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บทคัดย่อ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นลําพญาในจํานวน 11 กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นจํานวนไม่น้อย
กว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน กรรมการต้องเป็ นบุคคลที#มคี วามรู้ ความสามารถ มีภาวะการเป็ นผู้นํา เสียสละเวลา มี
ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ เป็ นที#ยอมรับของประชาชนที#จะบริหารจัดการเงินกองทุนได้ พร้อมกันนี9ในการ
บริหารจัดการกองทุนที#มีประสิทธิภาพจะมีหลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับเกี#ยวกับการเป็ นสมาชิกภาพ (การเป็ น
สมาชิก การลาออก การฝากเงินออม การถือหุ้น ค่าธรรมเนียม) การรับเงิน การจ่ายเงินของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ น การกูย้ มื เงินและการชําระคืนเงินกู้ การจัดทําบัญชีของกองทุน การตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
ของกองทุนหมู่บา้ น มีการกระจายผลประโยชน์อย่างทัวถึ
# ง เพื#อพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ และลดรายจ่ายใน
การครองชีพบรรเทาเหตุ ฉุกเฉินในกรณีท#ีจําเป็ นเพื#อใช้ใ นการทําทุน แก่เกษตรกรทัง9 หมู่บ้าน มีการหมุนเวียนอย่าง
ต่อเนื#อง
ั ยทีท# าํ ให้ตําบลลําพญา ในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นประสบความสําเร็จ
จากการศึกษาพบว่าปจจั
สามารถสรุปได้ ดังนี9
1. สมาชิกในหมูบ่ า้ นมีความรัก เสียสละ ความซื#อสัตย์ จริงใจ และความพร้อมจะทําให้การบริหารกองทุน
สําเร็จได้ดว้ ยดี สมาชิกมีสว่ นร่วมในการวางแผน มีความรับผิดชอบ ยุตธิ รรม โปร่งใส
2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มของหมู่บา้ นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในหมู่บา้ นเป็ นปจั จัยที#
สําคัญอีกประการหนึ#ง เพราะจะส่งผลต่อการบริหารงานเงินกองทุนได้ดมี คี วามมันใจมากขึ
#
น9
3. ผูน้ ําของหมู่บา้ น ควรจะเป็ นผูท้ ม#ี คี วามเสียสละ ซื#อตรง อุทศิ เวลาทํางานเพื#อส่วนรวมผูน้ ําจะต้องเป็ น
อันหนึ#งอันเดียวกันจะทําให้ประชาชนเกิดความเชื#อถือไว้ใจ มีความรับผิดชอบ ประสานเก่ง
4. มีการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ นอย่างชัดเจน เพื#อให้
สมาชิกมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ั
ผลจากการศึกษากองทุนหมู่บา้ นในตําบลลําพญามีคณะกรรมการบริหารจัดการและสมาชิกทีด# ี ไม่มปี ญหา
ด้านการบริหารจัดการ สามารถเก็บเงินเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด และมีการทําประกันความเสีย# ง และทุกกองทุนทํารายงาน
ส่งทุกเดือนกับหน่วยงานของรัฐทีเ# กีย# วข้อง การบริหารงานทีม# ปี ระสิทธิภาพจึงทําให้กองทุนหมูบ่ า้ นตําบลลําพญา
ประสบความสําเร็จ ข้อเสนอแนะ กองทุนหมู่บา้ นควรเก็บข้อมูลเอกสารไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื#อสะดวกในการสืบค้น และ
สามารถเรียกดูได้จากแฟ้มข้อมูลไม่ตอ้ งรอดูจากการเอกสารตัวจริงและบางหมู่บา้ นยังไม่มกี ารฝากเงินออมสัจจะ เพื#อ
เป็ นส่งเสริมการออมเงินจึงได้แนะนําให้แต่ละกองทุนมีการสะสมเงินออมสัจจะ

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 ความสําคัญและทีมาของปัญหา
กองทุนหมู่บ้าน คือ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน
สํา หรับ การลงทุ น เพื#อ พัฒ นาอาชีพ สร้า งงาน สร้า ง
รายได้ และบรรเทาเหตุจําเป็ นเร่งด่วนของชุมชนเพื#อ
กระตุ้น เศรษฐกิจ ในระดับ รากหญ้า และเสริมสร้า ง
ภู มิคุ้ม กัน ทางเศรษฐกิจ และสัง คมของประชาชนทัว#
ประเทศ ส่ง ผลต่ อ สัง คม เศรษฐกิจ การเมือ ง และ
วัฒนธรรม ดังนี9 1) ด้านสังคมเป็ นการสร้างโอกาสให้
ประชาชนในหมู่บา้ นสร้างแหล่งเงินของตนเองจากการ
คิด เองตัด สิน ใจเองและทํ า เองเพื#อ พึ#ง พาตนเองใน
อนาคต 2) ด้านเศรษฐกิจ มีก ารกระจายเงิน ทุน ใน
ท้องถิ#น ทําให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชนซึ#ง
เป็ น รากฐานที#เ ข้ม แข็ง และยัง# ยืน 3) ด้ า นการเมือ ง
ส่ ง เสริม ระบอบประชาธิป ไตยแบบมีส่ ว นร่ ว มเพื# อ
นํามาใช้ในชุมชนของตนเอง 4) ด้านวัฒนธรรม ทําให้
เกิด ความสามัค คี ความเอื9อ อาทร และการกระจาย
ความเสมอภาคในชุ ม ชนกองทุ น หมู่ บ้า นถือ ว่ า เป็ น
นโยบายเร่ ง ด่ ว นที#เ อื9อ ประโยชน์ ใ ห้แ ก่ ป ระชาชนใน
ระดับรากหญ้าอย่างแท้จริงทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ขึน9 และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ#งส่งผล
ให้การกินดีอยู่ดขี องประชาชนทัง9 ประเทศดีขน9ึ นโยบาย
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เริม# ต้นโดยการจัด
แบ่ ง เป็ น กองทุ น ละ 1 ล้ า นบาท เพื#อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวีย น และเสริมสร้างการพึ#งพาตนเองด้วยภู มิ
ปญั ญาของตนเอง จากนัน9 รัฐบาลจึงได้ส่งเจ้าหน้าทีเ# ข้า
ไปฝึ กอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กบั ประชาชนใน
หมู่บา้ น โดยเรียกตัวเองว่า ประชารัฐ เพื#อให้ประชาชน
เข้า ใจการบริห ารการจัด การกับ กองทุ น ที#ไ ด้ร ับ มานี9
อย่ างถ่ องแท้ยิ#งขึ9น ซึ#ง การส่ง เสริมการเรีย นรู้ข อง
ชุ ม ช น นี9 ถื อ ว่ า เ ป็ น ป ัจ จั ย สํ า คั ญ ที# จ ะ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป ทัง9 นี9
ผลสําเร็จของการกระทําต้องเกิดจากความช่วยเหลือ
เอือ9 อาทรซึง# กันและกันแก่กองทุนสมาชิก โดยอาศัยการ
แลกเปลีย# นเรียนรูร้ ่วมกันตามวิถชี ุมชน และวัฒนธรรม
ระหว่างกัน เพื#อให้เกิดการยกระดับของกองทุนให้มี
ความเท่าเทียมกัน จากการอยู่รอด สู่การกินดีและอยู่
เด่น

