ. 2544 
--------------------------------------------------- 

 
 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเรงดวน ในการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เห็นควรมี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เพื่อให
มีอํานาจ และหนาที่รับผิดชอบในการวางนโยบาย และแผนงานในการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว                 
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบนี้ไวดังนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือ ซ่ึงขัดหรือขัดแยงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง” หมายความวา กองทุนในระดับชาติ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเมือง อีกทั้งชุมชนเมือง ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดใหเปนหมูบานตามระเบียบนี้ 
 “หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 
 “ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลในเขต
ปกครองทองที่พิเศษและชุมชนอ่ืน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
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 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 

 ขอ 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

 ขอ 6  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ” โดยมีช่ือยอวา กทบ. ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี                            

ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคนที่

หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานคนที่สาม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด

กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เลขานุการรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการธนาคารออมสิน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร และผูทรวงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

∗∗ คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการจํานวนไมเกิน 4 คน 

ใหมีท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

จํานวนอยางนอยสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 

 ขอ 7  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กกรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน

ตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับ

วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

 เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังไมมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้น ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
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 ขอ 8  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ 7 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

1) ตาย 

2) ลาออก 

3) เปนบุคคลลมละลาย 

4) คณะรัฐมนตรีมีมติใหพนจากตําแหนง 

5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ขอ 9  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได                   

ใหรองประธานกรรมการผูมีอาวุโสตามลําดับเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธาน

กรรมการมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง            

ช้ีขาด 

ขอ 10  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย การจัดตั้ง และแนวทางการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

และกองทุน 

(2) กําหนดแผนการจัดหาเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และแผนการจัดสรร

ใหแกกองทุน 

(3) จัดทํารางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 

(4) กําหนดแผนงาน และออกระเบียบ ขอบังคับและประกาศในการจัดตั้งและแนวทางการ

บริหารงานกองทุน 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหาและจัดสรร

ผลประโยชนของกองทุน 

(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และการบริหารกองทุน 

(7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(8) ออกระเบียบ คําสั่ง และประกาศอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
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(9) เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน อาจมีคําสั่งใหขาราชการหรือลูกจาง

ของสวนราชการ หรือคณะกรรมการอาจขอใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหพนักงาน หรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ไปชวยปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสํานักงานได โดยถือวาเปน

การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะใหไปชวยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือ             

นอกเวลาก็ได อีกทั้งอาจกําหนดคาตอบแทนใหแกผูไปชวยปฏิบัติงานดวยก็ได 

(10)  รายงานก็ผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให

คณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(11)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน หรือตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจและหนาที่ของ

คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ 11 การประชุมของคณะกรรมการใหนําขอ 9 มาใชกับการประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดของ

ท่ีประชุมอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา และคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบนี้               

ไดเบี้ยประชุมคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนด ในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมปละคาตอบแทนที่

ปรึกษา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยเบิกจายจากสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

 

หมวด 2 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

 ขอ 13 ใหสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ในสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ขอ 14 สํานักงานมีอํานาจ หนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

(2) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(3) ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

และของกองทุน 

(4) ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทรายถึงการจัดตั้งนโยบาย และแนวทางการบริหาร

กองทุน 

(5) ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการและองคการตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อเตรียม

ความพรอม ในการจัดตั้งกองทุน และแนวทางการบริหารกองทุน 
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(6) จัดใหมีหรือสนับสนุนใหมีการประชุมชี้แจงและฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานกองทุน 

(7) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและจัดการ

กองทุน 

(8) ใหการสนับสนุน ปรึกษาหารือ และขอเสนอแนะแกคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย 

ระเบียบ หลักเกณฑ การดําเนินงานกองทุน 

(9) ดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับกองทุน 

และรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการในสวนการบริหารกองทุน 

(10) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ 

(11) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 

 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2544 

 

 

    (ลงนาม) พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

        (ทักษิณ  ชินวัตร) 

         นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 30ง ลงวันที่ 30 มีนาคม 2544 
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(ครุฑ) 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 

--------------------------------------------------- 

 โดยที่การสมควรปรับปรุงแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ 11  (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบนี้ไวดังนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544” 

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกความในวรรคสองของขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 และใหใชความดัวตอไปนี้แทน 

 “คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการและผูชวยเลขานุการ จํานวนไมเกิน 4 คน” 

  

   ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2544 

 

    (ลงนาม) พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

        (ทักษิณ  ชินวัตร) 

            นายกรัฐมนตรี   

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ฉบับที่ 41ง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2544 
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 (ครุฑ) 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

พ.ศ. 2544 

--------------------------------------------------- 

 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเรงดวนในการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

สําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

อีกทั้งเพื่อใหทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง 

เพื่อสรางศักยภาพในการสรางเสริมความเขมแข็งดานสังคมและดานเศรษฐกิจของประชาชน                

ในหมูบานและชุมชนเมืองสูการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน อันเปนการกระตุนเศรษฐกิจรากฐานของ

ประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุงกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงตอรัฐสภา อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 10  (8)                  

แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

พ.ศ. 2544 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงออกระเบียบไว ดังนี้ 
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หมวด 1 

ขอความทั่วไป 

 

 ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544”  

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประเทศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

 *  “ กองทุน” หมายความถึง กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองแลวแตกรณี                          

ตามระเบียบนี้ 

  “หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

  “ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนซึ่งตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาเทศบาลใน

เขตปกครองทองที่พิเศษและชุมชนอื่น ท้ังนี้ การจะกําหนดวาชุมชนใดเปนชุมชนเมืองใหเปนไป

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  “คณะกรรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  “คณะอนุกรรมการสนับสนุน” หมายความวา คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  “คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความวา คณะอนุกรรมการสนับสนุน

และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

  “คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ

ติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับอําเภอหรือเขต 

  “คณะกรรมการกองทุน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือคณะกรรมการ

กองทุนชุมชนเมืองตางๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

กําหนด 

  “กรรมการกองทุน” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 

  “ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารที่คณะกรรมการกําหนดใหบริหารจัดการกองทุน 

  “ครัวเรือน” หมายความวา ครอบครัวตามทะเบียนบาน อันประกบดวยบิดา มารดา สามี 

ภรรยา บุตร ญาติพ่ีนอง เปนตน อยูรวมกัน 
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  “หัวหนาครัวเรือน” หมายความวา ผูมีช่ือเปนเจาบานตามทะเบียนบาน 

 *  “ ผูแทนครัวเรือน” (ถูกยกเลิก) 

  “หุน” หมายความวา การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลคาของหุนใหเปนไปตามที่

กองทุนกําหนด 

  “เงินฝากสัจจะ” หมายความวา เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไวกับกองทุนตามแตจะ

ตกลงกัน โดยใหถือวาเงินออมเปนเงินสะสม และจะถอนหรือปดบัญชีไดก็ตอเมื่อพนสภาพจากการ

เปนสมาชิกตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุนกําหนด 

  “เงินรับฝาก” หมายความวา เงินรับฝากประเภทตางๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน

กําหนด 

  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของกองทุน 

  “ท่ีประชุมสมาชิก” หมายความวา ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปหรือที่ประชุมใหญวิสามัญ 

 **  “ บัญชีกองทุนหมูบาน” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตช่ือกองทุนหมูบาน 

(ช่ือหมูบาน/ชุมชนเมือง) หรอ บัญชีท่ี 1 ซ่ึงกองทุนเปดไวรองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

   **  “บัญชีเงินสะสม” หมายความวา บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตช่ือ กองทุนหมูบาน (ช่ือ

หมูบาน/ชุมชนเมือง) หรือ บัญชีท่ี 2 ซ่ึงกองทุนเปดไวรองรับเงินฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินที่

ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 

  ขอ 4  ใหประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติรักษาการ ตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 2 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

