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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นหน่ีงในห้า 

ยุทธศาสตร์ท่ีรัฐบาลมุ่งให้ความสําคญั การดําเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

ในช่วงท่ีผา่นมาชีใ้ห้เห็นวา่ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาท่ีต้องอาศยัการดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง ใน

ระยะยาว เน่ืองจากมีปัจจยั ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องจํานวนมาก ด้วยเหตนีุก้ารติดตามตรวจสอบผลลพัธ์

ด้านเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้จากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับการ

พฒันานโยบายให้สอดคล้องกบัแนวทางการแก้ปัญหาท่ีจะก่อให้เกิดสมัฤทธ์ิผล โดยต้องมีการสร้าง

ฐานข้อมลูท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัความก้าวหน้าของการดําเนินงานของรัฐ รวมทัง้การนําข้อมลู

หลกัฐานในระดบัท้องถ่ินท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์แล้วส่งกลบัไปให้ชมุชน จงัหวดั และรัฐบาลใช้เพ่ือ

พิจารณาแลกเปล่ียนความคดิเห็นและดําเนินการร่วมกนัตอ่ไป ในการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของข้อมลูหลกัฐานเป็นทกัษะท่ีจําเป็นอยา่งยิ่งในการดําเนินนโยบายให้เป็นผลอยา่งแท้จริง 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้าง ยทุธศาสตร์และกรอบในการตรวจติดตามนโยบายและผลลพัธ์ดา้นเศรษฐกิจ
และสงัคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ในการท่ีจะเข้าไปมีสิทธ์ิมีเสียงในการ

กําหนดและดําเนินนโยบายแก้ปัญหาความยากจนทัง้ในระดับจังหวัดและระดบัชาต ิ

รวมทัง้การให้ข้อมลูป้อนกลบัเก่ียวกบัผลลพัธ์ในการดําเนินนโยบาย 

2. เพ่ือสง่เสริมให้มี การใชข้้อมูลหลกัฐาน ท่ีประมวลได้จากระดบัท้องถ่ินเป็นพืน้ฐานในการ

ดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายด้านการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การแก้ไข

ปัญหาความยากจน และการบริหารจดัการให้มากขึน้ 

3. เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือสําหรบัการบริหารจดัการแบบมุ่งผลลพัธ์ ท่ีท้องถ่ินสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ได้  

4. เพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ตน้แบบในการติดตามตรวจสอบ ในประเทศไทย รวมทัง้โครงการ

ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ

นโยบายในระดบัตา่งๆ  

5. เสนอแนะ กลวิธีทีจ่ะช่วยสร้างความยัง่ยืนให้แก่ยทุธศาสตร์การตดิตามตรวจสอบ 
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6. เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการสร้างเข้มแข็งของชมุชนท่ีตัง้อยู่บนข้อมลูหลกัฐาน โดยผลลพัธ์

ท่ีได้จากการวิจยัสามารถนําไปตอ่ยอดในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชมุชนได้ 

1.3 ขอบเขตของงานวจิัย  

งานวิจยันีมุ้ง่เน้นไปท่ีการปรับใช้วิธีการใหมซ่ึง่พฒันาโดย CIET International โดยขอบเขต

ของงานวิจยัคือการเพิ่มองค์ความรู้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนวา่ปัจจยัแห่งความสําเร็จ 

(success factors) คืออะไร และปัจจยัแห่งความล้มเหลว (failure factors) คืออะไร ทัง้นีเ้พ่ือจะได้

สามารถให้คําแนะนําถงึวิธีการปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาความยากจนอยา่งรอบด้านและเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ปฏิบตังิานภาครัฐและภาคประชาชน อีกทัง้จะมีสว่นช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กบัชมุชน 

ซึง่องค์ความรู้ท่ีถกูต้องและเป็นวทิยาศาสตร์ (scientific knowledge) จะเป็นก้าวแรกท่ีสําคญัของการ

เพิ่มความเข้มแข็งให้กบัชมุชน นอกจากนัน้วิธีการวจิยัของ CIET ยงัมีจดุเดน่ท่ีการเผยแพร่และสร้าง

ความยอมรับของแตล่ะภาคสว่นในสงัคม ทัง้ผู้ รับบริการและผู้ปฏิบตัติามนโยบายรัฐ อนัจะนําไปสูก่าร

เปล่ียนแปลงในแนวคดิหรือวิธีปฏิบตั ิ ดงันัน้การวิจยันีจ้งึมีสว่นผสมผสานระหวา่งการวิจยัโดยปกติ

และการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร (action research) 
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บทที่ 2 
วธีิการศึกษา 

2.1 สรุปวธีิการศกึษาตามแนวทาง CIET International โดยสังเขป 

การศกึษาการตรวจสอบโดยสงัคมเพ่ือลดความยากจนตามวิธีการของ CIET International 

(ดรูายละเอียดในภาคผนวก ก) มีกระบวนการดําเนินงานและขัน้ตอนโดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้

1. เลือกพืน้ท่ี (จงัหวดั/ชมุชน) ท่ีจะศกึษา และสร้างเครือขา่ยความเช่ือมโยงกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

2. เลือกนโยบายแก้ปัญหาความยากจนท่ีจะศกึษา  

3. ออกแบบเคร่ืองมือในการศกึษา (instrument design) 

4. รวบรวมข้อมลูการได้รับบริการ ประสบการณ์ ความคิดเห็น และความเข้าใจเก่ียวกบับริการ

สาธารณะจากครัวเรือนในชมุชนเป้าหมาย และข้อมลูจากหน่วยงานราชการ 

5. เช่ือมโยงข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากครัวเรือน (ผู้ รับบริการ)  กบัข้อมลูท่ีรวบรวมจากหน่วยงาน 

ราชการ (ผู้ให้บริการ) และวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น 

6. นําข้อค้นพบท่ีได้กลบัไปเสนอต่อชมุชน และเปิดโอกาสให้ชมุชนร่วมกนัเสนอแนะแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้เก็บข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัผู้ให้บริการ 

7. วิเคราะห์ข้อมูลขัน้สุดท้ายและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อค้นพบและนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากชุมชนมาพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ ผู้ วางแผน 

(รัฐบาล) และชมุชน  

8. นําผลท่ีได้รับจากการประชมุเชิงปฏิบตักิารไปสูก่ารปฏิบตั ิและรวบรวมข้อมลูเพ่ือหาข้อค้นพบ

รอบใหม ่(หลงัจากมีการปรับปรุงแก้ไขบริการ) 

รปูท่ี 1 วงจรการตรวจติดตามทางเศรษฐกิจสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายความยากจน
ท ี่จะศกึษา

ว ิเคราะห ์ข้อมลูข ัน้สดุท้าย

Focus groups ว ิเคราะห ์ข้อมลู เบ ือ้งต้น

กาํ หนดเครื่องม ือและทดสอบ

เก ็บข้อม ลู  (ชมุชน /หนว่ยงาน )

ว ิเคราะห ์ข้อมลูทตุ ยิภ มู ิแปลงแผนส ูก่ารปฏ ิบ ตั ิ

ประชมุ เช ิงปฏ ิบ ตั ิการเพ ื่อ เผยแพร่
ข้อค้นพบ
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2.2 การปรับปรุงการใช้วธีิการ CIET กับประเทศไทย 

2.2.1 การคัดเลือกพืน้ที่และการสร้างเครือข่ายความเช่ือมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

การคัดเลือกจังหวัดและการตดิต่อทาบทามนักวิจัยกลุ่มปฏิบัตกิารส่วนท้องถิน่ 

ในช่วงเดือนตลุาคม สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทยได้ประสานงานกบักลุม่แกนหลกั

ซึ่งได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพ่ือคดัเลือกจงัหวดัหลกั 

(focus province) และจงัหวดัในรอบ national cycle อีก 12 จงัหวดั  รวมทัง้ตดิตอ่กบักลุม่ปฏิบตัิหรือ 

implementation group ของแต่ละจงัหวดั  ซึ่งจะเข้ามาทําหน้าท่ีบริหารงานและดําเนินการแบบ

ประจําวนัตอ่วนั ทัง้นีค้ณะนกัวิจยัได้เลือกจงัหวดัเพชรบรีุเป็นจงัหวดัหลกัและได้เสนอรายช่ือจงัหวดัใน

รอบ national cycle ดงัตอ่ไปนี ้

 ภาคเหนือ ประกอบด้วยจงัหวดัลําปาง จงัหวดัสโุขทยั และจงัหวดัพิจิตร 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์  นครราชสีมา สกลนคร และ

อบุลราชธานี เหตท่ีุมีจงัหวดัมากกวา่ภาคอ่ืนเพราะภาคนีมี้จํานวนคนจนเป็นจํานวนมาก 

 ภาคกลาง ประกอบด้วยจงัหวดัอา่งทอง จนัทบรีุ และจงัหวดัเพชรบรีุ ซึง่เป็นจงัหวดัหลกั 

 ภาคใต้ ประกอบด้วย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพทัลงุ  

นกัวิจยัท้องถ่ินท่ีจะเป็นกลุม่ปฏิบตักิาร มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ภาค จงัหวัด ผู้ประสานงาน หน่วยงาน 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ อ. อรัญญา นนทราช มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ์ 

 นครราชสีมา อ. ทวี วชัระเกียรติศกัด์ิ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 สกลนคร ผศ. ทศพล สมพงษ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 

 อบุลราชธานี อ. บรรทม สรุะพร มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

เหนือ สโุขทยั ดร. สจิุตรา รอดสมบญุ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

 พิจิตร รศ ดร มาฆะสิริ เชาวกลุ มหาวิทยาลยันเรศวร 

 ลําปาง ดร. สจิุตรา รอดสมบญุ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 

กลาง อ่างทอง อ. กญัจน์กมล โพธ์ิบญุ สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอ่างทอง 

 เพชรบรีุ อ. ป้อม กิมวงัตะโก มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 

 จนัทบรีุ อ. ชลพรรณ ออสปอนพนัธ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัรําไพพรรณี 

ใต้ สรุาษฎร์ธานี ผศ. สมศกัด์ิ ชอบตรง มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฏร์ธานี 

 พทัลงุ ผศ. ภาณ ุธรรมสวุรรณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 นครศรีธรรมราช รศ. ดร. เปรมจิต ชนะวงศ์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครศรีธรรมราช 
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การศกึษาวิจยัในจงัหวดัหลกั (จงัหวดัเพชรบรีุ)  นกัวิจยัจากทัง้สามสถาบนัหลกัจะร่วมมือ

อย่างใกล้ชิดกบั CIET International  สว่นในจงัหวดัท่ีเหลืออีก 12 จงัหวดั จะจดัสรรความรับผิดชอบ

สถาบนัละ 4 จงัหวดัคือ  

• สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยรับผิดชอบจังหวัดสุโขทัย พิจิตร ลําปางและ

อา่งทอง  

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัรับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี สุราษฎร์ธานีพัทลุง และ

นครศรีธรรมราช  

• สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์รับผิดชอบจงัหวดักาฬสินธุ์ นครราชสีมา สกลนคร 

และอบุลราชธานี 

การจัดประชุมเร่ิมโครงการ (Project Launching Workshop) 

คณะผู้วิจยั ทัง้กลุ่มแกนหลกัและกลุ่มปฎิบตัิการได้จดัสมัมนาร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจาก CIET 

International ซึง่ให้การสนบัสนนุทางเทคนิค ในวนัท่ี 21-22 ตลุาคม ท่ีผ่านมาเพ่ือระดมความคิดและ

ปรึกษาแนวทางการศกึษาโครงการ โดยร่วมกนัคดัเลือกพืน้ท่ีท่ีจะทําการวิจยัในแต่ละจงัหวดั รวมทัง้

การออกแบบ การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์และการจดัทํารายงาน (ดภูาคผนวก ค) 

การคัดเลือกพ้ืนทีท่าํการศึกษาภายในจังหวัด 

แนวคิดในการคดัเลือกพืน้ท่ีตวัอย่างท่ีจะทําการศึกษาภายในจงัหวดันัน้ ประกอบด้วยสอง

สว่นคือสว่นท่ีเป็นหมูบ้่านชนบทและสว่นท่ีเป็นชมุชนเมือง  

การคดัเลือกหมูบ้่านชนบท 

ในสว่นของหมู่บ้านชนบท การคดัเลือกจะทําเป็น two-stage stratification sampling คือใน

ขัน้แรกจะแบง่หมูบ้่านชนบททัง้หมดในแตล่ะอําเภอของจงัหวดัท่ีจะศกึษาออกเป็นสามกลุม่ใหญ่ๆ คือ  

• กลุม่หมูบ้่านท่ีพฒันามาก 

• กลุม่หมูบ้่านท่ีพฒันาปานกลาง 

• กลุม่หมูบ้่านท่ีพฒันาน้อย 

โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการคดัเลือกนัน้ ได้ใช้ฐานข้อมลูการสํารวจ กชช.2ค. ปีลา่สดุ (2546) ของ

กระทรวงมหาดไทย โดยคณะนกัวิจยัได้คดัเลือกดชันีวดัระดบัการพฒันาท่ีน่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับ

ความยากจนในหลากหลายมิตจํิานวนทัง้หมด 12 ดชันี ดงันี ้
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1. ภาวะการมีงานทําของคนในหมูบ้่าน: หากมีครอบครัวท่ีมีงานทําประจํามาก หมูบ้่านนัน้จะถือ

วา่ภาวะการมีงานทําของหมูบ้่านดี  

2. ผลผลติจากการทํานา: ต้องการสะท้อนถึงการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม 

3. การประกอบอตุสาหกรรมในครัวเรือน:  สะท้อนการได้รับรายได้จากภาคนอกการเกษตร  

4. บริการสาธารณะในหมู่บ้าน: ต้องการดวู่าหมู่บ้านใดได้รับบริการสาธารณะจากรัฐบาลหรือ

บริการกนัเองภายในหมูบ้่านก็ได้ 

5. บริการสาธารณะในระดบัตําบล: ส่วนใหญ่จะมาจากราชการ เช่น ในตําบลมีโรงพยาบาล

หรือไม ่มีโรงเรียนหรือไม ่

6. การป้องกนัโรคติดตอ่:  ต้องการดคูณุภาพของ health care ในหมู่บ้านนัน้ๆ  โดยดวู่าชมุชน

สามารถป้องกนัโรคติดต่อได้ดีหรือไม่ จะมีรายช่ือโรคติดต่ออยู่ประมาณ 10-20 โรค และ

คณะวิจยัจะถามคําถามเช่น มีคนป่วยด้วยโรคตดิตอ่หรือไม่ ถ้าไม่มีเลยเป็นหมู่บ้านชัน้ดี ถ้ามี

คนป่วยบ้างก็เป็นระดับกลาง ถ้าป่วยด้วยตายด้วย ถือว่าเป็นหมู่บ้านท่ีมีปัญหาในเร่ือง

สขุภาพ  

7. ระดบัการศกึษาของประชาชนเฉลี่ยของประชาชนในหมูบ้่านนัน้ๆ 

8. การได้รับการฝึกอบรม:  เพ่ือดวูา่รัฐบาลเข้ามาฝึกอบรมมากน้อยแคไ่หน 

9. การรวมกลุม่ของประชาชน:  ถือเป็นดชันีชีว้ดัความเข้มแข็งของชมุชน 

10. การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของชมุชน: ดวู่าแตล่ะบ้านถ้าต้องการเงินทนุสามารถกู้ ได้หรือไม่ โดย

ถ้าเข้าถึงแหลง่เงินทนุในระบบได้คอ่นข้างดี ก็ถือวา่หมูบ้่านนีเ้ป็นหมูบ้่านท่ีเข้าถึงแหลง่เงินทนุ

ได้คอ่นข้างดี 

11. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน:  ดวู่าหมู่บ้านมีท่ีดินท่ีมีถกูใช้ประโยชน์มากน้อยแคไ่หน ถ้าเป็นหมู่บ้าน

ท่ีท่ีดินไม่ค่อยดีจะได้คะแนนไม่ดี ถ้าท่ีดินค่อนข้างดี คนใช้ประโยชน์ได้เยอะก็จะได้คะแนน

ค่อนข้างดี ซึ่งในข้อนีจ้ะรวมเร่ืองการใช้ปุ๋ ยด้วย คือถ้าใช้ปุ๋ ยธรรมชาติก็จะได้คะแนนดี ถ้า

ปุ๋ ยเคมีจะได้คะแนนไมค่อ่ยดี 

12. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน: ตวัชีว้ดัคือจํานวนปราชญ์ชาวบ้าน คือ ผู้ รู้ ผู้ ชํานาญการ บคุคลตวัอย่าง

ในด้านตา่งๆ ของหมูบ้่าน   

คะแนนของดชันีทัง้ 12 ตวันีถ้กูนํามาสร้าง composite index ซึง่คะแนนของ composite 

index นีจ้ะใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งหมู่บ้านออกได้เป็น 3 ระดบัดงัท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น (พฒันามาก 

ปานกลาง และพฒันาน้อย)  
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ในแต่ละหมู่บ้านจะมีหมู่บ้านท่ีอยู่ในระดบัการพฒันาทัง้สามระดบั ในขัน้ต่อไปจึงเป็นการ

เลือกอําเภอท่ีจะศกึษา ซึง่คณะนกัวิจยัสว่นกลางได้ขอให้นกัวิจยัท้องถ่ินเป็นผู้คดัเลือกเอง โดยระบวุ่า

จะทําการศึกษาหมู่บ้านแต่ละระดบัในอําเภอใด โดยขอให้เลือกกลุ่มท่ีมีหมู่บ้านในระดบัท่ีจะศึกษา

คอ่นข้างมาก (มากกวา่ 10 หมูบ้่าน) ทัง้นีเ้พ่ือให้มีจํานวนตวัอยา่งหมูบ้่านมากพอสําหรับการสุม่เลือก 

ขัน้ตอนสดุท้ายคือการสุม่เลือก (random selection) หมู่บ้านตวัอย่างจากในอําเภอท่ีได้เลือก

ไว้ โดยการสุ่มเลือกนีทํ้าโดยใช้คอมพิวเตอร์ และนํา้หนกัความเป็นไปได้ของการถูกเลือกของแต่ละ

หมู่บ้านจะขึน้อยู่กับระดับความยากจนของหมู่บ้านนัน้ (ใช้ผลการวิจัยจากโครงการ poverty 

mapping) 

การคดัเลือกชมุชนในเขตเมือง 

ในสว่นของชมุชนในเขตเมือง ได้ให้นกัวิจยัท้องถ่ินทําการคดัเลือกเองจงัหวดัละประมาณ 1-2 

ชมุชน โดยเลือกชมุชนท่ีคดิวา่สามารถท่ีจะไปศกึษาเร่ืองความยากจนได้คอ่นข้างดี  

การกําหนดจํานวนหมูบ้่าน/ชมุชนท่ีจะศกึษาในแตล่ะจงัหวดั 

การแบง่เกณฑ์จงัหวดั ว่าจงัหวดัใดจะทําการศกึษาก่ีชมุชน ดจูากขนาดประชากรของจงัหวดั 

การศึกษานีทํ้าการสํารวจทัง้หมด 13 จงัหวดั โดยจงัหวดัเพชรบุรีซึ่งเป็น focus province จะทํา

ทัง้หมด 25 ชมุชน เกณฑ์ตดัสนิขนาดจงัหวดัวา่มีขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ เป็นดงันีคื้อ  

1. ถ้าประชากรต่ํากวา่ 150,000 คน ถือเป็นขนาดเลก็ เลือก 4 ชมุชน 

2. ถ้าประชากร 150,000-250,000 คน ถือเป็นขนาดกลาง เลือก 5 ชมุชน  

3. ถ้าประชากรมากกวา่ 250,000 คนขึน้ไป ถือเป็นขนาดใหญ่ ให้เลือก 6 ชมุชน   

ในกรณีจงัหวดัเลก็ เลือก 4 ชมุชน ก็คือ 3 ชนบท 1 เขตเมือง  ถ้าเป็นจงัหวดัขนาดกลาง เลือก 

5 ชมุชนก็คือ 4 ชนบท และ 1 เมือง  สว่นกรณีจงัหวดัขนาดใหญ่ เลือก 6 ชมุชน (มี 3 จงัหวดั ได้แก่ 

นครราชสีมา อบุลราชธานี และนครศรีธรรมราช)  ขึน้อยู่กบัว่าในจงัหวดันัน้สามารถหาชมุชนในเขต

เมืองได้ครบ 2 ชมุชน ท่ีน่าศกึษาได้หรือไม่  โดยพิจารณาว่าเป็นชมุชนท่ีมีความเป็นเมืองชดัเจนและ

เป็นชมุชนท่ีรู้วา่มีคนจนอยู ่

 

จงัหวดั 
จํานวน 

ชมุชน/หมูบ้่าน 
ช่ือชมุชน/หมู่บ้าน 

กาฬสนิธุ์ 5 วงัมน สงัคมพฒันา โปร่งแค เม็ก้ ชมุชนเมือง 

นครราชสีมา 6 หนองอ้ายอกู ด่านเกวียน มว่งทองพฒันา ทา่กระทุม่ ชมุชนเมือง (2 ชมุชน) 

สกลนคร 5 หนองสะไน ผกัคําภ ูหนองกงุ แก้ง ชมุชนเมือง 
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จงัหวดั 
จํานวน 

ชมุชน/หมูบ้่าน 
ช่ือชมุชน/หมู่บ้าน 

อบุลราชธานี 6 บก คําหมากออ่น ดอนจิก โพธ์ิออก ชมุชนเมือง (2 ชมุชน) 

พิจิตร 5 บงึนาราง เขารวก วงัหินเพลิง หนองหชู้าง ชมุชนเมือง 

ลําปาง 4 ทุง่ปง ทา่แหน ทุ่ง ชมุชนเมือง 

สโุขทยั 5 ป้อม กมลราษฎร์ หนองไม้กอง หนองแหนใต้ ชมุชนเมือง 

นครศรีธรรมราช 5 บ้านนาเกาะ ทา่ข้าม จําปา คลองขดุ หวัลําภ ูชมุชนเมือง 

พทัลงุ 4 เกาะทองสม พรุพ้อ หวัหมอน ชมุชนเมือง 

สรุาษฎร์ธานี 4 ปากนํา้ทา่ทอง ปลายธารราชรักษา พนุพิน ชมุชนเมือง 

จนัทบรีุ 4 ปากนํา้เวฬ ุทา่ใต้ เนิน ชมุชนเมือง 

อา่งทอง 4 มะขามเรียง โคกพทุรา ทา่ช้าง ชมุชนเมือง 

เพชรบรีุ 25 ป่าเดง็ใต้ ร่วมใจพฒันา ห้วยไผ่ เขาย้อยบน ดอนทราย สระพงั โป่งแย้ หนอง

เข่ือน 

  เขาลกูช้าง แมเ่บือ้ ช่องแค ไร่สนาม กร่าง ป่าขวาง เหมืองตลาด ช่องแคบ วดั

ใหม ่

  หนองขาน(บอ่ลาว) หนองหว้า ห้วยเกษม หนองไผ ่ชมุชนเมือง (4 ชมุชน) 

การสร้างเครือข่ายและความเช่ือมโยงกับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน คณะผู้วิจยักลุม่แกนหลกัและผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International จดั

สมัมนาชีแ้จงถึงโครงการการตรวจสอบโดยสงัคมฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจร่วมกนั รวมทัง้ขอความร่วมมือในการทําวิจยั (ดภูาคผนวก ง)  และต่อมาในวนัท่ี 5 

พฤศจิกายน  คณะวิจยัฯ ได้เดินทางไปจดัการประชุมชีแ้จงโครงการการตรวจสอบโดยสงัคมฯ ให้แก่

เจ้าหน้าท่ีและผู้ เก่ียวข้องในจงัหวดัเพชรบรีุซึง่เป็นจงัหวดัหลกั (ดภูาคผนวก จ) 

2.2.2 การคัดเลือกนโยบายแก้ปัญหาความยากจนที่จะศกึษา 

หลงัจากท่ีได้จดัสมัมนาและประชุมร่วมกับผู้ เก่ียวข้องต่างๆ แล้ว  คณะผู้วิจยักลุ่มแกนหลกั

และผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International  ได้ประชมุร่วมกนัในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพ่ือคดัเลือก

นโยบายเก่ียวกบัความยากจนท่ีจะศกึษา และได้ข้อสรุปวา่จะศกึษานโยบายความยากจนตอ่ไปนี ้ 

 โครงการกองทุนหมู่บ้าน:  เหตผุลท่ีเลือกเพราะเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณสงู มี

ผลกระทบกว้างขวาง เข้าถึงประชาชนรากหญ้าในทกุแห่งทัว่ประเทศ 
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 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค:  เหตผุลท่ีเลือกเพราะเป็นโครงการท่ีมีศกัยภาพสงู  

ประชาชนมีความพอใจเป็นส่วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจประสบปัญหาด้าน 

งบประมาณในอนาคต 

 โครงการเบีย้ยังชีพคนชรา:  เลือกเพราะเป็นมาตรการท่ีจากการศกึษาในอดีตพบว่า 

ตรงกับความต้องการของคนยากจนค่อนข้างมาก จึงมีประเด็นว่าควรจะขยายขอบเขต

หรือไม ่อยา่งไร  

 การมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น: เป็นการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมในระดบั

ท้องถ่ินของประชาชน เน่ืองจากจะทวีความสําคญัมากขึน้อยา่งรวดเร็วในอนาคต 

2.2.3 การออกแบบเคร่ืองมือในการศึกษา (Instrument Design)  

เม่ือได้คดัเลือกนโยบายท่ีจะศกึษาแล้ว ทางผู้ เช่ียวชาญจาก CIET ได้ แนะนําวิธีการออกแบบ

เคร่ืองมือ  โดยการจดัทําตาราง AOC Table ซึง่ในตารางจะประกอบด้วยการระบกุลุม่ปัจจยั 3 กลุม่ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการภาครัฐ ดงันี ้ 

1. Actionable factors  เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ซ้อนเร้นต่อผลลพัธ์ของการให้บริการ 

(outcomes) และสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงได้ด้วยการปรับเปล่ียนนโยบายหรือวิธีการดําเนิน

นโยบาย (สามารถนําไปปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดผลไปสู ่outcome)  ปัจจยัเหลา่นี ้อาจรวมถึงปัจจยั

ท่ีสะท้อนว่า ต้องจดับริการอย่างไร หรืออาจเป็นปัจจยัท่ีสามารถกลายเป็น outcome ได้ด้วย

ตนเอง 

2. Outcome หรือผลลพัธ์ของนโยบายท่ีกําลงัศกึษา เช่น การรับรู้ การใช้ และประสบการณ์ของ

การรับบริการ พร้อมกบั outcome อ่ืนๆ ท่ีวดัได้ท่ีสามารถนําไปปรับปรุงการให้บริการภาครัฐ

ตอ่ไป 

3. Conditioners เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีสามารถกําหนดผลลพัธ์ได้เช่นกัน แต่โดยปกติแล้วไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยนโยบาย (หรือทําได้แต่ช้า หรือเป็นนโยบายท่ีกําหนดจาก

สว่นกลางในระดบัประเทศ) เช่น อาย ุระดบัการศกึษา สภาพเศรษฐกิจสงัคมโดยทัว่ไปของ

พืน้ท่ีท่ีศกึษา เป็นต้น  

คณะวิจยัได้ร่วมกนัทํา AOC Table ของแต่ละนโยบายท่ีศกึษา (ดภูาคผนวก ฉ) ซึง่ตาราง 

AOC นีส้ามารถนํามาใช้เป็นกรอบในการออกแบบเคร่ืองมือการวิจยั โดยเคร่ืองมือการวิจยัจะแบง่เป็น

หลายระดบัตามระดบัของหน่วยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

 หน่วยการวิเคราะห์ระดบัครัวเรือน:  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามครัวเรือน  
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 หน่วยการวิเคราะห์ระดับชุมชน:  เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามข้อมลูระดบัชมุชน และ

แบบสอบถามผู้ นําชุมชน มีวตัถปุระสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมลูในระดบัหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจะถกู

นําไปใช้ในการวิเคราะห์ระดบั meso analysis  ประกอบกบัข้อมลูท่ีจะได้จากแบบสอบถาม

ครัวเรือน 

 หน่วยการวิเคราะห์ระดับผู้ให้บริการ:  เคร่ืองมือท่ีใช้ขึน้อยู่กบันโยบายท่ีจะศกึษา ในกรณี

ของโครงการนีมี้การศึกษานโยบายกองทุนหมู่บ้าน จึงได้ออกแบบสอบถามประธาน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือประกอบกับข้อมูลครัวเรือนในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของนโยบายกองทนุหมูบ้่าน 

เคร่ืองมือทัง้สามประการได้แสดงไว้ในภาคผนวก ช.  นอกจากนีค้ณะนกัวิจยัยงัได้ขอให้ 

หวัหน้าทีมนกัวิจยัท้องถ่ินกรอกแบบรายงานภาคสนามด้วย เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการทํางานตอ่ไป 

การทดสอบเคร่ืองมือในการศึกษา (Pretest) 

คณะวิจยักลุม่แกนหลกัและผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International ได้ไปทดสอบแบบสอบถาม

ครัวเรือนและเคร่ืองมือ (pretest) ในสถานท่ีต่างๆ  ได้แก่ ชุมชนในซอยรามคําแหง 39 (16 

พฤศจิกายน) ซึง่ถือว่าเป็นตวัแทนของชมุชนในเขตเมือง  และชมุชนในอําเภอวงันํา้เปรีย้ว จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา (17 พฤศจิกายน) ซึง่เป็นตวัแทนของชมุชนในเขตชนบท  และนําผลท่ีได้จากการทดสอบ

แบบสอบถามมาปรับปรุงแบบสอบถามครัง้ท่ี 1  หลงัจากนัน้ก็นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปทดสอบ

อีกครัง้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ (21 พฤศจิกายน)  ซึง่ผลการทดสอบได้นําไปปรับปรุงเป็นแบบสอบถาม

ฉบบัสมบรูณ์ 

การจัดอบรมผู้สํารวจ 

ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน ผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International ได้จดัฝึกอบรม training of the 

trainers เก่ียวกบัการสํารวจ ได้แก่ ตวัแบบสอบถาม วิธีการถาม-ตอบแบบสอบถาม ให้กบัคณะวิจยั

แกนหลกัเพ่ือท่ีจะได้นําไปถ่ายทอดตอ่ให้แก่คณะวิจยักลุม่ปฏิบตักิารในเดือนธนัวาคมตอ่ไป  

2.2.4 การรวบรวบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น 

ในช่วงเดือนธนัวาคมถึงมกราคม  คณะวิจยักลุ่มปฏิบตัิการภาคสนามได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือรวบรวม

ข้อมลูในชมุชนโดยใช้เคร่ืองมือทัง้ 3 ชดุ ได้แก่ แบบสอบถามครัวเรือน แบบสอบถามผู้ นําชมุชน และ

แบบสอบถามคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน   
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ในช่วงเดือนมกราคม คณะนักวิจัยแกนหลักได้จัดอบรมพนักงานลงรหัสและป้อนข้อมูล

ภาคสนาม หลงัจากได้รับข้อมลูระดบัชมุชนท่ีสง่มาจากคณะวิจยัภาคสนาม  คณะวิจยัแกนหลกัได้ทํา

การตรวจสอบข้อมลู ลงรหสั และป้อนข้อมลูลงคอมพิวเตอร์ 

คณะนกัวิจยัแกนหลกัร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International  ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลู

เบือ้งต้น สําหรับนํากลบัไปเสนอตอ่ชมุชน (รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมลูนําเสนอไว้ในบทท่ี 3) 

2.2.5 เคร่ืองมือการเก็บข้อมูลรอบที่ 2 

การดําเนินการในส่วนนีเ้ป็นการนําข้อค้นพบไปเสนอต่อชุมชนและได้มีการสํารวจข้อมูล

เพิ่มเตมิ ซึง่ในการจดัเก็บข้อมลูรอบท่ีสองนีมี้การจดัทําเคร่ืองมือการจดัเก็บข้อมลูขึน้  3 ประเภทคือ 

1. คูมื่อการจดักลุม่สนทนา 

2. แบบสมัภาษณ์ข้อมลูผู้บริหารสถานพยาบาล 

3. แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อบต. และเทศบาล) 

และได้มีการจดัอบรมวิธีการจดัทํากลุ่มสนทนา การสมัภาษณ์เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและผู้บริหารสถานพยาบาล ในระหว่างวนัท่ี 14-17 มีนาคม 2548 (รายละเอียดการอบรมอยู่

ในภาคผนวก ซ) 

คู่มือการจัดกลุ่มสนทนา 

วตัถปุระสงค์การจดักลุม่สนทนา 

การจดักลุ่มสนทนาร่วมกบัประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการนําผลการสํารวจข้อมลูเชิง

ปริมาณไปเสนอต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีได้ทําการจดัเก็บข้อมลูในรอบแรกไปแล้ว และใช้ผล

การสํารวจเป็นประเดน็การสนทนากลุม่ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการคือ 

1. เป็นการนําเสนอข้อมลูและผลการสํารวจท่ีค้นพบให้กลุม่ทราบ 

2. ให้กลุม่อธิบายสาเหตขุองปรากฎการณ์ ปัญหาในเชิงลกึ รายละเอียด และเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกบัแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของชมุชน 

กระบวนการกลุม่สนทนา 

คณะวิจยักลุ่มปฏิบตัิเตรียมการนัดหมายตวัแทนประชาชนในชุมชนประมาณ 8-12 คน 

ประกอบด้วยผู้สงูอาย ุสตรี หวัหน้าครัวเรือน และกลุ่มเยาวชน  ทัง้นีจ้ะไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน กํานนัผู้ ใหญ่บ้าน หรือผู้ นําชุมชนอยู่ในท่ีประชุม  เลือกสถานท่ีประชุมในบริเวณท่ีเงียบ

สงบพอสมควร ในท่ีประชมุมีผู้ นําการสนทนากลุ่มเป็นนกัวิจยัท่ีผ่านการฝึกอบรมจากโครงการวิจยั มี
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หน้าท่ีนําเสนอข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจในรอบแรก และตัง้คําถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมกลุม่สนทนา

ทกุคนแสดงความคิดเห็นกนัอย่างทัว่ถึง ผู้ เข้าร่วมประชมุจะนัง่เป็นรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลมหนัหน้า

เข้าหากัน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนความเห็นกันอย่างกว้างขวาง ด้านหลงัของวงสนทนามี

นกัวิจยัอีกท่านหนึ่งทําหน้าท่ีบนัทึกสรุปประเด็นการสนทนากลุม่อยู่เงียบๆ  ผู้ เข้าร่วมสนทนาจะได้ไม่

สงัเกตเห็นการจดบนัทกึ 

เม่ือถึงเวลานดัหมาย ผู้ เข้าร่วมกลุม่สนทนามาพร้อมเพรียงกนัแล้ว  ผู้ นําการสนทนาจะเร่ิมต้น

ด้วยการแนะนําตวัเอง และกลา่วถึงการมาเก็บข้อมลูในชมุชนรอบแรกเม่ือ 3 เดือนท่ีผ่านมา เพ่ือให้ผู้

เข้าสนทนาตดิตามความเป็นมาเป็นไปของเร่ืองได้ จากนัน้จึงแจ้งวตัถปุระสงค์ของการจดักลุม่สนทนา

ในครัง้นีว้า่ ต้องการนําผลการสํารวจข้อมลูในรอบแรกกลบัมาแจ้งให้ประชาชนในชมุชนทราบตามท่ีได้

สญัญาไว้ พร้อมกนันัน้ก็จะขอความเห็นบางเร่ืองเพิ่มเตมิ   

จากการลงเก็บข้อมูลจริงในบางพืน้ท่ีพบว่าผู้ เข้าร่วมกลุ่มสนทนาส่วนใหญ่รู้สึกต่ืนเต้นกับ 

ข้อมลูท่ีผู้ นํากลุม่สนทนานํากลบัมารายงานให้ทราบ ซึง่ช่วยให้บรรยากาศการประชมุมีชีวิตชีวาอย่าง

ชดัเจน 

ผู้ นําการสนทนากลุ่มเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาแนะนําตวัเองและเร่ิมเปิดประเด็นเพ่ือ

เชิญชวนให้ผู้ เข้าร่วมสนทนารู้สึกเป็นกันเองโดยให้แสดงความเห็นด้วยคําถามว่า “พวกเราคิดว่า

หมู่บ้านหรือชมุชนของเรามีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ดีกว่าหรือแย่กว่าชมุชนใกล้เคียง” และกระตุ้น

ให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาทกุคนได้แสดงความเห็นทัว่ถึงกนั จากนัน้จึงนําเข้าสูป่ระเด็นการสนทนาท่ีกําหนด

ไว้แต่ละเร่ืองด้วยการอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณในเร่ืองนัน้ๆ  (เป็นข้อมูลในระดับจังหวัดท่ีทําการ

สํารวจ) และตามด้วยคําถามท่ีต้องการให้ผู้ ร่วมสนทนาอภิปรายแสดงความเห็น เช่น ในกรณีการจดั

กลุ่มสนทนาในจงัหวดัสรุาษฎรธานี เม่ือเร่ิมการสนทนาเร่ืองกองทนุหมู่บ้าน ผู้ นําการสนทนากลุ่มจะ

เร่ิมต้นด้วยการอธิบายข้อมูลว่า “ในจังหวดัสุราษฎร์ธานีมีครัวเรือนท่ีได้รับอนุมตัิเงินกู้ จากกองทุน

หมู่บ้านจากโครงการกองทนุหมู่บ้านจํานวนร้อยละ 42  (ซึง่แปลว่ามีคนท่ีไม่ได้รับเงินกู้ จํานวนร้อยละ 

58)” จากนัน้ก็เร่ิมตัง้ประเด็นคําถามว่า “คุณคิดว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้

ประโยชน์แก่คนจนในหมู่บ้านหรือไม่ (เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมสนทนาแสดงความเห็นว่าคนจนจริงๆ มีโอกาส

ได้กู้ เงิน หรือไม)่  ดงันีเ้ป็นต้น  การจดักลุม่สนทนาจะเสร็จสมบรูณ์ภายในเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

โครงสร้างของคูมื่อการจดักลุม่สนทนา 

ผู้ใช้คูมื่อการจดักลุม่สนทนาคือผู้ นําการสนทนากลุม่และผู้จดบนัทกึผลการสนทนากลุม่  คูมื่อ

การจดัประชมุกลุม่ประกอบด้วย 2 สว่นหลกัๆ  ในส่วนแรกเป็นการแนะนําตวัผู้ นําการสนทนา ผู้จด

บนัทึกการสนทนา และนําเข้าสูป่ระเด็นการสนทนา  สว่นท่ีสอง เป็นประเด็นการสนทนากลุม่ ซึง่มี 5 

ประเดน็หลกัคือ  ความยากจน  กองทนุหมูบ้่าน  โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค  การมีสว่นร่วมในการ
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ปกครองสว่นท้องถ่ิน และเบีย้ยงัชีพคนชรา ทัง้หมดนีเ้ป็นประเดน็ท่ีได้ทําการสํารจข้อมลูเชิงปริมาณไป

แล้วในครัง้ก่อน  

ในแตล่ะประเดน็สนทนา จะมีสว่นประกอบหลกั 2 สว่นคือ สว่นแรกเป็นข้อมลูเชิงปริมาณท่ีได้

จากการสํารวจในรอบแรก  ซึ่งผู้ นําการสนทนาจะอ่าน (และนําเสนอด้วยภาพกราฟและส่ืออ่ืนๆ 

ประกอบตามท่ีจําเป็น) ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทราบ เพ่ือนําเข้าสูป่ระเดน็การสนทนาในเร่ืองนัน้ๆ  สําหรับ

สว่นท่ีสอง จะเป็นประเดน็คําถามท่ีต้องการให้ผู้ เข้าร่วมประชมุแสดงความคดิเห็น ประเดน็การสนทนา

แต่ละเร่ืองจะมีการนําเสนอข้อมูลและมีประเด็นคําถามสลบักันไปจนจบเร่ืองนัน้ ก่อนท่ีจะเร่ิมต้น

ประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป  ดงัรายละเอียดในคู่มือการจดัทําข้อมลูซึ่งเป็นผลสะท้อนจากการจดัทํากลุ่ม

สนทนา ท่ีแสดงไว้ในภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์และสังเกตการณ์สถานพยาบาล 

วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์สถานพยาบาล 

การสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์สถานพยาบาล มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเก็บข้อมลูการให้บริการ

ด้านการรักษาพยาบาลในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคของสถานพยาบาลประเภทสถานีอนามยั 

และโรงพยบาลท่ีพบวา่มีประชาชนในชมุชนท่ีทําการเก็บข้อมลูรอบแรกไปใช้บริการเป็นจํานวนมาก 

กระบวนการเก็บข้อมลู 

สถานพยาบาลท่ีจะทําการเก็บข้อมลูในรอบท่ี 2 นี ้  เป็นสถานพยาบาลท่ีประชาชนในชมุชน

มากกวา่คร่ึงหนึง่ระบวุา่ไปใช้บริการ (ได้จากการผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณรอบแรก)  ซึง่อาจมี

ทัง้สถานีอนามยั โรงพยาบาลชมุชน (อําเภอ) และโรงพยาบาลจงัหวดั  คณะนกัวิจยักลุม่แกนหลกัเป็น

ผู้ ทําการวิเคราะห์ข้อมลูและคดัเลือกสถานพยาบาลท่ีจะทําการเก็บข้อมลู และแจ้งให้คณะวิจยักลุ่ม

ปฏิบตัิทําการนัดหมายผู้บริหารสถานพยาบาลเพ่ือกําหนดวนัเวลาการสมัภาษณ์ (รายละเอียด

สถานพยาบาลในแตล่ะชมุชนแสดงไว้ในภาคผนวก ญ) 

เม่ือถึงวนัเวลานดัหมาย นักวิจัยเข้าพบผู้บริหารสถานพยาบาลเพ่ือพูดคยุสนทนาและเดิน

สงัเกตการณ์เพ่ือเก็บข้อมลูอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ ซึง่จะใช้เวลาประมาณแห่งละ 1 ชัว่โมง 

โครงสร้างของแบบสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ 

แบบสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานพยาบาล ประกอบด้วย 3 สว่นคือ สว่นแรกเป็นการแนะนําตวั

นกัวิจยัผู้ ทําการสมัภาษณ์ แนะนําโครงการวิจยั (กล่าวถึงผลการเก็บข้อมลูในชุมชนว่าประชาชนใน

ชมุชนสว่นใหญ่มาใช้บริการท่ีสถานพยาบาลแห่งนี)้ และแจ้งวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์แก่ผู้ ให้

สมัภาษณ์ทราบ 
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สว่นท่ี 2 เป็นประเด็นการสนทนา (คําถาม) ท่ีต้องการเก็บข้อมลู ประกอบด้วยคําถามจํานวน 

16 ข้อ  ซึง่เก่ียวข้องกบั 6 เร่ืองหลกัๆ คือ  (1) จํานวนและประเภทบคุลากรของสถานพยาบาล   

(2) จํานวนผู้ใช้บริการ (ทัว่ไป และผู้ใช้บริการในโครงการ 30 บาท) ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา  (3) การ

สง่ตอ่ผู้ ป่วยและวิธีปฏิบตัิ การให้บริการตอ่ผู้ ใช้บริการ (ทัว่ไปและผู้ใช้บริการในโครงการ 30 บาท) ใน

ด้านการวินิจฉยัโรค การใช้ยาและเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์  (4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการ

และการปฏิบตัิการในโครงการ 30 บาท  (5) ช่องทางการให้ผู้ ใช้บริการร้องเรียนเก่ียวกบับริการและ

เร่ืองร้องเรียนท่ีเกิดขึน้ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา  และ (6) ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงโครงการ 

30 บาท ให้ดียิ่งขึน้ 

สว่นท่ี 3 เป็นการจดบนัทกึข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ ประกอบด้วยประเด็นการสงัเกตการณ์ 

2  เร่ืองคือ (1) สิง่อํานวยความสะดวกท่ีสถานพยาบาลใช้ในการให้บริการแก่ผู้ ป่วยทัว่ไป และผู้ ป่วยใน

โครงการ 30 บาท (อาทิ ช่องรับบตัร ห้องตรวจโรค การเข้าคิวรับบริการ พืน้ท่ีสําหรับนัง่คอย ห้องสขุา 

และเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ)  และ (2) ใบปิดประกาศ แผ่นพบัท่ีสถานพยาบาลจดัให้มีเพ่ือให้ข้อมลูแก่

ผู้ รับบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศหรือคําแนะนําเก่ียวกับช่องทางหรือวิธีการให้ผู้ ใช้บริการ

ร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาท่ีเกิดจากการรับบริการ  (รายละเอียดแบบสมัภาษณ์ผู้บริหารสถานพยาบาล

แสดงไว้ในภาคผนวก ฌ) 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต. และเทศบาล) 

วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเก็บข้อมลูเก่ียวกบัเร่ือง

บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และบทบาทของ

องค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือ การประสานงาน สนบัสนนุผู้ นําชมุชน กลุม่องค์กร

ชมุชน สว่นราชการระดบัอําเภอ/จงัหวดั และการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  

กระบวนการเก็บข้อมลู 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพืน้ท่ีชุมชนท่ีทําการสํารวจข้อมลูในรอบแรกทุกชุมชนจะ

เป็นหน่วยเป้าหมายของการเก็บข้อมลูในรอบท่ีสองนี ้ คณะวิจยักลุ่มปฏิบตัิการจะทําการนดัหมาย

ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือกําหนดวนัเวลาสมัภาษณ์  เม่ือถึงวนัเวลานดัหมาย 

นกัวิจยัเข้าพบผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพ่ือพดูคยุสนทนา ในเร่ืองท่ีกําหนดไว้ ซึง่จะใช้

เวลาประมาณแห่งละ 1 ชัว่โมง 
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โครงสร้างของแบบสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ 

แบบสมัภาษณ์ประกอบด้วย 2 สว่น  สว่นแรกเป็นการแนะนําตวันกัวิจยัผู้ ทําการสมัภาษณ์ 

แนะนําโครงการวิจยั (กล่าวถึงการเก็บข้อมลูในชุมชนรอบแรก)  และแจ้งวตัถุประสงค์ของการ

