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บทคดัย่อ 

 
  การบรหิารจดัการกองทุนหมู่บา้นลาํพญาในจาํนวน 11 กองทุนมคีณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจํานวนไม่น้อย
กว่า 9 คน แต่ไม่เกนิ 15 คน  กรรมการต้องเป็นบุคคลที#มคีวามรู้ ความสามารถ มภีาวะการเป็นผู้นํา เสยีสละเวลา มี
ความรบัผดิชอบ และมปีระสบการณ์ เป็นที#ยอมรบัของประชาชนที#จะบรหิารจดัการเงนิกองทุนได ้พรอ้มกนันี9ในการ
บรหิารจดัการกองทุนที#มีประสทิธิภาพจะมหีลกัเกณฑ์และระเบยีบข้อบงัคบัเกี#ยวกบัการเป็นสมาชิกภาพ (การเป็น
สมาชิก การลาออก การฝากเงนิออม การถือหุ้น ค่าธรรมเนียม) การรบัเงนิ การจ่ายเงนิของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้น การกูย้มืเงนิและการชําระคนืเงนิกู ้การจดัทําบญัชขีองกองทุน  การตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
ของกองทุนหมู่บา้น มกีารกระจายผลประโยชน์อย่างทั #วถงึ เพื#อพฒันาอาชพี สรา้งงานสรา้งรายได ้และลดรายจ่ายใน
การครองชพีบรรเทาเหตุฉุกเฉินในกรณีที#จําเป็นเพื#อใช้ในการทําทุน แก่เกษตรกรทั 9งหมู่บ้าน มกีารหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื#อง 
 จากการศกึษาพบว่าปจัจยัที#ทาํใหต้ําบลลาํพญา ในดา้นการบรหิารจดัการกองทุนหมู่บา้นประสบความสาํเรจ็ 
สามารถสรุปได ้ดงันี9 
                1. สมาชกิในหมูบ่า้นมคีวามรกั เสยีสละ ความซื#อสตัย ์จรงิใจ และความพรอ้มจะทาํใหก้ารบรหิารกองทุน
สาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีสมาชกิมสีว่นร่วมในการวางแผน มคีวามรบัผดิชอบ  ยุตธิรรม โปร่งใส 
                 2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มของหมู่บา้นในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในหมู่บา้นเป็นปจัจยัที#
สาํคญัอกีประการหนึ#ง    เพราะจะสง่ผลต่อการบรหิารงานเงนิกองทุนไดด้มีคีวามมั #นใจมากขึ9น 
                3. ผูนํ้าของหมู่บา้น  ควรจะเป็นผูท้ี#มคีวามเสยีสละ  ซื#อตรง  อุทศิเวลาทาํงานเพื#อสว่นรวมผูนํ้าจะตอ้งเป็น
อนัหนึ#งอนัเดยีวกนัจะทาํใหป้ระชาชนเกดิความเชื#อถอืไวใ้จ มคีวามรบัผดิชอบ ประสานเก่ง 
                4. มกีารใหข้อ้มลูขา่วสาร ความชดัเจนในวตัถุประสงคแ์ละนโยบายกองทุนหมูบ่า้นอย่างชดัเจน เพื#อให้
สมาชกิมคีวามเขา้ใจอย่างถูกตอ้ง 
            ผลจากการศกึษากองทุนหมู่บา้นในตําบลลาํพญามคีณะกรรมการบรหิารจดัการและสมาชกิที#ด ีไม่มปีญัหา
ดา้นการบรหิารจดัการ สามารถเกบ็เงนิเงนิกูไ้ดต้ามกาํหนด และมกีารทาํประกนัความเสี#ยง และทุกกองทุนทาํรายงาน
สง่ทุกเดอืนกบัหน่วยงานของรฐัที#เกี#ยวขอ้ง การบรหิารงานที#มปีระสทิธภิาพจงึทาํใหก้องทุนหมูบ่า้นตําบลลาํพญา
ประสบความสาํเรจ็ ขอ้เสนอแนะ กองทุนหมู่บา้นควรเกบ็ขอ้มลูเอกสารไวใ้นคอมพวิเตอร ์เพื#อสะดวกในการสบืคน้ และ
สามารถเรยีกดไูดจ้ากแฟ้มขอ้มลูไม่ตอ้งรอดจูากการเอกสารตวัจรงิและบางหมู่บา้นยงัไมม่กีารฝากเงนิออมสจัจะ เพื#อ
เป็นสง่เสรมิการออมเงนิจงึไดแ้นะนําใหแ้ต่ละกองทุนมกีารสะสมเงนิออมสจัจะ 
 



Abstract 
Asset Management of 11 villages in Lam Paya Fund committee Housing Fund is not less than nine and not more   

than 15 directors must be persons with knowledge of leadership responsibility at sacrifice. And experience. Recognition 

of people who will manage the fund. Concurrent with the asset management performance criteria and regulations will 

have about Membership. (Resigned as a member of the savings deposit holding fee) and receive payment of  Housing 

Fund committee. Of loans and loan repayment. Preparation of accounts of the Fund. Checking the work of the Committee 

of the Housing Fund. Benefits are distributed widely. Professional development. Creating revenue. And reduce the 

expense of living in emergency relief if necessary to make the venture. Farmers and village a continuous flow.  

 The study found that factors that cause Lam Paya. In the management of village funds successful. Can be 

summarized as follows.  

                1. Membership in the village of  love and sacrifice, honesty, sincerity, and ready to make  fund management 

with great success. Members participate in planning A fair, transparent and responsible.  

                 2. Experience in the integration of  the various villages, especially  in the village of integration is another 

important factor. It will affect the well managed funds with more confidence.  

