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กองทุนผูสูงอายุจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนคาใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุ  การบริหารกองทุนเปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 

18 และมาตรา 20  การดําเนินงานของกองทุนอยางเปนทางการเร่ิมตนข้ึนเมื่อป 2550 ซึ่ง

จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดังนั้นจึงมีการศึกษา “การติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและประเมินผล

การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุม ประเมินโครงการที่ไดรับการ

สนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและผลสําเร็จในการประกอบอาชีพของ

ผูกูยืม และการดําเนินงานโครงการขององคกรที่ไดรับทุนสนับสนุน เพื่อเปนแนวทางการ

ดําเนินงานที่จะทําใหกองทุนผูสูงอายุสามารถสนองประโยชนและสรางความยั่งยืนสําหรับ

ผูสูงอายุ  

คณะวิจัยขอขอบคุณ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริม            

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ                     

ความมั่นคงของมนุษย ที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย และขอขอบคุณผูสูงอายุ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

และผูประสานงานในพื้นที่และผูใหขอมูลทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคามาใหความรวมมือใน

การตอบแบบสอบถามและสนทนากลุม จนไดรับขอมูล และทัศนะที่นาสนใจตองานวิจัย อันจะนํา

ประโยชนไปสูผูสูงอายุในอนาคต คณะวิจัย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน และการกูยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

รายบุคคลและรายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานจากการดําเนินงาน  

เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ เปนการศึกษาเฉพาะการดําเนินงาน

กองทุนผูสูงอายุในปงบประมาณ 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 854 ราย รายกลุม 37 กลุม และผูไดรับการสนับสนุนโครงการ 

163 ราย กลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนและสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด เก็บ

ขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ และใชการสนทนากลุม 2 กลุม รายบุคคล 46 

ราย ผูแทนองคกร 10 ราย การเยี่ยมชมการประกอบอาชีพ และการสังเกต วิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณใชโปรแกรม SPSS  For  Windows  ใชสถิติ คาเฉลี่ย และ Chi-square การวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากคําพูด และวิเคราะหแกนเนื้อหา ผลการศึกษา

สรุปไดนี้   

 การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจาก ผูกูยืมรายบุคคล รอยละ 74.2 และผูกูราย

กลุม รอยละ 83.8 มีการนําเงินใชเปนไปตามแผน  ในสวนของโครงการ รอยละ 95.7 มีการ

ดําเนินการเสร็จส้ินแลว และมีความเหมาะสมของการใชเงินในกระบวนการจัดทําโครงการ การ

ประเมินประสิทธิผลจากการประกอบอาชีพ ผูกูรายบุคคล รอยละ 98.9 นําเงินที่ไดจากการกูยืมไป

ประกอบอาชีพ และรอยละ 88.8 มีความสามารถในการสงเงินคืนได รอยละ 10.4 สงลาชากวา

กําหนดและคางชําระ และรอยละ 0.8 ไมไดสงเลย สําหรับผูกูรายกลุมทุกกลุมมีการนําเงินไป

ประกอบอาชีพ สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ รอยละ 83.8 สามารถสงเงินคืนได รอย

ละ 16.2  มีการคางชําระ ผูรับเงินทุนสวนใหญจัดทําโครงการทุกราย  และรอยละ 72.2 ประเมินวา

ประสบความสําเร็จระดับมาก  

สวนการเกิดผลกระทบจากการดําเนินงาน ผูกูรายบุคคล รอยละ 89.6 ประกอบ

อาชีพดีขึ้น การเปรียบเทียบอาชีพกอนและหลังการกูยืมเงิน สรุปไดวา มีจํานวนผูไมมีงานทําลด

นอยลงและผูมีรายไดในชวง 4,001-7,000 บาท มีจํานวนเพิ่มข้ึน สวนผูกูรายกลุมนั้น มีการ

ประกอบอาชีพเพิ่มข้ึนในทุกกลุม รวมทั้งมีรายไดเพิ่มข้ึน ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอย

ละ 98.8 มีความพึงพอใจ สวนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของกองทุนนั้นในภาพรวมผูกูทุก

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมากทุกประเด็น   
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ขอเสนอแนะ ระดับนโยบายควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสัดสวนของการ

จายเงินใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกองทุน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ

ในสวนภูมิภาคใหเขมแข็ง การสรางเครือขายการดําเนินงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค                 

การประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ ระดับการบริหารจัดการ การสรางเครือขายการดําเนินงาน

ระหวางหนวยงานในสวนภูมิภาคและองคกรที่เปนตัวแทนผูสูงอายุในระดับทองถิ่น ควรให

ความสําคัญกับคณะอนุกรรมการผูสูงอายุในระดับจังหวัดการเพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถ และมีวัยวุฒิ และในระดับปฏิบัติ และการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการให

อนุมัติโดยยึดอัตราคาใชจายของทางราชการเปนเกณฑ สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการสํารวจ

ความตองการในการทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุทั่วประเทศ และมีการศึกษาติดตามและ

ประเมินเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการนําเงินไปประกอบอาชีพและจัดทําโครงการ 
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Abstract 

 

The Performance Monitoring and Evaluation of the Older Persons Fund aims 

to monitor and evaluate funded projects and occupational loans of individuals and 

groups, problems and obstacles from operation. The results will be used in developing 

the fund’s operation. The study covered the fund’s operation in the fiscal year 2009 to 

March 2010 only. The samples comprised 854 individual borrowers, 37 group borrowers 

and 163 funded persons, groups of persons related to the fund and the chapter of the 

Older Persons Council of Thailand in provinces. The data was collected from 

questionnaires, and two focus groups (64 individuals and 10 representatives), study visit 

and observation. By the SPSS For  Windows Program, the statistics for quantitative 

analysis included mean and Chi-square. The qualitative analysis included content 

analysis and theme analysis. The study results were summarized as follows. 

 

With regard to monitoring and evaluation, 74.2% of individual borrowers and 

83.8% of group borrowers spent money as planed. Almost all projects (95.7%) finished 

and spending was proper. For efficient evaluation, 98.9% of individual borrowers spent 

loans on occupational purpose, provided that 88.8% were able to pay loans, 10.4% had 

late payment problem and accrued balance, and 0.8% did not pay at all. Among all 

groups of borrowers spending money on occupational purpose, most were agriculturists, 

provided that 83.8% were able to pay loans and 16.2% had accrued balance. All 

borrowers had projects and 72.2% of the projects were success at the high level. In term 

of operational effect, 89.6% of individual borrowers had improvement. The comparison 

between pre and post borrowing revealed that the number of unemployed persons 

reduced; the number of persons with income of 4,001 – 7,000 baht increased. The 

group borrowers had improvement and higher income. With regard to the satisfaction of 

project participation, 98.8% of the samples were satisfied. Of all sampling groups, the 

satisfaction towards all aspects of the fund’s operation was at the high level. 



 จ 

 

The recommendations are that, to ensure the compliance with the fund’s 

objectives, policies on spending should be set. The management capability of the Older 

Persons Fund in regional areas should be strengthened. Operational networks, in the 

central or regional areas, should be built. The collaboration with government authorities 

at the management level should be enhanced. The networking between regional 

agencies and local representatives should be established. The sub-committee on the 

older persons of each province should be prioritized. The number of personnel with 

knowledge, capability, and seniority at the operational level should be increased. 

Regulations should be improved and expense rates of the government authorities 

should be applied. The next research should survey needs on activities of older persons 

clubs across the country. Occupational investment and projects should be monitored 

and evaluated qualitatively. 
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ติดตามและประเมินโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน และการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล

และรายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ ปญหา อุปสรรค จากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ และเงิน

สนับสนุนโครงการไปดําเนินงาน  เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน ที่จะทําให

กองทุนผูสูงอายุสามารถสนองประโยชนและสรางความยั่งยืนสําหรับผูสูงอายุตอไป ขอบเขตการ

ในศึกษาเปนการศึกษาเฉพาะการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในปงบประมาณ 2552 ถึงเดือน

มีนาคม 2553  

กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 854 ราย ผูกูยืม

รายกลุม 37 กลุม และผูไดรับการสนับสนุนโครงการ 163 ราย การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ

จากผูกู 46 ราย สมาชิกที่ผูกูยืมรายกลุม 2 กลุม และผูแทนองคกรที่ไดรับทุน 10 โครงการ กลุม

ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยฯ 5 จังหวัด และเจาหนาที่

ปฏิบัติงานกองทุน 13 จังหวัด และกลุมผูแทนองคกรผูสูงอายุ ไดแก สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ 

ประจําจังหวัด ชมรมผูสูงอายุ และผูสูงอายุ 16 จังหวัด  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม

เปนเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณ สนทนากลุม การเยี่ยมชมการ

ประกอบอาชีพ และการสังเกต วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรม SPSS ใชสถิติ คาเฉลี่ย และ 

Chi-square วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากคําพูด (Content Analysis) 

ที่เพื่อนําไปสูการจัดลําดับหมวดหมู เมื่อจัดหมวดหมูเสร็จแลว จึงทําการวิเคราะหแกนเนื้อหา หรือ

วิเคราะหสาระของขอมูล (Thematic Analysis) อีกคร้ัง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้   

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่กูยืมรายบุคคล เปนเพศชาย รอยละ 45.7 เพศหญิง รอยละ 54.3  

เปนผูสูงอายุในวัยตน มีอายุระหวาง 60-69 ป มากที่สุด สวนผูกูรายกลุมรอยละ 30.8 เปนชายและ

รอยละ 69.2 เปนหญิง และมีอายุระหวาง 60-69 ปมากที่สุดเชนกัน ผูกูรายบุคคลไดนําเงินไป

ประกอบอาชีพคาขาย รายบุคคลผูกูไดนําเงินไปประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด สวนรายกลุม

นําไปประกอบอาชีพดานการเกษตรมากกวาอยางอ่ืน สวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนนั้น 
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หนวยงานที่ขอรับทุน รอยละ 76.1 เปนชมรมผูสูงอายุ รองลงไปคือสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ 

ประจําจังหวัด นอกนั้นเปนหนวยงานอ่ืน  

 

ตอนท่ี 2 การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ 

ผูกูยืมรายบุคคลและรายกลุม ไดรับทราบขอมูลจากส่ือบุคคล เชน ผูนําชุมชน /

กํานัน /ผูใหญบาน/อบต. มากที่สุด รองลงมาไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐ ในสวนของการเขยีน

คํารองนั้นสวนใหญระบุวาไมมีความยากลําบากในการเขียน สวนระยะเวลารอผลการพิจารณา

สวนใหญรอประมาณ 6-8 เดือน สวนเหตุผลในการกูยืมเงิน สวนใหญตองการนําไปขยายอาชีพ

เพิ่มเติม แตพบบางในผูกูรายบุคคล รอยละ 7.5 ที่กูตามผูอ่ืน และในรายกลุมรอยละ 4.2 ที่กูโดย

ไมมีเหตุผล สําหรับหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไปทําโครงการนั้น ไดรับทราบขอมูล

จากหนวยงานทางราชการ และการเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพของหนวยงานองคกร

ผูสูงอายุ และจากวิทยุกระจายเสียง  

  

ตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไป

ประกอบอาชีพและการจัดทําโครงการ 

การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและ

การจัดทําโครงการ หมายถึง การที่ผูสูงอายุนําเงินไดรับอนุมัติจากกองทุนผูสูงอายุไปใชอยาง

เหมาะสม โดยมีความสามารถในการใชจายเงิน ทั้งในการประกอบอาชีพและจัดหาวัสดุอุปกรณ

อ่ืนๆ ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม มีการใชจายเงินอยางมีระเบียบและสอดคลองกับแผนการเงิน

ที่กําหนด และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ โดยพบวา ผูกูยืมรายบุคคล รอยละ 74.2 และ

ผูกูรายกลุมรอยละ 83.8 มีการนําเงินไปใชตามแผน สวนประเด็นดานความมีระเบียบในการใช

จายเงิน ผูกูรายบุคคล รอยละ 39.6 มีการจัดเก็บใบเสร็จและรอยละ 35.0 มีการทําบัญชีคาใชจาย 

สวนผูกูรายกลุม รอยละ 88.5 มีการจัดเก็บใบเสร็จ แตมีเพียงรอยละ 21.6 เทานั้นที่มีการทําบัญชี

คาใชจาย  

ในสวนของโครงการนั้น พบวา ภายหลังไดรับทุนสนับสนุนแลว รอยละ 95.7 มี

การดําเนินการเสร็จส้ินแลว มีเพียงรอยละ 4.3 โครงการยังดําเนินการอยู เนื่องจากเปนโครงการ

ขนาดใหญและเปนโครงการตอเนื่อง เมื่อศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานและแผนงาน 

รอยละ 80.9 ระบุวา การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนงานที่วางไว ขอมูลจากการศึกษาเชิง

คุณภาพ พบวากลุมที่สามารถดําเนินงานไดเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว เนื่องจากไดรับอนุมัติ

เงินสนับสนุนตรงกับระยะเวลาที่กําหนดที่กําหนดในแผนพอดี กลุมที่ดําเนินงานลาชากวาแผนงาน 

ใหเหตุผลวาเนื่องจากการอนุมัติโครงการลาชา และบางโครงการเปนโครงการขนาดใหญตองใช
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน ประเด็นประสิทธิภาพการใชเงิน พบวา มีความเหมาะสมของการใช

เงินในกระบวนการจัดทําโครงการ โดยรอยละ 89.0 มีการใชเงินที่ไดเปนไปตามแผนการเงิน ขอมูล

