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บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ก่าหนดวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ดังต่อไปนี้ 1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส่าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และ
ลดรายจ่าย หรือส่าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใด
ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 2) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
ส่าหรับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 3) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งอื่น เพื่อด่าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ 4) กระท่าการใดๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกหรือ
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกองุทน
หมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการก่าหนด 
  
 การที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก่าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังกล่าว โดยเฉพาะการเป็นแหล่งเงินทุนหมุน
ส่าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายฯ ท่าให้เกิดการความคาดหวัง
ต่อการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านไว้สูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน ท่าให้
การศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดเป็นเรื่องส่าคัญที่มีรายงานวิจัยและบทความทางวิจัยจ่านวนมาก
พอสมควร โดย Boonperm et. al (2013) ศึกษาผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านฯ โดยใช้ข้อมูลจากส่านักงานสถิติ
แห่งชาติแล้ว พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายปี 2560 ของคนไทยเพิ่มขึ้น 3.5% 
และส่งผลกระทบต่อรายได้ของคนไทยเพิ่มข้ึน 1.4% รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อการเป็นเจ้าของสินค้าคงทนเพิ่มข้ึน 
3-5% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลกระทบต่อรายจ่ายของครัวเรือนมีมากกว่าผลกระทบต่อรายได้ ซึ่งในอนาคตอาจจะท่า
ให้ภาระหนี้สินของครัวเรือนกลับเพิ่ม  ผลการศึกษาของ Boonperm et. al  (2013) ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง 
คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเป็นสินเช่ือที่เป็นมีลักษณะเป็นส่วนประกอบของสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยที่กองทุนหมู่บ้านฯมีผลกระทบต่อการบริโภคของภาคครัวเรือน แต่ในทาง
ตรงกันข้ามการกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรส่งผลให้ภาคครัวเรือนสร้างรายได้เพิ่มข้ึน  
นั่นจึงท่าให้การกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านฯควรชะลอตัวลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรทดแทน แต่การที่แหล่งสินเช่ือทั้งสองแห่งต่างเป็น “สินค้าประกอบกัน” ท่าให้การกู้ยืมจาก
กองทุนหมู่บ้านฯไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด 
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 นอกจากนี้ Chandoevwit and Ashakul (2008) พบว่า กองทุนหมู่บ้านฯไม่ได้ส่งผลกระทบในแง่บวกใน
การลดความยากจนของคนไทย อันเป็นผลมาจากการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ต่อรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน แม้ว่าก่อนหน้าน้ี Kaboski and Townsebd (2005) ศึกษากองทุนหมู่บ้านฯ
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ และพบว่า กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มการผลติทางด้านการการเกษตร
ในชุมชนส่งผลทางด้านบวกต่อการเติบโตของสินทรัพย์ ความสม่่าเสมอของการบริโภค และการเปลี่ยนแปลงอาชีพ 
แต่สถาบันเหล่าน้ีจะลดความส่าคัญของแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารโคและกระบือ เป็นต้น 
 
 ผลการศึกษาของ Haughton, Khandker and Rukumnuaykit (2014)  พบว่ากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีการจัดสรรเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในช่วงต้นปีทุกๆปี และผู้กู้จะจ่ายคืนปลายปีพร้อมดอกเบี้ย จึงท่าให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น
ตัวกลางทางสังคมมากกว่าเป็นตัวกลางทางการเงินที่น่าผู้ให้กู้กับผู้กู้มาพบกัน นอกจากนั้นผลการประเมินด้วย
วิธีการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์แล้ว พบว่า ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนมากกว่าต้นทุนของกองทุนหมู่บ้านฯ 
อย่างไรก็ตาม Coleman (2006) พบว่า คนในหมู่บ้านที่มีฐานะร่่ารวยกว่า มีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนในกองทุน
หมู่บ้านฯมากกว่าคนยากจน และที่ส่าคัญยังพบว่า กองทุนหมู่บ้านฯมีผลกระทบด้านบวกต่อสวัสดิการของ
ครอบครัวของกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯอย่างมีนัยส่าคัญมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการหมู่บ้านทั้งในด้านความ
มั่งค่ัง การออม รายได้ การใช้จ่ายด้านการผลิตและเวลาการท่างาน  
 