                3. Leaders of the village. Should be people with integrity and dedication devoted to public leaders must work in 

unison to make people trust the trust. Coordination is responsible for good  

4. Providing information. Clarity of objectives and policies clearly Housing Fund. So that 

members understand correctly. 

The results of Lam Paya Village Fund Management Committee and a member of good no problem management. 

Can be charged by the loan. And insurance risks. All funds and submit monthly reports to the government concerned. 

Effective management is the Village Fund Lam Paya successful suggestions Housing Fund should be stored in a computer 

document. For ease of searching. And can retrieve it from the data file does not have to wait to see original documents, 

and some villages have no savings deposits lie. To promote savings it is recommended that each fund has accumulated 

savings lie 



1. บทนํา 

    1.1 ความสาํคญัและที�มาของปัญหา 

 กองทุนหมู่บ้าน คอื แหล่งเงนิทุนหมุนเวยีน
สําหรับการลงทุนเพื#อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ และบรรเทาเหตุจําเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื#อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนทั #ว
ประเทศ ส่งผลต่อสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม ดงันี9 1) ด้านสงัคมเป็นการสร้างโอกาสให้
ประชาชนในหมู่บา้นสรา้งแหล่งเงนิของตนเองจากการ
คิดเองตัดสินใจเองและทําเองเพื#อพึ#งพาตนเองใน
อนาคต 2) ด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนใน
ทอ้งถิ#น ทําใหเ้กดิการสรา้งงานในธุรกจิของชุมชนซึ#ง
เป็นรากฐานที#เข้มแข็งและยั #งยืน 3) ด้านการเมือง
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพื#อ
นํามาใชใ้นชุมชนของตนเอง 4) ด้านวฒันธรรม ทําให้
เกิดความสามัคคี ความเอื9ออาทร และการกระจาย
ความเสมอภาคในชุมชนกองทุนหมู่บ้านถือว่าเป็น
นโยบายเร่งด่วนที#เอื9อประโยชน์ให้แก่ประชาชนใน
ระดบัรากหญา้อย่างแทจ้รงิทําใหชุ้มชนมคีวามเขม้แขง็
ขึ9นและสามารถช่วยเหลอืตนเองได้ในระดบัหนึ#งส่งผล
ใหก้ารกนิดอียู่ดขีองประชาชนทั 9งประเทศดขีึ9นนโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมอืง  เริ#มต้นโดยการจดั
แบ่งเป็นกองทุนละ 1 ล้านบาท เพื#อเป็นเงินทุน
หมุนเวียน และเสริมสร้างการพึ#งพาตนเองด้วยภูมิ
ปญัญาของตนเอง จากนั 9นรฐับาลจงึไดส้่งเจา้หน้าที#เขา้
ไปฝึกอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กบัประชาชนใน
หมู่บา้น โดยเรยีกตวัเองว่า ประชารฐั  เพื#อใหป้ระชาชน
เข้าใจการบริหารการจัดการกับกองทุนที#ได้รับมานี9
อย่างถ่องแท้ยิ#งขึ9น  ซึ#งการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ชุ มชน นี9 ถื อ ว่ า เ ป็ นป ัจ จัย สํ า คัญที# จ ะทํ า ให้ เ กิด
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกองทุนต่อไป  ทั 9งนี9
ผลสําเร็จของการกระทําต้องเกิดจากความช่วยเหลือ
เอื9ออาทรซึ#งกนัและกนัแก่กองทุนสมาชกิ โดยอาศยัการ
แลกเปลี#ยนเรยีนรูร่้วมกนัตามวถิชีุมชน และวฒันธรรม
ระหว่างกนั  เพื#อให้เกดิการยกระดบัของกองทุนให้มี
ความเท่าเทยีมกนั จากการอยู่รอด สู่การกนิดแีละอยู่
เด่น  

 ใน พ.ศ. 2544 มีการจัดตั 9งกองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนละ 1 ลา้นบาทเพื#อเป็นการเสรมิสรา้งและพฒันา
หมู่บ้าน โดยมุ่งหวังที#จะให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านของตําบลลําพญามทีั 9งหมด11 หมู่บา้น จดัตั 9ง
กองทุนได้ 11 กองทุน จากข้อมูลที#ได้จากประธาน
กองทุนและผู้ที#เกี#ยวข้อง จากเงินกองทุนเริ#มจาก 1 
ลา้นบาทในปจัจุบนัเงนิกองทุนมเีพิ#มขึ9นและไดป้ล่อยกู้
ประมาณระหว่าง 1,144,000 – 1,461,000 บาท 
สาํหรบัเงนิกองทุนที#อยู่ในบญัชเีงนิฝากเงนิกองทุน อยู่
ในระหว่าง 18,789.97 – 135,093.25 บาท รวมสมาชกิ
กองทุนทั 9งตําบล เท่ากบั 763 คน เงนิกองทุนดงักล่าว
ได้ป ล่อยให้สมาชิกกู้ ยืม ไป เพื# อการลงทุนด้าน
การเกษตรบ้าง ดา้นการผลติสนิค้าในตําบลบ้าง  เพื#อ
ใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื#อการบริโภคบ้าง ฯลฯ 
กองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จในด้าน
การบริหารจัดการ บางหมู่บ้านก็มีปญัหาด้านความ
เสี#ยงอยู่บ้าง เพราะบางกองทุนไม่ได้นําเงนิไปใช้ตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั 9งของกองทุน 
 ตามที#รฐับาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจดัตั 9ง
กองหมู่บา้นและชุมชนเมอืง โดยมปีรชัญาในการสรา้ง
จติสาํนึกความเป็นชุมชนและทอ้งถิ#น โดยชุมชนเป็นผู้
กําหนดอนาคต และจดัการหมู่บ้านและชุมชนให้เป็น
คุณ ค่ าและภู มิป ัญญาของตน เองมีก า ร เกื9 อ กู ล
ผู้ ด้ อ ย โ อก าส ใ นห มู่ บ้ า นแ ล ะชุ ม ช น เชื# อ ม โ ย ง
กระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และ
ประชาสงัคม และเป็นการกระจายอาํนาจใหท้อ้งถิ#นเพื#อ
การพฒันาประชาธปิไตยพื9นฐาน และเป็นแหล่งเงนิทุน
หมุนเวยีนในหมู่บ้านและชุมชนเมอืง สําหรบักองทุน
เพื#อการพฒันาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเป็นเร่งด่วน อีกทั 9ง
เพื#อให้ทอ้งถิ#นมขีดี ความสามารถในการจดัระบบและ
บริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพื#อสร้าง
ศกัยภาพในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกจิ
และสงัคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่
การพึ#งพาตนเองอย่างยั #งยืน อีกทั 9งเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั 9งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคต  