จากการสนทนากลุมมีความเห็นวา เกณฑที่กองทุนนํามาตัดสินในการใหงบประมาณสนับสนุนแต

ละโครงการนั้นเปนเกณฑที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการมีความลาชา มีผลตอ

การใชจายเงิน สวนในความโปรงใสดานการเงินนั้น รอยละ 96.9 มีการชี้แจงเร่ืองเงินแกสมาชิก  

และรอยละ 97.5 มีการสงรายงานผลการดําเนินงานแกสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ

มนุษยจังหวัด กลาวโดยสรุป องคกรที่ได รับทุนสนับสนุนสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม

วัตถุประสงคของกองทุน  

 

ตอนท่ี 4  การประเมินประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ

และการจัดทําโครงการ 
เปนการประเมินถึงการที่ผูสูงอายุนําเงินจากกองทุนผูสูงอายุไปประกอบอาชีพตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด และสามารถจายเงินคืนแกกองทุนได โดยกําหนดตัวช้ีวัดยอย ไดแก การมี

อาชีพจากเงินกูของกองทุน และความสามารถในการจายเงินคืนโดยการวัดความสําเร็จในการนํากู

ประกอบอาชีพ และสามารถสงคืนเงินกูใหแกกองทุนได  ผลการศึกษาจากผูกูรายบุคคลสรุปไดวา 

กลุมตัวอยาง รอยละ 98.9 นําเงินที่ไดจากการกูยืมไปประกอบอาชีพ มีทั้งอาชีพเด่ียวและหลาย

อาชีพพรอมกันในลักษณะอาชีพเสริม โดยรอยละ 32.3  นําเงินไปประกอบอาชีพคาขาย ขายของ

ชํา ขายอาหาร และอ่ืนๆ นอกนั้นเปนอาชีพทําไร ทําสวน และเล้ียงสัตวตามลําดับ แตพบวา มีรอย

ละ 1.1 ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ เมื่อพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดคือ ผูกูรอยละ 95.0 นําเงิน

ไปประกอบอาชีพ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ สวนประเด็น

ความสามารถในการสงคืนเงินนั้น ผูกูรายบุคคล และรอยละ 88.8  มีความสามารถในการสงเงิน

คืนตามกําหนดทุกงวด รอยละ 10.4 สงลาชากวากําหนดและคางชําระ รอยละ 0.8 ไมไดสงเลย 

ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ อธิบายปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน จนทําใหผูกูไมสามารถสงเงินคืน

ได ไดแก การมีอายุมากของผูกูเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง เกิด

การเจ็บปวยภายหลังการกูยืมเงิน  และการที่ครอบครัวไมมีสวนรวมในการดําเนินงานและตดัสินใจ 

นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ สําหรับผูกูรายกลุมมีการนําเงินไปประกอบอาชีพ ซึ่งไดแกอาชีพทาง

เกษตรกรรม หัตถกรรม และคาขาย สวนการสงคืนเงินนั้น รอยละ 16.2 มีการคางชําระ อยางไรก็

ตาม รอยละ 89.2 ไดประเมินวาหลังจากไดรับทุนใหการประกอบอาชีพดีข้ึน  

สวนการนําเงินไดรับการสนับสนุนไปดําเนินการพบวา โครงการที่ไดรับการ

สนับสนุน รอยละ 43.7 เปนโครงการสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสูงอายุ นอกนั้นเปนโครงการ

อ่ืนๆ การประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนด ในภาพรวม รอยละ 
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72.2 ประสบความสําเร็จระดับมาก ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทําโครงการ คือการมี

ประสบการณและภูมิปญญาที่หลากหลายของสมาชิก  การทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

ผูนํามีวิสัยทัศนที่ดี และการมีองคกรภาคีเครือขายรวมในการจัดกิจกรรม สวนปญหาอุปสรรคจาก

การทําโครงการ รอยละ 34.1 เกิดจากการรออนุมัติโครงการเปนเวลานาน รอยละ 25.8 เงินที่ไดรับ

ไมเพียงพอตอการทํากิจกรรม ความคิดเห็นตอผลของการทําโครงการ รอยละ 44.3  เห็นวา 

กิจกรรมมีประโยชนตอผูสูงอายุ ชวยเหลือผูสูงอายุอีกหลายๆ ดาน นอกนั้นเปนประโยชนดานอ่ืนๆ  

  

ตอนท่ี 5 การเกิดผลกระทบจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและการ

จัดทําโครงการ 
เปนการวัดผลที่เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ สงผลใหผูสูงอายุมีรายได สามารถมี

อาชีพตอไปได และมีความพึงพอใจตอกองทุน ผูกูรายบุคคล รอยละ 89.6 ประกอบอาชีพดีขึ้น

หลังไดรับเงินทุน รอยละ 8.9 ประเมินวาไมเปลี่ยนแปลง และรอยละ 1.5 ไมดีขึ้น โดยไดระบุ

สาเหตุการประกอบอาชีพดีขึ้น คือ เงินจากการกู ยืมทําใหขยายงานไดมากขึ้น เกิดกําลังใจ 

ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของกลุมตัวอยางที ่มีความเชื ่อมั ่นในตนเองมีสวนทําใหการ

ประกอบอาชีพดีขึ้น และสาเหตุที่ทําใหประกอบอาชีพไมดีขึ้นสูงที่สุดคือ การที่มีอายุมากความ

กระตือรือรนลดลง  รองลงมาคือ สุขภาพไมดี และการมีทุนไมเพียงพอ เปนตน ผลกระทบจาก

การมีอาชีพ โดยเปรียบเทียบอาชีพกอนและหลังการกูยืมเงิน สรุปไดวา มีจํานวนผูไมมีงานทําลด

นอยลงจากรอยละ 66.7 เหลือเพียงรอยละ 33.3 มีการประกอบอาชีพคาขายเพิ่มมากข้ึน จากรอย

ละ 47.2 เพิ่มเปนรอยละ 52.8 และจากผูที่ประกอบอาชีพเด่ียวกลาย เปนผูที่ประกอบอาชีพ

หลากหลาย (อาชีพเสริม) มีจํานวนเพิ่มข้ึน โดยเมื่อเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการกูยืมพบวา 

รายไดในชวง 4,001-7,000 บาท เพิ่มจํานวนมากข้ึน ในขณะที่ผลของผูมีรายไดรายงวดกอนและ

หลังการกูยืมไมพบการเปล่ียนแปลงมากนัก ขอมูลเชิงคุณภาพอธิบายปจจัยที่สนับสนุนใหการ

ประกอบอาชีพเปนไปตามแผน และมีความตอเนื่อง ประกอบดวย 1)การที่ผูกูอยูในวัยสูงอายุวัย

ตน คือชวงอายุระหวาง60-69 ป 2) การมีสุขภาพรางกายแข็งแรงทําใหสามารถประกอบอาชีพได

ตามที่เขียนขอไว 3)การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวคอยใหความชวยเหลือ ทั้งในดานการ

คิด การตัดสินใจ การลงมือทํา และรวมรับประโยชน  4)การประกอบอาชีพขยายอาชีพเดิม เปน

ปจจัยสงเสริมที่ทําใหเกิดความกาวหนาในอาชีพ และมีความตอเนื่อง  5)บุคลิกภาพของผูสูงอายุ 

ไดแก ความมั่นใจในประสบการณความเชี่ยวชาญ ความขยันอดทน 6)การมีแรงงานและกําลังคน

ชวยในการประกอบอาชีพ ในดานความพึงพอใจสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาการให

กูยืมเงินมีประโยชนตอผูสูงอายุหลายดาน และทําใหมีเงินทุนในการประกอบอาชีพและสงเสริม

การทํางาน ในสวนของความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่อยูในระดับมากในทุกประเด็น 
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 ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูกูรายกลุมนั้น เมื่อเปรียบเทียบรายไดกอนหลังการประกอบ

อาชีพตอเดือน พบวา ในกลุมที่มีรายไดต้ังแต 500-25,001 บาทข้ึนไป ซึ่งมีเพียง 2 กลุม ไดเพิม่เปน 

22 กลุม โดยรายไดสูงสุดคือ 25,000 ตอเดือน กลุมที่ไมมีรายไดและมีรายไดตํ่าประมาณ 501-

1,000 บาท สามารถมีรายไดเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น รอยละ 94.6 สามารถประกอบอาชีพตอไปได 

สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทําโครงการดานความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 98.8 

มีความพึงพอใจ โดยเหตุผลของความพึงพอใจ เกิดจากการที่สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิด

ความสามัคคี สมาชิกไดรับความรู สมาชิกไดรับถายทอดภูมิปญญา กระตุนใหเกิดความตองการที่

จะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตอไป ไดรับการยอมรับ ชื่นชม และสามารถนําไปขยายตอในชุมชน

ไดเปนอยางดี สวนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของกองทุนนั้นในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจระดับมากทุกประเด็น  

 

ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 
กลุมตัวอยางทั้งผูกูรายบุคคล รายกลุม และโครงการ มีขอเสนอแนะตอการ

ดําเนินงานของกองทุน ประกอบดวย ควรมีการพิจารณาอนุมัติเงินกูใหรวดเร็วข้ึน และควรอนุมัติ

ตามแผนดําเนินงานที่เขียนขอไป  เห็นวาควรมีการเพิ่มวงเงินกูยืมถึง 50,000 บาท ควรใหมีการสง

เงินคืนเปนงวดตามผลผลิต ควรใหผูไมมีเงินเดือนคํ้าประกันได รวมทั้งควรใหลูกหลานที่นํารายได

มาจุนเจือครอบครัวมีสิทธิกูยืมแทนผูสูงอายุในรายที่สุขภาพไมดี ควรมีการปรับแบบคํารองของการ

กูยืมใหมีภาษาที่งายข้ึน และลดปริมาณเอกสารใหนอยลง รวมทั้งแกไขวิธีการเขียนโครงการใหงาย

ข้ึน  และควรมีการกระจายบริการและการจัดการกองทุนไปอยูในตางจังหวัด   

 

ขอเสนอแนะ 
ระดับนโยบาย  
จากการที่กองทุนผูสูงอายุไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง 

การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุนั้น นับเปนส่ิงที่ดี เหมาะสม และสราง

ความพึงพอใจแกผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถตอบสนองผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง กองทุน

ผูสูงอายุควรพิจารณานโยบายดังนี้  

1. ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสัดสวนของการจายเงินใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของกองทุนฯ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการ

แกผูสูงอายุ ใหสอดคลองกับโครงสรางประชากรผูสูงอายุ และสภาพปญหาความตองการ 

ของผูสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อสรางความเปนธรรมในกลุมประชากรสูงอายุ  
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2. ควรมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุในสวนภูมิภาคให

เขมแข็ง เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญของกองทุนฯ  คือผูสูงอายุที่อยูอาศัยในภูมิภาค  

3. ควรกําหนดนโยบายในการสรางเครือขายการดําเนินงาน ทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

4.  ควรกําหนดนโยบายการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่มีลักษณะการทํางานที่

ใกลเคียงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงนวัตกรรมดานผูสูงอายุ  

5. ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่เปนความคุมคาเชิงสังคม/วัฒนธรรมไวเปนเปาหมายหนึ่งของการ

ใหกูยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

6. ควรเพิ่มบทบาทในประเด็นของการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยให

คําแนะนําหรือมีสวนในการประสานจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและเกิด

การพัฒนาโครงการและการจัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ควรมีการขยายบทบาทของกองทุนผูสูงอายุจากการเปนหนวยงานใหการสนับสนุน ไป

เปนผูรวมดําเนินงาน โดยมิใชเพียงใหงบประมาณเพียงอยางเดียวเทานั้น แตกองทุนฯ ควรเพิ่ม

บทบาทเปนผูรวมดําเนินการรวมประชุม ใหคําปรึกษา แนะนําในเชิงการบริหารจัดการ และการ

เปดโอกาสและเปดชองทางในการติดตอส่ือสารกับผูสูงอายุโดยตรงและตอเนื่อง  

 
ระดับการบริหารจัดการ 
1. การสรางเครือขายการดําเนินงานระหวางหนวยงานในสวนภูมิภาคและองคกรที่เปน

ตัวแทนผูสูงอายุในระดับทองถิ่นที่มีความพรอมและมีความต้ังใจที่จะเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน ซึ่งไดแก สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ และแกนนําผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งกองทุนผูสูงอายุ

ได โดยใหทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผูกู การติดตามการคืนเงินกู การติดตาม และให

คําแนะนําในการจัดทําโครงการได 

2. การสรางความรวมมือและประสานงานกับองคกรที่มีบทบาทหนาที่โดยตรงในดานการ

ประกอบอาชีพและดานการตลาด เชน องคกรในทองถิ่นที่สามารถใหความรูคําแนะนําในการ

ประกอบอาชีพหรือเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแกผูสูงอายุ ใหความรูเร่ืองการตลาดใน

ผลผลิตที่จัดทําข้ึน   

3. การประสานกับกระทรวงแรงงานซ่ึงกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมการ

มีงานทําของผูสูงอายุ โดยดําเนินการใหผูสูงอายุมีงานทําและมีอาชีพ สามารถคืนกลับเขาสู

ตลาดแรงงานเพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่ง โดยขอความรวมมือในเร่ืองการ

แนะแนวการประกอบอาชีพ ทักษะ และฝมือเพื่อสงเสริมการมีงานทําในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งจะเปน
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ประโยชนตอผูสูงอายุในการกลับเขาสูตลาดแรงงานและสามารถชวยลดปญหาการขาดแคลน

