
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 1 

บทที่ 1 
บทนํา 

 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-7 (พ.ศ.2504-2539)

สงผลใหประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจแตทางดานสังคม

และสิ่งแวดลอมกลับเปนปญหามากขึ้นกลาวคือ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีไฟฟา  น้าํประปา   

การคมนาคม   การติดตอส่ือสาร   ไดรับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน

เฉพาะบางกลุม  ขณะที่สวนใหญยังมีฐานะยากจน  กอใหเกิดปญหาชองวางของรายไดหางกัน

มากขึ้น (อร  เฉลิมพงษ.  2543 : 125)  การพัฒนาอุตสาหกรรม  การลงทุนทางดานอุตสาหกรรม

มีมากขึ้น  เรงผลิตใหไดผลผลิตจํานวนมาก  โดยทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน 

ปาไม  แรธาตุ   ซึ่งไมสามารถปลูกหรือสรางทดแทนไดในระยะเวลาอันสั้น  ทําใหสูญเสีย

ทรัพยากรไปเปนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว  ผลที่ตามมาคือปญหาสิ่งแวดลอม  ไดแก  อากาศ

เปนพิษ  อุทกภัย  วาตภัย ปญหาขยะมูลฝอย  อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ทางดานสังคม ความเจริญ

ทางดานวัตถุทําให ทุกคนทํางานหาเงินเพื่อนํามาซื้อความสุข ความสะดวกสบายใหแกตนเอง  ไม

คํานึงถึงศีลธรรมและความถูกตอง  ปญหาอาชญากรรมจึงเกิดขึ้นมากมาย  เชน การคายาเสพติด   

การลักขโมย    การปลนชิงทรัพย  สถาบันครอบครัวซึ่งเปนสถาบันที่สําคัญเริ่มออนแอลงเนื่องจาก

คนในครอบครัวมีเวลาเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกันนอยลง  สงผลใหสังคมออนแอลงเชนกัน  กลาว

ไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 – 7 กอใหเกิดเศรษฐกิจดีแตสังคมมปีญหา

และสิ่งแวดลอมถูกทําลาย  ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 

– 2544) รัฐบาล  จึงไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเนนคนเปนศูนยกลาง

ของการพัฒนา  ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร  คือ การเพิ่มศักยภาพของคน การใหคนมีสวนรวม

พัฒนา  การเสริมสรางสมรรถนะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เอื้อตอการพัฒนาคนและการบริหาร

จัดการ (อร  เฉลิมพงษ.  2543 : 125) ซึ่งจะสงผลใหคนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง

พึ่งตนเองได  เศรษฐกิจชุมชนดีและสิ่งแวดลอมยั่งยืน  แตในการดําเนินงานตามแผนยังไมสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคได  เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540  ดังนั้นแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549)  จึงมีการปรับเปาหมายการพัฒนา
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เศรษฐกิจเนนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน 

รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  เนนการพัฒนาแบบองครวม  สนับสนุนใหองคกร

ชุมชนมีคุณธรรม  มีการเรียนรูและมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อใหชุมชนเขมแข็ง ตาม

คํากลาวของประเวศ  วะสี (2542: คํานํา) ที่วา “อะไรที่ไมอยูบนฐานรากที่แข็งแรงยอมไมมั่นคงและ

หักพังไดงายเศรษฐกิจขางบนซึ่งบอยครั้งไมใชเศรษฐกิจจริง แตเปนการเคลื่อนไหวเงินเพื่อเก็ง

กําไร หวังวาคนไทยจะได บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 แลวทําความเขาใจแนวทาง

เศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแรงซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจขางบนมั่นคงเพราะอยูบนฐานที่แข็งแรง การ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจึงถือเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจที่สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศ มีความมั่นคง”จากคํากลาวขางตน ทําใหเกิดความรวมมือจากหลายฝายทั้ง นักวิชาการ  

นักธุรกิจ   นักการเมือง  ภาครัฐ เอกชนและองคกรพัฒนาเอกชน ในการฟนฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ํา  

