
 
 

การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
กองทุนหมูบานและชมุชนเมอืง  

พ.ศ. 2548 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

http://www.nso.go.th



 

 
การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

กองทุนหมูบานและชมุชนเมอืง  

พ.ศ. 2548 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

http://www.nso.go.th



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เผยแพรโดย สํานักสถิติพยากรณ 
    สํานักงานสถติิแหงชาต ิ
    ถนนหลานหลวง  เขตปอมปราบศัตรูพาย  กทม.  10100 
    โทร. 0 2281 0333  ตอ 1413 
    โทรสาร  0 2281 6438 
    ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส  binfodsm@nso.go.th 
              ปที่พิมพ 2548 

                  ISBN 974-11-1965-8 
 

หนวยงานเจาของเรื่อง 

กลุมงานสถิติเพ่ือการบริหารงานภาครัฐ   กองสถิติประชามต ิ
โทรศัพท  0 2281 0333  ตอ 1702 – 1705 

โทรสาร  0 2280 0406 
ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส  E – mail: popinion@nso.go.th 

 



 

 

ค

คํานํา 
 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  เพ่ือใหแตละชุมชนมีแหลง
เงินทุนหมนุเวยีน  บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจาํเปนเรงดวน  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ และปรับ/เปลี่ยนกองทุนหมูบานฯ เปนธนาคารหมูบานหรือสถาบนัการเงินชุมชน ในการนี ้
สํานกังานสถิติแหงชาติ ไดดําเนนิการสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกับกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  
มาแลว 3 คร้ัง ครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 เพ่ือรวบรวมขอมูลใหรัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของนาํไปใชเปนแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนฯ ตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมา 

 กองทนุหมูบานและชมุชนเมอืง  เปนหนึ่งในนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  ( พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ  ชนิวตัร 
เปนนายกรัฐมนตรี ) ที่มุงแกไขปญหาความยากจนของประชาชน เพ่ือเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน 
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจาํเปนเรงดวน ใหแตละชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  และแกไขปญหา
ความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ สงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการกองทนุฯ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับ/เปลี่ยนกองทนุหมูบานฯ เปนธนาคารหมูบานหรือ
สถาบันการเงินชุมชนซึ่งจะนําไปสูการสรางกองทุนฯ  ในการนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติไดดําเนินการ
สํารวจความคดิเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  โดยเริ่มดําเนินการสํารวจครั้งแรก
ในป 2545 คร้ังที่ 2 และ 3  ในป 2546  และ 2547 คร้ังนี้เปนการสํารวจครั้งที่ 4  

1.2 วัตถุประสงค 

 เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการกูเงินกองทุนฯ  หนี้สิน  การนําเงินกองทุนฯ 
ไปใชเปนทนุหมุนเวียน  การชําระหนี้คืนกองทุนฯ   การเอาใจใสติดตามชําระหนี้คืนกองทุนฯ   ผลกระทบ
ตอชุมชนหลังจากมีกองทุนฯ  การมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับหรือ
เปลี่ยนกองทุนฯ เปนธนาคารหมูบาน  และการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายของครัวเรือน  ตลอดจน
ขอเสนอแนะตาง ๆ  เพ่ือใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการติดตาม  ประเมินผล  
และปรับปรุงโครงการ ฯ  ตอไป 

1.3 คุมรวม 

 คุมรวมประชาชนที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป  ที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร  
และที่อาศยัอยูในเขตเทศบาล ( สุขาภิบาลเดิม )  และนอกเขตเทศบาลของทุกจังหวดัทั่วประเทศ 

1.4 ระเบยีบวธิีการสํารวจ 

 แผนการสุมตัวอยางที่ใชเปนแบบ  Stratified  Three – Stage  Sampling  โดยมีภาคเปนสตราตัม 
ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 สตราตัม คือ กรุงเทพมหานคร   ภาคกลาง ( ยกเวนกทม.)   ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต  โดยมีชุมรุมอาคาร/หมูบานเปนหนวยตวัอยางขัน้ทีห่นึ่ง ครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตวัอยาง
ขั้นที่สอง  และสมาชกิที่มีอายุ 20 ปขึน้ไป  เปนหนวยตัวอยางขัน้ที่สาม 
 



 

2  

 
 การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ทีห่นึง่ 
 ในแตละภาค ( ยกเวน กรุงเทพมหานคร ) ทําการเลือกชมุรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง   อยางอิสระตอกนั 
โดยใชความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจาํนวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร / หมูบานนัน้ ๆ   ไดจํานวน
ตัวอยางทั้งสิ้น 240 ชุมรุมอาคาร / หมูบาน   จากทั้งสิ้น 93,249 ชุมรุมอาคาร / หมูบาน   กระจายไปตามภาค  
และเขตการปกครอง เปนดังนี ้
 สําหรับกรุงเทพมหานคร   เลือกชุมชนเมืองตัวอยาง  ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ  ไดจํานวนชมุชนเมือง
ตัวอยางทั้งสิ้น  55  แหง  จากทั้งสิ้น  781  แหง  
 การเลือกหนวยตัวอยางขั้นที่สอง 
 ในขั้นนี้เปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางที่มีสมาชิกอายุ  20  ปขึ้นไป  ดวยวิธีการสุมโดย
กําหนดใหเลือก  20  ครัวเรือนตวัอยาง ตอ ชุมชนเมือง (สําหรับกรุงเทพมหานคร) / ชุมรุมอาคาร / หมูบาน 
ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น 5,900 ครัวเรือน  ดังนี ้
 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กรุงเทพมหานคร 1,100 1,100 - 

 2. กลาง  ( ยกเวน กทม. ) 1,300 280 1,020 

 3. เหนือ 1,100 160 940 

 4. ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,300 140 1,160 

 5. ใต 1,100 100 1,000 

รวมทัว่ราชอาณาจักร 5,900 1,780 4,120 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 1. กลาง  ( ยกเวน กทม. ) 65 14 51 

 2. เหนือ 55 8 47 

 3. ตะวันออกเฉียงเหนือ 65 7 58 

 4. ใต 55 5 50 

รวมทัว่ราชอาณาจักร 
     ( ยกเวน กทม. ) 

240 34 206 
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 การเลือกหนวยตัวอยางขัน้ที่สาม 

 ในแตละครัวเรือนตัวอยาง ไดทําการเลือกสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 
1 คน  เพ่ือทําการสัมภาษณ  ไดจํานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น 5,900 คน 

1.5 วิธีการเกบ็รวบรวมขอมลู 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวธิสีงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิก
ในครัวเรอืนตัวอยาง ที่มีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  โดยใหกระจายตามเพศ อายุ และ
สถานภาพการทํางาน   

 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมลูระหวางวันที ่ 14 – 20  กันยายน  พ.ศ. 2548 