สมัภาษณ์แก่ผู้ให้สมัภาษณ์ทราบ 

สว่นท่ี 2 เป็นประเด็นการสนทนา (คําถาม) ท่ีต้องการเก็บข้อมลู  ประกอบด้วยคําถาม 27 ข้อ 

ซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองหลกัๆ  4 เร่ืองคือ  (1) ความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนกบัองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินกบัผู้ นําชมุชน องค์กรชมุชน และสว่นราชการในพืน้ท่ี  

(2) ความคดิเห็นของผู้บริหารท้องถ่ินเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของประชาชน  (3) หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด้านสาธารณสขุ  และ (4) การดําเนินการเก่ียวกบัโครงการเบีย้ยงัชีพ

คนชรา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประเด็นคําถาม

เก่ียวกบัช่องทางหรือวิธีการท่ีประชาชนในชมุชนใช้ในการติดต่อ (ร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ หรือมี

ธุระจําเป็นอ่ืนๆ) กบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และวิธีการท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานหรือ

แจ้งผลการดําเนินงานให้ประชาชนท่ีร้องเรียนหรือเก่ียวข้องได้ทราบ การสนับสนุน/ร่วมมือ

ประสานงานกับผู้ นําองค์กรชุมชน กํานนัผู้ ใหญ่บ้าน อําเภอและจงัหวดั  และบทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้ข้อมลูหรือสนบัสนุนการดําเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ 

โครงการ 30 บาท และโครงการกองทนุหมูบ้่าน เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการถาม

ความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เก่ียวกบัระดบัความต่ืนตวัและการมีสว่นร่วม

ของประชาชนในกิจกรรมสาธารณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัให้มีขึน้ และบทบาทขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินด้านการสง่เสริมและร่วมมือประสานงานกบัองค์กรชมุชน 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข เป็นคําถาม

เก่ียวกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการจดับริการด้านสาธารณสขุ (ดําเนินการเอง 

และ/หรือร่วมมือประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ) และความคดิเห็นเก่ียวกบัโครงการ 30 บาท 

การดําเนินการเก่ียวกับโครงการเบีย้ยังชีพคนชรา เป็นคําถามเก่ียวกับการกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ ท่ีจะได้รับเบีย้ยังชีพคนชรา วิธีการแจ้งหรือประกาศหลักเกณฑ์

ดงักลา่วให้ประชาชนในชมุชนทราบ จํานวนผู้ได้รับและไมไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพคนชรา จํานวนเงินเบีย้ยงัชีพ

คนชราท่ีจ่ายตอ่เดือน   และความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบริหารจดัการเบีย้ยงัชีพคนชรา 

(รายละเอียดแบบสมัภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แสดงไว้ในภาคผนวก ฌ) 
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2.2.6 การสร้างตวัชีวั้ดระดบัที่หน่ึง หรือการวิเคราะห์ Risk Analysis  

เม่ือได้ข้อมลูจากทัง้สองรอบมาแล้ว ก็ทําการสร้างฐานข้อมลูฉบบัสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 

ข้อมลูจากทัง้ครัวเรือน ข้อมลูชมุชน ข้อมลูผู้ ให้บริการ (คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน อบต./เทศบาล) 

และข้อมูลสถานพยาบาล ซึ่งฐานข้อมูลนีไ้ด้นํามาจัดสร้างตวัชีว้ดัเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยตวัชีว้ดั

ระดบัศนูย์เพิ่มเติมในส่วนของข้อมลูท่ีมีการจดัเก็บเพิ่ม และตวัชีว้ดัระดบัท่ีหนึ่ง ซึ่งการสร้างตวัชีว้ดั

ระดบัท่ีหนึง่นัน้จะอธิบายได้ดงันี ้

แนวคดิของการวิเคราะห์ Risk Analysis 

การสร้างตวัชีว้ดัระดบัท่ีหนึ่งนัน้ได้มาจากการวิเคราะห์ Risk Analysis ซึง่มีแนวคิดง่าย ๆ คือ

การวดั ‘ความน่าจะเป็นส่วนเพิ่ม’ ของการบรรลผุลสําเร็จหรือผลลพัธ์ (outcome) หากมีการดําเนิน

นโยบายหรือของเง่ือนไข  

ตวัอย่างท่ีมกัได้ยินบ่อยของการใช้ risk analysis มาจากงานวิจยัทางการแพทย์ เช่นผล

การศกึษาท่ีพบว่าผู้ ท่ีสบูบหุร่ีนัน้มี ‘โอกาส’ เป็นมะเร็งในปอดสงูกว่าผู้ ไม่สบูบหุร่ี 3 เท่าตวั ซึง่เป็นการ

ส่ือความหมายว่าการสบูบหุร่ีเป็น ‘สาเหตหุนึ่ง’ ของการเกิดมะเร็งในปอด แต่มิใช่เพียงสาเหตเุดียว  

เน่ืองจากผู้ ท่ีไม่สบูบุหร่ีก็สามารถเกิดมะเร็งในปอดได้ เพียงแต่ว่าหากมีการสบูบุหร่ีด้วยก็จะทําให้มี

โอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มขึน้ ซึ่งมีประเด็นในทางนโยบายตามมาทนัทีว่า นโยบายหนึ่งในการลดจํานวน 

ผู้ ป่วยเป็นมะเร็งในปอดคือการรณรงค์ให้ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี หรืองดเว้นจากการทดลองสบูบุหร่ี  

จึงอาจใช้ risk analysis ข้างต้นในลกัษณะว่า ‘การเลิกสบูบหุร่ีเป็นผลสําเร็จจะลดโอกาสของการเกิด

มะเร็งในปอดลง 3 เท่าตวั’   

คณุค่าของการวิเคราะห์แบบนีคื้อสามารถระบุได้ว่าโอกาสการเป็นมะเร็งท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจาก

การสบูบหุร่ีนัน้คิดเป็น 3 เท่าเม่ือเทียบกบักรณีท่ีไม่ได้สบูบหุร่ี  ดงันัน้การวิเคราะห์ risk analysis จึง

สามารถให้ ‘ค่าความเส่ียง’ ท่ีเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนได้ อนัจะนําไปสู่การประเมิน ‘ผลได้’ หากมีการ

รณรงค์ให้เลิกการสบูบุหร่ีเป็นผลสําเร็จ ท่ีเป็นตวัเลขท่ีชดัเจนอีกด้วย ซึ่งตวัเลขผลได้ท่ีชดัเจนนีก็้คือ 

ตวัชีว้ัดระดับท่ีสองนั่นเอง ในกรณีตัวอย่างข้างต้น ก็คือ ‘จํานวนผู้ ป่วยเป็นมะเร็งในปอดท่ีลดลง’  

หากการรณรงค์เลิกสูบบุหร่ีประสบความสําเร็จ ซึ่งได้จากการนําเอาค่าดัชนีระดับท่ีหนึ่งจาก risk 

analysis (ตวัเลขความเส่ียงท่ีลดลงมาคณูกบัจํานวนประชากรเป้าหมายในการรณรงค์เลกิสบูบหุร่ี  

วิธีทําในการวิเคราะห์ Risk Analysis 

วิธีการวิเคราะห์ risk analysis สามารถทําได้เป็นขัน้ตอนดงันี ้ 
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1. แบง่ตวัแปรทกุตวัท่ีจะทําการวิเคราะห์ออกเป็นตวัแปรทวิกลุม่ (binomial variables) เช่น

แบง่การศกึษาออกเป็น ระดบัสงูและระดบัต่ํา แบง่ประชากรออกเป็น ผู้ได้รับเงินกู้กองทนุ

หมูบ้่านและผู้ไมไ่ด้รับ หรือแบง่เป็นครัวเรือนยากจนและครัวเรือนไมย่ากจน เป็นต้น 

2. กําหนดวา่ตวัแปรใดจะเป็นตวัแปรผลลพัธ์ (outcome/output) 

3. หาปัจจยัท่ีมีสว่นเพิ่มโอกาสความสําเร็จ (ท่ีวดัด้วยตวัแปรผลลพัธ์ตามข้อ 2) 

4. วดั ‘โอกาสความสําเร็จท่ีเพิม่ขึน้’ ด้วยคา่ดชันี Weighted Odd Ratio  ดชันียิ่งสงูโอกาส

ยิ่งสงู 

ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีมีสว่นเพิ่มโอกาสความสําเร็จท่ีได้จากข้อ 3 ข้างต้นสามารถแยกได้เป็น (ก) 

ปัจจยันโยบาย และ(ข) ปัจจยัเง่ือนไข โดยตวัแปรหรือปัจจยันโยบายสามารถนํามากําหนดนโยบายได้

ทนัที ส่วนตวัแปรหรือปัจจยัเง่ือนไขสามารถนํามาใช้ประกอบการปฏิบตัิตามนโยบาย (ใหม่/เก่า) ให้

ได้ผลดียิ่งขึน้ 

2.2.7 การจัดสัมมนาเสนอผลการศกึษาในระดบัจังหวัด 

คณะผู้วิจยัส่วนกลางร่วมกับนักวิจยัท้องถ่ินจัดสมัมนาในจังหวดัท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเสนอผล

การศกึษาและระดมความคิด โดยจะนําข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นท่ีได้จากการสมัมนาไปรวมกบัผล

การศึกษาและข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย (รายละเอียดผลการสมัมนาระดบัจังหวัดแสดงไว้ใน

ภาคผนวก ฎ) ทัง้นีกํ้าหนดการสมัมนาของแตล่ะจงัหวดัมีดงัตอ่ไปนี ้

 

จังหวัด วันที่ สถานที่ 
กาฬสนิธุ์ 29 กรกฎาคม 2548 โรงแรมริมปาว 
นครราชสีมา 19 กรกฎาคม 2548 โรงแรมสีมาธานี 
สกลนคร 27 กรกฎาคม 2548 โรงแรมเอ็มเจ มาเจสตกิ 
อบุลราชธานี 25 กรกฎาคม 2548 โรงแรมลายทอง 
จนัทบรีุ 15 กรกฎาคม 2548 หอประชมัสาธิตราชภฎัรําไพพรรณี 
นครศรีธรรมราช 3 สงิหาคม 2548 โรงแรมทวินโลตสั 
สรุาษฏร์ธานี 8 สงิหาคม 2548 มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฏร์ธานี 
พทัลงุ 9 สงิหาคม 2548 ลําปํารีสอร์ท 
พิจิตร 3 สงิหาคม 2548 โรงแรมพิจิตรพลาซา่ 
เพชรบรีุ 2 สงิหาคม 2548 โรงแรมรอยลัไดมอน 
สโุขทยั 18 กรกฎาคม 2548 โรงแรมอนนัดา 
ลําปาง 19 กรกฎาคม 2548 โรงแรมลําปางเวียงทอง 
อา่งทอง 5 สงิหาคม 2548 ศาลากลางจงัหวดัอา่งทอง 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษาข้อมูลครัวเรือน:  

ตวัชีวั้ดระดบั 0 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของ CIET  เป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงระบาดวิทยา 

(epidemiological) อย่างเป็นระบบ  กลา่วคือ เป็นการตรวจสอบเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัเบือ้งหลงัของ

ตวัชีว้ดัต่างๆ ซึง่จะทําให้เกิดความเข้าใจเชิงลกึว่าสถานการณ์การให้บริการสาธารณะในปัจจบุนัเป็น

อยา่งไรและจะเปล่ียนแปลงปัจจยัใดเพ่ือปรับปรุงผลของบริการท่ีมีปัญหาให้ดีขึน้   

การวิเคราะห์ได้แบง่ระดบัของตวัชีว้ดัออกเป็น 5 ระดบั (ตัง้แตร่ะดบั 0–4) คือ 

ตัวช้ีวัดระดับศูนย์ (Level 0) คือการแจกแจงความถ่ี (เปอร์เซ็นต์ อตัราต่างๆ) และการ

อธิบายคณุลกัษณะของข้อมลู (เช่น คา่เฉล่ียและคา่ประมาณการตา่งๆ)  ซึง่แสดงภาพรวมของผลลพัธ์

ท่ีเกิดขึน้ของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ ตวัอยา่งเช่น สดัสว่นของครัวเรือนท่ีพอใจบริการตา่งๆ ของ

รัฐ สดัสว่นของครัวเรือนท่ีตดิตอ่กบัตํารวจในระยะ 5 ปีผา่นมา  สดัสว่นของผู้ชายและผู้หญิงท่ีรับรู้ว่ามี

การทําประชาคมชมุชน (CCBs) หรือสดัสว่นของประชากรท่ีแจ้งเบาะแสการคอรัปชัน่ตา่งๆ 

ตัวช้ีวัดระดับที่หน่ึง (Level 1)  คือการประมาณโอกาสท่ีเพิ่มขึน้ของผลสําเร็จท่ีวดัจากด้าน

ใดด้านหนึง่เม่ือประชาชนได้รับบริการจากนโยบายท่ีทําการศกึษา (เทียบกบักลุม่ท่ีไม่ได้รับบริการ) ซึง่

เรียกว่า Unbiased Odds Ratio  เป็นการวดัความสําเร็จของนโยบายโดยการควบคมุปัจจยัอ่ืนๆ ไว้  

ตวัอยา่งเช่น ผู้ปกครองของเดก็ผู้หญิงจะมีความพอใจตอ่โรงเรียนมากขึน้ 1.5 เท่า  หากโรงเรียนจดัหา

ตําราเรียนให้โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 

ตัวช้ีวัดระดับที่สอง (Level 2)  คือผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยคิดจากจํานวนคนท่ี

ได้รับประโยชน์จากนโยบายท่ีทําการศกึษา ตวัอย่างเช่น CIET ได้ข้อค้นพบว่าเด็ก 35 คน ใน 1,000 

คน  จะปลอดจากโรคท้องร่วงถ้าทกุครัวเรือนด่ืมนํา้จากแหลง่นํา้ท่ีได้รับการป้องกนั  และเด็ก 40 คน 

ใน 1,000 คน  จะไมท้่องร่วงหากทกุครัวเรือนเก็บนํา้ด่ืมไว้ในภาชนะท่ีสะอาด เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดระดับทีส่าม (Level 3)  คือการวิเคราะห์วา่ ‘ชดุนโยบาย’ ใดจะทําให้เกิดโอกาสสงูสดุ

ท่ีจะประสบผลสําเร็จ โดยชดุนโยบายหมายถึงกรณีท่ีมีการดําเนินนโยบายหลายๆ ด้านพร้อมๆ กนั ซึง่

ถือเป็นสว่นท่ีสําคญัมากในการประมาณคา่ต้นทนุทางเลือกตา่งๆ สําหรับผู้วางแผน 

ตัวช้ีวัดระดับที่ส่ี (Level 4)  เป็นดชันีท่ีจะช่วยในเร่ืองการตดัสินใจปฏิบตัิตามนโยบายตา่งๆ 

เน่ืองจากข้อจํากดัทางด้านการเงินทําให้ไมส่ามารถปฏิบตัติามทกุนโยบายได้อยา่งเตม็ท่ี  เพราะฉะนัน้
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ตวัชีว้ดันีจ้ะเป็นการนําเสนอแผนงานเชิงโครงสร้างท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานการลงทุนในบางส่วน  และยงั

คํานงึถึงความจริงท่ีวา่ต้นทนุอาจแตกตา่งกนัในแตล่ะท้องถ่ินด้วย 

3.1 ผลการศึกษาข้อมูลครัวเรือน: ตวัชีวั้ดระดบั 0 

การกระจายตัวอย่างครัวเรือน 

ในการสํารวจข้อมลูระดบัครัวเรือน มีจํานวนตวัอย่างครัวเรือนทัง้สิน้ 10,599 ครัวเรือน  สว่น

ใหญ่ (ร้อยละ 40) อยู่ในภาคกลาง เน่ืองจากมีจงัหวดัหลกัคือจงัหวดัเพชรบรีุด้วย  รองลงมาคือภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 26)  สําหรับตวัอย่างครัวเรือนในภาคเหนือและภาคใต้มีจํานวน

ใกล้เคียงกนั ประมาณร้อยละ 17 ของครัวเรือนท่ีสํารวจทัง้หมด  โดยมีการกระจายการสํารวจทัง้ใน

เขตเทศบาล (ร้อยละ 21) และนอกเขตเทศบาล (ร้อยละ 79) (ตารางท่ี 3.1) 

สําหรับการกระจายจํานวนครัวเรือนในระดับจังหวัด สามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดท่ีสํารวจ

ออกเป็น 4 กลุม่ ได้แก่ 1) จงัหวดัหลกั: เพชรบรีุ เป็นจงัหวดัท่ีมีการสํารวจมากท่ีสดุ โดยสํารวจทัง้สิน้ 

3,208 ครัวเรือน (ร้อยละ 30 ของครัวเรือนท่ีสํารวจทัง้หมด)  2) จงัหวดัใหญ่ ได้แก่ นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช และอบุลราชธานี  โดยมีจํานวนครัวเรือนท่ีสํารวจใกล้เคียงกนัจงัหวดัละประมาณ 

755 ครัวเรือน   3) จงัหวดัขนาดกลาง ได้แก่ กาฬสนิธุ์ สกลนคร พิจิตร และสโุขทยั  มีจํานวนครัวเรือน

ท่ีสํารวจจังหวัดละประมาณ 650 ครัวเรือน   และ 4) จังหวดัขนาดเล็ก ได้แก่ ลําปาง พทัลุง  

สรุาษฎร์ธานี จนัทบรีุ และอา่งทอง สํารวจจงัหวดัละประมาณ 520 ครัวเรือน (ตารางท่ี 3.2) 

 

ตารางที่ 3.1 การกระจายของตวัอย่างครัวเรือน จาํแนกตามภมิูภาคและพืน้ที่ 

ภูมภิาค เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 734 2,019 2,753 

 27% 73% 26% 

เหนือ 387 1,432 1,819 

 21% 79% 17% 

ใต้ 383 1,420 1,803 

 21% 79% 17% 

กลาง 738 3,486 4,224 

 18% 83% 40% 

รวม 2,242 8,357 10,599 

 21% 79% 100% 
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ตารางที่ 3.2 การกระจายของตวัอย่างครัวเรือน จาํแนกตามจังหวัดและพืน้ที่ 

จังหวัด เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล รวม 

กาฬสนิธุ์ 125 (20%) 505 (80%) 630 

นครราชสีมา 250 (33%) 509 (67%) 759 

สกลนคร 108 (18%) 503 (82%) 611 

อบุลราชธานี 251 (33%) 502 (67%) 753 

พิจิตร 127 (20%) 502 (80%) 629 

ลําปาง 130 (25%) 391 (75%) 521 

สโุขทยั 130 (19%) 539 (81%) 669 

นครศรีธรรมราช 125 (17%) 631 (83%) 756 

พทัลงุ 127 (25%) 389 (75%) 516 

สรุาษฎร์ธานี 131 (25%) 400 (75%) 531 

จนัทบรีุ 126 (24%) 390 (76%) 516 

อา่งทอง 125 (25%) 375 (75%) 500 

เพชรบรีุ 487 (15%) 2,721 (85%) 3,208 

รวม 2,242 (21%) 8,357 (79%) 10,599 

ลักษณะท่ัวไปของครัวเรือนทีสํ่ารวจ 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหวัหน้าครัวเรือนเพศชาย (ร้อยละ 71 ของครัวเรือนทัง้หมด)  มีเพียง

จงัหวดัอ่างทองท่ีมีหวัหน้าครัวเรือนเป็นเพศหญิงสงูถึงร้อยละ 41  อายเุฉล่ียของหวัหน้าครัวเรือนอยู่

ในช่วง 40-59 ปี (ร้อยละ 50) รองลงมามีอายมุากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 30) และอาย ุ19-39 ปี (ร้อยละ 

20) (ตารางท่ี 3.3) 

อาชีพของผู้ ท่ีหารายได้หลกัให้แก่ครัวเรือนส่วนใหญ่คือเกษตรกร (ร้อยละ 37 ของครัวเรือน

ทัง้หมด)  รองลงมาคือ แรงงานไร้ฝีมือ (ร้อยละ 30)  ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั (ร้อยละ 16)  ยกเว้นจงัหวดั

นครราชสีมา จนัทบรีุ อา่งทองและเพชรบรีุ  ซึง่อาชีพของผู้ ท่ีหารายได้หลกัให้แก่ครัวเรือนสว่นใหญ่คือ

แรงงานไร้ฝีมือ (ตารางท่ี 3.4) 

ระดบัการศึกษาของผู้ ท่ีหารายได้หลกัให้แก่ครัวเรือนส่วนใหญ่จบประถมศกึษา (ร้อยละ 37)  

รองลงมาได้แก่ ผู้ ท่ีมีการศึกษาต่ํากว่าประถมศึกษา (ร้อยละ 36)  ยกเว้นจังหวัดสกลนคร 

อบุลราชธานี พิจิตร ลําปาง สโุขทยั พทัลงุ และเพชรบุรี ท่ีผู้ ท่ีหารายได้หลกัให้แก่ครัวเรือนส่วนใหญ่

สว่นใหญ่ไมจ่บชัน้ประถมศกึษา (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางที่ 3.3 เพศและอายุของหวัหน้าครัวเรือน (ร้อยละ) 

จังหวัด 
เพศ อายุ 

ชาย หญิง รวม 19-39 ปี 40-59 ปี 60 ปีขึน้ไป รวม 

กาฬสนิธุ์ 76 24 100 15 56 29 100 
นครราชสีมา 71 29 100 15 52 33 100 

สกลนคร 71 29 100 16 53 31 100 

อบุลราชธานี 75 25 100 20 49 31 100 

พิจิตร 72 28 100 14 55 31 100 

ลําปาง 83 17 100 9 56 34 100 

สโุขทยั 72 28 100 14 51 35 100 

นครศรีธรรมราช 75 25 100 24 49 26 100 

พทัลงุ 79 21 100 26 46 27 100 

สรุาษฎร์ธานี 78 22 100 29 48 23 100 

จนัทบรีุ 71 29 100 23 50 27 100 

อา่งทอง 59 41 100 14 51 36 100 

เพชรบรีุ 65 35 100 23 46 30 100 

รวม 71 29 100 20 50 30 100 

 

ตารางที่ 3.4 อาชีพของผู้ที่มีหารายได้หลักให้กับครัวเรือน (ร้อยละ) 

จังหวัด ว่างงาน/ไม่มี
คนมีรายได้ 

เกษตรกร 
แรงงาน 
ไร้ผีมือ 

ค้าขาย/ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ข้าราชการ/
วิชาชีพ 

พนักงาน 
เกษียณ/
แม่บ้าน 

รวม 

กาฬสนิธุ์ 2 62 18 11 5 1 1 100 
นครราชสีมา 1 23 39 23 9 4 1 100 

สกลนคร 1 59 19 10 8 2 1 100 

อบุลราชธานี 1 40 32 12 11 3 1 100 

พิจิตร 2 46 28 11 11 1 1 100 

ลําปาง 2 38 26 16 11 6 1 100 

สโุขทยั 5 51 19 13 7 4 1 100 

นครศรีธรรมราช 3 51 24 15 5 1 - 100 

พทัลงุ 6 45 17 17 10 4 1 100 

สรุาษฎร์ธานี 2 48 25 14 9 2 2 100 

จนัทบรีุ 3 21 29 25 9 14 - 100 

อา่งทอง 8 9 49 19 10 4 - 100 

เพชรบรีุ 3 25 37 18 11 6 1 100 

รวม 3 37 30 16 9 4 1 100 
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ตารางที่ 3.5 ระดบัการศึกษาของผู้ที่หารายได้หลักให้กับครัวเรือน (ร้อยละ) 

จังหวัด ตํ่ากว่า
ประถมศึก

ษา 

ประถมศึก
ษา 

ไม่สาํเร็จ
มัธยม 

สาํเร็จ
มัธยม 

อาชีวะ
ศึกษา 

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย รวม 

กาฬสนิธุ์ 1 77 4 10 1 3 4 100 
นครราชสีมา 11 60 9 10 3 - 6 100 

สกลนคร 58 24 8 4 1 2 3 100 

อบุลราชธานี 39 32 6 12 2 2 7 100 

พิจิตร 40 34 7 8 2 1 7 100 

ลําปาง 48 28 8 6 4 2 5 100 

สโุขทยั 52 31 7 5 2 1 3 100 

นครศรีธรรมราช 33 40 6 13 3 2 3 100 

พทัลงุ 43 17 14 10 4 1 9 100 

สรุาษฎร์ธานี 4 61 3 18 5 2 7 100 

จนัทบรีุ 9 73 6 5 3 - 3 100 

อา่งทอง 21 45 6 15 6 1 6 100 

เพชรบรีุ 51 22 8 9 2 2 7 100 

รวม 36 37 7 9 3 2 6 100 

ความคดิเหน็เก่ียวกับโครงการของรัฐบาล 

ในแบบสอบถามครัวเรือนได้มีการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการต่างๆ ของรัฐบาล  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการทราบว่าครัวเรือนรู้จกัโครงการตา่งๆ ของรัฐหรือไม่และคิดเห็นอย่างไร

ตอ่โครงการเหลา่นัน้ 

โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค 

ร้อยละ 79 ของครัวเรือนท่ีตอบเห็นว่าโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรคเป็นโครงการท่ีดีมาก/ดี  

ร้อยละ 13 ตอบวา่ปานกลาง และร้อยละ 4 เห็นว่าโครงการไม่ดี/แย่มาก  นอกจากนีมี้ครัวเรือนร้อยละ 

4 ท่ีตอบว่าไม่แน่ใจหรือไม่เคยได้ยินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  ท่ีน่าสงัเกตก็คือครัวเรือนใน

จงัหวดันครศรีธรรมราช พทัลงุ และสรุาษฎร์ธานี เห็นวา่โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรคเป็นโครงการท่ีดี

มาก/ดี ไมถ่ึงร้อยละ 60 ของครัวเรือนท่ีตอบ (ตารางท่ี 3.6) 

โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) 

ร้อยละ 66 ของครัวเรือนท่ีตอบเห็นวา่โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์เป็นโครงการท่ีดีมาก/

ดี  ร้อยละ 8 ตอบวา่ปานกลาง และร้อยละ 2 เห็นวา่โครงการไมดี่/แยม่าก  และมีครัวเรือนสงูถึงร้อยละ 

24 ท่ีตอบว่าไม่แน่ใจหรือไม่เคยได้ยินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์  โดยเฉพาะครัวเรือนใน
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จงัหวดัลําปาง นครศรีธรรมราช และจนัทบรีุ ร้อยละ 32 29 และ 28 ตามลําดบั  ไม่รู้จกัโครงการหนึ่ง

ตําบลหนึง่ผลติภณัฑ์ (ตารางท่ี 3.7) 

โครงการ SML (ตอ่เน่ืองจากโครงการกองทนุหมูบ้่าน) 

ร้อยละ 60 ของครัวเรือนไม่รู้จกัโครงการ SML มีเพียงร้อยละ 33 ท่ีตอบว่าโครงการ SML เป็น

โครงการท่ีดีมาก/ดี  ร้อยละ 4 ตอบว่าปานกลาง และร้อยละ 2 เห็นว่าโครงการไม่ดี/แย่มาก  มีเพียง

จงัหวดักาฬสินธุ์และอ่างทองท่ีครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 และ ร้อยละ 52 ตามลําดบั  ตอบว่า

โครงการ SML เป็นโครงการท่ีดีมาก/ดี (ตารางท่ี 3.8) 

โครงการทนุการศกึษา/เงินกู้ เพ่ือการศกึษา 

ร้อยละ 83 ของครัวเรือนเห็นว่าโครงการทนุการศกึษา/เงินกู้ เพ่ือการศึกษาเป็นโครงการท่ีดี

มาก/ดี ร้อยละ 4 ตอบวา่ปานกลาง ร้อยละ 1 เห็นวา่โครงการไมดี่/แยม่าก และมีครัวเรือนร้อยละ 12 ท่ี

ตอบวา่ไมแ่น่ใจ/ไมเ่คยได้ยินโครงการทนุการศกึษา/เงินกู้ เพ่ือการศกึษา โดยเฉพาะครัวเรือนในจงัหวดั

จนัทบรีุร้อยละ 28 ตอบวา่ไมเ่คยได้ยินโครงการทนุการศกึษา/เงินกู้ เพ่ือการศกึษา (ตารางท่ี 3.9) 

โครงการอาหารกลางวนัและนมโรงเรียน 

ร้อยละ 91 ของครัวเรือนเห็นว่าโครงการอาหารกลางวนัและนมโรงเรียนเป็นโครงการท่ีดีมาก/

ดี  ร้อยละ 3 ตอบว่าปานกลาง  ร้อยละ 1 เห็นว่าโครงการไม่ดี/แย่มาก  และมีครัวเรือนร้อยละ 5 ท่ี

ตอบว่าไม่แน่ใจหรือไม่เคยได้ยินโครงการอาหารกลางวนัและนมโรงเรียน  โดยเฉพาะครัวเรือนใน

จงัหวดัจนัทบรีุร้อยละ 18 ตอบวา่ไมเ่คยได้ยินโครงการอาหารกลางวนัและนมโรงเรียน (ตารางท่ี 3.10) 

โครงการอาหารบ้านเอือ้อาทร 

ร้อยละ 57 ของครัวเรือนเห็นวา่โครงการบ้านเอือ้อาทรเป็นโครงการท่ีดีมาก/ดี  ร้อยละ 7 ตอบ

ว่าปานกลาง  ร้อยละ 3 เห็นว่าโครงการไม่ดี/แย่มาก  และมีครัวเรือนสงูถึงร้อยละ 34 ท่ีตอบว่าไม่

แน่ใจหรือไม่เคยได้ยินโครงการบ้านเอือ้อาทร  โดยเฉพาะครัวเรือนในจงัหวดันครศรีธรรมราช ร้อยละ 

46 ตอบว่าโครงการบ้านเอือ้อาทรเป็นโครงการท่ีดีมาก/ดี ในขณะท่ีร้อยละ 45 ตอบว่าไม่เคยได้ยิน

โครงการดงักลา่ว (ตารางท่ี 3.11) 

โครงการกองทนุหมูบ้่าน 

ร้อยละ 78 ของครัวเรือนเห็นว่าโครงการกองทนุหมู่บ้านเป็นโครงการท่ีดีมาก/ดี  ร้อยละ 10 

ตอบวา่ปานกลาง และร้อยละ 7 เห็นวา่โครงการไมดี่/แยม่าก  นอกจากนีมี้ครัวเรือนร้อยละ 5 ท่ีตอบวา่

ไม่แน่ใจหรือไม่เคยได้ยินโครงการกองทุนหมู่บ้าน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพทัลุง 

เห็นวา่โครงการกองทนุหมูบ้่านไมดี่/แยม่ากสงูถึงร้อยละ 14 13 และ 12 ตามลําดบั (ตารางท่ี 3.12) 
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ตารางที่ 3.6 ความเหน็ต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 93 5 2 - 100 

นครราชสีมา 81 15 2 2 100 

สกลนคร 96 3 1 1 100 

อบุลราชธานี 86 9 2 3 100 

พิจิตร 81 13 2 4 100 

ลําปาง 85 9 1 4 100 

สโุขทยั 80 12 4 4 100 

นครศรีธรรมราช 56 25 12 7 100 

พทัลงุ 57 24 13 6 100 

สรุาษฎร์ธานี 59 27 10 5 100 

จนัทบรีุ 79 13 3 4 100 

อา่งทอง 94 3 - 2 100 

เพชรบรีุ 79 13 4 3 100 

รวม 79 13 4 4 100 

 

ตารางที่ 3.7 ความเหน็ต่อโครงการ OTOP (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 76 6 - 18 100 

นครราชสีมา 75 6 1 18 100 

สกลนคร 72 4 1 24 100 

อบุลราชธานี 68 6 1 25 100 

พิจิตร 68 7 1 24 100 

ลําปาง 57 9 2 32 100 

สโุขทยั 68 7 1 25 100 

นครศรีธรรมราช 57 11 3 29 100 

พทัลงุ 64 9 4 22 100 

สรุาษฎร์ธานี 63 11 3 22 100 

จนัทบรีุ 62 9 1 28 100 

อา่งทอง 81 2 - 17 100 

เพชรบรีุ 63 9 3 25 100 

รวม 66 8 2 24 100 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 26 

 

ตารางที่ 3.8 ความเหน็ต่อโครงการ SML (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 70 3 - 27 100 

นครราชสีมา 39 4 2 55 100 

สกลนคร 23 1 1 75 100 

อบุลราชธานี 30 5 - 64 100 

พิจิตร 32 3 2 62 100 

ลําปาง 19 4 1 77 100 

สโุขทยั 20 2 1 77 100 

นครศรีธรรมราช 31 6 3 60 100 

พทัลงุ 33 5 4 58 100 

สรุาษฎร์ธานี 16 3 2 78 100 

จนัทบรีุ 14 5 2 80 100 

อา่งทอง 52 4 1 43 100 

เพชรบรีุ 37 5 4 54 100 

รวม 33 4 2 60 100 

 

ตารางที่ 3.9 ความเหน็ต่อโครงการทุนการศึกษา/เงนิกู้เพื่อการศกึษา (ร้อยละของครัวเรือน) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 90 1 1 8 100 

นครราชสีมา 85 4 2 10 100 

สกลนคร 83 1 1 15 100 

อบุลราชธานี 85 3 1 11 100 

พิจิตร 87 3 1 9 100 

ลําปาง 80 6 2 13 100 

สโุขทยั 82 4 1 13 100 

นครศรีธรรมราช 83 4 3 10 100 

พทัลงุ 80 4 3 13 100 

สรุาษฎร์ธานี 81 7 2 9 100 

จนัทบรีุ 67 3 1 28 100 

อา่งทอง 90 1 - 8 100 

เพชรบรีุ 83 4 1 12 100 

รวม 83 4 1 12 100 
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ตารางที่ 3.10 ความเหน็ต่อโครงอาหารกลางวันและนมโรงเรียน (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 93 1 1 5 100 

นครราชสีมา 92 3 1 5 100 

สกลนคร 93 - - 6 100 

อบุลราชธานี 93 3 1 4 100 

พิจิตร 92 2 1 5 100 

ลําปาง 91 2 - 6 100 

สโุขทยั 92 2 - 6 100 

นครศรีธรรมราช 89 3 2 6 100 

พทัลงุ 89 4 2 5 100 

สรุาษฎร์ธานี 89 5 2 4 100 

จนัทบรีุ 78 3 1 18 100 

อา่งทอง 96 - - 3 100 

เพชรบรีุ 92 3 1 4 100 

รวม 91 3 1 5 100 

 

ตารางที่ 3.11 ความเหน็ต่อโครงบ้านเอือ้อาทร (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 65 3 - 31 100 

นครราชสีมา 71 8 1 19 100 

สกลนคร 56 3 1 41 100 

อบุลราชธานี 56 6 1 37 100 

พิจิตร 67 4 2 28 100 

ลําปาง 50 7 1 42 100 

สโุขทยั 50 7 1 43 100 

นครศรีธรรมราช 46 4 4 45 100 

พทัลงุ 52 9 7 32 100 

สรุาษฎร์ธานี 54 10 7 29 100 

จนัทบรีุ 55 9 5 31 100 

อา่งทอง 80 2 1 17 100 

เพชรบรีุ 52 8 4 35 100 

รวม 57 7 3 34 100 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 28 

 

ตารางที่ 3.12 ความเหน็ต่อโครงกองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละของครัวเรือนที่ตอบ) 

จังหวัด ดีมาก-ด ี ปานกลาง ไม่ดี-แย่มาก ไม่เคยได้ยนิ รวม 

กาฬสนิธุ์ 89 4 4 3 100 

นครราชสีมา 73 15 7 5 100 

สกลนคร 90 4 3 2 100 

อบุลราชธานี 90 5 2 3 100 

พิจิตร 79 10 5 5 100 

ลําปาง 81 10 3 7 100 

สโุขทยั 87 6 3 5 100 

นครศรีธรรมราช 66 12 13 9 100 

พทัลงุ 61 17 12 9 100 

สรุาษฎร์ธานี 62 19 14 6 100 

จนัทบรีุ 70 11 9 11 100 

อา่งทอง 85 8 2 5 100 

เพชรบรีุ 78 10 7 5 100 

รวม 78 10 7 5 100 

3.2 ผลการศึกษาเก่ียวกับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนที่เลือกศึกษา 

ผลการประชมุร่วมกนัระหว่างผู้วิจยักลุ่มแกนหลกัและผู้ เช่ียวชาญจาก CIET International  

ได้เลือกนโยบายเก่ียวกบัความยากจนท่ีจะศกึษาในรายละเอียด 4 นโยบาย  ได้แก่ โครงการกองทนุ

หมูบ้่าน  โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค  การมีสว่นร่วมในระดบัท้องถ่ิน และโครงการเบีย้ยงัชีพคนชรา 

ผลการสํารวจข้อมลูครัวเรือนสามารถสรุปได้ดงันี ้

โครงการกองทนุหมูบ้่าน 

จากการสํารวจครัวเรือนเก่ียวกบัโครงการกองทนุหมูบ้่าน พบวา่  

 ครัวเรือนส่วนใหญ่ ร้อยละ 57 ของครัวเรือนทัง้หมด ไม่ได้รับเงินกองทุนหมู่บ้าน  ยกเว้น

จงัหวดักาฬสินธุ์ อบุลราชธานี และพิจิตร  ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63 55 และ 55 

ตามลําดบั) ได้รับเงินกองทนุหมูบ้่าน (ตารางท่ี 3.13) 

 ผู้ ท่ีได้รับเงินกองทนุหมู่บ้านร้อยละ 51 ใช้เงินเพ่ือการเกษตรกรรม รองลงมา  ร้อยละ 26 นํา

เงินไปใช้ในกิจการค้าขาย แตมี่ครัวเรือนสงูถึงร้อยละ 15 ท่ีนําเงินกองทนุหมู่บ้านไปใช้จ่ายใน

ชีวิตประจําวนั  โดยเฉพาะครัวเรือนในจงัหวดัสกลนครและกาฬสินธุ์กองทนุหมู่บ้านเพ่ือการ

ใช้จ่ายในชีวิตประจําวนัสงูถึง ร้อยละ 26 และ 23 ตามลําดบั (ตารางท่ี 3.14) 
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 ในจํานวนครัวเรือนท่ีได้รับกองทนุหมูบ้่าน  มีเพียงร้อยละ 10 ท่ีได้ขยายกิจการของธุรกิจ  และ

ร้อยละ 9 ได้เร่ิมทําธุรกิจใหมใ่นรอบปีท่ีผา่นมา (ตารางท่ี 3.15) 

 ในจํานวนครัวเรือนท่ีได้รับเงินกู้ จากกองทุนหมู่บ้าน  ร้อยละ 46 ได้รับเงินกู้  5,001-10,000 

บาท  ร้อยละ 43 ได้รับเงินกู้  10,001-20,000 บาท  แตใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จนัทบรีุ สโุขทยั 

อบุลราชธานี และเพชรบรีุ มีครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 53 ได้รับเงินกู้  10,001-20,000 บาท 

(ตารางท่ี 3.16) 

 ครัวเรือนท่ีได้รับเงินกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ตอบว่าสามารถจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นได้ตรง

ตามเวลา (ร้อยละ 95)  มีเพียงร้อยละ 5 ท่ีตอบว่าไม่สามารถจ่ายได้  ท่ีน่าสงัเกตคือร้อยละ 

21 ของครัวเรือนท่ีได้รับเงินกองทนุหมู่บ้านในจงัหวดันครศรีธรรมราช และร้อยละ 12 ใน

จงัหวดันครราชสีมา มีแนวโน้มจะเป็น NPL (ตารางท่ี 3.17) 

 ครัวเรือนท่ีได้รับเงินกองทนุหมู่บ้านมีแหล่งเงินกู้ อ่ืนๆ ด้วย  โดยร้อยละ 35 ของครัวเรือนท่ีได้

กองทนุหมูบ้่านกู้ เงินจาก ธกส.  ร้อยละ 18 กู้จากสหกรณ์  (ตารางท่ี 3.18) 

 

ตารางที่ 3.13 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับอนุมัตเิงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน 

จังหวัด ได้รับเงนิกู้ ไม่ได้รับเงนิกู้ รวม จาํนวนครัวเรือน 

กาฬสนิธุ์ 63 37 100 593 

นครราชสีมา 41 59 100 747 

สกลนคร 47 53 100 588 

อบุลราชธานี 55 45 100 730 

พิจิตร 55 45 100 618 

ลําปาง 37 63 100 505 

สโุขทยั 48 52 100 657 

นครศรีธรรมราช 34 66 100 725 

พทัลงุ 37 63 100 503 

สรุาษฎร์ธานี 42 58 100 525 

จนัทบรีุ 33 67 100 504 

อา่งทอง 33 67 100 484 

เพชรบรีุ 40 60 100 3,119 

รวม 43 57 100 10,298 
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ตารางที่ 3.14 การใช้จ่ายเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับเงนิกู้) 

จงัหวัด เพื่อการ
เกษตรกรรม 

ค้าขาย 
ใช้จ่าย

ประจาํวัน 
ใช้หนีอ้ื่น 

ซ่อม/สร้าง
บ้าน 

การศกึษา รวม 

กาฬสนิธุ์ 50 20 23 1 3 3 100 

นครราชสีมา 42 35 13 2 2 6 100 

สกลนคร 46 22 26 2 1 2 100 

อบุลราชธานี 57 20 20 1 1 2 100 

พิจิตร 66 16 14 1 1 2 100 

ลําปาง 37 37 12 4 5 5 100 

สโุขทยั 65 20 9 4 - 2 100 

นครศรีธรรมราช 48 25 11 6 4 5 100 

พทัลงุ 35 24 24 7 4 6 100 

สรุาษฎร์ธานี 58 27 4 1 5 4 100 

จนัทบรีุ 38 38 14 6 2 3 100 

อา่งทอง 28 40 17 8 3 4 100 

เพชรบรีุ 54 26 11 5 3 1 100 

รวม 51 26 15 3 3 3 100 

 

ตารางที่ 3.15 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับเงนิกองทุนหมู่บ้านและได้ขยายธุรกจิหรือเร่ิมธุรกจิใหม่ 

จังหวัด ขยายธุรกจิ เร่ิมธุรกจิใหม่ 

กาฬสนิธุ์ 7 5 

นครราชสีมา 8 3 

สกลนคร 6 2 

อบุลราชธานี 3 4 

พิจิตร 13 13 

ลําปาง 2 10 

สโุขทยั 8 13 

นครศรีธรรมราช 19 14 

พทัลงุ 12 11 

สรุาษฎร์ธานี 17 9 

จนัทบรีุ 5 5 

อา่งทอง 3 1 

เพชรบรีุ 13 13 

รวม 10 9 
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ตารางที่ 3.16 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับอนุมัตเิงนิกู้ จาํแนกตามเงนิที่ได้รับ 

จังหวัด ไม่เกนิ 5,000 5,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000 มากกว่า 50,000 รวม 

กาฬสนิธุ์ 22 45 33 1  100 

นครราชสีมา 13 55 31   100 

สกลนคร 15 58 25 1 1 100 

อบุลราชธานี 11 34 53 2 - 100 

พิจิตร 25 55 19   100 

ลําปาง 8 69 17 5  100 

สโุขทยั 2 34 60 4  100 

นครศรีธรรมราช 8 52 39 1  100 

พทัลงุ 11 51 37 1  100 

สรุาษฎร์ธานี 10 28 62 -  100 

จนัทบรีุ 2 36 61 1  100 

อา่งทอง 9 46 44 1  100 

เพชรบรีุ 3 43 53 1 - 100 

รวม 10 46 43 1 - 100 
 

ตารางที่ 3.17 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับเงนิกู้ จาํแนกตามความสามารถในการจ่ายคืน 

จังหวัด สามารถจ่ายดอกเบีย้และเงนิต้นได้
ตรงตามเวลา 

ไม่สามารถจ่ายดอกเบีย้และเงนิต้น
ได้ตรงตามเวลา 

รวม 

กาฬสนิธุ์ 97 3 100 

นครราชสีมา 88 12 100 

สกลนคร 99 1 100 

อบุลราชธานี 97 3 100 

พิจิตร 97 3 100 

ลําปาง 97 3 100 

สโุขทยั 99 1 100 

นครศรีธรรมราช 79 21 100 

พทัลงุ 92 8 100 

สรุาษฎร์ธานี 91 9 100 

จนัทบรีุ 94 6 100 

อา่งทอง 95 5 100 

เพชรบรีุ 95 5 100 

รวม 95 5 100 
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ตารางที่ 3.18 ครัวเรือนที่ได้รับเงนิกองทุนหมู่บ้านและการกู้เงนิจากแหล่งอ่ืน 

เงนิกองทุน 
หมู่บ้าน 

ครัวเรือน
ที่ได้

เงนิกองทุ
น 

แหล่งเงนิกู้อื่น 

ธกส. สหกรณ์ 
กลุ่มออม
ทรัพย์ 

โครงการอ่ืน
ของรัฐ 

นายทุน 
ญาต/ิ 
พี่น้อง 

ธนาคาร
พาณิชย์ 

จาํนวนครัวเรือน         

ไมเ่กิน 5,000 424 144 59 41 26 37 46 11 

5,001-10,000 1,994 740 336 268 142 201 199 103 

10,001-20,000 1,889 642 392 243 116 138 174 86 

20,001-50,000 52 19 11 6 3 5 1  

มากกวา่ 50,000 6 2 2 1  1 1  

รวม 4,365 1,547 800 559 287 382 421 200 

%ของผู้ ท่ีได้ VRF  35 18 13 7 9 10 5 

เงนิกู้เฉล่ีย         

ไมเ่กิน 5,000  57,340 50,085 11,173 12,288 22,622 10,437 14,727 

5,001-10,000  74,709 66,601 13,890 22,065 53,769 27,384 109,157 

10,001-20,000  91,314 92,547 14,616 67,472 48,692 35,132 212,353 

20,001-50,000  83,947 120,909 8,650 25,000 58,300 5,000  

มากกวา่ 50,000  37,500 110,000 10,000  10,000 5,000  

รวม  80,049 78,952 13,943 39,563 48,863 28,629 148,338 

โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค 

ผลการสํารวจครัวเรือนและผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงปีท่ีผา่นมา พบวา่  

 ร้อยละ 59 ของผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในรอบปีท่ีผ่านมาใช้สิทธิตามโครงการ 30 บาท   

ร้อยละ 9 ใช้ประกนัสขุภาพอ่ืนๆ  ร้อยละ 7 ใช้สิทธิข้าราชการ  ร้อยละ 4 ใช้บตัรประกนัสงัคม 

ร้อยละ 2 ใช้บตัรผู้สงูอาย ุและมีจํานวนผู้ ป่วยสงูถึงร้อยละ 18 ท่ีไม่ได้หลกัประกนัสขุภาพใดๆ 

เลย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ ท่ีไม่ได้ใช้หลักประกันสุขภาพสูงถึง ร้อยละ 30  

(ตารางท่ี 3.19) 

 เม่ือพิจารณาเฉพาะครัวเรือนยากจนสมับรูณ์ (Absolute poor)1 พบว่า ผู้ ป่วยร้อยละ 66 ใช้

สทิธิรักษาพยาบาลในโครงการ 30 บาท แตก็่มีผู้ ป่วยในครัวเรือนยากจนร้อยละ 14 ท่ีไมมี่หรือ

ไม่ได้ใช้หลกัประกันสขุภาพเลย โดยเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราชและจนัทบุรี มีผู้ ป่วยใน 

                                                           
1 คํานวณจากครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยท่ีสดุร้อยละ 25 ของครัวเรือนทัง้หมดจากการจดัลําดบัรายได้ของครัวเรือน 
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ครัวเรือนยากจนร้อยละ 32 และ 29 ตามลําดบั ท่ีไมมี่หรือไมไ่ด้ใช้หลกัประกนัสขุภาพ (ตาราง

ท่ี 3.20) 

 เม่ือสอบถามความพึงพอใจท่ีได้รับจากผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาท 

กบัผู้ ท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยใช้หลกัประกนัสขุภาพอ่ืนๆ พบวา่ ไมค่อ่ยมีความแตกตา่ง

กนัมากนกั  กลา่วคือ ร้อยละ 91 พอใจในบริการท่ีได้รับทัง้ผู้ ท่ีใช้ 30 บาทและหลกัประกนัอ่ืนๆ 

(ตารางท่ี 3.21) 

 

ตารางที่ 3.19 ร้อยละของผู้ที่ใช้บริการรักษาพยาบาลในปีที่ผ่านมา จาํแนกตามประเภท
หลักประกันสุขภาพที่ใช้ 

จังหวัด 30 บาท 
ประกันสังค

ม 
สทิธิ 

ข้าราชการ 
ประกัน 

สุขภาพอื่นๆ 
บัตร

ผู้สูงอายุ 
ไม่มี/ไม่ใช้ รวม 

กาฬสนิธุ์ 67 2 4 10 4 13 100 

นครราชสีมา 48 4 7 14 8 20 100 

สกลนคร 71 1 6 4 2 17 100 

อบุลราชธานี 55 2 9 21 5 10 100 

พิจิตร 48 2 9 19 2 20 100 

ลําปาง 71 5 5 6 4 10 100 

สโุขทยั 71 1 6 3 2 17 100 

นครศรีธรรมราช 56 3 6 4 - 30 100 

พทัลงุ 49 4 10 16 1 20 100 

สรุาษฎร์ธานี 63 3 6 4 - 24 100 

จนัทบรีุ 55 4 8 6 - 26 100 

อา่งทอง 55 9 14 3 1 18 100 

เพชรบรีุ 59 6 8 8 2 17 100 

รวม 59 4 7 9 2 18 100 
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ตารางที่ 3.20 ร้อยละของผู้ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน จาํแนกตามหลักประกันสุขภาพที่ใช้ 

จงัหวัด โครงการ 30 บาท หลักประกันอื่นๆ ไม่มี/ไม่ได้ใช้ รวม 

กาฬสนิธุ์ 71 18 11 100 

นครราชสีมา 50 33 17 100 

สกลนคร 74 10 15 100 

อบุลราชธานี 56 34 10 100 

พิจิตร 52 28 20 100 

ลําปาง 78 14 7 100 

สโุขทยั 78 9 14 100 

นครศรีธรรมราช 58 10 32 100 

พทัลงุ 58 25 16 100 

สรุาษฎร์ธานี 82 9 9 100 

จนัทบรีุ 58 13 29 100 

อา่งทอง 64 27 9 100 

เพชรบรีุ 66 21 12 100 

รวม 66 20 14 100 
 

ตารางที่ 3.21 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรักษาพยาบาล (ร้อยละของผู้ที่ใช้บริการ) 

จงัหวัด 

30 บาท ประกันสุขภาพอื่นๆ 

พอใจมาก/
พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พอใจ/ 

ไม่พอใจมาก 
รวม 

พอใจมาก/
พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พอใจ/ 

ไม่พอใจมาก 
รวม 

กาฬสนิธุ์ 91 4 5 100 90 8 2 100 

นครราชสีมา 87 6 6 100 97 2 2 100 

สกลนคร 90 3 7 100 94 2 5 100 

อบุลราชธานี 93 5 2 100 97 1 2 100 

พิจิตร 95 2 3 100 92 6 2 100 

ลําปาง 95 4 2 100 87 6 7 100 

สโุขทยั 92 4 4 100 88 1 10 100 

นครศรีธรรมราช 89 5 6 100 85 9 6 100 

พทัลงุ 84 9 7 100 92 4 4 100 

สรุาษฎร์ธานี 90 4 6 100 83 7 10 100 

จนัทบรีุ 88 4 8 100 89 5 7 100 

อา่งทอง 94 5 1 100 95 2 2 100 

เพชรบรีุ 91 5 4 100 89 5 6 100 

รวม 91 5 4 100 91 4 5 100 
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การมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ิน 

ผลการสํารวจครัวเรือนเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมในการปกครองท้องถ่ิน สรุปได้ดงันี ้

 ครัวเรือนร้อยละ 52 ตอบว่าจะไปติดต่อผู้ ใหญ่บ้านเป็นคนแรก หากต้องการให้ชมุชนได้รับ

ความช่วยเหลือ   ร้อยละ 31 จะไปตดิตอ่ อบต.   ยกเว้นจงัหวดันครศรีธรรมราชและอา่งทองท่ี

ตอบวา่จะไปตดิตอ่ อบต. มากกวา่ผู้ใหญ่บ้าน  (ตารางท่ี 3.22) 

 เม่ือสอบถามว่าในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนได้ไปติดต่ออบต. 