ใน พ.ศ. 2544 มีก ารจัด ตัง9 กองทุ น หมู่ บ้า น
กองทุนละ 1 ล้านบาทเพื#อเป็ นการเสริมสร้างและพัฒนา
หมู่บ้าน โดยมุ่ งหวัง ที#จ ะให้เ ป็ นเงินทุ น หมุน เวีย นใน
หมู่บ้านของตําบลลําพญามีทงั 9 หมด11 หมู่บา้ น จัดตัง9
กองทุนได้ 11 กองทุ น จากข้อมูลที#ได้จ ากประธาน
กองทุ น และผู้ท#ีเ กี#ย วข้อ ง จากเงิน กองทุ น เริ#ม จาก 1
ล้านบาทในปจั จุบนั เงินกองทุนมีเพิม# ขึน9 และได้ปล่อยกู้
ประมาณระหว่ า ง 1,144,000 – 1,461,000 บาท
สําหรับเงินกองทุนทีอ# ยู่ในบัญชีเงินฝากเงินกองทุน อยู่
ในระหว่าง 18,789.97 – 135,093.25 บาท รวมสมาชิก
กองทุนทัง9 ตําบล เท่ากับ 763 คน เงินกองทุนดังกล่าว
ได้ ป ล่ อ ยให้ ส มาชิ ก กู้ ยื ม ไปเพื# อ การลงทุ น ด้ า น
การเกษตรบ้าง ด้านการผลิตสินค้าในตําบลบ้าง เพื#อ
ใช้จ่ า ยภายในครอบครัว เพื#อ การบริโ ภคบ้ า ง ฯลฯ
กองทุนหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ ประสบความสํา เร็จในด้า น
ั หาด้า นความ
การบริห ารจัด การ บางหมู่บ้า นก็มีป ญ
เสีย# งอยู่บ้าง เพราะบางกองทุนไม่ได้นําเงินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตัง9 ของกองทุน
ตามที#รฐั บาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดตัง9
กองหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โดยมีปรัชญาในการสร้าง
จิตสํานึกความเป็ นชุมชนและท้องถิน# โดยชุมชนเป็ นผู้
กําหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนให้เป็ น
คุ ณ ค่ า และ ภู มิ ป ัญ ญ าข อ ง ตน เ อ งมี ก า รเ กื9 อ กู ล
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ใ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น เ ชื# อ ม โ ย ง
กระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และ
ประชาสังคม และเป็ นการกระจายอํานาจให้ทอ้ งถิน# เพื#อ
การพัฒนาประชาธิปไตยพืน9 ฐาน และเป็ นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สําหรับกองทุน
เพื#อการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และ
บรรเทาเหตุ ฉุกเฉินและความจําเป็ นเร่งด่วน อีกทัง9
เพื#อให้ทอ้ งถิ#นมีขดี ความสามารถในการจัดระบบและ
บริห ารจัด การเงิน กองทุ น ของตนเอง เพื#อ สร้ า ง
ศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุ มชนเมืองสู่
การพึ#งพาตนเองอย่างยังยื
# น อีกทัง9 เป็ นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ฐานรากของประเทศ รวมทัง9 เสริม สร้า ง
ภู มิคุ้ ม กัน ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศใน
อนาคต