1.6 การเสนอผล 

 เสนอผลการสํารวจในระดับภาค  และทั่วประเทศ  ในรูปของรอยละ 

1.7 คําอธบิาย 

 1.7.1  กู หมายถึง  ผูที่เคยกูแลวในอดีต หรือผูที่กูในปจจุบัน  

 1.7.2  ภาคกลาง  จะไมรวมกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
สรุปผลการสาํรวจ 

 

2.1 การมหีนี้สินของครัวเรือน 

 ผลการสํารวจในเรื่องหนี้สินของครัวเรือน (ไมรวมหนีสิ้นกองทนุฯ) ประชาชนโดยรวมในทุกภาค 
รอยละ 64.4 ระบุวาครัวเรือนมีหนี้สิน   และรอยละ 35.6 ระบุวาครัวเรือนไมมีหนี้สิน โดยผูที่มีหนี้ 
รอยละ 46.6 ระบุวาเปนหนี้ในระบบ เชน ธนาคาร  กลุมออมทรัพย/สหกรณ ฯลฯ   รอยละ 15.2 ระบุวา
เปนหนี้เงินกูนอกระบบ   และรอยละ 2.6  เปนหนีท้ี่ไมตองจายดอกเบี้ย  

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนหนี้ในระบบในสัดสวน
ที่สูงกวาทกุภาค คือ รอยละ 58.7   รองลงมาเปนภาคเหนือ รอยละ 54.8   ภาคใต รอยละ 40.4   ภาคกลาง 
รอยละ 34.7  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 26.3   สวนการเปนหนี้เงินกูนอกระบบ  พบวา  ทุกภาค
มีสัดสวนไมแตกตางกัน กลาวคือ ประมาณรอยละ 11 – 21 สําหรับหนี้ที่ไมตองจายดอกเบี้ย พบวา 
ประชาชนแตละภาคมีหนี้ในสัดสวนที่ตํ่ากวารอยละ 3.4  ยกเวนภาคใต มีรอยละ 4.5 

ตาราง  1  รอยละของประชาชน   จําแนกตามการมีหนี้สินของครัวเรือน (ไมรวมหนี้สินกองทุนฯ)  
และแหลงที่เปนหนี้  เปนรายภาค 

 

ภาค หนี้สินของครัวเรือน 
(ไมรวมหนี้สินกองทุนฯ) 
และแหลงที่เปนหนี ้

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

   มีหนี้สิน  แหลงที่เปนหนี ้ 64.4 50.9 55.4 69.2 74.0 59.4 

        หนี้ในระบบ เชน ธนาคาร       
             กลุมออมทรัพย/

สหกรณ  ฯลฯ 46.6 26.3 34.7 54.8 58.7 40.4 
        หนี้เงินกูนอกระบบ 15.2 21.2 17.8 11.5 14.0 14.5 

        หนี้ที่ไมตองจายดอกเบีย้  2.6 3.4 2.9 2.9 1.3 4.5 

   ไมมีหนี้สินแหลงอื่น 35.6 49.1 44.6 30.8 26.0 40.6 
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2.2 ความคิดเหน็ของสมาชิกกองทนุฯ 

 2.2.1 การกูเงนิกองทนุฯ และจาํนวนครัง้ที่กู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการสํารวจ พบวา ต้ังแตเร่ิมมีโครงการกองทุนฯ  โดยรวมแลวมีสมาชิกกองทุนฯ  
รอยละ 86.2 ระบุวาเคยกูเงินกองทุนฯ และรอยละ 13.8 ไมกู  เมื่อพิจารณาจาํนวนครั้งที่กู พบวา 
สมาชิกกองทนุฯ  รอยละ 48.3 ระบวุาไดกูเงินกองทุนฯ มาแลวหนึ่งถงึสองครั้ง  สวนผูที่ระบวุากูมาแลว
สามครั้งมีรอยละ  27.4    กูส่ีคร้ังขึ้นไป รอยละ 10.5 

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  ทกุภาคมสีมาชิกที่เคยกูเงินกองทนุฯ ในสัดสวนที่คอนขางสูง 
กลาวคือ ประมาณรอยละ 80 - 91  สําหรบัจํานวนครั้งทีกู่ กรุงเทพมหานคร และภาคใตมีสมาชิกกองทนุฯ 
สวนใหญ รอยละ 66.3  และรอยละ 54.8 ระบุวา กูเพียงหนึ่งถึงสองครั้ง  สวนภาคกลาง  ภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนสมาชิกกองทนุฯ ที่ระบุวากูมาแลวหนึ่งถึงสองครั้ง ประมาณรอยละ 
40 – 48  ขณะที่สมาชิกที่กูเงิน 3 คร้ัง พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีสัดสวนสูงสุด คือ รอยละ 32.8   
รองลงมาเปนภาคเหนือ รอยละ 29.5  และภาคกลาง รอยละ 26.1  สวนสมาชิกที่กูเงินกองทนุ 4 คร้ังขึน้ไป
ในทุกภาคมีสัดสวน ประมาณรอยละ 10 – 17  ยกเวนภาคใตและกรุงเทพมหานคร   มีเพียงรอยละ 5.8  และ 
1.5 ตามลาํดับ 

 

แผนภูมิ  1   รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ   จําแนกตามการกูและจาํนวนครั้ง            
                    ที่กูเงินกองทุนฯ    

10.5 % 

27.4 % 

29.7 % 

18.6 % 

จํานวนครั้งที่กู 

เคยกู 

13.8 % 
86.2 % 

ไมเคยกู 

4 ครั้งขึ้นไป 

3 ครั้ง 

2 ครั้ง 

1 ครั้ง 
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ตาราง   2  รอยละของประชาชนที่เปนสมาชกิกองทนุฯ   จําแนกตามการกูเงินกองทนุฯ  และจาํนวนครั้ง 
ที่กู เปนรายภาค 

 

ภาค 
การกูเงนิกองทนุฯ 
และจํานวนครั้งที่กู 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

กู   จํานวนครัง้ที่กู 86.2 81.9 81.6 86.7 91.5 80.5 

1  ครั้ง 18.6 31.8 15.4 13.7 16.4 28.2 

2  ครั้ง 29.7 34.5 28.6 26.8 31.6 26.6 

3  ครั้ง 27.4 14.1 26.1 29.5 32.8 19.9 

4  ครั้งขึ้นไป 10.5  1.5 11.5 16.7 10.7       5.8 

ไมกู 13.8 18.1 18.4 13.3 8.5 19.5 

 
 2.2.2 การนาํเงนิกูไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66.3 44.0 40.5 48.0 54.8 48.3 

แผนภูม ิ2   รอยละของประชาชนทีกู่เงินกองทุนฯ จําแนกตามการนาํเงินกูกองทุนฯ    
                    ไปใชในเรื่องตางๆ 