  ขอ 5  ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ คือ 

(1) เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น 

(2) ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญา

ของตนเอง 

(3) เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

(4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรีรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 

(5) กระจายอํานาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

 

 



 
 

 

 

195 

ขอ 6  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังนี้ 

(1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา

อาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือเพิ่มรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปน

เรงดวน และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน 

(2) สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ

บริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

(3) เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง ในดานการเรียนรู 

การสรางและพัฒนาความริเริ่ม เพื่อการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในหมูบานและชุมชนเมือง 

(4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุงกันทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

(5) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน

หมูบานหรือชุมชนเมือง 

ขอ 7  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ประกอบดวย เงินและทรัพยสิน ดังนี้ 

(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให 

(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(3) เงินกูยืม 

(4) ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากกองทุน 

(5) เงินหรือทรัพยอ่ืนๆ ท่ีกองทุนไดรับโดยเงื่อนไขผูกพันหรือภาระติดพันอื่นใด 

ขอ 8  ใหคณะกรรมการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ” กับธนาคารเพื่อสํารองจายและเตรียมจัดสรรใหแกกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง 

ใหธนาคารโอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เขาบัญชีกองทุน

หมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองตามคําสั่งจายของคณะกรรมกา 

ขอ 9   ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไปยังบัญชี

กองทุนหมูบานและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามหมวด 9 แหงระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งลานบาท 

ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัด 

ขอ 10   ในการอนุมัติใหคณะกรรมการกองทุนเริ่มเขาบริหารจัดการและเบิกจายจากบัญชี

กองทุนหมูบานหรือบัญชีกองทุนชุมชนเมือง ใหคณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้ 
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(1) ความพรอม ความสนใจ และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมือง 

รวมทั้งการแสดงออกอยางชัดเจนซึ่งความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุนและการ

ควบคุมดูแลกันเองในการใชประโยชนจากกองทุนของประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนเมือง 

(2) ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนที่เปนความพรอมของบุคคล ดานความรู และ

ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนสังคมของหมูบานหรือชุมชนเมือง เชน กลุมออมทรัพย 

ธนาคารหมูบาน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพรอมในการเขาบริหารจัดการ

กองทุน 

(3) การบริหารจัดการกองทุนที่สอดรับและเกื้อกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หนวยงานราชการจัดตั้งขึ้น 

(4) การมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน

โดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม

และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใตบังคับแหง ขอ 11 และบทบัญญัติในหมวด 8 แหงระเบียบนี้ เมื่อคณะกรรมการได

อนุมัติใหคณะกรรมการกองทุนเริ่มเขาบริหารจัดการและเบิกจายเงินจากบัญชีกองทุนหมูบานหรือ

บัญชีกองทุนชุมชนเมืองแลว คณะกรรมการยอมหมดอํานาจในการบริหารจัดการเงินกองทุน และ

จะเขาแทรกแซงการบริหารจัดการเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุนมิได 

ขอ 11  คณะกรรมการมีอํานาจระงับการจายเงินจากบัญชีกองทุนหรือใหกองทุนชดใชหรือ

ใหสงคืนเงินในกรณีท่ีกองทุนเบิกจายไปแลว อันเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาคณะกรรมการ

กองทุนไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด หรือกระทําการอันอาจ

กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 

 

หมวดที่ 3 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 *  ขอ 12 ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปน

ประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนรองประธานคนที่

หนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธานคนที่สอง ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
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ทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี

กรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมการพัฒนา

ชุมชน อธิบดีกรมศึกษานอกโรงเรียน เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ผูอํานวยการธนาคารออมสิน 

ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร กรรมการผูจัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนจํานวนหาคน และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน ซ่ึง

แตงตั้งโดยประธานกรรมการเปนอนุกรรมการ ผูแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และผูแทนจากสํานักงาน เปน

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ขอ 13 คณะอนุกรรมการสนับสนุนมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) กําหนดแผนปฏิรูปการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของสวนราชการที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหเปนไปตามแนวทางใหหมูบานและชุมชนเมืองเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา 

(2) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดในการทําหนาที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการและการจัดการแกกองทุน อยางมี

ประสิทธิภาพ 

(3) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินการ

ของกองทุน 

(4) ปรับปรุง แกไข ระเบียบ ขอบังคับกองทุนตามแผนงานโครงการของรัฐซึ่งมี

วัตถุประสงคใกลเคียงกับกองทุน เพื่อเอื้ออํานวยใหกลุมหรือองคกรในหมูบาน สามารถรวมกองทุน

อ่ืนกับกองทุนไดตามวัตถุประสงค 

(5) แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

สนับสนุน 

(6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด 4 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด 

 

   * ขอ 14 ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด                

เปนประธาน ปลัดจังหวัด เปนรองประธาน ผูแทนคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากประธาน

กรรมการและผูแทนหนวยงานระดับจังหวัด ของสํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คลังจังหวัด                   

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด หัวหนาสํานักงาน

จังหวัด ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนจํานวนหาคน ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน ซ่ึงแตงตั้ง

โดยประธานกรรมการ ผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับจังหวัดจํานวนไมเกิน

สามคน เปนอนุกรรมการ และพัฒนาการจังหวัด เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดอาจจัดตั้งศูนยประสานงานคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 

  สําหรับกรุงเทพมหานคร ใหคณะอนุกรรมการดังกลาวตามวรรคแรก ประกอบดวย                 

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนการเคหะแหงชาติ                

ผูแทนคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งจากประธานกรรมการ ผูแทนหนวยงานระดับจังหวัด ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักการคลังกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการ

เครือขายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร จํานวนไมเกินสามคน ผูทรงคุณวุฒิจากองคกร

ประชาชนจํานวนหาคน และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาชุมชน เปนอนุกรรมการและเลขานุการ  

  ขอ 15 ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) รับขึ้นทะเบียนกองทุนตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(2) ใหความเห็นผลการประเมินความพรอมของกองทุน ซ่ึงผานการประเมินของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

(3) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง 
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(4) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนในจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบหรือวิธี

ปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนดเพื่อใหเกิดความโปรงใสและบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค 

(5) ประสานความรวมมือเพื่อสนับสนุนดานวิชาการและการจัดการใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของกองทุนในจังหวัด 

(6) จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับกองทุนตางๆ ในจังหวัด เพื่อ

เผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชนและสวนที่เกี่ยวของตางๆ ทราบ 

(7) รายงานผลการดําเนินงานกองทุนในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบตามระเบียบหรือ

วิธีปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกําหนด 

(8) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนมอบหมาย 

 *  ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ

อําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอหรือผูอํานวยการเขต เปนประธานแลวแตกรณี ผูแทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยาแลวแตกรณี ปลัดอําเภอฝายปกครองและพัฒนาหรือ

ผูชวยผูอํานวยการเขตแลวแตกรณี คลังจังหวัด ณ อําเภอ หรือ หัวหนาฝายการคลังแลวแตกรณี 

ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนอื่นๆ จํานวนไมนอยกวา เจ็ดคนแตไมเกินเกาคน ผูแทน

คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอจํานวนไมเกินสามคน เปนอนุกรรมการ และ

พัฒนาอําเภอหรือหัวหนาฝายพัฒนาชุมชนแลวแตกรณี เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอมีหนาที่ประเมินความพรอม สนับสนุนการเตรียม

ความพรอม สรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชนเมือง สนับสนุนและติดตามการดําเนิน

กิจกรรมของกองทุน และปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย 

  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกทองถิ่นในการดําเนินการพัฒนา การเรียนรูรวมกันในการ

บริหารการจัดการกองทุนดวยความสมัครใจ ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแตงตั้ง

คณะทํางานเครือขายชุมชนระดับอําเภอ ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนกลุมหรือองคกรประชาชน เครือขาย