 นอกจากนี9 รัฐบาลได้จัดให้โครงการเพิ#ม
ศกัยภาพคณะกรรมกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืงโดย
การทําหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจดัการ 
การจัดทําการบัญชี การเงินให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นว่าควรให้การ
สนับสนุนโครงการดงักล่าวเพื#อใหน้ักศกึษาได้ลงพื9นที#
ศึกษาวิจัย เพื# อหาข้อมู ลการบริหารจัดการที#มี
ประสทิธภิาพ และปจัจยัความเสี#ยงในดา้นการบรหิาร
จัดการที#อาจจะเกิดขึ9นในอนาคต เพื#อจะได้หาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
ระเบยีบขอ้บงัคบัที#เกี#ยวขอ้งต่อไป เพื#อจะไดนํ้าไปใชใ้น
การพัฒนาในการกําหนดรูปแบบและแนวทาง
ปฏบิตังิานที#มปีระสทิธภิาพในอนาคต 

1.2 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื#อค้นหาวิธีการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นตําบลลาํพญา อ.บางเลน  จงัหวดันครปฐม ที#มี
ประสทิธภิาพ 

2.เพื#อศกึษาการมสีว่นร่วมของสมาชกิของ 

กองทุนหมู่บา้นตําบลลาํพญา อ.บางเลน จงัหวดั
นครปฐม 

3.เพื#อศึกษาผลการดําเนินงานที#ผ่านมาและ
ปญัหาอุปสรรคที#มีผลต่อด้านการบริหารจัดการและ
ดา้นความเสี#ยงที#อาจจะเกดิขึ9น 

4.เพื# อแสวงหาแนวทางที#จ ะพัฒนาการ
ดาํเนินงานของกองทุน 

5.เพื#อนําผลที#ได้จากการวจิยั ไปดําเนินงาน
กองทุนหมู่บา้นใหม้ปีระสทิธภิาพ 

2.วิธีดาํเนินการวิจยั 

การศกึษาครั 9งนี9ใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลู 3 วธิ ี
เพื#อเป็นการยนืยนั (Triangulation) ความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู การศกึษามขี ั 9นตอนตามลาํดบั ดงันี9 
             2.1การศึกษา ทบทวนอกสารและงานวิจยั 
เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที#เกี#ยวข้องกับการ
ดําเนินงานทั #วไปของกองทุนหมู่บ้าน เพื#อสรุปเป็น
คาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

          2.2 การสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นรวบรวมเลอืก
กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling) 

ขอ้มูลจากกองทุนหมู่บ้านตําบลลําพญาโดยตรง โดย
อาศัยขอบเขตที#กําหนดมาจากการผลการศึกษา
ทบทวนเอกสาร การสมัภาษณ์นี9เน้นการทาํความเขา้ใจ
ขอ้เท็จจริงทั #วไปเกี#ยวกบัการดําเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านตําบลลําพญาโดยเน้นข้อมูลที#เกี#ยวข้องกับ
กระบวนการด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
เกี#ยวกับการกู้ยืม การชําระหนี9 ของสมาชิกกองทุน 
และการดาํเนินงานของกองทุนหมู่บา้น เพื#อหาแนวทาง
ที#มปีระสทิธภิาพในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้าน 
ดาํเนินการสมัภาษณ์โดยผูท้าํการวจิยั 

         2.3สนทนากลุ่ม (Focus Group) จาํนวนกองทุน
หมู่บา้น 11 หมู่บา้น เพื#อเป็นการรวบรวมขอ้มูลเชงิลกึ
เกี#ยวกับ การบริหารจัดการที#มีประสิทธิภาพของ
กองทุนหมู่บา้นของตําบลลําพญา เพื#อใหไ้ดร้บัขอ้มูลที#
ครอบคลุม ซึ#งโดยการนําขอ้มูลที#ไดจ้ากการสมัภาษณ์
เชิงลึกมาเป็นกรอบเนื9อหาในการประชุมหาแนวทาง
พฒันาการดําเนินงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชกิเงนิกองทุนหมู่บา้น 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