16.9 

2.6 

1.5 

79.0 

0 20 40 60 80 
รอยละ 

ซื้อส่ิงอํานวยความสะดวก 

เรื่อง 

หมุนเวียนในการ 
ประกอบอาชีพ 

บรรเทาเหตุฉุกเฉิน/ 
ความเดือดรอนในครัวเรือน 

ใชหนี้แหลงเงินกูนอกระบบ 

100 
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 จากการสอบถามสมาชิกที่กูเงินกองทนุฯ เกี่ยวกับการนาํเงินกูไปใชในเรื่องตาง  ๆสวนใหญในทุก
ภาค รอยละ 79.0 ระบุวา ไดนาํเงินกูจากกองทุนฯ ไปใชเปนเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชพี  การ
ผลิต  คาขาย หรือบริการ   รองลงมารอยละ 16.9 นําไปใชบรรเทาเหตุฉุกเฉิน/ความเดือดรอนใน
ครัวเรือน เชน คาเลาเรียน ฯลฯ  รอยละ 2.6 ใชหนีแ้หลงเงินกูนอกระบบ  และรอยละ 1.5 ระบวุานําเงิน
ไปซื้อส่ิงอํานวยความสะดวก  เชน  โทรทัศน  โทรศัพทมือถือ  ฯลฯ  

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา สมาชกิกองทุนฯ สวนใหญในทุกภาคนําเงินที่กูจาก
กองทุนฯ ไปใชในเปนเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชพี การผลิต  คาขาย หรือบริการ ในสัดสวน
คอนขางสูง กลาวคือ ภาคกลางและภาคเหนือ ประมาณรอยละ 83   ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือและ
ภาคใต ประมาณรอยละ 77 - 78  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 66.8 

ตาราง 3 รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทุนฯ  จําแนกตามการนําเงินที่กูจากกองทุนฯ สวนใหญ 
ไปใชในเรื่องตาง ๆ   เปนรายภาค 

 
ภาค 

การนําเงินกูกองทุนฯ  
สวนใหญไปใชในเรื่องตาง ๆ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

• หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ       

การผลิต คาขาย หรือบริการ 79.0 66.8 83.8 83.3 77.3 78.8 

• บรรเทาเหตุฉุกเฉิน/ความเดือดรอน       

ในครัวเรือน เชน  คาเลาเรียน ฯลฯ 16.9 25.4 11.7 13.0 19.6 16.8 

• ใชหนี้แหลงเงินกูนอกระบบ  2.6  4.6  2.8  2.5  2.2  2.2 

• อื่น ๆ   1.5  3.2  1.7  1.2  0.9  2.2 
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2.2.3 การชาํระหนีคื้นกองทนุฯ และแหลงเงนิทีน่าํมาชําระคืนกองทนุฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ผลการสํารวจ พบวา สมาชิกที่กูเงินกองทุนฯสวนใหญในทุกภาคสูงถึง รอยละ 94.0 
ระบุวาสามารถชําระหนี้คืนกองทุนฯ ไดทั้งหมดเมื่อครบกาํหนดเวลา สวนที่มีปญหาในการชาํระหนี้คืนกองทนุฯ 
มีเพียงรอยละ 6.0  โดยแยกเปนชําระไดบางสวนรอยละ 3.2  มีปญหาอยูระหวางการเจรจาขอผอนผัน 
รอยละ 2.2  และที่คาดวาจะชําระคืนไมไดเลย มีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น 

 สําหรับแหลงเงินทีน่าํมาใชชาํระหนีท้ี่กูจากกองทนุฯ นัน้  สมาชกิที่กูเงินกองทนุฯ สวนใหญ
ในทุกภาค ระบุวาไดมาจากเงินกูกองทนุฯ ที่นาํไปหมนุเวยีนหารายไดจากการประกอบอาชีพ รอยละ 64.3 
รองลงมาเปนเงินสะสม/รายไดอ่ืนของครอบครัว รอยละ 24.0    เงินกูนอกระบบ รอยละ 5.9   และอื่น ๆ  
เชน ธนาคาร  กลุมออมทรัพย ฯลฯ รอยละ 5.8   เมื่อพิจารณาเปนรายภาค  พบวา  ผูกูเงินกองทุนฯ 
ในภาคเหนือ ระบุวานําเงินที่ไดจากเงินหมุนเวียนหารายไดในการประกอบอาชีพ  การผลิต  คาขาย 
หรือบริการ ไปใชชําระหนี้คืนกองทนุฯ สูงถึงรอยละ 71.0  รองลงมาคือ ภาคกลาง  กรุงเทพมหานคร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  รอยละ 69.6   66.8   61.2 และ  52.1 ตามลาํดับ 

 

 

แผนภูม ิ 3  รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทุนฯ  จําแนกตามความสามารถในการชําระหนี ้
        คืนกองทุนฯ 

มีปญหา อยูระหวางการ
เจรจาขอผอนผัน 

ชําระไดบางสวน 

มีปญหา              
ในการชําระ 

0.6% 
2.2% 

3.2% 

คาดวาจะชําระคืนไมได 

ชําระได 
 94.0% 6.0% 
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ตาราง  4   รอยละของสมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ  จาํแนกตามความสามารถในการชําระหนี้คืน          
และแหลงเงินสวนใหญทีน่ํามาใชชําระหนีคื้นกองทุนฯ   เปนรายภาค 

 

ภาค 
การชําระหนี้คนื และแหลงเงนิ  
ที่นํามาใชชําระหนี้คืนกองทนุฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

การชําระหนี้คืนกองทุนฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     ชําระไดทั้งหมด 94.0 85.9 93.3 97.5 96.3 88.0 
     ชําระไดบางสวน 3.2 8.2 2.6 0.5 1.7 10.2 
     มีปญหา อยูระหวางการเจรจา       
         ขอผอนผัน 2.2 5.2 4.0 1.5 1.2 1.0 
     คาดวาจะชําระคืนไมได 0.6 0.7 0.1 0.5 0.8 0.8 
แหลงเงินที่นํามาใชชําระหนี้ 

คืนกองทุนฯ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
     รายไดจากการประกอบอาชีพ 64.3 66.8 69.6 71.0 61.2 52.1 
     เงินสะสม/รายไดอื่นของครอบครัว 24.0 28.0 22.7 16.1 24.4 35.7 
     เงินกูนอกระบบ 5.9 1.8 5.0 6.3 7.4 4.9 
     อื่น ๆ  เชน  ธนาคาร   กลุม-

ออมทรัพย ฯลฯ             5.8 3.4 2.7 6.6 7.0 7.3 

 
 2.2.4 การนาํเงนิกูยมืกองทนุฯ ไปลงทนุ และกอใหเกิดรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ4   รอยละของประชาชนทีกู่เงินกองทุนฯ  จําแนกตามการนาํเงินกูยืมจากกองทุนฯ  
 ไปลงทุน และกอใหเกิดรายได 