นอกจากนี9 ร ั ฐ บาลได้ จ ั ด ให้ โ ครงการเพิ# ม
ศักยภาพคณะกรรมกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองโดย
การทํา หลักสูตรการฝึ ก อบรมด้า นการบริห ารจัด การ
การจัด ทํ า การบัญ ชี การเงิ น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วจึ ง เห็น ว่ า ควรให้ ก าร
สนับสนุ นโครงการดังกล่าวเพื#อให้นักศึกษาได้ลงพืน9 ที#
ศึ ก ษาวิ จ ั ย เพื# อ หาข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การที# มี
ประสิทธิภาพ และปจั จัยความเสีย# งในด้านการบริหาร
จัด การที#อ าจจะเกิด ขึ9น ในอนาคต เพื#อ จะได้ห าแนว
ทางแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม ภายใน
ระเบียบข้อบังคับทีเ# กีย# วข้องต่อไป เพื#อจะได้นําไปใช้ใน
การพั ฒ นาในการกํ า หนดรู ป แบบและแนวทาง
ปฏิบตั งิ านทีม# ปี ระสิทธิภาพในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื#อค้นหาวิธีการบริหารจัดการกองทุ น
หมู่บา้ นตําบลลําพญา อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม ทีม# ี
ประสิทธิภาพ
2.เพื#อศึกษาการมีสว่ นร่วมของสมาชิกของ
กองทุนหมู่บา้ นตําบลลําพญา อ.บางเลน จังหวัด
นครปฐม
3.เพื#อศึกษาผลการดําเนินงานที#ผ่านมาและ
ปญั หาอุป สรรคที#มีผลต่ อ ด้านการบริห ารจัด การและ
ด้านความเสีย# งทีอ# าจจะเกิดขึน9
4.เพื# อ แสวงหาแนวทางที# จ ะพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของกองทุน
5.เพื#อนําผลทีไ# ด้จากการวิจยั ไปดําเนินงาน
กองทุนหมู่บา้ นให้มปี ระสิทธิภาพ
2.วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
การศึกษาครัง9 นี9ใช้วธิ กี ารรวบรวมข้อมูล 3 วิธี
เพื#อเป็ นการยืนยัน (Triangulation) ความถูกต้องของ
ข้อมูล การศึกษามีขนั 9 ตอนตามลําดับ ดังนี9
2.1การศึกษา ทบทวนอกสารและงานวิ จยั
เป็ น การรวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิท#ีเ กี#ย วข้อ งกับ การ
ดํา เนิ น งานทัว# ไปของกองทุ น หมู่ บ้า น เพื#อ สรุ ป เป็ น
คําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก เป็ นรวบรวมเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive Sampling)

ข้อมูลจากกองทุนหมู่บ้านตําบลลําพญาโดยตรง โดย
อาศัย ขอบเขตที# กํ า หนดมาจากการผลการศึ ก ษา
ทบทวนเอกสาร การสัมภาษณ์น9ีเน้นการทําความเข้าใจ
ข้อเท็จ จริงทัวไปเกี
#
#ยวกับการดําเนินงานของกองทุน
หมู่ บ้า นตํ า บลลํา พญาโดยเน้ น ข้อ มู ล ที#เ กี#ย วข้อ งกับ
กระบวนการด้า นการบริห ารจัด การกองทุ น หมู่ บ้า น
เกี#ย วกับ การกู้ยืม การชํา ระหนี9 ของสมาชิก กองทุ น
และการดําเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น เพื#อหาแนวทาง
ที#มปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ดําเนินการสัมภาษณ์โดยผูท้ าํ การวิจยั
2.3สนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวนกองทุน
หมู่บา้ น 11 หมู่บา้ น เพื#อเป็ นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
เกี# ย วกับ การบริห ารจัด การที# มี ป ระสิท ธิภ าพของ
กองทุนหมู่บา้ นของตําบลลําพญา เพื#อให้ได้รบั ข้อมูลที#
ครอบคลุม ซึ#งโดยการนําข้อมูลที#ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกมาเป็ นกรอบเนื9อหาในการประชุมหาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานคณะกรรมการกองทุน หมู่บ้า น
และสมาชิกเงินกองทุนหมู่บา้ น
3. ผลการศึกษาและอภิ ปรายผล
หมู่ ท#ี 1 บ้า นสวนทางทวย สมาชิก กองทุ น
หมู่บ้านมีทงั 9 หมด 87 คน มีกรรมการ14 คน ปล่อย
เงิน กู้ ปี ล ะ 1 ครัง9 ยอดเงิน กองทุ น หมู่ บ้า นทัง9 หมด
1,600,00 บาท มีการเก็บเงินประกัน ความเสี#ยงของ
เงิน กู้ 10,000 บาท เก็บ 100 บาทการปล่ อ ยเงิน กู้
กองทุ น สมาชิกเก่ า สามารถกู้ไ ด้ตัง9 แต่ 20,000 บาท
ประมาณ 20 ราย 25,000 บาทประมาณ 50 ราย
50,0 00 บาท 1 ร ายร วมเ งิ น ที# ป ล่ อ ยกู้ ท ั 9ง หม ด
1,500,000 บาทอาชีพทีป# ล่อยกู้ ทําไร่ ทํานา เลีย9 งปลา
อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝากค่าหุ้นปี ละ 200
บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท#ี 2 บ้านสวนทางทวย สมาชิก กองทุน
หมู่บา้ นมีทงั 9 หมด 90 คน มีกรรมการ13 คนปล่อยเงินกู้
ปี ละ 1 ครัง9 ยอดเงินกองทุนหมู่บ้านทัง9 หมด1,600,00
บาท มีการเก็นเงินประกันความเสีย# งของเงินกู้ 10,000
บาทเก็บ100 บาท การปล่อยเงินกูก้ องทุนสมาชิกเก่า
สามารถกูไ้ ด้ตงั 9 แต่ 20,000 บาทจํานวน79 รายปล่อยกู้
10,000 บาท จํานวน 11 รายรวมเงินทีป# ล่อยกูท้ งั 9 หมด
1,685,000 บาทอาชีพทีป# ล่อยกู้ ทําไร่ ทํานา เลีย9 งปลา

อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝากค่าหุ้นปี ละ 100
บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท#ี 3 บ้านลําพญา สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นมี
ทัง9 หมด 87 คน มีกรรมการ 9 คนปล่อยเงินกู้ ปี ละ 1
ครัง9 ครบกําหนดชําระ เดือนมิถุนายน ยอดเงินกองทุน
หมู่บา้ นทัง9 หมด 1,600,00 บาท มีการเก็บเงินประกัน
ความเสีย# งของเงินกู้ 10,000 บาท เก็บ 100 บาท รวม
เงินทีป# ล่อยกูท้ งั 9 หมด 1,195,000 บาทอาชีพทีป# ล่อยกู้
ทําไร่ ทํานา เลีย9 งปลา อู่ซ่อมรถ เลีย9 งไก่ ค้าขาย มีการ
ฝากค่าหุน้ ปี ละ 100 บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท#ี 4 บ้านลําพญาสมาชิก กองทุนหมู่บา้ นมี
ทัง9 หมด 67 คน มีกรรมการ 15 คน ปล่อยเงินกู้ ปี ละ 1
ครัง9 ยอดเงินกองทุนหมู่บ้านทัง9 หมด 1,600,00 บาท
มีการเก็บเงินประกันความเสีย# งของเงินกู้ 10,000 บาท
เก็บ 100 บาท การปล่ อ ยเงิน กู้ก องทุ น สมาชิก เก่ า
สามารถกู้ได้ตงั 9 แต่ 25,000 – 50,000 บาทรวมเงินที#
ปล่อยกูท้ งั 9 หมด 1,500,000 บาทอาชีพทีป# ล่อยกู้ ทําไร่
ทํานา เลี9ยงปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝาก
ค่าหุน้ ปี ละ 50 บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท#ี 5 บ้านลําพญา สมาชิก กองทุนหมู่บา้ น
มีทงั 9 หมด 94 คน มีกรรมการ 9 คน ปล่อยเงินกู้ ปี ละ 1
ครัง9 ยอดเงินกองทุนหมู่บา้ นทัง9 หมด 1,600,00 บาท มี
การเก็บเงินประกันความเสีย# งของเงินกู้ 10,000 บาท
เก็บ 100 บาท การปล่ อ ยเงิน กู้ ก องทุ น สมาชิก เก่ า
สามารถกู้ได้ตงั 9 แต่ 25,000 – 50,000 บาทรวมเงินที#
ปล่อยกูท้ งั 9 หมด 1,500,000 บาทอาชีพทีป# ล่อยกู้ ทําไร่
ทํานา เลี9ยงปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝาก
ค่าหุน้ ปี ละ 50 บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท6#ี บ้านลําพญา ระยะเวลาการดําเนินงาน
การฝากเงิน สัจ จะ ประมาณ 8 ปี สมาชิก กองทุ น
หมู่บา้ นมีทงั 9 หมด 135 คน มีกรรมการ 9 คน ยอดเงิน
กองทุนหมู่บ้านทัง9 หมด 1,155,000 บาท รอบที#สอง
ได้ร ับ เงิน 190,000 บาท เงิน เหลือ ในบัญ ชีท ัง9 หมด
182,920.43 บาทชําระเงินกูค้ นื วันที# 9 มกราคม ปล่อย
กู้วนั ที# 10 มกราคม สมาชิกสัจจะทัง9 หมด 94 คน
ยอดเงินในธนาคาร 566,385.24 บาท ยอดเงินกูส้ จั จะ
580,000 บาท ยอดเงินสัจจะสะสม 1,100,900 บาท
วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของวงเงินคํ9าประกันของเงินที#มี
อยู่ ดอกเบี9ยร้อยละ 12% ต่อปี เงินสัจจะฝากทุกวันที#

10-16 ของเดือน การปล่อยกูจ้ ะปล่อยเดือน พฤษภาคม
กับเดือนพฤศจิกายน 6 เดือนครัง9 การกูเ้ งินใช้คนคํ9า
ประกันกับจํานําโฉนด แต่สงู สุดไม่เกิน 100,000 บาท
หมู่ท#ี 7 บ้านคลองลําพญา สมาชิก กองทุ น
หมู่บ้านมีทงั 9 หมด 72 คน มีกรรมการ 15 คน ปล่อย
เงินกู้ ปี ละ 1 ครัง9 ดอกเบีย9 ร้อยละ 6 บาทต่อปี ยอดเงิน
กองทุนหมู่บา้ นทัง9 หมด 1,803,559.93 บาท มียอดฝาก
สัจจะ 433,288.85 บาทการฝากเงินฝากเป็ นรายปี ปี
ละ 600 บาท มีการเก็นเงินประกันความเสีย# งของเงินกู้
10,000 บาท เก็บ 100 บาท การปล่อยเงินกู้กองทุน
สมาชิกเก่าสามารถกู้ได้ตงั 9 แต่ 20,000 -50,000 บาท
ถ้าเป็ นสมาชิกใหม่สามารถกู้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท
ครบชําระ 1 ธันวาคม
หมู่ ท#ี 8 บ้า นคลองลํ า พญา ระยะเวลาการ
ดํา เนิ น งานการฝากเงิน สัจ จะประมาณ 8 ปี ส มาชิก
กองทุ น หมู่ บ้า นมีท ัง9 หมด 69คน มีก รรมการ15 คน
ยอดเงินปล่อยกู้ 1,310,000 บาท รวมดอกเบีย9 78,600
บาท ยอดเงินกองทุนหมู่บา้ นทัง9 หมด 1,388,600 บาท
รอบที#สอง ได้รบั เงิน 200,000 บาท เงินเหลือในบัญชี
ทัง9 หมด182,920.43 บาท มียอดฝากสัจจะ 135,094.89
บาท ชํา ระเงิน กู้คืนพฤศจิกายน ยอดเงิน ในธนาคาร
5,094.89 บาท เงินประกันความเสี#ยงร้อยละ 20%
ค่าตอบแทนกรรมการ 20% สมทบกองทุน 20% เงิน
เพื#อสาธารณประโยชน์ 20% เป็ นค่าใช้จ่าย 20% การ
ปล่ อ ยเงิ น กู้ ก องทุ น สมาชิก เก่ า สามารถกู้ ไ ด้ ตัง9 แต่
20,000 -50,000 บาท ถ้าเป็ นสมาชิกใหม่สามารถกูไ้ ด้
ไม่เกิน 10,000 บาท
หมู่ท9#ี บ้านแหลมไร่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้ น
มีทงั 9 หมด 90 คน มีกรรมการ 13 คน ปล่อยเงินกู้ ปี ละ1
ครัง9 ยอดเงินกองทุนหมู่บา้ นทัง9 หมด 1,600,00 บาท มี
การเก็นเงินประกันความเสีย# งของเงินกู้ 10,000 บาท
เก็บ100บาทการปล่อยเงินกูก้ องทุนสมาชิกเก่าสามารถ
กู้ไ ด้ ตัง9 แต่ 20,000 บาท จํ า นวน 79 ราย ปล่ อ ยกู้
10,000 บาท จํานวน 11 รายรวมเงินทีป# ล่อยกูท้ งั 9 หมด
1,685,000 บาทอาชีพที#ปล่อ ยกู้ ทําไร่ ทํานา เลี9ย ง
ปลา อู่ซ่อมรถ เลี9ยงไก่ ค้าขาย มีการฝากค่าหุ้นปี ละ
100 บาท ไม่มกี ารฝากเงินสัจจะ
หมู่ท#ี 10 บ้านเวฬุ วนาราม สมาชิก กองทุน
หมู่บา้ นมีทงั 9 หมด 100 คน มีกรรมการ 15 คน สมาชิก