ส่าหรับการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านฯต่อความยากจนนั้น บวรพรรณ อัชกุล 
และวรรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (2550) พบว่า  กองทุนหมู่บ้านฯส่งผลให้รายได้จากกิจการภาคเกษตรเพิ่ มข้ึน แต่
รายได้ที่เพิ่มข้ึนดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะท่าให้รายได้รวมของครัวเรือนเพิ่มข้ึน นอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านฯยังส่งผล
ให้รายจ่ายนอกเหนือการบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้น โดยผลกระทบต่อการบริโภคของครัวเรือนยังคลุมเครือ และ
ในส่วนของผลกระทบต่อความยากจน การกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านฯสามารถบรรเทาปัญหาความยากจนได้เพียงใน
ระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากผู้กู้บางส่วนน่าเงินไปใช้ในกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการประเมิน
รายได้และรายจ่ายรวม และจากการที่รายจ่ายนอกเหนือการบริโภคเพิ่มข้ึนเป็นอย่างมากจากการกู้ยืม ซึ่งผลการ 
ประเมินนี้สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้กู้ที่ช้ีให้เห็นว่า ผู้กู้กว่าร้อยละ 15 ทั่วประเทศ จ่าเป็นต้องกู้ยืมจาก
แหล่งอื่นๆ เพื่อช่าระหนี้กองทุน ดังนั้นการกู้ยืมเพื่อช่าระหนี้เป็นหลักฐานที่ช้ีชัดได้ว่า ผู้กู้ยังไม่มีรายได้เพียงพอต่อ
การช่าระหนี้ ดังนั้นความคาดหวังว่า โครงการสินเ ช่ือระดับย่อย จะสามารถน่าพาคนจนให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนได้ด้วยตนเองนั้นเกิดข้ึนได้ยาก เนื่องจากมีการน่าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ไม่จ่าเป็นและการขาดแคลน
แหล่งเงินทุนเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งในหลายสาเหตุของความยากจนเท่านั้น สาเหตุที่แท้จริงและลักษณะของปัญหา
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ความยากจนน้ันมีความซับซ้อน และมีพลวัตรมากกว่าการขาดโอกาสทางการเงนิมาก การแก้ไขปัญหาความยากจน
จึงไม่สามารถส่าเร็จลงได้ด้วยโครงการเดียว 

 
 นอกจากนี้ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554) ได้ติดตามและ

ประเมินผลโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่สอง ผลการประเมินโครงการ พบว่า 1) การ
ด่าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมอาชีพและสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้บางส่วน 2) การ
เพิ่มทุนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส่าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และขาดแคลนเงินทุน 3) สมาชิกกองทุนฯ 
ใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์กว่าร้อยละ 20 เป็นสาเหตุส่าคัญของหนี้เสียและขาดวินัยทางการเงิน โดยกองทุนฯ 
ที่บริหารจัดการแบบมีประสิทธิภาพน้อยมัก ให้พวกพ้องหรือเครือญาติกู้ โดยกองทุนฯที่บริหารจัดการแบบมี
ประสิทธิภาพน้อยมักให้พวกพ้องหรอืเครือญาติกู้ โดยไม่มีการติดตามว่า ผู้กู้น่าเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท่าให้
เกิดหนี้เสีย 

 
ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านฯดังกล่าว สอดคล้องกับรายงานการ

ตรวจสอบการด่าเนินงานของส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปีงบประมาณ 2549 โดยส่านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้ตรวจสอบผลการด่าเนินงาน กองทุนหมู่บ้านฯ พบว่า กองทุนหมู่บ้านฯร้อยละ 50 มีหนี้ค้างช่าระและ/
หรือเงินขาดบัญชีเป็นเงิน 83.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.53 ของเงินทุนที่จัดสรร โดยบางแห่งมีผลการ
ด่าเนินงานอยู่ในภาวะวิกฤติไม่ได้ด่าเนินกิจกรรมมาเป็นเวลาหลายปีและไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีกองทุน ทั้งนี้
ส่านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาล ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ รวมถึงผู้อ่านวยการส่านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด่าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
เนื่องจากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะแผ่ขยายเพิ่มข้ึน 
 