แรงงานได 

4. ควรใหคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ ในกรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการเบ้ืองตน

กอนสงสวนกลาง  

5. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีวัยวุฒิ และมีทัศนคติที่ดี โดย

สามารถใหคําแนะนําที่ดีแกผูสูงอายุได  

6. เตรียมบุคลากรในการใหความชวยเหลือเร่ืองการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ใน

กรณีที่กลุม ชมรม หรือองคกรผูสูงอายุไมมีบุคลากรที่มีความสามารถในการเขียนโครงการได 

เพื่อใหเกิดความเทาเทียม และมีโอกาสในการเขาถึงกองทุนผูสูงอายุอยางทั่วถึง บุคลากรควรจะมา

จากผูแทนสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ชมรมผูสูงอายุที่เคยผานการอบรมการเขียนโครงการ หรือ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่  

7. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการใหอนุมัติ โดยยึด

อัตราคาใชจายตามหลักเกณฑของทางราชการ 

 
ระดับปฏิบัติ 
การปรับปรุงหลักเกณฑการอนุมัติเงิน 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณากําหนดประเภทและลักษณะกิจกรรมที่จะ

สนับสนุนใหกวางขวางมากกวาเดิม โดยควรพิจารณาใน 2 มิติคือ 1) เปนโครงการที่มีเกิดจากการ

ประชุมหรือการระดมสมองของผูสูงอายุ เปนความตองการที่แทจริงมากกวาโครงการที่ทําอยูจน

เคยชิน หรือเกิดจากความคิดของผูนําเพียงอยางเดียว 2) โครงการที่สรางความยั่งยืนและ

ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางรอบดาน เชน ศูนยอเนกประสงค 

การปรับคุณสมบัติผูกู 

1. กรณีผูกูที่มีอายุ 70 ปข้ึนไป ควรมีการระบุผูรวมประกอบอาชีพในคํารอง เพื่อเปน

หลักประกันวามีผูชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

2. การกูยืมเงินรายกลุมนั้น ควรพิจารณาอนุมัติเฉพาะกลุมที่มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม

อยางใดอยางหนึ่งมากอน มีหัวหนากลุม และมีการจัดการที่เปนระบบ โดยตองเสนอรายละเอียด

ของผลงานที่ผานมาดวย 

ขอมูลที่ควรมีในแบบฟอรมคําขอกู  

เพื่อเปนขอมูลแกกองทุนฯ ใหทราบถึงความพรอมและศักยภาพในการประกอบอาชีพของ

ผูสูงอายุ แบบฟอรมคําขอกูควรเพิ่มแผนการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้  
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(1) แนวทางการประกอบอาชีพ โดยผูสูงอายุตองสามารถระบุใหไดวามีการกําหนด

แนวทางในการประกอบอาชีพไวอยางไร 

(2) วัตถุประสงคและความตองการจากการประกอบอาชีพ  รวมทั้งตองการผลกําไรใน

จํานวนเทาไหร ภายในระยะเวลาก่ีเดือน  

(3)  สถานที่ในการประกอบอาชีพ  เชน ระบุพื้นที่/ทองที่ชัดเจน หรือสถานท่ีในการ

ประกอบอาชีพ  

(4) จํานวนแรงงานในการประกอบอาชีพ เชน มีจํานวนแรงงานในการใหความชวยเหลือ

จํานวนกี่คน แตละคนทําหนาที่แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร 

(5) จํานวนอุปกรณหรือเคร่ืองจักรในการประกอบอาชีพ เชน จํานวนเคร่ืองจักร  รถไถนา 

เคร่ืองบดขาว หรือเคร่ืองอบขนม เปนตน 

(6) ทุนในการประกอบอาชีพที่มีอยู เชน ความรูเร่ืองและประสบการณในการเลี้ยงหมู 

ความรูและความชํานาญในการแกะสลัก  เปนตน 

(7) ขอจํากัดในการประกอบอาชีพ เชน ขาดแคลนกําลังคน บางรายขาดประสบการณ

ตองการคําแนะนํากรณีประกอบอาชีพใหม  

(8)  ตลาดรองรับผลผลิต โดยใหผูสูงอายุระบุตลาดในการขายสินคา เชน ที่วัด ที่โรงเรียน 

หรือ พอคาคนกลาง เปนตน 

(9)  ความตองการของตลาด โดยตองประเมินใหไดวาผลผลิตที่ไดจากการประกอบอาชีพ

เปนที่ตองการของตลาดมากนอยเพียงใด เชน ตองการเพียงบางฤดูกาล หรือตลอดป หรือความ

ตองการของตลาดมีมากกวาหรือนอยกวาผลผลิตที่ได เพื่อใหมองเห็นแนวโนมของผลกําไรหรือ

ขาดทุน 

(10)  ราคาในทองตลาด เชน ผลผลิตบางอยางมีราคาข้ึนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะที่

สินคาบางอยางราคาถูกลง ซึ่งอาจมีผลตอการขายสินคา  

(11)  แผนการประกอบอาชีพ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการสํารวจความตองการในการทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุทั่วประเทศ เพื่อ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
  

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 ไดมีการกําหนดใหจัดต้ัง “กองทุน

ผูสูงอายุ” ข้ึนภายใตสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนคาใชจาย

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุใหมีศักยภาพ มีความมั่นคงและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเปนการสนับสนุนกิจกรรมของกลุม องคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการสงเสริม

และพัฒนาใหผูสูงอายุมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง ภารกิจดังกลาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย โดยสํานักงานสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ

ขับเคลื่อนงานตามภารกิจ โดยเร่ิมในป 2548 และมีกลไกการบริหารกองทุน ประกอบดวย 

 1. กลไกการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18 และมาตรา 20 

องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนจากภาครัฐ 5 คนและผูทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยมี

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการ

กองทุนและดําเนินงานตามระเบียบขอบังคับที่คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติกําหนดข้ึน 

 2. ระเบียบขอบังคับการบริหารงานกองทุน ไดแก ระเบียบวาดวยการบริหารจัดการกองทุน 

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ 

พ.ศ.2548 ระเบียบวาดวยการพิจารณาอนุมัติจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะทางการเงิน และ

ประกาศเร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อใหการ

ดําเนินงานถูกตอง ตรงตามเงื่อนไขและหลักเกณฑและมีประสิทธิภาพ 



 
 
2 

การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุที่ผานมา กองทุนฯ ไดดําเนินงานตามมาตรา 11 เพื่อทํา

ใหผูสูงอายุเขาถึงสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ โดยมุงเนนไปที่ ขอ 

3 เร่ืองการประกอบอาชีพ และขอ 4 เร่ืองการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การ

รวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน บทบาทหลักคือการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ

ในสวนที่ภาครัฐหรือหนวยงานอ่ืนไมสามารถดําเนินการได หรือไมซ้ําซอนกับการดําเนินงานของ

หนวยงานอ่ืนๆ โดยเปนการเติมเต็มสวัสดิการใหแกผูสูงอายุในสวนที่ขาดหายใหสมบูรณข้ึน เชน การ

สนับสนุนกิจกรรมการใหผูสูงอายุกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุมโดยไมคิดดอกเบ้ีย  

และการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพ่ือสงเสริมการดําเนินกิจกรรมและการจัดบริการ โดยเงิน

ดังกลาวจะสนับสนุนใหแกชมรมผูสูงอายุ/ องคกรผูสูงอายุ/ องคกรที่ดําเนินการดานผูสูงอายุ เปนตน 

ทั้งนี้ จากสถิติซึ่งรวบรวมโดยกลุมกองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ การดําเนินงาน

กองทุนผูสูงอายุ ในระยะเวลา 3 ป 6 เดือน (ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2553) กองทุนฯ ไดใหการสนับสนุน

กิจกรรมโครงการแกกลุม ชมรม องคกรตางๆ จํานวน 312 โครงการ เปนจํานวนเงิน 47,071,212 บาท 

การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จํานวน 5,415 ราย เปนจํานวนเงิน 83,793,317 บาท และการ

กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม จํานวน 71 กลุม เปนจํานวนเงิน 3,013,560 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

133,878,089 บาท   

ผูสูงอายุที่กูยืมเงินไปประกอบอาชีพทั้งรายกลุมและรายบุคคล ตางนําเงินไปประกอบ

อาชีพที่ตนมีความรูและความถนัด เชน เกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําสวน ทําไร การปศุสัตว เชน 

การเลี้ยงหมู การเลี้ยงโค กระบือ การคาขาย ไดแก คาขายทั่วไป ขายอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และ

ประมง บริการ รับจาง และหัตถกรรม เปนตน  ในสวนการรับเงินสนับสนุนไปจัดกิจกรรมสําหรับกลุม/ 

ชมรมของผูสูงอายุนั้น ลักษณะกิจกรรมที่ไดดําเนินการเปนกิจกรรมสงเสริมความรูและฝกอบรม 

กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา การสรางความเขมแข็งให

ผูนําองคกรผูสูงอายุและเครือขาย การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุในที่สาธารณะ 

และการจัดโครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที ่บาน/ ชุมชน โดยผลจากการนําเงินจากกองทุน

ผูสูงอายุไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคนั้น พบวา ไดกอใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุในการหา

รายไดเลี้ยงตนเองในวัยสูงอายุ บางรายมีรายไดเพิ่มจากที่มีอยูเพื่อใชจุนเจือครอบครัว ผลที่เดนชัด

และมีคุณคาในเชิงของจิตใจคือ ผู สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได ทําใหเกิดความภูมิใจในตนเอง 

สามารถชวยเหลือครอบครัวและชุมชนได เกิดการใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมทั้งเกิดกิจกรรมที่

สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของตนเองและกลุมอยางมากมาย  
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อยางไรก็ตาม แมวาผูสูงอายุที่กูยืมมากกวาคร่ึงหนึ่งนั้นจะสามารถสงคืนเงินคืนใหแก

กองทุนฯได  แตยังมีผูกูบางรายที่ไมสามารถสงเงินคืนไดตรงตามกําหนด กลาวคือ จากรายงานกองทุน

ผูสูงอายุตามแบบสรุปผูกูคางชําระเงินกูยืมประกอบอาชีพรายบุคคล ต้ังแต 2 งวด - 12 งวดข้ึนไป 

ต้ังแตปงบประมาณ 2550 - ธันวาคม 2552 พบวา มีจํานวนผูคางชําระหนี้เงินกูยืม จํานวน 1,008 ราย 

หรือคิดเปนรอยละ 20.45 ของจํานวนผูกูยืมเงินทั้งหมด รวมจํานวนเงินที่คางชําระทั้งส้ิน 2.53 ลาน

บาท (รวบรวมโดย กลุมกองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ) ซึ่งนับวาเปนสถิติที่

คอนขางสูง แสดงวาผูที่กูยืมเงินไปนั้น อาจประสบปญหาในดานการจัดการ เชน การทําความเขาใจใน

สัญญาการกูยืม การบริหารรายจาย การสรางใหเกิดการงอกเงย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําใหไม

สามารถเพาะปลูกไดตามที่ต้ังใจ หรือการประกอบอาชีพที่ไมสนองตอศักยภาพอยางใดอยางหนึ่ง 

จําเปนที่กองทุนผูสูงอายุตองใหความชวยเหลือ สนับสนุน และแกไขปญหา  

ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุมาระยะเวลาหน่ึง พบวา การดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคในระดับหนึ่งเปนที่นาพอใจ แตก็ยังพบปญหาอุปสรรคที่สมควรตองไดรับการ

พิจารณาวิเคราะหและเสนอแนวทางการแกไข  จึงจําเปนที่จะตองมีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานแกผูสูงอายุที่กูยืมรายบุคคลและรายกลุม และชมรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนในการ

ทําโครงการ เพื่อศึกษาใหไดขอมูลวา การดําเนินงานเหลานั้นเปนไปตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับ 

หลักการ และวัตถุประสงคของกองทุนผูสูงอายุหรือไม ผูสูงอายุไดรับประโยชนจากกองทุนฯ มากนอย

เพียงใด เพื่อผูบริหารจะไดใชผลการติดตามและประเมินเปนเครื่องมือในการหาคําตอบ และเพื่อใหได

ขอเท็จจริง ประเด็นปญหา ในการปรับปรุงการบริหารจัดการและการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุให

ดียิ่งข้ึน  

การติดตามและประเมินผลเปนเคร่ืองมือในการวัด การแสวงหาสารสนเทศ การตรวจสอบและ

การตัดสินคุณคา เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ ในเร่ืองความคุมคา ความพอเพียง ความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โดยพิจารณาวิเคราะหเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน ทั้งจุดเดน จุดดอย ของส่ิงที่ไดดําเนินการ

ไป ปญหา อุปสรรค และผลความสําเร็จ โดยมีเกณฑและระยะเวลาที่แนนอนกําหนดไว ภายใตการ

สังเกต จดบันทึกอยางเปนระบบ และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน ดังนั้นการติดตามและประเมินผลจึงมี

ความสําคัญและเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคการ ซึ่งในที่นี้คือ กองทุนผูสูงอายุ เพื่อใหกองทุน

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  

วิธีการติดตามและประเมินผล สามารถกระทําไดหลากหลายวิธี ข้ึนอยูกับบริบทของส่ิงที่จะ

ประเมิน ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ ไดเลือกวิธีการประเมินเบ้ืองตน และการประเมินผลสรุป (Formative and 