ชุมชน ปราชญชาวบาน ผูนําธรรมชาติในทองถิ่นที่มีความรูหรือมีประสบการณดานการพัฒนา

กองทุนหรือพัฒนาชุมชนทองถิ่น ในจํานวนตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยใหมีบทบาทในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 
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หมวด 5 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 *  ขอ 16 ใหกองทุนแตละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนจํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไม

เกินสิบหาคน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก จากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมี

ความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนเปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง 

และตองมีคุณสมบัติตามขอ 17 

  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนนั้น ควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิงใน

สัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

  หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกอทุนนั้น ใหคณะกรรมการกองทุนออก

ระเบียบขอบังคับกองทุนตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยใหคํานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และ

จารีตประเพณี ของแตละหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  ขอ 17 กรรมการกองทุนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 

(1) เปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบานติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสองป กอนวันที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุน 

(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปบริบูรณ 

(3) ปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน           

ไมติดพนัน ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด และไมมีประวัติเสียทางดาน การเงิน ตลอดจนยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 

(6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิดพลาดแตรอการกําหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษในความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย ยกเวนความผิดฐานทําใหเสีย

ทรัพย และความผิดฐานบุกรุก 

(7) ไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่หรือสรางความเสียหายอยางรายแรง

แกทางราชการ องคกร หรือหนวยงานที่สังกัด 

(8) ไมเปนผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เสียสิทธิตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
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(9) ไมเปนผูท่ีเคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุนตามขอ 20 (3) และ (4) 

ขอ 18 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(1) บริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชนของ

เงินกองทุน เพื่อสอดคลองและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบาน  

(2) ออกระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนที่ไมขัดแยง

กับระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

(3) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก ท้ังที่เปนกลุม องคกรชุมชน หรือ ปจเจกบุคคล

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(4) สํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และ

วิสาหกิจชุมชนในเขตทองที่หมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น ตลอดจนสํารวจและจัดทําขอมูลดังกลาว

ของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(5) พิจารณาการใหกูเงินตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด 

(6) ทํานิติกรรมสัญญา หรือดําเนินการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน 

(7) จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามที่กําหนดหรือไดตกลงกัน หรือตามที่สมาชิกจํานวน               

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอ และจะตองดําเนินการให

แลวเสร็จภายในสิบหาวัน นับแตวันที่รับคํารอง 

(8) จัดทําบัญชีและสงมอบเงินที่ไดรับการจัดสรร ดอกผล ผลตอบแทน หรือรายได                 

ท่ีเกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการคืนใหแกกองทุนใหครบเต็มตามจํานวนที่

ไดรับอนุมัติเบิกจาย ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีหนังสือหรือคําสั่งเปนที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ

กองทุนไมปฏิบัติตามหรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับที่กองทุน

กําหนด 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 

 *  ขอ 18 ทวิ ในกรณีกองทุนใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ เนื่องจากโดยสภาพขอเท็จจริงสุดวิสัยที่จะดําเนินการได ใหคณะกรรมการ

กองทุนรายงานปญหาและเสนอระเบียบปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาตอคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอําเภอพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบและประกาศใชเปนรายกรณี ตอไป 

  ขอ 19 กรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 

  ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการกองทุนประกอบดวย

กรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยู และใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารง
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ตําแหนงแทนกรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว

ในขอ 16 ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

  กรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับคัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนง

เกินสองวาระติดตอกันมิได 

 *  ขอ 19 ทวิ ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตไดรับมติจากที่

ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนตอ และมีความประสงคท่ี

จะปฏิบัติงานตอไปใหมีสิทธิเปนกรรมการกองทุนตอไปตามวาระ สวนจํานวนคณะกรรมการ

กองทุนที่ยังขาดอยูใหสมาชิกคัดเลือกจากผูสมัครคัดเลือกตามจํานวนที่เหลือ ใหกองทุนจัดทํา

รายงานการประชุม และเสนอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอทราบ 

  ขอ 20 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกองทุนพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการกองทุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(4) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมด 

(5) มีลักษณะตองหามตามขอ 17 (4) (5) และ (7) 

(6) คณะกรรมการใหออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาขาดคุณสมบัติและ                   

มีลักษณะตองหามตามขอ 17 

ในกรณีท่ีมีกรรมการกองทุนพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้ง

บุคคลจากสมาชิกเขาดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนแทนก็ได และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งแทนอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ใหนําบทบัญญัติในขอ 19 วรรคสาม มาใชบังคับกับกรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนง

ตาม (2) และ (3) 

ขอ 21 ใหคณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการกองทุน รอง

ประธานกรรมการกองทุน เหรัญญิกกองทุน และเลขานุการกองทุน 

ขอ 22 การประชุมคณะกรรมการกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม 

ถาประธานกรรมการกองทุนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน

กรรมการกองทุนทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการกองทุนและรองประธาน
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กรรมการกองทุนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กรรมการกองทุนผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนสวนตัวในเรื่องใด หามมิใหเขารวมประชุมใน

เรื่องนั้น 

 

หมวด 6 

กองทุนและสมาชิกกองทุน 

  ขอ 23 กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง อาจประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังนี้ 

(1) เงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ 

(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหโดยปราศจากภาระผูกพัน 

(3) เงินกูยืม 

(4) ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากกองทุน 

(5) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 

(6) เงินคาหุน 

(7) เงินสมทบจากกลุมหรือองคกรสมาชิก 

(8) เงินและทรัพยสินอื่นๆ ตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

ขอ 24 สมาชิกกองทุน ประกอบดวยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานนั้นและมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุน 

การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

เงื่อนไขและวิธีการที่กองทุนกําหนด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความตองการและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมืองเปนหลัก 

ขอ 25 คณะกรรมการกองทุนสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุน                      

ใหสมาชิกถือหุนของกองทุนหรือมีเงินฝากสัจจะไวท่ีกองทุน 

ในการชําระคาหุน สมาชิกอาจชําระเปนเงิน ทรัพยสิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑและ

วิธีการ ท่ีกองทุนกําหนด 

ขอ 26 ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในกําหนด

ระยะเวลาสิบหาวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนพนจากตําแหนงตามวาระ เพื่อพิจารณาผลการ

ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนและรับรองคณะกรรมการกองทุนที่ไดรับเลือกใหม 
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วิธีการในการเรียกประชุมใหเปนไปตามที่กองทุนกําหนด โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีของ

แตละหมูบานหรือชุมชนเมือง 

ขอ 27 นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลว คณะกรรมการกองทุน อาจเรียก

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได เมื่อมีเหตุท่ีตองขอมติหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม สมาชิกตาม

ระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนจะเห็นสมควร 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญ ภายใน

ระยะเวลาสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากสมาชิกซึ่งเขาชื่อกันมีจํานวน                

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ขอ 28 ในการประชุมสมาชิกตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

สมาชิกจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได แตผูรับมอบอํานาจ

นั้นจะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกวาหนึ่งรายมิได 

การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน

สิบหาวันนับแตวันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถามิใชเปนการประชุมใหญสามัญ

ประจําป เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดก็ใหถือเปน             

องคประชุม 

ขอ 28 สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด                     

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 

หมวด 7 

การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

  ขอ 30 สมาชิกตามขอ 18  (3) ท่ีประสงคจะขอกูเงินจากกองทุนตองจัดทําคําขอกู โดยระบุ

วัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจน โดยใหยื่นคํากูดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุน                        

ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาเงินกู ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด 

  ขอ 31 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกินจํานวนสองหมื่นบาท 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวาจํานวนที่กําหนดไว

ตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด

ตอไป แตท้ังนี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกินจํานวนหาหมื่นบาท 
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 *  ( วรรคสาม) (ถูกยกเลิก) 