กูเ้ งิน 67 คนปล่อยเงินกู้ ปี ละ 2 ครัง9 ยอดเงินกองทุน
หมู่บ้านทัง9 หมด 1,600,00 บาทรอบที#สอง ได้รบั เงิน
200,000 บาท เงินเหลือในบัญชีทงั 9 หมด 182,920.43
บาท มียอดฝากสัจจะ 130,000 บาทการฝากเงินฝาก
เป็ นรายปี ปี ละ 300 บาท มีการเก็นเงินประกันความ
เสี#ย งของเงิน กู้ 10,000 บาท เก็บ 100บาท มีย อด
ค่าใช้จ่ายประจํา ปี จ่ายให้คณะกรรมการ 21,000 บาท
ทุ น การศึ ก ษา 14,000 บาท สาธารณประโยชน์
14,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื#น 5,000 บาท
หมู่ท1#ี 1บ้านแหลมชะอุยสมาชิกกองทุน
หมู่บา้ นมีทงั 9 หมด 70 คน มีกรรมการ 9 คน ปล่อยเงินกู้
ปี ละ 2 ครัง9 ยอดเงินกองทุนหมูบ่ า้ นทัง9 หมด 1,572,00
บาท มียอดฝากสัจจะ240,000 บาทการฝากเงินฝาก
เป็ นรายปี ปี ละ 600 บาท มีการเก็นเงินประกันความ
เสีย# งของเงินกู้ 10,000 บาท เก็บ 100 บาท (โรคที#
ไม่ให้กเู้ งินคือ เอดส์ มะเร็ง หัวใจ) มียอดค่าใช้จ่าย
ประจํา ปี ทุนการศึกษา 5,000 บาท
สาธารณประโยชน์ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื#น 3,000
บาท การปล่อยเงินกูก้ องทุนสมาชิกเก่าสามารถกูไ้ ด้
ตัง9 แต่ 20,000 -50,000 บาท ถ้าเป็ นสมาชิกใหม่
สามารถกูไ้ ด้ไม่เกิน 10,000 บาท
ในการจัดตัง9 กองทุนหมู่บา้ น ตําบลลําพญา
เพื#อเป็ นแหล่งเงินทุนเป็ นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สร้างงานสร้างรายได้ ลดรายจ่ายตลอดจนเพื#อให้การ
บริหารกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุน
จะต้องทําทะเบียนต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ทะเบียนสมาชิกกองทุน
2.ทะเบียนคุมคําขอกู้
3.ทะเบียนคุมลูกหนี9รายตัว
4.สมุดจดบันทึกการประชุมกองทุนหมู่บา้ น
5.จัดทําบัญชี งบกําไรขาดทุนและงบดุล
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านลําพญา มี
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นจํานวนไม่น้อยกว่า9 คน
แต่ไม่เกิน15 คน ประกอบด้วย กรรมการซึง# มาจากการ
คัดเลือกระหว่างสมาชิกด้วยกัน ซึ#งกรรมการดังกล่าว
ต้องเป็ นบุคคลที#มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะการ
เป็ นผู้ นํ า เสี ย สละเวลามี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และมี
ประสบการณ์ เป็ นทีย# อมรับของประชาชนที#จะบริหาร
จัดการเงินกองทุนได้