หรือไม ่ ร้อยละ 85 ของครัวเรือนตอบว่าไม่ได้ติดตอ่  และเม่ือสอบถามครัวเรือนท่ีไปติดตอ่ว่า

พอใจกบับริการท่ีได้รับหรือไม่ ร้อยละ 80 พอใจกบับริการท่ีได้รับ  ร้อยละ 9 รู้สกึเฉยๆ และ

ร้อยละ 12 ไมพ่อใจกบับริการท่ีได้รับ (ตารางท่ี 3.23) 

 ร้อยละ 27 ของครัวเรือนบอกวา่จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหากพบว่ามีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินกระทําการ

ไม่ถกูต้องหรือขาดประสิทธิภาพ  ร้อยละ 12 จะแจ้งอบต. ในขณะท่ีครัวเรือนร้อยละ 38 บอก

ว่าจะไม่แจ้งใครเลย  เหตผุลท่ีไม่แจ้งเน่ืองจากคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ (ร้อยละ 59 ของผู้ ท่ีไม่

แจ้งใครเลย) และร้อยละ 27 บอกวา่ไมรู้่จะแจ้งใคร (ตารางท่ี 3.24) 

 

ตารางที่ 3.22 คนแรกที่ครัวเรือนจะไปตดิต่อหากชุมชนต้องการความช่วยเหลือ (ร้อยละ) 

จังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กาํนัน อบจ. อ่ืนๆ ไม่ตดิต่อ/ไม่รู้ รวม 

กาฬสนิธุ์ 66 22 2 3 5 3 100 

นครราชสีมา 39 35 8 9 6 4 100 

สกลนคร 69 15 - 3 7 5 100 

อบุลราชธานี 77 20 1 - 1 1 100 

พิจิตร 36 19 25 10 4 6 100 

ลําปาง 52 21 15 4 3 4 100 

สโุขทยั 45 35 14 - 4 2 100 

นครศรีธรรมราช 39 44 15 - 1 1 100 

พทัลงุ 50 38 1 - 3 7 100 

สรุาษฎร์ธานี 67 21 2 1 6 2 100 

จนัทบรีุ 46 39 8 1 3 3 100 

อา่งทอง 31 52 8 2 4 3 100 

เพชรบรีุ 53 32 9 1 2 2 100 

รวม 52 31 9 2 3 3 100 
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ตารางที่ 3.23 การตดิต่ออบต. ในรอบ 12 เดอืนที่ผ่านมา และความพอใจที่ได้รับ (ร้อยละ) 

จังหวัด 

ตดิต่อ อบต. หรือไม่ 
พอใจกับบริการที่ได้รับหรือไม่  
(ร้อยละของครัวเรือนที่ตดิต่อ) 

ตดิต่อ ไม่ตดิต่อ รวม 
พอใจมาก/ 
พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พอใจ/ 

ไม่พอใจมาก 
รวม 

กาฬสนิธุ์ 14 86 100 83 9 8 100 

นครราชสีมา 6 94 100 76 11 13 100 

สกลนคร 15 85 100 87 7 6 100 

อบุลราชธานี 19 81 100 86 9 4 100 

พิจิตร 15 85 100 77 8 15 100 

ลําปาง 13 87 100 74 16 10 100 

สโุขทยั 12 88 100 83 6 10 100 

นครศรีธรรมราช 13 87 100 77 6 17 100 

พทัลงุ 20 80 100 74 6 20 100 

สรุาษฎร์ธานี 11 89 100 68 8 23 100 

จนัทบรีุ 12 88 100 72 14 14 100 

อา่งทอง 26 74 100 86 8 6 100 

เพชรบรีุ 15 85 100 79 9 12 100 

รวม 15 85 100 80 9 12 100 
 

ตารางที่ 3.24 หากครัวเรือนพบเหน็เจ้าหน้าที่กระทาํการไม่ถูกต้อง จะรายงานใคร  
เพราะเหตุใด (ร้อยละ) 

รายงานใคร ร้อยละ 

เหตุผลที่รายงานแก่คนนัน้ 

ไม่มีปัญหา 
ไม่รู้จะ 
แจ้งใคร 

สามารถ
แก้ปัญหา

ได้ 
อื่นๆ แก้ไม่ได้ ไม่รู้ รวม 

ไมแ่จ้งใคร 38 6 27 1 6 59 2 100 

ผู้ใหญ่บ้าน 27 - 1 69 30 - - 100 

อบต. 12 - 1 70 28 - - 100 

กํานนั 7 - 2 66 32 - - 100 

อําเภอ 6 - 2 88 10 - - 100 

อบจ. 0 - - 80 13 - 7 100 

อ่ืนๆ 8 - 3 78 18 - - 100 

ไมรู้่ 2 5 28 6 5 9 47 100 
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รวม 100 2 12 44 18 22 2 100 

เบีย้ยงัชีพคนชรา 

ผลการสํารวจผู้สงูอายเุก่ียวกบัเบีย้ยงัชีพคนชรา พบวา่ 

 ร้อยละ 65 ของผู้ ท่ีอายมุากกว่า 60 ปี รู้จกัหรือเคยได้ยินโครงการเบีย้ยงัชีพคนชรา  ใน

จํานวนผู้ ท่ีรู้จกัโครงการเบีย้ยงัชีพคนชรา ร้อยละ 33 ไม่ทราบคณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับ

เบีย้ยงัชีพคนชรา (ตารางท่ี 3.25) 

ตารางที่ 3.25 ร้อยละของผู้ที่เคยได้ยนิและทราบคุณสมบัตขิองผู้ที่จะได้รับเบีย้ยังชีพคนชรา 

จังหวัด 
โครงการเบีย้คนชรา 

คุณสมบัตขิองผู้ที่จะได้รับเบีย้ยังชีพคนชรา  
(ร้อยละของครัวเรือนที่ รู้จัก) 

รู้จกั ไม่รู้จกั รวม แก่ จน ป่วย/พกิาร อื่นๆ ไม่รู้ รวม 

กาฬสนิธุ์ 77 23 100 30 47 5 2 17 100 

นครราชสีมา 73 27 100 18 61 1 1 20 100 

สกลนคร 68 32 100 39 33 0 0 28 100 

อบุลราชธานี 72 28 100 15 32 0 0 53 100 

พิจิตร 80 20 100 22 50 2 0 26 100 

ลําปาง 39 61 100 25 51 9 1 13 100 

สโุขทยั 43 57 100 37 46 2 0 16 100 

นครศรีธรรมราช 71 29 100 47 34 2 0 17 100 

พทัลงุ 72 28 100 7 57 1 0 35 100 

สรุาษฎร์ธานี 76 24 100 23 34 0 0 43 100 

จนัทบรีุ 66 34 100 14 36 0 0 50 100 

อา่งทอง 75 25 100 45 31 2 0 22 100 

เพชรบรีุ 62 38 100 22 33 1 0 44 100 

รวม 65 35 100 25 40 2 0 33 100 

3.3 ครัวเรือนยากจนเปรียบเทยีบ 

ในการสํารวจครัวเรือนผู้ สํารวจได้ให้ครัวเรือนช่วยประเมินวา่ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

เทียบกบัครัวเรือนอ่ืนๆ ในชมุชนเดียวกนัเป็นอย่างไร  วิธีการนีเ้ป็นการวดัความยากจนเปรียบเทียบวิธี

หนึ่ง ครัวเรือนท่ีตอบว่าตนเองฐานะแย่กว่าครัวเรือนอ่ืนๆ ในชุมชนเดียวกัน จะถูกนิยามให้เป็น 

ครัวเรือนยากจนเปรียบเทียบ (relative poor) ในการศกึษาครัง้นี ้ ผลการศกึษาครัวเรือนยากจนสรุป

ได้ดงันี ้
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 ครัวเรือนยากจนมีสดัส่วนประมาณร้อยละ 16 ของครัวเรือนทัง้หมด  จงัหวดักาฬสินธุ์ 

พทัลงุ พิจิตร และลําปาง มีครัวเรือนยากจน ประมาณร้อยละ 21 (ตารางท่ี 3.26) 

 ลกัษณะของครัวเรือนยากจน: ครัวเรือนยากจนมีสดัส่วนหวัหน้าครัวเรือนท่ีเป็นผู้หญิง

มากกว่าครัวเรือนไม่จน กล่าวคือ ครัวเรือนจนมีหวัหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิงร้อยละ 38  

ในขณะท่ีครัวเรือนไม่จนมีหวัหน้าครัวเรือนเป็นผู้หญิงร้อยละ 28  อาชีพของผู้ ท่ีหารายได้

หลกัของครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ (ร้อยละ 42)  และมีระดบั

การศกึษาไม่เกินระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 86)  มีรายได้เฉล่ีย 68,404 บาท/ครัวเรือน/

ปี  ในขณะท่ีครัวเรือนไมจ่นมีรายได้เฉล่ีย 114,101 บาท/ครัวเรือน/ปี  (ตารางท่ี 3.27) 

 ร้อยละ 39 ของครัวเรือนยากจนได้รับเงินกู้จากกองทนุหมู่บ้าน  ในขณะท่ีร้อยละ 44 ของ

ครัวเรือนไม่จนได้รับเงินกองทนุหมู่บ้าน  ในจํานวนผู้ ท่ีได้รับเงินกองทนุหมู่บ้านครัวเรือน

ยากจนร้อยละ 15 ได้รับเงินไมเ่กิน 5,000 บาท (ตารางท่ี 3.28) 

 

ตารางที่ 3.26 การกระจายของตวัอย่างครัวเรือน จาํแนกตามจังหวัดและฐานะทางเศรษฐกิจ 

จังหวัด ไม่จน จน รวม 

กาฬสนิธุ์ 77 23 100 

นครราชสีมา 87 13 100 

สกลนคร 88 12 100 

อบุลราชธานี 83 17 100 

พิจิตร 79 21 100 

ลําปาง 79 21 100 

สโุขทยั 83 17 100 

นครศรีธรรมราช 85 15 100 

พทัลงุ 78 22 100 

สรุาษฎร์ธานี 86 14 100 

จนัทบรีุ 85 15 100 

อา่งทอง 81 19 100 

เพชรบรีุ 88 12 100 

รวม 84 16 100 
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ตารางที่ 3.27 ลักษณะของครัวเรือน จาํแนกฐานะทางเศรษฐกจิ (ร้อยละ) 

ลักษณะของครัวเรือน ไม่จน จน 

เพศ   

ชาย 72 62 

หญิง 28 38 

รวม 100 100 

อาชีพ   

วา่งงาน/ไมมี่คนมีรายได้ 2 7 

เกษตรกร 38 31 

แรงงานไร้ฝีมือ 28 42 

ค้าขาย/ธุรกิจสว่นตวั 17 12 

ข้าราชการ/วิชาชีพ 10 4 

พนกังาน 4 4 

เกษียณ/แมบ้่าน 1 - 

รวม 100 100 

การศกึษา   

ต่ํากวา่ประถมศกึษา 35 43 

ประถมศกึษา 36 43 

ไมสํ่าเร็จมธัยม 8 5 

สําเร็จมธัยม 10 6 

อาชีวะศกึษา 3 1 

อดุมศกึษา 2 1 

มหาวิทยาลยั 7 1 

รวม 100 100 

รายได้เฉล่ีย (บาท/ครัวเรือน/ปี) 114,101 68,404 
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ตารางที่ 3.28 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับเงนิกองทนุ จาํแนกฐานะทางเศรษฐกิจ 

 ไม่จน จน 

การได้รับเงนิกองทุนหมู่บ้าน   

ได้กู้ เงินกองทนุหมูบ้่าน 44 39 

ไมไ่ด้กู้ เงินกองทนุหมูบ้่าน 56 61 

รวม 100 100 

จาํนวนเงนิที่ได้รับ   

ไมเ่กิน 5,000 9 15 

5,001-10,000 45 48 

10,001-20,000 45 36 

20,001-50,000 1 1 

มากกวา่ 50,000 - - 

รวม 100 100 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา Risk Analysis 
โครงการกองทุนหมู่บ้าน 

 

4.1 สาระสาํคัญของโครงการกองทุนหมู่บ้าน 

(บทคัดย่อสาระสาํคัญ)2 
ระเบียบคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิ

วา่ด้วยการจดัตัง้และบริหารกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิพ.ศ.2544 

(แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2544,ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2544, ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2545 ,ฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2546 

ฉบบัท่ี 6 และฉบบัท่ี 7 พ.ศ.2547) 

………………………….. 

โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบายเร่งดว่น ในการจดัตัง้กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาติ สําหรับเป็นแหลง่

เงินทนุหมนุเวียนในหมูบ้่านและชมุชนเมืองใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม อีกทัง้เพ่ือให้ท้องถ่ินมี

ขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินกองทุนของตนเอง เพ่ือสร้างศกัยภาพในการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสงัคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การ

พึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน อนัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทัง้เสริมสร้างภมูิคุ้มกนั

ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในอนาคตเพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดงักล่าว

เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภา อาศยั

อํานาจตามความในข้อ 10(8) แห่งระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2544 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออก

ระเบียบไว้ ดงันี ้

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
 ปรัชญาหรือหลกัการสําคญัของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิคือ 

(1)  เสริมสร้างสํานกึความเป็นชมุชนและท้องถ่ิน 

(2) ชมุชนเป็นผู้ กําหนดอนาคต และจดัการหมูบ้่านและชมุชนด้วยคณุคา่และภมูิปัญญาของตนเอง 

                                                           
2 ระเบียบคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติวา่ด้วยการจดัตัง้และบริหารกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง

แหง่ชาติ พ.ศ.2544 ท่ีจะได้กลา่วถงึนี ้ได้ทําการคดัย่อสาระสําคญัมาเพียงบางสว่นเพ่ือให้ง่ายตอ่ความเข้าใจและเป็นความรู้

พืน้ฐานสําหรับการวิเคราะห์ผลลพัธ์ของโครงการดงัจะได้กลา่วถึงตอ่ไป 
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(3)  เกือ้กลูประโยชน์ตอ่ผู้ ด้อยโอกาสในหมูบ้่านและชมุชน 

(4)  เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งชมุชน ราชการ เอกชน และประชาสงัคม 

(5)  กระจายอํานาจให้ท้องถ่ินและพฒันาประชาธิปไตยพืน้ฐาน 

 กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิมีวตัถปุระสงค์ในการดําเนินการ ดงันี ้

(1) เป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในหมูบ้่านและชมุชนเมือง สําหรับการลงทนุเพ่ือพฒันาอาชีพ 

สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตฉุกุเฉินและจําเป็น

เร่งดว่น และสําหรับการนําไปสูก่ารสร้างกองทนุสวสัดภิาพท่ีดีแก่ประชาชนในหมูบ้่านหรือ

ชมุชน 

(2) สง่เสริมและพฒันาหมูบ้่านและชมุชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหาร
จดัการเงินทนุของตนเอง 

(3) เสริมสร้างกระบวนการพึง่พาตนเองของหมูบ้่านและชมุชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้าง
และพฒันาความคดิริเร่ิมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพ และสง่เสริมเศรษฐกิจ

พอเพียงในหมูบ้่านและชมุชนเมือง 

(4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัฐานรากของประเทศ รวมทัง้เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศในอนาคต 

(5) เสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชนในหมูบ้่าน
หรือชมุชนเมือง 

 กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดงันี ้

(1) เงินอดุหนนุท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ 

(2) เงินหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้บริจาคให้ 

(3) เงินกู้ ยืม 

(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีเกิดจากกองทนุ 

(5) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆท่ีกองทนุได้รับ โดยไม่มีเง่ือนไขผกูพนัหรือภาระติดพนัอ่ืนใด โดยบญัชี

กองทนุหมูบ้่านและบญัชีกองทนุชมุชนเมืองจะถกูจดัสรรให้ บญัชีละหนึง่ล้านบาท  

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ให้กองทุนแต่ละกองทนุ มีคณะกรรมการกองทุนจํานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนซึ่ง

มาจากการคดัเลือกกนัเองโดยสมาชิก จากบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 

ท่ีจะบริหารจดัการกองทนุ เป็นท่ียอมรับของประชาชนในหมูบ้่านและชมุชนเมือง และควรคํานงึถึง

จํานวนกรรมการชายและหญิง ในสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกัน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือก
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กรรมการกองทุนนัน้ให้คณะกรรมการกองทุนออกข้อบงัคบักองทุนตามมติของท่ีประชุมสมาชิก 

โดยให้คํานงึถึงหลกัศาสนา วฒันธรรมและจารีตประเพณี ของแตล่ะหมูบ้่านหรือชมุชนเมือง 

 กรรมการกองทนุต้องมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามดงันี ้

(1) เป็นผู้ มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศยัอยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีได้รับคดัเลือกเป็นกรรมการกองทนุ 

(2) เป็นผู้บรรลนิุตภิาวะโดยมีอายย่ีุสบิปีบริบรูณ์ 

(3) ปฏิบตัิตนอยู่ในหลกัศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสว่นร่วมในกิจกรรมชมุชน ไม่ติด

การพนนั ไม่เก่ียวข้องกบัสิ่งเสพติด และไม่มีประวตัิเสียทางด้านการเงิน ตลอดจนยดึมัน่ใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

(4) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(5) ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้

กระทําโดยประมาท 

(6) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่ามีความผิดแต่รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษใน

ความผิดตอ่ตําแหน่งหน้าท่ีหรือความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ ยกเว้นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์

และความผิดฐานบกุรุก 

(7) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือสร้างความเสียหาย

อยา่งร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานท่ีสงักดั 

(8) ไม่เป็นผู้ ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ท่ีเสียสิทธิตามมาตรา 68 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

(9) ไมเ่ป็นผู้ ท่ีเคยพ้นจากตําแหน่งคณะกรรมการกองทนุตามข้อ 20 (3) และ (4) 
 

 คณะกรรมการกองทนุมีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

(1) บริหารจดัการกองทนุ รวมทัง้ตรวจสอบ กํากบั ดแูล จดัสรรผลประโยชน์ของเงินกองทนุ 

เพ่ือสอดคล้องและเกือ้กลูกบักองทนุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วในหมูบ้่าน 

(2) ออกระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์หรือวิธีการเก่ียวกับการบริหารกองทุนท่ีไม่ขัดแย้งกับ

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุสมาชิก 

(3) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก ทัง้ท่ีเป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใน

หมูบ้่านหรือชมุชนเมือง 
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(4) สํารวจและจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือนและวิสาหกิจ

ชมุชนในเขตท้องท่ีหมูบ้่านหรือชมุชนเมืองนัน้ ตลอดจนสํารวจและจดัทําข้อมลูดงักลา่วของ

กองทนุอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วในหมูบ้่านหรือชมุชนเมือง 

(5) พิจารณาการให้กู้ เงินตามระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทนุกําหนด 

(6) ทํานิตกิรรมสญัญา หรือ ดําเนินการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัภาระผกูพนัของกองทนุ 

(7) จดัหรือเรียกประชมุสมาชิกตามท่ีกําหนดหรือได้ตกลงกนั หรือตามท่ีสมาชิกจํานวนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทัง้หมดลงลายมือช่ือทําหนงัสือร้องขอ และจะต้องดําเนินการให้

แล้วเสร็จภายในสบิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีรับคําร้อง 

(8) จดัทําบญัชีและสง่มอบเงินท่ีได้รับการจดัสรร ดอกผล ผลตอบแทน หรือรายได้ท่ีเกิดขึน้จาก

เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการคืนให้แก่กองทุนให้ครบเต็มตามจํานวนท่ีได้รับ

อนุมัติให้เบิกจ่าย ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีหนังสือหรือคําสั่งเป็นท่ีสุด  เ น่ืองจาก 

คณะกรรมการกองทุนไม่ปฏิบตัิตามหรือบริหารจดัการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือ

ข้อบงัคบั ท่ีกองทนุกําหนด 

(9) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 

 กรรมการกองทนุมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

กองทนุทัง้หมดเท่าท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

กองทุนและสมาชิกกองทุน 
 กองทนุหมูบ้่านและกองทนุชมุชนเมือง อาจประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดงันี ้

(1) เงินท่ีได้รับจดัสรรจากคณะกรรมการ 
(2) เงินหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้บริจาคให้โดยปราศจากภาระผกูพนั 

(3) เงินกู้ ยืม 

(4) ดอกผลหรือผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากกองทนุ 

(5) เงินฝากสจัจะและเงินรับฝาก 

(6) เงินคา่หุ้น 

(7) เงินสมทบจากกลุม่หรือองค์กรสมาชิก 

(8) เงินและทรัพย์สนิอ่ืน ๆ ตามระเบียบท่ีกองทนุกําหนด 

 สมาชิกกองทุน ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านนัน้และมีคุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัของกองทนุการรับสมคัรสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของ
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สมาชิก ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีกองทุนกําหนด ทัง้นี ้โดยคํานึงถึงความ

ต้องการและการมีสว่นร่วมของประชาชนในหมูบ้่านหรือชมุชนเมืองเป็นหลกั 

 ให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในกําหนดระยะเวลาสิบ

ห้าวนั นบัจากวนัท่ีกรรมการกองทุนพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการกองทนุและรับรองคณะกรรมการกองทนุท่ีได้รับเลือกใหม ่

 นอกจากการประชุมใหญ่สามญัประจําปีแล้ว คณะกรรมการกองทุน อาจเรียกประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได้ เม่ือมีเหตท่ีุต้องขอมติหรือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกตามระเบียบนี ้หรือ

เม่ือคณะกรรมการกองทนุจะเห็นสมควร 

 ในการประชมุสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้หมด จึงจะ

เป็นองค์ประชมุ สมาชิกจะมอบอํานาจเป็นหนงัสือให้บคุคลอ่ืนมาประชมุแทนตนก็ได้ แตผู่้ รับมอบ

อํานาจนัน้จะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้ การประชุมคราวใดมีสมาชิกมา

ประชมุไม่ครบองค์ประชุม ให้นดัประชุมอีกครัง้หนึ่งภายในสิบห้าวนันบัแต่วนันดัประชุมครัง้แรก 

ในการประชมุครัง้หลงัถ้ามิใช่เป็นการประชมุใหญ่สามญัประจําปี เม่ือมีสมาชิกมาประชมุไม่น้อย

กวา่หนึง่ในสามของจํานวนสมาชิกทัง้หมดก็ให้ถือเป็นองค์ประชมุ 

 สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดการวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้าง

มาก 
 
การกู้ยืมเงนิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกู้ เงินจากกองทุนต้องจดัทําคําขอกู้ โดยระบุวตัถุประสงค์ในการกู้ ยืมเงิน

อย่างชัดเจน โดยให้ย่ืนคําขอกู้ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนให้คณะกรรมการกองทุน

พิจารณาเงินกู้  ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทนุกําหนด 

 คณะกรรมการกองทนุมีอํานาจในการอนุมตัิเงินกู้ รายหนึ่งไม่เกินจํานวนสองหม่ืนบาท ในกรณีท่ี

คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรอนุมตัิเงินกู้ รายใดเกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ตาม วรรคหนึ่ง

ให้คณะกรรมการกองทนุเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉยัชีข้าดต่อไป แต่ทัง้นี ้

การอนมุตัเิงินกู้ รายหนึง่ต้องไมเ่กินจํานวนห้าหม่ืนบาท 

 ภายใต้บงัคบัแห่งข้อ 31 ทวิ การอนุมัติเงินกู้ หรือ เงินยืมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุน

อนุมตัิเงินกู้  รายหนึ่ง จํานวนไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท จากเงินท่ีได้รับจดัสรรจากรัฐบาล หรือ บญัชี

กองทุนหมู่บ้าน (บญัชีท่ี 1) ไปใช้จ่ายเพ่ือการฉุกเฉิน หรือ จําเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้าน

สามารถเบิกเงินฉุกเฉิน จากบญัชีกองทุนหมู่บ้าน (บญัชีท่ี 1) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตาม
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ระเบียบข้อบงัคบั หรือ ข้อกําหนดของกองทุน โดยวงเงินสดท่ีเก็บรักษาประจําวนั จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชมุ ซึง่มีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

 คณะกรรมการกองทนุอาจเรียกหลกัประกนัเงินกู้  ไม่ว่าจะเป็นบคุคลหรือทรัพย์สินตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการท่ีกองทนุกําหนด 

 ให้คณะกรรมการกองทุนกําหนดอัตราดอกเบีย้หรือค่าตอบแทนเงินฝากและเงินกู้ เป็นอัตราท่ี

แน่นอนตามความเห็นชอบจากท่ีประชมุสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และสภาพเศรษฐกิจ

และสงัคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหลกั และปิดประกาศอัตราดอกเบีย้หรือค่าตอบแทน

ดงักลา่วอยา่งเปิดเผย 

 ให้คณะกรรมการกองทุนเก็บรักษา หรือ เบิกจ่ายดอกเบีย้ หรือ เงินตอบแทนจากผลกําไรตาม 

เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ดอกเบีย้ และเงินตอบแทนจากผลกําไร ท่ีเกิดขึน้จากการนําเงินจากบญัชีกองทุนหมู่บ้าน 

(บญัชีท่ี1) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุนหรือเพ่ือการฉุกเฉินจะต้องนําเข้าบญัชีกองทุน 

หมูบ้่าน (บญัชีท่ี 1) 

(2)  ให้กองทุนจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทุนทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผลประกอบการ

ของกองทนุโดยรวม 

 (3)  ให้เบิกจ่ายดอกเบีย้หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมท่ีเกิดขึน้มาใช้จ่ายหรือนําไปใช้จ่าย 

และจดัสรร ตามเง่ือนไข หรือ ระเบียบท่ีแตล่ะกองทนุได้กําหนดขึน้ 

(4)  ให้คณะกรรมการกองทนุทําหลกัฐานการเบิกถอนดอกเบีย้ หรือ เงินตอบแทนจากผลกําไร

จากบญัชีกองทุนหมู่บ้าน (บญัชีท่ี 1) รวมทัง้วตัถปุระสงค์ในการเบิกถอน พร้อมหลกัฐาน

แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทนุได้รับทราบและตรวจสอบ ณ ท่ีทําการกองทนุ 

 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้  หรือ เงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความ

เหมาะสมแห่งสญัญาเงินกู้ แต่ละราย การชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ หรือเงินยืม พร้อมเงิน

ตอบแทนจากผลกําไร ให้ผู้กู้ ชําระให้แล้วเสร็จ ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้  หรือ เงินลงทนุทกุประเภท ซึง่ให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบีย้หรือผลอนัเกิดจากเงินท่ี

ได้รับจากการจัดสรรหรือสมทบจากสํานักงาน ให้ผู้ กู้  หรือผู้ ยืม ชําระให้แล้วเสร็จภายใน

กําหนดระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปี นบัแตว่นัท่ีทําสญัญา 

 ในกรณีท่ีผู้กู้ ผิดสญัญาไมชํ่าระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้หรือคา่ตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้

ในสญัญากู้ ยืมเงิน ให้ผู้กู้ เสียเบีย้ปรับตามจํานวนท่ีระเบียบหรือข้อบงัคบัท่ีกองทนุกําหนดไว้อย่าง

แน่นอนสําหรับจํานวนท่ีขาดหรือค้างชําระ เว้นแต่ผู้ กู้ ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการชําระหนี ้

คณะกรรมการกองทนุอาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบีย้ปรับให้แก่ผู้กู้ รายหนึ่งรายใดก็ได้เม่ือมี
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เหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ

ดําเนินการอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกองทนุกําหนด 

 ในกรณีท่ีผู้กู้มิได้เร่ิมดําเนินการตามวตัถปุระสงค์ในการขอกู้ ยืมเงินหรือเม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือ

ได้ว่าผู้กู้ นําเงินไปใช้นอกกรอบวตัถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร ให้คณะกรรมการ

กองทนุมีอํานาจยกเลกิสญัญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้หรือคา่ตอบแทนท่ีค้างชําระคืนเตม็

จํานวนได้โดยทนัที ให้คณะกรรมการกองทนุเรียกประชมุสมาชิกเพ่ือลงมติให้ผู้กู้ ซึง่นําเงินกู้ ไปใช้

นอกกรอบวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในคําขอกู้ ยืมเงินพ้นจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวนั

หลงัจากวนัยกเลิกสญัญาสมาชิกซึ่งท่ีประชุมสมาชิกมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามวรรคสอง 

ห้ามมิให้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกองทนุเป็นระยะเวลาสองปี 

การทาํบัญชีและการตรวจสอบ 

 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทําบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กําหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครัง้ และแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทัง้ให้จัดทําสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ คณะกรรมการกองทนุต้อง

จดัให้มีระบบการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารจดัการ การเงิน การบญัชี และการพสัด ุ

โดยคํานงึถึงการมีสว่นร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลกั  

 ให้คณะกรรมการกองทุนจัดทํางบรายงานการเงินตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด และส่งให้

ผู้ตรวจสอบบญัชีท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลาสามสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของ

ทุกปี ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีกองทุน เพ่ือทําหน้าท่ีประเมินผลการใช้

จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน และให้ทําบนัทึกรายงานผลการสอบบญัชีต่อคณะกรรมการ

กองทนุ พร้อมทัง้จดัพิมพ์เผยแพร่ตอ่สมาชิกและสาธารณชน 

 การจัดสรรกําไรสุทธิ เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหากปรากฏว่าปีใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการกองทุน

สามารถนํากําไรสทุธิมาจดัสรรตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ท่ีกองทนุกําหนด 

หมายเหตุ ระเบียบเพิ่มเตมิดงันี ้

“ ข้อ 8 กองทนุหมู่บ้านสามารถกู้ ยืมเงินกบักองทนุหมู่บ้านอ่ืนได้ เพ่ือนําไปให้สมาชิกกู้ตอ่ไปลงทนุใน

การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตจํุาเป็นเร่งด่วน หรือฉกุเฉินได้ตาม

วิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กองทนุหมู่บ้านท่ีให้กู้และกองทนุหมู่บ้านท่ีขอกู้  ต้องเรียกประชมุสมาชิกเปิดเวทีประชาคม พร้อม

ทัง้ขอความเห็นชอบจากสมาชิกโดยชีแ้จงรายละเอียด วัตถุประสงค์ วงเงินขอกู้  เง่ือนไขของ

สญัญา ตลอดจนประเด็นสําคญัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 48 

 

จํานวนสมาชิกทัง้หมด และให้มีผู้ แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดบัอําเภอมาเป็นผู้สงัเกตุ

การณ์ด้วย 
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4.2 ผลการศึกษา Risk Analysis 

การศกึษา Risk Analysis เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรผลลพัธ์กบัตวัแปร

นโยบายและตวัแปรสภาพแวดล้อม โดยใช้คา่ “โอกาสเปรียบเทียบ” (Odd Ratio: OR)  ณ ระดบั

ความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี 95% คา่ Odd Ratio ดงักลา่วนี ้แสดงถึงโอกาสท่ีผลลพัธ์ของนโยบายเร่ือง

หนึ่ง (Outcome) จะสามารถอธิบายได้ด้วยตวัแปรภายในทางนโยบาย (Actionable Factor) และตวั

แปรสภาพแวดล้อม (Conditional Factor)  

สําหรับโครงการกองทนุหมูบ้่านนัน้ คณะนกัวิจยัได้กําหนดตวัแปรผลลพัธ์ของโครงการไว้ดงันี ้

• การย่ืนขอสนิเช่ือโครงการกองทนุหมูบ้่านของชาวบ้าน 

• การได้รับอนมุตัเิงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน 

• การได้รับเงินกู้ของครัวเรือนยากจนจากกองทนุหมูบ้่าน 

• การขยายกิจการ เพ่ือตรวจสอบว่าการได้รับสินเช่ือจากกองทนุหมู่บ้านมีสว่นช่วย

ให้เกิดการขยายกิจการหรือไม ่

• การได้รับคืนเงินกู้ของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน 

• การจ่ายคืนดอกเบีย้และเงินต้นตรงตามเวลา 

การนําเสนอผลการศกึษาจะแบง่ออกเป็นสองสว่น คือในกรณีจงัหวดัเพชรบรีุ และกรณีอีก 12 

จงัหวดั ตามลําดบั ดงันี ้ 

4.2.1 ผลการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี  

ก) การยื่นขอสินเช่ือจากกองทุนหมู่บ้าน 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการย่ืนขอสนิเช่ือมากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.1 ประกอบ) 

5. การไมล่ดจํานวนเงินให้กู้ ในแตล่ะราย (หากเงินให้กู้ ไมพ่อกบัผู้ขอกู้) 

6. มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนัครบจํานวน (15 คน) 

7. จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรมอยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 

8. จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่าน ไมเ่กิน 200 ครัวเรือน 

9. สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้
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ตาราง 4.1 Risk Analysis การยื่นขอสินเช่ือจากกองทุนหมู่บ้าน (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR3 95% CI wt OR 

ไมมี่การลดจํานวนเงินให้กู้ ในแต่ละราย (หากเงิน

ให้กู้ ไมพ่อกบัผู้ขอกู้) 

0.64 0.60 0.45 - 0.79 

มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนัครบ

จํานวน(15 คน) 

0.87 0.81 0.67 - 0.99 

จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรมอยา่ง

น้อย 3 คนขึน้ไป 

1.16 1.22 1.01 - 1.47 

จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่าน ไมเ่กิน 200 ครัวเรือน 1.20 1.41 1.16 - 1.71 

สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้ 0.05 0.06 0.05 - 0.07 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• ในกรณีท่ีกองทุนหมู่บ้านมีเงินไม่พอกับการย่ืนขอกู้  เม่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจกับปัญหา

ดงักลา่วของคณะกรรมการระหวา่งการลดและไม่ลดจํานวนเงินให้กู้ ในแตล่ะราย ผลการวิเคราะห์

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ การท่ีคณะกรรมการไม่ลดจํานวนเงินให้กู้ ในแตล่ะราย มีโอกาส

ท่ีจะมีผู้ ย่ืนขอกู้  มากกว่า กรณีท่ีคณะกรรมการลดจํานวนเงินให้กู้ ในแต่ละรายลง คิดเป็น 0.60 

เท่า (คา่ wt OR=0.60) 
คาํอธิบาย:  การทีค่ณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านไม่ลดจํานวนเงินใหกู้ใ้นแต่ละรายลงทําใหค้นมอง

ว่าจํานวนเงินทีจ่ะไดใ้นแต่ละรายจะเป็นเงินจํานวนมากกว่า (กอ้นโตกว่า) ทําใหอ้ยากมายืน่ขอกู้

มากกว่า 

• การมีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนั ครบจํานวน (ครบจาํนวน 15 คน) มีโอกาสท่ีจะมี

ผู้ ย่ืนขอกู้   มากกว่า การมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านในปัจจบุนัน้อยกว่า 15 คน คิดเป็น 0.81 

เท่า 

• การมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับการฝึกอบรมพิเศษเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน  อย่าง

น้อย 3 คนขึน้ไป มีโอกาสท่ีจะมีผู้ ย่ืนขอกู้   มากกว่า การมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านท่ีได้รับ

การฝึกดงักลา่ว น้อยกวา่ 3 คน  คดิเป็น 1.22 เท่า 
คาํอธิบาย: ในทัง้สองข้อข้างตน้เป็นเหตผุลทีส่อดรบักนัในการอธิบายไดว่้าการมีคณะกรรมการ

กองทนุหมู่บา้นจํานวนมาก และในจํานวนนัน้ก็มีความรู้เร่ืองกองทนุหมู่บา้นเป็นอย่างดีควบคู่ไปดว้ย 

จะสามารถชกัชวนและเผยแพร่ข่าวสารเกีย่วกบักองทนุหมู่บา้นในชมุชนเพือ่ใหค้นในชมุชนมายืน่ขอกู้

มากข้ึน  การมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้นจํานวนมากยงัแสดงถึงความหลากหลายใน

                                                           
3 wt OR คือคา่ Odds Ratio ท่ีถ่วงนํา้หนกั (weighted) เม่ือมีการวิเคราะห์ร่วมกบัตวัแปรอ่ืนๆด้วยแล้ว 
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คณะกรรมการทีม่ากข้ึน ในมมุมองของผูกู้อ้าจจะมองว่าโอกาสทีจ่ะเกิดความไม่เป็นกลางใน

คณะกรรมการจะมีนอ้ยลงทําใหอ้ยากยืน่ขอกูม้ากข้ึน 

และการมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้นทีไ่ดร้บัการฝึกดงักล่าวสามารถอธิบายสนบัสนนุถึงการไม่ลด

จํานวนเงินใหกู้้ลงดว้ยคือ จากตารางการการลดจํานวนเงินใหกู้ ้ แสดงใหเ้ห็นว่าคณะกรรมการทีไ่ม่

ลดจํานวนเงินใหกู้ล้งจะมีโอกาสเป็นคณะกรรมการกลุ่มทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมจํานวนมากกว่า (ตัง้แต่ 

3 คนข้ึนไป) (ร้อยละ 69.50) ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพิจารณาการขอกูไ้ดดี้กว่า โดยไม่ไดใ้ช้

วิธีการหารเงินกู้จะเป็นแรงจูงใจใหผู้ข้อกูที้มี่โครงการทีดี่ยืน่กูม้ากข้ึน ส่งผลต่อเนือ่งใหโ้ครงการ

เหล่านัน้มีโอกาสทีจ่ะไดร้บัอนมุติัมากข้ึน 

การลดจาํนวนเงนิให้กู้ 

จาํนวนคณะกรรมการที่ได้รับการอบรม 
การลดจาํนวนเงนิให้กู้ 

รวม 
ลด ไม่ลด 

อยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 
1566 

56.10% 
290 

69.50% 
1856 

น้อยกวา่ 3 คน 
1225 

43.90% 
127 

30.50% 
1352 

รวม 
2791 

100.00% 
417 

100.00% 
3208 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• หมู่บ้านท่ีมีจํานวนครัวเรือนทัง้หมดไม่เกิน 200 ครัวเรือน  มีโอกาสท่ีจะมีผู้ ย่ืนขอกู้   มากกว่า 

หมูบ้่านท่ีมีจํานวนครัวเรือนทัง้หมดมากกวา่ 200 ครัวเรือน  คดิเป็น 1.41 เท่า 
คาํอธิบาย: สภาพแวดลอ้มทีมี่จํานวนครวัเรือนนอ้ยของหมู่บา้นเป็นเหตผุลสนบัสนนุตวัแปรนโยบาย

ในข้อที ่1 (การไม่ลดจํานวนเงินใหกู้ใ้นแต่ละรายลง) คือเมือ่คนมองว่าจํานวนเงินใหกู้ย้งัคงกอ้นใหญ่

อยู่ บวกกบัการทีมี่ครวัเรือนในหมู่บา้นย่ิงนอ้ยจะย่ิงทําใหก้ารยืน่ขอกูข้องเขามีโอกาสทีจ่ะไดร้บัอนมุติั

มากข้ึน จะย่ิงกระตุน้การยืน่ขอกู้ใหม้ากข้ึน 

• ครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ (รวมกองทนุหมูบ้่านและสนิเช่ือเงินผ่อนอ่ืนๆ) อยู่ในปัจจบุนั   มีโอกาสท่ีจะย่ืน

ขอกู้   มากกว่า ครัวเรือนท่ีไมมี่หนีส้นิอยูใ่นปัจจบุนัเลย คดิเป็น 0.06 เท่า 
คาํอธิบาย: ครวัเรือนทีมี่หนีสิ้นจากเงินกูอ้ยู่แลว้มกัจะมีลกัษณะของการกูต่้อเนือ่ง มีความคุน้เคยกบั

การกูเ้งินและบริหารเงินกู้ สามารถยืนยนัไดเ้พ่ิมเติมจากข้อมูลการการกูเ้งินจากแหล่งอืน่ๆ ของ

ครวัเรือน จากตารางการยืน่ขอกู้กองทนุหมู่บา้นและการกูเ้งินจากแหล่งอืน่ๆ ของครวัเรือน แสดงว่า

ครวัเรือนทียื่น่ขอกูก้องทนุหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีการกูเ้งินจากแหล่งอืน่ร่วมดว้ยอยู่แลว้ (55.3%) และ

ครวัเรือนทีไ่ม่ยืน่ขอกูก้องทนุหมู่บา้นส่วนใหญ่จะไม่มีการกูเ้งินจากแหล่งอืน่เลย (67.7%) 
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การยื่นขอกู้กองทุนหมู่บ้านและการกู้เงนิจากแหล่งอ่ืนๆ ของครัวเรือน 