  ขอ 31 ทวิ 

 **  ภายใตบังคับแหงขอ 31 ทวิ การอนุมัติเงินกู หรือ เงินยืมฉุกเฉิน ใหคณะกรรมการกองทุน

อนุมัติเงินกู รายหนึ่ง จํานวนไมเกินหนึ่งหมื่นบาท จากเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชี

กองทุนหมูบาน (บัญชีท่ี 1) ไปใชจายเพื่อการฉุกเฉิน หรือจําเปนเรงดวน โดยกองทุนหมูบาน

สามารถเบิกเงินฉุกเฉิน จากบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีท่ี 1) มาเก็บรักษาไวเปนเงินสดตามระเบียบ

ขอบังคับ หรือขอกําหนดของกองทุน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับ                       

ความเห็นชอบจากที่ประชุม  ซ่ึงสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

  ขอ 32 ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติเงินกูตามคําขอทั้งหมดหรือบางสวน                 

ใหบันทึกความเห็นในแบบคําขอกูยืมเงิน พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงินตลอดจนเงื่อนไข

และรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู แจงใหผูขอกูและธนาคารรับทราบโดยเร็ว 

  ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งแทนกรรมการกองทุนอยางนอยสองคน เปนผูแทน

คณะกรรมการกองทุนในการทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูท่ีไดรับอนุมัติเงินกู 

  การโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามวรรคสอง ธนาคารจะเปนผูทําหนาที่โอนเงินเขาในบัญชีผูกู            

ท่ีผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ตามคําสั่งและเงื่อนไขของคณะกรรมการ

กองทุน 

  ขอ 33 คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือทรัพยสิน

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด 

  ขอ 34 ใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเงินฝากและเงินกู

เปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมในหมูบานและชุมชนเมืองเปนหลัก และปดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือ

คาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย 

 *  ขอ 34 ทวิ ใหคณะกรรมการกองทุนเก็บรักษา หรือเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจาก

ผลกําไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

  (1)  ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากบัญชีกองทุน

หมูบาน (บัญชีท่ี 1) ไปใหสมาชิกกู หรือยืมไปลงทุน หรือเพื่อการฉุกเฉินจะตองนําเขาบัญชีกองทุน

หมูบาน (บัญชีท่ี 1) 

  (2)  ใหกองทุน จัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ทุกหกเดือน เพื่อจะไดรับทราบผล

ประกอบการของกองทุนโดยรวม 
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  (3)  ใหเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใชจาย หรือ

นําไปใชจาย และจัดสรรตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แตละกองทุนไดกําหนดขึ้น 

  (4)  ใหคณะกรรมการกองทุนทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผล

กําไรจากบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีท่ี 1) รวมทั้งวัตถุประสงคในการเบิกถอน พรอมหลักฐานแลว

ปดประกาศใหสมาชิกกองทุนไดรับทราบ และตรวจสอบ ณ ท่ีทําการกองทุน 

 **  ขอ 35 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณา

ตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืมพรอม

เงินตอบแทนจากผลกําไร ใหผูชําระใหแลวเสร็จตามวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) เงินกู หรือ เงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงใหกูหรือยืมเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจาก

เงินที่ไดรับจากการจัดสรรหรือสมทบจากสํานักงาน ใหผูกู หรือผูยืม ชําระใหแลวเสร็จภายใน

กําหนด ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ทําสัญญา 

(2) เงินกู หรือ เงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจาก

เงินกู หรือยืมจากสถาบันการเงิน ใหผูกูหรือผูยืม ชําระคืนตามที่กําหนดไวในสัญญา 

สมาชิกที่ประสงคจะชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมทุกประเภท ตองไปติดตอขอชําระคืนเงินกู 

หรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุน เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือ

เงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ท่ีจะตองสงชําระเงินคืน 

ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม

ทุกประเภทของสมาชิกใหกับสมาชิก จํานวน สาม ฉบับ 

ใหสมาชิก นําเงิน (เงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ไปฝาก

เขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก พรอมทั้ง ทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไวกับธนาคาร

เพื่อใหธนาคารถอนเงินจํานวนดังกลาว 

ใหธนาคารถอนเงิน ตามยอดเงิน ซ่ึงระบุไวในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แลวนํา

ฝากเขาบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชีท่ี 1) 

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแลวใหมอบ

หนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2) ใหกับสมาชิก 

เพื่อใหสมาชิกนําไปเก็บไวเปนหลักฐานฉบับหนึ่ง และนําไปมอบใหคณะกรรมการกองทุนตาม

ระเบียบ หรือขอบังคับของกองทุนหมูบาน หนึ่งฉบับ เพื่อเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชี หรือ

ดําเนินการในสวนหนึ่งที่เกี่ยวของ สวนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ 3) ใหธนาคารจัดเก็บไวเปนหลักฐาน 

ขอ 36 ในกรณีท่ีผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน ใหผูกูเสียเบี้ยปรับตามจํานวนที่ระเบียบหรือขอบังคับที่
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กองทุนกําหนดไวอยางแนนอนสําหรับจํานวนที่ขาดหรือคางชําระ เวนแตผูกูไดรับอนุญาตให             

ผอนผันการชําระหนี้ 

คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่งรายใดก็ได

เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ

ดําเนินการอื่นๆ ตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

ขอ 37 ในกรณีท่ีผูกูมิไดเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงินหรือเมื่อมี

หลักฐานอันสมควร เชื่อไดวาผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดยปราศจากเหตุผลอัน

สมควร ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือ

คาตอบแทนที่คางชําระคืนเต็มจํานวนไดโดยทันที 

ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงมติใหผูกูซ่ึงนําเงินกูไปใชนอกกรอบ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในคําขอกูยืมเงินพนจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวันหลังจากวัน

ยกเลิกสัญญา 

สมาชิกซึ่งที่ประชุมสมาชิกมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามวรรคสอง หามมิใหสมัครเขา

เปนสมาชิกของกองทุนเปนระยะเวลาสองป 

 *  ขอ 37 ทวิ กรณีท่ีบทบัญญัติตามความในหมวดหนี้ขัดหรือแยงกับหลักศาสนาของสมาชิก

กองทุน ใหคณะกรรมการกองทุนสามารถกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการใชประโยชนจาก

เงินกองทุน และการกําหนดผลตอบแทนใชคืนกองทุนใหสอดคลองกับหลักศาสนาของสมาชิกนั้น

ได 

 

หมวด 8 

การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

 

  ขอ 38 ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทําบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการ                    

ท่ีคณะกรรมการกําหนดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิกทราบ รวมทั้งใหจัดทํา

สรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

  คณะกรรมการกองทุนตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก 

  คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นสมควรเปนผูตรวจสอบกองทุน เพื่อ

ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและการดําเนินงานของคณะกรรมการ
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กองทุนไดตามที่เห็นสมควร ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุนมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกองทุน 

  ขอ 39 ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํารานงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 

และสงใหผูตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทาง

บัญชีของทุกป 

  ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีกองทุนเพื่อทําหนาที่ประเมินผลการใช

จายเงินและทรัพยสินของกองทุนโดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาว

เปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และใหทําบันทึกรายงานผลการ

สอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุน พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและสาธารณชน 

  ขอ 40 การจัดสรรกําไรสุทธิ เมื่อสินปทางบัญชีหากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ

คณะกรรมการกองทุนสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกองทุนกําหนด 

 

หมวด 9 

บทเฉพาะกาล 

 

 *  ขอ 41 ในวาระเริ่มแรกในสวนของหมูบาน ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือน

ในหมูบานครัวเรือนละหนึ่งคน เพื่อเปดเวทีชาวบานในการชี้แจง ทําความเขาใจ เตรียมความพรอม 

และดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนจากผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 17 โดยมีคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนใหการเลือกสรรดําเนินไปดวย

ความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

  การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผูมาประชุมจะตองมีหัวหนาครัวเรือนจํานวนไมนอยกวาสามใน

ส่ีของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบาน ท้ังนี้ หัวหนาครัวเรือนอาจมอบหมายใหผูแทนครัวเรือนเขา

ประชุมแทนได 

  เมื่อที่ประชุมกําหนดวิธีการเลือกแลวเสร็จ ใหผูใหญบานและประชาคมหมูบานตลอดจน

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสนับสนุนใหการเลือกคณะกรรมการกองทุนเปนไปตาม

มติของเวทีชาวบาน 

  ในสวนของชุมชนเมืองใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเปนผูทําหนาที่

แทนผูใหญบานตามวรรคแรก 
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 *  ขอ 41 ทวิ หมูบานหรือชุมชนเมืองที่ยังไมสามารถจัดประชุมเพื่อเปดเวทีชาวบาน ในการ

ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน ตามขอ 41 ใหอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ

ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

  (1)  สํารวจจํานวนครัวเรือนของหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีอยูอาศัยจริงวาเปนจํานวนเทาใด 

และเมื่อทราบจํานวนตามขอเท็จจริง ใหใชจํานวนครัวเรือนตามขอเท็จจริงเปนฐานในการคิด

คํานวณจํานวนของสามในสี่ของครัวเรือน 

  (2)  เมื่อสํารวจขอเท็จจริงของครัวเรือนแลว ใหจัดประชุมเพื่อเปดเวทีชาวบาน และ

ดําเนินการจัดประชุมครั้งแรก มีจํานวนผูแทนครัวเรือนมาไมครบสามในสี่ของจํานวนครัวเรือน

ท้ังหมด ใหดําเนินการจัดประชุมเปนครั้งที่สอง อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อจัดประชุมเปนครั้งที่สองแลวจํา

วนผูแทนครัวเรือนยังไมครบตามที่กําหนด ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

   ก.  ทําการสํารวจความจํานงของผูแทนครัวเรือนเปนรายครัวเรือนวาจะมี                      

ความประสงคท่ีจะเขารวมประชุมเพื่อเปดเวทีชาวบานหรือไม 

   ข.  เมื่อดําเนินการสํารวจความจํานงของผูแทนครัวเรือนเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการ

ประชุม เพื่อเปดเวทีชาวบานเปนครั้งที่สาม โดยเรียกประชุมเฉพาะผูแทนครัวเรือนที่มีความจํานง                  

เขารวมประชุม และผูเขารวมประชุมครั้งที่สาม จะตองไมนอยไปกวาการประชุมทั้งสองครั้งที่ผาน

มา และจะตองมีผูแทนครัวเรือนที่แสดงความจํานงเขารวมประชุมจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ 

  (3)  หลังจากที่ไดดําเนินการประชุม ครั้งที่สาม เสร็จเรียบรอยแลว ใหอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอ รวบรวมเอกสารอันประกอบไปดวย 

   ก.  บัญชีรายชื่อความจํานงของผูแทนครัวเรือน 

   ข. สําเนาบันทึกรายงานการประชุมเวทีชาวบาน 

   ค. แบบติดตามสังเกตการณคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                 

(กทบ.1) 

  จัดสงใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด พิจารณาใหความเห็นชอบวาเห็นสมควร

ใหถือเปนการจัดเวทีชาวบานโดยสมบูรณหรือไม และเมื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

มีมติเห็นชอบ ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหความ

เห็นชอบเปนรายกรณี ตอไป 

  ขอ 42 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่กรรมการกองทุนตามขอ 41 เขาดํารง

ตําแหนงใหกรรมการกองทุนจับสลากออกจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด 

  ใหนําบทบัญญัติในขอ 19 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหนึ่งโดย

อนุโลม 
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  ขอ 43 คณะกรรมการกองทุนตามขอ 41 ตองดําเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งกองทุนตอ

คณะกรรมการหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเปดบัญชีเงินฝากของ

คณะกรรมการกองทุนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันหลังจากไดรับเลือก 

  ขอ 44 ใหคณะกรรมการกองทุนตามขอ 41 เปดบัญชีฝากออมทรัพยภายใตช่ือบัญชี 

“กองทุนหมูบาน (ช่ือบาน........................................หมูท่ี.................. ตําบล/แขวง

.................................................อําเภอ/เขต............................................................................จังหวัด

....................................................)” ไวกับธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ 

  ขอ 45 ภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการประเมินผลการ

ดําเนินการตามระเบียบนี้ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป 

 *  ขอ 45 ทวิ ในระยะเริ่มแรก หากประธานกรรมการยังมิไดแตงตั้งผูแทนคณะกรรมการหรือ

ผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ตามขอ 14 ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดสามารถดําเนินการประชุมไดโดยใหถือวาครบองคประชุมตลอดจนมีอํานาจหนาที่ ตามขอ 

15 ได 

 

 

             ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 

 

      (ลงนาม)  สุวิทย  คุณกิตติ 

 

 

           (นายสุวิทย  คุณกิตติ) 

             รองนายกรัฐมนตรี 

                 ประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 118 ตอนพิเศษ 48 ง ลงวันที่ 30  พฤษภาคม 2544 

 

 



 
 

 

 

211 

พระราชบัญญัติ 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

พ.ศ. 2547 

…………………………………. 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

เปนปท่ี 59 ในรัชกาลปจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตร 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2547” 

  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              

เปนตนไป 

  มาตรา 3 ในราชบัญญัตินี้ 

  “กองทุนหมูบาน” หมายความวา กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

  “หมูบาน” หมายความวา หมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ 

  “ชุมชนเมือง” หมายความวา ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขต

พ้ืนที่อ่ืน ท้ังนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  “คณะกรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

  “กรรมการกองทุนหมูบาน” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของกองทุนหมูบานหรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง 

แลวแตกรณี 
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  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 

  “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ 

  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา 4 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ

และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด 1  

กองทุนหมูบาน 

.................................................... 

  มาตรา 5 ในแตละหมูบานหรือชุมชนเมืองใหจัดตั้งกองทุนหมูบานขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อ

วา “กองทุนหมูบาน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แลวแตกรณี โดยใหคณะผูจัดตั้งกองทุนหมูบานยื่น

ขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมูบานตอนายทะเบียนกองทุนหมูบานตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

  กองทุนหมูบานที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

(1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได 

เพิ่มรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการ

หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(2) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับประชาชนใน

หมูบานหรือชุมชนเมือง 

(3) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอื่น เพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงค 

(4) ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอื่น เพื่อประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหแก

เศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 
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(5) กระทําการใดๆ เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ

สมาชิกหรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใด กําหนดใหกิจการกองทุนหมูบานตอง

ดําเนินการหรือตองเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม อันเปนภาระที่ไมเหมาะสมหรือเกินสมควร 

คณะกรรมการอาจเสนอตอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดําเนินการใหมีการลดภาระดังกลาวแกกิจการของ

กองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 6  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบาน ประกอบดวย 

(1) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(3) เงินที่สมาชิกนํามาลงหุนหรือฝากไวกับกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(4) เงินหรือทรัพยสินอานที่กองทุนหมูบานไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือขอ

ผูกพันใดๆ 

(5) ดอกผล รายได หรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 

มาตรา 7 สมาชิกและกรรมการกองทุนหมูบานตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การคัดเลือกกรรมการกองทุนหมูบานตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวนที่

ใกลเคียงกัน 

มาตรา 8 การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการดําเนินการของกองทุนหมูบานใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 9 คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกองทุนหมูบาน รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได หรือ

ผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 

(2) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 

(3) จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

(4) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 

(5) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 

(6) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอื่นตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
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(7) ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน 

(8) จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 

(9) สํารวจ และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และ

วิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับ

กองทุนอื่นๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(10) พิจารณาดําเนินการใดๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดของ

สมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(11) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง 

(12) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบาน 

(13) รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุน

หมูบาน ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิก

ทราบตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(14) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการ

กําหนดหรือมอบหมาย 

  การดําเนินการใดๆ ตาม (10) ใหใชจายจากเงินรายไดของกองทุนหมูบาน ซ่ึงมิใชเงินที่

ไดรับจัดสรรจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  มาตรา 10 ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนหมูบานใด ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และ

หนี้สินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  ในกรณีท่ีกองทุนหมูบานใดยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่นเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบานใหม 

หรือยุบรวมกับกองทุนหมูบานอื่น ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ และหนี้ของกองทุน

หมูบานนั้นไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหมหรือกองทุนหมูบานที่ไปรวม แลวแตกรณี ท้ังนี้ 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  ในกรณีท่ีกองทุนหมูบานใดแยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบานใหม 

หรือยกกองทุนหมูบานบางสวนเพื่อรวมกับกองทุนหมูบานอื่น ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน 

สิทธิ และหนี้บางสวนของกองทุนหมูบานนั้น ไปเปนของกองทุนหมูบานที่จัดตั้งใหมหรือกองทุน

หมูบานที่ไปรวมแลวแตกรณี ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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หมวด 2 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

 

  มาตรา 11 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ” เคยเปนหนวยงานของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

  (1)  เปนแหลงเงินทุนเพื่อจัดสรรใหกองทุนหมูบาน สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ 

สรางงาน สรางรายได เพิ่มรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสราง

สวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (2)  เปนผูจัดหาแหลงเงินทุนและประสานงานในการกูยืมเงินระหวางกองทุนหมูบาน 

  (3)  สงเสริมและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ

บริหารจัดการกองทุนหมูบานของตนเอง 

  (4)  สนับสนุนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานหรือชุมชนเมืองทั้งใน

ดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและ

สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (5)  สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก

ประชาชนหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  มาตรา 12 ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ประกอบดวย 

(1) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา 31 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(3)  เงินหรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดรับบริจาคโดย

ปราศจากเงื่อนไขหรือขอผูกพันใดๆ 

(4)  ดอกผล รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

  มาตรา 13 กิจการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไมอยูในบังคับแหงกฎหมาย

วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ กฎหมายวาดวยเงินทดแทน และกฎหมายวาดวยประกันสังคม ท้ังนี้ ผูอํานวยการ เจาหนาที่ 

และลูกจางของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่

กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวา

ดวยเงินทดแทน 
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  มาตรา 14 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตาม

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

  มาตรา 15 คาใชจายในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ใหจาย

จากเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

  รายไดของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหเปนของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ โดยไมตองนําสงเปนรายไดของแผนดิน 

  เงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสวนที่ยังมิไดจัดสรรใหแกกองทุนหมูบาน 

ใหนําไปหาผลประโยชนไดโดยการฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย หรือซื้อ

หลักทรัพยของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  ทรัพยสินอื่นของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหนําไปหาผลประโยชนซ่ึงไมมี

ลักษณะที่เสี่ยงตอความเสียหายไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

  มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “กทบ.” ประกอบดวย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมคนที่สอง 

(4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดี

กรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชี เปนกรรมการโดยตําแหนง 

(5) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานจํานวนสิบสี่คน 

(6) ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (5) และ (6) ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (5) ใหคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

ประธานกรรมการอาจแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได 

มาตรา 17 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้ง

อีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
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ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหประธานกรรมการแตงตั้ง

กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิแทน โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนง 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึน

ใหมใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไป

จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตร 17 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการมีมติใหออก 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  มาตรา 19 คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและ

สํานักงาน 

(2) จัดหาเงินทุนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และจัดสรรเงินใหแกกองทุน

หมูบาน 

(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

จายเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนําทรัพยสินของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติไปหาผลประโยชน 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียน

กองทุนหมูบาน 

(6) ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง 

และการพนจากตําแหนงของกรรมการกองทุนหมูบาน รวมทั้งการบริหารงานและการประชุมของ

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

(7) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก 

(8) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมูบาน 
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(9) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคระกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

(10)  ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจาก

ตําแหนง การปฏิบัติงานในหนาที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

(11)  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมูบาน 

(12)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนในทุกระดับ 

(13)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(14)  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทํางบการเงินของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหคระรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(15)  ติดตามประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานแลวรายงานตอ               

คณะรัฐมนตรี 

(16)  ออกประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(17)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ในกรณีท่ีมีการออกระเบียบใหมเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานหรือสมาชิก ถากรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิกผูใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะ

ตองหามขัดกับระเบียบใหมดังกลาว ใหผูนั้นพนจากการเปนกรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิก 

แลวแตกรณี 

  มาตรา 20 กรรมการและอนุกรรมการอาจไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่

พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหจายจากเงินกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก

กระทรวงการคลัง 

  ท่ีปรึกษาอาจไดรับคาตอบแทน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยไดรับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

  มาตรา 21 ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติมีสํานักงานใหญ เรียกวา “สํานักงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “สทบ.” และอาจตั้งสาขาตามความจําเปนก็

ได 

  มาตรา 22 สํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) ดําเนินการตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ. 

(2) เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
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(3) ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการและองคการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

(4) ดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับกองทุน

หมูบานและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

(5) ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเสนอตอคระกรรมการ 

(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา 23 ใหคณะกรรมการเปนผูคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามที่ระเบียบที่คระกรรมการกําหนดใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแล

โดยทั่วไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํานักงาน 

ผูอํานวยการอาจแตงตั้งรองผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ โดยความเห็นชอบของคระ

กรรมการเปนผูชวยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูอํานวยการหรือบุคคลซึ่งผูอํานวยการมอบอํานาจ เปนนายทะเบียนกองทุนหมูบานโดย

มีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ใหผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง และรับผิดชอบการบริหารกิจการ

ของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และตาม

กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกิจการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติท่ีเกี่ยวของกับบุคคลภายนอกให

ผูอํานวยการเปนผูแทนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

นิติกรรมที่ผูอํานวยการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนดยอม

ไมผูกพันกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ใหผูอํานวยการไดรับเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การปฏิบัติงานในหนาที่ และการประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูอํานวยการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 24 เพื่อประโยชนในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอใหเจาหนาที่ของ

รัฐมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางในสํานักงานเปนการชั่วคราวได ท้ังนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น แลวแตกรณี 

เจาหนาที่ของรัฐผูใดไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน                 

ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจากราชการหรืออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ 

และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสํานักงาน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือ
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ประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว 

แลวแตกรณี 

มาตรา 24 ในกรณีเจาหนาที่ของรัฐตามมาตร 24 ขอกลับเขารับราชการหรือปฏิบัติงานใน

สังกัดเดิมภายในเวลาที่อนุมัติ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับ

เงินเดือนตามขอตกลงที่ทําไวในการอนุมัติตามมาตร 24 

 

หมวด 3 

การบัญชีและการตรวจสอบ 

  มาตร 26 ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีใหสํานักงานจัดทํางบ

การเงินแสดงฐานะการเงินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

  มาตรา 27 ใหคณะกรรมการแตงตั้งผูตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร                 

ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบ 

  ใหผูตรวจสอบตามวรรคหนึ่งจัดสงผลประกอบการและงบการเงินใหสํานักงาน และแสดง

ความเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 

  มาตรา 28 ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติแลวรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง 

  ใหสํานักงานจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

  การปดบัญชีใหกระทําปละหนึ่งครั้งตามรอบปงบประมาณ และใหจัดสงงบการเงินให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้น

ปงบประมาณ เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว ใหเสนองบ

การเงินดังกลาวตอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 
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หมวด 4 