Summative Evaluation) ของ Michael Scriven (1967) เนื่องจากการประเมินผลเบ้ืองตน เปนการ
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ประเมินระหวางที่โครงการดําเนินการอยู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน และเปน

ขอมูลยอนกลับในการพัฒนาโครงการ ผูศึกษาจะใชในการติดตามโครงการและการกูยืมที่อยูระหวาง

การดําเนินการ สวนการประเมินผลสรุปใชเมื่อโครงการ การกูยืมส้ินสุด หรือเพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ของ

โครงการ หรือการกูยืมที่มีตอผูสูงอายุ เพื่อตัดสินในคุณคาของโครงการ นําเสนอขอเท็จจริงเพื่อเปน

สารสนเทศใหแกผูบริหารกองทุนผูสูงอายุ โดยประเด็นของการติดตามและประเมินผล มุงคนหา

คําตอบถึงปจจัยที่ทําใหโครงการหรือการกูยืมเงินทุนประสบความสําเร็จวามีปจจัยใดบาง กรณีที่ไม

ประสบความสําเร็จ ซึ่งไดแก ไมสามารถดําเนินการได หรือไมสามารถสงคืนเงินกูได มีสาเหตุมาจาก

อะไร นอกจากนั้น จะมีการติดตามและประเมินผลถึงการใชจายเงินวามีความเหมาะสม ถูกตองตาม

ระเบียบ และประหยัด หรือไมอยางไร รวมทั้งขอเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ของกองทุนในอนาคต 

 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.   เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับการสนับสนุน และการกูยืมเงินทุนประกอบ

อาชีพรายบุคคลและรายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ   

2.  เพื่อทราบปญหา อุปสรรค การดําเนินโครงการและการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  

3.  เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานที่จะทําใหกองทุนผูสูงอายุสามารถสนองประโยชนและ

สรางความยั่งยืนสําหรับผูสูงอายุ 

 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
กําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุไปที่การสนับสนุนเงิน

อุดหนุนโครงการแกกลุม ชมรมตางๆ การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลและรายกลุม การ

นําเสนอขอเท็จจริงปจจัยของความสําเร็จ ผลสําเร็จของการไดรับการสนับสนุน ทั้ง 2 ประเภท ปญหา

อุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานของโครงการ เพื่อชวยใหผูสูงอายุเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ

ไดมากยิ่งข้ึน  
2. ขอบเขตดานประชากร   

เก็บขอมูลจากผูไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ทั้งในรูปของโครงการ และการ

กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคลและรายกลุม ในปงบประมาณ 2552 จนถึงเดือนมีนาคม 2553 

ประกอบดวย 
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(1) ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จํานวน 4,107 ราย  

(2) ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม ทั้งหมดมี 46 กลุม   

(3) โครงการที่ไดรับการสนับสนุน จํานวน 310 โครงการ   

 

ผลท่ีไดรับ 

 

1.  ไดรับทราบผลลัพธที่เกิดจากสนับสนุนโครงการ การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล

และรายกลุม จากกองทุนผูสูงอายุที่เปนเชิงรูปธรรม ทําใหเห็นผลสําเร็จ และปญหาอุปสรรคของการ

ดําเนินงานดังกลาว ซึ่งจะเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ

ตอไป  

2.  ทราบถึงปจจัยความสําเร็จของแตละกิจกรรม ทําใหสามารถนําไปใชเปนตนแบบใหกับ

องคกร กลุม ชมรม หรือผูสูงอายุ ที่ตองการไดรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ ในการพัฒนา

กิจกรรมของตน ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและกิจกรรมการรวมกลุมอ่ืนๆ   

3.  ไดรับทราบแนวทางการปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของแตละกิจกรรม รวมทั้ง

พัฒนาการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ โดยขอมูลที่

ไดสามารถบงบอกถึงขอจํากัดและขอสนับสนุนที่กอใหเกิดการบริหารจัดการและการใหบริการที่ดี ซึ่ง

จะเปนประโยชนตอกองทุนผูสูงอายุและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยที่จะนํา

ขอมูลไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาเกณฑการสนับสนุนการบริหารกองทุน ตลอดจนการติดตาม

ประเมินผลตอไป   
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บทที่ 2 
แนวคดิและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
  

 การทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมในโครงการ “การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ของกองทุนผูสูงอายุ” คณะวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินการ การ

วางแผน การบริหารจัดการ และการประเมินผลโครงการ เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการ

วิจัย โดยมีแนวคิดและวรรณกรรมที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. กฎหมาย นโยบาย แผนงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย 

2. แนวคิดการประเมิน 

3. แนวคิดการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

4. แนวคิดการเขาถึงบริการ 

5. แนวคิดเกี่ยวกับกองทนุผูสูงอาย ุ

6. แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนนิกิจกรรม 

7. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

8. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการชาํระหนี ้

9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  กฎหมาย นโยบาย แผนงานดานผูสูงอายุของประเทศไทย 

พัฒนาการของการดําเนินงานดานผูสูงอายุในประเทศไทยโดยสังเขป คือ ประเทศไทยเร่ิมมี

การตระหนักถึงสิทธิของผูสูงอายุ ในป 2494 โดยการจัดทํา "พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ" ข้ึน โดย

ผูรับผลประโยชนมีเพียงเจาหนาที่ของรัฐไมใชผูสูงอายุทั้งหมด ตอมาในป 2496 เร่ิมมีการจัดสรางบาน

บางแคเพื่อใหผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง และยากจนไดมีสถานที่พักพิง ป 2522 เร่ิมศูนยบริการผูสูงอายุ 
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(Day center) ป 2525 ไดมีการจัดต้ังจัดต้ังคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และประกาศให  

13 เมษายน ของทุกป เปนวันผูสูงอายุแหงชาติ มีการสงเสริมการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุในจังหวัดตาง ๆ 

นอกจากนี้ ภาครัฐหลายหนวยงานมิใชเฉพาะกรมประชาสงเคราะหหรือกระทรวงสาธารณสุขไดให

ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ เชน ในป 2536 การรถไฟแหงประเทศไทยไดลดหยอน 

คาโดยสารรถไฟใหแกผูสูงอายุ เปนตน  

เนื่องจากประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ (UN) ทําใหประเทศ

ไทยตองปฏิบัติตามหลักการวาดวยสิทธิของผูสูงอายุตามหลักการขององคการสหประชาชาติ ประเด็น

ของสิทธิของผูสูงอายุ ในเร่ืองการมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง การมีสวนรวม การอุปการะเล้ียงดู การ

บรรลุความตองการ และความมีศักด์ิศรี ในป 2542 องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปสากลวา

ดวยผูสูงอายุ ประเทศไทยจึงไดจัดทํา "ปฏิญญาวาดวยผูสูงอายุไทย" ข้ึน ซึ่งปฏิญญาผูสูงอายุไทย เปน

พันธกรณีเพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ ทําใหในป 2546 เกิด 

"พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546" ข้ึน และหนวยงานโดยตรงที่ทําหนาที่ในการคุมครองผูสูงอายุใน

ประเทศไทยน้ัน คือ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การสงเสริมศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ สามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ปจจุบัน การดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยมีกรอบการทํางานที่สําคัญไดแก 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 นโยบายของรัฐบาล และแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 

พ.ศ.2545-2564 (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2553) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญป  2550 ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเด็นตางๆ ดังนี้  

มาตรา 40  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ขอ (6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยาง

เหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  

มีสิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักด์ิศรี และความชวยเหลือ 

ที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม 
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(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดูและให

การศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน

ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

(4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ

อยางทั่วถึง 

มาตรา 152 การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามี

สาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎรมิได

พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบดวย

ผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

กรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน ซึ่งจะเห็นวากฏหมายรัฐธรรมนูญ

ได คํานึงถึงสิทธิของผูสูงอายุที่ควรไดรับการคุมครอง สงเสริมและสนับสนุน 

 
1.2 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2553 
จากมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย (ฉบับ พ.ศ.2540) ไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ

ผูสูงอายุ ใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหได

กฎหมายที่ครอบคลุมทุกดานสําหรับผูสูงอายุ  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครอง การ

สงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน  พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบดวย  

24 มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ 120 ตอนที่ 130ก ลงวันที่ 31 ธันวาคม 

2546 สรุปสาระสําคัญมีดังนี้ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2547: น.13) 

นิยามความหมายของคําวา "ผูสูงอายุ" หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายุเกินกวา 60 ปบริบูรณ

ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  

ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เรียกโดยยอวา "กผส." โดยมี นายกรัฐมนตรี เปน

ประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและเลขานุการ ซึ่งจะ

รับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดและกฎหมายรองรับของพระราชบัญญัติผูสูงอายุนี้ 

โดยตรง 
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มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ 

ดังนี้ 

(1) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

(2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

(3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 

(4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

(5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร 

สถานที่ ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอ่ืน 

(6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

(7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

(8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูก

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการ

แกไขปญหาครอบครัว 

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

(11) การสงเคราะหเบ้ียยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 13 ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจาย

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

อีกทั้ง มาตรา 17 ผูอุปการะเล้ียงดูบุพการี ซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายไดเพียงพอแกการ

ยังชีพ ผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวล

รัษฎากร 

ตอมาในป 2553 คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ. 2546 ในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่ไดใหสิทธิผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน จึงไดมีการพิจารณาแกไข พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ในหลายประเด็นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุ มีดังนี้ 
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มาตรา 13 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ระบุวา ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง

ในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุน

ผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเก่ียวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตาม

พระราชบัญญัตินี้ จากการเสนอทบทวนพระราชบัญญัติผูสูงอายุ เห็นสมควรมีการแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายวาดวยผูสูงอายุ โดยสาระสําคัญที่เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ ดังนี้ (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

(ฉบับที่ 2) เลมที่ 127 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 15 กันยายน 2553)  

มาตรา 3 ใหยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 

และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“(5) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง 

การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ตามมาตรา 20 (2) 

มาตรา 5 ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  

และใหใชขอความตอไปนี้แทน  

“(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และ

การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยเพิ่มคําวา การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผนวกเขาไปดวย เพื่อใหขอบเขตหนาที่ของ

กองทุนผูสูงอายุมีความชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้ นับเปนส่ิงที่ดีอยางยิ่ง ทั้ง

ตอการบริหารจัดการของกองทุนผูสูงอายุ  ในอันที่จะขยายขอบเขตการคุมครองสงเสริมและสนับสนุน

ผูสูงอายุใหกวางขวางข้ึน ครอบคลุมปญหาความตองการของผูสูงอายุไดมากข้ึน  และมีผลตอผูสูงอายุ

ที่จะสามารถขอรับการสนับสนุนไดอยางกวางขวางเชนกัน 

 
1.3   นโยบายของรัฐบาล   

นโยบายเปนกรอบหรือแนวทางที่สะทอนใหเห็นถึงความต้ังใจหรืออุดมการณที่ตอง

กระทํา เปนการแสดงความรับผิดชอบตอการแกไขปญหา และเปนแนวทางที่ตองการมุงสูการบรรลุ

เปาหมาย นโยบายของไทยที่ผานมาจึงข้ึนอยูกับแนวทางที่ผูบริหารประเทศตองการจะใหมีการพัฒนา 

ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา นโยบายของรัฐบาลแตละชุด ไดใหความสนใจตอผูสูงอายุ โดยมีการ

กําหนดไวในนโยบายอยางชัดเจน ซึ่งนํามาเสนอในที่นี้ดังนี้ 

รัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช (ครม. คณะที่ 56 ดํารงตําแหนง 29 มกราคม พ.ศ. 