เงินทีน่ําไปลงทุน 
กอใหเกิดรายได 

รอยละ 
60 

40 

20 

0
มาก ปานกลาง นอย ไมกอใหเกิดรายได 

29.7 

58.0 

7.3 5.0 
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 เมื่อสอบถามสมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ เกี่ยวกับการนําเงินสวนใหญที่กูยืมไปใชวา   
ไดกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น/ลดภาระคาใชจาย/เกิดดอกผลมากนอยเพียงใดนั้น สมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ 
โดยรวมในทุกภาค รอยละ 58.0 ระบุวาเงินทีกู่ยืมจากกองทุนฯ ที่นาํไปใชไดกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น ฯลฯ  
ในระดับปานกลาง   รอยละ 29.7 ระบุวากอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น ฯลฯ ในระดับมาก  และที่ระบุวา
กอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้นนอย ฯลฯ  และไมกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น ฯลฯ เลยมีสัดสวนรวมกันประมาณ
รอยละ 12  ทั้งนี้สมาชกิที่กูเงินกองทนุฯ สวนใหญในทุกภาคเกนิกวาครึ่งหนึ่ง หรือประมาณรอยละ 55 – 59 
ระบุวาเงนิกูยมืกองทุนฯ ที่นาํไปใชไดกอใหเกิดรายไดเพ่ิมขึน้  ฯลฯ  ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง  5   รอยละของสมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ  จําแนกตามผลของการนําเงินกูยืมไปสรางรายไดและ   
        กอใหเกิดประโยชน  เปนรายภาค 
 

ภาค 
การนําเงินกูยืมไปสรางรายได
และกอใหเกิดประโยชน 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 29.7 25.7 32.0 30.8 29.0 28.8 
ปานกลาง 58.0 58.8 55.0 58.2 59.1 58.7 
นอย 7.3 6.7 8.6 7.5 7.0 6.1 
ไมไดผล 5.0 8.8 4.4 3.5 4.9 6.4 

 

 2.2.5 การประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน ถาไมมีกองทุนฯ 

 จากการสอบถามสมาชกิที่กูเงินกองทนุฯ เกีย่วกบัการประสบปญหาขาดแคลนเงินทนุหมนุเวยีน 
หากไมมีแหลงเงินจากกองทนุฯ  พบวา  โดยรวมในทุกภาคมีสมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ สูงถึงรอยละ 85.4 
ระบุวาหากไมมีเงินจากกองทุนฯ จะประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในระดับปานกลาง
ถึงมาก  ประสบปญหานอยมีรอยละ 8.2   และที่ระบวุาไมประสบปญหา รอยละ 6.4 

 หากพิจารณาในระดับภาค พบวา สมาชิกที่กูเงินกองทุนฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ และภาคกลาง ระบุวาจะประสบปญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน หากไมมีกองทุนฯ 
ในระดับปานกลางถึงมาก ประมาณรอยละ 85 - 87   กรุงเทพมหานคร มีรอยละ 83.5  และภาคใต 
รอยละ 78.5 
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ตารางที่  6  รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทุนฯ  จําแนกตามการประสบปญหาการขาดแคลน 
  เงินทุนหมนุเวียน  เปนรายภาค 

ภาค 
การประสบปญหาการขาดแคลน

เงินทนุหมุนเวียน 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     มาก 32.1 35.0 33.3 35.2 32.0 23.0 

     ปานกลาง 53.3 48.5 52.6 51.4 54.9 55.5 

     นอย 8.2 7.0 7.4 8.2 8.3 10.5 

     ไมประสบปญหา 6.4 9.5 6.7 5.2 4.8 11.0 
 

 2.2.6 ความคิดเหน็ตอคณะกรรมการกองทนุฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ความโปรงใส/เปนธรรมในการใหกูยมืเงนิกองทนุฯ 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนฯ  เกี่ยวกับความโปรงใส/เปนธรรมของ
คณะกรรมการในการใหกูเงินกองทุนฯ พบวา สมาชิกกองทุนฯ สวนใหญในทุกภาคเห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ  
มีความโปรงใส/เปนธรรมในการใหกูเงินในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 88.7  และมีรอยละ 11.3 ที่เห็นวา
ไมโปรงใส/ไมเปนธรรม  เมื่อพิจารณาเปนรายภาค สมาชิกกองทุนฯสวนใหญแตละภาคมีความคิดเห็น

85.4 83.5 85.9 86.6 86.9 78.5 

แผนภูม ิ 5  รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทนุฯ   จําแนกตามความคิดเห็นตอคณะกรรมการ 
                     กองทุนฯ   

โปรงใส/เปนธรรม 
88.7 % 

11.3 % 

มาก 

ปานกลาง 

4.2 % 
2.3 % 48.4 % 

45.1 % 

ความโปรงใส/เปนธรรม 
ในการใหกูยืมเงินกองทุนฯ 

ความเอาใจใสในการ 
ติดตามการชําระหนี้คืนกองทุนฯ 

ไมโปรงใส/ 
ไมเปนธรรม 

นอย 

ไมเอาใจใส 
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ในเรื่องดังกลาวไมแตกตางกนั กลาวคือ เหน็วาคณะกรรมการฯ มีความโปรงใส/เปนธรรมเกินกวารอยละ 80  
โดยสมาชกิกองทุนฯ ในภาคเหนือเห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ มีความโปรงใส/เปนธรรม ในสัดสวนที่
สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 92.1  รองลงมาเปนภาคกลาง รอยละ 89.7  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยละ 89.5  ภาคใต รอยละ 83.9  และกรุงเทพมหานคร  รอยละ 82.4 

  การติดตามชาํระหนี้คืนกองทนุฯ 

 จากการสอบถามสมาชกิกองทนุฯ  เกี่ยวกบัความเอาใจใส/แกปญหาของคณะกรรมการกองทนุฯ 
ในการติดตามชําระหนี้คืนกองทุน ฯ นัน้ สมาชกิกองทนุฯ โดยรวมในทกุภาคเหน็วา คณะกรรมการกองทนุฯ 
ไดใหความเอาใจใสติดตามชําระหนี้คืนกองทุน ฯ ในระดับปานกลางถึงมาก รอยละ 93.5  สําหรับ
สมาชิกกองทนุฯ ที่เห็นวาเอาใจใสนอยและไมเอาใจใสเลยมีรอยละ 4.2  และ 2.3 ตามลําดับ  โดยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ  และภาคกลาง สมาชิกกองทุนฯ สวนใหญเกินกวารอยละ 94 
เห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ ไดใหความเอาใจใสติดตามชําระหนี้คืนกองทุนฯ ในระดับปานกลางถึงมาก 
สวนกรุงเทพมหานคร  และภาคใต มีประมาณรอยละ 88 

ตารางที่  7   รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ  จําแนกตามความคิดเห็นตอคณะกรรมการกองทุนฯ   
ในเรื่องตางๆ  เปนรายภาค 

 

ภาค 
เรื่อง 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

• ความโปรงใส/เปนธรรม       
ในการใหกูเงนิ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

โปรงใส/เปนธรรม 88.7 82.4 89.7 92.1 89.5 83.9 

ไมโปรงใส/ไมเปนธรรม 11.3 17.6 10.3  7.9 10.5 16.1 
• การเอาใจใสในการติดตาม

ชําระหนี้คืนกองทุนฯ       

มาก 48.4 49.6 54.0 56.3 44.8 35.6 

ปานกลาง 45.1 38.3 40.4 37.8 50.9 52.7 

นอย 4.2 5.4 4.1 4.5 3.1 6.5 

ไมเอาใจใส 2.3 6.7 1.5 1.4 1.2 5.2 

 