การกํากับและควบคุม 

---------------------------- 

  มาตรา 29 ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ โดยทั่วไปเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

  ในกรณีท่ีผูอํานวยการเห็นวา กองทุนหมูบานดําเนินการจัดการกองทุนหมูบานในลักษณะที่

อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหมูบาน หรือกองทุนหมูบานไมปฏิบัติตามประกาศ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของคระกรรมการ ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาสั่งระงับการจายเงิน

ของกองทุนหมูบานหรทอใหกองทุนหมูบานชดใชหรือใหสงคืนเงินที่เบิกจายไปแลว โดยใหแจง

คําสั่งเปนหนังสือไปยังกองทุนหมูบาน 

  หากกองทุนหมูบานไมเห็นดวยกับคําสั่งตามวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ

ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของผูอํานวยการ 

 

บทเฉพาะกาล 

---------------------------- 

  มาตรา 30 ใหกองทุนหมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 เปนกองทุนหมูบานตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลา

สามป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  มาตรา 31 เมื่อไดมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหถือวาการดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการ

มหาชน) ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการ

มหาชน) พ.ศ. 2544 เสร็จสิ้นลงแลว และใหรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว

ดําเนินการตามมาตรา 44 (2) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการ

ดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา 

  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ รายไดและลูกจางของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) ท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 และของสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีในสวนที่เกี่ยวกับสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติท่ี
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จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2544 ไปเปนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกวาจะ

มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ใหกรรมการกองทุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติ

หนาที่กรรมการกองทุนหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาครบวาระ 

  ใหสมาชิกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 เปนสมาชิกตอไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ในวาระเริ่มแรก ใหผูอํานวยการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติตามพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 ซ่ึงดํารง

ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ไป

จนกวาสัญญาจางผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจะสิ้นสุดลง และเมื่อสัญญาจางสิ้นสุด

ลงแลวใหดําเนินการคัดเลือกผูอํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 

  ในระหวางยังไมมีการคัดเลือกผูอํานวยการตามวรรคหก ใหประธานกรรมการแตงตั้งบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการไปจนกวาผูอํานวยการที่ไดรับคัดเลือกตาม

พระราชบัญญัตินี้จะเขารับหนาที 

  ใหนําบรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 มาใช

บังคับกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมจนกวาจะไดมี

ประกาศระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดเปน

อยางอื่น 

 

 

       ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

       พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

                       นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเสริมสรางกระบวนการ

พ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองดวยการใหชุมชนเปนผูกําหนดอนาคตและจัดการหมูบาน

หรือชุมชนตามภูมิปญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในดานการเรียนรู การสรางและการพัฒนา

ความคิดริเริ่มเพื่อการแกไขปญหา การสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชนและองคกรชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุนเศรษฐกิจของ

หมูบานและชุมชนเมืองอันเปนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสราง

ภูมิคุมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมีความสําคัญและ

เปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับ

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแกกองทุนหมูบานเปนกลไกใหประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง

นําไปใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเพิ่มรายได และลดรายจายในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง และเพื่อใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รวมทั้งกองทุนหมูบานและกองทุน

ชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศนดานการบริหาร

และการพัฒนาที่มุงสรางกระบวนการเรียนรูท่ีมีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปดกวางมี

คุณธรรม และความมีการเรียนรูรวมกันโดยอาศัยหลักของการเอื้ออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร 

ตลอดจนมีการสรางและพัฒนาความคิด ความเขาใจใหเปนระบบในลักษณะของการบูรณาการทุก

เรื่องเขาดวยกันและสนับสนุนใหเกิดเครือขายกองทุนในทุกระดับอยางยั่งยืนและตอเนื่อง              

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

 

 

 

 
 



ภาคผนวก ค 
เอกสารเกี่ยวกับโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

คําขอกูเงินกองทุนหมูบาน……… 
วันที่.......เดือน................พ.ศ. 25............ 

 ขอที่ 1) ขาพเจาชื่อ-นามสกุล...............................................................................อายุ..........ป 
อยูบานเลขที่............ หมู............ ตําบล.................................... อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 ขอที่ 2) มีความประสงคจะขอกูเงินจากกองทุน จํานวน...................บาท (...........................) 
เพื่อนําไปใชจายเกี่ยวกับ.....................................................................................................................  
โดยใชระยะเวลาในการชําระคืน........เดือน/ป 
 ขอที่ 3) ถากองทุนไดอนุมัติใหขาพเจากูตามคําขอนี้ ก็ไดโปรดนําเงินจํานวนดังกลาวฝาก
เขาบัญชีออมทรัพย ธนาคาร..................................... สาขา.................................... จังหวัดปทุมธานี 
บัญชีเลขที่............................................................... ซ่ึงเปนบัญชีของขาพเจา 
 ขอที่ 4) ในการขอก็เงินครั้งนี้ ถาไดรับอนุมัติใหกู ขาพเจาเสนอหลักประกันสัญญากู จะนํา
บุคคล/หลักทรัพย คือ 1………………………………… 2…………………………………………. 
มาทําสัญญาค้ําประกันดวย 

ขอที่ 5) ในการขอกูเงินคร้ังนี้ ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรส (ถามี)      
 
 
      ลงชื่อ ....................................... สมาชิกผูขอกู  
                    (...............................................) 
 
      ลงชื่อคูสมรส.....................................ผูใหความยินยอม    
                      (.................................................)  
 
 
 
 

คณะกรรมการกองทุนบันทึกลงมติ 

อนุมัติ  ไมอนุมัติ 

เพราะ............................................. 
...................................................... 
ลงช่ือ ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
ลงช่ือ....................................... 
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สัญญากูเลขที่........../ 25.............. 

 สัญญากูยืมเงินกองทุนหมูบาน................................. 
 