รัฐบาลมีความพยายามที่จะกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนซึ่งเปนประชากร

สวนใหญของประเทศ  รัฐบาลไดกําหนดนโยบายและโครงการเรงดวน ไดแก การพักชําระหนี้

เกษตรกร การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  การจัดตั้งธนาคารประชาชน  โครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ การจัดทําเว็บไซตไทยตําบลดอทคอม เพื่อใหประชาชนไมตองกังวลตอภาระ

หนี้สินที่มีอยู พรอมกับสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพและยังหาชองทางการตลาด   

เพื่อใหสามารถจําหนาย 

สินคาไดมากขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีรายไดและมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น 

     กองทุนหมูบานมีการดําเนินงานใน 70,865 หมูบาน และ 8,889 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 

79,754 กองทุน (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  2544 : 2)ใชงบประมาณ 79,754 ลานบาท โดยมี

แนวทางการบริหารกองทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย 

การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544 : 17)  

ใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจากตัวแทนหมูบานหรือชุมชนเปน 

ผูบริหารงานกองทุนเอง  โดยมุงหวังใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน  ราชการ 

เอกชนและประชาสังคม   เปนการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน  นําไปสูการเสริมสรางความเข็ม

แข็งของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง  รัฐบาลไดดําเนินการโอนเงินใหแกหมูบานและชุมชนเมืองที่มีความพรอมทั่ว

ประเทศ งวดที่ 1 จํานวน 7,125 กองทุน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบางคลา.  2545 : 1) และได

โอนเงินใหหมูบาน 
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ที่มีความพรอมอีกจนครบตามเปาหมาย   กรรมการกองทุนหมูบานจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญที่ทําให

หมูบานไดรับเงินกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท   ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารกองทุน

ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการและมีความยั่งยืน                                   

 อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีหมูบานและชุมชนที่ไดรับเงินกองทุนหมูบาน  

จํานวน 62 กองทุน  คณะกรรมการ  718  คน  สมาชิก  5,688 คน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

บางคลา.  2545 : 2) โดยไดรับการโอนเงินตามผลการประเมินความพรอมของกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมืองแตละแหง  ซึ่งประเมินจากการปฏิบัติตามขอกําหนดการอนุมัติเงินกองทุนหมูบานและ

ชุมชน เมือง  เชน ความพรอม ความสนใจ และการมีสวนรวมของกรรมการกองทุนและประชาชน      

  จากขอมูลดังกลาวไดใหความสําคัญตอความพรอมของหมูบานหรือชุมชน ซึ่ง

กรรมการกองทุนเปนผูมีบทบาทตอความพรอมของหมูบานหรือชุมชน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษา

ความพรอมและปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุน  ในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมืองรวมทั้งปญหาอุปสรรคที่ เกี่ยวของกับการบริหารกองทุน  เพราะนอกจากโครงการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  ที่ชวยแกไขปญหาความยากจน

เพิ่มรายไดใหกับประชาชนและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศแลว  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

เปนเรื่องใหมที่เร่ิมดําเนินการในทุกหมูบาน ทุกชุมชนทั่วประเทศ ขอมูลที่ไดจากการศกึษาจะเปน

ประโยชนตอการแกไขปรับปรุงและสงเสริมความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการและมีความยั่งยืนตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
          1.2.1  เพื่อศึกษาระดับความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุน 

หมูบานและชุมชนเมืองตามความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกองทุน 

 1.2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงาน 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

          1.2.3  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุน 

หมูบานและชุมชนเมือง 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
  

         1.3.1  ทําใหทราบถึงระดับความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทนุ 

หมูบานและชุมชนเมือง 

          1.3.2  ทําใหทราบถึงปจจัยทีส่งผลตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการดําเนนิงาน

กองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุน 

1.3.3   ทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทนุในการดําเนินงานกองทนุ 

หมูบานและชุมชนเมือง  เพือ่เปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงและสงเสริมความพรอมของ

กรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
            1.4.1  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 

                        1)  ประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้แบงประชากรเปน  2  กลุม คือ  