หลักเกณฑ์ในขอกูเ้ งินจะมีใบคําขอกูเ้ งิน โดย
มีการระบุวตั ถุประสงค์ในการกูย้ มื เงินอย่างชัดเจนต่อ
คณะกรรมการกองทุน
ระเบียบข้อบังคับได้กาํ หนดไว้เกีย# วกับการบริหาจัดการ
กองทุน คือ
1. ข้อบังคับเกีย# วกับสมาชิกภาพ (การเข้า
เป็ นสมาชิก การลาออก การลาออก การฝากเงินออม
การถือหุน้ ค่าธรรมเนียม และอืน# ๆทีเ# กีย# วข้องกับ
สมาชิก)
2. ข้อบังคับเกีย# วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
3.ข้อบังคับเกีย# วกับการกูย้ มื เงินและการชําระ
คืนเงินกู้
4.ข้อบังคับเกีย# วกับการจัดทําบัญชีของ
กองทุน
5.ข้อบังคับเกีย# วกับการตรวจสอบการทํางาน
ของคณะกรรมการของกองทุนหมู่บา้ น
แนวคิ ดในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ น
1. ให้มกี ารกระจายผลประโยชน์อย่างทัวถึ
# ง
ดังนี9 ให้สมาชิกกูเ้ พื#อพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้าง
รายได้ และลดรายจ่ายในการครองชีพบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินในกรณีทจ#ี าํ เป็ นเพื#อใช้ในการทําทุน แก่
เกษตรกรทัง9 หมูบ่ า้ น
2. ให้มกี ารหมุนเวียนอย่างต่ อเนื#อง เมื#อ
ครบสัญญาในการกูเ้ งินครบ 1 ปี เมื#อสมาชิกนําเงินมา
คืน แล้ว คณะกรรมการกองทุ น จะให้ส มาชิก กองทุ น
จัด ทํ า โครงการกู้ เ งิน ต่ อ ทัน ที เพื#อ ให้ ก ารทํ า ชีพ ได้
ต่อเนื#องและไม่เสียโอกาส
3.มีห ลัก เกณฑ์ ใ นการพิจ ารณาเงิน กู้ เป็ น
บุ ค คลที#มีอ าชีพ เป็ น หลัก แหล่ ง ไม่ มีป ระวัติเ สีย หาย
ทางด้านการเงินเป็ นโครงการที#สามารถดําเนินการได้
จริงมีความเป็ นไปได้ทางการตลาด สามารถเห็นได้
ชัดเจนว่า คุม้ ค่าต่อการลงทุน และมีวงเงินกู้เหมาะสม
กับโครงการ
4.มีวิธีการในการควบคุมและติดตามการใช้
เงินกูค้ ณะกรรมการมีผตู้ ดิ ตามการใช้เงินกู้ หรือติดตาม
การทํ า โครงการว่ า สมาชิ ก ผู้ กู้ กู้ เ งิ น ไปทํ า ผิ ด
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการขอกู้ห รือ ไม่ ถ้า ผิด วัต ถุ ป ระสงค์
คณะกรรมการกองทุนจะให้อ อกจากการเป็ นสมาชิก

ยึด เงิน สัจ จะเงิน หุ้น และเรีย กเก็บ เงิน ที#กู้ ไ ปคืน แก่
กองทุนทันที ถ้าผูก้ ไู้ ม่นําเงินกูม้ าคืนทางคณะกรรมการ
กองทุน จะเรียกเงินคืนจากผู้ท#คี 9ําประกันของผู้ท#กี ู้ยืม
ไป
5.วิ ธี ป้ องกั น ความเสี# ย งภั ย ในการให้ กู้
ประกอบด้วย คณะกรรมการจะพิจ ารณาให้กู้เ ฉพาะ
สมาชิก ที#มีอ าชีพ เป็ น หลัก แหล่ ง และผู้ท#ีเ ป็ น สมาชิก
กองทุ น และมีค วามรับ ผิด ชอบ คือ ผู้กู้ ต้อ งมีบุ ค คล
ที#เป็ นสมาชิกผู้ค9ําประกัน 2 คน เพื#อเป็ นผู้รบั ผิดชอบ
และจํ า มี ค ณะกรรมการติ ด ตามการใช้ เ งิ น กู้ ออก
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลความคืบหน้า ของการ
ประกอบอาชีพ ให้สมาชิก มีก ารถือ หุ้น เพื#อ ลดอัต รา
ความเสีย# ง นอกจากนี9กองทุนยังมีการเก็บเงินประกัน
ความเสีย# งแก่ผกู้ เู้ งินร้อยละ 1 เช่น กูเ้ งิน 10, 000 บาท
เก็บเงิน 100 บาท
ั หาในกรณี ท#ีส มาชิก ได้ ร ับ
6.วิธีก ารแก้ ป ญ
เงินกู้ไปแล้วไม่ส่งใช้คนื เงินต้น และดอกเบี9ยเงินกู้คืน
ตามสัญญาคือ เมื#อผูก้ ู้ กูเ้ งินไปครบแล้วไม่สง่ คืนเงินต้น
และดอกเบีย9 ตามสัญญา คณะกรรมการกองทุนจะมีการ
ปรั บ วั น ละ 0.25 ต่ อ วั น และผู้ ค9ํ า ประกั น จะต้ อ ง
รับผิดชอบร่วมกันเมื#อทางกองทุนผ่อนผันให้แล้วยังไม่
ส่งคืน ปลดออกจากการเป็ นสมาชิกทันที ถ้าผู้กู้และผู้
คํ9า ประกัน ไม่ ส่ ง เงิน กู้ต ามสัญ ญา คณะกรรมการจะ
ดําเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
7.แนวทางการบริหารกองทุนในด้านการจัด
สวัสดิการให้แก่ ประชาชนในหมู่บ้าน เป็ นเบี9ย ยัง ชีพ
ให้แก่ผูส้ งู อายุ จัดเป็ นทุนการศึกษาให้แก่เด็กทีเ# รียนดี
มีความประพฤติดแี ต่ยากจน ส่งเสริมอาชีพและความรู้
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
สาธารณประโยชน์ของหมู่บา้ น ช่วยเหลือผู้ประสพภัย
ธรรมชาติ ฉุกเฉินและเร่งด่วน
8.แนวทางการบริหารจัดการอื#นๆ ใช้เวทีการ
ประชุมสมาชิกกองทุน หรือคณะกรรมการกองทุน เป็ น
เวทีในการเสริมสร้างหมู่บา้ นให้เข้มแข็ง โดยมีกจิ กรรม
ร่วมกันและเป็ นประโยชน์ต่อหมู่บา้ นร่วมปรึกษาหารือ
ั หาของกองทุ นหมู่บ้า น
ร่ว มคิดร่ วมทํา เพื#อ แก้ไ ขป ญ
โดยใช้คณะกรรมการเป็ นตัวประสาน
ปัจจัยทีทาํ ให้การบริหารกองทุนหมู่บา้ นประสบ
ความสําเร็จ