วันที่....... เดือน.............. พ.ศ. 25......... 
 ขอที่ 1) สัญญากูยืมเงินนี้ทําขึ้นระหวาง กองทุนหมูบาน............................ตั้งอยูหมู............. 
ตําบล............................... อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
โดยมีนาย/นาง.................................................. และนาย/นาง.............................................................. 
ผูแทนของคณะกรรมการกองทุน ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาจะเรียกวา “ผูใหกู” กับนาย/นาง...................... 
..................................... อายุ ................ป อยูบานเลขที่.............. หมูที่............... ตําบล........................ 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมาชิกกองทุนเลขที่..........................ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ผูกู”  
 ขอที่ 2) “ผูใหกู” ไดตกลงให “ผูกู” กูยืมเงินไปจํานวน .....................บาท (..........................) 
โดย “ผูใหกู” จะนําเงินจํานวนดังกลาวฝากเขาบัญชีของ “ผูกู” คือธนาคาร......................................... 
สาขา......................... จังหวัดปทุมธานี บัญชีเลขที่........................................................ 
 ขอที่ 3) ระยะเวลาการกูยืมกําหนดเวลา..........เดือน/ป โดยนับตั้งแตวันที่ “ผูใหกู” ไดนําเงิน
เขาบัญชีของ “ผูกู” ตามขอ 2) โดย “ผูกู” ยินยอมใหคิดดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ.....ตอป โดย “ผูกู” 
ตกลงจะชําระคืนดังนี้ 
 ขอ 3.1) ชําระเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ย เปนรายเดือน/ป รวม..............เดือน/ป รวมเปนเงิน    
...................... บาท ครบทุกเดือน/ป โดยถือวันทําสัญญาฉบับนี้เปนวันครบกําหนดการชําระตน
พรอมดอกเบี้ย 
  ในการชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยจะนําเงินดังกลาวตามขอ 3.1) “ผูกู” จะชําระผานบัญชี
ของ“ผูใหกู” คือบัญชีออมทรัพย ธนาคาร......................... สาขา.......................... จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อชําระแลว “ผูกู” มีหนาที่แจงให“ผูใหกู” ทราบ พรอมกับสงมอบสําเนาใบฝากเงินใหแก “ผูใหกู”
เพื่อ “ผูใหกู” จะไดออกใบเสร็จรับเงินให “ผูกู” ตอไป ทั้งนี้ใหถือวาวันที่ “ผูกู” นําเงินเขาบัญชี
ดังกลาว เปนวันชําระเงินของ “ผูกู” หรือในการชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยจะนําเงินดังกลาวตามขอ 
3.1) “ผูกู” จะชําระให “ผูใหกู” ณ ที่ทําการกองทุนหมูบาน.............................. ตําบล....................... 
 ขอที่ 4) กรณีที่ “ผูกู” ผิดนัดชําระหนี้ภายในกําหนดตามขอ 3.1) เปนจํานวน 3 งวด 
ติดตอกันใหถือวาผิดนัดชําระหนี้ และหรือผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดแหงสัญญานี้ “ผูกู” ยินยอมใหถือ
วาผิดนัดทั้งหมด และยินยอมให “ผูใหกู” คิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดได ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 
“ผูใหกู” พึงเรียกไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศของ “ผูใหกู” 
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นับแตวันผิดนัดเปนตนไป โดยผูใหกูไมจําเปนตองแจงให “ผูกู” ทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการตัดสิทธิ 
“ผูใหกู” ที่จะบอกเลิกสัญญา แลวเรียกหนี้ที่คางชําระคืนทั้งหมดไดกอนครบกําหนดในสัญญา 
 ขอที่ 5) สัญญากูทําขึ้น ณ ที่ทําการกองทุนหมูบาน........................มีขอความตรงกันรวม..... 
ฉบับ โดยตนฉบับไดเก็บไวที่ “ผูใหกู” สวนสําเนาอีก ..........ฉบับ ไดมอบหมายให “ผูกู ผูค้ําประกัน 
(ทุกคน) และธนาคารที่เกี่ยวของ 
 ขอที่ 6) ถาหาก “ผูกู” เสียชีวิตในขณะที่ความรับผิดชอบของ “ผูกู” ในขอที่ 3) เกิดขึ้นแลว 
“ผูกู” ยินยอมใหเรียกเก็บหนี้เต็มจํานวนของเงินตน ดอกเบี้ย จากเงินที่ “ผูกู” มีสิทธิจะไดรับจาก
สวัสดิการสงเคราะหเครือขาย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ขาพเจาเปนสมาชิก (ถามี) 
 ขอที่ 7) ในการทําสัญญากูคร้ังนี้ มีสมาชิกกองทุนเดียวกันมาทําสัญญาค้ําประกันรวม 2 ราย 
คือ 
  นาย/นาง................................................................................... อายุ..............ป       
อยูบานเลขที่.......... หมู.....ตําบล................ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมาชิกเลขที่.............  
  และนาย/นาง................................................................................... อายุ..............ป       
อยูบานเลขที่.......... หมู.....ตําบล................ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สมาชิกเลขที่.............  
 ขอที่ 8) คูสัญญาและผูเกี่ยวของทุกฝายไดอานขอความในสัญญาฉบับนี้แลว จึงไดลงลายมือ
ช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
     ลงชื่อ ผูใหกู   ................................... ผูแทนกองทุน 
            (......................................) 

ลงชื่อ ผูใหกู   ................................... ผูแทนกองทุน 
            (......................................) 

ลงชื่อ ผูกู      ..................................... ผูกู 
            (......................................) 

ลงชื่อ คูสมรส ................................... ผูใหความยินยอม 
             (......................................) 

ลงชื่อ            ................................... พยาน 
             (......................................) 
               .................................. พยาน 
             (......................................) 
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หนังสือรับสภาพหนี้ 
 
ทําที่สํานักงานกองทุนหมูบานหมูที่...................... 
ตําบล............................... อําเภอ ......................... 

จังหวัดปทุมธานี12120 
 

วันที่........ เดือน..................................... พ.ศ. ....................... 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................ 
เกิดวันที่.............. เดือน.................................. พ.ศ........................ อายุ.........ป อยูบานเลขที่............... 
หมูที่.......... ตําบล........................... อําเภอ.......................................... จังหวัด..................................... 
สมาชิกกองทุนเลขที่......................... ไดกูยืมเงินของกองทุนหมูบาน หมูที่......................................... 
จํานวนเงิน .....................บาท (...........................................) เมื่อวันที่ ............. เดือน............พ.ศ........ 
ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ ..........ตอป กําหนดชําระเงินพรอมดอกเบี้ยใหแกกองทุนฯ จํานวน........งวด
งวดละเดือนในอัตราเดือนละ..........บาท เปนเวลานาน...................เดือน และงวดสุดทายตองชําระ
ในวันที่ ........ เดือน.................. พ.ศ.............. รายละเอียดปรากฎตามสัญญากูยืมที่แนบทายหนังสือ
รับสภาพหนี้ 
 ขาพเจาขอยอมรับวา ยังคางชําระหนี้เงินกูคืนใหแกกองทุนหมูบาน หมูที่............................ 
ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยเปนเงินทั้งส้ิน จํานวน......................... บาท (................................................) 
 ขาพเจาตกลงและยินยอมขอผอนชําระเปนงวด ๆ ละเดือน จํานวน................งวดในอัตรา  
เดือนละ....................... บาท (...............................................) รวมทั้งส้ิน.................................งวด 
 ถาหากขาพเจาผิดนัดชําระไมชําระหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้ดังกลาวขางตน งวดหนึ่งงวด
ใดหรือผิดนัดไมชําระหนี้จํานวนสองงวดติดตอกัน ใหถือวาขาพเจาเปนผูผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด 
และตกลงยินยอมใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หมูที่..................... ดําเนินการฟองรองคดี
ขาพเจาไปตามกฎหมายไดทันที โดยไมตองบอกกลาวใหทราบกอนแตอยางใด ในการนี้ขาพเจา
ขอรับผิดตามสัญญารับสภาพหนี้และคาใชจายอื่น ๆ ที่กองทุนไดจายแกขาพเจา เชน คาฤชาธรรม
เนียม คาทนายความ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตามที่ไดจายจริงดวย 
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 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้โดยตลอดแลวเห็นวา มีความถูกตอง
ตามเจตนาของขาพเจาทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานในการจัดทําหนังสือรับสภาพหนี้ จึงไดลง
ลายมือช่ือตอหนาพยานทั้งสองไวเปนหลักฐาน 
 
  
    ลงชื่อ...................................................ผูรับสภาพหนี ้
           (...................................................) 
 
    ลงชื่อ...................................................ประธานกองทุน 
           (...................................................) 
 
    ลงชื่อ...................................................เหรัญญิกกองทุน 
           (...................................................) 
 
    ลงชื่อ...................................................พยาน 
           (...................................................) 
 
    ลงชื่อ...................................................พยาน 
           (...................................................) 
 
 



ภาคผนวก ง 

ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ขาราชการผูเกี่ยวของกับโครงการ 

1) นายเอกพร จุยสําราญ อายุ 46 ป 

ตําแหนง ปลัดอําเภอ (หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง) 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 

ประสบการณการทํางาน 21 ป 

2) นางสาวนวลจันทร อยูฤทธิ์ อายุ 53 ป 

ตําแหนง พัฒนาการอําเภอคลองหลวง 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 

ประสบการณการทํางาน 29 ป 

3) นางนันทนา อุนหนาฝาคั่ง อายุ 37 ป 

ตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

ระดับการศึกษา ปริญญาโท 

ประสบการณการทํางาน 7 ป 

 

 

 



ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล    นางสาวมรรษมน  บัวภา 
 
ประวัติการศึกษา    ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม) 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
     ปที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2549 
     (เกยีรตินิยมอนัดับ 2) 
 
ประสบการณทํางาน   - 
 
ท่ีอยูปจจุบัน    31/28 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร                     
                                                                    10210 