2551) วันแถลงนโยบาย 18 กุมภาพันธ 2551 สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน (ขอ 2.3.4) “เพิ่มแรงจูงใจและ

ขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแลเด็ก 
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ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคในชุมชน 

รวมทั้งเช่ือมโยงการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  

(2)  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม (ขอ 2.5.1) “ประสานเช่ือมโยงการ

ดําเนินงานและใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนผูสูงอายุ กองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อใหเปนพลังรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยที่มีประสิทธิภาพ” 

(3)  การเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ(2.5.4) “โดยยึดหลักการให

ผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปน

ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ โดยสรางหลักประกันดานรายไดและ

ระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา          สราง

พฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็ง

สามารถดูแลสมาชิกไดอยางมีคุณภาพ ขยายฐานการใหเบ้ียยังชีพแกคนชราที่ไมมี

รายไดและสงเสริมการใชประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศ

โดยระบบคลังสมอง” 

รัฐบาล นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (ครม.คณะที่ 59 ดํารงตําแหนง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 

ปจจุบัน) วันแถลงนโยบาย วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ไดระบุถึงนโยบายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุเปน

นโยบายเรงดวนที่จะเร่ิมดําเนินการในปแรก (2552) ประกอบดวย  

(1 ) การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน ไดแก การสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพ

เล้ียงตัวเองได การสงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

ทั่วประเทศใหปฏิบัติงานเชิงรุก 

(2 ) นโยบายแรงงาน ไดแก การสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุและคนพิการ โดย

การกําหนดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย  เหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุ

และคนพิการ  นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย สรางความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ สงเสริมการนําศักยภาพผูสูงอายุ

มาใชในการพัฒนาประเทศ  

จากนโยบายของ นายสมัคร  สุนทรเวช มาจนถึงนโยบายของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใน

ปจจุบัน ทําใหเกิดการนํานโยบายไปใชในการปฏิบัติงานอยางมาก โดยปรากฏจากการดําเนินชีวิตของ

ประชาชน และผูสูงอายุ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานมากยิ่งข้ึน   
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1.4 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2553) 
 แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564  ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2553 มี

สาระสําคัญดังนี้ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ, 2551: น.57-63)  

วิสัยทัศน “ผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม” 

ผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ  มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต ครอบครัวมีสุข สังคมเอ้ืออาทร 

อยูในส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม ปลอดภัย มีหลักประกันที่มั่นคง ไดรับสวัสดิการและการบริการที่

เหมาะสม อยูอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี พึ่งตนเองได เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีสวนรวมใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม และ มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเนื่อง 

2. ครอบครัวและชุมชนเปนสถาบันหลักที่มีความเขมแข็ง สามารถใหการเกื้อหนุน 

แกผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ 

3. ระบบสวัสดิการและการบริการ จะตองสามารถรองรับผูสูงอายุใหสามารถดํารงอยูกับ

ครอบครัวและชุมชนไดอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

4. ทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวมในระบบสวัสดิการ และบริการใหแกผูสูงอายุ โดยมีการ

กํากับดูแลเพื่อการคุมครองผูสูงอายุในฐานะผูบริโภค 

5. ตองมีการดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อชวยใหผูสูงอายุที่ทุกขยากและตองการการเกื้อกูล

ใหดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางดีและตอเนื่อง   

โดยสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรฉบับปรับปรุงนี้ แบงออกเปน 5 ยุทธศาสตร มีดังนี้   
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากรเพื่อวัย

สูงอายุที่มีคุณภาพ  มีมาตรการหลัก 3 ประการ คือ มาตรการหลักประกันรายไดเพื่อวัยสูงอายุ  

มาตรการการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และมาตรการการปลุกจิตสํานึกใหคนในสังคม

ตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  เปนยุทธศาสตรที่

กําหนดข้ึนเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานตางๆ ของผูสูงอายุในทุกดาน ประกอบดวย มาตรการหลัก 6 

ประการคือ มาตรการสงเสริมสุขภาพ ปองกันการเจ็บปวยและดูแลตนเองเบ้ืองตน สงเสริมการ

รวมกลุมและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ  สงเสริมดานการทํางานและหารายไดของ

ผูสูงอายุ สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มาตรการสงเสริม สนับสนุนส่ือทุกประเภท ใหมีรายการเพื่อ

ผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและส่ือและมาตรการ

สุดทายคือ การสงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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ยุทธศาสตรที่  3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ เปน

ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับระบบบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ โดยเนนการมีหลักประกันยาม

ชราภาพ ทั้งดานสังคมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อการคุมครองผูสูงอาย ุ

มีมาตรการหลัก 4 ประการไดแก มาตรการคุมครองดานรายได มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ 

มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล การคุมครอง มาตรการระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน 
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ

อยางบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ เปนยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึน

เพื่อใหองคการที่ปฏิบัติงานดานผูสูงอายุมีบทบาทความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการผลิต

บุคลากรที่เกี่ยวของอยางพอเพียง โดยมีมาตรการหลัก 2 ประการ ไดแก มาตรการการบริหารจัดการ 

เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการระดับชาติ และมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 
ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการประมวล  พัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน

ผูสูงอายุ และการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ถูกกําหนดข้ึน

เปนยุทธศาสตรสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ มีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ และการ

ปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการหลัก 3 มาตรการ ไดแก มาตรการสนับสนุน และสงเสริมการวิจัย และ

พัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุสําหรับการกําหนดนโยบาย  มาตรการดําเนินการใหมีการติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาผูสูงอายุแหงชาติ  และมาตรการพัฒนาระบบขอมลูทางดาน

ผูสูงอายุใหถูกตองและทันสมัย โดยมีระบบฐานขอมูล 

จากแผนยุทธศาสตร 5 หมวด เห็นไดวา จุดเนนของการปฏิบัติงานกับผูสูงอายุในปจจุบัน เนน

การสรางหลักประกันทุกระบบ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพที่เขมแข็ง มีหลักประกันที่มีความ

ครอบคลุมในทุกๆสวนทั้งในดานสวัสดิการ สุขภาพ และความคุมครองทางกฎหมาย รวมทั้งการ

สงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารสามารถจัดการกับปญหา และกําหนดวิถี

การดําเนินชีวิตตางๆ ของตนไดอยางแทจริง  ซึ่งแผนนี้สามารถนํามาอธิบายการดําเนินงานของกองทุน

ผูสูงอายุที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ แกผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม  
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2. แนวคิดการประเมิน 

 
2.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 

ความหมายของการประเมินมีพัฒนาการมาจากการวัดทางดานการศึกษา และพัฒนา

ไปสูการประเมินโครงการกิจกรรมและองคกรในปจจุบัน จากการทบทวนวรรณกรรม จําแนก

ความหมายการประเมินได 5 มิติ ดังนี้ 

2.1.1  มิติการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล  ซึ่งกลุมนักวิชาการที่ให

ความหมายในกลุมนี้ที่เดนชัดคือ ไทเลอร (Tyler) ซึ่งเปนกลุมนักประเมินรุนแรก  เขาไดใหความหมาย

ไววา การประเมินคือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดข้ึนกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมทีก่าํหนดไว  โดย

มีความเช่ือวาจุดมุงหมายที่ต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางชวยใน

การประเมินไดเปนอยางดี ภายหลังจุดมุงหมายของการประเมินเพื่อตัดสินวา  จุดมุงหมายของ

การศึกษาที่ต้ังไวในรูปของจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมน้ัน ประสบความสําเร็จหรือไม มีสวนใดตอง

ปรับปรุงแกไข (Tyler, 1943 อางถึงใน สมคิด พรมจุย, 2546)  

2.1.2 มิติการนําเสนอสารสนเทศเพื่อนําไปสูการตัดสินใจ  มีนักวิชาการกลุมนี้ 

ไดแก ไบอัน และไวท, ไมเคิล  สคริฟเวน, เยาวดี  รางชัยกูล วิบูลยศรี และสมคิด พรมจุย เช่ือวา การมี

สารสนเทศที่ดีจะนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม โดยความหมายนักวิชาการดังกลาว มีรายละเอียด

ดังนี้ 

ไบอัน และไวท (Byan and White, 1976) ใหความหมายวา การประเมินผล 

เปนความพยายามอยางหนึ่งในการบันทึกถึงส่ิงที่เกิดข้ึน และกําหนดวา ทําไมสิ่งนั้นจึงเกิดข้ึน การ

ประเมินจึงหมายความไดวา เปนความพยายามที่จะคนหาวา แผนหรือโครงการกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงอะไร เปนไปตามที่คาดหมายไวหรือไม เพียงใด สวนไมเคิล  สคริฟเวน (Michael 

Scriven, 1967) ไดใหความหมายไวคลายคลึงกันวา การประเมินคือ การรวมรวมขอมูล การตัดสินใจ

เลือกใชเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูลและการกําหนดเกณฑกรอบการประเมิน เปาหมายสําคัญของการ

ประเมินคือ การตัดสินคุณคาของโครงการเชนเดียวกับ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2546) วา การ

ประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อสรุปผลวาโครงการ             

นั้น ๆ ไดบรรลุวัตถุประสงค /เปาหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด สวน สมคิด พรมจุย (2542) เสนอ

ไววา การประเมินผลเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ เพื่อชวยในการบริหาร ซึ่งผูบริหาร

สามารถใชในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือ

แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด 
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2.1.3 มิติของการติดตามผลการปฏิบัติงาน นักวิชาการที่ใหความหมายในมิตินี้ 

ไดแก รอบบินส (Robbins, 1973) เสนอความเห็นไววา การประเมินผล เปนกระบวนการ ของการดูแล

ติดตามเพื่อที่จะดูวา องคกรหรือหนวยงานไดรับ และใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงใด ซึ่งนับวาความหมายของ          

รอบบินสนี้ไดชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการในระหวางดําเนินอยู เปน

เคร่ืองมือที่ดีของผูบริหารในการติดตามและตรวจสอบงาน 

2.1.4 มิติของการตัดสินคุณคา  เปนกลุมนักวิชาการยุคใหมที่มีความเช่ียวชาญใน

การประเมิน สามารถใชความรูความสามารถพิจารณาตัดสินคุณคาของกิจกรรมและโครงการ เพื่อ

ขยายหรือลมเลิกโครงการได นักวิชาการกลุมนี้ ไดแก ไอแซค และแอลคิน  ซึ่งกลาวไวดังนี้ 

ไอแซค (Isaac อางถึงใน สมชาย ดุรงคเดช, 2542) กลาวไววา การประเมิน

เปนกระบวนการในการวิเคราะหและการใหคุณคาอยางเปนระบบ เนื่องจากการประเมินผลจะตองเปน

สวนหนึ่งของการวางแผนและการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  การประเมินผลจะเกี่ยวของ

กับการวัด  ซึ่งจะตองมีตัวบงชี้ที่ชัดเจน มีเกณฑการเปรียบเทียบเพื่อการใหคุณคา 

มารวิน ซี แอลคิน (Martvin C. Alkin,1969 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 

2543) ใหความหมายของการประเมินผลไววา เปนกระบวนการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ                  

การเลือกขอมูลที่เหมาะสม การเก็บรวมรวมขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพื่อใหผูมีอํานาจ 

ในการตัดสินใจไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

2.1.5  มิติของระเบียบวิธีในการศึกษา เปนกลุมนักวิชาการที่มีพื้นฐานดาน        

การวิจัย ไดแก รอสซ่ีและฟรีแมน และ ซัคแมน ซึ่งกลาวไวดังนี้ 

รอสซ่ีและฟรีแมน (Rossi and Freeman, 1982) ไดใหความหมายของการ

ประเมินผลไววา เปนการประยุกตใชกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อประเมิน

กรอบความคิด รูปแบบการดําเนินงาน และประโยชนของแผนงานในการเขาแทรกแซงทางสังคม 

กลาวคือ การวิจัยประเมินผลเกี่ยวของกับการใช ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อวินิจฉัยและ

ปรับปรุงการวางแผน ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของแผนงาน ซึ่งการประยุกตใชกระบวนการวิจัย

ทางสังคมศาสตรมาผนวกกับการประเมินผลนั้น    

ซัคแมน (Suchman, 1977) ไดกลาวไวเชนกันวา การประเมินผลโครงการเปน

การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการใชเทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อหาขอมูลที่เปน

จริง และเช่ือถือไดเกี่ยวกับโครงการ เพื่อการตัดสินใจวาโครงการดังกลาว ดีหรือไมดีอยางไร หรือเปน

การคนหาวาผลที่เกิดข้ึนของกิจกรรม เปนไปตามความตองการ วัตถุประสงค หรือความมุงหมายของ

โครงการหรือไม  



 
 

 16

16 

 ความหมายตามนิยามของนักวิชาการดังกลาวนี้  ใหน้ําหนักกับการประเมิน 

ที่เปนรูปแบบเชิงปริมาณ  โดยประยุกตใชระเบียบวิธีเชิงปริมาณในการดําเนินการ ตอมาระยะหลัง 

สเตก (R.E. Stake ) ไดเสนอรูปแบบการประเมินสนองความตองการ (Responsive Model) พัฒนา

จากแนวคิดวา มีผูตองการใชผลการประเมินหลายฝายเขามาเกี่ยวของ  จึงควรมีสารสนเทศจาก 

การประเมินที่หลากหลาย  เพื่อสนองความตองการของแตละฝายดังกลาว  ดังนั้นการประเมินจะตอง

บรรยายโครงการประเมินอยางละเอียดครอบคลุมเพียงพอที่จะสนองความตองการของผูเกี่ยวของได 

การตัดสินจะอาศัยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเช่ียวชาญ ซึ่งจะเห็นไดวา สเตก ใชในการเก็บขอมูลเชิง

คุณลักษณะ เปนการประยุกตระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมาใชในการประเมิน 

จากนิยามของนักวิชาการที่กลาวมา จะเห็นวานิยามหรือความหมายของการประเมิน  

มีการพัฒนามาโดยตลอด และมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ แผนงาน กิจกรรมและ

โครงการที่จะประเมิน เพื่อใหการประเมินสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกําหนดนโยบาย และ 

การบริหารงานทุกระดับไดอยางเหมาะสม  สําหรับการดําเนินงานของโครงการการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุนี้  ไดประยุกตใชความหมายของกลุมสารสนเทศเพื่อนําไปสู 

การตัดสินใจและกลุมของสเตกเปนแนวคิดในการดําเนินการ 
 

2.2 วัตถุประสงคของการประเมินโครงการ 
วัตถุประสงคของการประเมินผลมีความหลากหลาย (อางถึงใน สมชาย ดุรงคเดช, 2543 ,

น 5-6) ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคที่ตองการ  บางคร้ังโครงการจะประเมินผลเพื่อประโยชนในการ

บริหารจัดการ หรือเพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําผลการประเมิน

มาใชในการปรับปรุงโครงการใหดีข้ึน  หรือในบางคร้ังการประเมินผลตองการใหเกิดความโปรงใสใน

การทํางาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง สวนที่เกี่ยวของกับการใชงบประมาณ บางคร้ังมีจุดประสงคเพื่อนํา

ขอมูลไปการวางแผนหรือกําหนดนโยบาย  ใชเพื่อการทดสอบนวัตกรรมใหมๆ ที่จะนํามาใช วา

เหมาะสมเพียงใดในการแกปญหา อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการประเมินผลดวยจุดประสงคใดก็ตาม 