การย่ืนขอกู้  การกู้เงนิจากแหล่งอ่ืน  รวม 
ได้กู้เงนิจากแหล่งอ่ืน ไม่ได้กู้เงนิจากแหล่งอ่ืน 

ย่ืนขอกู้   717 

55.3% 

579 

44.7% 

1296 

100% 

ไมย่ื่นขอกู้   598 

32.3% 

1255 

67.7% 

1853 

100% 

ลกัษณะการกูต่้อเนือ่งของครวัเรือนนีน่้าสนใจว่าวตัถปุระสงค์หลกัของการกูคื้ออะไร ไดมี้การขยาย

กิจการหรือ เปิดกิจการใหม่หรือไม่ หรือใชใ้นเร่ืองอืน่ๆ จากตารางการนําเงินกูก้องทนุหมู่บา้นไปใชจ้ะ

เห็นว่าส่วนใหญ่นําไปใชใ้นการขยายกิจการดา้นการเกษตร (ร้อยละ 31.90) และเงินทนุหมนุเวียน 

มากกว่าการเปิดกิจการใหม่ ซ่ึงการเปิดกิจการใหม่ก็จะเป็นการคา้ขายเล็กๆ (ร้อยละ 15.30) 

เนือ่งจากจํานวนเงินกูที้ไ่ดไ้ม่สูง 

การนําเงนิกู้กองทุนหมู่บ้านไปใช้ (เพชรบุรี) 

 จาํนวนครัวเรือน เปอร์เซน็ต์ 
1 ใช้จ่ายประจําวนั 141 10.90% 
2 ซือ้ววั 221 17.10% 
3 เพาะปลกู 12 0.90% 
4 ลงทนุค้าขาย 198 15.30% 
5 เลีย้งไก่/เป็ด/หม ู 22 1.70% 
6 เลีย้งปลา/เลีย้งกุ้ง 17 1.30% 
7 ซือ้จกัรเยบ็ผ้า 10 0.80% 
8 ซือ้เคร่ืองมือการเกษตร 15 1.20% 
9 ซอ่ม/สร้างบ้าน 34 2.60% 
11 ใช้เพ่ือการศกึษา 16 1.20% 
12 ลงทนุทําหตัถกรรม/งานฝีมือ 1 0.10% 
14.ลงทนุ/ใช้จ่ายทางการเกษตรและเลีย้งสตัว์ 412 31.90% 
15.เพ่ือการลงทนุ/ใช้เป็นทนุหมนุเวียน 131 10.20% 
16.จ่ายคืนหนีส้ินอ่ืนๆ 59 4.60% 
17.เก็บไว้ยามฉกุเฉิน 1 0.10% 
รวม 1290 100.00% 
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ข) การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่านมากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.2 ประกอบ) 

1. จํานวนเงินให้กู้สงูสดุไมเ่กิน 2 หม่ืนบาท 

2. การมีบนัทกึรายงานประจําปีท่ีแสดงสถานะทางการเงินของกองทนุอยา่งชดัเจน 

3. จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรม อยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.2 Risk Analysis การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

จํานวนเงินให้กู้สงูสดุไมเ่กิน 2 หม่ืนบาท 1.22 1.23 1.06 - 1.43 

การมีบนัทกึรายงานประจําปีท่ีแสดงสถานะ

ทางการเงินของกองทนุอยา่งชดัเจน 

1.75 1.52 1.25 - 1.85 

จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรม 

อยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 

1.21 1.2 1.04 - 1.40 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• เม่ือเปรียบจํานวนเงินให้กู้สงูสดุ  ระหวา่ง เงินให้กู้สงูสดุไม่เกิน 2 หม่ืนบาท กบั ตัง้แต ่2 หม่ืนบาท

ขึน้ไป ผลการวิเคราะห์จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จํานวนเงินให้กู้สงูสดุต่ํากว่า 2 หม่ืนบาท  

มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุหมู่บ้าน  มากกว่า จํานวนเงินให้กู้สงูสดุ 2 หม่ืนบาท

ขึน้ไป  คดิเป็น 1.23 เท่า  
คาํอธิบาย:  การทีจํ่านวนเงินใหกู้สู้งสดุไม่เกิน 2 หมืน่บาท แสดงถึงการมีการกระจายของเงินใหกู้้

มากกว่า ทําใหค้รวัเรือนมีโอกาสทีจ่ะไดร้บัเงินกู้มากข้ึน 

• การมีบนัทึกรายงานประจําปีท่ีแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนอย่างชัดเจน   มีโอกาสท่ี

ครัวเรือนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน  มากกว่า การไมมี่บนัทกึดงักลา่ว คดิเป็น 1.52 เท่า  
คาํอธิบาย:  การมีบนัทึกรายงานประจําปีทีแ่สดงสถานะทางการเงินของกองทนุอย่างชดัเจน แสดง

ถึงการบริหารจดัการทีดี่ของคณะกรรมการกองทนุ มีความโปร่งใสรวมทัง้สามารถจดัการเร่ืองหนีเ้สีย

ไดอ้ย่างชดัเจน มีผลใหส้ามารถจดัการเงินกองทนุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง นอกจากนีก้ารมี

บนัทึกการเงินดงักล่าวโดยส่วนใหญ่แลว้จะมีการบนัทึกการขอกู้เงินแยกเป็นรายๆอย่างชดัเจนและหา

ง่ายดว้ย ดงัแสดงในตาราง ทีค่ณะกรรมการทีมี่บนัทึกสถานะการเงิน ร้อยละ 94.90 จะมีบนัทึกการ

ขอกูเ้งินดว้ย ซ่ึงก็จะมีส่วนช่วยใหก้ารจดัการเร่ืองใหกู้ส้ะดวก เป็นระบบและทัว่ถึงมากข้ึน 
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บันทกึการขอกู้เงนิ  บันทกึสถานะการเงนิ   
มี ไม่มี 

มี 2368 
94.90% 

505 
80.20% 

ไมมี่ 127 
5.10% 

125 
19.80% 

รวม 2495 
100.00% 

630 
100.00% 

• การมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับการฝึกอบรมพิเศษเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน  อย่าง

น้อย 3 คนขึน้ไป มีโอกาสท่ีจะมีครัวเรือนท่ีได้รับเงินกู้   มากกว่า การมีคณะกรรมการกองทนุ

หมูบ้่านท่ีได้รับการฝึกดงักลา่ว น้อยกวา่ 3 คน  คดิเป็น 1.20 เท่า 
คาํอธิบาย: การทีค่ณะกรรมการมีความรู้เร่ืองกองทนุหมู่บา้นเป็นอย่างดีจะมีส่วนช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจดัการใหเ้งินกูดี้ข้ึน 

ค) การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้านของครัวเรือนยากจน 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้คนจนได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่านมากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.3 ประกอบ) 

4. มีบนัทกึการขอกู้ เงินมีความชดัเจน 

5. มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนัครบจํานวน (15 คน) 

6. จํานวนเงินให้กู้ ต่ําสดุท่ีไมเ่กิน 5 พนับาท   

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.3 Risk Analysis ครัวเรือนยากจนได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

มีบนัทกึการขอกู้ เงินมีความชดัเจน 1.72 2.00 1.01 - 3.95 

มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนั

ครบจํานวน (15 คน) 

0.61 0.56 0.42 - 0.75 

จํานวนเงินให้กู้ ต่ําสดุท่ีไมเ่กิน 5 พนับาท   1.45 1.53 1.15 - 2.05 

• การมีบนัทึกการขอกู้ เงินแยกเป็นรายๆอย่างชดัเจนและหาง่าย  มีโอกาสท่ีครัวเรือนยากจนจะ

ได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน มากกว่า การไมมี่บนัทกึดงักลา่ว คดิเป็น 2.00 เท่า  
คาํอธิบาย:  การมีบนัทึกการขอกูเ้งินแยกเป็นรายๆอย่างชดัเจน เป็นตวัชีห้น่ึงถึงการจดับริหาร

จดัการทีดี่ของกองทนุหมู่บา้น ซ่ึงจะช่วยใหมี้ข้อมูลของผูยื้น่ขอกูอ้ย่างครบถว้น ชดัเจนและมีความ

โปร่งใส ทําใหก้ารจดัการเร่ืองการใหกู้ส้ะดวก เป็นระบบและทัว่ถึงคนจนอย่างแทจ้ริงมากข้ึน 
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• การมีคณะกรรมการกองทนุครบ 15 คน  มีโอกาสท่ีครัวเรือนยากจนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุ

หมูบ้่าน มากกว่า การมีคณะกรรมการกองทนุน้อยกวา่ 15 คน  คดิเป็น 0.56 เท่า  
คาํอธิบาย:  การมีคณะกรรมการมากทําใหก้ลุ่มคณะกรรมการเองมีความหลากหลายและมีข้อมูล

ข่าวสารมากข้ึนโดยเฉพาะข้อมูลของคนจน ทําใหค้นจนมีโอกาสมากข้ึนทีจ่ะไดร้ับเงินกู ้ ย่ิงไปกว่านัน้

จากการวิเคราะห์พบว่าการทีมี่คณะกรรมการมากมีนยัยะถึงการมีคณะกรรมการทีเ่ป็นผูห้ญิงมากข้ึน

ดว้ย จากตารางจํานวนผูห้ญิงในคณะกรรมการกองทนุหมู่บา้น จะเห็นว่าการมีผูห้ญิงใน

คณะกรรมการตัง้แต่ 5 คนข้ึนไป จะเกิดข้ึนในกรณีทีค่ณะกรรมการมีจํานวน 15 คนครบ ถึงร้อยละ 

93.8 มากกว่าในกรณีทีมี่จํานวนคณะกรรมการนอ้ย (นอ้ยกว่า 15 คน) ซ่ึงการมีผูห้ญิงเป็น

คณะกรรมการมากข้ึนจะทําใหค้นจนมีโอกาสมากข้ึนในการไดร้บัเงินกู ้ ในเร่ืองนีอ้าจตอ้งใชเ้หตผุล

ทางดา้นอืน่มาช่วยอธิบาย เช่นการทีผู่ห้ญิงจะมีความละเอียดรอบคอบ มีความเห็นใจและอ่อนไหว 

ทําใหก้ารใหเ้งินกูไ้ม่ตกหล่นคนจนไป 

จาํนวนผู้หญิงในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (VRF) 

จาํนวนคณะกรรมการ VRF 
ในปัจจุบัน  

จาํนวนผู้หญิงอยู่ในคณะกรรมการ VRF  
ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ไม่เกนิ 5 คน 

น้อยกวา่ 15 คน 31 
6.20% 

553 
69.60% 

15 คนครบ 471 
93.80% 

242 
30.40% 

รวม 502 
100% 

795 
100% 

• จํานวนเงินให้กู้ ต่ําสดุท่ีไม่เกิน 5 พนับาท  มีโอกาสท่ีครัวเรือนยากจนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุ

หมูบ้่าน  มากกว่า การท่ีมีจํานวนเงินให้กู้ ต่ําสดุมากกวา่ 5 พนับาท คดิเป็น 1.53 เท่า  
คําอธิบาย:  การทีจ่ะใหค้นจนมีโอกาสทีจ่ะไดร้ับเงินกูม้ากข้ึนนัน้จะตอ้งมีการแบ่งเงินกองทนุทัง้หมด

เป็นกอ้นย่อยๆลง เพือ่ใหก้ระจายเงินใหกู้ไ้ดม้ากข้ึน  

ง) การการขยายกิจการ 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการขยายกิจการมากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.4 ประกอบ) 

1. อตัราดอกเบีย้เงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กินร้อยละ 5 

2. ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 

3. ครัวเรือนอยูใ่นเขตชนบท 

4. ครัวเรือนภาคเกษตร 
5. ในครัวเรือนมีคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี  
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6. ครัวเรือนไมย่ากจน (เกณฑ์รายได้) 

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.4 Risk Analysis การขยายกจิการ (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้กองทนุหมูบ้่านไม่

เกินร้อยละ 5 

1.41 1.38 1.06 - 1.81 

ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 1.96 1.63 1.27 - 2.10 

ครัวเรือนอยูใ่นเขตชนบท 0.38 0.49 0.30 - 0.80 

ครัวเรือนภาคเกษตร 2.66 2.95 2.27 - 3.82 

ในครัวเรือนมีคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี  1.69 1.64 1.26 - 2.12 

ครัวเรือนไมย่ากจน (เกณฑ์รายได้) 0.55 0.44 0.31 - 0.62 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• อตัราดอกเบีย้เงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กินร้อยละ 5  มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะขยายกิจการของธุรกิจท่ี

มีอยูแ่ล้ว  มากกว่า อตัราดอกเบีย้เงินกู้กองทนุหมูบ้่านสงูกวา่ร้อยละ 5  คดิเป็น 1.38 เท่า  
คาํอธิบาย:  อตัราดอกเบี้ยทีต่ํ่าแสดงถึงตน้ทนุทางการเงินทีถู่กกว่า ทําใหมี้โอกาสนําไปใชข้ยาย

กิจการไดม้ากกว่า อตัราดอกเบี้ยทีสู่ง 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ครัวเรือนท่ีมีการการกู้ เงินจากแหล่งอ่ืน มีโอกาสท่ีจะขยายกิจการของธุรกิจท่ีมีอยู่แล้ว  มากกว่า 

ครัวเรือนท่ีไมมี่การการกู้ เงินจากแหลง่อ่ืน   คดิเป็น 1.63 เท่า  
คาํอธิบาย: การทีค่รวัเรือนจะขยายกิจการไดอ้าจตอ้งมีการกู้จากแหล่งอืน่เสริมดว้ยควบคู่กบัการกู้

จากกองทนุหมู่บา้น ตวัแปรแวดลอ้มทีเ่หลือจะเป็นการยืนยนัลกัษณะของครวัเรือนทีจ่ะมีโอกาสนํา

เงินกูจ้ากกองทนุหมู่บา้นไปขยายกิจการ คือ ครวัเรือนทีอ่ยู่ในชนบท  ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกีย่วกบัเกษตรกรรม (ครวัเรือนเกษตร)  และในครวัเรือนมีคนทีมี่อายไุม่เกิน 45 ปี (แสดงว่าครวัเรือน

นัน้ยงัมีคนหนุ่มสาวในวยัทํางานทีส่ามารถช่วยในการขยายกิจการได)้และจดัเป็นครวัเรือนทีไ่ม่

ยากจน   (ครวัเรือนทีมี่รายไดม้ากกว่าร้อยละ 25 ( > 25th percentile) ของรายไดเ้ฉลีย่ทัง้จงัหวดั) 

จะมีโอกาสทีจ่ะขยายกิจการของธุรกิจทีมี่อยู่แลว้  มากกว่า ครวัเรือนลกัษณะอืน่    

จ) การได้รับคืนเงนิกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการได้รับคืนเงินกู้ของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านมากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.5 ประกอบ) 

1. ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาไมเ่กิน 2ปี 
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2. คณะกรรมการมีการประชมุกนั น้อยกวา่ 12 ครัง้ตอ่ปี 

3. ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 

4. ครัวเรือนภาคเกษตร 
5. สถานะหนีส้นิของครัวเรือน: มีหนี ้

6. ครัวเรือนยากจน (เกณฑ์รายได้) 

7. การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็นหรือคาดวา่ต้องขายสนิทรัพย์    

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.5 Risk Analysis การได้รับคืนเงนิกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาไมเ่กิน 2ปี 2.3 1.82 1.26 - 2.61 

คณะกรรมการมีการประชมุกนั น้อยกวา่ 12 

ครัง้ตอ่ปี 

0.27 0.26 0.20 - 0.34 

ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 2.6 2.98 2.24 - 3.96 

ครัวเรือนภาคเกษตร 2.16 2.26 1.52 - 3.37 

สถานะหนีส้นิของครัวเรือน: มีหนี ้ 0.27 0.28 0.16 - 0.48 

ครัวเรือนยากจน (เกณฑ์รายได้) 2.16 2.27 1.33 - 3.88 

การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็น

หรือคาดวา่ต้องขายสนิทรัพย์    

1.94 1.83 1.25 - 2.66 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านท่ีมีการจดัตัง้มาแล้วไม่เกิน 2 ปี   มีโอกาสท่ีจะมีการคืนเงินกู้

กองทนุหมู่บ้านทัง้หมด   มากกว่า คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านท่ีมีการจดัตัง้มานานเกินกว่า 2 

ปี  คดิเป็น 2.30 เท่า  
คาํอธิบาย:  ในกรณีของเพชรบรีุ คณะกรรมการทีเ่พ่ิงมีการจดัตัง้มาไม่นานมีโอกาสทีจ่ะมีการ

บริหารจดัการในเร่ืองการคืนเงินกูนี้ไ้ดดี้กว่าคณะกรรมการทีมี่การจดัตัง้มานานแลว้ ทัง้นีอ้าจจะดว้ย

เหตผุลของการมีกฎเกณฑ์ทีช่ดัเจนและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่า นอกจากนีค้ณะกรรมการทีมี่การ

จดัตัง้มาไม่นานในกรณีนีจ้ะมีจํานวนคณะกรรมการในปัจจุบนัทีค่รบจํานวนกว่า (ร้อยละ 75.50) 

คณะกรรมการทีมี่การจดัตัง้มานานเกิน2ปี (ร้อยละ24.50) ดงัแสดงในตารางจํานวนคณะกรรมการ

และระยะเวลาทีค่ณะกรรมการจดัตัง้มาของจงัหวดัเพชรบรีุ ซ่ึงจํานวนคณะกรรมการทีม่ากกว่าแสดง

ถึงการมีโอกาสทีจ่ะทํางานไดค้รบถว้นและทัว่ถึงกว่า ทําใหมี้โอกาสมากกว่าทีจ่ะไดร้บัคืนเงินกู้

กองทนุหมู่บา้นครบทัง้หมด 
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จาํนวนคณะกรรมการและระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดตัง้มา (จังหวัดเพชรบุรี) 

จาํนวนคณะกรรมการในปัจจุบัน ระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดตัง้มา 

ไม่เกนิ 2 ปี เกนิกว่า 2 ปี 

น้อยกวา่ 15คน 253 1272 
 24.50% 58.50% 
ครบ 15 คน 781 902 
 75.50% 41.50% 
รวม 1034 2174 

 100.00% 100.00% 
 

• การท่ีคณะกรรมการมีการประชมุกนัน้อยกว่า 12 ครัง้ตอ่ปี  มีโอกาสท่ีจะมีการคืนเงินกู้กองทนุ

หมูบ้่านทัง้หมด  มากกว่า การมีการประชมุกนับอ่ยกวา่ 12 ครัง้ตอ่ปีขึน้ไป คดิเป็น 2.98 เท่า  
คาํอธิบาย: หากคณะกรรมการมีการบริหารจดัการทีดี่และรดักมุ ซ่ึงในกรณีเกิดข้ึนในคณะกรรมการ

ทีมี่การจดัตัง้ข้ึนมาไม่นาน การประชมุทีไ่ม่บ่อยครัง้ก็สามารถทําใหมี้การจ่ายคืนเงินกูท้ัง้หมดได ้ 

• จํานวนเงินให้กู้ ท่ีไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท  มีโอกาสท่ีจะมีการคืนเงินกู้กองทนุหมูบ้่านทัง้หมด  มากกว่า 

จํานวนเงินให้กู้สงูเกิน 1 หม่ืนบาท  คดิเป็น 2.98 เท่า  

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ตวัแปรแวดล้อมท่ีสามารถอธิบายโอกาสการคืนเงินกู้  คือ ครัวเรือนภาคเกษตร (คนท่ีหารายได้

หลกัประกอบอาชีพเกษตกร) ครัวเรือนท่ีมีหนีส้ิน (รวมกองทนุหมู่บ้านและสินเช่ือเงินผ่อนอ่ืนๆ) 

อยูใ่นปัจจบุนั  ครัวเรือนท่ีจดัเป็นครัวเรือนยากจน (ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยกวา่ร้อยละ 25 ( > 25th 

percentile) ของรายได้ทัง้เฉล่ียทัง้จงัหวดั) และครัวเรือนท่ีมีความจําเป็นหรือคาดว่าต้องขาย

สนิทรัพย์ มีโอกาสท่ีจะมีการคืนเงินกู้กองทนุหมูบ้่านทัง้หมด   มากกว่า 
คาํอธิบาย:  ในกรณีของครวัเรือนทีมี่หนีอ้ยู่ในปัจจุบนัจะมีลกัษณะของการกูต่้อเนือ่งดงัทีไ่ดก้ล่าวไป

แลว้ข้างตน้จะพยายามคืนเงินกู้ใหห้มดเพือ่ทีจ่ะไดกู้ต่้อไป ส่วนข้อคน้พบทีน่่าสนใจคือ การที่

ครวัเรือนยากจนมีการคืนเงินกูท้ัง้หมดมากกว่าแสดงใหเ้ห็นว่าคนจนมกัทําตามกฎเกณฑ์ทีถู่กตัง้ให ้มี

ทศันะคติทีไ่ม่ชอบใหถู้กหาว่าไม่คืนเงิน  

อย่างไรก็ดี เมือ่ครวัเรือนมีการกู้ก่อหนีเ้พ่ิมเติมโดยเฉพาะเพือ่ใชใ้นการทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ดงั

ไดอ้ธิบายแลว้ ซ่ึงระยะเวลาของผลตอบแทนจากการลงทนุดา้นการเกษตรไม่เร็วพอทนักบัระยะการ

ชําระคืนเงินกู้ ดงันัน้รายไดที้ไ่ดก้ลบัมาอาจไม่เพียงพอทีจ่ะใหคื้นเงินกูจ้นตอ้งมีการขายสินทรพัย์

เพ่ิมเติม จากตารางโอกาสในการขายสินทรพัย์ของครวัเรือนเพือ่ใชคื้นเงินกูก้องทนุหมู่บา้นจะเห็นว่า

มีโอกาสมากกว่า (ร้อยละ 73.60) ทีค่รวัเรือนนอกภาคเกษตรไม่จําเป็นจะตอ้งขายสิทรพัย์เพือ่ใชคื้น

เงินกู ้ เทียบกบัครวัเรือนเกษตร(ร้อยละ62.40) หรือกล่าวอีกนยัยะหน่ึงคือโดยเปรียบเทียบแลว้
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ครวัเรือนเกษตรจะมีโอกาสมากกว่า(ร้อยละ 37.60) ทีจ่ะจําเป็นตอ้งขายสินทรัพย์ เช่นทีดิ่น ปศสุตัว์

เพือ่ใชคื้นเงินกู้ 

 

โอกาสในการขายสินทรัพย์ของครัวเรือนเพื่อใช้คืนเงนิกู้กองทุนหมู่บ้าน 

ลักษณะครัวเรือน ความจาํเป็นของครัวเรือนในการขาย
สนิทรัพย์เพ่ือใช้คืนเงนิกู้ 

 

 จาํเป็น ไม่จาํเป็น รวม 

ครัวเรือนเกษตร 153 254 407 

 37.60% 62.40% 100.00% 

ครัวเรือนนอกเกษตร 233 649 882 

 26.40% 73.60% 100.00% 

 

ข้อค้นพบเพิม่เติม ดังท่ีกล่าวแล้วว่าครัวเรือนเกษตรจะมีโอกาสคืนเงินกู้ครบถ้วนมากกว่า จึงน่าสนใจ
ว่า แล้วครัวเรือนนอกเกษตรในลกัษณะอาชีพใดท่ีมีโอกาสท่ีจะมีปัญหาเร่ืองการคืนเงินกู้ จากตารางโอกาสในการขาย
สินทรัพย์ของครัวเรือนเพ่ือใช้คืนเงินกู้กองทุนหมู่บ้าน แสดงว่าครัวเรือนท่ีมีโอกาสมากกว่าท่ีจะมีปัญหาในการคืน
เงินกู้ไม่ครบถ้วน (หรือมีโอกาสน้อยกว่าท่ีจะคืนเงินกู้ครบถ้วน) คือ ครัวเรือนผู้ใช้แรงงาน เป็นแรงงานไม่มีทักษะ
(ร้อยละ 36.20)  และครัวเรือนท่ีมีอาชีพหลักค้าขายเลก็ๆ หรือหาบเร่แผงลอย (ร้อยละ12.80) 

 

อาชีพหลักของครัวเรือนและการได้รับคืนเงนิกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

การได้รับคืนเงนิกู้ของ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 

อาชีพหลักของครัวเรือน  

 แรงงานไร้ทักษะ แรงงานมีทักษะ รวม 

ครบถ้วน 647 1141 1788 

 36.20% 63.80% 100.00% 

ไมค่รบถ้วน 412 569 981 

 42.00% 58.00% 100.00% 

 
การได้รับคืนเงนิกู้ของ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 

อาชีพหลักของครัวเรือน  

 ค้าขาย หาบเร่แผงลอย อ่ืนๆ รวม 

ครบถ้วน 229 1559 1788 

 12.80% 87.20% 100.00% 

ไมค่รบถ้วน 189 792 981 
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 19.30% 80.70% 100.00% 

 

ฉ) การจ่ายคืนดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตามเวลา 
จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการจ่ายคืนดอกเบีย้และเงินต้นตรงตามเวลา มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.6 ประกอบ) 

1. การจ่ายคืนปีละครัง้   
2. การมีบนัทกึรายงานประจําปีท่ีแสดงสถานะทางการเงินของกองทนุอยา่งชดัเจน 

3. ครัวเรือนภาคเกษตร 
4. ครัวเรือนมีสถานะพอกินพอใช้ 

5. การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็นหรือคาดวา่ต้องขายสนิทรัพย์    

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.6 Risk Analysis การจ่ายคืนดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตามเวลา (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

การจ่ายคืนปีละครัง้   3.08 2.54 1.40 - 4.61 

การมีบนัทกึรายงานประจําปีท่ีแสดง

สถานะทางการเงินของกองทนุอยา่งชดัเจน 

4.77 4.45 2.54 - 7.80 

ครัวเรือนภาคเกษตร 4.01 3.15 1.31 - 7.58 

ครัวเรือนมีสถานะพอกินพอใช้ 2.32 2.29 1.26 - 4.16 

การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความ

จําเป็นหรือคาดวา่ต้องขายสนิทรัพย์    

3.21 2.56 1.14 - 5.75 

• การจ่ายคืนปีละครัง้ มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะมีการจ่ายดอกเบีย้และคืนเงินกู้ตรงตามเวลา มากกว่า 

การจ่ายคืนมากกวา่ปีละครัง้ คดิเป็น 2.54 เท่า  
คาํอธิบาย:  การจ่ายคืนปีละครัง้เป็นระยะเวลาทีพ่อใหส้ามารถหารายไดม้าคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ได้

ทนั ทําใหโ้อกาสทีจ่่ายคืนตรงตามกําหนดมีมากข้ึน 

• การมีบันทึกรายงานประจําปีท่ีแสดงสถานะทางการเงินของกองทุนอย่างชัดเจน  มีโอกาสท่ี

ครัวเรือนจะมีการจ่ายดอกเบีย้และคืนเงินกู้ตรงตามเวลา  มากกว่า การไม่มีบนัทึกดงักลา่ว คิด

เป็น 4.45 เท่า 
คาํอธิบาย: การมีบนัทึกดงักล่าวจะช่วยใหมี้หลกัฐานชดัเจนในการจดัการดา้นการเงินและการนดั

ชําระเงินกูมี้ความรดักมุมากข้ึน โอกาสการจ่ายคืนตรงตามเวลาจะมากข้ึน 
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ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ตัวแปรแวดล้อมท่ีสามารถอธิบายโอกาสการจ่ายดอกเบีย้และคืนเงินกู้ ตรงตามเวลากู้  คือ 

ครัวเรือนภาคเกษตร ครัวเรือนท่ีมีรายได้พอใช้จ่ายท่ีจําเป็น มีโอกาสท่ีครัวเรือนจะมีการจ่าย

ดอกเบีย้และคืนเงินกู้ตรงตามเวลา มากกว่า 

• ท่ีน่าสนใจคือ การคืนเงินกู้ ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็นหรือคาดว่าต้องขายสินทรัพย์ ทําให้มี

โอกาสท่ีครัวเรือนจะจ่ายดอกเบีย้และคืนเงินกู้ตรงตามเวลา มากกว่า 
คาํอธิบาย:  แมค้รวัเรือนจะมีรายไดพ้อใชจ่้ายทีจํ่าเป็น แต่เมื่อมีการกูก่้อหนีเ้พ่ิมเติมโดยเฉพาะเพือ่

ใชใ้นการทําการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ดงัไดอ้ธิบายแลว้ ซ่ึงระยะเวลาของผลตอบแทนจากการลงทนุ

ดา้นการเกษตรไม่เร็วพอทนักบัระยะการชําระคืนเงินกู ้ ดงันัน้รายไดที้ไ่ดก้ลบัมาอาจไม่เพียงพอทีจ่ะ

ใหคื้นเงินกูต้รงตามเวลาจนตอ้งมีการขายสินทรัพย์เพ่ิมเติม ดงันัน้จึงเป็นข้อสงัเกตว่าการใหกู้้กองทนุ

หมู่บา้นช่วยใหส้ามารถขยบัขยายการทําการเกษตรไดแ้ต่ในสดัส่วนทีไ่ม่มากนกั แต่อาจจะก่อใหเ้กิด

การลดทอนสินทรพัย์ของครวัเรือนเกษตรลงมากกว่าหรือไม่ 

ข้อคดิเหน็จากท้องถิ่น (จังหวัดเพชรบุรี) 

สําหรับโครงการกองทนุหมูบ้่านนัน้ จากการระดมความคดิของทกุภาคสว่น มีความเห็น

ร่วมกนัเน้นไปในเร่ืองของการวดัผลลพัธ์ของโครงการ โดยเห็นวา่ตวัท่ีจะเป็นตวัแปรชีถ้ึงผลลพัธ์ หรือ

ผลสําเร็จ ดงักลา่วควรจะมีเพิ่มเตมิจาก 6 ตวัแปรข้างต้น คือ  

1. ตวัแปรวดัความรับรู้ของชาวบ้านเร่ืองของกองทนุ เพ่ือแสดงถึงผลสาํเร็จของโครงการใน

การประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านรับรู้และเข้าใจถึงการดําเนินงานของกองทนุฯ เพ่ือผลตอ่เน่ืองถงึการ

เข้าถึงเงินทนุ ทัง้การย่ืนกู้  ได้รับกู้  การนําเงินกู้ ไปใช้ประโยชน์ และการชําระคืนเงินกู้  

2. การใช้เงินตรงตามท่ีย่ืนขอกู้กองทนุฯ เพ่ือแสดงวา่มีการใช้ท่ีผิดไปจากวตัถปุระสงค์ของ

กองทนุหรือไม ่ เพ่ือจะได้มีการกําหนดกลไกควบคมุและตรวจสอบให้มีการใช้เงินกองทนุอยา่งมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 

3. การหลดุพ้นจากความยากจน หรือพอกินพอใช้ ท้องถ่ินอยากให้มีการวดัตรงนีเ้น่ืองจาก

เป็นวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุฯ ท่ีต้องการให้กองทนุฯ นีส้ามารถชว่ยให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะคนจน

นัน้ พอกินพอใช้ หรือหลดุพ้นจากความยากจนได้ 

4.2.2 ผลการศึกษาของ 12 จังหวัด  

ผลการวิเคราะห์ตอ่ไปนีจ้ะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เคร่ืองมือและหลกัการเดียวกนักบักรณีของ

จงัหวดัเพชรบุรี แต่เป็นการวิเคราะห์โดยรวมกลุ่มตวัอย่างอีก 12 จงัหวดัเข้าด้วยกนั และสามารถ

อธิบายผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ได้ด้วยเหตผุลเช่นเดียวกบัในกรณีจงัหวดัเพชรบรีุ อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ใน
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กรณีนีจ้ะเป็นผลโดยรวมท่ีไม่มีมิติของพืน้ท่ีท่ีชัดเจนเท่าในกรณีของจังหวัดเพชรบุรี โดยผลการ

วิเคราะห์สรุปได้ดงันี ้

ช) การยื่นขอสินเช่ือจากกองทุนหมู่บ้าน (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการย่ืนขอสนิเช่ือจากกองทนุหมูบ้่าน มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.7 ประกอบ) 

1. ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาไมเ่กิน 2ปี 

2. จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรมอยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 

3. สถานะครัวเรือนไมพ่อกินพอใช้ 

4. จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 4คน 

5. ครัวเรือนภาคเกษตร 
6. สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.7 Risk Analysis การยื่นขอสินเช่ือจากกองทุนหมู่บ้าน (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาไมเ่กิน 2ปี 1.22 1.15 1.02 - 1.29 

จํานวนคณะกรรมการท่ีได้รับการฝึกอบรม

อยา่งน้อย 3 คนขึน้ไป 

1.32 1.16 1.03 - 1.31 

สถานะครัวเรือนไมพ่อกินพอใช้ 0.64 0.76 0.67 - 0.87 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 4คน 0.6 0.76 0.68 - 0.85 

ครัวเรือนภาคเกษตร 1.76 1.49 1.33 - 1.67 

สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้ 0.06 0.06 0.06 - 0.08 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• การท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาไม่เกิน 2 ปี จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะย่ืนของสินเช่ือจากกองทุน

หมูบ้่าน มากกวา่ การท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มามากกวา่ 2 ปี 
คาํอธิบาย: ในกรณีนีอ้าจอธิบายไดถึ้งการทีค่ณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ข้ึนไดไ้ม่นานมีประสิทธิภาพและ

กระตือรือร้นในการสือ่สารและชกัชวนใหค้นมายืน่ขอกูม้ากกว่า 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: กรรมการใหม่ จะเป็นกองทนุใหม่ทีมี่เงินมากกว่า จึงมีผูยื้น่กู้

มากกว่าเพราะคิดว่าโอกาสทีจ่ะไดกู้มี้มากข้ึน 
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• การมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านท่ีได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบักองทนุหมู่บ้านอย่างน้อย 3 คน

ขึน้ไป จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะย่ืนของสินเช่ือจากกองทุนหมู่บ้าน มากกว่า การท่ีมีกรรมการ

กองทนุหมูบ้่าน ไมเ่กิน 2 คน ได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบักองทนุหมูบ้่าน 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามวา่มีรายได้ไมพ่อกินพอใช้ ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกมากกว่า 4 คน (ซึง่จะ

มีภาระการใช้จ่ายในครอบครัวสงู) ครัวเรือนเกษตร (คนท่ีหารายได้หลกัประกอบอาชีพเกษตกร) 

และครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะย่ืนขอสนิเช่ือจากกองทนุหมูบ้่าน มากกวา่ 

ซ) การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.8 ประกอบ) 

1. จํานวนเงินให้กู้สงูสดุ ต่ํากวา่ 2 หม่ืนบาท 

2. มีบนัทกึการขอกู้ เงินท่ีชดัเจนและหาง่าย 

3. ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 

4. ครัวเรือนภาคเกษตร 
5. สถานะครัวเรือนไมพ่อกินพอใช้ 

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.8 Risk Analysis การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

จํานวนเงินให้กู้สงูสดุ ต่ํากวา่ 2 หม่ืนบาท 1.28 1.14 1.02 - 1.26 

มีบนัทกึการขอกู้ เงินท่ีชดัเจนและหาง่าย 1.72 1.57 1.31 - 1.89 

ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 2.5 2.29 2.07 - 2.53 

ครัวเรือนภาคเกษตร 1.79 1.54 1.38 - 1.70 

สถานะครัวเรือนไมพ่อกินพอใช้ 0.69 0.75 0.67 - 0.83 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• จํานวนเงินท่ีให้กู้สงูสดุไม่เกิน 2 หม่ืนบาท จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะได้รับเงินกู้ จากกองทุน

หมูบ้่าน มากกวา่ จํานวนเงินท่ีให้กู้สงูสดุ 2 หม่ืนบาทขึน้ไป  
คาํอธิบาย: อธิบายไดถึ้งการกระจายเงินกองทนุเป็นกอ้นย่อยจะทําใหค้นมีโอกาสไดร้บัเงินกูเ้พ่ิมข้ึน 
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• การมีบนัทึกการของกู้ เงินแยกเป็นรายๆอย่างชดัเจนและหาง่าย จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะได้รับ

เงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน มากกวา่ ไมมี่บนัทกึการของกู้ เงิน 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ครัวเรือนท่ีมีการกู้ เงินจากแหลง่เงินกู้ อ่ืน นอกเหนือนจากการกู้ เงินกองทนุหมู่บ้าน จะมีโอกาส ท่ี

ครัวเรือนจะได้รับเงินกู้ จากกองทุนหมู่บ้าน มากกว่า ครัวเรือนท่ีไม่มีการกู้ เงินจากแหล่งเงินกู้ อ่ืน 

นอกเหนือนจากการกู้ เงินกองทนุหมูบ้่าน 

• คนท่ีหารายได้หลกัประกอบอาชีพเกษตกร  จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะได้รับเงินกู้ จากกองทุน

หมูบ้่าน มากกวา่ คนท่ีหารายได้หลกัประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

• ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามว่ามีรายได้ ไม่พอกินพอใช้ จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะได้รับเงินกู้จาก

กองทนุหมูบ้่าน มากกวา่ ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามวา่มีรายได้พอกินพอใช้ 
ข้อสังเกต: และจากการดูข้อมูลการนําเงินกูก้องทนุหมู่บา้นไปใช ้ พบว่ามีการนําไปใชจ่้ายดา้น

การเกษตรในสดัส่วนทีสู่งทีส่ดุ (อธิบายสนบัสนนุการทีค่รวัเรือนเกษตรมีโอกาสทีจ่ะยืน่กูแ้ละไดร้บั

เงินกูสู้งกว่า) และใชจ่้ายในชีวิตประจําวนัในสดัส่วนสูงรองลงมาใกลเ้คียงกบัการนําไปคา้ขาย 

(อธิบายสนบัสนนุการทีค่รวัเรือนทีไ่ม่พอกินพอใชมี้โอกาสทีจ่ะยืน่กูแ้ละไดร้บัเงินกู้สูงกว่า) 

การนําเงนิกู้กองทุนหมู่บ้านไปใช้ 

 จาํนวน เปอร์เซน็ต์ เปอร์เซน็ต์
1 ใช้จ่ายประจําวนั 502 15.40% 15.40% 
2 ซือ้ววั 247 7.60% 23.00% 
3 เพาะปลกู 29 0.90% 23.80% 
4 ลงทนุค้าขาย 540 16.50% 40.40% 
5 เลีย้งไก่/เป็ด/หม ู 68 2.10% 42.50% 
6 เลีย้งปลา/เลีย้งกุ้ง 81 2.50% 45.00% 
7 ซือ้จกัรเยบ็ผ้า 10 0.30% 45.30% 
8 ซือ้เคร่ืองมือการเกษตร 44 1.30% 46.60% 
9 ซอ่ม/สร้างบ้าน 79 2.40% 49.00% 
10 ขดุบอ่นํา้ 6 0.20% 49.20% 
11 ใช้เพ่ือการศกึษา 113 3.50% 52.70% 
12 ลงทนุทําหตัถกรรม/งานฝีมือ 23 0.70% 53.40% 
13.ป่วย/รักษาอาการ 8 0.20% 53.60% 
14.ลงทนุ/ใช้จ่ายทางการเกษตรและเลีย้งสตัว์ 1151 35.30% 88.90% 
15.เพ่ือการลงทนุ/ใช้เป็นทนุหมนุเวียน 249 7.60% 96.50% 
16.จ่ายคืนหนีส้ินอ่ืนๆ 99 3.00% 99.60% 
17.เก็บไว้ยามฉกุเฉิน 14 0.40% 100.00% 
รวม 3263 100.00%  
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ฌ) การได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้านของคนจน (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้คนจนมีการได้รับเงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.9 ประกอบ) 

1. ในคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านท่ีมีผู้หญิงเป็นคณะกรรมการมากกวา่ 5 คน 

2. มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนัครบจํานวน 

3. ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 

4. จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่านไมเ่กิน 200 หลงัคาเรือน 

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้
 

ตาราง 4.9 Risk Analysis ครัวเรือนยากจนได้รับเงนิกู้จากกองทุนหมู่บ้าน (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ในคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านท่ีมีผู้หญิงเป็น
คณะกรรมการมากกวา่ 5 คน 

2.54 1.69 1.30 - 2.20 

มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในปัจจบุนัครบจํานวน 0.85 0.64 0.49 - 0.86 

ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 1.98 2.03 1.68 - 2.47 

จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่านไมเ่กิน 200 หลงัคาเรือน 1.95 2.23 1.84 - 2.69 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีมีผู้หญิงเป็นคณะกรรมการมากกว่า 5 คน จะมีโอกาส ท่ี

ครัวเรือนท่ียากจนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุหมู่บ้าน มากกว่า ในคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านมี

ผู้หญิงเป็นคณะกรรมการไมเ่กิน 5 คน 
คาํอธิบาย: ผูห้ญิงจะมีความละเอียดรอบคอบ มีความเห็นใจและอ่อนไหว ทําใหก้ารใหเ้งินกู้ไม่ตก

หล่นคนจนไป 

• ปัจจบุนัมีคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านครบจํานวน  จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนท่ียากจนจะได้รับ

เงินกู้จากกองทนุหมูบ้่าน มากกวา่ มีคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านไมค่รบจํานวน 
คาํอธิบาย:  การมีคณะกรรมการจํานวนมากจะช่วยใหมี้ความหลากหลาย มีโอกาสทีค่ณะกรรมการ

จะไม่เป็นกลางนอ้ย นอกจากนีก้ารมีคณะกรรมการมากจะทําใหมี้ข้อมูลขาวสารมากข้ึนโดยเฉพาะ

ข้อมูลคนจน 

• จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ ไม่เกิน 1 หม่ืนบาท จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนท่ียากจนจะได้รับเงินกู้จากกองทนุ

หมูบ้่าน มากกวา่ จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ มากกวา่ 1 หม่ืนบาท 
คาํอธิบาย:  แสดงถึงการกระจายของเงินกองทนุเป็นกอ้นย่อย ทําใหท้ัว่ถึงคนจนมากข้ึน 
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ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่านไมเ่กิน 200 หลงัคาเรือน จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนท่ียากจนจะได้รับเงินกู้

จากกองทนุหมูบ้่าน มากกวา่ จํานวนครัวเรือนในหมูบ้่านมากกวา่ 200 หลงัคาเรือน 
คาํอธิบาย: หมู่บา้นขนาดเล็กจะเพ่ิมโอกาสในการใหกู้ไ้ดท้ัว่ถึง และโอกาสทีค่นจนจะไดร้บัเงินกู้จะมี

มากข้ึนดว้ย 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: น่าจะข้ึนอยู่กบัการบริหารจดัการของคณะกรรมการดว้ยว่า 

พิจารณาใหกู้เ้ป็นรายเดือน หรือ รายปี ซ่ึงจะมีผลต่อการไดร้บัเงินกูม้ากข้ึน 

ญ) การขยายกิจการ (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการขยายกิจการ มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.10 ประกอบ) 

1. คณะกรรมการคดิดอกเบีย้เงินกู้ของกองทนุหมูบ้่าน ไมเ่กินร้อยละ 6  

2. ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านมากกวา่ 1 หม่ืนบาท 

3. ไมมี่คณะกรรมการท่ีมาจากครัวเรือนท่ียากจน  

4. ในครัวเรือนมีคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี  

5. ครัวเรือนภาคเกษตร 
6. ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 

7. ครัวเรือนไมย่ากจน (เกณฑ์รายได้) 

8. สถานะครัวเรือนพอกินพอใช้ 

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 4.10 Risk Analysis การขยายกจิการ (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

คณะกรรมการคิดดอกเบีย้เงินกู้ของกองทนุหมูบ้่าน 

ไมเ่กินร้อยละ 6  

1.65 1.86 1.29 - 2.69 

ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านมากกวา่ 1 หม่ืนบาท 0.66 0.69 0.52 - 0.90 

ไมมี่คณะกรรมการท่ีมาจากครัวเรือนท่ียากจน  0.50 0.56 0.41 - 0.77 

ในครัวเรือนมีคนท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี  1.85 1.80 1.37 - 2.37 

ครัวเรือนภาคเกษตร 1.88 1.87 1.43 - 2.45 

ครัวเรือนได้รับเงินกู้จากแหลง่อ่ืน 1.51 1.51 1.11 - 2.05 
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ครัวเรือนไมย่ากจน (เกณฑ์รายได้) 0.39 0.45 0.31 - 0.67 

สถานะครัวเรือนพอกินพอใช้ 1.93 1.71 1.25 - 2.33 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• คณะกรรมการคิดดอกเบีย้เงินกู้ของกองทนุหมู่บ้าน ไม่เกินร้อยละ 6 จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนมี

ขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่าคณะกรรมการคิดดอกเบีย้เงินกู้ ของกองทุน

หมูบ้่าน มากกวา่ร้อยละ 6 
คาํอธิบาย: อตัราดอกเบี้ยทีต่ํ่าแสดงถึงตน้ทนุทางการเงินทีต่ํ่า ทําใหมี้โอกาสในการขยายกิจการได้

มากข้ึน 

ข้อสังเกต: ข้อคน้พบในเร่ืองอตัราดอกเบี้ยนีแ้ตกต่างจากกรณีของจงัหวดัเพชรบรีุ(ทีอ่ตัราดอกเบีย้ที่

จะทําใหมี้โอกาสในการขยายกิจการมากกว่าคือไม่เกินร้อยละ 5) ทัง้นีเ้นือ่งจากในกรณี 12 จงัหวดันี้

มีการคิดอตัราดอกเบีย้กองทนุหมู่บา้นทีเ่กินร้อยละ 6 ดว้ย จึงทําใหมี้ขีดจํากดัของอตัราดอกเบีย้ใน

ระดบัทีสู่งกว่า อย่างไรก็ดีในเร่ืองอตัราดอกเบี้ยนีย้งัสามารถอธิบายไดด้ว้ยเหตผุลเดียวกนักบัทัง้สอง

กลุ่มจงัหวดัคือ อตัราดอกเบีย้ทีต่ํ่ากว่าแสดงถึงตน้ทนุทางการเงินทีต่ํ่ากว่า ทําใหมี้โอกาสในการจะ

ขยายกิจการไดม้ากกว่า 

อัตราดอกเบีย้กองทุนหมู่บ้านที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจดัเก็บ 