  หมู่ที# 1 บ้านสวนทางทวย สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีทั 9งหมด 87 คน มีกรรมการ14 คน ปล่อย
เงินกู้ ปีละ 1 ครั 9ง ยอดเงินกองทุนหมู่บ้านทั 9งหมด 
1,600,00 บาท มีการเก็บเงินประกนัความเสี#ยงของ
เงินกู้ 10,000 บาท เก็บ 100 บาทการปล่อยเงินกู้
กองทุนสมาชิกเก่าสามารถกู้ได้ตั 9งแต่ 20,000 บาท
ประมาณ 20 ราย 25,000 บาทประมาณ 50 ราย  
50 ,0 00  บาท1  ร ายรวม เ งินที# ป ล่อยกู้ทั 9งหมด  
1,500,000 บาทอาชพีที#ปล่อยกู ้ทําไร่ ทํานา เลี9ยงปลา 
อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝากค่าหุ้นปีละ 200 
บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ  
  หมู่ที# 2  บ้านสวนทางทวย สมาชกิ กองทุน
หมู่บา้นมทีั 9งหมด 90 คน มกีรรมการ13 คนปล่อยเงนิกู้
ปีละ 1 ครั 9งยอดเงินกองทุนหมู่บ้านทั 9งหมด1,600,00 
บาท มกีารเกน็เงนิประกนัความเสี#ยงของเงนิกู ้10,000
บาทเกบ็100 บาท การปล่อยเงนิกูก้องทุนสมาชกิเก่า
สามารถกูไ้ดต้ั 9งแต่ 20,000 บาทจํานวน79 รายปล่อยกู ้
10,000 บาท จาํนวน 11 รายรวมเงนิที#ปล่อยกูท้ ั 9งหมด 
1,685,000 บาทอาชพีที#ปล่อยกู ้ทําไร่ ทํานา เลี9ยงปลา 



อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝากค่าหุ้นปีละ 100 
บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ 

  หมู่ที# 3 บา้นลาํพญา สมาชกิกองทุนหมู่บา้นมี
ทั 9งหมด 87 คน มกีรรมการ 9 คนปล่อยเงนิกู้ ปีละ  1 
ครั 9ง ครบกาํหนดชาํระ  เดอืนมถุินายน ยอดเงนิกองทุน
หมู่บา้นทั 9งหมด 1,600,00 บาท  มกีารเกบ็เงนิประกนั
ความเสี#ยงของเงนิกู ้10,000 บาท เกบ็ 100 บาท รวม
เงนิที#ปล่อยกูท้ ั 9งหมด  1,195,000  บาทอาชพีที#ปล่อยกู ้
ทาํไร่ ทาํนา เลี9ยงปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ คา้ขาย มกีาร
ฝากค่าหุน้ปีละ 100 บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ 
  หมู่ที# 4 บา้นลาํพญาสมาชกิ กองทุนหมู่บา้นมี
ทั 9งหมด 67 คน มกีรรมการ 15 คน ปล่อยเงนิกู ้ปีละ 1 
ครั 9ง  ยอดเงนิกองทุนหมู่บ้านทั 9งหมด 1,600,00 บาท  
มกีารเกบ็เงนิประกนัความเสี#ยงของเงนิกู ้10,000 บาท 
เก็บ 100 บาท การปล่อยเงินกู้กองทุนสมาชิกเก่า
สามารถกู้ได้ตั 9งแต่ 25,000 – 50,000 บาทรวมเงินที#
ปล่อยกูท้ ั 9งหมด 1,500,000 บาทอาชพีที#ปล่อยกู ้ทําไร่ 
ทํานา เลี9ยงปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ คา้ขาย มกีารฝาก
ค่าหุน้ปีละ 50 บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ  
  หมู่ที# 5 บา้นลาํพญา  สมาชกิ กองทุนหมู่บา้น
มทีั 9งหมด 94 คน มกีรรมการ 9 คน ปล่อยเงนิกู ้ปีละ  1 
ครั 9ง ยอดเงนิกองทุนหมู่บา้นทั 9งหมด 1,600,00 บาท  มี
การเกบ็เงนิประกนัความเสี#ยงของเงนิกู้ 10,000 บาท 
เก็บ100 บาท การปล่อยเงินกู้กองทุนสมาชิกเก่า
สามารถกู้ได้ตั 9งแต่ 25,000 – 50,000 บาทรวมเงินที#
ปล่อยกูท้ ั 9งหมด 1,500,000 บาทอาชพีที#ปล่อยกู ้ทําไร่ 
ทํานา เลี9ยงปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ คา้ขาย มกีารฝาก
ค่าหุน้ปีละ 50 บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ  
  หมู่ที#6บา้นลําพญา ระยะเวลาการดําเนินงาน
การฝากเงินสจัจะ ประมาณ 8 ปี สมาชิก กองทุน
หมู่บา้นมทีั 9งหมด 135 คน มกีรรมการ 9 คน ยอดเงนิ
กองทุนหมู่บ้านทั 9งหมด 1,155,000 บาท  รอบที#สอง 
ได้รับเงิน 190,000 บาท เงินเหลือในบัญชีทั 9งหมด  
182,920.43 บาทชาํระเงนิกูค้นืวนัที# 9 มกราคม ปล่อย
กู้วนัที# 10 มกราคม  สมาชิกสจัจะทั 9งหมด 94 คน  

ยอดเงนิในธนาคาร  566,385.24 บาท ยอดเงนิกูส้จัจะ 
580,000 บาท  ยอดเงนิสจัจะสะสม 1,100,900 บาท 
วงเงนิกู้ไม่เกนิ 80% ของวงเงนิคํ9าประกนัของเงนิที#มี
อยู่ ดอกเบี9ยรอ้ยละ 12% ต่อปี เงนิสจัจะฝากทุกวนัที# 

10-16 ของเดอืน การปล่อยกูจ้ะปล่อยเดอืน พฤษภาคม
กบัเดอืนพฤศจกิายน  6 เดอืนครั 9ง การกูเ้งนิใชค้นคํ9า
ประกนักบัจาํนําโฉนด แต่สงูสดุไม่เกนิ 100,000 บาท 