ผลการประเมินจะตองใชในการปรับปรุงโครงการที่ดีอยูแลวใหดีข้ึน หรือโครงการที่ไมดีใหมีแนวทางที่

เปนรูปธรรมในการปรับปรุงที่ชัดเจน มิใชแตเพียงประเมินวาดีหรือไมดี  แตไมมีขอมูลที่จะนํามาใชใน

การพัฒนาโครงการเลย 

ในการประเมินผลทุกคร้ังจําเปนจะตองมีการระบุวัตถุประสงคใหชัดเจน รวมกับผูดําเนิน

โครงการหรือผูใหทุนสนับสนุน ดังนั้นวัตถุประสงคของการประเมินอาจมีความหลากหลาย ข้ึนอยูกับ

ความตองการในการใชประโยชน ซึ่งในการวิจัยเร่ืองนี้ มุงใชผลการประเมินเพื่อทําความเขาใจอยาง
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ชัดเจนกับการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุเพื่อนําขอมูลสารสนเทศไปใชในการปรับปรุงและพัฒนา

กองทุนผูสูงอายุตอไป 
  

2.3 รูปแบบการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินคือ กรอบความคิด หรือแบบแผนในการประเมิน ที่แสดงใหเห็นถึง

รายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมิน ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้นเรา

ควรพิจารณาในเร่ืองใดบาง (What) ขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะดวยวา  ในการ

ประเมินแตละรายการแตละเร่ือง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอยางไร ซึ่งเปนลักษณะการเสนอแนะ

วิธีการ (How) โดยขอนําเสนอรายละเอียดแตละรูปแบบ ดังนี้  

2.3.1 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (Srufflebeam’s  CIPP  Model) 
 ในป 1971 สตัฟเฟลบีมและคณะ ไดเขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่ง

เลม ชื่อ  “”Educational Evaluation and Decision Making”  หนังสือเลมนี้ไดเปนที่ยอมรับกันอยาง

กวางขวางในวงการศึกษาของไทย เพราะใหแนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได

อยางนาสนใจและทันสมัย นอกจากนั้น สตัฟเฟลบีมไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบ

ของการประเมินอีกหลายเลมอยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวา ทานผูนี้เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

ทฤษฎีการประเมิน จนเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบัน เรียกวา CIPP  Model  (อางถึงใน สมคิด พรมจุย, 

2546, น.55-56)  รายละเอียดของการประเมินแบบซิป มีดังนี้  

การประเมินสภาวะ

แวดลอม 

การประเมินปจจัย

เบื้องตน/ตัวปอน 

(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 

(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 

(Product  Evaluation) 
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(1) การประเมินสภาวะแวดลอม  (Context Evaluation)  เปนการศึกษา

ปจจัย พื้นฐานที่นําไปสูการพัฒนาเปาหมายของโครงการ  ไดแก  บริบทของสภาพแวดลอม  นโยบาย  

วิสัยทัศน  ปญหา  แหลงทุน  สภาพความผันผวนทางดานสังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจน

แนวโนมการกอตัวของปญหาที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ  เปนตน 

(2) การประเมินปจจัยปอนเขา (Input Evaluation) เพื่อคนหาประสิทธิภาพ

ขององคประกอบที่นํามาเปนปจจัยปอน  ซึ่งในดานการทองเที่ยวอาจจะจําแนกเปนบุคคล  ส่ิงอํานวย

ความสะดวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแตละปจจัยยังจําแนกยอย

ออกไปอีก  เชน  บุคคล  อาจพิจารณาเปน  เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึง

พอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ  ความรู  คุณวุฒิทางการ

ศึกษา  ถิ่นที่อยูและลักษณะกระบวนการกลุม  เปนตน 

(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  เปนการศึกษาตอจาก

การประเมินสภาพแวดลอมและปจจัยปอน วากระบวนการเปนไปตามแผนที่วางไว  เปนการศึกษา

คนหาขอบกพรอง จุดออน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ ที่จะนําโครงการบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว วามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

(4) การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation) เปนการตรวจสอบ

ประสิทธิผลของโครงการ   โดยเฉพาะ ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธที่ได แลวนํา

เกณฑที่กําหนดไวไปตัดสิน  เกณฑมาตรฐานนั้นอาจกําหนดข้ึนเอง หรืออาศัยเกณฑที่บุคคล หรือ

หนวยงานอ่ืนกําหนดไวก็ได   
 

2.3.2 รูปแบบการประเมินแบบจําลองของ  Ralph .W. Tyler 
        ราฟท ดับบลิว ไทเลอร (Ralph  W. Tyler) เปนผูนําที่สําคัญในการประเมิน

โครงการรุนแรกใน ค.ศ. 1930 และเปนผูเร่ิมตนบุกเบิกแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ โดย

ไดใหความหมายของการประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยาง(Performance )ที่เกิด

ข้ึนกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไว  โดยมีความเช่ือวา  จุดมุงหมายที่ต้ังไวอยางชัดเจน รัดกุม  

และจําเพาะเจาะจงแลว  จะเปนแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดี เปนลักษณะการประเมินที่

ยึดแบบจําลองยึดความสําเร็จของจุดมุงหมายเปนหลัก Tyler  (สมหวัง  พิริยานุวัฒน บรรณาธิการ, 

2540) 

ตอมาป 1986 ไทเลอร ไดนําเสนอกรอบความคิดของการประเมินโครงการใหมแต

ยังเนนการประเมินทางดานการศึกษา (New Tyler, 1986) โดยทําการแบงการประเมินออกเปน 6 สวน 

คือ (สมคิด พรมจุย, 2546) 
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1. การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค (Appraising Objectives) 

2. การประเมินแผนการเรียนรู (Evaluating the Learning Plan) 

3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation to Guild 

Program Development) 

4. การประเมินเพื่อนําโครงการไปปฏิบัติ (Evaluating Program Implement) 

5. การประเมินผลลัพธของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome 

of an Educational Program) 

6. การติดตามผล (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact 

Evaluation) 
 

2.3.3  รูปแบบของ  Robert  E .Stake  
  การประเมินของ  โรเบริต อี เสตค (Robert  E. Stake) ไดพัฒนาแบบจําลองข้ึนใน

ค.ศ. 1967 เรียกวาแบบจําลองการสนับสนุน (Countenance Model) โดยคํานึงถึงความตองการ

สารสนเทศที่แตกตางกันของบุคคลหลาย ๆ ฝายที่แตกตางกันไป การประเมินทําใหเขาใจ และรูเร่ืองราว

ตางๆ ของโครงการอยางละเอียดลึกซ้ึง สามารถนํามาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานตอไปได 

ดวยเหตุนี้ รูปแบบการประเมินจึงตองมีการบรรยายเก่ียวกับโครงการอยางละเอียด เพื่อใหครอบคลุม 

ถึงสารสนเทศที่จะตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ  และนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้น  

จึงเสนอรูปแบบของการประเมินโครงการอยางมีระบบ โดยการบรรยายและตัดสินคุณคาเกี่ยวกับโครงการ 

ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้ 

 

ความคาดหวัง ส่ิงที่เปนจริง ส่ิงที่เปนจริง มาตรฐาน การตัดสิน 

     

     

     

แผนภาพ  Stake’s  Countenance  Model 

จากแผนภาพขางตนจะเห็นไดวา  Stake ไดเนนวา การประเมินโครงการจะตอง 

มี  2  สวนคือ การบรรยาย  (Descriptive) และการตัดสินคุณคา (Judgment) 

ส่ิงนํา 

ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ 
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(1) การบรรยาย  (Descriptive) ผูเชี่ยวชาญหรือผูประเมินจะตองหาขอมูลที่

เกี่ยวของกับโครงการใหไดมากที่สุด ประกอบดวย  2  สวน  คือ 

1.1) เปาหมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เปาหมายที่

ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด  สําหรับการประเมินการศึกษาไมควรจะสนใจเปาหมายเฉพาะในแง

พฤติกรรมของผูเ รียนเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย ความคาดหวังนี้

ประกอบดวย  3  สวน  คือ1) ส่ิงนํา (Antecedence) เปนสภาพที่มีอยูกอน ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับผล

ของการเรียนการสอน 2) ปฏิบัติการ (Transactions) เปนผลสําเร็จของการจัดการทํางานเปน

องคประกอบของขบวนการเรียนการสอน และ 3) ผลลัพธ (Outcomes) เปนผลของโปรแกรมทาง

การศึกษา โดยมีการศึกษาพบวา แนวคิดการประเมินของ Stake นิยมใชในการประเมินทางการศึกษา 

ซึ่งสามารถนํามาปรับใชใหมีความเหมาะสมกับการประเมินโครงการวิจัยตางๆไดเชนกัน โดยมุงเนน

การปรับใชแนวคิดที่เปนภาพกวาง และตัวแปรในการวัดผลที่สเตคกําหนดข้ึน 

1.2) ส่ิงที่เปนจริงหรือสังเกตได  (Observations)  เปนส่ิงที่เกิดข้ึนจริงใน

สภาพความเปนจริง  มีสวนประกอบ 3  สวนเชนกัน  คือ 1)  ส่ิงนํา  2) ปฏิบัติการ  และ 3) ผลลัพธ  

ความสอดคลองระหวางส่ิงที่คาดหวังกับส่ิงที่เปนจริง  มิไดเปนตัวบงชี้วาขอมูลที่เราไดมีความเที่ยงหรือ

มีความนาเช่ือถือ แตเปนเพียงส่ิงที่แสดงใหเห็นวาส่ิงที่ต้ังใจไวไดเกิดข้ึนจริงเทานั้น 

(2) การตัดสินคุณคา  (Judgement) เปนสวนที่จะตัดสินวา  โครงการประสบ

ความสําเร็จหรือไมเพียงใด นักประเมินตองพยายามศึกษาดูวา  มีมาตรฐานอะไรบางที่เหมาะสมในการที่

จะนํามาเปรียบเทียบ เพื่อชวยในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป  เกณฑที่ใชมี  2  ชนิด คือ 

2.1)  เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criterion) เปนเกณฑที่เราต้ังไว อาจจะ

เกิดข้ึนกอนโดยมีความเปนอิสระจากพฤติกรรมของกลุม 

2.2)  เกณฑสัมพัทธ (Relative Criterion) เปนเกณฑที่ไดมาจากพฤติกรรม

ของกลุม 

ถาผูประเมินไมสามารถหามาตรฐานที่จะนํามาเปรียบเทียบได  ตองพยายามหา

โครงการอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อชวยในการตัดสินใจ แบบจําลองนี้มุงเนน

ความสอดคลอง และความสมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณคา สําหรับความ

สอดคลองนั้น  มี  2  ลักษณะ  คือ 

1. Contingence  เปนความสอดคลองเชิงเหตุผล  จะพิจารณาความสัมพันธใน

แนวต้ังตามของสเตค 

2. Congruence เปนความสอดคลองที่ปรากฏข้ึนจริง  หรือเปนความสอดคลอง

ในเชิงประจักษ  (Empirical)  พิจารณาความสัมพันธในแนวนอนตามของสเตค 
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ขอดีสําหรับรูปแบบของการประเมินของสเตคคือ เสนอวิธีการประเมินเปนระบบ    

เพื่อจัดเตรียมขอมูลเชิงบรรยาย  และตัดสินคุณคา มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แตมี

ขอจํากัดคือ เซลล บางเซลลของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกัน  และความแตกตางระหวางเซลลไมชัดเจน 

ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงภายในโครงการได 
 

2.3.4  รูปแบบการประเมินของ Michael  Scriven การประเมินของ Scriven 

เรียกวา แบบ  Formative and Summative ไดถูกนําเสนอใน ค.ศ. 1967 ซึ่งแบงการประเมินเปน 2 สวน 

คือ การประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลสรุปของ

โครงการ (Summative Evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ (สุวิมล  ติรกานันท, 2550) 

(1) การประเมินความกาวหนาของโครงการ  (Formative  Evaluation) เปนการ

ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเปนสําคัญ ซึ่งมักจะใชประเมินผลระหวางแผนหรือระหวางพัฒนาโครงการ  

ผลที่ไดจาก  Formative  evaluation นั้น จะชวยต้ังวัตถุประสงคของโครงการ ใหเปนไปตามเปาหมาย

ที่แทจริง  นอกจากนั้น  Formative  evaluation  อาจใชในระหวางดําเนินโครงการ  จะชวยตรวจสอบ

วา  โครงการไดดําเนินไปตามแผนของโครงการอยางไร  อาจเรียกช่ือเฉพาะวา Implementation  

evaluation หรือ  Formative evaluation  อาจตรวจสอบความกาวหนาของโครงการวาดําเนินไดผล 

เพียงไร  เรียกวา  Progress  evaluation หรือโดยทั่วไปแลว  Formative  evaluation  อาจใชประเมิน

ส่ิงตอไปนี้ 

1.  ทบทวนแผนของโครงการ 

2.  การสรางแผนของโครงการ 

3.  การพัฒนาแบบสอบถาม  (Questionnaire) หรือรายการ (Check  list)  

สําหรับรวบรวมขอมูลตามเร่ืองที่ตองการ 

4.  การคัดเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 

5.  การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลใหสอดคลองกับการดําเนิน

โครงการ 

6.  การเตรียมขอมูลที่จะเปนขาวสารสําหรับการรายงานและเสนอแนะ

สําหรับการตัดสินเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

7. การแนะนําแนวทางปรับปรุง  การแกปญหา  และการเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบัติของโครงการ 

(2) การประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการหรือประเมินผลผลิต (Summative  

Evaluation)  เปนการประเมินผลรวมสรุป  มักจะใชประเมินหลังส้ินสุดโครงการ  สําหรับโครงการที่มี
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การดําเนินการระยะยาว อาจใช Summative  Evaluation ในการสรุปยอความระยะยาวตาง ๆ ขอมูลที่

ไดจากระยะตางๆ จะชวยใหมีการประเมินสรุปรวม สวนใหญรวบรวมจากผลของ Formative  

Evaluationเปน Summative  Evaluation  ซึ่งผลสรุปที่ไดจะนําสูการรายงานสะทอนวา โครงการได

บรรลุเปาหมาย  (Goals) หรือไมอยางไร ตลอดจนการรายงานถึงสถานภาพของโครงการวาประสบ

ความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงไร  มีปญหาหรืออุปสรรคใดที่ตองแกไขปรับปรุงขอมูลเหลานี้จะชวยให

ผูบริหารโครงการสามารถนําไปสูการตัดสินวา  โครงการนั้นควรดําเนินการตอไปหรือควรยกเลิก ซึ่ง

สุวิมล ติรกานันท (2550: น.45) ไดเปรียบเทียบรายละเอียดไวดังนี้  

เปรียบเทยีบรายละเอียดของการประเมินระหวางและสิ้นสุดโครงการ 

รายละเอียด Formative  Evaluation Summative  Evaluation 
1. วัตถุประสงค ปรับปรุงโครงการ ยุติ หรือขยายโครงการ 

2. ผูใชผลประเมิน ผูบริหารและ คณะผูดําเนินการ ผู บ ริหา ร ระ ดับน โยบาย   ห รือ

เจาของทุน 

3. ผูประเมนิ บุคคลภายในโครงการหรืออาจเปน

ภายนอกท่ีเขาใจโครงการ 

บุคคล ภายในและภายนอกโครงการ 

4. ลักษณะการเก็บขอมูล - เปนทางการและไมเปนทางการ 

- เก็บขอมูลเปนระยะ ๆ 

- เปนทางการ 

- เก็บเพียงครั้ ง เดียวตอนส้ินสุด

โครงการ 

5. กลุมตัวอยาง ขนาดเล็ก ขนาดใหญและครอบคลุม

เปาหมาย 

6. ประเด็นคาํถาม ทําอยางไร ทําไดเทาไร มีอะไร ตอง

ปรับปรุง ตองการทรัพยากรอะไร

เพิ่มเติมขึ้นอีก มีปญหา อุปสรรค

อะไร 

- มีผลอะไรเกิดขึ้น 

- คาใชจายเปนอยางไร 

- ควรยุติ หรือ ขยายโครงการ 

 

  

การประเมินคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบการประเมินของ Scriven มาเปนกรอบใน

การดําเนินงาน โดยนํามาอธิบายการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุดังนี้  

 1. การประเมินระหวางดําเนินการ (Formative Evaluation) ใชเปนกรอบในการพิจารณา 

การดําเนินงานของเจาหนาที่กองทุนในการดําเนินการใหบริการแกผูสูงอายุ เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค

และสถานการณตางๆที่เปนอยู  รวมทั้งใชประเมินผูกูยืมเงินจากกองทุนที่ยังคางชําระ ทั้งนี้คณะผูวิจัย
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พิจารณาวา การคางชําระแสดงใหเห็นถึงภาวะการที่ยังคงดําเนินอยูของกิจกรรมและโครงการ ที่ตองมี

การติดตาม ทวงถามเพื่อศึกษาขอจํากัดและอุปสรรคตางๆ ที่มี 

 2.  การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative  Evaluation) ใชเปนกรอบในการ

ประเมินโครงการที่ไดรับการสนับสนุนซึ่งไดดําเนินการเสร็จส้ินแลว  รวมทั้งผูที่กูยืมเงินและไดมีการ

ผอนชําระจนเสร็จส้ิน หรือมีการผอนชําระตามงวดอยางถูกตองมาโดยตลอด  เพื่อศึกษาถึงผลที่เกิดข้ึน

และประโยชนของกองทุนทั้งตอกลุม บุคคลและครอบครัว 

 

3. แนวคิดการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

 กรอบแนวคิดการประเมินความคุมคาไดถูกทบทวนมา เพื่อนํามาอธิบายความคุมคาในการ

ดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุในฐานะที่เปนภารกิจหนึ่งของรัฐ มีรายละเอียดดังนี้ (สมชาย ศักดาเวคีอิศร, 

2551) 

3.1 ความหมายของการประเมินความคุมคา 
การประเมินความคุมคา หมายถึง การประเมินการดําเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให

ไดผลผลิต ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชนที่สมดุลกับ

ทรัพยากรที่ใช ทั้งนี้ ผลลัพธที่เกิดข้ึนอาจเปนไดทั้งผลสําเร็จที่พึงประสงค และผลกระทบในทางลบท่ี

เกิดข้ึนแกประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคํานวณเปนตัวเงินไดและไมสามารถคํานวณเปนเงินได 

3.2 วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา  
การประเมินความคุมคามีวัตถุประสงค มุงใหสวนราชการประเมินความคุมคาการปฏิบัติ

ภารกิจของตน ในสาระสําคัญไดแก   

(1)ใชประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ และผลประโยชนที่มี

ตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอยกวาคาใชจาย และผลเสียที่เกิดข้ึนเพียงใด 

(2) ใชในการทบทวนจัดลําดับความสําคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเปนขอมูล

สําหรับรัฐบาลเพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-Improvement) 

ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

(3) ใชเปนแนวทางในการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการในปตอไป 

(Self-Control) 
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3.3 กรอบการประเมินความคุมคา  
 เพื่อใหการประเมินความคุมคาเปนเคร่ืองมือใชประกอบการพิจารณาทางเลือกในการ

ปฏิบัติภารกิจที่กอประโยชนตอประชาชนสูงสุด  การประเมินจึงใหความสําคัญกับประเด็นการทํางาน

ใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล ควบคูไปกับมิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซึ่งมีความหมายและ

ตัวอยางตัวช้ีวัด ดังนี้ 

3.3.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ เปนการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค หรือ

เปาหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการปฏิบัติภารกิจวามีความสอดคลอง

เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย และผลที่คาดไววาจะไดรับที่กําหนดไวกอนดําเนินการหรือไม โดย

พิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ดาน ไดแก การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจตอ

ผลประโยชนที่ไดรับจากผลผลิตหรือบริการ โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

(1) การบรรลุวัตถุประสงค หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดจากการ

ปฏิบัติภารกิจ ซึ่งเปนไดทั้งส่ิงของหรือบริการ เทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาที่

ไดกําหนดไว เพื่อประเมินระดับความสําเร็จในการทํางานวาสามารถบรรลุวัตถุประสงค ไดเพียงใด 

รวมทั้งการประเมินดวยวาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจนั้น มีคาใชจายเทาใด หรือ

เรียกวาประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost-Effectiveness) ดวย  

(2) ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชน

จากผลผลิตและบริการนั้นๆ โดยผูใชประโยชน อาจหมายถึง ประชาชนหรือหนวยงานอ่ืน ที่ไดรับ

ประโยชนโดยตรง  

(3) กรณีที่สามารถประเมินความคุมคาที่เปรียบเทียบ กับ Cost ไดแก 

Benefit - Cost Ratio ในกรณี กระทรวงดานเศรษฐกิจ หรือ Cost-Effectiveness ในกรณีกระทรวงดาน

สังคม ก็ควรจะแสดงผลการวัดเพิ่มเติมดวย 

(4) การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชน  จากผลผลิต

และบริการนั้นๆ ทั้งในดานคุณภาพผลผลิตและการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการไดรับบริการ โดย

ผูใชประโยชน เนนการวัดผลประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ จึงจะถือวาเปนการวัดผลลัพธ 

(Outcome) ในระดับประสิทธิผล แตถาเนนการวัดการใหบริการในกระบวนการ (Process) ใหแก

กลุมเปาหมาย จะถือวาเปนการวัดผลผลิต (Output) ในระดับประสิทธิภาพ 

 3.3.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสม

สอดคลองของการใชทรัพยากรและกระบวนการทํางาน เพื่อใหไดมาซ่ึงผลผลิตตามวัตถุประสงค โดย

พิจารณาจากผลผลิตเทียบกับตนทุนทั้งหมด การจัดหาทรัพยากรที่ไดมาตรฐาน มีคาใชจายที่เหมาะสม 
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รวมทั้งมีกระบวนการทํางานที่ประหยัดทรัพยากร ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดมี 2 ดาน ไดแก ประสิทธภิาพการผลิต และ

การประหยัด โดยมีขอบเขตและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

(1)  ประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ความสอดคลองของการใชทรัพยากร

ที่เปนปจจัย (Input) กระบวนการดําเนินการ (Process) และผลผลิต (Output) เพื่อใหไดมาซึ่ง

ผลผลิตตามวัตถุประสงคของภารกิจ ซึ่งประเด็นในการพิจารณาแบงออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้ 

1.1) ประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ประกอบดวยประเด็นยอย 

อาทิ การผลิต ผลผลิตโดยใชคาใชจายนอยกวาแผนที่กําหนด หรือผลิตภาพของการใชปจจัยการผลิต

สูงกวาแผนที่กําหนด การรายงานและการปรับปรุงการดําเนินงาน เปนตน 

1.2)  การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ประกอบดวย

ประเด็นยอย อาทิ การมีทางเลือกอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน การปรับปรุงวิธีการทํางานที่มีอยู การใช

เทคโนโลยีและเคร่ืองจักรแทนคน ความพยายามอยางตอเนื่องในการลดตนทุนปจจัยการผลิต        

เปนตน 

1.3)  ระบบการจัดการและการปฏิบัติงาน ประกอบดวยประเด็น 

ยอย อาทิ การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร ระบบและ

กระบวนการในการทํางาน การดําเนินการตรวจสอบและควบคุม เปนตน 

1.4) ส่ิงแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวยประเด็นยอย อาทิ การ

เห็นความสําคัญของประสิทธิภาพ การมุงเนนลูกคาและการบริการ การมีความเชื่อถือได การมีระบบ

ใหกําลังใจและประกาศความดีความชอบ การปฏิบัติงานในแนวทางท่ีมาจากความเห็นชอบรวมกัน  

เปนตน  

(2) การประหยัด หมายถึง การไดรับทรัพยากรในปริมาณและคุณภาพที่

เหมาะสมดวยตนทุนที่ตํ่าสุด ซึ่งประเด็นในการประเมิน อาทิ การลดคาใชจายในการปฏิบัติภารกิจ 

คาใชจายในการจัดทําปจจัยการผลิต เปนตน  
 

3.3.3 ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายหรือ

ต้ังใจ และไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึนระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบตอการ

พัฒนาในมิติอ่ืน หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอ่ืน หรือประชาชนทั้งที่เปนกลุมเปาหมายและ

กลุมอ่ืน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ 

ครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ ในมิติที่

สามารถประเมินในรูปตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไมได

ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐดวย ซึ่งมีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
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(1) ผลกระทบตอประชาชน ไดแก ผลกระทบที่ประชาชนไดรับจากการ

ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ที่เปนประโยชนและความพึงพอใจ เชน การมีงานทําและการเพิ่มรายได

ใหประชาชน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน หรือผลกระทบทางลบ เชน การสูญเสีย

อาชีพ ทรัพยสิน การเจ็บปวยจากมลภาวะที่เกิดจากการดําเนินภารกิจ 

(2)  ผลกระทบทางสังคม ไดแก ผลกระทบที่เกิดข้ึนแกสังคมจากการ

ดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงสรางทางสังคม วิถีชีวิต 

อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปญญา ชุมชน และการสรางความเปนธรรมใหสังคม 

(3) ผลกระทบทางส่ิงแวดลอม ไดแก ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจาก

การดําเนินงานตามภารกิจภาครัฐ เชน ดานมลภาวะ ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานระบบนิเวศ และ

ดานภูมิสถาปตย 

(4) ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ไดแก ผลกระทบตอรายไดประชาชาติ/การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การสรางความเปนธรรมและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการ

กระจายรายได 

(5) ผลกระทบดานอ่ืนๆ เชน ดานการเมือง และความม่ันคงของประเทศ 

แนวคิดการประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ไดนําเสนอ  คณะผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทาง

ในการกําหนดตัวช้ีวัด ความคุมคาของการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ  ทั้งในดานประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและผลกระทบ  โดยไดนําไปกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการสรางเคร่ืองมือการประเมิน   
 

4. แนวคิดการเขาถึงบริการ 

 

การเขาถึงบริการ หมายถึง การกระทําหรือวิถีทางที่นําไปสูจุดมุงหมายและเปนสิทธิของ

พลเมืองที่จะเขาถึงบริการ  (Websters Dictionary, 1998: p.7 อางถึงใน ศศิพัฒน  ยอดเพชร และ

คณะ, 2551: น.27) เปนการใหความหมายที่ระบุถึง หนาที่ของรัฐในการจัดบริการใหแกพลเมือง และมี

นักวิชาการอื่นๆ ไดใหความหมายไวแตกตางกัน สามารถจําแนกได 2 มิติ ดังนี้  

4.1 มิติของผูใหบริการ  รัฐจะตองอํานวยความสะดวกตางๆ แกประชาชน เพื่อลดขอจํากัด

ในการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการดํารงชีวิตอยูในสังคม การสนับสนุน สงเสริมในทุก ๆ ดาน 