93.5 87.9 94.1 95.7 88.3 94.4 
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2.3 ความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบักองทนุฯ 

 2.3.1 การเขาถึงแหลงเงนิทนุของคนในชุมชน 
 จากผลสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมในทกุภาครอยละ 53.2 ระบุวาการมีกองทุน
หมูบานฯ ชวยใหคนในชมุชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวก/รวดเร็ว/ทันเวลา ในระดับปานกลาง   รอยละ 
37.1 ระบุวาสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนฯ ในระดับมาก   รอยละ 6.1 ระบุวาสามารถเขาถึงแหลงเงินทนุฯ 
ในระดับนอย  และมีรอยละ 3.6 ที่ระบวุาไมสะดวกในการเขาถึงแหลงเงินทุนฯ  
 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนสวนใหญในแตละภาคระบุวา สามารถเขาถึงแหลงเงินทนุ 
ไดสะดวก/รวดเร็ว/ทันเวลาในระดับปานกลาง  โดยภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 
มีประมาณรอยละ 54 – 57  สวนกรุงเทพมหานครและภาคเหนือมีประชาชนระบุวา สามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนฯ ไดสะดวกในระดับมากประมาณรอยละ 45 - 46   

ตาราง  8   รอยละของประชาชน  จําแนกตามการเขาถงึแหลงเงินทุนของคนในชุมชน   เปนรายภาค 
 

ภาค 
การเขาถึงแหลงเงินทุน         

ของคนในชุมชน 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 37.1 34.1 34.4 46.1 38.1 29.5 
ปานกลาง 53.2 45.2 54.8 46.4 56.7 56.5 
นอย 6.1 10.5 6.8 5.4 3.8 8.6 
ไมสะดวก 3.6 10.2 4.0 2.1 1.4 5.4 

 

2.3.2 การแจงขาวสารเกี่ยวกบักองทนุฯ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเร่ืองการประชาสมัพันธแจงขาวสาร
กองทุนฯ เชน การอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ผลการดําเนินงาน ฯลฯ พบวา ประชาชน
โดยรวมในทุกภาคเห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ มีการประชาสัมพันธแจงขาวสารฯ ในระดับปานกลาง 
รอยละ 50.0    ประชาสัมพันธฯ มาก รอยละ 27.8    ประชาสัมพันธฯ นอย รอยละ 13.1  และไมมกีาร
ประชาสัมพันธ รอยละ 9.1  ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญในแตละภาคเห็นวาคณะกรรมการกองทุนฯ มี
การประชาสัมพันธแจงขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ ในเรื่องตาง ๆ ในระดับปานกลางในสัดสวนประมาณ
รอยละ 40 - 56  สําหรับกรุงเทพมหานครมีประชาชนถึงรอยละ 20.8 ที่เห็นวาไมมีการประชาสัมพันธ
แจงขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ 
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ตาราง  9   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธแจงขาวสาร 
เกี่ยวกับกองทนุฯ ใหประชาชนหรือสมาชกิทราบ   เปนรายภาค 

 

ภาค 
การประชาสัมพันธแจง
ขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง     

( ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     มาก 27.8 24.1 26.9 33.1 29.8 19.3 

     ปานกลาง 50.0 40.3 47.4 49.7 56.1 47.3 

     นอย 13.1 14.8 14.4 12.5 10.0 18.0 

     ไมมีการประชาสัมพันธ 9.1 20.8 11.3 4.7 4.1 15.4 
 

2.3.3 การสงเสริมใหคนในชุมชนรวมกลุมทาํกิจกรรมฯลฯ 
 

 
 

2.2.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากผลสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมในทกุภาค รอยละ 54.0 ระบวุากองทนุหมูบานฯ 
มีการสงเสริมใหคนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมกลุมทํากิจกรรม  นําดอกผลของกองทุนฯ 
ไปใชประโยชนเพ่ือสาธารณะ ฯลฯ  รอยละ 24.2  ระบุวาไมมกีารสงเสริมฯ  และรอยละ 21.8 ยังไมแนใจ  
โดยประชาชนสวนใหญในภาคเหนือ ระบุวากองทุนฯ มีการสงเสริมใหคนในชุมชนมีการรวมกลุมทาํ
กิจกรรม ฯลฯ ในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 66.2  รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยละ 63.9   ภาคกลาง รอยละ 44.9  สวนกรุงเทพมหานครและภาคใต มีสัดสวนเทากัน คือ ประมาณ
รอยละ 39  

แผนภูม ิ6  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหคนในชุมชน   
มีการรวมกลุมทํากจิกรรม ฯลฯ 

มีการสงเสริม 
54.0% 

ไมมีการสงเสริม 
24.2% 

21.8% 
ไมแนใจ 
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ตาราง  10   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหคนในชุมชนมี 
  การรวมกลุมทํากิจกรรม ฯลฯ  เปนรายภาค 

ภาค 
การสงเสริมใหคนในชุมชน 
มีการรวมกลุมทํากิจกรรมฯลฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง     

( ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     ม ี 54.0 39.7 44.9 66.2 63.9 39.0 
     ไมม ี 24.2 42.9 26.3 15.7 18.5 32.1 
     ไมแนใจ 21.8 17.4 28.8 18.1 17.6 28.9 

 

2.3.4 ความเหมาะสมในวิธกีารคัดสรรคณะกรรมการกองทนุหมูบานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับวธิีการคัดสรรคณะกรรมการกองทนุหมูบานฯ  เพ่ือใหได
คณะกรรมการที่มีความเปนกลาง และเปนตัวแทนของชุมชนอยางแทจริงนั้น พบวา ประชาชนโดยรวม
ในทุกภาค รอยละ 82.5 ระบุวาวิธีการคัดสรรคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ มีความเหมาะสมแลว 
สวนที่เห็นวายังไมมีความเหมาะสมมีรอยละ 17.5  โดยประชาชนสวนใหญในภาคเหนือ เห็นวาวิธีการ
คัดสรรคณะกรรมการฯ มีความเหมาะสมในสัดสวนสูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 89.2   รองลงมาเปนภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ รอยละ 86.9   ภาคกลาง รอยละ 81.4   ภาคใต รอยละ 74.1  และ กรุงเทพมหานคร 
รอยละ 69.6 

แผนภูมิ  7  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเหน็ตอความเหมาะสมในวิธกีารคัดสรร
คณะกรรมการกองทนุหมูบานฯ  เปนรายภาค 