                            (1)  กรรมการกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง ป พ.ศ.2545 ในอาํเภอบางคลา

จังหวัดฉะเชงิเทรา  9  ตําบล  62  คณะ จํานวน  718  คน  

                      (2)  สมาชิกกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง ป พ.ศ.2545 ในอําเภอบางคลา

จังหวัดฉะเชงิเทรา  9 ตําบล  62 กองทุน  จาํนวน 5,688 คน 

                    2)  กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ  

                                   (1)  กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ป พ.ศ.2545 ในอําเภอบางคลา

จังหวัดฉะเชิงเทรา  จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi  Stage  Sampling)  โดยกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเร็จของ Robert V.Krejcie และ Earyle W.Morgan (เพ็ญแข 

แสงแกว.  2538 : 63-64) ไดจํานวน 248 คน แตในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 250 คน 

จากการสุมตัวอยาง ดังนี้                                      

                                   ก.  สุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  รอยละ 50 ของ

คณะกรรมการทั้งหมดดวยการสุมอยางงาย  (Sample Random Sampling)  ไดคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 31 คณะ จํานวน  381  คน  
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            ข.  แตละคณะที่สุมไดเลือกตัวอยางตามสัดสวนในแตละกองทุน เพื่อ

เปนตัวแทนกลุมตัวอยางทั้งหมด  ไดกรรมการ  จํานวน 250 คน  

          (2)  สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ป พ.ศ.2545 ในอําเภอบางคลา

จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Sampling) โดยกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางสําเรจ็ของ Robert V.Krejcie และ Earyle W.Morgan (เพ็ญแข  

แสงแกว.  2538 : 63-64) ไดจํานวน 358 คน  จากการดําเนินการสุมตัวอยาง  ดังนี้  

                                         ก.  เลือกสมาชิกกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  ป พ.ศ.2545  ใน

อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จากกองทนุ

หมูบานและชมุชนเมืองในขอ (1) ก. จํานวน 31 กองทนุ ไดสมาชิก จาํนวน 2,676 คน 

                                         ข.  แตละกองทุนสุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนสมาชิกที่เปน

ประชากร31 กองทนุ  ไดสมาชิกจํานวน 358 คน 

  1.4.2  ตัวแปรในการวิจัย 

     1)  ตัวแปรตน  คือ  ปจจยัที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนในการ

ดําเนนิงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  ไดแก 

                           (1)  ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง                                                             

                           (2)   ลักษณะทางประชากร  ไดแก  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สถานภาพการสมรส

   (3)  ปจจัยสนับสนนุการปฏิบัติหนาที่ ไดแก ประสบการณเกี่ยวกับการ

บริหารงานงานกลุม  ตาํแหนงทางสงัคม การอบรม การมีสวนรวมของกรรมการกองทนุ ประชาชน

และสมาชกิกองทนุ 

 2)  ตัวแปรตาม  คือ  ความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุน 

หมูบานและชมุชนเมือง ในดานการวางแผน การตัดสนิใจ การปฏิบัตงิาน การติดตามและ

ประเมนิผล  
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
              การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดและวิธกีารวิจยัไว ดังตอไปนี้ 
                   
                      ตัวแปรตน                                             
  
                                                                                ตัวแปรตาม                                         

1. ความรูเกีย่วกบักองทนุหมูบานและ 

      ชุมชนเมือง 

2.  ลักษณะทางประชากร 

      - ระดับการศึกษา 

      - อาชีพ 

      - สถานภาพการสมรส 

3.  ปจจัยสนับสนุนการปฏิบตัิหนาที ่ 

      - ประสบการณเกี่ยวกบัการบริหาร 

        งานกลุม 

      - ตําแหนงทางสังคม     

 - การอบรม 

 - การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน 

        ประชาชนและสมาชิกกองทนุ 

                  
                   ภาพ 1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

ความพรอมของกรรมการกองทนุ

ในการดําเนนิงานกองทนุหมูบาน

และชุมชนเมือง 

 -  การวางแผน            

 -  การตัดสินใจ 

-  การปฏิบัติงาน   

-  การติดตามและประเมินผล 
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                 ความรูเกีย่วกับกองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง   ลักษณะทางประชากรและปจจัย