  หมู่ที# 7 บ้านคลองลําพญา สมาชิก กองทุน
หมู่บ้านมีทั 9งหมด 72 คน มีกรรมการ 15 คน ปล่อย
เงนิกู ้ปีละ 1 ครั 9งดอกเบี9ยรอ้ยละ 6 บาทต่อปี ยอดเงนิ
กองทุนหมู่บา้นทั 9งหมด 1,803,559.93 บาท มยีอดฝาก
สจัจะ  433,288.85  บาทการฝากเงนิฝากเป็นรายปี ปี
ละ 600 บาท มกีารเกน็เงนิประกนัความเสี#ยงของเงนิกู ้
10,000 บาท เกบ็ 100 บาท  การปล่อยเงนิกู้กองทุน
สมาชกิเก่าสามารถกู้ได้ตั 9งแต่ 20,000 -50,000 บาท 
ถ้าเป็นสมาชกิใหม่สามารถกู้ได้ไม่เกนิ  10,000 บาท 
ครบชาํระ 1 ธนัวาคม 
  หมู่ที# 8 บ้านคลองลําพญา ระยะเวลาการ
ดําเนินงานการฝากเงินสจัจะประมาณ 8 ปีสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีทั 9งหมด 69คน มีกรรมการ15 คน 

ยอดเงนิปล่อยกู ้1,310,000 บาท รวมดอกเบี9ย 78,600 
บาท ยอดเงนิกองทุนหมู่บา้นทั 9งหมด 1,388,600 บาท
รอบที#สอง ไดร้บัเงนิ 200,000 บาท เงนิเหลอืในบญัชี
ทั 9งหมด182,920.43 บาท มยีอดฝากสจัจะ 135,094.89  
บาท ชําระเงินกู้คืนพฤศจิกายน ยอดเงินในธนาคาร 
5,094.89 บาท เงินประกนัความเสี#ยงร้อยละ 20% 

ค่าตอบแทนกรรมการ  20% สมทบกองทุน 20% เงนิ
เพื#อสาธารณประโยชน์ 20%  เป็นค่าใชจ้่าย 20% การ
ปล่อยเงินกู้กองทุนสมาชิกเก่าสามารถกู้ได้ตั 9งแต่ 
20,000 -50,000 บาท ถ้าเป็นสมาชกิใหม่สามารถกูไ้ด้
ไม่เกนิ 10,000 บาท 

  หมู่ที#9 บา้นแหลมไร่   สมาชกิกองทุนหมู่บา้น
มทีั 9งหมด 90 คน มกีรรมการ 13 คน ปล่อยเงนิกู ้ปีละ1 
ครั 9ง ยอดเงนิกองทุนหมู่บา้นทั 9งหมด 1,600,00 บาท  มี
การเกน็เงนิประกนัความเสี#ยงของเงนิกู้ 10,000 บาท 
เกบ็100บาทการปล่อยเงนิกูก้องทุนสมาชกิเก่าสามารถ
กู้ได้ตั 9งแต่ 20,000 บาท จํานวน 79 ราย ปล่อยกู ้
10,000 บาท จาํนวน 11 รายรวมเงนิที#ปล่อยกูท้ ั 9งหมด  
1,685,000  บาทอาชีพที#ปล่อยกู้ ทําไร่ ทํานา เลี9ยง
ปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มกีารฝากค่าหุ้นปีละ 
100 บาท ไม่มกีารฝากเงนิสจัจะ 
  หมู่ที# 10 บ้านเวฬุวนาราม สมาชิก กองทุน
หมู่บา้นมทีั 9งหมด 100 คน มกีรรมการ 15 คน สมาชกิ 



กูเ้งนิ  67 คนปล่อยเงนิกู ้ปีละ 2 ครั 9ง ยอดเงนิกองทุน
หมู่บ้านทั 9งหมด 1,600,00 บาทรอบที#สอง ได้รบัเงิน 
200,000 บาท เงนิเหลอืในบญัชทีั 9งหมด 182,920.43 
บาท มยีอดฝากสจัจะ 130,000 บาทการฝากเงนิฝาก
เป็นรายปี ปีละ 300 บาท มกีารเกน็เงนิประกนัความ
เสี#ยงของเงินกู้ 10,000 บาท เก็บ100บาท มียอด
ค่าใชจ้่ายประจาํ ปี จ่ายใหค้ณะกรรมการ 21,000 บาท 
ทุนการศึกษา 14,000 บาท สาธารณประโยชน์  
14,000 บาท ค่าใชจ้่ายอื#น   5,000 บาท 

  หมู่ที#11บา้นแหลมชะอุยสมาชกิกองทุน
หมู่บา้นมทีั 9งหมด 70 คน มกีรรมการ 9 คน ปล่อยเงนิกู ้
ปีละ 2 ครั 9ง ยอดเงนิกองทุนหมูบ่า้นทั 9งหมด 1,572,00 
บาท มยีอดฝากสจัจะ240,000  บาทการฝากเงนิฝาก
เป็นรายปี ปีละ 600 บาท มกีารเกน็เงนิประกนัความ
เสี#ยงของเงนิกู ้10,000 บาท เกบ็ 100 บาท (โรคที#
ไม่ใหกู้เ้งนิคอื เอดส ์มะเรง็ หวัใจ) มยีอดค่าใชจ้่าย
ประจาํ ปี  ทุนการศกึษา  5,000 บาท 
สาธารณประโยชน์  5,000 บาท ค่าใชจ้่ายอื#น 3,000 
บาท การปล่อยเงนิกูก้องทุนสมาชกิเก่าสามารถกูไ้ด้
ตั 9งแต่ 20,000 -50,000 บาท ถา้เป็นสมาชกิใหม่
สามารถกูไ้ดไ้ม่เกนิ  10,000 บาท 
  ในการจดัตั 9งกองทุนหมู่บา้น ตําบลลาํพญา 
เพื#อเป็นแหล่งเงนิทุนเป็นการสง่เสรมิพฒันาอาชพี 
สรา้งงานสรา้งรายได ้ลดรายจ่ายตลอดจนเพื#อใหก้าร
บรหิารกองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการกองทุน 
จะตอ้งทาํทะเบยีนต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 1.ทะเบยีนสมาชกิกองทุน  
      2.ทะเบยีนคุมคาํขอกู ้