ภาค 

82.5 

17.5 

69.6 

30.4 

81.4 

18.6 

89.2 

10.8 

86.9 

13.1 

74.1 

25.9 

ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต 

รอยละ 

0 

20 

40 

80 

100 

60 เหมาะสม 

ไมเหมาะสม 
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 2.3.5 ผลดี/ผลกระทบทีไ่ดรบัหลังจากมีกองทนุฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายไดของครัวเรือน 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบที่ชุมชนไดรับในเรื่องตาง ๆ หลังจากมีกองทุนฯ 
ประชาชนโดยรวมในทุกภาค เห็นวา ผลกระทบในดานรายไดของครัวเรือนเทาเดิมและดีขึ้น ในสัดสวน
ที่ไมแตกตางกันมากนัก กลาวคือ เทาเดิมรอยละ 50.1  ดีขึ้นรอยละ 46.2  โดยประชาชน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสวนใหญ เหน็วารายไดของครัวเรือนดขีึน้รอยละ 53.4  และ 49.4 
ตามลําดับ ขณะที่ภาคใต   กรุงเทพมหานคร  และภาคกลาง ประชาชนสวนใหญเห็นวาครัวเรือนมีรายได
เทาเดิม รอยละ 59.1  54.3  และ 54.0 ตามลําดับ 
 การออมของครัวเรือน 

 จากการสอบถามเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาค 
รอยละ  62.2 ระบุวา ครัวเรือนมีการออมเทาเดิม   รอยละ 22.8 ระบวุามกีารออมมากขึ้น สวนที่ระบุวา

แผนภูม ิ  8   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลกระทบทีชุ่มชน         
ไดรับในเรื่องตาง ๆ หลังจากมีกองทุนฯ 
 รายไดของครัวเรือน 

ดีขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 

46.2 50.1 

3.7 

การออมของครัวเรือน 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 66.2 

15.0 
22.8 

การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน 

ดีขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 

40.0 
56.3 

3.7 

รายจายของครัวเรือน 

มากขึ้น เทาเดิม ลดลง 

รอยละ 

0 
20 
40 
60 
80 

44.0 49.1 

6.9 
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ลดลงมีรอยละ 15.0  ทั้งนี้ประชาชนในแตละภาค ระบุวาครัวเรือนมีการออมมากขึ้นประมาณรอยละ 
20 – 26 ยกเวนภาคใตที่ระบุวามกีารออมมากขึน้เพียงรอยละ 17.7 
 การพฒันาอาชีพของคนในชมุชน 

 สําหรับเร่ืองการพัฒนาอาชีพ ประชาชนโดยรวมในทกุภาค รอยละ 56.3  ระบุวาผลกระทบที่
ชุมชนไดรับในการพฒันาอาชีพเทาเดิม   รอยละ 40.0 ระบุวาดขีึน้  และรอยละ 3.7 ระบุวาลดลง   โดย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุวามกีารพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนดีขึ้นในสัดสวนสูงกวาทุกภาค คือ
รอยละ 45.6   รองลงมา คือ ภาคเหนือรอยละ 40.4   ภาคกลาง รอยละ 38.1   กรุงเทพมหานคร 
รอยละ  36.0   และภาคใต รอยละ 31.8  
 รายจายของครัวเรือน 

 ประชาชนโดยรวมทุกภาคเห็นวา หลังจากมีโครงการกองทุนหมูบานฯ แลว ผลกระทบ
ดานรายจายของครัวเรือนเทาเดิมและมากขึ้น ในสัดสวนใกลเคียงกัน กลาวคือ เทาเดิม รอยละ 49.1 
และมากขึ้น รอยละ 44.0  ที่ระบุวาลดลงมีรอยละ 6.9  โดยประชาชนในภาคเหนือ ระบุวาครัวเรือนมี
รายจายมากขึ้นในสัดสวนที่สูงกวาทุกภาค คือ รอยละ 50.7   รองลงมาเปนภาคใต รอยละ 46.5  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 45.7   ภาคกลาง รอยละ 40.5 และกรุงเทพมหานคร มีรอยละ 30.8 
ตาราง  11  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบที่ชมุชนไดรับในเรื่องตาง ๆ 

 หลังจากมีโครงการกองทุนฯ  เปนรายภาค 
ภาค ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบ 

ที่ชุมชนไดรับในเรื่องตางๆ  
หลังจากมีกองทนุ ฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง     

( ยกเวน กทม.) เหนอื 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนอื ใต 

• รายไดของครัวเรือน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ดีขึ้น 46.2 40.8 41.8 49.4 53.4 35.2 
เทาเดิม 50.1 54.3 54.0 47.3 44.1 59.1 
ลดลง   3.7   4.9   4.2   3.3   2.5   5.7 

• การออมของครัวเรือน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
มากขึ้น 22.8 26.4 20.0 23.4 25.4 17.7 
เทาเดิม 62.2 58.5 63.2 57.6 63.5 66.0 
ลดลง 15.0 15.1 16.8 19.0 11.1 16.3 

• การพัฒนาอาชีพ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ดีขึ้น 40.0 36.0 38.1 40.4 45.6 31.8 
เทาเดิม 56.3 55.8 59.5 57.2 50.7 64.4 
ลดลง   3.7   8.2   2.4   2.4  3.7   3.8 
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ตาราง  11  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกบัผลกระทบที่ชมุชนไดรับในเรื่องตาง ๆ 
 หลังจากมีโครงการกองทุนฯ  เปนรายภาค  ( ตอ ) 

 

ภาค ความคิดเห็นเกีย่วกับผลกระทบ 
ที่ชุมชนไดรับในเรื่องตางๆ 

หลังจากมีกองทนุ ฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง     

( ยกเวน กทม.) เหนอื ตะวนัออก 
เฉียงเหนอื 

ใต 

• รายจายของครัวเรือน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มากขึ้น 44.0 30.8 40.5 50.7 45.7 46.5 
เทาเดิม 49.1 61.8 54.4 42.5 44.9 50.2 
ลดลง   6.9   7.4   5.1   6.8   9.4   3.3 

 
 2.3.6 ความพึงพอใจตอโครงการกองทนุฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจการดําเนินงานของรัฐบาลตอโครงการกองทุนฯ 
พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาค ระบุวา พอใจตอโครงการกองทุนฯในระดับปานกลางถึงมาก 
รอยละ 89.2   มีเพียงรอยละ 5.5 ที่ระบุวาพอใจนอย/ไมพอใจ  และรอยละ 5.3 ไมมีความเห็น ทั้งนี้
ประชาชนสวนใหญของแตละภาค ระบุวาพอใจตอโครงการกองทนุฯในระดับปานกลางถึงมาก ประมาณ
รอยละ 77 – 93  สําหรับประชาชนในกรงุเทพมหานครและภาคใต ระบุวาพอใจนอย/ไมพอใจ มีสัดสวน
รวมกันรอยละ 11.3  และ 10.3 ตามลาํดับ 

แผนภูม ิ9   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการ 
      กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของรัฐบาล 

ปานกลาง ไมพอใจ 

รอยละ 

0 

20 

40 

60 

ความพึงพอใจ 

มาก นอย ไมมี            
ความคิดเห็น 

43.5 45.7 

3.0 2.5 
5.3 
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ตาราง  12   รอยละของประชาชน จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการกองทุนฯ 
  ของรัฐบาล  เปนรายภาค 