สนับสนนุการปฏิบัติหนาที่เปนปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการดําเนินงาน

กองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง 
 

 
1.7  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

                 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง กองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  

โดยจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง  แหงละ 1 ลานบาทเพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน

ภายในหมูบานและชุมชนเมืองโดยใหประชาชนบริหารจัดการกันเอง 

                       กรรมการกองทุน หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชมุชนเมอืง  

แตละคณะมี  จํานวน  9 – 15 คน  ซึ่งไดจากการเลือกกันเองของสมาชิก   เปนบุคคลที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณและมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน  

                ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง  กรรมการกองทุนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วัดไดจากแบบทดสอบ

ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะเปนแบบเลอืกตอบ  

             ลักษณะทางประชากร หมายถึง ลกัษณะพืน้ฐานสวนตัวของกรรมการกองทนุ  ไดแก  

                 ระดับการศึกษา  หมายถึง ระดับที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของกรรมการกองทนุ  ซึง่

แบงออกเปน 2 กลุม คือ ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนและตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป 

                    อาชีพ  หมายถึง  ประเภทของอาชีพที่กรรมการกองทุนดําเนินการเพื่อหารายได  

แบงออกเปน  2 กลุม คือ อาชีพในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม 

 สถานภาพการสมรส  หมายถึง สถานภาพการสมรสของกรรมการกองทุน 

แบงเปน 

2 กลุม คือ สมรสและโสดหรือแยกกันอยู  

            ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ หมายถึง แรงเสริมที่ทําใหกรรมการกองทุน

สามารถดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  

              ประสบการณเกีย่วกับการบริหารงานกลุม หมายถงึ  ตําแหนงหรืองานที่

กรรมการ 

กองทุนเคยปฏิบัติในกลุมตางๆ  แบงเปน 2 กลุม  คือ กลุมทางดานเศรษฐกิจและกลุมทางดานสังคม 
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  กลุมทางดานเศรษฐกิจ หมายถึง กลุมหรือองคกรที่ดําเนินงานหรือใหบริการ

ทางดานการเงิน การอาชีพ  เชน กลุมออมทรัพย  กลุมอาชีพ  กลุมผูเลี้ยงสัตว 

  กลุมทางดานสังคม หมายถึง กลุมหรือองคกรที่ดําเนินงานหรือใหบริการ

ทางดานสังคม เชน  กลุมสตรี  กลุมเยาวชน ชมรมผูสูงอายุ  

                 ตําแหนงทางสังคม หมายถึง ตําแหนงหนาที่การงานที่ทํางานเพื่อสวนรวม   หรือ

ไดรับการเคารพยกยองจากชุมชน เชน กํานัน  ผูใหญบาน  สมาชิก อบต. กรรมการชมุชนซึง่ในการ

วิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ ดํารงตําแหนงทางสังคมและไมไดดํารงตําแหนงทางสังคม   

              การอบรม  หมายถงึ จาํนวนครัง้ทีก่รรมการกองทนุไดรับความรู ความเขาใจเกีย่วกบั

กองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง  

             การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทุน หมายถึง  

ความคิดเห็นของกรรมการกองทุนเกี่ยวกับความรวมมือของกรรมการกองทุน ประชาชนและ

สมาชิกกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
                 ความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและ 
ชุมชนเมือง  หมายถึง  สภาวะความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองซึ่งมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 

                     ความพรอมดานการวางแผน  หมายถึง  ความพรอมของกรรมการกองทุนในการ

วางแผนเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                     ความพรอมดานการตัดสินใจ  หมายถึง  ความพรอมของกรรมการกองทนุในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                       ความพรอมดานการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความพรอมของกรรมการกองทุนในการ 

ปฏิบัติงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                       ความพรอมดานการติดตามและประเมินผล  หมายถึง ความพรอมของกรรมการ

กองทุนในการติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                        

 
 
 
 
 