ปจั จัยทีท# าํ ให้การบริหารกองทุนหมู่บา้ นประสบ
ความสําเร็จ จากการศึกษาและสรุปวิเคราะห์ในหัวข้อ
ั ย ดังนี9
บริบทและปจจั
1. ความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชน
ทีม# คี วามสามัคคีจะช่วยให้งานบริหารกองทุนหมู่บา้ น
ประสบความสําเร็จได้ และบรรลุวตั ถุประสงค์
อุดมการณ์ของกองทุนหมูบ่ า้ นเพราะจะก่อให้เกิดความ
เอือ9 อาทรเอือ9 เฟื9อเผื#อแผ่ซง#ึ กันและกันในหมูบ่ า้ น
2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มของหมู่บา้ นในด้าน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางองค์กรการเงินใน
ั ยทีส# าํ คัญอีกประการหนึ#ง เพราะจะ
หมู่บา้ นเป็ นปจจั
ส่งผลต่อการบริหารงานเงินกองทุนได้ดมี คี วามมันใจ
#
มากขึน9
3. ผูน้ ําของหมู่บา้ น ควรจะเป็ นผูท้ ม#ี คี วาม
เสียสละ ซื#อตรง อุทศิ เวลาทํางานเพื#อส่วนรวมผูน้ ํา
จะต้องเป็ นอันหนึ#งอันเดียวกันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความเชื#อถือไว้ใจ
4. ข้อมูลข่าวสาร ความชัดเจนในวัตถุประสงค์
และนโยบายการประชาสัมพันธ์ เป็ นปจั จัยทีป# ระชาชน
ส่วนใหญ่ตอ้ งการ ซึง# พบว่า การรับรูน้ โยบายทีถ# ูกต้อง
ชัดเจนไม่ว่าจากแหล่งใดก็ตาม มีผลต่อความรู้ ความ
เข้าใจมากขึน9 จากการให้เหตุผล สาเหตุทป#ี ระชาชนไม่
เคยคิดว่าโครงการทีจ# ะให้ประชาชนมาบริหารกันเองจะ
มีขน9ึ ได้ง่ายเพราะไม่มโี ครงการแบบนี9มาก่อน และ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเปลีย# นแปลงในช่วงแรกๆ
มาก
5. ทีป# รึกษา พีเ# ลีย9 ง หรือเจ้าหน้าทีข# องรัฐทีเ# ข้า
ไปชีแ9 จงควรมีความชัดเจนในเรื#องระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
และเข้าใจความคิด บริบทของคนในชุมชน ด้วยไม่
พยายามเร่งและพูดจาว่ากล่าวประชาชนมากนักเพราะ
เมื#อประชาชนไม่พร้อมไม่เข้าใจจึงไม่ทาํ ตามที#
เจ้าหน้าทีเ# ข้าไปชีแ9 จงไม่น่าจะเป็นความเสียหายกับการ
บริหารการลงทุน
ปัจจัยทีทาํ ให้การบริหารกองทุนหมู่บา้ น
ไม่สาํ เร็จ
1. ความไม่ชดั เจนของเจ้าหน้าทีข# องรัฐ และการ
รีบเร่งจนเกินไปทําให้หมูบ่ า้ นไม่มคี วามชัดเจน ไม่
มันใจและจะเป็
#
นปญั หามากกับสมาชิกทีไ# ม่มี
ประสบการณ์รวมกลุ่มทางการเงินในหมู่บา้ นมาก่อน

2. ผูน้ ําทางการทีใ# ช้อาํ นาจ และบริหารกองทุน
ให้กบั กลุม่ ญาติ พรรคพวกของตน ยิง# ทําให้คนใน
หมู่บา้ นแตกแยกและมองไม่เห็นคุณค่าของเงินกองทุน
หมู่บา้ นทีจ# ะเป็ นไปได้ตามอุดมการณ์
3. สมาชิกของกองทุนหมูบ่ า้ นทีไ# ม่เป็ นคนใน
พืน9 ที# เช่นในหมู่บา้ นจะมีสมาชิก เข้าออกบ่อย ทําให้
คณะกรรมการกองทุนไม่มนใจในการจะปล่
ั#
อยเงินให้
กูย้ มื ด้วยความไม่คุน้ เคยกันมาก่อนด้วย
4.สมาชิกมีการศึกษาหลายระดับแตกต่างกันไป
ความคิด เช่น ในหมู่บา้ น จะหาความลงตัวแบบในเชิง
คุณภาพยาก จึงตัดสินใจยากและจากเหตุผลข้อที# 3 ที#
กล่าวมาแล้วด้วย
ตัวชีว9 ดั ความเข้มแข็งของหมู่บา้ น ได้มกี าร
จัดลําดับว่าปจั จัยทีท# าํ ให้เกิดความเข้มแข็งดังนี9
1. สมาชิกในหมูบ่ า้ นควรจะมีความรัก
เสียสละ ความซื#อสัตย์ จริงใจ และความพร้อมจะทําให้