 กลุ่ม 12 จังหวัด เพชรบุรี 
ไมเ่กินร้อยละ 5 1151 16.1%  126 3.9% 
ร้อยละ 5  503 7.0%  747 23.3% 
ร้อยละ 6 3926 55.0% 2335 72.8% 
เกินร้อยละ 6 1556 21.8 - - 
รวม 7136 100% 3208 100% 

 

• จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ มากกว่า 1 หม่ืนบาท จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบ

ปีท่ีผา่นมา มากกวา่จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ ไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 
คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: เงินกูที้ไ่ปใชข้ยายกิจการ จะช่วยครวัเรือนทีมี่รายไดป้านกลาง 

ส่วนครวัเรือนทีมี่หนีจ้ะหาเงินปลดหนีเ้พือ่กูใ้นครัง้ต่อไปอีด 

• ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีคณะกรรมการท่ีมาจากครัวเรือนท่ียากจน จะมีโอกาส ท่ี

ครัวเรือนมีขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่าในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี

คณะกรรมการท่ีมาจากครัวเรือนท่ียากจน 

คาํอธิบาย: เนือ่งจากจะเพ่ิมโอกาสทีจ่ะเนน้เร่ืองของธุรกิจและการขยายกิจการมากข้ึนเพ่ิมเติมจาก

การบรรเทาความยากจน 
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ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ในครัวเรือนท่ีมีคนอายไุม่เกิน 45 ปี จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ี

ผา่นมา  มากกวา่ ในครัวเรือนท่ีมีคนอายมุากกวา่ 45 ปี 

• ครัวเรือนภาคเกษตร (คนท่ีหารายได้หลกัประกอบอาชีพเกษตกร)   จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะ

ขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่าครัวเรือนนอกภาคเกษตร (คนท่ีหารายได้หลกั

ประกอบอาชีพอ่ืนๆ) 

• ครัวเรือนท่ีมีการกู้ เงินจากแหลง่เงินกู้ อ่ืน นอกเหนือนจากการกู้ เงินกองทนุหมู่บ้าน จะมีโอกาส ท่ี

ครัวเรือนจะขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่า ครัวเรือนท่ีไม่มีการกู้ เงินจากแหล่ง

เงินกู้ อ่ืน นอกเหนือนจากการกู้ เงินกองทนุหมูบ้่าน 

• ครัวเรือนท่ีไม่ยากจน จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะขยายธุรกิจท่ีมีอยู่แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา มากกว่า 

ครัวเรือนท่ียากจน 

• ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามว่ามีรายได้พอกินพอใช้ จะมีโอกาส ท่ีครัวเรือนจะขยายธุรกิจท่ีมีอยู่

แล้วในรอบปีท่ีผา่นมา มากกวา่ ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามวา่มีรายได้ ไมพ่อกินพอใช้ 

ฎ) การได้รับคืนเงนิกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการได้รับคืนเงินกู้ของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.11 ประกอบ) 

1. ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มา มากกวา่ 2ปี*** 

2. คณะกรรมการมีการประชมุกนั น้อยกวา่12 ครัง้ตอ่ปี 

3. ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 

4. สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้

5. ครัวเรือนภาคเกษตร 
6. ครัวเรือนยากจน (เกณฑ์รายได้) 

7. การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็นหรือคาดวา่ต้องขายสนิทรัพย์    

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้
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ตาราง 4.11 Risk Analysis การได้รับคืนเงนิกู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (12 จงัหวัด) 
 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มา มากกวา่ 2ปี*** 0.52 0.48 0.38 - 0.61 

คณะกรรมการมีการประชมุกนั น้อยกวา่12 ครัง้ตอ่ปี 0.36 0.47 0.37 - 0.60 

ได้รับเงินกู้กองทนุหมูบ้่านไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท 2.35 2.4 1.93 - 2.99 

สถานะหนีส้นิของครัวเรือน : มีหนี ้ 0.46 0.47 0.30 - 0.74 

ครัวเรือนภาคเกษตร 2.11 1.88 1.52 - 2.32 

ครัวเรือนยากจน (เกณฑ์รายได้) 5.67 4.15 2.99 - 5.75 

การคืนเงินกู้ของครัวเรือนโดยมีความจําเป็นหรือคาด 2.13 2.26 1.44 - 3.55 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• การท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มาเกิน 2 ปีขึน้ไป  จะมีโอกาสท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ีผ่านมาทัง้หมด  

มากกวา่ การท่ีคณะกรรมการจดัตัง้มามากกวา่ 2 ปี  
***ข้อสังเกต: ข้อคน้พบในกรณีนีแ้ตกต่างจากกรณีของเพชรบรีุ ในกรณีนีไ้ม่ไดห้มายความว่า

คณะกรรมการทีจ่ดัตัง้มาไดไ้ม่นานมีการจดัการเร่ืองการคืนเงินกู้ไดไ้ม่ดีหรือไม่มีประสิทธิภาพ 

เนือ่งจากคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ข้ึนในกรณี 12 จงัหวดันีส่้วนใหญ่ถึงร้อยละ 45.80 (ดูตารางดา้นล่าง) 

จดัตัง้ข้ึนเมือ่ประมาณ 1 ปีทีผ่่านมา หรือไม่เกิน 12 เดือน ซ่ึงระยะเวลาดงักล่าวจะยงัไม่ครบ

กําหนดการจ่ายคืนเงินกู้ จึงดูเหมือนมีการจ่ายคืนเงินกูไ้ม่ครบถว้น เทียบกบัคณะกรรมการทีจ่ดัตัง้มา

นาน (3 ปีข้ึนไป) ทีมี่การจ่ายืนเงินกูร้ะยะหน่ึงแลว้ ซ่ึงผลจากตาราง 4.11 จึงเป็นเพียงการยืนยนัว่า

คณะกรรมการทีมี่การจดัตัง้มานานดงักล่าวมีการจดัการเร่ืองการคืนเงินกูไ้ดดี้อย่างทีค่วรจะเป็น ต่าง

จากในกรณีของเพชรบรีุทีค่ณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ข้ึนส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.80 (32.49 + 35.40) 

จดัตัง้ข้ึนมานาน แต่คณะกรรมการทีจ่ดัตัง้ไม่นานกลบัมีการจดัการเร่ืองการคืนเงินกูที้ดี่กว่า ซ่ึง

สามารถอธิบายไดด้ว้ยประสิทธิภาพของคณะกรรมการโดยตรง 

ระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดตัง้ขึน้มา 

 กลุ่ม 12 จังหวัด เพชรบุรี 

ไมเ่กิน 12 เดือน 3209 45.8%   401 12.5% 

มากกวา่ 1 ปีแต่ไมเ่กิน 2 ปี 1383 19.7%   633 19.7% 

มากกวา่ 2  ปีแตไ่มเ่กิน 3 ปี 1772 25.3%  1038 32.4% 

มากกวา่ 3 ปี  646  9.2%  1136 35.4% 

รวม 7010 100% 3208 100% 

 

• การท่ีคณะกรรมการมีการประชมุกนัน้อยกว่า 12 ครัง้ ตอ่ปี จะมีโอกาสท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ี

ผา่นมาทัง้หมด มากกวา่ การท่ีคณะกรรมการมีการประชมุกนัไมน้่อยกวา่ 12 ครัง้ ตอ่ปี 
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• จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ ไม่เกิน 1 หม่ืนบาท จะมีโอกาสท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ีผ่านมาทัง้หมด 

มากกวา่ จํานวนเงินกู้ ท่ีได้รับ มากกวา่ 1 หม่ืนบาท 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• การท่ีครัวเรือนมีหนีส้ิน จะมีโอกาสท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ีผ่านมาทัง้หมด มากกว่า การท่ี

ครัวเรือนไมมี่หนีส้นิ ซ่ึงสนบัสนนุในเร่ืองของการมีการกูจ้ากแหล่งอืน่ดว้ย 

คําอธิบาย: ในกรณีของครัวเรือนท่ีมีหนีอ้ยู่ในปัจจุบันจะมีลักษณะของการกู้ ต่อเน่ืองดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้นจะพยายามคืนเงินกู้ให้หมดเพ่ือท่ีจะได้กู้ต่อไป  

• ครัวเรือนภาคเกษตร (คนท่ีหารายได้หลกัประกอบอาชีพเกษตกร) ครัวเรือนท่ียากจน และ

ครัวเรือนท่ีมีความจําเป็นต้องขายท่ีดิน/สตัว์เลีย้ง/สินทรัพย์อ่ืนๆ เพ่ือมาใช้คืนเงินกู้  จะมีโอกาสท่ีมี

การจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ีผา่นมาทัง้หมด มากกวา่  

คําอธิบาย: การท่ีครัวเรือนเกษตรและครัวเรือนยากจนมีการคืนเงินกู้ครบถ้วนมากกว่า แสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนเหล่านีม้กัจะทาํตามกฎเกณฑ์ท่ีถกูต้ังให้ และมกัจะไม่มีทางเลือกมากนักในการท่ีจะออกจากกฎเกณฑ์น้ัน 

อย่างไรก็ดี เม่ือมีการกู้ก่อหนีเ้พ่ิมเติมโดยเฉพาะเพ่ือใช้ในการทาํการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ดังได้อธิบายแล้ว 
ซ่ึงระยะเวลาของผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเกษตรไม่เร็วพอทันกับระยะการชาํระคืนเงินกู้ ดังน้ันรายได้ท่ีได้
กลบัมาอาจไม่เพียงพอท่ีจะให้คืนเงินกู้จนต้องมีการขายสินทรัพย์เพ่ิมเติม 

ฏ) การจ่ายคืนดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตามเวลา (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการจ่ายคืนดอกเบีย้และเงินต้นตรงตามเวลา มากขึน้ คือ (ดตูาราง 4.12 ประกอบ) 

1. การจ่ายคืนปีละครัง้   
2. ครัวเรือนภาคเกษตร 
3. สถานะพอกินพอใช้ของครัวเรือน 

4. ครัวเรือนไมต้่องมีการขายท่ีดนิ/สตัว์เลีย้ง/สนิทรัพย์อ่ืนๆหรือกู้ ยืมจากแหลง่เงินกู้ อ่ืนเพ่ือ

มาคืนเงินกู้  

โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยัดงันี ้
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ตาราง 4.12 Risk Analysis การจ่ายคืนดอกเบีย้และเงนิต้นตรงตามเวลา (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

การจ่ายคืนปีละครัง้   5.85 5.77 3.94 - 8.43 

ครัวเรือนภาคเกษตร 2.63 2.06 1.41 - 3.02 

สถานะพอกินพอใช้ของครัวเรือน 1.98 1.77 1.25 - 2.51 

ครัวเรือนไมต้่องมีการขายท่ีดิน/สตัว์เลีย้ง/สนิทรัพย์

อ่ืนๆหรือกู้ ยืมจากแหลง่เงินกู้ อ่ืนเพ่ือมาคืนเงินกู้  

2.21 2.35 1.66 - 3.34 

ตวัแปรนโยบาย (Actionable Factors) 

• จ่ายคืนปีละครัง้ จะมีโอกาส ท่ีจะสามารถจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นตรงตามเวลา มากกว่าการจ่าย

คืนมากกวา่ปีละครัง้ 

ตวัแปรสภาพแวดล้อม (Conditioners) 

• ครัวเรือนภาคเกษตร (คนท่ีหารายได้หลักประกอบอาชีพเกษตกร) และครัวเรือนท่ีตอบ

แบบสอบถามวา่มีรายได้พอกินพอใช้ จะมีโอกาสท่ีจะสามารถจ่ายดอกเบีย้และเงินต้นตรงตามเวลา 

มากกวา่ 

• ครัวเรือนท่ีไมต้่องมีการขายท่ีดิน/สตัว์เลีย้ง/สินทรัพย์อ่ืนๆหรือกู้ ยืมจากแหลง่เงินกู้ อ่ืน  จะมีโอกาส

ท่ีมีการจ่ายคืนเงินกู้ ในปีท่ีผา่นมาทัง้หมด มากกวา่   
ข้อสังเกต: ผลในกรณีนีจ้ะแตกต่างจากผลของจงัหวดัเพชรบรีุ สามารถอธิบายไดจ้ากการทีใ่นกลุ่ม 

12 จงัหวดันีมี้การนําเงินกูที้ไ่ดม้าไปลงทนุคา้ขาย (ประมาณร้อยละ 16.50) (ดูตารางการนําเงินกู้

กองทนุหมู่บา้นไปใชใ้นข้างตน้) มากกว่าในกรณีของจงัหวดัเพชรบรีุ (ประมาณร้อยละ 15.30) อาจ

กล่าวไดว่้าในกลุ่ม 12 จงัหวดั มีโอกาสในการนําเงินกูไ้ปลงทนุคา้ขายมากกว่าและไดผ้ลตอบแทนทีดี่

พอ จึงไม่จําเป็นตอ้งมีการขายสินทรพัย์เพือ่นํามาจ่ายคืนเงินกู้ดงักล่าว 

4.3 ข้อเสนอทางนโยบาย: โครงการกองทุนหมู่บ้าน 

จากผลการวิเคราะห์โอกาสเปรียบเทียบของตวัแปรนโยบายและตวัแปรสภาพแวดล้อมตอ่

ผลลพัธ์ของโครงการกองทนุหมูบ้่านดงัท่ีได้กลา่วไปทัง้หมดในข้างต้น สามารถสรุปนยัยะตอ่

ข้อเสนอแนะทางนโยบายท่ีจะช่วยเพิ่มผลลพัธ์ของโครงการกองทนุหมูบ้่านได้ดงันี ้
 นโยบาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 

1. เพ่ือให้มีการย่ืนขอกู้และการได้รับเงินกู้มากขึน้ 

คณะกรรมการ  

จํานวนกรรมการควรมีครบจํานวน  

-มีผู้สนใจย่ืนขอกู้มากขึน้ 

-คนจนได้รับเงินกู้มากขึน้ 

-ช่วยให้ได้รับคืนเงินกู้ครบถ้วน 
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 นโยบาย ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 

 

อบรมให้กรรมการมีความรู้การดําเนินงานกองทนุหมูบ้่าน 

(อย่างนอ้ย 3 คน) 

-มีผู้สนใจย่ืนขอกู้มากขึน้ 

-ผู้ขอกู้ โดยรวมได้รับเงินกู้มากขึน้ 

สง่เสริมการมีกรรมการผู้หญิง (อย่างนอ้ย 5 คน) -คนจนได้รับเงินกู้มากขึน้ 

-กวดขนัให้กรรมการดําเนินงานอยา่งโปร่งใส (เช่นการมีบนัทึก

การขอกูที้ช่ดัเจนแยกเป็นรายๆ และหาง่าย) มีหลกัฐานชดัเจน

และรัดกมุด้านการเงิน (เช่น การมีบนัทึกรายงานประจําปีที่

แสดงฐานะทางการเงินของกองทนุทีช่ดัเจน) 

-ผู้ขอกู้ โดยรวมและคนจนได้รับเงินกู้มากขึน้ 

-ช่วยให้สามารถจดัการให้มีการจ่ายคืนดอกเบีย้

และเงินต้นตามเวลาท่ีกําหนด 

จาํนวนเงนิให้กู้  

พิจารณาวงเงินกู้ ให้เหมาะสมกบัเป้าหมายของกองทนุ โดย 

1. เป้าหมายบรรเทาความยากจน 

    -กระจายเงินกองทนุเป็นก้อนยอ่ยให้ทัว่ถงึมากขึน้ 

-คนจนได้รับเงินกู้มากขึน้ 

2. เป้าหมายสง่เสริมรายได้ (เพิ่มโอกาสในการขยายกิจการ) 

    -การให้กู้ควรพิจารณาท่ีตวัโครงการเป็นหลกั (แทนท่ีจะลด

จํานวนเงินให้กู้ ในแตล่ะรายลงกรณีท่ีจํานวนเงินกองทนุฯไมพ่อ

กบัผู้ ย่ืนขอกู้)  และ 

    -พิจารณาพิเศษกรณีกู้ เกิน 1 หม่ืนบาท 

-มีผู้สนใจย่ืนขอกู้มากขึน้ 

-ขยายกิจการมากขึน้ 

   - คิดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ฯ ไมเ่กินร้อยละ 6 -ขยายกิจการมากขึน้ 

หมายเหต:ุ หลกัเกณฑ์ผู้กู้ ท่ีมีโอกาสขยายกิจการสงู 

-มีการกู้จากแหลง่อ่ืนเสริมด้วย 

-ครัวเรือนมีคนหนุ่มสาวช่วยทํางาน (อาย<ุ 45 ปี) 

-เป็นครัวเรือนท่ีไมย่ากจน 

-สว่นใหญ่จะเป็นการขยายกิจการด้านการเกษตรของ

ครัวเรือนเกษตร 

 

3. เพ่ือให้มีการคืนเงินกู้ ท่ีครบถ้วน และตรงเวลา  

-พิจารณาวงเงินกู้ ไมใ่ห้สงูเกินไป (ไมเ่กิน 1 หม่ืนบาท) และ

ระยะเวลาคืนไม่เร็วเกินไป (กําหนดให้จ่ายคืนปีละครัง้) 
ได้รับคืนเงินกู้ ท่ีครบถ้วน และตรงเวลา 

หมายเหต:ุ ลกัษณะของผู้กู้ ท่ีมกัจะจ่ายคืนเงินครบถ้วน ตรงเวลา  

-ครัวเรือนยากจน (จะพยายามจ่ายจนครบ) 

-มีทรัพย์สนิท่ีพอจะขายได้เม่ือจําเป็น เพ่ือมาคืนเงินกู้  

-ครัวเรือนพอกินพอใช้ (จะจ่ายตรงเวลา) 
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ข้อคดิเหน็จากท้องถิ่นต่อข้อเสนอทางนโยบาย 

1. การมีคณะกรรมการครบจาํนวน  
ขอให้เน้นวา่เป็นการครบจํานวนตามระเบียบกองทนุ คือ 9 -15 คน หากมีเหตอุนัไมค่รบ

ประการใด ควรสรรหาคณะกรรมการใหมเ่พ่ือให้ครบโดยเร็ว  

2. คดิอัตราดอกเบีย้เงนิกู้ไม่เกินร้อยละ 6 
ข้อเท็จจริง  หมูบ้่านท่ีสามารถดําเนินงานกองทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ (หมูบ้่าน 5 ดาว) 

จะสามารถได้รับเงินกู้ เพิ่มจากธนาคารออมสนิอีก 300,000 บาท(เป็นโบนสัให้กบัหมูบ้่านท่ีสามารถ

บริหารจดัการเงินกองทนุฯได้อยา่งมีประสทิธิภาพ) ในอตัราดอกเบีย้ 6% ทําให้เกิดอตัราดอกเบีย้ 2 

ระดบั คือ อตัราดอกเบีย้กองทนุฯ 1 ล้านบาท ซึง่จะอยูใ่นระดบั 5-6% เม่ือมีเงินโบนสัเพิ่ม ทําให้

คณะกรรมการฯไมส่ามารถคดิดอกเบีย้ท่ีตา่งกนัได้กบัผู้กู้  คณะกรรมการฯ (จงัหวดัพจิิตร) จงึคดิ

ดอกเบีย้เทา่กนัหมดทกุคน คือ 7% ท่ีประชมุมีข้อคดิเห็นท่ีไมส่ามารถสรุปได้ ดงันี ้

1) ความเห็นจากคณะกรรมการกองทนุ คือ ไมส่ามารถคดิดอกเบีย้ตา่งกนัได้ คือ 5-6% 

สําหรับเงินกองทนุ 1 ล้านบาท และมากกวา่ 6% สําหรับเงินสว่นโบนสั เพราะจะมี

ปัญหาในการอธิบายกบัชาวบ้านวา่ใครควรจะได้เงินกู้จากก้อนไหน  

2) NGO เห็นวา่ ควรคดิดอกเบีย้เทา่กนั คือ เท่ากบัอตัราดอกเบีย้ของกองทนุ 1 ล้าน

บาท เพราะเงิน 1 ล้านนัน้ หมูบ้่านได้มาฟรีๆ เหมือนกบัดอกเบีย้เทา่กบั 0 อยูแ่ล้ว 

3) นกัวชิาการ มีความเห็นวา่ ควรคดิตา่งกนั แตค่ณะกรรมการกองทนุฯต้องตัง้เกณฑ์ใน

การพิจารณาวา่ ใครควรจะได้รับเงินกู้จากกองไหน 

3. การคืนเงนิกู้ครบถ้วนและตรงเวลา 
ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับระเบียบกองทุนในปัจจุบนัท่ีให้ชําระคืนภายใน 1 ปี หรือ

พิจารณาผอ่นผนัได้เป็นรายๆ ไปตามมตเิห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการกองทนุฯ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ   

1. เงินของคนจนมีอยู่แล้ว คือ เงินกองทนุ กขคจ. ประมาณ 2.8 แสนบาท ซึง่ขึน้อยู่กบัการบริหาร

จดัการของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลกั ถ้าต้องการให้คนจนเข้าถึงแหลง่เงิน ควรแยกเงินก้อนนีไ้ว้สําหรับคน

จน 

2. คนจนมีโอกาสเข้าถึงเงินกองทนุฯตา่งๆน้อยกวา่กลุม่คนอ่ืนๆ เพราะนอกจากจะไมมี่คนกล้าคํา้

ประกนัการกู้แล้ว การใช้เงินของคนจนอาจต้องการพี่เลีย้ง (ซึง่อาจจะเป็น NGO หรือ เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐ) ให้คําแนะนํา เชน่ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทนุด้านการเกษตร เป็นต้น 
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3. ถ้าตอ่ไปจะมีเงินกระจายมายงัหมูบ้่าน ขนาดของหมูบ้่านควรเป็นตวัแปรหนึง่ท่ีต้องนําเข้าไป

พิจารณา 

4. รัฐควรคดิตอ่เร่ืองการคดิดอกเบีย้ในระดบัท่ีตา่งกนั ไมเ่ช่นนัน้ คนจนจะยิง่มีโอกาสน้อยลงท่ีจะ

เข้าถึงเงินกองทนุหมูบ้่าน 

5. อยากให้มีเครือขา่ยของกองทนุหมูบ้่านเพ่ือช่วยเหลือกนัระหวา่งหมูบ้่านท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี
กบัหมูบ้่านท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

6. เร่ืองความโปร่งใสของคณะกรรมการกองทนุฯ ควรมีชอ่งทางให้รายงานความไมโ่ปร่งใส และควร

มีกฎหมายรองรับในเร่ืองนีด้้วย 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษา Risk Analysis 
นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 

 

5.1 สาระสาํคัญของนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค 

ความเป็นมาและความสาํคัญของโครงการ 

การสร้างหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าถือเป็นนโยบายท่ีสําคญัและเร่งดว่นท่ีจะชว่ยให้คนไทย

มีหลกัประกนัสขุภาพท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานนําไปสูก่ารมีภาวะคณุภาพชีวิตท่ีดี  ในปัจจบุนั

ระบบประกนัสขุภาพของไทยประกอบด้วย ระบบ 30 บาท รักษาทกุโรค  ระบบประกนัสงัคม  ระบบ 

สวสัดกิารรักษาพยาบาลของข้าราชการและครอบครัวรวมทัง้พนกังานรัฐวิสาหกิจ และระบบความ 

คุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ  ประเดน็ท่ีน่าสนใจและมีการพดูถึงเป็นอยา่งมาก

คือควรจะมีการสร้างหลกัประกนัสขุภาพสําหรับผู้ ท่ีมีรายได้น้อยหรือผู้ ท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเอง

เสียก่อน  ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีเข้าถึงบริการสาธารณสขุได้ยากกวา่กลุม่คนอ่ืนๆ ดงันัน้ทางรัฐบาลจงึหนัมา

ให้ความสนใจและเร่ิมดําเนินนโยบายตา่งๆ  ซึง่ความชดัเจนของการดําเนินนโยบายเร่ิมตัง้แตรั่ฐบาล

ของ ม.ร.ว. คกึฤทธ์ิ  ปราโมช  โดยในปี พ.ศ. 2518 ได้เร่ิมโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้ มีรายได้น้อย

ด้านการรักษาพยาบาล (สปน.) ตอ่มาโครงการนีไ้ด้ขยายความคุ้มครองไปยงักลุม่อ่ืนๆ ได้แก่ ผู้สงูอาย ุ

เดก็อาย ุ 0-12 ปี ผู้พิการ ทหารผา่นศกึและครอบครัว ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร และผู้ นําศาสนา

อ่ืนๆ  ในปี พ.ศ. 2537 ได้เปล่ียนช่ือโครงการเป็น “โครงการสวสัดกิารประชาชนด้านการ

รักษาพยาบาลสําหรับผู้ มีรายได้น้อยและผู้ ท่ีสงัคมควรช่วยเหลือเกือ้กลู (สปร.)” แตผ่ลจากการดําเนิน 

โครงการท่ีไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์เทา่ท่ีควรทําให้ต้องมีการศกึษาและปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนิน

โครงการจนมาถึงโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรคในปัจจบุนั  ซึง่มีแนวคดิสนบัสนนุท่ีทําให้เกิดโครงการ

นีคื้อ  โครงการ สปร. ยงัคงประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการของคนจนท่ีเป็นปัญหามานานและยากท่ี

จะแก้ไข  ปัญหาสําหรับครัวเรือนจํานวนมาก  ท่ีการเกิดโรคภยัไข้เจ็บสง่ผลกระทบในระดบัท่ีรุนแรงตอ่

ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน  โครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค จงึถกูหยิบยกขึน้มาเพ่ือการสร้าง

หลกัประกนัสขุภาพอยา่งถ้วนหน้าให้กบัประชาชน  ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้
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1.  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมภ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  มาตรา 

52 “บคุคลยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรับบริการสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสทิธิได้รับการ

รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลสาธารณสขุโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย ทัง้นีต้ามท่ีกฎหมายกําหนด” 

2.  เม่ือมีการเจ็บป่วยปัญหาทางด้านคา่ใช้จ่ายเป็นอปุสรรคท่ีสําคญัตอ่การเข้าถึงบริการ 

สาธารณสขุ 

3.  คนไทย 20 ล้านคนไมอ่ยูใ่นการดแูลของระบบประกนัสขุภาพใดเลย  สว่นอีก 23 ล้านคน

ได้รับการดแูลด้วยระบบสงเคราะห์  ซึง่เป็นระบบท่ีไมส่ามารถประกนัมาตรฐานคณุภาพของบริการได้ 

4.  การมีระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้าสามารถช่วยลดรายจ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีอาจ

เป็นปัจจยัเส่ียงตอ่การสิน้เนือ้ประดาตวั  การมีหลกัประกนัสขุภาพจงึมีสว่นสําคญัอยา่งยิง่ตอ่การ

ยกระดบัความสามารถของประเทศในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือให้ประชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึบริการสาธารณสขุได้ตามความจําเป็น  อยา่งมี

มาตรฐาน 

2.  ประชาชนจะสามารถพึง่พาตนเองทางด้านสขุภาพได้  และสามารถเข้ามามีสว่นร่วมดแูล

และบริหารจดัการระบบสขุภาพได้  โดยถือวา่ “สขุภาพ” เป็นเร่ืองของประชาชนทกุคน  และเพ่ือ

ประชาชนทกุคน (All for Health and Health for all) เน้นระบบท่ีสร้างสขุภาพ มากกวา่ การซอ่มสขุภาพ 

การดาํเนินโครงการ  

 กระทรวงสาธารณสขุผู้ รับผิดชอบโครงการโดยตรง  ได้แบง่การดําเนินงานเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

 ระยะท่ี 1  เร่ิมดําเนินงานตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2544  ในพืน้ท่ี 6 จงัหวดัแรก คือ  พะเยา ยโสธร 

นครสวรรค์ ปทมุธานี สมทุรสาคร และยะลา 

 ระยะท่ี 2  ได้ขยายพืน้ท่ีดําเนินงานครอบคลมุอีก 15 จงัหวดั ในเดือนมิถนุายน 2544 

 ระยะท่ี 3  เร่ิมดําเนินงานเม่ือเดือนตลุาคม 2544  โดยขยายความครอบคลมุไปยงัทกุจงัหวดั

ทัว่ประเทศ รวมถึงบางเขตของกรุงเทพมหานคร ซึง่ตอ่มากรุงเทพมหานครได้ขยายการดําเนินงาน

ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2545 

 ผู้ มีสทิธิได้รับบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  จะต้องเป็นประชาชนชาวไทยท่ีมีช่ือในทะเบียนบ้าน

และมีเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั  โดยแบง่ผู้ ท่ีได้รับสทิธิบตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเป็น 2 กลุม่ 

ดงันี ้
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1.  บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ประเภทไมเ่สียคา่ธรรมเนียม (บตัรทอง ท.) ออกให้แก่ผู้ นํา

ชมุชนและผู้ มีรายได้น้อยตามระเบียบสํานกันายกฯ ได้แก่ ผู้ มีรายได้ไมเ่กิน 2,000 บาท/เดือน/คน 

หรือไมเ่กิน 2,800 บาท/เดือน/ครอบครัว ผู้ ท่ีสงัคมควรช่วยเหลือเกือ้กลูตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

ซึง่เดมิมีบตัร สปร. และอยูใ่นพืน้ท่ีดําเนินการ และผู้ มีสทิธิเดมิตามระเบียบกระทรวงสาธารณสขุวา่

ด้วยการชว่ยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2543 

2.  บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ประเภทเสียคา่ธรรมเนียม (บตัรทอง) ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป

ยกเว้นผู้ มีสทิธิตามบตัรทอง ท.  โดยผู้ มีสทิธิต้องไปรับบริการท่ีหนว่ยบริการประจําครอบครัวหรือ

เครือขา่ยหนว่ยบริการ  กรณีอบุตัเิหตผุู้ มีสทิธิสามารถเข้ารับการบริการจากหน่วยบริการอ่ืน  ยกเว้น

กรณีอบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉกุเฉิน  ผู้ มีสทิธิสามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์จากหน่วยบริการ

อ่ืนได้ ซึง่ผู้ มีสทิธิท่ีไปรับการบริการ ต้องร่วมจ่ายเงินสามสบิบาทในแตล่ะครัง้ เว้นแตก่ารรับบริการ

ด้านการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัและควบคมุโรค 

นบัจนถงึปัจจบุนัโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค  ได้ดําเนินโครงการมากวา่ 4 ปี  การตดิตาม

ผล  ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้  ตลอดจนเสียงเรียกร้องจากหลายภาคสว่นได้ชีใ้ห้เห็นถึงผลสําเร็จและข้อ 

บกพร่องของโครงการ  ซึง่มีความจําเป็นอยา่งมากท่ีผู้ มีสว่นเก่ียวข้องต้องร่วมกนัแก้ไขข้อบกพร่อง 

ดงักลา่ว  และควรให้มีการตดิตามตรวจสอบผลการดําเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ

ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ 

5.2 ผลการศึกษา Risk Analysis 

โครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค  ถือเป็นนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาล  โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ี

สําคญัคือ  ต้องการให้คนไทยทกุคนมีหลกัประกนัสขุภาพท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน  และจากผล

การดําเนินการท่ีผา่นมานบัวา่ประสบความสําเร็จคอ่นข้างสงู  แตอ่ยา่งไรก็ตามยงัคงมีเสียง

วิพากษ์วิจารณ์และผลการวิจยับางสว่นท่ีชีถ้งึข้อบกพร่องของนโยบาย  ข้อเขียนนีน้บัเป็นสว่นหนึง่ท่ี

สะท้อน 

ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้  โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสาํเร็จ / ผลลพัธ์ของ 

โครงการกบัการดําเนินนโบายของโครงการ 30 บาทรักษาทกุโรค และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ โดยใช้

เทคนิคการวิเคราะห์ Risk Analysis และใช้คา่สถิต ิOdd Ratio (OR) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % 

ผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ของโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค ท่ีจะทําการวิเคราะห์ในท่ีนี ้

ประกอบด้วย 2 เร่ืองหลกัคือ 

1.  ความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค 

2.  ความพอใจตอ่การใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค ครัง้ลา่สดุ 
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การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นแรกเป็นการนําเสนอผลของจงัหวดั

เพชรบรีุ  และสว่นท่ีสองนําเสนอผลของ 12 จงัหวดั  ดงันี ้

5.2.1 ผลการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

ก)  ความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค 

ผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค  เป็นตวัสะท้อนให้

เห็นถึงการรับรู้และความคดิเห็นของประชาชนตอ่ภาพรวมของนโยบาย  และผลจากการวิเคราะห์ 

Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์หรือสง่เสริมผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจ

โครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค มีดงันี ้

1.  หมูบ้่านท่ีมีจํานวนครัวเรือนไมเ่กิน 200 ครัวเรือน 

2.  ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 2 

 โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 5.1  Risk Analysis ความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค (เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

หมูบ้่านท่ีมีจํานวนครัวเรือนไมเ่กิน 200 

ครัวเรือน 

0.72 0.72 0.61 - 0.86 

ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 2 0.75 0.75 0.63 - 0.90 

• หมูบ้่านขนาดเลก็ท่ีมีจํานวนไมเ่กิน 200 ครัวเรือน  มีโอกาสท่ีความพงึพอใจตอ่โครงการ 

30 บาท  น้อยกวา่หมูบ้่านขนาดใหญ่ท่ีมีจํานวนครัวเรือนมากกวา่ 200 ครัวเรือน 
คําอธิบาย:  หมู่บา้นทีมี่จํานวนครวัเรือนมากๆ  มีโอกาสทีจ่ะมีสถานพยาบาลทีดี่กว่า  และพร้อมกว่า

หมู่บา้นขนาดเล็ก  แต่ค่าใชจ่้ายก็จะสูงไปดว้ย  เมือ่เกิดโครงการ 30 บาทข้ึน  ก็จะทําใหค่้าใชจ่้าย 

ลดลงอย่างมากพร้อมกบัการคาดว่าจะไดร้บับริการเท่ากบัการทีต่อ้งเสียเงินก่อนมีโครงการ ทําให้

ความพอใจต่อโครงการ 30 บาทของหมู่บา้นทีมี่จํานวนครวัเรือนมากมีมากกว่าหมู่บา้นทีมี่จํานวน

ครวัเรือนนอ้ย 

• ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 2  มีโอกาสท่ีความพงึพอใจตอ่โครงการ 30 บาท  

น้อยกวา่ครัวเรือนท่ีไมมี่คนหารายได้หลกัคนท่ี 2 
คาํอธิบาย:  ครวัเรือนทีไ่ม่มีคนหารายไดห้ลกัคนที ่ 2 มกัจะมีรายไดข้องครอบครวัทีไ่ม่สูง  ทําให้

โอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุจึงเป็นไปไดย้าก การลดค่าใชจ่้ายจึงเป็นเร่ืองสําคญัทีจ่ะช่วยให้

สามารถเขา้ถึงบริการสาธารสขุไดง่้ายข้ึน  จึงสร้างความเข้าใจใหม้ากกว่า 
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ข)  ความพอใจการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค ครัง้ล่าสุด 

 สําหรับผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในด้านความพอใจการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค 

ครัง้ลา่สดุ  ได้ชีใ้ห้เห็นถงึประสทิธิภาพของการดําเนินโครงการวา่ประสบผลสําเร็จตามท่ีได้ประกาศให้

ประชาชนรับทราบและสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้  และผลจากการวิเคราะห์ Risk Analysis 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์หรือสง่เสริมผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจการใช้บริการ

โครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค ครัง้ลา่สดุ   มีดงันี ้

1.  ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือผู้ให้การรักษาไมเ่กิน 15 นาที 

2.  ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบายอาการหรือโรคอยา่งละเอียด 

3.  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี 

4.  ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุต้องการให้ 30 บาท  ครอบคลมุทกุโรค 

 โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 5.2  Risk Analysis ความพอใจต่อการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคครัง้
ล่าสุด (เพชรบุรี) 

 Crude OR wt OR 95% CI wt OR 

ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือ

ผู้ให้การรักษาไมเ่กิน 15 นาที 

2.19 2.04 1.44 - 2.91 

ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบาย

อาการหรือโรคอยา่งละเอียด 

3.89 3.72 2.66 - 5.21 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี 0.7 0.64 0.45 - 0.90 

ผู้ไปใช้บริการสาธารณสขุต้องการให้ 30 บาท  

ครอบคลมุทกุโรค 

2.03 2.08 1.29 - 3.33 

• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือผู้ให้การรักษาไมเ่กิน 15 นาที  มีโอกาสท่ีจะมี

ความพอใจหรือพอใจมากกบับริการครัง้นัน้  มากกวา่ผู้ใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอ

หรือผู้ให้การรักษาเกินกวา่ 15 นาที 

• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบายอาการหรือโรคอยา่งละเอียด  มีโอกาสท่ีจะมี

ความพอใจหรือพอใจมากกบับริการครัง้นัน้  มากกวา่ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับ

คําอธิบายอาการหรือโรคไมล่ะเอียดหรือไมไ่ด้รับคําอธิบายเลย 
คาํอธิบาย:  การไดร้บัคําอธิบายอาการหรือโรคอย่างละเอียดจะช่วยเพ่ิมความเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะ

ของโรคทีต่วัเองเป็นอยู่  ตลอดจนสาเหตแุละวิธีการปฏิบติัตวัทีถู่กตอ้ง  ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัเกีย่วกบัสิทธิ
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ของผูป่้วยในการทีจ่ะไดร้บัคําอธิบายอย่างละเอียด  ทําใหโ้อกาสทีจ่ะไดร้บัความพอใจมากกว่าผูที้ ่

ไดร้บัคําอธิบายทีไ่ม่ละเอียดหรือไม่ไดร้บัคําอธิบายเลย 

• ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายไุมเ่กิน 45 ปี  มีโอกาสท่ีจะมีความพอใจหรือพอใจมากกบั

บริการครัง้นัน้  น้อยกวา่ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายมุากกวา่ 45 ปี 
คาํอธิบาย:  ผูที้สู่งอายกุว่ามีโอกาสทีจ่ะป่วยเป็นโรคทีค่่อนข้างรุนแรงหรือเร้ือรังมากกว่ากลุ่มผูมี้อายุ

นอ้ย  ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลก็จะสูงไปดว้ย  ทําใหค้วามคาดหวงัต่อโครงการ 30 บาท  ที่

จะช่วยลดรายจ่ายดา้นการรักษาพยาบาลจึงมากกว่ากลุ่มคนอายนุอ้ย 

• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีต้องการให้ปรับปรุงโครงการ 30 บาท  ให้ครอบคลมุการ

รักษาทกุโรค  ทกุโรงพยาบาล  มีโอกาสท่ีจะมีความพอใจหรือพอใจมากกบับริการครัง้นัน้  

มากกวา่ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีต้องการให้ปรับปรุงโครงการ 30 บาท ในด้านอ่ืนๆ 

หรือเห็นวา่โครงการดีอยูแ่ล้ว 
คาํอธิบาย:  การใหบ้ริการโครงการ 30 บาท  มีมาตรฐานอยู่ในระดบัหน่ึงอยู่แลว้และแนวทางในการ

ปฎิบติัก็มีหลกัเกณฑ์ทีค่่อนข้างชดัเจน  ความตอ้งการทีจ่ะใหป้รับปรุงโครงการ 30 บาท  จึงตอ้งการ

ใหโ้ครงการ 30 บาท  เพ่ิมการรักษาใหค้รอบคลมุทกุโรคและสามารถใชไ้ดท้กุโรงพยาบาล 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของจังหวัดเพชรบุรี 

1.  เพิ่มความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลท่ีอยูใ่นหมูบ้่านขนาดเลก็  เช่น  

สถานีอนามยัประจําตําบล  เช่น  จดัโครงการสญัจรทางการแพทย์  หรือ 

2.  เพิ่มคณุภาพของบริการ (เช่น  ลดเวลาการรอ)  และเคารพสทิธ์ิของผู้ ป่วยในการได้รับการ

อธิบายอาการของโรคอยา่งเพียงพอ 

5.2.2 ผลการศึกษาของ 12 จงัหวัด 

ค)  ความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค (กรณี 12 จังหวัด) 

 ผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค  เป็นตวัสะท้อนให้

เห็นถึงการรับรู้และความคดิเห็นของประชาชนตอ่ภาพรวมของนโยบาย  และผลจากการวิเคราะห์ 

Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์หรือสง่เสริมผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจ

โครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค มีดงันี ้

1.  สถานพยาบาลท่ีอยูห่า่งจากหมูบ้่านไมเ่กิน 2 กม. 

2.  โรงพยาบาลประจําอําเภอ 

3.  หวัหน้าครัวเรือนท่ีไมจ่บการศกึษาระดบัมธัยม 

4.  คนหารายได้หลกัคนท่ี 1 ประกอบอาชีพแรงงานรับจ้างแรงงานทัว่ไป 

5.  ครัวเรือนท่ีมีรายได้ท่ี 25 percentile หรือต่ํากวา่ 
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 โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 5.3:  Risk Analysis ความพอใจโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค (12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

แบบจาํลอง 1    

สถานพยาบาลท่ีอยูห่า่งจากหมู่บ้านไมเ่กิน 2 กม. 0.81 0.80 0.70 - 0.91 

โรงพยาบาลประจําอําเภอ 1.32 1.33 1.15 - 1.54 

แบบจาํลอง 2    

หวัหน้าครัวเรือนท่ีไมจ่บการศกึษาระดบัมธัยม 1.54 1.38 1.20 - 1.59 

คนหารายได้หลกัคนท่ี 1 ประกอบอาชีพแรงงาน

รับจ้างแรงงานทัว่ไป 

1.34 1.37 1.19 - 1.57 

ครัวเรือนท่ีมีรายได้ท่ี 25 percentile หรือต่ํากวา่ 1.9 1.85 1.58 - 2.17 

• สถานพยาบาลท่ีอยูห่า่งหมูบ้่านไมเ่กิน 2 กิโลเมตร  มีโอกาสท่ีจะทําให้ความพงึพอใจตอ่

โครงการ 30 บาท  น้อยกวา่สถานพยาบาลท่ีอยูห่่างจากหมูบ้่านเกิน 2 กิโลเมตร 
คาํอธิบาย:  สถานพยาบาลทีอ่ยู่ไกลจากหมู่บ้าน ( เช่น ร.พ. ประจําอําเภอ, ร.พ. ประจําจงัหวดั) 

มกัจะเป็นสถานพยาบาลทีมี่ความพร้อมดา้นบคุลากรและเคร่ืองมือมากกว่าสถานพยาบาลทีอ่ยู่ใกล้

หมู่บา้น ( เช่น สถานีอนามยัตําบล) และพบว่าหมู่บา้นทีค่นส่วนใหญ่ใชบ้ริการ ร.พ. ประจําอําเภอมี

ความพอใจมากกว่าการใช ้ ร.พ. ระดบัอืน่ๆ  

• ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 1  ไมจ่บการศกึษาระดบัมธัยม  มีโอกาสท่ีจะมีความ

พงึพอใจตอ่โครงการ 30 บาท  มากกวา่ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 1  จบ

การศกึษาระดบัมธัยมหรือสงูกวา่ 
คาํอธิบาย:  ครวัเรือนกลุ่มนีม้กัจะมีรายไดที้ไ่ม่สูงนกั  การมีโครงการ 30 บาท  จึงช่วยบรรเทาภาระ

ทางการเงินไดม้าก  ในขณะทีค่รวัเรือนทีมี่การศึกษาสูงจะพิจารณาองค์ประกอบดา้นอืน่ๆ  

นอกเหนือจากการลดค่าใชจ่้ายดว้ย  เช่น  ระบบการจดัการทีย่งัไม่พร้อม  เป็นตน้  

• ครัวเรือนท่ีคนหารายได้หลกัคนท่ี 1  ประกอบอาชีพแรงงานรับจ้างทัว่ไป  มีโอกาสท่ีจะมี

ความพงึพอใจตอ่โครงการ 30 บาท  มากกวา่ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี 1  

ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
คาํอธิบาย:  ครวัเรือนทีมี่คนหารายไดห้ลกัคนที ่ 1 ประกอบอาชีพแรงงานรบัจ้างทัว่ไปและครวัเรือน

ยากจน  ซ่ึงเดิมมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุไดย้ากกว่ากลุ่มคนอืน่ๆ  ดงันัน้เมือ่เกิด

โครงการ 30 บาทข้ึน  จึงทําใหมี้โอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสขุไดง่้ายข้ึน  ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตทีดี่

ข้ึน 
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• ครัวเรือนยากจนหรือรายได้น้อย (มีรายได้ท่ีระดบั 25 percentile หรือต่ํากวา่)  มีโอกาสท่ี

จะมีความพงึพอใจตอ่โครงการ 30 บาท  มากกวา่ครัวเรือนท่ีมีรายได้สงูกวา่     
คาํอธิบาย:  ครวัเรือนทีมี่คนหารายไดห้ลกัคนที ่ 1 ประกอบอาชีพแรงงานรบัจ้างทัว่ไปและครวัเรือน

ยากจน  ซ่ึงเดิมมีโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสขุไดย้ากกว่ากลุ่มคนอืน่ๆ  ดงันัน้เมือ่เกิด

โครงการ 30 บาทข้ึน  จึงทําใหมี้โอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสขุไดง่้ายข้ึน  ส่งผลต่อคณุภาพชีวิตทีดี่

ข้ึน 

ง) ความพอใจการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ครัง้ล่าสุด (กรณี 12 จงัหวัด) 

 สําหรับผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในด้านความพอใจการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค 

ครัง้ลา่สดุ  ได้ชีใ้ห้เห็นถงึประสทิธิภาพของการดําเนินโครงการวา่ประสบผลสําเร็จตามท่ีได้ประกาศให้

ประชาชนรับทราบและสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้  และผลจากการวิเคราะห์ Risk Analysis 

พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์หรือสง่เสริมผลสําเร็จ / ผลลพัธ์ในเร่ืองของความพอใจการใช้บริการ

โครงการ 30 บาท รักษาทกุโรค ครัง้ลา่สดุ   มีดงันี ้

1.  ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือผู้ให้การรักษาไมเ่กิน  15  นาที 

2.  ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบายอาการหรือโรคอยา่งละเอียด 

3.  สถานพยาบาลท่ีมีผู้มาใช้บริการโครงการ 30 บาทมากกวา่คร่ึงของผู้มาใช้บริการท่ีใช้

โครงการอ่ืนๆ 

4.  อยูใ่นเขตเมือง 

 โดยมีข้อสรุปและคําอธิบายแตล่ะปัจจยัดงันี ้

ตาราง 5.4  Risk Analysis ความพอใจต่อการใช้บริการโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคครัง้
ล่าสุด (12 จงัหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือผู้ให้

การรักษาไมเ่กิน  15  นาที 

2.49 2.21 1.66 - 2.93 

ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบาย

อาการหรือโรคอยา่งละเอียด 

4.12 4.32 3.38 - 5.53 

สถานพยาบาลท่ีมีผู้มาใช้บริการโครงการ 30 บาท

มากกวา่คร่ึงของผู้มาใช้บริการท่ีใช้โครงการอ่ืนๆ 

1.36 1.33 1.01 - 1.76 

อยูใ่นเขตเมือง 0.45 0.47 0.36 - 0.62 
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• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอหรือผู้ให้การรักษาไมเ่กิน 15 นาที  มีโอกาสท่ีจะมี

ความพอใจหรือพอใจมากกบับริการครัง้นัน้  มากกวา่ผู้ใช้บริการสาธารณสขุท่ีรอพบหมอ

หรือผู้ให้การรักษาเกินกวา่ 15 นาที 

• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับคําอธิบายอาการหรือโรคอยา่งละเอียด  มีโอกาสท่ีจะมี

ความพอใจหรือพอใจมากกบับริการครัง้นัน้  มากกวา่ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุท่ีได้รับ

คําอธิบายอาการหรือโรคไมล่ะเอียดหรือไมไ่ด้รับคําอธิบายเลย 
คาํอธิบาย:  การไดร้บัคําอธิบายอาการหรือโรคอย่างละเอียดจะช่วยเพ่ิมความเข้าใจเกีย่วกบัลกัษณะ

ของโรคทีต่วัเองเป็นอยู่  ตลอดจนสาเหตแุละวิธีการปฏิบติัตวัทีถู่กตอ้ง  ซ่ึงเป็นส่ิงสําคญัเกีย่วกบัสิทธิ

ของผูป่้วยในการทีจ่ะไดร้บัคําอธิบายอย่างละเอียด  ทําใหโ้อกาสทีจ่ะไดร้บัความพอใจมากกว่าผูที้่

ไดร้บัคําอธิบายทีไ่ม่ละเอียดหรือไม่ไดร้บัคําอธิบายเลย 

• สถานพยาบาลท่ีมีผู้ใช้บริการโครงการ 30 บาท  มากกวา่คร่ึงของผู้มาใช้บริการใน

โครงการอ่ืนๆ  จะทําให้ผู้ใช้บริการโครงการ 30 บาท  มีโอกาสท่ีจะมีความพอใจหรือ

พอใจมาก  มากกวา่สถานพยาบาลท่ีมีผู้มาใช้บริการโครงการ 30 บาท  ไมเ่กินคร่ึงของผู้

มาใช้บริการในโครงการอ่ืนๆ 
คาํอธิบาย:  สถานพยาบาลทีมี่ผูม้าใชบ้ริการโครงการ 30 บาท  จํานวนมาก  น่าจะเป็น

สถานพยาบาลทีมี่ความพร้อมในเกือบทกุดา้น  จึงใหบ้ริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

• ผู้ ท่ีไปใช้บริการสาธารณสขุอาศยัอยูใ่นเขตเมือง  มีโอกาสท่ีจะมีความพอใจหรือพอใจ

มากกบับริการครัง้นัน้  น้อยกวา่ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัในเขตชนบท 
คาํอธิบาย:  โครงการ 30 บาท  ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูที้อ่ยู่ในเขตชนบท (ซ่ึงมกัมีรายได้

ต่ําและทางเลือกในการรกัษาไม่มาก)  มากกว่าผูที้อ่ยู่ในเขตเมือง   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 12 จังหวัด 

1.  เพิ่มความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลท่ีอยูใ่กล้บ้าน  เช่น  สถานี

อนามยัประจําตําบล  เชน่  จดัโครงการสญัจรทางการแพทย์  หรือ 

2.  ให้การสนบัสนนุด้านคา่เดนิทางมารักษาโรงพยาบาลท่ีไกลบ้านในกรณีท่ีจําเป็น 

3.  เพิ่มคณุภาพบริการ ( เช่น ลดเวลาการรอ )  และเคารพสทิธ์ิของผู้ ป่วยในการได้รับการ

อธิบายอาการของโรคอยา่งเพียงพอ 
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บทที่ 6 
ผลการศึกษา Risk Analysis 

การมีส่วนร่วมและการดาํเนินงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

6.1 สาระสาํคัญของการมีส่วนร่วมและการดาํเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นบัตัง้แต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และได้มีการใช้ 

รัฐธรรมนญูมาแล้วจํานวน 16 ฉบบั ซึง่ รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั (รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ.2540) มีเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การคํานึงถึงสิทธมนษุยชน

และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง สร้างการตรวจสอบอํานาจรัฐ

ส่งเสริมธรรมภิบาลและการกระจายอํานาจสู่ประชาชน  ซึ่งการปฏิรูปการเมืองเพ่ือให้เป็น

ประชาธิปไตยอย่างสมบรูณ์นัน้ การมีสว่นร่วมของประชาชนจึงเป็นปัยจยัสําคญัเสมอ(ถวิลวดี บรีุกลุ 

และคณะ : 2547 หน้า 1-3) โดยประชาชนสามารถเข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองในเขต องค์การบริหาร

สว่นตําบล(อบต.) ได้โดยการสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภา อบต. เลือกตัง้สมาชิกสภา อบต. ให้

ข้อมลูข่าวสาร แนะนํา แจ้งปัญหาความเดือดร้อนแก่ อบต. เข้าร่วมในกิจกรรม-โครงการของ อบต. 