 
 

ภาค 
ความพึงพอใจตอโครงการ

กองทุนฯ  ของรัฐบาล 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง     
( ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

มาก 43.5 35.9 43.0 51.7 47.7 28.1 

ปานกลาง 45.7 41.1 45.6 41.0 45.6 55.9 

นอย 3.0 3.8 2.7 3.1 2.0 5.5 

ไมพอใจ 2.5 7.5 2.6 0.7 1.2 4.8 

ไมมีความคิดเห็น 5.3 11.7 6.1 3.5 3.5 5.7 

 
 2.3.7 ความสําเร็จของการดาํเนนิงานโครงการกองทนุฯ 

 เมื่อสอบถามความคิดเห็นตอความสําเร็จของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ประชาชนโดยรวมในทุกภาค รอยละ 84.4 เห็นวากองทุนฯ ประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงาน/
การบริหารจดัการกองทุนฯ  ในระดับปานกลางถึงมาก   และมีรอยละ 9.0 ที่เห็นวาประสบผลสําเร็จนอย
ถึงไมประสบผลสําเร็จ  และไมมีความเห็น รอยละ 6.6  

 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนสวนใหญในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เห็นวา กองทนุฯ ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน/การบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับปานกลางถึง
มากในสัดสวนที่สูงกวาภาคอื่น คือ ประมาณรอยละ 90   รองลงมาเปนภาคกลางและภาคใต รอยละ 
82.4 และ 78.9 ตามลําดับ  สวนกรุงเทพมหานครมีรอยละ 68.0  

 

 

 

89.2 77.0 88.6 92.7 93.3 84.0 
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ตาราง  13  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอการประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน/   
การบริหารจัดการกองทนุฯ  เปนรายภาค 

 

ภาค การประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน/การบริหารจัดการ

กองทุนฯ 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง     

( ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
มาก 35.5 26.3 33.8 44.5 40.2 20.9 
ปานกลาง 48.9 41.7 48.6 45.7 49.4 58.0 
นอย   5.2   7.2   4.5   4.6   4.3   8.1 
ไมประสบผลสําเร็จ   3.8 11.5   3.3   1.3   2.6   5.7 
ไมมีความคิดเห็น 6.6 13.3 9.8 3.9 3.5 7.3 

 

 
2.4 การจัดทาํบญัชรีายรบั – รายจายของครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากผลสํารวจ พบวา ประชาชนโดยรวมในทุกภาคมีเพียงรอยละ 14.3  ที่ไดมกีารจัดทาํบัญชีฯ แลว
สวนอีกรอยละ 85.7 ระบุวายังไมมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของครัวเรือน  โดยผูที่ยังไมไดจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ระบุวายังไมคิดจะทําบัญชฯี  รอยละ 32.3    คิดจะทําบัญชีฯ  รอยละ 24.8  และยังไมแนใจ 
รอยละ 28.6 

84.4 68.0 82.4 90.2 89.6 78.9 

9.0 18.7 7.8 5.9 6.9 13.8 

แผนภูม ิ 10   รอยละของประชาชน  จําแนกตามการจดัทําบัญชีรายรับ – รายจายของครัวเรือน 

จะทํา 

ยังไมคิดจะทํา 

ไมแนใจ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือน การคิดจะทํา            
บัญชีครัวเรือน 

24.8% 

32.3% 

28.6% 

85.7% 
ยังไมไดทํา 

14.3% 
ทํา 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนสวนใหญในทุกภาคประมาณรอยละ 81 – 88 ยังไมไดจดัทาํ
บัญชีรายรับ – รายจายของครัวเรือน   โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต มีสัดสวนของผูที่ระบุวา
ยังไมไดจัดทําบัญชีฯ ในสัดสวนสูงกวาทุกภาค คือ ประมาณรอยละ 88   รองลงมาเปนภาคเหนือ 
รอยละ 84.8   ภาคกลาง รอยละ 82.9  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 81.3  สําหรับผูที่ระบุวายงัไมได
จัดทําบัญชีฯ  พบวา ประชาชนสวนใหญในแตละภาค ระบุวาคิดจะทาํบัญชีฯ ในสดัสวนที่ไมแตกตางกัน 
คือ ประมาณรอยละ 23 – 28  ยกเวนภาคกลางมีเพียงรอยละ 19.3  นอกจากนี้ยังมปีระชาชนในแตละภาค
มากกวาครึ่งหนึ่งที่ยังไมแนใจและยังไมคิดที่จะทําบัญชีรายรับ – รายจายของครัวเรือน 

ตารางที่ 14  รอยละของประชาชน จาํแนกตามความคิดเห็นเกีย่วกบัการการจัดทาํบัญชีรายรับ – รายจาย 
  ของครัวเรือน    เปนรายภาค 
                

ภาค 
การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย

ของครัวเรือน 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง     
( ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

     ทําบัญชี 14.3 18.7 17.1 15.2 11.7 11.4 

     ยังไมไดทาํบัญชี   โดยคาดวา  85.7 81.3 82.9 84.8 88.3 88.6 

จะทํา 24.8 23.4 19.3 26.3 28.4 24.1 

ยังไมคิดจะทํา 32.3 35.1 34.3 33.9 27.1 37.7 

ไมแนใจ 28.6 22.8 29.3 24.6 32.8 26.8 
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2.5 ความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัธนาคารหมูบาน 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 จากการสอบถามประชาชนเกี่ยวกบัการทราบเรื่องการตั้งธนาคารหมูบาน พบวา ประชาชนโดยรวม
ในแตละภาค รอยละ 55.8 ระบุวายังไมทราบเรื่องดังกลาว ขณะที่รอยละ 44.2 ทราบเรื่องดังกลาวแลว  
เมื่อพิจารณาเปนรายภาค ประชาชนสวนใหญแตละภาคมีสัดสวนการทราบเรื่องดังกลาวไมถึง รอยละ 50  
กลาวคือประมาณรอยละ 41 – 47 

 สําหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการใหมีธนาคารหมูบานในชุมชน พบวา 
ประชาชนสวนใหญในทุกภาค สูงถึงรอยละ 84.0 ระบุวาตองการใหมีธนาคารหมูบาน   รอยละ 4.7 ไมตองการ 
และที่ระบุวายงัไมแนใจมีรอยละ 11.3 ทั้งนี้ประชาชนสวนใหญในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต  ระบุวาตองการใหมธีนาคารหมูบานในสัดสวนคอนขางสูง กลาวคือ ประมาณรอยละ 82 – 88  
สวนกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ระบุวายังไมตองการ/ไมแนใจใหมีธนาคารหมูบานในสัดสวนรวมกนั
ประมาณรอยละ 21 

 

 

 

 

แผนภูมิ  11  รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการตั้งธนาคารหมูบาน 