การบริหารกองทุนสําเร็จได้ดว้ ย
2.ประสบการณ์การรวมกลุ่มองค์กรการเงิน
และกลุ่มอาชีพทีค# วรจะมีก่อนกองทุนจะลง
3.ทีป# รึกษาของหมู่บา้ นในด้านต่าง ๆ ทีม# ี
ความเข้าใจความต้องการของหมู่บา้ นด้วย ผูน้ ําทีม# ี
ความเสียสละ รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานเก่ง
4. เรื#องการประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจในเรื#อง
ต่างๆ เช่น ออกข่าวเสียงตามสายในหมู่บา้ น
5. เรื#องการวางแผน จากทีส# มาชิกในหมู่บา้ นมี
ส่วนร่วมให้มาก มีความ ชัดเจน ยุตธิ รรม

รูปที# 3 วันประชุมกองทุนและส่งเงินกู้

รูปที# 1 สมุดเงินฝากธนาคารออมสิน

รูปที# 4 นักศึกษาโครงการ

รูปที# 2 บัญชีแสดงการเคลื#อนไหว
ของบัญชีเงินฝาก

รูปที# 9 กรรมการกองทุนหมู่ท#ี 11
รูปที# 5 กรรมการกองทุนหมู่ท#ี 3

รูปที# 10 กรรมการกองทุนหมูท่ #ี 7
รูปที# 6 กรรมการกองทุนหมู่ท#ี 6

รูปที# 11 บัญชีงบดุล
รูปที# 7 กรรมการกองทุนหมู่ท#ี 9

รูปที# 12 ระเบียบการเป็ นสมาชิกกองทุน
รูปที# 8 กรรมการกองทุนหมู่ท#ี 11

รูปที# 13 เอกสารประกอบการจดทะเบียน

รูปที# 14 กรรมการกองทุนหมูท่ #ี 2

4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษากองทุนหมู่บ้านในตําบล
ลําพญาในจํานวน 11 กองทุนมีคณะกรรมการบริหาร
ั หาด้ า นการบริห าร
จัด การและสมาชิก ที#ดี ไม่ มีป ญ
จัดการ สามารถเก็บเงินเงินกูไ้ ด้ตามกําหนด และมีการ
ทําประกันความเสีย# ง และทุกกองทุนทํารายงานส่งทุก
เดือนกับหน่วยงานของรัฐทีเ# กีย# วข้อง
คณะกรรมการกองทุ น ได้ มี ก ารฝึ ก นิ ส ัย
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เช่น เป็ นคนมีวนิ ัย
ในตนเอง มีความซื#อสัตย์ ขยันอดทน ตัง9 ใจทํามาหากิน
ไม่ มีป ระวัติเ สีย ด้า นการเงิน หรือ ชอบเล่ น การพนั น
สร้า งภาระหนี9 ส ิน เกิน ความสามารถในการชํ า ระหนี9
โดยการพิจารณารายได้จากการทํางานประกอบอาชีพ
เหลือจากรายจ่าย สามารถนํ ามาชําระหนี9ได้สามารถ
ชําระหนี9ได้ตามกําหนดเวลาทีก# องทุนกําหนด และจะมี
การแจ้งกําหนดการชําระหนี9ล่วงหน้า ประมาณ 1 เดือน
ด้วยการบริหารงานทีม# ปี ระสิทธิภาพจึงทําให้กองทุน
หมู่บา้ นตําบลลําพญาประสบความสําเร็จ
ข้อเสนอแนะ กองทุนหมู่บา้ นควรเก็บข้อมูลเอกสารไว้
ในคอมพิวเตอร์ เพื#อสะดวกในการสืบค้น และสามารถ
เรียกดูได้จากแฟ้มข้อมูลไม่ต้องรอดูจากการเอกสารตัว
จริง
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
โครงการวิ จยั นี6 ได้รบั การสนับสนุนวิ จยั ใน
โครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ. - สกว.ภายใต้
โครงการ “ โครงการวิ จยั ร่วมกับการเรียนการสอน
บูรการศาสตร์เพือเรียนรูก้ ารพัฒนาพืน6 ทีสาํ หรับ
นักเรียนปริญญาตรีและโท (Area Based
Collaborative Research for Undergraduate Students
(ABC-PUS/MAG) ประจําปี 2551”
6. เอกสารอ้างอิ ง
ถิรพันธ์ ศุกระศร. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการองทุนหมูบ่ า้ นและ ชุมชน
แห่งชาติ ศึกษากรณี กองทุนหมู่บา้ น ตําบลท่า
หลวง อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา. มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2548.

ประชาไท. ทีดอี าร์ไอวิจยั ”กองทุนหมู่บา้ น”.
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท, กรุงเทพฯ. 2550
ประดิษฐ์ สะเลิศรัมย์. การประสิ ทธิ ภาพการบริหาร
จัดการโครงการกองทุนหมูบ่ า้ น : กรณี ศึกษาตําบล
เมืองยาง กิ งอําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา.
2547.
ฝา่ ยวิชาการ อจท. การงานอาชีพและเทโนโลยี.
2551.
ยอดแก้ว ภูจา. เอกสารกองทุนหมู่บ้าน หมูท่ ี 1 – 11
ตําบลลําพญา. อ.บางเลน นครปฐม. 2552.
ยินดี เจ้าแก้วและคณะ. วิจยั เชิ งปฏิ บตั ิ การติ ดตาม
ส่งเสริมการบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช. 2544.
วิทยากร เขือ\ นแก้ว. การดําเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ น
ในอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน. 2547.