อย่างไรก็ตาม ศิริขวัญ วิเชียรเพียงเลิศ (2558) ได้วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการใช้จ่ายของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พบว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านฯทุกหมู่บ้าน โดยขาดการ
พิจาณาถึงการบริหารจัดการและผลการด่าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านฯแต่ละหมู่บ้านเป็นปัจจัยส่าคัญ 
พยายามที่จะเร่งการอนุมัติและเบกิจา่ยให้ครบทุกหมู่บา้น ในปี 2558 ซึ่งหากต้ังเป้าหมายการจดัสรรและโอนเงินใน
เชิงปริมาณให้ครบทุกหมู่บ้านมากกว่าเชิงคุณภาพ ในขณะที่บางกองทุนมีหนี้ค้างช่าระเป็นจ่านวนมาก และไม่
สามารถปิดงบการเงิน หรือรายงานทางการเงินได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาจากการผิดนัดช่าระหนี้เงินกู้ทีเ่พิ่มข้ึน
ได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากข้ึน แต่
ประชาชนน่าเงินกู้ยืมในระบบไปใช้เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆในครัวเรือนมากที่สุด ซึ่งรวมถึงกองทุนหมู่บ้านฯ 
ท่าให้การใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนที่กู้ยืมเงินจากกองทุน
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หมู่บ้านฯไม่ได้น่าเงินไปใช้ในกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้มากพอ การที่มีเงินงบประมาณจ่านวนมากโอนเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจอาจท่าใหค้รัวเรอืนที่กู้ยืมในระยะแรก มีรายได้และการบริโภคเพิ่มข้ึน แต่ครัวเรือนอาจต้องกู้ยืมเงิน
จากแหล่งอื่นมาเพื่อช่าระหนี้ที่เพิ่มข้ึน และอาจต้องลดการบริโภคบางส่วนลงเมื่อถึงก่าหนดช่าระคืนเงินกู้  

 
วศิรพล พรหมโคตรวงศ์ และนิรมล อริอาภากมล (2561) อธิบายผลกระทบที่แตกต่างจากการศึกษาก่อน

หน้านี้ โดยเมื่อศึกษาผลกระทบของกองทนุหมูบ่้าน ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ระหว่างปี 
2541-2556 พบว่า หนี้กองทุนหมู่บ้านในช่วงเวลาปัจจุบัน และในอดีต ส่งผลกระทบด้านบวกต่อรายได้ในช่วงเวลา
ปัจจุบัน นั่นคือ เมื่อกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านมากข้ึน ก็จะท่าให้รายได้ของลูกหนี้เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน แสดงให้เห็นว่า 
ลูกหนี้น่าเงินจากกองทุนหมู่บ้านไปใช้ในกิจกรรมที่ก่อ่ให้เกิดรายได้มากกว่าการบริโภคในระยะสั้น นอกจากนี้ภาระ
หนี้กองทุนหมู่บ้านส่งผลกระทบด้านลบต่อสัดส่วนของทรัพย์สินต่อหนี้สินในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นหมายความว่า 
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน จะส่งผลให้หนี้สินของสมาชิกกองทุนเพิ่มข้ึน แต่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อทรัพย์ของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งหนี้กองทุนหมู่บ้านยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อความมั่งค่ังของลูกหนี้ในช่วงเวลาปัจจุบัน 