ตรวจสอบการทํางานและการจดัทําข้อบงัคบังบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อบต. ติดตามข้อมลู

ขา่วสาร และประกาศของ อบต.(โกวิทย์ พวงงาม และ ปรีดี โชตชิ่วง : 2544 หน้า 46-48)  

โดย อบต. มีอํานาจหน้าท่ี และ โครงสร้างการทํางาน ดงันี ้(โกวิทย์ พวงงาม และ อลงกรณ์ 

อรรคแสง : 2547 หน้า 34,48-49,60) 

1. อํานาจหน้าท่ีของ อบต. ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 5 พ.ศ.2546 

1.1 มีอํานาจหน้าท่ีในการพฒันาตําบลทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม (มาตรา 

66) 

1.2 มีหน้าท่ีต้องทําในเขต อบต. ดงันี ้(มาตรา 67) 

1) จดัให้มีการบํารุงรักษาทางนํา้และทางบก 

2) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํา้ างเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทัง้กําจดมูล

ฝอยและสิง่ปฏิกลู 

3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคตดิตอ่ 
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4) ป้องกนัและบรรเทาสาธรณะภยั 

5) สง่เสริมการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 

7) คุ้มครองดแูลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่เวดล้อม 

8) บํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บคุลากรให้ตามความจําเป็นและสมควร 

1.3 อบต.อาจจดัทํากิจการในเขต อบต. ดงันี(้มาตรา 68) 

1) ให้มีนํา้เพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 

2) ให้มีการบํารุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายนํา้ 

4) ให้มีการบํารุงสถานท่ีประชมุ การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

5) ให้มีการสง่เสริมกลุม่เกษตรและกิจการสหกรณ์ 

6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว 

7) บํารุงและสง่เสริมการประอบอาชีพของราษฎร 
8) การคุ้มครองและดแูลรักษาทรัพย์สนิอนัเป็นสาธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 

9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิขององค์การบริหารสว่นตําบล 

1.4 ตําบล(มาตรา 70) 

1.5 ออกข้อปฏิบตัิ อบต. เพ่ือใช้บงัคบัในตําบลได้เท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายหรืออํานาจ

หน้าท่ีของ อบต. ในการนีจ้ะกําหนดคา่ธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ และกําหนดโทษปรับผู้ ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ 

แตม่ิให้กําหนดโทษปรับเกิน 1000 บาท(มาตรา 71) 

1.6 ขอให้ข้าราชการ พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริการราชการส่วนท้องถ่ินไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบตัิกิจการของ อบต. 

เป็นการชัว่คราวได้โดยไมข่าดจากต้นสงักดัเดมิ(มาตรา 72) 

1.7 ทํากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกบัสภาตําบล อบต. หรือหน่วยการบริการราชการ

สว่นท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการร่วมกนัได้(มาตรา 73) 
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2.  อํานาจหน้าท่ีของ อบต. ตาม พรบ.กําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2542 

อบต. มีอํานาจและหน้าท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนใน

ท้องถ่ินของตนเอง ดงันี(้มาตรา 16) 

1) การจดัทําแผนพฒันาท้องถ่ินของตนเอง 
2) การจดัให้มีการบํารุงรักษาทางบก ทางนํา้ และทางระบายนํา้ 

3) การจดัให้มีการควบคมุตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ีจอดรถ 

4) การสาธารณบูโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

5) การสาธารณปูการ 
6) การสง่เสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ 

7) การพานิชย์ และการสง่เสริมการลงทนุ 

8) การสง่เสริมการท่องเท่ียว 

9) การจดัการศกึษา 

10) การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคณุภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผู้ ด้อยโอกาส 

11) การบํารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 

12) การปรับปรุงแหลง่ชมุชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

13) การจดัการให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

14) การสง่เสริมกีฬา 

15) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

16) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพฒันาท้องถ่ิน 

17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
18) การกําจดัมลูฝอย สิง่ปฏิกลู และนํา้เสีย 

19) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

20) การจดัให้มีและควบคมุสสุานและฌาปนสถาน 

21) การควบคมุการเลีย้งสตัว์ 

22) การจดัให้มีและควบคมุการฆา่สตัว์ 

23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอ่ืนๆ 

24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

25) การผงัเมือง 
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26) การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 
27) การดแูลรักษาท่ีสาธารณะ 

28) การควบคมุอาคาร 
29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 

30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การสง่เสริมและสนบัสนนุการป้องกนั และรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ 

31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพ:  แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

สภา อบต.

1. ให้ความเห็นชอบตอ่นโยบายท่ี นายก

อบต. เสนอ

2. ควบคมุการปฏิบตัิงานของ นายก อบต.

ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผน

พฒันา อบต. ข้อบตัิญตัิระเบียบและข้อ

สภา อบต.

สมาชิกสภา อบต. มาจากการเลอืกตัง้โดย

ตรงจากประชาชน

ประธานสภา อบต. 1 คน

รองประธานสภา อบต. 1 คน

สภา อบต. เลอืก ปลดั อบต. หรือสมาชิก

สภา อบต. 1 คน เป็นเลขานกุารสภา อบต.

ประชาชนผู้ มีสทิธเลอืกตัง้ในเขต อบต. โดยบตัรเลอืกตัง้มี 2 ใบ

กาเลอืกนายก อบต. ได้ 1 เบอร์ กาเลอืกสมาชิกสภา อบต. ได้ 2 เบอร์

(ถ้า อบต. ใดมี 1 หมูบ้่าน ให้กาเลอืกตัง้สมาชิกสภา อบต. หมูบ้่านนัน้ 6 เบอร์

อบต. ใดมี 2 หมูบ้่าน ให้กาเลอืกสมาชิกสภา อบต. หมูบ้่านละ 3 เบอร์)

พนกังานสว่นตําบล

ปลดั อบต. สว่นอ่ืนๆ

นายก อบต. อาจแตง่ตัง้ บคุคลประกอบ

ด้วย

1. รองนายก อบต. จํานวน 2 คน

2. เลขานกุาร นายก อบต. 1 คน

นายก อบต

นายกสภา อบต. มาจากการเลอืกตัง้โดย

ตรงจากประชาชน

นายก อบต

1. แถลงนโยบาย ตอ่ สภา อบต.(เช่น แผน

ฯ งบฯ ฯลฯ)

2. รายงานแสดงผลการปฏิบตัิงานตาม

นโยบายท่ีได้แถลงไว้ตอ่สภา อบต. เป็น

ประจําทกุปี
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แผนภาพ:  แสดงกลไกการคานอาํนาจระหว่าง สภา อบต. กับ นายก อบต. ในการเสนอและ
พจิารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

6.2 ผลการศึกษา Risk Analysis 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) มีหน้าท่ีสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม

ของท้องถ่ิน ข้อเขียนในส่วนนีมี้วัตุประสงค์ท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลสําเร็จ/ผลลพัท์ของการสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจกรรมของ อปท. กบันโยบายหรือ

มาตรการสง่เสริมการมีสว่นร่วมฯ ของ อปท. และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ Risk 

Analysis และใช้คา่สถิต ิOdd Ratio (OR) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  

แอ

สภาเห็นชอบหรือ

พิจารณาไม่ เส ร็จใน

60 วัน  แล้วส่งร่างฯ

ให้นายอํา เภอ

สภาไม่ รับหลักการ

หรือไม่ เห็นชอบ

ให้นายอํา เภอ  ตั ง้คณะกรรมการ  7  คน  โดย

3 คน  มาจากฝ่ายสภาฯ  อีก  3  คน  เสนอโดย

ฝ่ายนายกฯ  แล้ว 6  คนนี  ้ไปหาคนนอก  1  คน

เป็นประธาน  เพ่ือยุติความขัดแย้ง  โดยการ

ปรับแก้  หรือยืนยัน ร่าง  ข้อบัญญั ติแล้วส่งร่าง

คืน .ให้  นายอํา เภอ  ภายใน  15  วัน

นายอํา เภอส่งให้นายกฯ  และ

นายกฯ  ต้องนํา ร่างดังกล่าว

เข้าสภาภายใน  7  วัน

สภาฯต้อง

พิจารณา

ร่างฯให้ เส ร็จ

ใน  30  วัน

สภาฯลงมติ เห็นชอบร่างฯ  แล้ว

ส่งให้นายอํา เภอลงนามอนุมัติ

นายอํา เภอไม่ เห็นชอบ

ส่งร่างฯพ ร้อมเหตุผล

คืนให้สภาฯ
นายอํา เภอเห็นชอบ  หรือ

พิจารณาไม่ เส ร็จใน  15

วัน  ถือ ว่านายอํา เภอ

อนุมัติ ร่างข้อบัญ ญัติดัง

กล่าวและมีผลบังคับ ใช้

หากนายก อบต . ไม่ นํา ร่างฯ

เข้าสู่สภาใน  7  วัน

ให้นายอํา เภอ
เสนอผู้ ว่าฯ  เพื่ อปลดนายก

หากพิจารณาไม่ เส ร็จใน  30  วัน

หรือมีมติไม่ เห็นชอบ  ให้ ร่าบัญญั ติ

นัน้ตกไป  และให้นายอํา เภอ
เสนอผู้ ว่า เพื่ อ ยุบสภา อบต .

หากสภายืนยันตามมติเดิม  ให้สภาส่งร่าง

ให้นายอํา เภอ  และให้นายอํา เภอส่งต่อให้ผู้ ว่า

ผู้ ว่าฯ  เม่ือได้ รับ ร่างท่ี ยืนยัน

โดยสภาแล้ว  ให้ผู้ ว่าฯ

พิจารณาให้เส ร็จ

ภายใน  15  วัน

ผู้ ว่าฯ ไม่ เห็นชอบ ร่างนัน้ตกไป

ร่างข้อบัญญั ติ

รายจ่ายงบ

ประมาณ เข้า

สู่สภา

ผู้ ว่าฯ เห็นชอบส่งให้นายอํา เภอ

ลงช่ืออนุมัติ
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ผลสําเร็จ/ผลลพัท์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของท้องถ่ินท่ีจะทําการ

วิเคราะห์ในท่ีนีป้ระกอบด้วยเร่ืองหลกั 4 เร่ือง คือ  

• การเป็นสมาชิกกลุม่/องค์กรชมุชน 

• การเสนอปัญหาและความต้องการผา่นสมาชิก อบต./เทศบาล 

• การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน 

• การรายงานเม่ือพบเห็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินปฏิบตัไิมถ่กูต้อง 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นกรณีจงัหวดัเพชรบรีุ และ

สว่นท่ีสองเป็นกรณี 12 จงัหวดั ตามลําดบัดงันี ้

6.2.1 ผลการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

ก) การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชน 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการการเป็นสมาชิกกลุม่/องค์กรชมุชนมากขึน้ คือ (ดตูารางท่ี 6.1 ประกอบ) 

1. จํานวนกลุม่/องค์กรชมุชนท่ีจดัตัง้ขึน้ในชมุชน 

2. ความกระตือรือร้นและการต่ืนตวัของประชาชน 

3. วิธีการสง่เสริมกิจกรรมกลุม่ของ อปท. 

4. อายขุองหวัหน้าครัวเรือน 

5. ผู้ มีรายได้หลกัของครัวเรือน 

ตาราง 6.1 Risk Analysis การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

ชมุชนมีกลุม่อาสาสมคัรท่ียงัทําการ 4 กลุม่  ขึน้ไป 1.93 3.13 1.77 2.82 1.44 - 2.18 2.28-3.50 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 

2.27 - 2.71 - 1.66 - 4.43 - 

อบต./เทศบาล สง่เสริม โดยการ 

จดังบฯ และอปุกรณ์ตา่งๆ (>การฝึกอบรม และการ

จดักิจกรรมตา่งๆ) 

1.71 1.9 1.46 1.52 1.18 - 1.81 1.22-1.89 

หวัหน้าครัวเรือนอายนุ้อย(< 50  ปี)   1.39 - 1.26 - 1.02 - 1.54 - 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลกัคนท่ีสอง   1.79 2.18 1.73 2.06 1.41 - 2.13 1.64-2.60 
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ครัวเรือนยากจน Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

ชมุชนมีกลุม่อาสาสมคัรท่ียงัทําการ 

4 กลุม่  ขึน้ไป 
1.57 1.83 1.75 - 1.14 - 2.68 1.13 - 2.94 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 

2.15 - 2.72 - 1.06 - 7.01 - 

• หมู่บ้าน/ชมุชน ท่ีมีกลุม่อาสาสมคัรท่ียงัทําการอยู่ตัง้แต ่ 4 กลุม่ขึน้ไป จะมีโอกาสท่ีจะมีทัง้ผู้หญิง

และผู้ชายเป็นสมาชิกของกลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยชมุชนเองมากกว่าหมู่บ้าน/ชมุชน ท่ีมีจํานวน

กลุม่อาสาสมคัรน้อยกวา่ 4 กลุม่ โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย 
คําอธิบาย: เป็นไปไดว่้าหมู่บา้นชมุชน ทีมี่จํานวนกลุ่มอาสาสมคัรตัง้แต่ 4 กลุ่มข้ึนไปมีประชาชนที่

ตระหนกัถึงความสําคญัของการรวมกลุ่มมากกว่า  

• ในหมูบ้่าน/ชมุชน ท่ี อบต./เทศบาล เห็นวา่คนในหมูบ้่าน/ชมุชน มีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล  จะมีโอกาสท่ีจะมีผู้หญิงเป็นสมาชิกของกลุ่มใน

ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยหมู่บ้าน/ชมุชนเองมากกว่าในหมู่บ้านท่ี อบต./เทศบาล เห็นว่าคนในหมู่บ้าน/

ชมุชน ไมค่อ่ยมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล โดย

พบผลเช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย    
คําอธิบาย: หมู่บา้น/ชมุชน ที ่ อบต./เทศบาล เห็นว่าประชาชาชนมีความกระตือรือร้นและตืน่ตวัใน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล มีโอกาสทีจ่ะมีคนในครวัเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง

ภาคประชาชนในทอ้งถ่ินมากกว่าหมู่บา้นที ่ อบต./เทศบาลเห็นว่าไม่มีความกระตือรือร้นและตืน่ตวั  

ซ่ึงการเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวจะทําใหร้บัรู้ข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์และยงัทําใหเ้กิดการสร้างความ

เข้มแข็ง  จึงน่าจะส่งผลใหป้ระชาชนเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมทีจ่ดัตัง้ข้ึนเอง  ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในดา้น

อาชีพและการออมต่างๆ และเป็นไปไดว่้า อบต./เทศบาล อาจสนบัสนนุใหค้นในชมุชนรวมกลุ่มกนั

มากข้ึน เมือ่เห็นว่าคนในหมู่บา้น/ชมุชนมีความกระตือรือร้นและตืน่ตวั     

• ในหมู่ บ้าน ท่ีอบต ./เทศบาลส่ง เส ริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม /องค์กรชุมชนในกิจกรรม 

ท้องถ่ินของอปท. โดยการจดังบประมาณและอปุกรณ์ตา่งๆ  จะมีโอกาสท่ีจะมีทัง่ผู้หญิงและผู้ชาย

เป็นสมาชิกของกลุ่มในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยหมู่บ้าน/ชมุชนเองมากกว่าในหมู่บ้านท่ีอบต./เทศบาล

สง่เสริมการมีส่วนร่วมของกลุม่/องค์กรชมุชนในกิจกรรมท้องถ่ินของอปท. โดยการสนบัสนนุการ

จดักิจกรรมและการอบรมตา่งๆ    
คาํอธิบาย: ในจงัหวดัเพชรบรีุ กลุ่มทีจ่ดัตัง้โดยหมู่บา้น/ชมุชนเอง อาจมีความสมัพนัธ์กบั อบต./ 

เทศบาล ในดา้นงบประมาณเป็นหลกั และงบประมาณทีไ่ดน่้าจะมีผลในการการดําเนินงานของกลุ่ม 

ช่วยใหส้ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรงมากกว่า 
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กลุ่มชุมชนที่ทาํงานใกล้ชดิกับ อบต./เทศบาล ในจังหวัดเพชรบุรี(กลุ่มแรก) 

กลุม่ จํานวนชมุชน % 

กลุม่ผู้สงูอาย ุ 3 18.75 

กลุม่สตรี 1 6.25 

กลุม่เยาวชนในเทศบาล/เยาวชนป้องกนัยาเสพติด 1 6.25 

กลุม่กรรมการชมุชน 1 6.25 

กลุม่กองทนุหมู่บ้าน 1 6.25 

กลุม่กองทนุปุ๋ ย 1 6.25 

กลุม่ออมทรัพย์เพิ่มผลผลิต 1 6.25 

กลุม่วิสาหกิจชมุชน 1 6.25 

กลุม่นาข้าว/เกษตรทํานา 1 6.25 

กลุม่เกษตร / กลุม่แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 3 18.75 

กลุม่อาชีพ/สง่เสริมอาชีพ 2 12.50 

รวม 16 100.00 

 

• ในครัวเรือนท่ีหวัหน้าครัวเรือนอายนุ้อย(ไม่เกิน 50 ปี) จะมีโอกาส ท่ีจะมีผู้หญิงเป็นสมาชิกของ

กลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยหมูบ้่าน/ชมุชนเองมากกวา่ ครัวเรือนท่ีหวัหน้าครัวเรือนอายมุาก     
คาํอธิบาย: ครวัเรือนทีย่งัเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ กําลงัอยู่ในระหว่างการสร้างครอบครวั อาจเห็น

ความสําคญัของการเข้าร่วมกบักลุ่มมากกว่า จึงทําใหมี้ผูห้ญิงเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ินได้

มากกว่าดว้ย 

• ในกรณีครัวเรือนมีคนท่ีหารายได้หลกัคนท่ีสอง  จะมีโอกาสท่ีจะมีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเป็นสมาชิก

ของกลุ่มในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยหมู่บ้าน/ชุมชนเองมากกว่าในกรณีท่ีครัวเรือนไม่มีคนท่ีหารายได้

หลกัคนท่ีสอง   
คาํอธิบาย: ครัวเรือนทีมี่คนหารายไดค้นทีส่อง ครอบครวัมีรายไดที้ม่ัน่คงมากกว่า และอาจสามารถ

บริหารเวลาไดดี้กว่าครวัเรือนทีไ่ม่มีคนหารายไดค้นทีส่อง ซ่ึงน่าจะมีผลต่อการทีท่ัง้ผูห้ญิงและผูช้าย

จะเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ิน 

ข) การเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาล 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้มีการเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาล มากขึน้ คือ (ดตูารางท่ี 

6.2 ประกอบ) 
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1. การวิธีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีการตดิตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล 

2. ความกระตือรือร้นและการต่ืนตวัของประชาชน 

3. ชมุชนขนาดเลก็ 

4. อาชีพครัวเรือน 

5. ขนาดครัวเรือน 

6. ผู้ มีรายได้หลกัของครัวเรือน 

ตาราง 6.2 Risk Analysis การเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาลใน
จังหวัดเพชรบุรี 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

อบต./เทศบาล  แจ้งวิธีการติดต่อกบั 

อบต./เทศบาล  ทางอ้อม 

2.5 2.36 1.86 - 2.99 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 

0.48 0.47 0.32 - 0.68 

ชมุชน ขนาดเลก็(≤200  ครัวเรือน)   1.52 1.29 1.02 - 1.64 

ครัวเรือนแรงงานไร้ทกัษะ 0.55 0.57 0.45 - 0.72 

ครัวเรือนขนาดเลก็(≤ 6  คน)   0.52 0.59 0.43 - 0.81 

มีคนท่ีหารายได้หลกัคนท่ีสอง   1.34 1.37 1.09 - 1.71 

 
ครัวเรือนยากจนจน Crude OR 95% CI wt OR 

ชมุชนขนาดเลก็(≤ 200  ครัวเรือน)   1.60 1.01 - 2.54 

 

• ในหมู่บ้านท่ี อบต./เทศบาล  แจ้งวิธีการติดต่อกับ อบต./เทศบาล  ให้กับประชาชนซึ่งต้องการ

ความช่วยเหลือหรือร้องเรียนด้วยวิธีการทางอ้อม  เช่น  การประชาสมัพนัธ์ผ่านป้ายประกาศ  การ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นแผน่พบั  ใบปลวิ  หนงัสือพิมพ์รายวนั  คูมื่อ ประชาชนและจดหมายข่าว  จะมี

โอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปตดิตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมูบ้่าน/ชมุชน  มากกว่า

หมู่บ้านท่ี อบต./เทศบาล  แจ้งวิธีการติดตอ่กบั อบต./เทศบาล  ให้กบัประชาชนซึง่ต้องการความ

ช่วยเหลือหรือร้องเรียนด้วยวิธีการทางตรง  เช่น  การแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยตนเอง  การ

ประกาศผา่นหอกระจายเสียง  การแจ้งให้ประชาชนทราบระหวา่งการประชมุประชาคมหมูบ้่าน   
คาํอธิบาย: การใชสื้อ่ทําใหเ้พ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารของคนในชมุชนไดม้ากกว่า และการบอก 

“วิธีทีจ่ะติดต่อกบั อบต./เทศบาล” โดยการ การติดบอร์ดประจําหมู่บา้น ประกาศทางวิทยชุมุชน การ
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ทําหนงัสือแจ้ง หรือ ใชสื้อ่อืน่ๆ ฯลฯ อาจทําใหค้นในชมุชนทราบและเข้าใจวิธีทีจ่ะติดต่อกบั อบต./

เทศบาล ไดดี้กว่า การประกาศผ่านหอกระจายเสียง ประชมุ ฝากผูใ้หญ่บา้นบอก หรือบอกดว้ย

ตนเอง จึงทําใหมี้โอกาสทีจ่ะมีสมาชิกในครวัเรือนไปติดต่อกบัสมาชิก อบต./เทศบาล มากกว่า 

• ในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของ อบต./เทศบาล จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปติดต่อกับสมาชิก อบต./

เทศบาล  ของหมู่บ้าน/ชุมชน  น้อยกว่าในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ค่อยมี

ความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล   
คาํอธิบาย: เป็นไปไดว่้าในทอ้งถ่ินทีค่นตืน่ตวัและเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล มากกว่า 

ซ่ึงอาจมีส่วนช่วยลดขัน้ตอนการติดต่อ และทําใหไ้ม่จําเป็นตอ้งติดต่อกบั อบต./เทศบาล อย่างเป็น

ทางการมากนกั 

• ชมุชนขนาดเล็ก(≤ 200 ครัวเรือน) จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปติดต่อกบัสมาชิก 

อบต./เทศบาล ของหมู่บ้าน/ชุมชน มากกว่าชุมชนขนาดใหญ่ โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุ่มครัวเรือน

ยากจนด้วย   
คาํอธิบาย: พบว่าหมู่บา้นขนาดเล็กมกัจะอยู่ในเขตเมืองมากกว่า น่าจะมีความใกลชิ้ดกบั

ผูใ้หญ่บา้นนอ้ยกว่า ทําใหต้อ้งไปติดต่อ อบต. มากข้ึน เมือ่ตอ้งการความช่วยเหลือต่างๆ ใน

ขณะเดียวกนัหมู่บา้นขนาดใหญ่ทีอ่ยู่ในเขตชนบทมากกว่า ก็จะไปติดต่อกบัผูใ้หญ่บา้นมากกว่า 

อบต. ซ่ึงอาจจะยงัไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของ อบต. มากนกั 

ชุมชนขนาดเลก็(≤ 200  ครัวเรือน) Crude OR 95% CI wt OR 

ชมุชนเมือง 1.60 1.32 - 1.94 

 

• ในครัวเรือนแรงงานไร้ทักษะ จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปติดต่อกับสมาชิก อบต./ 

เทศบาล ของหมูบ้่าน/ชมุชน น้อยกวา่ในครัวเรือนอาชีพอ่ืนๆ    
คาํอธิบาย: กลุ่มอาชีพของชมุชนทีทํ่างานใกลชิ้ดกบั อบต./เทศบาล ในจงัหวดัเพชรบรีุ มกัเป็นกลุ่ม

ไม่เกีย่วข้องผูป้ระกอบอาชีพแรงงานไร้ทกัษะ ดงันัน้จึงเป็นไปไดที้ ่ ครวัเรือนแรงงานไร้ทกัษะ จะเป็น

ครวัเรือนทีไ่ปติดต่อ อบต./เทศบาลนอ้ยกว่า ครวัเรือนอาชีพอืน่ๆ 

• ครัวเรือนขนาดเลก็(มีสมาชิกในครัวเรือน ไมเ่กิน 6 คน) สมาชิกในครัวเรือนมกัไปติดตอ่กบัสมาชิก 

อบต./เทศบาล  ของหมูบ้่าน/ชมุชน  น้อยกวา่ครัวเรือนขนาดใหญ่   
คาํอธิบาย: การทีมี่สมาชิกในครวัเรือนหลายคน จึงน่าจะเป็นสาเหตใุหต้อ้งมีเร่ืองทีจ่ะตอ้งไปติดต่อ

กบั อบต./เทศบาล มากว่า เช่นในเร่ือง การศึกษาของบตุร การแจ้งเกิด แจ้งตาย การทําบตัรต่างๆ 

เหล่านีเ้ป็นตน้ 
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• ในกรณีครัวเรือนมีคนท่ีหารายได้หลักคนสอง  จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไป 

ติดต่อกบัสมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมู่บ้าน/ชุมชน  มากกว่าในครัวเรือนท่ีไม่มีคนท่ีหารายได้

หลกัคนท่ีสอง 
คาํอธิบาย: เนือ่งจากในครวัเรือนทีมี่ คนหารายไดห้ลกั คนที ่ 2 มกัเป็นครวัเรือนทีมี่ขนาดใหญ่ 

ดงันัน้ ดว้ยเหตนีุจึ้งทําใหพ้บผลว่า ในครวัเรือนทีมี่ คนหารายไดห้ลกั คนที ่ 2 มกัมีสมาชิกใน

ครวัเรือนไป ติดต่อกบัสมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมู่บา้น/ชมุชน  มากกว่าในครวัเรือนทีไ่ม่มีคนที่

หารายไดห้ลกัคนทีส่อง 

มีคนที่หารายได้หลักคนที่สอง Crude OR 95% CI wt OR 

ครัวเรือนขนาดใหญ่ (> 6 คน) 1.90 1.48 - 2.45 

ค) การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่น 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ินมากขึน้ คือ (ดูตารางท่ี 6.3 

ประกอบ) 

1. ความกระตือรือร้นและการต่ืนตวัของประชาชน 

2. ความเป็นชมุชนเมือง/ชนบท 

3. ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน 

4. อาชีพครัวเรือน 

5. ฐานะครัวเรือน 

 

ตาราง 6.3 Risk Analysis การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบุรี 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
ชมุชนมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของผู้ นํา) 2.51 2.65 2.00 - 3.52 

ครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตชมุชนเมือง   0.23 0.26 0.21 - 0.33 

หวัหน้าครัวเรือนไมสํ่าเร็จการศกึษา

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   1.45 1.29 1.04 - 1.62 

ครัวเรือนเกษตรกร   1.66 1.63 1.27 - 2.08 

ครัวเรือนค้าขาย  ทําธุรกิจสว่นตวั   0.58 0.73 0.58 - 0.92 

ครัวเรือนยากจน 0.91 0.68 0.55 - 0.85 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 95 

 

ครัวเรือนยากจน Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 2.72 3.56 2.03 - 6.25 

หวัหน้าครัวเรือนไมสํ่าเร็จการศกึษา

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   2.24 1.94 1.06 - 3.54 

ครัวเรือนเกษตรกร   2.21 2.49 1.70 - 3.63 

 

• ในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของ อบต./เทศบาล จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาค

ประชาชนในท้องถ่ิน(เช่น  ประชมุ) มากกว่าในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชมุชนไม่คอ่ยมี

ความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล โดยพบผลเช่นนี ้ใน

กลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย   
คาํอธิบาย: หมู่บา้น/ชมุชนที ่อบต./เทศบาล  เห็นว่าคนในหมู่บา้นมีความกระตือร้อร้นและตืน่ตวัใน

การมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ อปท.  มีโอกาสทีจ่ะมีคนในครวัเรือนมีความเห็นว่าคนในหมู่บา้น

พร้อมทีจ่ะใหค้วามช่วยเหลือเพือ่นบา้นและมีโอกาสทีจ่ะมีผูห้ญิงในครวัเรือนเป็นสมาชิกของกลุ่มใน

ทอ้งถ่ินทีช่มุชนจดัตัง้เองมากกว่าหมู่บา้น/ชมุชนที ่ อบต./เทศบาล เห็นว่าคนในหมู่บา้นไม่ค่อยมี

ความกระตือรือร้นและตืน่ตวั แสดงใหเ้ห็นว่าคนในหมู่บา้นกลุ่มแรกมีความตระหนกัถึงผลประโยชน์

ของการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มมากกว่าหมู่บา้นในกลุ่มหลงั นอกจากนี้

ยงัเป็นหมู่บา้นทีมี่สภาพทีเ่อือ้ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่าเพราะประชาชนมีความพร้อมในการ

ใหค้วามช่วยเหลือผูอื้น่มากกว่านัน่เอง และในหมู่บา้นที ่อบต./เทศบาล  เห็นว่าคนในหมู่บา้นมีความ

กระตือร้อร้นและตืน่ตวัในการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ อปท.  มีโอกาสทีจ่ะเป็นหมู่บา้นมีสือ่ส่ิงพิมพ์

ต่างๆ ภายในหมู่บา้น แสดงใหเ้ห็นว่าในหมู่บา้นกลุ่มนีมี้การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อยู่เป็นประจํา ทําให้

โอกาสทีค่นจะรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนไดง่้ายกว่า จึงน่าจะเข้า

ร่วมประชมุดงักล่าวไดม้ากข้ึน และเป็นไปไดว่้า อบต./เทศบาล อาจสนบัสนนุใหค้นในชมุชนเข้าร่วม

กิจกรรมการเมืองภาคประชาชนมากข้ึน เมื่อเห็นว่าคนในหมู่บา้น/ชมุชนมีความกระตือรือร้นและ

ตืน่ตวั     

 ชุมชนที่มีความกระตือรือร้นฯ 
ชุมชนที่ไม่มีความ
กระตือรือร้นฯ 

 ความถ่ี % ความถ่ี % 

มีส่ือสิง่พิมพ์ 1940 100 0 0 

ผู้ชายเป็นสมาชิกกลุม่ท้องถ่ิน 322 96.12 13 3.88 

ผู้หญิงเป็นสมาชิกกลุม่ท้องถ่ิน 482 96.40 18 3.60 

ชมุชนพร้อมช่วยเหลือกนั 2418 91.73 218 8.27 
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• ในครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตชุมชนเมือง  จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 

การเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  น้อยกวา่ในครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตชมุชนชนบท   
คาํอธิบาย: อาจเป็นเพราะในเขตเมือง มีระบบการจดัการสาธารณะทีดี่ ทําใหผู้ที้อ่ยู่อาศยัในชมุชน

เมือง กลายเป็นผูใ้ชบ้ริการ จึงทําใหไ้ม่จําเป็นตอ้งรบัรู้ หรือรบัผิดชอบต่อกิจกรรมสาธารณะเลยก็ได ้

• ในครัวเรือนท่ีหัวหน้าครัวเรือนไม่สําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  จะมีโอกาสท่ีมี

สมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  มากกว่าใน

ครัวเรือนท่ีหัวหน้าครัวเรือนสําเร็จการศึกษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายขึน้ไป  โดยพบผล

เช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย 
คาํอธิบาย: ครวัเรือนทีห่วัหนา้ครวัเรือนไม่สําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสทีจ่ะ

เป็นครวัเรือนเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรนัน้สามารถทีจ่ะมีช่วงเวลาทีพ่อจะปลีกตวัเพือ่เข้าร่วมประชมุ 

(กิจกรรมการเมืองภาคประชาชนในทอ้งถ่ิน) ไดง่้ายกว่าจึงอาจเป็นสาเหตใุหพ้บว่า ครวัเรือนที่

หวัหนา้ครวัเรือนไม่สําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาค

ประชาชนในทอ้งถ่ิน มากกว่าในครวัเรือนทีห่วัหนา้ครวัเรือนสําเร็จการศึกษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาตอน

ปลายข้ึนไป 

หัวหน้าครัวเรือนไม่สาํเร็จการศกึษา
ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย 

Crude OR 95% CI wt OR 

ครัวเรือนเกษตร 4.67 3.52-6.18 

 

• ในครัวเรือนเกษตรกร จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน

ในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  มากกวา่ในครัวเรือนอ่ืนๆ     
คาํอธิบาย: ครัวเรือนเกษตรกรน่าจะจดัเวลาไดง่้ายกว่า ครวัเรือนอาชีพอืน่ๆ และเร่ืองทีป่ระชมุ ก็

อาจเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการเกษตรเป็นหลกั จึงทําใหค้รวัเรือนเกษตรกร เข้าร่วมมากกว่า 

• ในครัวเรือนค้าขาย จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนใน

ท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  น้อยกวา่ในครัวเรือนอาชีพอ่ืนๆ   
คาํอธิบาย: เหตผุลทีค่นในครวัเรือนคา้ขาย น่าจะเป็นไปในทางตรงข้ามกบัเหตผุลทีค่รวัเรือน

เกษตรกร คือในเร่ืองเงือ่นไขดา้นเวลา จึงทําใหค้นกลุ่มนีอ้าจไม่สามารถปลีกเวลาไปเข้าร่วมประชมุ

ไดง่้ายเหมือนกบั ครวัเรือนเกษตรกร 

• ครัวเรือนยากจน จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนใน

ท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ) น้อยกวา่ครัวเรือนไมย่ากจน 
คาํอธิบาย: อาจเนือ่งจากครวัเรือนยากจน เป็นกลุ่มทีต่อ้งใชเ้วลาไปกบัการหางานหรือหาเลีย้งชีพ

ตวัเอง จึงทําใหไ้ม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได ้ 
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ง) การรายงานเม่ือพบเหน็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัตไิม่ถูกต้อง 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้การรายงานเม่ือพบเห็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินปฏิบตัิไม่ถูกต้องมากขึน้ คือ (ดูตารางท่ี 6.4 

ประกอบ) 

1. อาชีพครัวเรือน 

2. ขนาดครัวเรือน 

ตาราง 6.4 Risk Analysis การรายงานเม่ือพบเหน็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัตไิม่ถูกต้อง 
(เพชรบุรี) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ครัวเรือนค้าขาย  ทําธุรกิจสว่นตวั   1.25 1.26 1.04 - 1.52 

ครัวเรือนขนาดเลก็(≤  4  คน)   1.33 1.34 1.15 - 1.56 

• ในครัวเรือนค้าขาย  จะมีโอกาสผู้ ตอบแบบสอบถามจะไม่รายงานใคร เม่ือพบเห็นหรือรู้ว่า

เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินกระทําการไมถ่กูต้องหรือขาดประสทิธิภาพ  มากกวา่ในครัวเรือนอ่ืนๆ     
คาํอธิบาย: ครวัเรือนคา้ขาย นัน้หากทําการรายงานเมือ่พบเห็นการกระทําบางอย่างทีไ่ม่ถูกตอ้งของ

เจ้าหนา้ที ่อาจเป็นผูที้ไ่ดร้บัผลกระทบ และเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพได ้จึงทําใหค้นกลุ่มนี ้จะ

รายงาน เมือ่พบเห็นเจ้าหนา้ทีก่ระทําไม่ถูกตอ้งนอ้ยกว่า ครวัเรือนอาชีพอืน่ๆ 

• ในครัวเรือนขนาดเล็ก(มีสมาชิกไม่เกิน  4  คน) จะมีโอกาสผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่รายงานใคร 

เม่ือพบเห็นหรือรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินกระทําการไม่ถูกต้องหรือขาดประสิทธิภาพ  มากกว่าใน

ครัวเรือนขนาดใหญ่   
คาํอธิบาย: ครัวเรือนขนาดเล็ก หากทําการรายงานเมือ่พบเห็นการกระทําบางอย่างทีไ่ม่ถูกตอ้งของ

เจ้าหนา้ทีอ่าจมีโอกาสทีจ่ะมีสมาชิกไดร้บัผลกระทบจากการปฏิบติังานของเจ้าหนา้ทีม่ากกว่า 

ครวัเรือนขนาดใหญ่ 

6.2.2 ผลการศึกษาใน 12 จังหวัด 

จ) การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชน (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีสง่เสริมให้มีการการเป็นสมาชิกกลุม่/องค์กรชมุชนมากขึน้ คือ (ดตูารางท่ี 6.5 ประกอบ) 

1. การจดัประชมุในชมุชน 

2. การมีส่ือสิง่พิมพ์ ภายในชมุชน 
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3. วิธีการสง่เสริมกิจกรรมกลุม่ของ อปท. 

4. การใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรในชมุชน 

5. อาชีพครัวเรือน 

6. ผู้ มีรายได้หลกัของครัวเรือน 

ตาราง 6.5 Risk Analysis การเป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กรชุมชน (กรณี 12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

 ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

ชมุชนท่ีมีการประชมุบอ่ย 

(>10  ครัง้ : ปี) 

1.51 1.8 1.21 1.51 1.02 - 1.44 1.24 - 1.83 

ชมุชนท่ีมีสิง่พิมพ์  แผน่พบั  วารสาร  

ใบประกาศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องชมุชน 

1.6 1.34 1.5 1.25 1.25 - 1.80 1.03-1.53 

อบต./เทศบาล สง่เสริม โดยการ 

จดังบฯ และอปุกรณ์ตา่งๆ (>การ
ฝึกอบรม และการจดักิจกรรมต่างๆ) 

0.86 - 0.81 - 0.70 - 0.95 - 

หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการใช้ท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรมาก(>70 %) 

1.8 1.68 1.64 1.32 1.40 - 1.94 1.09 - 1.60 

ครัวเรือนเกษตรกร - 1.57 - 1.28 - 1.03 - 1.60 

ครัวเรือนแรงงานไร้ทกัษะ 0.56 0.56 0.66 0.56 0.54 - 0.79 0.43 - 0.74 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลกัคนท่ีสอง  1.43 1.46 1.39 1.41 1.20 - 1.62 1.18 - 1.67 
 

ครัวเรือนยากจน Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 
 ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

ชมุชนท่ีมีสิง่พิมพ์  แผน่พบั  วารสาร  

ใบประกาศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องชมุชน 

1.65 - 1.66 - 1.15 - 2.39 - 

หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการใช้ท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรมาก(>70 %) 

1.7 - 1.64 - 1.12 - 2.40 - 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลกัคนท่ีสอง  1.61 1.72 1.54 - 1.14 - 2.07 1.22 - 2.44 

• หมู่บ้าน/ชมุชนท่ีมีการประชมุ (ท่ีไม่ใช่การเรียกประชมุโดยหน่วยงานรัฐ)  มากกว่า  10  ครัง้ใน

รอบปีท่ีผา่นมา มีโอกาสท่ีจะมีครัวเรือนทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเป็นสมาชิกของกลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้

โดยหมูบ้่าน/ชมุชนเอง  มากกวา่หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการประชมุหมูบ้่านไมเ่กิน  10  ครัง้  
คาํอธิบาย: ชมุชนทีมี่การประชมุบ่อยครัง้ อาจทําใหค้นในหมู่บา้น/ชมุชนทราบข่าวการรวมกลุ่ม

ต่างๆ ไดแ้ลกเปลีย่นความคิดเห็น และทราบประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มไดดี้กว่า 
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และอาจทําใหเ้กิดบรรยากาศในการมีส่วนร่วมมากกว่า ชมุชนทีมี่การประชมุนอ้ยครัง้ จึงมกัจะมีคน

ในชมุชนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ินมากกว่า  

• หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีสิง่พิมพ์  แผน่พบั  วารสาร  ใบประกาศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องชมุชน  มีโอกาสท่ีจะ

มีทัง้ผู้หญิง และผู้ชายเป็นสมาชิกของกลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยชมุชนเองมากกว่าในหมู่บ้านท่ีไม่

มีสิ่งพิมพ์ แผ่นพบั วารสาร ใบประกาศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุ่ม

ครัวเรือนยากจนด้วย   
 คาํอธิบาย: การมีสือ่ต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ์ แผ่นพบั วารสาร หรือใบประกาศ น่าจะทําใหค้นใน

หมู่บา้น/ชมุชนทราบข่าวการรวมกลุ่มต่างๆ และทราบประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ไดดี้กว่า รวมทัง้อาจทําใหเ้กิดบรรยายกาศทีที่เ่อือ้ต่อการมีส่วนร่วมมากกว่า ชมุชนทีไ่ม่มีสือ่ส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เช่น แผ่นพบั วารสาร หรือใบประกาศ จึงมกัจะมีคนในชมุชนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ิน

มากกว่า 

• หมูบ้่านท่ีอบต./เทศบาลสง่เสริมการมีสว่นร่วมของกลุม่/องค์กรชมุชนในกิจกรรมท้องถ่ินของอปท. 