3.ทะเบยีนคุมลกูหนี9รายตวั 

      4.สมุดจดบนัทกึการประชุมกองทุนหมู่บา้น 

      5.จดัทาํบญัช ีงบกาํไรขาดทุนและงบดุล 

  การบรหิารจดัการกองทุนหมู่บ้านลําพญา มี
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจํานวนไม่น้อยกว่า9 คน 
แต่ไม่เกนิ15 คน ประกอบดว้ย กรรมการซึ#งมาจากการ
คดัเลอืกระหว่างสมาชกิด้วยกนั ซึ#งกรรมการดงักล่าว
ต้องเป็นบุคคลที#มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะการ
เป็นผู้ นํ า เสียสละเวลามีความรับผิดชอบ และมี
ประสบการณ์ เป็นที#ยอมรบัของประชาชนที#จะบรหิาร
จดัการเงนิกองทุนได ้

  หลกัเกณฑใ์นขอกูเ้งนิจะมใีบคาํขอกูเ้งนิ โดย
มกีารระบุวตัถุประสงคใ์นการกูย้มืเงนิอย่างชดัเจนต่อ
คณะกรรมการกองทุน 

ระเบยีบขอ้บงัคบัไดก้าํหนดไวเ้กี#ยวกบัการบรหิาจดัการ
กองทุน คอื 
 1. ขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัสมาชกิภาพ (การเขา้
เป็นสมาชกิ การลาออก  การลาออก การฝากเงนิออม 
การถอืหุน้ ค่าธรรมเนียม และอื#นๆที#เกี#ยวขอ้งกบั
สมาชกิ) 

2. ขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ 

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 

         3.ขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการกูย้มืเงนิและการชาํระ
คนืเงนิกู ้

      4.ขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการจดัทาํบญัชขีอง
กองทุน 

      5.ขอ้บงัคบัเกี#ยวกบัการตรวจสอบการทาํงาน
ของคณะกรรมการของกองทุนหมู่บา้น 

แนวคิดในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น 

 1. ใหม้กีารกระจายผลประโยชน์อย่างทั #วถงึ 
ดงันี9 ใหส้มาชกิกูเ้พื#อพฒันาอาชพี สรา้งงานสรา้ง
รายได ้และลดรายจ่ายในการครองชพีบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินในกรณีที#จาํเป็นเพื#อใชใ้นการทาํทุน แก่
เกษตรกรทั 9งหมูบ่า้น 

    2. ให้มกีารหมุนเวียนอย่างต่อเนื#อง เมื#อ
ครบสญัญาในการกูเ้งนิครบ 1 ปี เมื#อสมาชกินําเงนิมา
คืนแล้ว คณะกรรมการกองทุนจะให้สมาชิกกองทุน 
จัดทําโครงการกู้เงินต่อทันที เพื#อให้การทําชีพได้
ต่อเนื#องและไม่เสยีโอกาส 

 3.มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ เป็น
บุคคลที#มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่มีประวัติเสียหาย
ทางด้านการเงนิเป็นโครงการที#สามารถดําเนินการได้
จริงมคีวามเป็นไปได้ทางการตลาด สามารถเห็นได้
ชดัเจนว่า คุม้ค่าต่อการลงทุน และมวีงเงนิกู้เหมาะสม
กบัโครงการ 

4.มีวิธีการในการควบคุมและติดตามการใช้
เงนิกูค้ณะกรรมการมผีูต้ดิตามการใชเ้งนิกู ้หรอืตดิตาม
การทํา โครงการว่ าสมาชิกผู้กู้   กู้ เ งิน ไปทําผิด
วัตถุประสงค์ในการขอกู้หรือไม่ ถ้าผิดวัตถุประสงค ์
คณะกรรมการกองทุนจะให้ออกจากการเป็นสมาชิก 



ยึดเงินสัจจะเงินหุ้น และเรียกเก็บเงินที#กู้ไปคืนแก่
กองทุนทนัท ีถา้ผูกู้ไ้ม่นําเงนิกูม้าคนืทางคณะกรรมการ
กองทุน จะเรยีกเงนิคืนจากผู้ที#คํ9าประกนัของผู้ที#กู้ยืม
ไป 

 5 .วิธี ป้ องกันความเสี#ย งภัย ในการให้กู ้
ประกอบด้วย คณะกรรมการจะพิจารณาให้กู้เฉพาะ
สมาชิกที#มีอาชีพเป็นหลักแหล่งและผู้ที#เป็นสมาชิก
กองทุนและมีความรับผิดชอบ คือ ผู้กู้ ต้องมีบุคคล                              
ที#เป็นสมาชกิผู้คํ9าประกนั 2 คน เพื#อเป็นผู้รบัผิดชอบ 
และจํามีคณะกรรมการติดตามการใช้เงินกู้ ออก
ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผลความคบืหน้า ของการ
ประกอบอาชีพให้สมาชิก มีการถือหุ้น เพื#อลดอตัรา
ความเสี#ยง นอกจากนี9กองทุนยงัมกีารเกบ็เงนิประกนั
ความเสี#ยงแก่ผูกู้เ้งนิรอ้ยละ 1 เช่น กูเ้งนิ 10, 000 บาท
เกบ็เงนิ  100 บาท 