ดังนั้น ผลการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลกระทบของภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านต่อรายได้ การบริโภค และ
รายได้ของครัวเรือน ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก งานวิจัยบางช้ินระบุว่า กองทุนหมู่บ้านจะส่งผลให้รายได้ของครัว
เพิ่มข้ึน แต่งานวิจัยบางช้ินกลับพบในสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือ กองทุนหมู่บ้านไม่ได้ท่าให้รายได้ของครัวเรือนเพิ่มแต่
อย่างใด ขณะเดียวกันผลกระทบต่อการบริโภคของครัวเรือนก็ยังคลุมเครือ รวมทั้งผลกระทบต่อทรพัย์สินหรือความ
มั่งค่ัง ก็ยังไม่สอดคล้องกัน ตลอดจนผลกระทบกองทุนหมู่บ้านต่อความยากจน งานวิจัยบางช้ินพบว่าสามารถ
บรรเทาปัญหาความยากจนได้เพียงในระยะสั้นเท่านั้น แต่งานวิจัยบางช้ินก็พบว่า กองทุนหมู่บ้านยังไม่มีผลกระทบ
ใดๆต่อความมั่งค่ังของลูกหนี้ แต่อย่างใด 

 
ในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านนั้น ศิริลักษณ์ 

ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2551) ได้ศึกษาความสามารถในการด่าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด
ขอนแก่น จ่านวน 400 กองทุน ใน 4 อ่าเภอของจังหวัดขอนแก่น พบว่า รายได้จากดอกเบี้ยกู้ยืมประเภทสามัญ ถือ
เป็นรายได้หลักของกองทุนหมู่บ้าน โดยอัตราส่วนทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอัตราใกล้เคียงกัน  มี
เพีนงกองทุนกหมู่บ้านบางแห่งเท่านั้นที่มีอัตราส่วนทางการเงินแตกต่างจากกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยัง
พบว่า กองทุนหมู่บ้านที่มีการปันส่วนรายได้น่าเงินเข้าสบทบกองทุนปันส่วนในอัตราที่สูง มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นสถาบันการเงินได้อย่างเข้มแข็ง 
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 ศิริลักษณ์ ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2558) ได้ศึกษาเพิ่มเตมิถึงสถานการณ์ทางการเงินของ
กองทุนหมูบ่้าน รวมทั้งประสทิธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้รวบรวมข้อมลูจากงบแสดฐานะทาง
การเงินและงบก่าไรขาดทุน จากกองทุนจ่านวน 223 กองทนุ ใน 8 อ่าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2554-
2556 พบว่า กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองมีความเพียงของของเงินทุน และมีผลตอบแทนต่อส่วนทุนที่ดีในระดบั
หนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคุณภาพสินทรพัย์จากการให้สินเช่ือที่ดี รวมทั้งกองทุนหมูบ่้านเหล่าน้ัน ยังมีความยั่งยืนทาง
การเงิน โดยมีอัตราการเติบโตของก่าไรสุทธิเท่ากับ 19.18% ซึ่งอยู่ในระดบัที่ดี ด้านประสทิธิผลของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองนั้น ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า กองทุนหมูบ่้านฯมีความสามารถในการเป็นแหลง่เงินทุนหมุนเวียน
ของชุมชนตรงกบัเป้าหมายของการจัดต้ังกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง แต่ผลการศึกษาน้ียังอธิบายไม่ชัดเจนมาก
นักว่า กองทุนหมู่บ้านฯเหล่าน้ันสามารถช่วยสร้างรายได้ ลดรายจ่าย จากการลงทุนพัฒนาอาชีพได้อย่างไร ฐานะ
ทางเศรษฐกิจของลกูหนี้กองทุนหมูบ่้านมีการเปลียนแปลงอย่างไร แต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลการด่าเนินงานของ
กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองของ ศิริลกัษณ์ ศุทธชัย และนภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2561) ซึ่งรวมรวบข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมอืงจ่านวน 142 กองทุน ใน 4 อ่าเภอของจงัหวัดขอนแก่น  โดยช้ีให้เห็นว่า ผลการด่าเนินงาน
กองทุนหมูบ่้าน โดยเฉพาะอัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์กับการก่ากับดูแลกจิการด้านการเข้าอบรมของ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า การจัดอบรมเพือ่เพิม่ทักษะการ
บรหิารจัดการกองทุนหมูบ่้านฯมากข้ึ จะท่าใหป้ระสิทธิภาพทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯภายใต้การบรหิาร
จัดการของกรรมการกองทุนหมูบ่้านฯสงูข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