การทราบเรื่องธนาคารหมูบาน ความตองการใหมี 
ธนาคารหมูบาน 

ทราบ 

ไมทราบ 

44.2 % 

55.8 % 

ตองการ 

ไมแนใจ 

ไมตองการ 

84.0 % 

11.3 % 

4.7 % 
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ตารางที่ 15  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบเรื่องการตั้งธนาคารหมูบาน  และความตองการให
มีธนาคารหมูบานในชุมชน  เปนรายภาค 

 

ภาค การทราบเรื่องตัง้ธนาคารหมูบาน 
และความตองการใหมี 

ธนาคารหมูบาน 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

• การทราบเรื่องการตั้ง 
     ธนาคารหมูบาน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ทราบ 44.2 43.0 41.3 46.3 43.9 47.8 

ไมทราบ 55.8 57.0 58.7 53.7 56.1 52.2 

•  ความตองการใหม ี
 ธนาคารหมูบาน 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ตองการ 84.0 78.6 78.9 86.7 88.3 82.3 

ไมตองการ   4.7 11.4   5.1  3.8   2.5   6.0 

ไมแนใจ 11.3 10.0 16.0  9.5   9.2 11.7 

 
 

2.6 ความคิดเหน็/ขอแสนอแนะตอโครงการกองทนุฯ 

 ประชาชนโดยรวมในทุกภาคประมาณรอยละ 64.2 ไดแสดงความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานฯ 
โดยเห็นวาเปนโครงการที่ดีไมตองปรับปรุง รอยละ 30.7  และควรปรับปรุงรอยละ 33.5  ซึ่งไดให
ขอเสนอแนะในเรื่องที่ควรปรับปรุงที่สําคัญ ๆ  ไดแก ควรเพิ่มวงเงินกูใหมากขึ้น รอยละ 29.1  
ควรขยายระยะเวลาคืนเงินกู และกระจายเงินกูใหทั่วถึงและเปนธรรมในสัดสวนเทากัน คือรอยละ 15.1 
ควรลดดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 13.3  และควรมีเจาหนาที่รัฐมาใหคําแนะนําและชวยเหลือกองทุนฯ 
รอยละ 10.1 
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ตาราง 16  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอโครงการกองทุนหมูบานและชมุชนเมือง 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการกองทุนฯ รอยละ 

    รวม 100.0 

ไมควรปรับปรุง 30.7 

ควรปรับปรุง    33.5 

     เรื่องที่ควรปรับปรุง  1/  

- เพิ่มวงเงินกูใหมากขึ้น 29.1 

- ขยายระยะเวลาคืนเงินกู  15.1 

- กระจายเงินกูใหทั่วถึงและเปนธรรม 15.1 

- ควรลดดอกเบี้ยเงินกูลง 13.3 

- ควรมีเจาหนาที่รัฐมาใหคําแนะนําและชวยเหลือกองทุนฯ 10.1 

- ตองการใหตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนฯ และเปล่ียนกรรมการทุกป 6.6 

- ควรประชาสัมพันธขาวสารกองทุนฯ ใหมากขึ้น 6.0 

- ปรับปรุงขั้นตอนการกูยืม  5.8 

ไมมีความคิดเห็น 35.8 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
 



 
 

สารบญัตาราง 
  หนา 

ตาราง  1 รอยละของประชาชนผูตอบสัมภาษณ จําแนกตามลักษณะทางประชากร/สังคม  
เปนรายภาค 
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ตาราง  2 รอยละของประชาชน  จําแนกตามการมีหนี้สินของครัวเรอืน (ไมรวมหนี้สินกองทุนฯ)  
แหลงที่เปนหนี้  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
32 

ตาราง  3 รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ  จําแนกตามการกู และจํานวนครั้งที่กูเงิน
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
33 

ตาราง  4 รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทนุฯ  จาํแนกตามการนาํเงนิกูยืมจากกองทุนฯ ไปใชใน
เรื่องตาง ๆ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
34 

ตาราง  5 รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทนุฯ จําแนกตามความสามารถชําระหนี้คืนกองทุนฯ  
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
35 

ตาราง  6 รอยละของประชาชนที่กูเงนิกองทนุฯ  จําแนกตามแหลงเงินที่นํามาใชชําระหนี้คืน
กองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
36 

ตาราง  7 รอยละของประชาชนที่กูเงินกองทนุฯ  จําแนกตามการนําเงินกูจากกองทุนฯ  ไป
ลงทุนสรางรายได/เกิดดอกผล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
37 

ตาราง  8 รอยละของประชาชนที่กูเงนิกองทนุฯ จาํแนกตามการประสบปญหาการขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน ถาไมมีกองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
38 

ตาราง 9 รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ   จําแนกตามความคิดเหน็เกี่ยวกับความ
โปรงใส/เปนธรรมในการพิจารณาหลักเกณฑการใหกูเงินกองทุนฯของคณะกรรมการฯ  
และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
 

39 
ตาราง 10 รอยละของประชาชนที่เปนสมาชิกกองทุนฯ   จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเอา

ใจใส/แกปญหาการติดตามชําระหนี้คืนกองทนุฯ ของคณะกรรมการฯ   และลักษณะ
ทางประชากร/สังคม 

 
 

40 
ตาราง 11 รอยละของประชาชน   จําแนกตามการเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกรวดเร็ว  ทันเวลา 

และลักษณะทางประชากร/สังคม   
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30
 

สารบญัตาราง (ตอ) 
หนา

ตาราง 12 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามการประชาสัมพันธแจงขาวสารเกี่ยวกับกองทุนฯ 
ใหประชาชนหรือสมาชิกทราบ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
42 

ตาราง 13 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหคนในชุมชน
รวมกลุมทํากิจกรรม   และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
43 

ตาราง 14 รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมในวิธีการ 
คดัสรรคณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ   และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
44 

ตาราง 15 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับรายไดของครัวเรอืนในปจจุบัน
หลังจากมีโครงการกองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
45 

ตาราง 16 รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมของครัวเรอืนในปจจุบัน
หลังจากมีโครงการกองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
46 

ตาราง 17 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของคนใน
ชุมชนในปจจบัุนหลังจากมีโครงการกองทนุฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
47 

ตาราง 18 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับรายจายของครวัเรือนในปจจุบัน
หลังจากมีโครงการกองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
48 

ตาราง 19 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอโครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของรัฐบาล  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
49 

ตาราง 20 รอยละของประชาชน  จาํแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน/การบริหารจดัการกองทุนฯ  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
50 

ตาราง  21 รอยละของประชาชน   จาํแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับการจัดทาํบัญชรีายรับ – รายจาย
ของครัวเรือน  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
51 

ตาราง  22 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคดิเห็นเกี่ยวกับการทราบเรื่องการตั้ง 
ธนาคารหมูบาน   และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
52 

ตาราง  23 รอยละของประชาชน   จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการใหมีธนาคาร
หมูบานในชุมชน   และลักษณะทางประชากร/สังคม 
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