 6.วิธีการแก้ปญัหาในกรณีที#สมาชิกได้รับ
เงนิกู้ไปแล้วไม่ส่งใช้คนืเงินต้น และดอกเบี9ยเงนิกู้คืน
ตามสญัญาคอื เมื#อผูกู้ ้กูเ้งนิไปครบแลว้ไม่สง่คนืเงนิตน้ 
และดอกเบี9ยตามสญัญา คณะกรรมการกองทุนจะมกีาร
ปรับวันละ 0 .25 ต่อวัน และผู้คํ9 าประกันจะต้อง
รบัผดิชอบร่วมกนัเมื#อทางกองทุนผ่อนผนัใหแ้ลว้ยงัไม่
ส่งคนื ปลดออกจากการเป็นสมาชกิทนัท ีถ้าผู้กู้และผู้
คํ9าประกันไม่ส่งเงินกู้ตามสัญญา คณะกรรมการจะ
ดาํเนินการฟ้องรอ้งตามกฎหมาย 

            7.แนวทางการบรหิารกองทุนในด้านการจดั
สวัสดิการให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นเบี9ยยงัชีพ
ใหแ้ก่ผูส้งูอายุ จดัเป็นทุนการศกึษาให้แก่เดก็ที#เรยีนด ี
มคีวามประพฤตดิแีต่ยากจน ส่งเสรมิอาชพีและความรู ้
ด้ า น วิ ช า ชี พ ใ ห้ แ ก่ ร า ษ ฎ ร ใ น ห มู่ บ้ า น  ดู แ ล
สาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น ช่วยเหลอืผู้ประสพภยั
ธรรมชาต ิฉุกเฉินและเร่งด่วน 

 8.แนวทางการบรหิารจดัการอื#นๆ ใชเ้วทกีาร
ประชุมสมาชกิกองทุน หรอืคณะกรรมการกองทุน เป็น
เวทใีนการเสรมิสรา้งหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็ โดยมกีจิกรรม
ร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อหมู่บา้นร่วมปรกึษาหารอื 
ร่วมคิดร่วมทํา เพื#อแก้ไขปญัหาของกองทุนหมู่บ้าน
โดยใชค้ณะกรรมการเป็นตวัประสาน 

ปัจจยัที�ทาํให้การบริหารกองทุนหมู่บา้นประสบ
ความสาํเรจ็  

          ปจัจยัที#ทาํใหก้ารบรหิารกองทุนหมู่บา้นประสบ
ความสาํเรจ็ จากการศกึษาและสรุปวเิคราะหใ์นหวัขอ้
บรบิทและปจัจยั ดงันี9 
           1. ความรกัความสามคัคขีองประชาชนในชมุชน 

ที#มคีวามสามคัคจีะช่วยใหง้านบรหิารกองทุนหมู่บา้น
ประสบความสาํเรจ็ได ้และบรรลุวตัถุประสงค ์
อุดมการณ์ของกองทุนหมูบ่า้นเพราะจะก่อใหเ้กดิความ
เอื9ออาทรเอื9อเฟื9อเผื#อแผ่ซึ#งกนัและกนัในหมูบ่า้น 

           2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มของหมู่บา้นในดา้น
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางองคก์รการเงนิใน
หมู่บา้นเป็นปจัจยัที#สาํคญัอกีประการหนึ#ง    เพราะจะ
สง่ผลต่อการบรหิารงานเงนิกองทุนไดด้มีคีวามมั #นใจ
มากขึ9น 

            3. ผูนํ้าของหมู่บา้น  ควรจะเป็นผูท้ี#มคีวาม
เสยีสละ  ซื#อตรง  อุทศิเวลาทาํงานเพื#อสว่นรวมผูนํ้า
จะตอ้งเป็นอนัหนึ#งอนัเดยีวกนัจะทาํใหป้ระชาชนเกดิ
ความเชื#อถอืไวใ้จ 

            4. ขอ้มลูขา่วสาร ความชดัเจนในวตัถุประสงค์
และนโยบายการประชาสมัพนัธ ์เป็นปจัจยัที#ประชาชน
สว่นใหญ่ตอ้งการ ซึ#งพบว่า การรบัรูน้โยบายที#ถูกตอ้ง
ชดัเจนไม่ว่าจากแหล่งใดกต็าม มผีลต่อความรู ้ความ
เขา้ใจมากขึ9น จากการใหเ้หตุผล สาเหตุที#ประชาชนไม่
เคยคดิว่าโครงการที#จะใหป้ระชาชนมาบรหิารกนัเองจะ
มขีึ9นไดง้่ายเพราะไม่มโีครงการแบบนี9มาก่อน และ
ระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรเีปลี#ยนแปลงในช่วงแรกๆ
มาก 

            5. ที#ปรกึษา พี#เลี9ยง หรอืเจา้หน้าที#ของรฐัที#เขา้
ไปชี9แจงควรมคีวามชดัเจนในเรื#องระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ

และเขา้ใจความคดิ บรบิทของคนในชมุชน ดว้ยไม่
พยายามเร่งและพดูจาว่ากล่าวประชาชนมากนกัเพราะ
เมื#อประชาชนไมพ่รอ้มไม่เขา้ใจจงึไม่ทาํตามที#
เจา้หน้าที#เขา้ไปชี9แจงไม่น่าจะเป็นความเสยีหายกบัการ
บรหิารการลงทุน 