โดยการจดังบประมาณและอปุกรณ์ต่างๆ มีโอกาสท่ีจะมีผู้หญิงเป็นสมาชิกของกลุ่มในท้องถ่ินท่ี

จดัตัง้โดยชมุชนเอง น้อยกวา่หมูบ้่านท่ีอบต./เทศบาลสง่เสริมโดยการจดักิจกรรมและอบรมตา่งๆ   
คาํอธิบาย: พบว่ากลุ่มทีทํ่างานไกลชิ้ดกบั อบต./เทศบาล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในภาคเกษตร และ

อาจประกอบกบังบประมาณทีจ่ะไดจ้าก อบต./เทศบาล มีจํากดั ดงันัน้เมือ่ อบต./เทศบาล ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรชมุชนในกิจกรรมทอ้งถ่ินของอปท. โดยการจดักิจกรรมและอบรมต่างๆ 

จะทําใหค้นในชมุชนเข้าถึง และมีส่วนร่วมไดม้ากกว่า 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของคนในพืน้ที ่ประกอบกบัหากจดัสรร

ใหเ้ป็นเงิน ชาวบา้นจะมีส่วนร่วมนอ้ยกว่า เนือ่งจากยงัขาดความรู้ในดา้นการจดัการ 

กลุ่มที่ทาํงานใกล้ชดิกับอบต./เทศบาล (กลุ่มแรก) ความถ่ี % 

กลุม่เกษตร / กลุม่แปรรูปผลผลติทางการเกษตร 5 8.47 

กลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์(กุ้ง,หอยแครง,โค) 4 6.78 

กลุม่หตัถกรรม/กลุม่ผ้าทอ 12 20.34 

กลุม่สหกรณ์/กลุม่ออมทรัพย์ 4 6.78 

กลุม่อสม./กลุม่สขุภาพชมุชน 15 25.42 

 กลุม่ผู้สงูอาย/ุกลุม่สตรี/กลุม่พฒันาครอบครัว 8 13.56 

กลุม่กองทนุหมู่บ้าน,กลุม่ผู้ นํา/กรรมการ/ประสานงานชมุชน 6 10.17 

อ่ืนๆ 5 8.47 

• ในหมู่บ้าน/ชมุชนท่ีมีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรมากกว่าร้อยละ 70  มีโอกาสท่ีจะมีทัง้ผู้หญิงและ

ผู้ชาย เป็นสมาชิกของกลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยหมูบ้่าน/ชมุชนเองมากกวา่หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการ

ใช้ท่ีดนิเพ่ือการเกษตรไมเ่กินร้อยละ 70 โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย   
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คาํอธิบาย: กลุ่มทีจ่ดัตัง้ข้ึนโดยชมุชนเองส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มอาชีพทีต่่อเนือ่งหรือเกีย่วข้องจาก

การเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 90 ดงันัน้ในหมู่บา้นทีมี่การใชที้ดิ่นเพือ่การเกษตรกรรมมากคนส่วน

ใหญ่จะประกอบอาชีพเกีย่วข้องกบัการเกษตร ดงันัน้จึงเข้าร่วมกลุ่มดงักล่าวอาจเพราะเป็นประโยชน์

ในการสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได ้ 

• ครัวเรือนเกษตร มีโอกาสท่ีจะมีผู้ชายเป็นสมาชิกของกลุม่ในท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยชมุชนเองมากกว่า

ครัวเรือนอ่ืนๆ     
คาํอธิบาย: น่าจะสอดคลอ้งกนักบัการทีห่มู่บา้นมีการใชที้ดิ่นเพือ่การเกษตรกรรมมาก ดงันัน้

ครวัเรือนเกษตร จึงน่าเข้าร่วมกลุ่มมากกว่า อาจเพราะเป็นประโยชน์ในการสร้างอาชีพเสริมและสร้าง

รายได ้ไดม้ากกว่า ครวัเรือนอืน่ๆ 

• ครัวเรือนแรงงานไร้ทักษะหรือรับจ้าง มีโอกาสท่ีจะมีผู้หญิงและผู้ ชายเป็นสมาชิกของกลุ่มใน

ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยชมุชนเองน้อยกวา่ครัวเรือนอ่ืนๆ     
คาํอธิบาย: กลุ่มในทอ้งถ่ินทีจ่ดัตัง้ข้ึนในหมู่บา้น/ชมุชน น่าจะเป็นกลุ่มอาชีพทีต่่อเนือ่งหรือเกีย่วข้อง

จากการเกษตรมากกว่าร้อยละ 90 ประกอบกบักลุ่มทีต่ัง้ข้ึนมานัน้อาจไม่เหมาะกบัครวัเรือนแรงงาน

ไร้ทกัษะ และอาจไม่สามารถบริหารเวลาได ้ดงันัน้ครวัเรือนแรงงานไร้ทกัษะจึงอาจไม่ไดร้บัประโยชน์

จากกลุ่มดงักล่าวมากนกั ซ่ึงทําใหไ้ม่ไดไ้ปเข้าร่วมเป็นสมาชิก  

• ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้หลกัคนท่ี  2  มีโอกาสท่ีจะมีทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเป็นสมาชิกของกลุม่ใน

ท้องถ่ินท่ีจดัตัง้โดยชมุชนเองมากกว่าครัวเรือนท่ีไม่มีคนหารายได้หลกัคน  2 โดยพบผลเช่นนี ้ใน

กลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย   
คาํอธิบาย: ครวัเรือนทีมี่คนหารายไดค้นทีส่อง มกัเป็นครอบครวัมีรายไดที้ม่ัน่คงมากกว่า และอาจ

สามารถบริหารจดัเวลาไดดี้กว่า ครวัเรือนทีไ่ม่มีคนหารายไดค้นทีส่อง ซ่ึงน่าจะมีผลต่อการทีท่ัง้ 

ผูห้ญิงและผูช้ายจะเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ิน 

มีคนที่หารายได้หลักคนที่สอง Crude OR 95% CI wt OR 

ฐานะไมจ่น 1.73 1.55-1.94 

ฉ) การเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาล (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้มีการเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาล มากขึน้ คือ (ดตูารางท่ี 

6.6 ประกอบ) 

1. การวิธีการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงวิธีการตดิตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล 

2. ระดบัการศกึษาของหวัหน้าครัวเรือน 

3. อาชีพครัวเรือน 

4. ขนาดครัวเรือน 



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 101 

 

ตาราง 6.6 Risk Analysis การเสนอปัญหาและความต้องการผ่านสมาชิก อบต./เทศบาล 
(กรณี 12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

หวัหน้าครัวเรือนไมสํ่าเร็จการศกึษา

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย   0.69 0.69 0.59 - 0.80 

ครัวเรือนแรงงานไร้ทกัษะ 0.84 0.85 0.73 - 0.99 

ครัวเรือนขนาดเลก็(≤  4  คน)   0.8 0.79 0.69 - 0.91 

• ในครัวเรือนท่ีหวัหน้าครัวเรือนไม่สําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จะมีโอกาสท่ีจะมี

สมาชิกในครัวเรือนไปติดตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมู่บ้าน/ชมุชนน้อยกว่าในครัวเรือนท่ี

หวัหน้าครัวเรือนสําเร็จการศกึษาตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาตอนปลายขึน้ไป   
คาํอธิบาย: การทีห่วัหนา้ครวัเรือนไม่สําเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มกัจะมีสมาชิกใน

ครวัเรือนไปติดต่อกบัสมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมู่บา้น/ชมุชนนอ้ยกว่า ในครวัเรือนทีห่วัหนา้

ครวัเรือนมีการศึกษาทีสู่งกว่า อาจเป็นเพราะการทีไ่ดร้บัศึกษาไม่มากพอ ทําใหม้องไม่เห็นโอกาสที่

จะใชบ้ริการจากรฐั จึงทําใหมี้การไปติดกบั อบต./เทศบาล  นอ้ยกว่ากลุ่มทีค่รัวเรือนมีการศึกษาสูง

กว่า    

• ในครัวเรือนแรงงานไร้ทักษะ จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปติดต่อกับสมาชิก อบต./

เทศบาล  ของหมูบ้่าน/ชมุชน  น้อยกวา่ครัวเรือนอ่ืนๆ   
คาํอธิบาย: โดยมากในครวัเรือนแรงงานไร้ทกัษะ นัน้หวัหนา้ครวัเรือนเองก็มกัจะไม่สําเร็จชัน้

มธัยมศึกษาเช่นกนั ดงันีเ้หตผุลทีค่นกลุ่มนีมี้การไปติดต่อกบั อบต./เทศบาล นอ้ยกว่าน่าจะเกี่ยวข้อง

กบัระดบัการศึกษา ประกอบกบักลุ่มอาชีพนีอ้าจมีความจําเป็นในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบ

อาชีพทีจ่ะตอ้งติดต่อกบั อบต./เทศบาล ในเร่ืองของอาชีพนอ้ยกว่า ครวัเรือนเกษตร หรือคา้ขาย และ

ตอ้งใชเ้วลาไปกบัการหาเลีย้งชีพ ทําใหบ้ริหารจดัการเวลาไดลํ้าบาก กว่ากลุ่มอาชีพอืน่ๆ 

หัวหน้าครัวเรือนไม่จบชัน้มัธยมศกึษา Crude OR 95% CI wt OR 

ครัวเรือนแรงงานไร้ทกัษะ 1.38 1.20-1.58 

• ในครัวเรือนขนาดเล็ก(มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน)  จะมีโอกาสท่ีจะมีสมาชิกในครัวเรือนไปติดตอ่กบั

สมาชิก อบต./เทศบาล  ของหมูบ้่าน/ชมุชน  น้อยกวา่ในครัวเรือนขนาดใหญ่ 
คาํอธิบาย: การทีมี่สมาชิกในครวัเรือนหลายคน จึงน่าจะเป็นสาเหตใุหต้อ้งมีเร่ืองทีจ่ะตอ้งไปติดต่อ

กบั อบต./เทศบาล มากว่า เช่นในเร่ือง การศึกษาของบตุร การแจ้งเกิด แจ้งตาย การทําบตัรต่างๆ 

เหล่านีเ้ป็นตน้  
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ช) การเข้าร่วมกจิกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่น (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ินมากขึน้ คือ (ดูตารางท่ี 6.7 

ประกอบ) 

1. ความกระตือรือร้นและการต่ืนตวัของประชาชน 

2. การแจ้งผลการดําเนินงานของ อบต./เทศบาล 

3. ความเป็นชมุชนเมือง/ชนบท 

4. อาชีพครัวเรือน 

5. ฐานะครัวเรือน 

6. ขนาดครัวเรือน 

7. ผู้ มีรายได้หลกัของครัวเรือน 

ตาราง 6.7 Risk Analysis การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่น 
(กรณี 12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 2.59 2.64 2.19 - 3.19 

อบต./เทศบาล  แจ้งผลการดําเนินงานโดยตรง   0.73 0.81 0.71 - 0.93 

ครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตชมุชนเมือง   0.6 0.79 0.69 - 0.90 

ครัวเรือนเกษตรกร   1.79 1.57 1.39 - 1.79 

ครัวเรือนยากจน 1.37 1.27 1.10 - 1.47 

ครัวเรือนขนาดเลก็(≤  4  คน)   0.82 0.85 0.76 - 0.96 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลกัคนท่ีสอง   1.28 1.24 1.10 - 1.39 

 
ครัวเรือนยากจน Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

ชมุชนท่ีมีความกระตือรือร้น 

และต่ืนตวัในการมีสว่นร่วม 

(ตามความเหน็ของ อบต./เทศบาล) 2.67 2.54 1.77 - 3.64 

ครัวเรือนเกษตรกร   2.04 2.01 1.59 - 2.54 
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• ในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของ อบต./เทศบาล  จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาค

ประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  มากกว่าในหมู่บ้านท่ีผู้ นําเห็นว่าคนในหมู่บ้าน/ชมุชนไม่คอ่ย

มีความกระตือรือร้นและต่ืนตวัในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต./เทศบาล โดยพบผลเช่นนี ้

ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย   
คาํอธิบาย: หมู่บา้นที ่ อบต./เทศบาล  เห็นว่าคนในหมู่บา้นมีความกระตือร้อร้นและตืน่ตวัในการมี

ส่วนร่วมกบักิจกรรมของ อปท.  มีโอกาสทีจ่ะมีคนในครวัเรือนมีความเห็นว่าคนในหมู่บา้นพร้อมทีจ่ะ

ใหค้วามช่วยเหลือเพือ่นบา้นและมีโอกาสทีจ่ะมีผูห้ญิงในครวัเรือนเป็นสมาชิกของกลุ่มในทอ้งถ่ินที่

ชมุชนจดัตัง้เองมากกว่าหมู่บา้นที ่ อบต./เทศบาลเห็นว่าคนในหมู่บา้นไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น

และตืน่ตวั  แสดงใหเ้ห็นว่าคนในหมู่บา้นกลุ่มแรกมีความตระหนกัถึงผลประโยชน์ของการรวมกลุ่ม

และการสร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มมากกว่าหมู่บา้นในกลุ่มหลงั  นอกจากนีย้งัเป็นหมู่บา้น

ทีมี่สภาพทีเ่อือ้ต่อกระบวนการมีส่วนร่วมมากกว่าเพราะประชาชนมีความพร้อมในการใหค้วาม

ช่วยเหลือผูอื้น่มากกว่านัน่เอง นอกจากนีใ้นหมู่บา้นที ่ อบต./เทศบาล  เห็นว่าคนในหมู่บา้นมีความ

กระตือรือร้นและตืน่ตวัในการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ อปท.  มีโอกาสทีจ่ะเป็นหมู่บา้นมีสือ่ส่ิงพิมพ์

ต่างๆ  ภายในหมู่บา้น  แสดงใหเ้ห็นว่าในหมู่บา้นกลุ่มนีมี้การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ  อยู่เป็นประจํา  

ทําใหโ้อกาสทีค่นจะรบัรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนไดง่้ายกว่า  จึง

น่าจะเข้าร่วมประชมุดงักล่าวไดม้ากข้ึน และเป็นไปไดว่้า อบต./เทศบาล อาจสนบัสนนุใหค้นใน

ชมุชนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนมากข้ึน เมือ่เห็นว่าคนในหมู่บา้น/ชมุชนมีความ

กระตือรือร้นและตืน่ตวั 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: ชมุชนมีความกระตือรือร้นในเร่ืองของกลุ่มทีมี่ประโยชน์ต่อตนเอง 

และ อบต./เทศบาล กระตุน้ใหช้มุชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจดังบประมาณสนบัสนนุ  

 
ชุมชนมีความ
กระตือรือร้นและตื่นตัว 

ชุมชนไม่มีความ
กระตือรือร้นและตื่นตัว 

 ความถ่ี % ความถ่ี % 

มีส่ือสิง่พิมพ์ 4844 92.70% 383 7.30% 

ผู้ชายเป็นสมาชิกกลุม่ท้องถ่ิน 586 93.50% 41 6.50% 

ผู้หญิงเป็นสมาชิกกลุม่ท้องถ่ิน 833 90.20% 90 9.80% 

ชมุชนพร้อมช่วยเหลือกนั 6196 93.60% 424 6.40% 

• ในหมู่บ้านท่ี อบต./เทศบาล  แจ้งผลการดําเนินงานให้กับผู้ติดต่อหรือผู้ ร้องเรียนทราบโดยตรง  

เช่น  การแจ้งด้วยตนเองหรือการโทรศัพท์ไปแจ้ง  จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วม 

กิจกรรมการเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  น้อยกว่าในหมู่บ้านท่ี อบต./เทศบาล  

แจ้งผลการดําเนินงานให้กับผู้ ติดต่อหรือผู้ ร้องเรียนทราบโดยทางอ้อม  เช่น  การแจ้งผ่าน

ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ นําชมุชน  การแจ้งผา่นหอกระจายเสียง  หรือทําเป็นหนงัสือชีแ้จงให้ทราบ   
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คาํอธิบาย: การแจ้งผลโดยทางออ้ม เช่น  การแจ้งผ่านหอกระจายเสียง  หรือการติดบอร์ดประจํา

หมู่บา้น  อาจเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหค้นอืน่ๆ ในหมู่บา้นทราบเร่ืองการร้องเรียนดงักล่าวว่าไดร้บั

การแกไ้ขไปมากนอ้ยเพียงใด  และยงัเป็นการแสดงใหป้ระชาชนทราบถึงประสิทธิภาพการทํางาน

ของ อบต.  ไดดี้กว่าและแจ้งใหป้ระชาชนทราบไดใ้นปริมาณมากกว่า และอาจเป็นการสร้าง

บรรยากาศการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ มากย่ิงข้ึน  เท่ากบัเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองมากข้ึน  ประชาชนจึงอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภาคประชาชน

มากย่ิงข้ึน  นอกจากนีจ้ากประชาชนยงัทราบข่าวการเปลีย่นแปลงต่างๆ  ในหมู่บา้นไดดี้กว่าช่องทาง

อืน่ๆ  นัน่หมายความว่าประชาชนมีความสะดวกในการรบัรู้ข่าวสารต่างๆ  จากหอกระจายเสียง

มากกว่า  ดงันัน้การที ่ อบต.  แจ้งผลการดําเนินงานผ่านหอกระจายเสียงจึงอาจส่งผลใหป้ระชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมากกว่า 

คาํอธิบายเพิ่มเตมิจากท้องถิ่น: จะตอ้งมีหนงัสือแจ้งถึงชาวบ้านโดยตรง 

แหล่งในการรับรู้ข่าวสารในระดับชุมชน 

 การประชุม เสียงตามสาย ปากต่อปาก ส่ือต่างๆ อ่ืนๆ รวม 

ความถ่ี 1377 4889 562 223 137 7188 

% 19.16 68.02 7.82 3.10 1.91 100.00 

 

• ในครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตชุมชนเมือง  จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมือง

ภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  น้อยกวา่ในครัวเรือนท่ีอยูใ่นเขตชมุชนชนบท   
คาํอธิบาย: อาจเป็นเพราะในเขตเมือง มีระบบการจดัการสาธารณะทีดี่ ทําใหผู้ที้อ่ยู่อาศยัในชมุชน

เมือง กลายเป็นผูใ้ชบ้ริการ จึงทําใหไ้ม่จําเป็นตอ้งรบัรู้ หรือรบัผิดชอบต่อกิจกรรมสาธารณะเลยก็ได ้

• ในครัวเรือนเกษตรกร จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชน

ในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  มากกวา่ในครัวอ่ืนๆ โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย   
คาํอธิบาย: ครัวเรือนเกษตรกรน่าจะจดัการเวลาไดง่้ายกว่า ครัวเรือนอาชีพอืน่ๆ และเร่ืองทีป่ระชมุ 

ก็อาจเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วกบัการเกษตรเป็นหลกั จึงทําใหค้รวัเรือนทีป่ระกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เข้าร่วม

มากกว่า 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: คนทีจ่ะเข้าร่วมไดจ้ะตอ้งว่างเวน้จากเวลาการทํางาน ถา้เป็น

อาชีพทําสวน จะเข้าร่วมไดม้ากกว่า เพราะจดัสรรเวลาง่ายกว่า แต่ถา้เป็นอาชีพประมงจะจดัสรร

เวลายากกว่า 

• ในครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาค

ประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ) มากกวา่ครัวเรือนท่ีอยูใ่นกลุม่ท่ีมีฐานะไมย่ากจน 
คาํอธิบาย: อาจเนือ่งจากครวัเรือนยากจน มกัจะเป็นครวัเรือนเกษตร น่าจะจดัการเวลาไดง่้ายกว่า 

ครวัเรือนอาชีพอืน่ๆ และเร่ืองทีป่ระชมุ ก็อาจเป็นเร่ืองทีเ่กี่ยวกบัการเกษตรเป็นหลกั จึงทําให้

ครวัเรือนเกษตรกร เข้าร่วมมากกว่า 
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• ในครัวเรือนขนาดเล็ก(มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน) จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม

การเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  น้อยกวา่ในครัวเรือนขนาดใหญ่   
คาํอธิบาย: ในครวัเรือนทีมี่ขนาดเล็ก (มีสมาชิกไม่เกิน 4 คน) มกัจะเป็นครวัเรือนทีห่วัหนา้ครวัเรือน

มีอายไุม่มาก ดว้ยวิถีชีวิตจะอยู่ในช่วงสร้างครอบครวั จึงอาจไม่มีเวลาว่าง และมีโอกาสทีจ่ะเข้ามามี

ส่วนร่วมนอ้ยกว่า ครวัเรือนทีห่วัหนา้ครอบครวัมีอายทีุม่ากกว่า ประกอบกบั ครวัเรือนขนาดเล็ก 

ส่วนมากไม่ใช่ครวัเรือนเกษตรกรรม ซ่ึงในดา้นทีจ่ะสามารถบริหารจดัการเวลาไดย้าก ซ่ึงสอดคลอ้ง

กนั 

ครัวเรือนขนาดเลก็ Crude OR 95% CI wt OR 

หวัหน้าครัวเรือนอายนุ้อยกวา่ 50 1.55 1.41-1.71 

ไมใ่ช่ครัวเรือนเกษตร 1.15 1.05-1.27 

• ในกรณีครัวเรือนมีคนท่ีหารายได้หลกัคนท่ี  2  จะมีโอกาสท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม

การเมืองภาคประชาชนในท้องถ่ิน (เช่น  ประชมุ)  มากกว่าในกรณีท่ีครัวเรือนไม่มีคนท่ีหารายได้

หลกัคนท่ีสอง   
คาํอธิบาย: ครัวเรือนทีมี่คนหารายไดค้นทีส่อง ครอบครวัน่าจะมีรายไดที้ม่ัน่คงมากกว่า ซ่ึงน่าจะมี

ผลต่อการทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองภาคประชาชนในทอ้งถ่ิน (เช่น ประชมุ) มากกว่าในกรณีที่

ครวัเรือนไม่มีคนทีห่ารายไดห้ลกัคนทีส่อง 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลักคนที่สอง  Crude OR 95% CI wt OR 

ไมจ่น 1.73 1.55-1.94 

ซ) การรายงานเม่ือพบเหน็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัตไิม่ถูกต้อง (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือปัจจยั

ท่ีส่งเสริมให้การรายงานเม่ือพบเห็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินปฏิบตัิไม่ถูกต้องมากขึน้ คือ (ดูตารางท่ี 6.8 

ประกอบ) 

1. การใช้พืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรในชมุชน 

2. ผู้ มีรายได้หลกัของครัวเรือน 

ตาราง 6.8 Risk Analysis การรายงานเม่ือพบเหน็เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัตไิม่ถูกต้อง  
(กรณี 12 จังหวัด) 

 Crude OR Wt OR 95% CI wt OR 

หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการใช้ท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรมาก(>70 %) 

0.78 0.79 0.71 - 0.87 

ครัวเรือนมีคนหารายได้หลกัคนท่ีสอง  0.82 0.83 0.75 - 0.91 
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คนยากจน Crude OR 95% CI wt OR 

หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีมีการใช้ท่ีดินเพ่ือ

การเกษตรมาก(>70 %) 

0.61 0.49 - 0.76 

• ในกรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรมากกว่าร้อยละ 70 จะมีโอกาส 

ผู้ตอบแบบสอบถามจะรายงานใคร  เม่ือพบเห็นหรือรู้ว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินกระทําการไม่ถูกต้อง

หรือขาดประสิทธิภาพ  มากกว่า ในกรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน มีการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรน้อยกว่า

ร้อยละ 70 ลงไป โดยพบผลเช่นนี ้ในกลุม่ครัวเรือนยากจนด้วย  
คาํอธิบาย: เนือ่งดว้ยหมู่บา้น/ชมุชน มีการใชที้ดิ่นเพือ่การเกษตรมากกว่าร้อยละ 70 จึงน่าจะ

อนมุานไดว่้า โดยส่วนใหญ่แลว้คนในชมุชนจะเป็นเกษตรกร และดว้ยวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม มกัใช้

ชีวิตแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการ มีการไปมาหาสู่กนั ทัง้กบัลูกบา้นและผูใ้หญ่บา้น ดงันัน้เมือ่ไดพ้บ

เห็นหรือรู้ว่าเจ้าหนา้ทีท่อ้งถ่ินกระทําการไม่ถูกตอ้งหรือขาดประสิทธิภาพ ก็มกัทีจ่ะมาเล่าสู่กนัฟังใน

รูปแบบทีไ่ม่เป็นทางการ ซ่ึงก็สอดคลอ้งกนักบัผลทีพ่บว่า ในการรายงานเมือ่พบเห็นหรือรู้ว่า

เจ้าหนา้ทีท่อ้งถ่ินกระทําการไม่ถูกตอ้งนัน้ โดยส่วนใหญ่จะรายงานกบัผูใ้หญ่บ้าน 

คาํอธิบายเพิม่เตมิจากท้องถิน่: ปัจจุบนัชาวบา้นจะร้องเรียนไปยงัหน่วยงานทีใ่หญ่กว่าถึงระดบั

จงัหวดั หรือร้องเรียนโดยตรงไปยงั กระทรวง ปปช. ศาลปกครอง หรือ อินเตอร์เน็ท 

การรายงานเม่ือพบเหน็หรือรู้ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกระทาํการไม่ถูกต้องหรือขาดประสทิธิภาพ 

รายงาน ไม่รายงาน 

เหตุผล ผู้ให
ญ่ 

อบต./
เทศบ
าล 

นายก 
อบต. 

อบจ. ตาํรวจ อ่ืนๆ เหตุผล  

เป็นผู้ นําหมูบ้่าน 1029 386 210 16 13 49 เป็นผู้ นําหมูบ้่าน 12 

น่าเช่ือถือ/รู้จกักนั 258 160 59 4 31 29 รู้จกักนั 21 

แก้ปัญหาได้/เหมาะสมแล้ว 226 338 92 18 50 97 ไมรู้่จะรายงานใคร(ไมร่ายงาน) 737 

สะดวก 231 81 65 1 9 6 กลวั 723 

มีอํานาจเพียงพอในการจดัการ 33 232 20 19 9 66 ไมส่ามารถช่วยได้ 109 

มีอํานาจในการจบักมุ 36 31 3 1 143 11 ไมใ่ช่ธุระ 792 

ไมรู้่จะรายงานใคร(รายงาน) 30 26 12 1 6 13 ไมมี่ความขดัแย้งท่ีน่ี 163 

อ่ืนๆ(รายงาน) 23 18 2 4 6 19 อ่ืนๆ(ไมร่ายงาน) 126 

ไมต่อบ 13 11 0 1 1 3 ไมต่อบ 57 

ไมท่ราบ 3 6 0 1 2 1 ไมท่ราบ 66 
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• ครัวเรือนท่ีมีคนหารายได้คนท่ีสอง  จะมีโอกาสท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจะรายงาน  เม่ือพบเห็นหรือ

รู้ว่าเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินกระทําการไม่ถกูต้องหรือขาดประสิทธิภาพ มากกว่าครัวเรือนท่ีไม่มีคนหา

รายได้คนท่ีสอง 
คาํอธิบาย: ครวัเรือนทีมี่คนหารายไดค้นทีส่อง น่าจะมีรายไดที้ม่ัน่คงมากกว่า และอาจไดร้บั

ผลกระทบจากการกระทํานัน้มากกว่า ซ่ึงน่าจะมีแนวโนม้ทีจ่ะรายงาน เมือ่พบเห็นหรือรู้ว่าเจ้าหนา้ที ่

ทอ้งถ่ินกระทําการไม่ถูกตอ้งหรือขาดประสิทธิภาพมากกว่า ในกรณีทีค่รวัเรือนไม่มีคนทีห่ารายได้

หลกัคนทีส่อง   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากท้องถิ่น (13 จังหวัด) 
1.ต้องประชาสมัพนัธ์บทบาทหน้าท่ีของ อบต./เทศบาล ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจมากขึน้ 

2.อบต./เทศบาลต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส ควรมีการชีแ้จงงบประมาณ และ

รายละเอียดโครงการท่ีได้ และไมไ่ด้รับอนมุตั ิสามารถตรวจสอบได้  

3.รัฐต้องมีบทบาทลงโทษการกระทําผิด ทจุริตมิชอบของ อบต./เทศบาลอยา่งชดัเจน 

4.อบต./เทศบาล ควรรับฟังความคดิเห็นของประชาชน และตดิตอ่ ประสานงานกบัชมุชนมาก

ขึน้ จดัการบริหารแบบมีสว่นร่วมมากขึน้ 

5.ชมุชน และประชาชน ควรมีสว่นร่วมในการบริหารงานของ อบต./เทศบาล มากขึน้ 

6.อบต.ไมค่วรเป็นผู้ ท่ีมีตําแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบตัริาชการในหน่วยงานอ่ืน 

7.ชาวบ้านยงัไว้วางใจผู้ ใหญ่บ้านมากกว่า อบต. เน่ืองจากมีมาก่อน จึงมีความคุ้นเคย

มากกว่า และงานจากทุกกระทรวงจะผ่านมาท่ีผู้ ใหญ่บ้าน ขณะท่ี บางกระทรวงเท่านัน้จะผ่านมาท่ี 

อบต. 

8.แกนนําชมุชน มกัจะมีอยูไ่มก่ี่คน อยากให้คนระดบัชายขอบเข้ามามีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ 

9.บทบาทหน้าท่ีของกรรมการหมู่บ้านไม่ชดัเจน กรรมการหมู่บ้านควรเป็นตวัจกัรสําคญัใน

การเช่ือมตอ่การมีสว่นร่วมกบัประชาชน 

10.ควรมีกรอบงบประมาณให้กับท้องถ่ินในการสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วม และ

สนับสนุนให้ประชาชนทําการสํารวจและประเมินท้องถ่ินของตนเอง โดยมีการกําหนดกรอบ

งบประมาณให้ชดัเจน และเหมาะสม 

11.หน่วยงานท่ีเข้าไปช่วยพฒันาชาวบ้านต้องมีการประสานงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

12.ชาวบ้าน องค์กรชมุชน ขาดความเช่ือถือ อบต. เห็นวา่ยงัขาดความรู้ความสามารถ 
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13.ควรถ่ายโอนภารกิจมาให้ อบต.อย่างครบถ้วน และ จดัสรรบุคลากร ให้เพียงพอ ในการ

ปฏิบตังิานของ อบต. 

ข้อเสนอทางนโยบาย 

จากสรุปข้อเสนอแนะจากท้องถ่ิน พบว่า ประชาชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน ยงั

ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง บทบาทและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดงันัน้ สิ่งท่ีต้องทํา

อยา่งเร่งดว่น คือ การทําให้บคุลากรในองค์กรปกครองสว่นถ่ินทกุคน(ผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในหน่วยงาน

ทุกคน ตลอดจน นายก อบต./เทศบาล สมาชิกสภา อบต./เทศบาล) รวมถึงประชาชนทัว่ไป ให้มี

ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเผยแพร่ความรู้ท่ี

เก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน ของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ให้ประชาชนทัว่ไปได้เข้าใจและเห็นถึงความสําคญัตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมือง 

นโยบายที่เสนอแนะ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ 
เสริมสร้างความรู้และทักษะ 1 เกิดการเป็นสมาชิกกลุม่ และจดัตัง้กลุม่ขึน้เอง ของ

คนในชมุชนมากขึน้ 

2 ชมุชนเข้มแข็ง และมีสว่นร่วมทางการเมืองมากขึน้ 

3 ประชาชนรู้สทิธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมากขึน้ ซึง่น่าจะทําให้มี
การไปติดตอ่ อบต./เทศบาล และ รายงาน/ร้องเรียน
เม่ือพบเหน็การกระทําท่ีไมเ่หมาะสมของเจ้าหน้าท่ี 
มากขึน้ 

4 เกิดการติดตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล มากขึน้   

1 ทําให้คนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้มากขึน้ โดยการ 

- สง่เสริมการทําประชาคม(เวทีชาวบ้าน/เวทีชมุชน) 

- สง่เสริมให้มีส่ือสิง่พิมพ์ตา่งๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารในชมุชน 

2 จดัการฝึกอบรมเพ่ือสง่เสริมอาชีพ 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเป็นการพัฒนาอาชีพ เช่น เทคโนโลยี

ทางการเกษตร การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร เป็นต้น 

- ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเป็นการสร้างอาชีพ เช่น พฒันาฝีมือ

แรงงาน เป็นต้น 

3 ให้ประชาชนได้รับการศกึษาขัน้ต่ํา 12 ปี 

เพิ่มช่องทางการตดิต่อ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึน้ 

1 เกิดการเป็นสมาชิกกลุม่ และจดัตัง้กลุม่ขึน้เอง ของ
คนในชมุชนมากขึน้ 

2 ชมุชนเข้มแข็ง และมีสว่นร่วมทางการเมืองมากขึน้ 

3 ประชาชนรู้สทิธิและหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมากขึน้ ซึง่น่าจะทําให้มี
การไปติดตอ่ อบต./เทศบาล และ รายงาน/ร้องเรียน
เม่ือพบเหน็การกระทําท่ีไมเ่หมาะสมของเจ้าหน้าท่ี 
มากขึน้ 

4 เกิดการติดตอ่กบัสมาชิก อบต./เทศบาล มากขึน้ 

เพิ่มช่องทางการติดตอ่เก่ียวกบัด้านการพฒันา การบริการ

สาธารณะ การร้องเรียน เพ่ือให้ประชาชนติดตอ่เร่ืองท่ี

นอกเหนือจากการทําบตัร 
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บทที่ 7 
ผลการศึกษา Risk Analysis 
นโยบายเบีย้ยังชีพคนชรา 

 

7.1 สาระสาํคัญของนโยบายเบีย้ยังชีพคนชรา 

การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายเุร่ิมในปี พศ. 2536 โดยกรมประชาสงเคราะห์  กระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม ภายใต้โครงการ “กองทนุส่งเสริมสวสัดิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวใน

ชมุชน (เบี้ยยงัชีพ )”  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2544 จึงได้มีการถ่ายโอนงานเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายใุห้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดแูล โดยให้อบต.และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทกุ

ระดบั มีหน้าท่ีในการดแูลและจดัการเก่ียวกบัการสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ 

ทัง้นีร้ะเบียบการคดัเลือกผู้สงูอายุยงัคงใช้เกณฑ์จากระเบียบของกรมประชาสงเคราะห์(ว่า

ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพสําหรับผู้สงูอาย)ุบางส่วนและระเบียบจากสํานกังานพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เช่น ในเร่ืองของคณุสมบตั ิโดยกําหนดคณุสมบตัผิู้สงูอายวุ่า 1) ต้อง

มีอายเุกิน 60 ปีขึน้ไป  2) ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ 3)ขาดผู้อปุการะเลีย้งด ู4)ไม่สามารถ

ประกอบอาชีพเลีย้งตนเองได้ สําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์นัน้ งบประมาณท่ีใช้ในการจ่ายเบีย้ยงัชีพ

จะมาจากเงินในส่วนท่ีถ่ายโอนจากกรมประชาสงเคราะห์ และจากรายได้ของอบต.ซึง่อบต.จดัสรรให้ 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ เหมาะสมท่ีได้รับเบีย้ยังชีพจะเป็นคณะกรรมการระดับท้องถ่ิน อาทิ 

ผู้แทนศนูย์สงเคราะห์ราษฎร์ประจําหมู่บ้านหรือชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรประชาสงัคม หรือบคุคลผู้น่าเช่ือถือในชมุชน ซึง่จะทําการคดัเลือกผู้สงูอายุ

ใ น 

ชุมชนแล้วเสนอช่ือแก่คณะอนุกรรมการของสํานักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 

แตล่ะจงัหวดั เพ่ือเสนอตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัให้อนมุตัติอ่ไป โดยองค์การบริหารสว่นตําบลจะมีหน้าท่ี

จ่ายเงินสงเคราะห์ ด้วยการจ่ายหรือโอนเงิน ดงันี ้

• โอนเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ หรือ

จดัสง่โดยทางธนาณตั ิ

• โอนเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารของบคุคลท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิ หรือ

จดัสง่ให้ผู้ รับมอบอํานาจนัน้โดยทางธนาณตั ิ

• จ่ายให้แก่ผู้สงูอายท่ีุมีสทิธิด้วยเงินสด 
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• จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ รับมอบอํานาจจากผู้สงูอายท่ีุมีสทิธิ 

โดยจะจ่ายหรือโอนเงินให้แก่ผู้สงูอายท่ีุมีสิทธิ รายละ 300 บาทตอ่เดือน จําแนกเป็นเงินเบีย้

ยงัชีพผู้สงูอาย ุ200 บาทตอ่เดือน และเงินเพิ่มพิเศษเน่ืองจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจถดถอย 

(ภายใต้แผน Miyasawa  ในปี 2541) 100 บาทตอ่เดือน  จ่ายเป็นรายงวดๆละ 6 เดือน หรือรายละ

หนึง่พนัแปดร้อยบาทตอ่งวด  

7.2 ผลการศึกษา Risk Analysis 

ข้อเขียนในสว่นนีมี้วตัถปุระสงค์ท่ีจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลสําเร็จ/

ผลลพัธ์ของนโยบายเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายกุบันโยบายหรือมาตราการท่ีสามารถนําไปสูผ่ลสําเร็จของ

นโยบายและปัจจยัแวดล้อมอ่ืนๆโดยเทคนิคการวเิคราะห์ Risk Analysis และคา่สถิต ิ Odd 

Ratio(OR) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % โดยผลสําเร็จ/ผลลพัธ์ของนโยบายเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายท่ีุจะ

นํามาวิเคราะห์ประกอบด้วย 

• ระดบัความพอใจตอ่โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ 

• การได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

• คนชรายากจนท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

• ความพออยูพ่อกินของคนชรา 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นกรณีจงัหวดัเพชรบรีุและ

สว่นท่ีสองเป็นกรณี 12 จงัหวดั โดยนําเสนอตามลําดบัดงันี ้

7.2.1 ผลการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี 

ก)  ความพอใจต่อโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ความพอใจตอ่โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุึน้อยูก่บั

ปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. ขนาดหมูบ้่านท่ีคนชราอาศยัอยู ่(อาศยัอยูใ่นหมูบ้่านขนาดเลก็) 

2. การได้รับเบีย้ยงัชีพของคนชรา (ได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย)ุ 

3. การรู้ถึงคณุสมบตัท่ีิใช้ในการคดัเลือกของคนชรา (รู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับ) 

4. สภาพหนีส้นิของครัวเรือน(อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้
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ตาราง 7.1 Risk Analysis ความพอใจต่อโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ(โดยคนชราเป็นผู้ตอบ) 

ความพอใจ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

อาศยัในหมูบ้่านขนาดเลก็ 1.71 1.79 1.39 - 2.31 

ได้รับเบีย้ยงัชีพ 12.69 3.23 1.56 - 6.69 

รู้คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ 29.67 31.01 22.33 - 43.08 

อาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ 0.73 0.63 0.49 - 0.81 

• คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านขนาดเลก็(มีขนาดของครัวเรือนในหมูบ้่านน้อยกว่า 200 ครัวเรือน)จะ

มีโอกาสท่ีมีความเห็นวา่โครงการเบีย้ยงัชีพคนชราดี/ดีมาก มากกว่า คนชราท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน

ขนาดใหญ่(มีขนาดของครัวเรือนในหมูบ้่านมากกวา่ 200 ครัวเรือน) 
คาํอธิบาย: หมู่บา้นทีมี่จํานวนครวัเรือนนอ้ยก็จะมีโอกาสทีค่นชราในหมู่บา้นจะไดร้ับเงินจาก

โครงการเบีย้ยงัชีพอย่างทัว่ถึงมากกว่าเนือ่งจากจํานวนผูไ้ดร้บัเบีย้ยงัชีพในส่วนทีไ่ดง้บประมาณจาก

ส่วนกลางยงัไม่ผนัแปรกบัขนาดของหมู่บา้นทําใหค้นชรามีความพอใจมากกว่า นอกจากนีใ้นหมู่บา้น

ขนาดเล็กการประชาสมัพนัธ์ใหช้มุชนรบัทราบทําไดง่้ายกว่าส่งผลต่อความคิดเห็นของคนชราต่อ

โครงการว่าดี/ดีมาก 

• คนชราท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายจุะมีความเห็นว่าโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดีุ/ดีมาก มากกว่า 

คนชราท่ีไมไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ 

• คนชราท่ีรู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุจะมีโอกาสท่ีจะมีความเห็นวา่โครงการเบีย้

ยงัชีพคนชราดี/ดีมาก มากกว่า คนชราท่ีไมรู้่คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้เบีย้ยงัชีพ 
คาํอธิบาย: คนชราทัง้ทีไ่ดร้ับและไม่ไดร้บัเบีย้ยงัชีพแต่รู้คณุสมบติัจะมีความพึงพอใจต่อโครงการ

เบีย้ยงัชีพผูสู้งอาย ุแสดงถึงความโปร่งใสในกฎเกณฑ์ในการคดัเลือกของคณะกรรมการ 

• คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ จะมีโอกาสท่ีจะมีความเห็นว่าโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ

ดี/ดีมาก มากกว่า คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีไมมี่หนีส้นิ 
คาํอธิบาย: การไดร้บัเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายแุมว่้าเงินทีไ่ดร้บัจะนอ้ย แต่อาจมีส่วนช่วยลดภาระทาง

การเงินของครวัเรือนทีเ่ป็นหนีสิ้นได ้

ข)  การได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่การได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุึน้อยูก่บั ปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. การประชาสมัพนัธ์โครงการ (มีการประชาสมัพนัธ์โครงการ) 
2. การนบัถือศาสนา (นบัถือศาสนาอ่ืน) 

3. อายขุองคนชรา (คนชรามีอาย ุ70 ปีขึน้ไป) 
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4. การรู้ถึงคณุสมบตัท่ีิใช้ในการคดัเลือกของคนชรา (รู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับ) 

5. ความพอเพียงของรายได้ของครัวเรือน(ครัวเรือนมีรายได้ไมเ่พียงพอ) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้

ตาราง 7.2 Risk Analysis การได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

การได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

มีการประชาสมัพนัธ์โครงการ 7.31 6.47 1.83 - 22.87 

นบัถือศาสนาอ่ืนๆ 0.4 0.48 0.26 - 0.90 

คนชรามีอาย ุ70 ปีขึน้ไป 0.23 0.2 0.12 - 0.33 

รู้คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ 10.46 11.41 6.99 - 18.60 

ครัวเรือนมีรายได้ไมเ่พียงพอ 0.45 0.51 0.31 - 0.83 

• คนชราท่ีอยูใ่นหมู่บ้านท่ีมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุในชมุชนหรือใน

ระหวา่งการประชาคมหมู่บ้านมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินจากโครงการเบีย้ยงัชีพมากกว่า คนชราท่ีอยู่

ในหมูบ้่านท่ีไมมี่การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัโครงการเบีย้ยงัในชมุชนหรือในระหว่างการประชาคม

หมูบ้่าน 
คาํอธิบาย: การประชาสมัพนัธ์ทําใหเ้กิดความตืน่ตวัของชมุชนนําไปสู่การขอรบัเบีย้ยงัชีพและการ

ไดร้บัเบีย้ยงัชีพในทีส่ดุ หรือ อบตทีมี่การจดัสรรเงินสมทบเพ่ิมเติมมกัมีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบ 

และเงินทีจ่ดัสรรเพ่ิมเติมทําใหโ้อกาสในการไดร้ับเบีย้ของคนชราสูงข้ึน 

• คนชราในครัวเรือนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืนๆ จะมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินจากโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ

มากกว่า คนชราท่ีอาศยัในครัวเรือนท่ีนบัถือศาสนาพทุธ 
คาํอธิบาย: คนชราทีอ่ยู่กลุ่มครวัเรือนทีน่บัถือศาสนาอืน่ มกัไดร้ับเงินจากโครงการเบีย้ยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุ อาจเป็นผลสืบเนือ่งมาจากข้อสงัเกตทีเ่คยพบในงานวิจยัอืน่ ทีพ่บว่ามีความยากจนในหมู่ผู้

นบัถือศาสนาทีไ่ม่ใช่ศาสนาพทุธบางศาสนา การไดร้บัเงินโครงการจึงอาจเป็นเพราะว่าผูพิ้จารณาให้

เบีย้ยงัชีพไดใ้ชเ้กณฑ์ศาสนา (ทัง้ในระดบับคุคลและระดบัหมู่บา้น) ในการจดัสรรเบี้ยยงัชีพ 

เนือ่งจากมีความง่ายต่อการตรวจสอบมากกว่าการตรวจสอบระดบัความยากจน (ตวัแปรความ

ยากจนจึงไม่ปรากฏในผลการศึกษา Risk Analysis เมือ่ไดใ้ส่ตวัแปรศาสนาเข้าไปก่อนหนา้แลว้) 

• คนชราท่ีมีอาย ุ70 ปีขึน้ไปจะมีโอกาสท่ีจะได้รับเงินจากโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ มากกว่า 

คนชราท่ีมีอาย ุ60-69 ปี 
คาํอธิบาย: คนชราทีมี่อาย ุ 70 ปีเป็นกลุ่มทีส่มควรจะไดร้บัเบีย้ยงัชีพคนชรามากทีส่ดุเมือ่

เปรียบเทียบกบักลุ่มคนชราอาย ุ 60-69 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางนโยบายทีจ่ะตอ้งการให้

ความช่วยเหลือกลุ่มคนชราทีไ่ม่สามารถช่วยตนเองไดซ่ึ้งมกัเป็นกลุ่มทีมี่อาย ุ 70 ปีข้ึนไป ชีใ้หเ้ห็นผล

ของการปฏิบติัทีส่อดคลอ้งกบัผลทางนโยบาย 
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• คนชราท่ีรู้คณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะได้รับเงินโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ จะมีโอกาสท่ีจะได้รับเบีย้ยงั

ชีพ  มากกว่า คนชราท่ีไมรู้่คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับเงินโครงการเบีย้ยงัชีพ 
คาํอธิบาย : การรู้คณุสมบติัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการไดร้บัของเบีย้ยงัชีพของคนชรา 

• คนชราท่ีอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีรายได้ไมเ่พียงพอจะมีโอกาสได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า คนชรา

ท่ีอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีรายได้เพียงพอ 
คาํอธิบาย :   คนชราทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรือนทีมี่รายไดไ้ม่เพียงพอในการใชจ่้าย จึงมีโอกาสไดร้บั 

พิจาณาคดัเลือกเข้าโครงการ  

ค)  คนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่การท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุขึน้อยู ่

กบัปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. จํานวนเอกสารท่ีใช้ในการสมคัร(ใช้เอกสารในการสมคัรน้อย)  

2. การรู้ถึงคณุสมบตัท่ีิใช้ในการคดัเลือกของคนชรา(รู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับ) 

3. ขนาดของครัวเรือน(อยูใ่นครัวเรือนขนาดเลก็) 

4. อายขุองคนชรา(คนชรามีอาย ุ70 ปีขึน้ไป) 

5. ฐานะของครัวเรือนเม่ือเปรียบเทียบกบัครัวเรือนใกล้เคียง(คดิวา่ฐานะแยก่วา่ครัวเรือน
อ่ืน) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้
 

ตาราง 7.3 Risk Analysis คนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

คนชรายากจนได้รับเบีย้ยังชีพ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

ใช้เอกสารในการสมคัรน้อย 0.47 0.43 0.20 - 0.93 

รู้คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ 22.19 21.14 9.11 - 49.03 

อยูใ่นครัวเรือนขนาดเลก็(<4คน) 3.95 3.69 1.52 - 8.95 

คนชรามีอาย ุ70 ปีขึน้ไป 0.17 0.14 0.06 - 0.33 

คิดวา่ฐานะแยก่วา่ครัวเรือนอ่ืน 0.38 0.41 0.20 - 0.87 

• คณะกรรมการขอเอกสารในการเข้าคดัเลือกเพ่ือเข้าโครงการน้อย จะมีโอกาสท่ีคนชรายากจน

ได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า ถ้าคณะกรรมการคดัเลือกขอเอกสารในการสมคัรเข้าโครงการ

มาก 
คาํอธิบาย: การลดจํานวนเอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรนอ้ยจะช่วยลดความยุ่งยากในการขอหรือสมคัร

เข้าโครงการจึงมีโอกาสทีค่นชราทีอ่ยู่ในครวัเรือนยากจนมีโอกาสไดร้บัเบีย้ยงัชีพ  
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• คนชราท่ีรู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับเงินโครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุจะมีโอกาสท่ีคนชรายากจนจะ

ได้รับเบีย้ยงัชีพ  มากกว่า คนชราท่ีไมรู้่คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับเงินโครงการเบีย้ยงัชีพ 
คาํอธิบาย : การรู้คณุสมบติัเป็นการเพ่ิมโอกาสในการไดร้บัของเบีย้ยงัชีพของคนชรายากจน 

• คนชราท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนขนาดเล็ก(มีสมาชิกในครัวเรือน1-4คน) จะมีโอกาสท่ีคนชรายากจน

ได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า คนชราท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนขนาดใหญ่(มีสมาชิกในครัวเรือน

มากกวา่ 4 คน)  พิจารณาตาราง  
คาํอธิบาย: จากตารางจะพบว่า ครวัเรือนทีย่ากจนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.8 จะเป็นครวัเรือนขนาดเล็ก

(มีสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน)คนชราทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรือนขนาดเล็กจึงมีโอกาสทีจ่ะเป็นคนชรา

ยากจนทีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชีพ 

ตาราง 7.3.1 แสดงความสัมพันธ์ของขนาดครัวเรือน กับความยากจน 

จาํนวนสมาชกิในครัวเรือน ครัวเรือนที่ยากจน ครัวเรือนไม่ยากจน 

ครัวเรือนขนาดเลก็(1 - 4 คน) 

2296(60.5%) 

615 

68.8% 

1681 

57.9% 

ครัวเรือนขนาดใหญ่(มากกวา่ 4 คน) 

1502(39.5%) 

279 

31.2% 

1223 

42.1% 

รวม 
3798(100%) 

894 
100% 

2904 
100% 

• คนชราท่ีมีอาย ุ70 ปีขีน้ไปจะมีโอกาสท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพ มากกว่า คนชราท่ีมีอายุ

อาย ุ60-69 ปี 

• คนชราท่ีอาศยัในครัวเรือนท่ีคดิวา่ครัวเรือนของตนมีฐานะแยก่วา่ครัวเรือนอ่ืน จะมีโอกาสท่ีคนชรา

ยากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า คนชราท่ีอาศยัในครัวเรือนท่ีคิดว่าครัวเรือนของตนมี

ฐานะดีกวา่ครัวเรือนอ่ืน 

ง)  ความพอกนิพอใช้ของคนชราในจังหวัดเพชรบุรี 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ความพอกินพอใช้ของคนชรา ขึน้อยูก่บัปัจจยัตอ่ไป 

นี ้ 

1. การได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย(ุแม้ได้รับเบีย้ยงัชีพก็ไมเ่พียงพอ) 

2. คนชราอาศยัอยูใ่นเขตเมืองหรือชนบท(อาศยัอยูใ่นเขตเมือง) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้
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ตาราง 7.4 Risk Analysis ความพอกนิพอใช้ของคนชราในจังหวัดเพชรบุรี 

ความพอกนิพอใช้ของคนชรา crude OR wt OR 95% CI wt OR 

ไมไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ 0.63 0.63 0.41 - 0.97  

อาศยัอยูใ่นเขตเมือง 1.49 1.49 1.08 - 2.06  

• คนชราท่ีได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุจะมีโอกาสท่ีคนชราจะพอกินพอใช้ น้อยกว่า คนชราท่ีไม่ได้รับ

เบีย้ยงัชีพ 
คาํอธิบาย: แมค้นชราไดร้บัเบีย้ยงัชีพแลว้แต่ก็ยงัไม่พอกินพอใชอ้ยู่ดี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะจํานวนเงิน

ทีใ่หก้บัคนชราไม่พอเพียง  

• คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองจะมีโอกาสท่ีคนชรามีเงินพอกินพอใช้ มากกว่า คนชราท่ีอาศยัอยูใ่น

ชนบท พิจารณาตาราง 
คาํอธิบาย :  จากตารางจะพบว่าครวัเรือนยากจนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มกัอยู่ในเขตชนบท อาจเป็น

เพราะครวัเรือนส่วนใหญ่ในเมืองไม่ยากจนเมือ่งเปรียบเทียบกบัชนบท แต่มีประเด็นทีน่่าสนใจจาก

การระดมความคิดเห็นของชมุชนพบว่า คนชราในชนบทแมย้ากจนแต่จะก็จะสามารถหาเลีย้งตนเอง

ได ้ จากการเพาะปลูก หรือเก็บผกั แต่คนชราในเขตเมืองไม่สามารถทําได ้ จึงมองว่าคนชราในเขต

เมืองจะมีปัญหาเร่ืองความยากจนมากกว่า 

ตาราง 7.4.1 แสดงความสัมพันธ์ของเขตที่อยู่อาศัย กับความยากจนของครัวเรือน 
เขตที่อาศัย/ความยากจนของครัวเรือน ครัวเรือนยากจน ครัวเรือนไม่ยากจน 

เขตเมือง 

576(15.2%) 

84 

9.40% 

492 

16.90% 

เขตชนบท 

3222(84.8%) 

810 

90.60% 

2412 

83.10% 

รวม 
3798(100%) 

894 
100% 

2904 
100% 

ข้อเสนอทางนโยบายโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ พืน้ที่จังหวัดเพชบุรี 

นโยบาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการและส่งเสริมให้ 
ชุมชน/คนชรามีความรู้ความเข้าใจในโครงการ อาทิ 

ขัน้ตอนการสมคัร คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ โดยอาจ

ทําการประชาสมัพนัธ์โครงการในระหวา่งการประชมุ

หมูบ้่าน หรือแจ้งให้คนชราทราบโดยตรง 

- เกิดความต่ืนตวัในการเข้าร่วมโครงการ 

- คนชรามีทศันคตท่ีิดีตอ่โครงการมากขึน้เพราะ

เห็นวา่กฎเกณฑ์ในการคดัเลือกมีความโปร่งใส 

- คนชราได้รับเบีย้ยงัชีพอยา่งทัว่ถึง 
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ลดความยุ่งยากในการสมัครเข้าโครงการ อาทิ 

ลดขัน้ตอนการสมคัรท่ียุง่ยาก ลดจํานวนเอกสารท่ี

คนชราต้องนํามา 

- คนชราในครัวเรือนยากจนได้รับเบีย้ยงัชีพอยา่ง

ทัว่ถึงเน่ืองจากขัน้ตอนการสมคัรไม่ยุง่ยาก 

เพิ่มเงนิเบีย้ยังชีพโดยพิจารณาจากความ 

เหมาะสมของเบีย้ยงัชีพท่ีคนชราควรได้รับ อาทิ 

จากคา่ใช้จา่ยของคนชราในแตล่ะเดือน 

- คนชราได้รับเบีย้ยงัชีพในจํานวนท่ีเหมาะสม 

สามารถมีเงินพอใช้จ่ายสว่นตวั 

 

7.2.2 ผลการศึกษาของ 12 จังหวัด 

จ)  ความพอใจต่อโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ความพอใจตอ่โครงการเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุึน้อยูก่บั

ปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. จํานวนเอกสารท่ีใช้ในการสมคัร(ใช้เอกสารในการสมคัรน้อย) 

2. การได้รับเบีย้ยงัชีพของคนชรา(ได้รับเบีย้ยงัชีพคนชรา) 

3. การรู้ถึงคณุสมบตัท่ีิใช้ในการคดัเลือกของคนชรา(รู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับ) 

4. สภาพหนีส้นิของครัวเรือน(อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้

ตาราง 7.5 Risk Analysis ความพอใจต่อโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ(โดยคนชราเป็นผู้ตอบ) 

ความพอใจ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

ใช้เอกสารในการสมคัรน้อย 0.71 0.59 0.48 - 0.72 

ได้รับเบีย้ยงัชีพ 36.86 14.98 7.37 - 30.43 

รู้คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ 31.22 31.80 25.92 - 39.00 

อยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ 0.74 0.79 0.64 - 0.97 

• คณะกรรมการขอเอกสารท่ีใช้ในการสมคัรน้อย จะมีโอกาสท่ีคนชราจะมีความคิดเห็นว่าโครงการ

เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายดีุ/ดีมาก มากกว่า คณะกรรมการขอเอกสารในการสมคัรมาก 
คาํอธิบาย: จํานวนเอกสารทีใ่ชใ้นการสมคัรนอ้ยจะสร้างความพอใจใหก้บัคนชราเนือ่งจากจะช่วย

ลดความยุ่งยากในการขอหรือสมคัรเข้าโครงการ 

• คนชราท่ีได้รับเบีย้ยังชีพผู้ สูงอายุ จะมีโอกาสท่ีคนชราจะมีความคิดเห็นว่าโครงการเบีย้ยังชีพ

ผู้สงูอายดีุ/ดีมาก มากกว่า  คนชราท่ีไมไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ 

• คนท่ีรู้คณุสมบตัิของผู้ ได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุจะมีโอกาสท่ีคนชราจะมีความพอใจต่อโครงการ

เบีย้ยงัชีพ มากกว่า คนท่ีไมรู้่คณุสมบตัขิองผู้ได้รับเบีย้ยงัชีพ 
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คาํอธิบาย: คลา้ยคลึงกบัพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรีุ คือคนชราทัง้ทีไ่ดร้บัและไม่ไดร้บัเบีย้ยงัชีพแต่รู้

คณุสมบติัจะมีความพึงพอใจต่อโครงการเบีย้ยงัชีพผูสู้งอาย ุ แสดงถึงความโปร่งใสในกฎเกณฑ์ใน

การคดัเลือกของคณะกรรมการ 

• คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีมีหนีส้นิ จะมีโอกาสท่ีคนชราจะมีความพอใจตอ่โครงการเบีย้ยงัชีพ 

มากกวา่ คนชราท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนท่ีไมมี่หนีส้นิ 
    คาํอธิบาย: คลา้ยคลึงกบัพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรีุ คือการไดร้ับเบีย้ยงัชีพผูสู้งอายแุมว่้าเงินทีไ่ดร้บัจะ

นอ้ย แต่อาจมีส่วนช่วยลดภาระทางการเงินของครวัเรือนทีเ่ป็นหนีสิ้นได ้

ฉ) การได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่การได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอายขุึน้อยูก่บั ปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. อายขุองคนชรา(คนชราอาย ุ70ปีขึน้ไป) 

2. เพศของคนชรา(คนชราเพศหญิง) 

3. การรู้ถึงคณุสมบตัท่ีิใช้ในการคดัเลือกของคนชรา(รู้คณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะได้รับ) 

4. ความพอเพียงของรายได้ของครัวเรือน(ครัวเรือนมีรายได้ไมเ่พียงพอ) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้

ตาราง 7.6 Risk Analysis การได้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

การได้รับเบีย้ยังชีพ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

คนชราอาย ุ70 ปีขึน้ไป 0.17 0.17  0.12 - 0.24  

คนชราเพศหญิง 0.55 0.57  0.41 - 0.80  

รู้คณุสมบติัของผู้ ท่ีจะได้รับ 4.94 5.28  3.73 - 7.48  

ครัวเรือนมีรายได้ไมเ่พียงพอ 0.51 0.50  0.37 - 0.69  

• ผลการศกึษาใกล้เคียงกบัข้อมลูในจงัหวดัเพชรบรีุมาก กลา่วคือผู้ ท่ีสงูอายเุกิน 70 ปี(มกัเป็นกลุม่

ท่ีไมส่ามารถช่วงเหลือตนเองได้) จะได้รับเบีย้ยงัชีพคนชรา มากกว่า คนชราท่ีอาย6ุ0 –69 ปี และ

การรู้คณุสมบตัขิองผู้ได้รับเบีย้ก็มีผลในการเพิ่มโอกาสของการได้รับเบีย้ยงัชีพ  

• ตวัแปรท่ีเพิ่มขึน้มาคือคนชราเพศหญิงจะมีโอกาสท่ีจะได้รับเบีย้ยงัชีพคนชรา มากกว่า คนชรา

เพศชาย พิจารณาตาราง 
คาํอธิบาย: คนชราเพศหญิงจะไดร้บัเบีย้ยงัชีพคนชรามากกว่าชาย อาจเป็นเพราะมกัจะเป็นผูไ้ม่มี

งานทําจากตารางจะเห็นว่าคนชราเพศหญิงมีสดัส่วนของการไม่ไดป้ระกอบอาชีพสูงกว่าเพศชายคือ 

ร้อยละ 64.90 ดงันัน้เพศหญิงจึงมีโอกาสไดร้บัเบี้ยยงัชีพคนชรามากกว่า 
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ตาราง 7.6.1 แสดงความสัมพันธ์ของเพศคนชรา กับ การมีงานทาํ 

เพศ/การมีงานทาํของคนชรา ไม่ได้ทาํงาน ทาํงานบ้าง 

ชาย 

1470(42.1%) 

787 

35.10% 

683 

54.90% 

หญิง 

2017(57.9%) 

1455 

64.90% 

562 

45.10% 

รวม 
3487(100%) 

2242 
100% 

1245 
100% 

ช) คนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ (กรณี 12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่การท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุขึน้อยู ่

กบัปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. ความพอกินพอใช้ของคนชรา(คนชรามีเงินไมพ่อกินพอใช้) 

2. ขนาดของครัวเรือน(อยูใ่นครัวเรือนขนาดเลก็) 

3. อายขุองคนชรา(คนชราอาย ุ70 ปีขึน้ไป) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้

ตาราง 7.7 Risk Analysis คนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 

คนชรายากจนได้รับเบีย้ยังชีพ crude OR wt OR 95% CI wt OR 

คนชรามีเงินไม่พอกินพอใช้ 0.41 0.43 0.25 - 0.72 

อยูใ่นครัวเรือนขนาดเลก็(<4คน) 1.94 1.98 1.15 - 3.40 

คนชราอาย ุ70 ปีขึน้ไป 0.17 0.17 0.09 - 0.30 

• คนชรามีเงินไม่พอกินพอใช้จะมีโอกาสท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า คนชรา

ท่ีมีเงินพอกินพอใช้ 

• ผลการศึกษาคล้ายคลึงกับพืน้ท่ีจงัหวดัเพชรบุรี คือ คนชราท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือนขนาดเล็ก(มี

สมาชิกในครัวเรือน1-4คน) จะมีโอกาสท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุมากกว่า คนชรา

ท่ีอาศยัอยูใ่นครัวเรือนขนาดใหญ่(มีสมาชิกในครัวเรือนมากกวา่ 4 คน)  พิจารณาตาราง   
คาํอธิบาย: จากตารางจะพบว่า ครวัเรือนทีย่ากจนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.7 จะเป็นครวัเรือนขนาดเล็ก

(มีสมาชิกในครัวเรือน 1-4 คน) คนชราทีอ่าศยัอยู่ในครวัเรือนขนาดเล็กจึงมีโอกาสทีจ่ะเป็นคนชรา

ยากจนและไดร้ับเบีย้ยงัชีพ 
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ตาราง 7.7.1 แสดงความสัมพันธ์ของขนาดครัวเรือนกับความยากจน 

จาํนวนสมาชกิในครัวเรือน ครัวเรือนที่ยากจน ครัวเรือนไม่ยากจน 

ครัวเรือนขนาดเลก็(1 - 4 คน) 

5030(59.8%) 

1338 

66.70% 

3692 

57.70% 

ครัวเรือนขนาดใหญ่(มากกวา่ 4 คน) 

3376(40.2%) 

667 

33.30% 

2709 

42.30% 

รวม 
8406(100%) 

2005 
100% 

6401 
100% 

• คนชราท่ีมีอาย ุ70 ปีขีน้ไปจะมีโอกาสท่ีคนชรายากจนได้รับเบีย้ยงัชีพ มากกว่า คนชราท่ีมีอายุ

อาย ุ60-69 ปี  
คาํอธิบาย: กลุ่มคนชรายากจนทีมี่อาย ุ 70 ปีข้ึนไป(มกัเป็นคนชราทีไ่ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได)้

จึงมีโอกาสไดร้บัการคดัเลือกเข้าโครงการ ซึงผลการศึกษาคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัเพชรบรีุ 

ซ) ความพอกนิพอใช้ของคนชรา (กรณี  12 จังหวัด) 

จากการวิเคราะห์ Risk Analysis พบวา่ความพอกินพอใช้ของคนชรา ขึน้อยูก่บัปัจจยัตอ่ไปนี ้ 

1. การมีงานทําของคนชรา(คนชรามีงานทํา) 

2. ภาวะความยากจน(อยูใ่นครัวเรือนท่ีไมย่ากจน) 

3. สภาพหนีส้นิของครัวเรือน(ครัวเรือนไมมี่หนีส้นิ) 

4. ฐานะของครัวเรือนเม่ือเปรียบเทียบกบัครัวเรือนใกล้เคียง(คดิวา่ฐานะดีกวา่ครัวเรือนอ่ืน) 

โดยข้อสรุปและคําอธิบายในแตล่ะปัจจยั มีดงันี ้
 

'ตาราง 7.8 Risk Analysis ความพอกนิพอใช้ของคนชรา (กรณี 12 จังหวัด) 

ความพอกนิพอใช้ของคนชรา crude OR wt OR 95% CI wt OR 

คนชรามีงานทํา 0.76 0.69 0.59 - 0.81 

อยูใ่นครัวเรือนท่ีไมย่ากจน 0.39 0.46 0.39 - 0.54 

ครัวเรือนไมมี่หนีส้นิ 1.27 1.51 1.28 - 1.77 

คิดวา่ฐานะดีกว่าครัวเรือนอ่ืน 5.29 4.93 4.07 - 5.98 
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• คนชราทีมีงานทํา จะมีโอกาสท่ีมีเงินพอกินพอใช้ มากกว่า คนชราท่ีไมมี่งานทําเลย 
คาํอธิบาย : คนชราทีทํ่างานจะมีเงินพอกินพอใชเ้นือ่งจากมีรายไดจ้ากการทํางาน 

• ตวัแปรท่ีเหลือเป็นตัวแปรท่ีจะสามารถสะท้อนถึงภาวะความยากจนของครัวเรือน ซึ่งจากผล

การศกึษาพบวา่ ครัวเรือนท่ีไม่มีปัญหาเร่ืองคา่ใช้จ่ายหรือสามารถหาเงินมาจนุเจือครัวเรือนได้จะ

สามารถดแูลคา่ใช้จ่ายของคนชราสง่ผลให้คนชรามีเงินพอกินพอใช้ 

ข้อเสนอทางนโยบายโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ พืน้ที่ 12 จังหวัดที่เหลือ 

นโยบาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ส่งเสริมให้ชุมชน/คนชรามีความรู้ความเข้าใจใน
โครงการ อาทิ ขัน้ตอนการสมคัร คณุสมบติัของผู้ ท่ี

ได้รับโดยอาจทําการประชาสมัพนัธ์โครงการ ใน

ระหวา่งการประชมุหมูบ้่าน หรือบอกกบัคนชราโดยตรง 

- เกิดความต่ืนตวัในการเข้าร่วมโครงการ 

- คนชรามีทศันคตท่ีิดีตอ่โครงการมากขึน้เพราะ

เห็นวา่กฎเกณฑ์ในการคดัเลือกมีความโปร่งใส 

- คนชราได้รับเบีย้ยงัชีพอยา่งทัว่ถึง 

ลดความยุ่งยากในการสมัครเข้าโครงการ อาทิ 

ลดขัน้ตอนการสมคัรท่ียุง่ยาก ลดจํานวนเอกสารท่ี

คนชราต้องนํามา 

- คนชรามีทศันคตท่ีิดีตอ่โครงการเน่ืองจากการ

สมคัรไม่ยุง่ยากเกินไป 
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บทที่ 8 
ประเมินวธีิการศึกษา 

 

ในบทส่งท้ายนี ้คณะผู้ วิจัยจะเสนอการประเมินวิธีการศึกษาและวิธีการสร้างกระบวนการ

ตรวจสอบโดยสงัคมตามแนวทางของ CIET International เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญัประการหนึง่

ของโครงการนีคื้อการทดลองนําวิธีการนีม้าใช้กับประเทศไทย พร้อมทัง้การตัง้ข้อสังเกตถึงการ

ประยกุต์และปรับใช้วิธีการนีใ้นประเทศไทย  

การประเมินจะแบ่งออกเป็นสองด้าน คือด้านจดุเด่นของวิธีการและด้านข้อจํากดัของวิธีการ 

ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

8.1 จุดเด่นของวธีิการ 

ในความเห็นของคณะผู้วิจยั จุดเด่นท่ีสําคญัท่ีสดุของกระบวนการตรวจสอบโดยสงัคมตาม

วิธีการของ CIET International คือความเป็นวิทยาศาสตร์ของกระบวนการ และการเน้นความมีสว่น

ร่วมของทุกฝ่ายในการสร้างกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งหากสามารถสร้างกระบวนการตรวจสอบโดย

สงัคมท่ีมีคณุสมบตัทิัง้สองประการนี ้ก็น่าจะทําให้การตรวจสอบทางสงัคมท่ีสร้างขึน้มีความน่าเช่ือถือ 

ได้รับการยอมรับ สามารถลดทอนความขัดแย้งเน่ืองจากการโยนความรับผิดชอบระหว่างกัน (ทัง้

ระหว่างผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ และระหว่างหน่วยงานผู้ ให้บริการ) ซึง่จะนําไปสู่การปรับเปล่ียน

นโยบายหรือการปฏิบตัติามนโยบายท่ีได้ผลมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 

จดุเดน่ในภาพกว้างดงัท่ีกลา่วแล้ว สามารถขยายความเป็นจดุยอ่ย ๆ ได้ดัง้นี ้

ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

• วิธีการของ CIET เน้นท่ีการเก็บข้อมลูภาคสนาม ทัง้ข้อมลูในสว่นของผู้ รับบริการ 

(ครัวเรือน) ข้อมลูในสว่นของผู้ให้บริการ (เช่นคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน อบต./

เทศบาล สถานพยาบาล) ซึง่ทําให้ได้ภาพการให้บริการภาครัฐท่ีครบทัง้สองด้าน 

นอกจากนีย้งัมีการเก็บข้อมลูชมุชน (community profile) อนัจะช่วยให้การวเิคราะห์ท่ี

ตามมาสามารถแยกปัจจยัเง่ือนไข (contextual influence) ออกจากปัจจยัเชิงนโยบายได้

ชดัเจน 

• เทคนิคการออกแบบ AOC Table เป็นวิธีการท่ีมีประโยชน์เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการ

บงัคบันกัวิจยัให้ต้องคดิถึงโจทย์การทําวิจยัท่ีชดัเจนตัง้แตข่ัน้แรกของกระบวนการเก็บ 

ข้อมลูภาคสนาม ทําให้สามารถออกแบบเคร่ืองมือเก็บข้อมลู (instrument design) ท่ีตรง



รายงานฉบบัสมบูรณ์ 122 

 

ตามวตัถปุระสงค์ ไมเ่ยิน่เย้อ เป็นการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัช่วย

ให้การวิเคราะห์ท่ีตามมามีทิศทางท่ีแนน่อน 

การมีสว่นร่วม 

• การเก็บข้อมลูจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องดงัท่ีกลา่วข้างต้น ยงัมีผลข้างเคียงในการสร้าง

การมีสว่นร่วมจากทัง้ผู้ รับบริการและผู้ให้บริการ  

• มีการระดมความคดิจากหนว่ยงานภาครัฐผู้ให้บริการในการออกแบบ AOC Table ทําให้

ได้ประเดน็ศกึษาท่ีตรงกบัแนวคดิของหน่วยราชการ อนัจะมีสว่นช่วยให้ผลการศกึษาท่ี

ตามมาได้รับการยอมรับและเป็นท่ีต้องการของผู้ กําหนดและผู้ปฎิบตัติามนโยบาย เป็น

การสร้างการ bye-in ตัง้แตเ่ร่ิมกระบวนการ 

• มีการนําผลการสํารวจเบือ้งต้นกลบัไปสูช่มุชนเพ่ือการอภิปราย/อธิบาย เทคนิคการนํา 

ผลสรุปกลบัไปยงักลุม่ผู้ เก่ียวข้อง (porviders and users)  

• มีการเผยแพร่ผลการวิจยัในขัน้สดุท้ายสูห่น่วยนโยบายเพ่ือปรับนโยบายให้ดีขึน้ มี

ลกัษณะครบวงจร เน้นการวจิยัแบบมีสว่นร่วมและเน้นการนําผลไปสูน่โยบายท่ีชดัเจน 

• เทคนิคการวิเคราะห์แบบ risk analysis ท่ีเน้นการแยกข้อมลูออกเป็นสองด้านตลอดเวลา 

(binomial variables) ทําให้ผลการวิเคราะห์ง่ายตอ่การทําความเข้าใจ ซึง่มีความสําคญั

เป็นอยา่งสงูในการส่ือสารกบัผู้ กําหนดนโยบายท่ีมกัต้องการคําตอบท่ีชดัเจนและงา่ย  

ตวัอยา่งเช่นข้อเสนอแนะหนึง่ท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีคื้อ ‘ควรลดเวลาการรอคอยหมอ

ของคนไข้ท่ีใช้บริการ 30 บาทให้ไมเ่กิน 15 นาที’ (ซึง่เป็นผลการศกึษาท่ีได้จากการ

แบง่ตวัแปรระยะเวลาท่ีรอคอยหมอออกเป็นกลุม่ท่ีรอไมเ่กิน 15 นาทีและกลุม่ท่ีรอเกิน 15 

นาที) ซึง่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีชดัเจนไมต้่องการการตีความมาก และสามารถ

นําไปปฏิบตัไิด้ทนัทีหากเห็นด้วยกบัผลการศกึษา (และไมมี่ต้นทนุสงูเกินไปเม่ือเทียบกบั 

มาตรการอ่ืน)  

• รูปแบบการเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีไมซ่บัซ้อนและเข้าใจง่าย เช่นการใช้แผนภมูิ หรือ GIS 

ทําให้ฝ่ายนโยบายนําไปใช้ปรับปรุงนโยบายได้ทนัที 

 

8.2 ข้อจาํกัดของวิธีการ 

แม้กระบวนตรวจสอบทางสงัคมจะมีจดุเดน่อยู่มากมายดงัท่ีกลา่วข้างต้น แตก็่ยงัมีข้อจํากดัท่ี

พงึระวงัในการนํามาใช้งาน ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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• มีต้นทนุการดําเนินงานท่ีสงู โดยเฉพาะถ้าต้องการดําเนินการอยา่งเตม็รูปแบบใน

ระดบัประเทศ เน่ืองจากวธีิการของ CIET International มีจดุกําเนิดจากแนวคดิ

การศกึษาระบาดวิทยาในทางการแพทย์ ซึง่มีข้อเรียกร้องของจํานวนข้อมลูท่ีสงูมาก 

ตวัอยา่งเช่นต้องมีการสํารวจข้อมลูถึงกวา่ 3 พนัครัวเรือนในจงัหวดัเพชรบรีุหากต้องการ

ให้ผลการศกึษาสามารถกลา่วอ้างได้วา่เป็นตวัแทนของจงัหวดัเพชรบรีุอยา่งแท้จริง  

ในขณะท่ีวธีิการศกึษาแบบอ่ืน (เช่นวิธีการทางเศรษฐมิต)ิ มีความต้องการข้อมลูต่ํากวา่

มาก เช่นสามารถใช้ข้อมลูเพียง 5 พนัตวัอยา่งในการอ้างอิงถึงผลลพัธ์ของทัง้ประเทศ 

เป็นต้น 

• ข้อมลูท่ีมีการจดัเก็บมกัเน้นไปท่ีผลลพัธ์ของนโยบาย (policy outcomes) ในระดบัผู้

ให้บริการ เชน่ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการรักษาพยาบาลในโครงการ 30 บาท

รักษาทกุโรค ในขณะท่ีบางครัง้ข้อมลูจากภาคผู้ให้บริการมีความสําคญัตอ่คณุภาพ

บริการเป็นอยา่งสงู (เช่นระบบการจดัสรรงบประมาณภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทกุ

โรค) แตม่ิได้มีการจดัเก็บมากเพียงพอ  

• การปรับใช้วิธีการนีก้บัการให้บริการภาครัฐท่ีมีหลากหลายแนวคิดในการแก้ปัญหา 

(conceptual diversity) เช่นการแก้ปัญหาความยากจน มีความยากลําบากกวา่การ

ให้บริการภาครัฐท่ีมีลกัษณะชดัเจน ง่าย ไมซ่บัซ้อน และไมมี่ข้อโต้แย้งในระดบัแนวคดิ

มากเท่า (เช่นการตรวจสอบการให้บริการอาหารกลางวนักบัเดก็นกัเรียน) ทําให้ผล

การศกึษาท่ีได้อาจมีความไมค่รบถ้วน จนทําให้ผู้ กําหนดนโยบายมีความลงัเลในการนํา

ผลการศกึษาไปขยายผลในทางปฏิบตัติอ่ไป  

• ใช้ประเมิน/ตรวจสอบนโยบายท่ีสง่มอบบริการตอ่ครัวเรือนโดยตรงได้ดี เช่นการศกึษา  

สาธารณสขุ แตไ่มเ่หมาะกบันโยบายท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม หรือไมมี่ผลผลติสง่มอบ

ตอ่ครัวเรือนชดัเจน เชน่ กระบวนการมีสว่นร่วมภาคประชาชน โดยความยากลําบากเร่ิม

ตัง้แตก่ารสร้าง AOC Table ตัง้แตแ่รกวา่จะสามารถกําหนด outcomes actionable 

factors และ cofounders อยา่งไรให้ครบถ้วนทกุมมุมองของสิง่ท่ีเรียกวา่ ‘การมีสว่นรวม’ 

• เทคนิคการวิเคราะห์ท่ีใช้เป็นการใช้ข้อมลูท่ีไมเ่ตม็ประสทิธิภาพสงูสดุ เน่ืองจากเน้น 

การวิเคราะห์ Risk Analysis ซึง่จําเป็นต้องสร้างตวัแปรทกุตวัให้เป็น binomial variables 

ซึง่เทา่กบัเป็นการตดัทิง้ข้อมลูในรายละเอียดอ่ืน ๆ ออกไป เชน่การแบง่ระดบัการศกึษา

ออกเป็น การศกึษาสงูและการศกึษาต่ําเพียงสองกลุม่ เป็นการตดัทิง้ข้อมลูความแตกตา่ง

ของระดบัการศกึษา ‘ภายในกลุม่’ ในขณะท่ีวธีิการศกึษาแบบอ่ืน เชน่การใช้เศรษฐมิต ิไม่

มีข้อจํากดัด้านนี ้ 
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• ความจําเป็นต้องแบง่ข้อมลูทกุตวัออกเป็น binomial variables ทําให้ผลการศกึษา 

ผนัแปรกบั cut-off points ในการแบง่ตวัแปร เช่นหากแบง่การศกึษาสงูหรือต่ําออกจาก

กนัท่ีระดบัประถมศกึษาอาจได้ผลการศกึษาท่ีตา่งจากการแบง่ท่ีระดบัมธัยมศกึษา เป็น

ต้น  

• ผลการศกึษาท่ีได้จาก risk analysis จําเป็นต้องมีการตีความอยา่งระมดัระวงั เพราะ 

ผลการศกึษาเพียงระบถุึง ‘ความสมัพนัธ์’ ระหวา่งตวัแปรผลลพัธ์และตวัแปรอ่ืน ๆ โดยไม่

สามารถระบถุงึ ‘ความเป็นเหตเุป็นผล’ ระหวา่งกนัวา่อะไรเป็นเหต ุอะไรเป็นผล ในสว่นนี ้

จําเป็นต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจของการดําเนินนโยบายท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นการ 

ตีความ คณุภาพของนกัวิจยัจงึมีความสําคญั 

8.3 ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้กระบวนการตรวจสอบโดยสังคมในประเทศไทย 

กลา่วโดยสรุป การตรวจสอบทางสงัคมตามวิธีการของ CIET International นีมี้ทัง้จดุเดน่และ

ข้อจํากดั ซึง่ก็เหมือนกบัวิธีการอ่ืน ๆ ทัว่ไป จึงมีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจกบัวิธีการนีใ้ห้ถ่องแท้

ก่อนนําไปปรับใช้ โดยอาจปรับใช้เพียงบางส่วน เช่นการสร้าง AOC Table การรวบรวมข้อมลูจาก 

ทกุภาคสว่น การวิเคราะห์แบบ maeso analysis เป็นต้น  

การประยกุต์ใช้กบัประเทศไทย ควรคํานงึถึงประเดน็ตอ่ไปนี ้

ประเดน็ปัญหาหรือประเดน็นโยบายในการตรวจสอบทางสงัคม 

การศกึษาตามโครงการนีใ้ช้นโยบายการแก้ปัญหาความยากจนส่ีด้านในการทดลองใช้วิธีการ

ของ CIET International เป็นครัง้แรก ทัง้นีโ้ดยหลกัการแล้วกระบวนการตรวจสอบโดยสงัคมสามารถ

ประยกุต์ใช้กบัการให้บริการภาครัฐเกือบทัง้หมด เพราะทกุนโยบายหรือมาตรการจะประกอบไปด้วย 

ผู้ รับบริการ (มกัจะเป็นประชาชน) และผู้ให้บริการ (ผู้ กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบตัติามนโยบาย) 

อย่างไรก็ตามประเด็นปัญหาบางประการก็อาจมีความยากลําบากในการประยุกต์ใช้ 

การตรวจสอบโดยสงัคม เน่ืองจากปัญหาทางเทคนิคบางประการ เช่นไม่สามารถวดัผลลพัธ์ได้อย่าง 

ถกูต้องแม่นยํา ตวัอย่างคือ ‘การมีสว่นร่วมทางการเมืองภาคประชาชน’ จําเป็นต้องมีนิยามท่ีชดัเจน

ของทัง้ ‘การมีสว่นร่วม’ และ ‘การเมืองภาคประชาชน’ จงึจะสามารถวดัผลลพัธ์ได้  

นอกจากนีก้ระบวนการตรวจสอบทางสงัคมควรจะประยกุต์ใช้กบันโยบายหรือมาตรการท่ีมี

การปฏิบตัิแล้วมาระยะเวลาหนึ่ง ไม่ควรเป็นนโยบายท่ีเป็นเพียงแนวคิดยงัไม่ได้ปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พราะ 

การให้บริการยงัไมถ่ึงมือประชาชน จงึยงัไมส่ามารถวดัผลสมัฤทธ์ิได้ และถึงแม้เป็นนโยบายแล้วแตถ้่า

เพิ่งปฏิบตัก็ิอาจยงัไมเ่ห็นผลก็เป็นได้  

อีกประการหนึ่ง ควรมีการทําซํา้กระบวนตรวจสอบด้วย ทัง้นีห้ลายนโยบายหรือมาตรการนัน้ 

จําเป็นต้องใช้เวลาในการสมัฤทธ์ิผล (หรือไม่สมัฤทธ์ิผล) ตวัอย่างเช่นนโยบายหนึ่งผลิตภณัฑ์หนึ่ง
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ตําบล ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างศกัยภาพด้านการตลาดของกิจการ และการสร้างเครือข่ายการผลิต 

ในระดบัชมุชนเพ่ือป้อนสินค้าให้กบัผลิตภณัฑ์ ซึง่ทัง้สองกระบวนการอาจต้องใช้เวลานานกว่าหนึ่งปี 

ความสําเร็จของโครงการจงึอาจไมส่ามารถประเมินได้จากการตรวจสอบในปีแรก ๆ หรือในอีกตวัอยา่ง

หนึ่งโครงการท่ีดูเหมือนประสบความสําเร็จในระยะแรก อาจกลายเป็นมีปัญหาในระยะยาวก็ได้  

ตวัอย่างเช่น กองทนุหมู่บ้าน ซึ่งในปีแรก ๆ ยงัมีอตัราการคืนเงินกู้ ท่ีสงู แต่เม่ือผ่านเวลาไประยะหนึ่ง  

ก็อาจเป็นไปได้ว่าการคืนเงินกู้อาจลดลง หรือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคท่ีประชาชนส่วนใหญ่  

โดยเฉพาะคนยากจนมีความพอใจสูงมาก  แต่หากตัวโครงการมีปัญหาในด้านผู้ ให้บริการ  

(สถานพยาบาล) ในระยะยาวแล้วคณุภาพของโครงการอาจถูกกระทบจนทําให้ความพอใจของ

ผู้ใช้บริการลดน้อยถอยลงก็เป็นได้  

หน่วยงานท่ีสามารถปรับใช้กระบวนการตรวจสอบทางสงัคม 

โดยหลักการแล้วหน่วยงานท่ีสามารถปรับใช้กระบวนการตรวจสอบทางสังคม มีได้ 

หลากหลาย ทัง้นีเ้พราะกระบวนการตรวจสอบเองสามารถประยุกต์ใช้กับนโยบายและมาตรการท่ี

กว้างขวางมาก อยา่งไรก็ตามแตล่ะหน่วยงานควรปรับใช้กบัประเดน็ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

รัฐบาลท้องถิ่น: กระบวนการตรวจสอบโดยสงัคมตามวิธีการของ CIET International นัน้

เน้นท่ีการปรับปรุงนโยบายท่ีสามารถนําไปปฏิบตัิได้จริงในระดบัผู้ปฏิบตัิงาน จึงมีความเหมาะสมกบั

รัฐบาลท้องถ่ินท่ีต้องการปรับปรุงกระบวนให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก

ขึน้ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายดียิ่งขึน้ ประเด็นท่ีต้องระวังคือความพร้อมทางด้านบุคลากร  

โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาควิชาการทัง้ใน

ระดบัท้องถ่ินและระดบัชาต ิ  

จุดเด่นของการให้รัฐบาลกลางเป็นเจ้าภาพในการสร้างกระบวนการตรวจสอบทางสังคม  

เน่ืองจากมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองในท้องถ่ิน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่วนทางด้านเงินทุน

สนบัสนนุนัน้ ปัจจุบนัรัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณให้กบัผู้ว่าราชการจงัหวดั เพ่ือใช้ในการปรับปรุงชีวิต

ความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ท่ีซึง่สามารถใช้ในการสร้างกระบวนการตรวจสอบทางสงัคมได้  

รัฐบาลกลาง: รัฐบาลกลางจะมีความสนใจในประเด็นทางนโยบายท่ีปรับใช้กบัทกุพืน้ท่ีใน

ประเทศไทย กระบวนการตรวจสอบทางสงัคมจึงควรประยกุต์ใช้กบัแง่มมุของปัญหาท่ีไม่ขึน้กบัสภาพ

เฉพาะเจาะจงของพืน้ท่ีมากเกินไป   

ปัญหาหลักของการปรับใช้ในระดับประเทศคือด้านงบประมาณ เน่ืองจากต้องใช้จํานวน 

ตวัอย่างในระดบัประเทศค่อนข้างมาก เพราะฉะนัน้ควรเลือกเฉพาะประเด็นหรือนโยบายท่ีส่งผล 

กว้างขวาง มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างลึกซึง้ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากับ 

งบประมาณท่ีลงไป ดังเช่นตัวอย่างของนโยบายแก้ปัญหาความยากจนท่ีใช้ในโครงการนีถื้อเป็น 

ตวัเลือกท่ีเหมาะสมกบัการศกึษาในระดบัประเทศ   
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เช่นเดียวกบัรัฐบาลท้องถ่ิน รัฐบาลกลางก็ยงัอาจมีความต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการ

จากนกัวิชาการในการช่วยกนัดแูลกระบวนการและการวิเคราะห์ผล แตค่วามต้องการนีน้่าจะเป็นเร่ือง

ในระยะเร่ิมแรกเท่านัน้ เน่ืองจากในระดบัรัฐบาลกลางน่าจะสามารถหาบุคลากรท่ีในท่ีสดุสามารถ 

รับช่วงในการดแูลกระบวนการทัง้หมดได้   

ภาควิชาการ: สถาบนัวิชาการและนกัวิชาการก็สามารถริเร่ิมกระบวนการตรวจสอบทาง

สงัคมได้ แต่ไม่ควรทําในระยะยาว อาจทําหน้าท่ีเพียงผู้ จุดประกายให้กับหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถ 

รับช่วงต่อไปได้ หน้าท่ีหลกัคือการให้คําปรึกษากบัหน่วยงานอ่ืนท่ีจะเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล

ท้องถ่ินหรือรัฐบาลกลาง และการดแูลกระบวนการตรวจสอบทางสงัคมให้ได้ข้อมลูท่ีถูกต้องทัง้จาก 

ผู้ รับบริการ (ประชาชน) และผู้ให้บริการ (ภาครัฐ) รวมทัง้การช่วยการวิเคราะห์ข้อมลู 

ภาควิชาการก็อาจแบ่งเพิ่มเติมเป็นนกัวิชาการจากส่วนกลางและจากท้องถ่ินได้ โดยต้องมี

การถ่ายทอดความรู้และการร่วมมือกนัในระหวา่งนกัวิชาการท่ีดีด้วย 

องค์กรภาคประชาชน:  องค์กรภาคประชาชนก็อาจมีบทบาทในการริเร่ิมกระบวนการ 

ตรวจสอบทางสงัคม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับภาครัฐก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกันไป จุดเด่น

ขององค์กรภาคประชาชนคือการปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง ทําให้สามารถเลือกประเด็นในการ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นกลาง การวิเคราะห์ผลและเสนอผลก็ทําได้อย่างเป็นอิสระ อีกประการหนึ่งคือ

อาจสามารถได้ข้อมลูจากประชาชนท่ีเท่ียงตรงกบัความเป็นจริงกว่าเม่ือเทียบกบัการเก็บข้อมลูโดย

ภาครัฐซึ่งประชาชนอาจไม่กล้าบอกความเป็นจริง  จุดอ่อนคือการได้รับความร่วมมือจากภาครัฐใน

ฐานะผู้ ให้บริการประชาชน (ในกรณีท่ีทําการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ) อาจมีปัญหา เพราะภาครัฐ

อาจมองวา่กําลงัถกูจบัผิด  

อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบทางสงัคมก็สามารถนํามาปรับใช้กบัการให้บริการของ

องค์กรภาคประชาชนเองได้ด้วย ตวัอย่างเช่นการทํางานขององค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐ (non-government 

organizations หรือ NGOs) ซึง่ถือเป็นการให้บริการประชาชนด้วย ก็สามารถได้รับประโยชน์จาก

กระบวนการตรวจสอบทางสงัคม เพ่ือให้สามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

การสร้างเครือขา่ยการตรวจสอบโดยสงัคม  

เน่ืองจากแต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนมีทัง้จุดแข็งและจุดอ่อนดงัท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว คณะ 

นกัวิจยัจึงเสนอว่าควรมีการสร้างเครือข่ายการตรวจสอบโดยสงัคมท่ีเป็นการร่วมมือกัน ทัง้นีก็้เพ่ือ

ความยัง่ยืนของกระบวนการตรวจสอบเอง  

รูปข้างล่างเป็นตวัอย่างหนึ่งของรูปแบบเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ภาค

สว่นในการสร้างกระบวนการตรวจสอบทางสงัคมท่ียัง่ยืน 
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ในการสร้างเครือขา่ยนัน้ควรให้ภาครัฐเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตต้่น ซึง่จะให้ประโยชน์ทัง้ในด้าน

การมีส่วนร่วม การสร้างความยอมรับในผลการศึกษา ด้านการควบคมุต้นทุนการดําเนินการ เพราะ

อาจสามารถใช้ทรัพยากรทางการเงินและบุคลากรท่ีภาครัฐมีอยู่แล้วในการรวบรวมข้อมลู ซึ่งน่าจะ

เป็นสิง่ท่ีเป็นไปได้หากภาครัฐมีความต่ืนตวัอยา่งแท้จริงในการสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ตอ่สาธารณะ (public accountability)  

ภาควิชาการและองค์กรภาคประชาชนเข้ามาช่วยดแูลกระบวนการทัง้หมด เพ่ือให้แน่ใจถึง

ความโปร่งใสของกระบวนการศึกษา ความครบถ้วนของประเด็นท่ีศึกษาโดยเฉพาะจากมมุมองของ

ผู้ รับบริการหรือประชาชน  
 

รัฐบาลกลาง/

รัฐบาลท้องถ่ิน 

ภาควิชาการ ประชาชน 

องค์กรภาค

ประชาชน 

กระบวนการ
ตรวจสอบทางสังคม 

เงินทนุ/

บคุลากร 
ผล
การศกึษ

ข้อมลู/ติดตามผล

ในทางปฏิบติั บริการท่ีดีขึน้ 

ร่วมเก็บข้อมลู/

ติดตามผล 

วิเคราะห์/ร่วม 

ดแูลกระบวนการ 