     ปัจจยัที�ทาํให้การบริหารกองทุนหมู่บา้น
ไม่สาํเรจ็ 

            1. ความไม่ชดัเจนของเจา้หน้าที#ของรฐั และการ
รบีเร่งจนเกนิไปทาํใหห้มูบ่า้นไมม่คีวามชดัเจน ไม่
มั #นใจและจะเป็นปญัหามากกบัสมาชกิที#ไมม่ี
ประสบการณ์รวมกลุ่มทางการเงนิในหมู่บา้นมาก่อน 



            2. ผูนํ้าทางการที#ใชอ้าํนาจ และบรหิารกองทุน
ใหก้บักลุ่ม ญาต ิพรรคพวกของตน ยิ#งทาํใหค้นใน
หมู่บา้นแตกแยกและมองไม่เหน็คุณค่าของเงนิกองทุน
หมู่บา้นที#จะเป็นไปไดต้ามอุดมการณ์  

           3. สมาชกิของกองทุนหมูบ่า้นที#ไม่เป็นคนใน
พื9นที# เช่นในหมู่บา้นจะมสีมาชกิ เขา้ออกบ่อย ทาํให ้

คณะกรรมการกองทุนไม่มั #นใจในการจะปล่อยเงนิให้
กูย้มืดว้ยความไมคุ่น้เคยกนัมาก่อนดว้ย 

            4.สมาชกิมกีารศกึษาหลายระดบัแตกต่างกนัไป
ความคดิ เช่น ในหมู่บา้น จะหาความลงตวัแบบในเชงิ
คุณภาพยาก จงึตดัสนิใจยากและจากเหตุผลขอ้ที# 3 ที#
กล่าวมาแลว้ดว้ย 

           ตวัชี9วดัความเขม้แขง็ของหมู่บา้น  ไดม้กีาร
จดัลาํดบัว่าปจัจยัที#ทาํใหเ้กดิความเขม้แขง็ดงันี9 
           1. สมาชกิในหมูบ่า้นควรจะมคีวามรกั 
เสยีสละ ความซื#อสตัย ์จรงิใจ และความพรอ้มจะทาํให้

การบรหิารกองทุนสาํเรจ็ไดด้ว้ย 

           2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มองคก์รการเงนิ 

และกลุ่มอาชพีที#ควรจะมก่ีอนกองทุนจะลง 

           3.ที#ปรกึษาของหมู่บา้นในดา้นต่าง ๆ ที#มี
ความเขา้ใจความตอ้งการของหมู่บา้นดว้ย ผูนํ้าที#มี
ความเสยีสละ รบัผดิชอบ และใหค้วามร่วมมอืในการ
ประสานงานเก่ง 

           4. เรื#องการประชาสมัพนัธใ์หเ้ขา้ใจในเรื#อง
ต่างๆ เช่น ออกขา่วเสยีงตามสายในหมู่บา้น 

           5. เรื#องการวางแผน จากที#สมาชกิในหมู่บา้นมี
สว่นร่วมใหม้าก มคีวาม ชดัเจน ยุตธิรรม 
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4. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศกึษากองทุนหมู่บ้านในตําบล
ลําพญาในจํานวน 11 กองทุนมคีณะกรรมการบรหิาร
จัดการและสมาชิกที#ดี ไม่มีปญัหาด้านการบริหาร
จดัการ สามารถเกบ็เงนิเงนิกูไ้ดต้ามกําหนด และมกีาร
ทําประกนัความเสี#ยง และทุกกองทุนทํารายงานส่งทุก
เดอืนกบัหน่วยงานของรฐัที#เกี#ยวขอ้ง 
 คณะกรรมการกองทุนได้มีการฝึกนิสัย
สมาชกิต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ ์เช่น เป็นคนมวีนิัย
ในตนเอง มคีวามซื#อสตัย ์ขยนัอดทน ตั 9งใจทาํมาหากนิ 
ไม่มีประวัติเสียด้านการเงิน หรือชอบเล่นการพนัน 
สร้างภาระหนี9สินเกินความสามารถในการชําระหนี9   
โดยการพจิารณารายไดจ้ากการทํางานประกอบอาชพี 
เหลอืจากรายจ่าย สามารถนํามาชําระหนี9ได้สามารถ
ชาํระหนี9ไดต้ามกําหนดเวลาที#กองทุนกําหนด และจะมี
การแจง้กาํหนดการชาํระหนี9ล่วงหน้า ประมาณ 1 เดอืน 
ดว้ยการบรหิารงานที#มปีระสทิธภิาพจงึทาํใหก้องทุน 
หมู่บา้นตําบลลาํพญาประสบความสาํเรจ็ 
ขอ้เสนอแนะ กองทุนหมู่บา้นควรเกบ็ขอ้มูลเอกสารไว้
ในคอมพวิเตอร ์เพื#อสะดวกในการสบืคน้ และสามารถ
เรยีกดไูดจ้ากแฟ้มขอ้มลูไม่ต้องรอดูจากการเอกสารตวั
จรงิ 
5. กิตติกรรมประกาศ 

     โครงการวิจยันี6ได้รบัการสนับสนุนวิจยัใน
โครงการความรว่มมือระหวา่ง มรภ. - สกว.ภายใต้
โครงการ “ โครงการวิจยัรว่มกบัการเรียนการสอน
บูรการศาสตรเ์พื�อเรียนรูก้ารพฒันาพื6นที�สาํหรบั
นักเรียนปริญญาตรีและโท (Area Based 
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(ABC-PUS/MAG) ประจาํปี 2551” 
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