เพื่อใหสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม 
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4.2 มิติของผูใชบริการ  เปนหนทาง วิธีการ และความสามารถของประชาชนที่จะเขาถึงสิทธิ

ประโยชนที่เขาควรไดรับ ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  ภายใตคุณภาพบริการ ที่ไดมาตรฐาน อยางทั่วถึง 

และเปนธรรม  

กลาวโดยสรุป ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากในการเขาถึงการบริการสุขภาพของผูสูงอายุ คือ 

ความพึงพอใจตอการเขาถึงการบริการของผูสูงอายุและความพึงพอใจตอการใชบริการ ดังนั้นการ

จัดบริการใด ๆ สําหรับผูสูงอายุ  ควรคํานึงถึงมิติของการเขาถึงสิทธิและบริการเปนสําคัญ ซึ่งอาจกลาว

ไดวา การใหความสําคัญกับการเขาถึงการบริการ มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูรับบริการไดรับบริการอยาง

ทั่วถึง เสมอภาค และเทาเทียมกัน เปนสิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน  นอกจากนี้ ยังเปนการสะทอนให

เห็นถึงคุณภาพของการจัดบริการ เมื่อพิจารณาตามสิทธิของผูสูงอายุในฐานะบุคคลควรไดรับบริการ

ตามสิทธิที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ผูสูงอายุตองสามารถเขาถึงบริการอยาง

สะดวกโดยวิถีทางหรือหนทางของผูใชบริการที่เขาถึงบริการจะไดรับ ดังนั้น “การเขาถึงบริการ” คือ การ

ไดรับความสะดวกในการเขาใชประโยชนตามสิทธิที่ควรไดรับจากแหลงบริการสาธารณะดานตาง ๆ 

ของรัฐรวมถึงสวัสดิการที่รัฐกําหนดให ครอบคลุมไปถึงการเขาถึงแหลงขอมูลขาวสาร อาคาร สถานที่ 

ดานการแพทยและการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดบริการตางๆตองเปนการจัดบริการที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและทั่วถึงอยางเทาเทียมกัน  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติจากผูใชบริการ (อุบลพันธ  

วัฒนา อางถึงใน ศศิพัฒน  ยอดเพชร และคณะ, 2551: น.29) 

เมื่อพิจารณาการเขาถึงบริการสาธารณะ หลักการสําคัญคือ การจัดใหบริการของ

หนวยงานหรือองคกรที่มีบทบาทหนาที่ในการใหบริการนั้น จะตองทําหนาที่การใหบริการอยางเสมอ

ภาค เทาเทียม และเปนการบริการที่ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการเขาถึง เนื่องดวยความ

เสมอภาคถือเปนหลักการพื้นฐานในสิทธิ เสรีภาพที่มีความสําคัญยิ่ง ตามรัฐธรรมนูญ 2550 

(รัฐธรรมนูญ, 2550) ซึ่งไดบัญญัติไววา   

“บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและได รับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 

อายุ สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือ

สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได  มาตรการที่รัฐกําหนดข้ึนเพื่อขจัด

อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน 

ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”  
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จากแนวคิดการเขาถึงบริการ สะทอนไดวา ผูสูงอายุมีสิทธิในการเขาถึงการจัดบริการ             

ทั้งในแงของการบริการ และชองทางที่จะสามารถเขาถึงการบริการได โดยไมมีขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่

เปนการขัดตอบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ  อยางไรก็ตาม การเขาถึงการบริการที่แทจริงของผูสูงอายุ

นั้น สวนใหญมีขอจํากัดอยูที่ความไมรู หรือเขาไมถึงแหลงขอมูลขาวสาร เฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่

อาศัยอยูในเขตชนบท 

ในแงของการเขาถึงบริการนั้นนอกจากปจจัยที่กลาวมาขางตนแลว คุณภาพของการ

ใหบริการมีความสําคัญเชนเดียวกัน  การจัดบริการอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และมีความเสมอภาคใน

สังคมไดนั้น สะทอนถึงประสิทธิภาพของหนวยงานที่จัดการบริการ การดําเนินงาน และประสิทธิผลใน

การจัดบริการของหนวยงาน ดังนั้นการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ สงผลถึง

การประเมินการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพในทางหนึ่งดวย 

 

5. แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ   

 
5.1 แนวคิดกองทุนสังคม  

กองทุนสังคม เปนกองทุนที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นไดสรางบริการใหแกผูดอยโอกาส และ

สรางโอกาสใหกับทองถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคุณลักษณะเฉพาะ

ของกองทุนสังคมมีลักษณะดังนี้ (เล็ก  สมบัติ,2551: น.23-25) 

1. เปนกองทุนขนาดกลางที่มีแหลงที่มา ทั้งจากรัฐบาลและจากผูบริจาค  

2. ลักษณะการจัด เปนกึ่งองคกรเล้ียงตัวเอง (semi- autonomous agencies)  

3. โครงสรางการบริหารกองทุนมีลักษณะแตกตางจากโครงสรางภาคราชการ  
4. สามารถใชการบริหารในระบบราชการได แตไมเครงครัดมากนัก 

5. มุมมองดานสาธารณะ กองทุนสังคมเปนกองทุนที่แยกการบริหารออกมาจากภาครัฐ 

เพื่อใหมีความคลองตัว  

6. กองทุนเนนการอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนใหกับโครงการระดับทองถิ่น 

และบริการระดับชุมชน 

7. กองทุนมีความจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล  

กลาวโดยสรุป กองทุนสังคมเปนกองทุนที่มีความยืดหยุนสูง (Institutional flexibility) โดย

สามารถทําหนาที่ไดหลากหลายวัตถุประสงค ข้ึนอยูกับสภาพทางสังคม การเมือง การปกครอง และ
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ภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนั้น การจําแนกบทบาทของกองทุนสังคมใหเดนชัด จะชวยใหเกิดความ

เขาใจตอคุณลักษณะของกองทุนสังคมและบทบาทเฉพาะที่มี ดังนี้ 

1. การเติมเต็มชองวางของระบบ (Stop-gap) กรณีที่โครงสรางของรัฐบาลและระบบไม

สามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ กองทุนสังคมจะมีบทบาทเขาไปเสริมระบบอยางช่ัวคราว เพื่อไมให

เกิดปญหาที่รุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบทรัพยากรของทองถิ่นที่มักมีความขาดแคลนอยูเสมอ  

2. การชดเชย (Compensatory) ปญหาสังคมบางประการเกิดข้ึนโดยไมไดคาดฝน หรือ

ชองทางในการอนุมัติโครงการตางๆ ของกองทุนสังคมจะเขาไปชดเชยส่ิงที่ขาดหายไป เชน การเกิดภัย 

สึนามิ การแบงแยกของกลุมชน หรือการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอยางรุนแรงและสรางปญหาความ

ยากจนแกประชาชน  

3. การสรางนวัตกรรมและการปฏิรูป (Innovation and Reform) ความตองการนวัตกรรม

ใหมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา กองทุนสังคมสามารถเขาไปสนับสนุนในส่ิงเหลานี้ โดยการพัฒนาระบบ

ตางๆ และการกระจายบริการใหครอบคลุมการปฏิรูประบบบริการใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  

จากขอมูลที่กลาวมา จะเห็นวา กองทุนสังคม เปนกองทุนที่จัดต้ังข้ึนมาเพื่อเติมเต็มระบบ

การจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐ ใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน

ระดับรากแกวไดอยางทันเหตุการณและเหมาะสม 
 

5.2 ประเภทกองทุนของรัฐบาล 
โดยปกติการหารายไดและการใชจายเงินของรัฐบาล จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

ขอกําหนดในกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ และหลักเกณฑตางๆ ที่กําหนดไว ดังนั้นรัฐบาลจึงหา

มาตรการและวิธีการที่จะควบคุมใหกลไกของทางราชการที่รัฐบาลควบคุมดูแล ใชเปนเครื่องมือใน

การบริหารประเทศ ใหมีการใชจายเงินของรัฐบาลใหเปนไปตามหลักการที่ถูกที่ควร วิธีการที่รัฐบาล

นิยมใชกันเปนสวนใหญคือ การใชกองทุนเปนเครื่องมือในการควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค และถูกตองตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวตามกฎหมาย รัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อ

เปนที่แนใจวารายไดหรือสินทรัพยที่จัดเก็บมาเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง จะไมนําไปใชจายปะปน

รวมกับรายไดหรือสินทรัพยอื่น ๆ ในทางปฏิบัติรัฐบาลอาจตั้งกองทุนไดถึง 8 ชนิด ซึ่งแตละชนิดมัก

เกี่ยวของกับการใหบริการพิเศษบางอยางของรัฐบาลหรือของหนวยงานของรัฐ กองทุนดังกลาวไดแก  

(พิชาย รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต และคณะ, 2551 : น.24-25) 

1. กองทุนทั่วไป (General Fund) เปนกองทุนที่ต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมเงิน และสินทรัพยที่

มิไดจํากัดไวใชเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ  ดังนั้นรัฐบาลจึงไดอาศัยกองทุนทั่วไปนี้ใชจายเงินในการ
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บริหารงานโดยทั่วไปของรัฐบาล และใชจายสําหรับรายจายฉุกเฉินบางประการที่ไมคาดวาจะเกิดข้ึน 

และไมอาจใชจายเงินจากกองทุนอ่ืนใดได เนื่องจากไมเปนไปตามวัตถุประสงคเฉพาะกองทุนนั้น ๆ 

2. กองทุนรายรับพิเศษ (Special Revenue Fund) มีลักษณะทั่วไปเชนเดียวกับ

กองทุนทั่วไป ยกเวนรายรับของกองทุนนี้จํากัด เพื่อใชในการหนึ่งการใดเฉพาะ เชน ใชจายในการ

ดําเนินงานโรงเรียน  หรือสวนสาธารณะ เปนตน 

3. กองทุนจัดหาสินทรัพยถาวร (Capital Project Fund) เปนกองทุนที่ต้ังข้ึนมาเพื่อ

จัดหาสินทรัพยถาวรตางๆ ใหหนวยงานของรัฐบาลโดยทั่วไป   เงินที่ไดมาเพื่อใชจายในการนี้ คือ เงินที่

ไดจากการขายพันธบัตร  กองทุนจะเปนผูรับเงินเหลานี้  สวนภาระการชําระหนี้โดยการไถถอน

พันธบัตร หรือจายดอกเบ้ียพันธบัตรจะตกเปนหนาที่ของกองทุนอ่ืน อาทิ กองทุนชําระหนี้สิน  หรือ

กองทุนทั่วไป 

4. กองทุนประเมินพิเศษ (Special Assessment Fund) เปนกองทุนที่ต้ังข้ึนเพื่อรับ

เงินที่ประเมินเก็บจากบุคคลผูไดรับประโยชนจากการบริการที่รัฐบาลจัดใหโดยเฉพาะ เชน เก็บเงินจาก

เจาของบานที่รัฐบาลหรือเทศบาลจะทําถนนผานหนาบาน เปนตน 

5. กองทุนชําระหนี้ (Debt Service Fund) เปนกองทุนที่ต้ังข้ึนมาเพื่อรับและจายเงิน

ในการชําระดอกเบ้ียและเงินตนของหนี้สินทั่วไป ไดแก การไถถอนพันธบัตรที่กองทุนจัดหาสินทรัพย

ถาวรเปนผูจําหนายพันธบัตร เพื่อนําเงินไปจัดซื้อสินทรัพยถาวรตาง ๆ 

6. กองทุนทรัสตและตัวแทน (Trust  and Agency Fund) เปนกองทุนที่จัดต้ังเพื่อ

ดําเนินการเกี่ยวกับสินทรัพยของผูอ่ืนที่เขามาอยูในความครอบครองของกองทุนเปนการชั่วคราว ใน

ฐานะตางๆ เชน ในฐานะผูดูแลเก็บรักษา ในฐานะผูดูแลผลประโยชนตาง ๆ เปนตน 

7. กองทุนหมุนเวียน (Revolving Fund) เปนกองทุนที่ต้ังข้ึนเพื่อใหบริการตางๆแก

หนวยงานภาครัฐ โดยจะคิดคาใชจายโดยเฉล่ียเอากับหนวยงานที่รับประโยชน การดําเนินงานของ

กองทุนจะเหมือนกับองคกรธุรกิจทั่วไป  ดังนั้น วิธีการ งบประมาณตาง ๆ จึงไดรับการยกเวนไมตอง

นํามาใชกับกองทุนหมุนเวียน 

8. กองทุนวิสาหกิจและสาธารณูปโภค (Utility or Enterprise Fund) เปนกองทุนที่

ต้ังข้ึนเพื่อใชในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เปนของรัฐบาล เพื่อจําหนายสินคาหรือใหบริการแก

ประชาชน    

จากประเภทของกองทุนภาครัฐทําใหเห็นวา กองทุนผูสูงอายุจัดอยูในกลุมกองทุน

หมุนเวียน โดยมีองคประกอบที่สําคัญของลักษณะกองทุนสังคม 
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5.3 กองทุนผูสูงอายุ 
กองทุนผูสูงอายุ จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 13 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อเปนทุน

ใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการ แกผูสูงอายุ ตาม

พระราชบัญญัตินี้  (พระราชบัญญัติผูสูงอายุ (ฉบับที่ 2) เลมที่ 127 ตอนที่ 56 ก ลงวันที่ 15 กันยายน 

2553)  

ที่มาของเงินทุนของกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
(2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
(4) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 

(5) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติ
กรรมอ่ืน 

(6) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน เงินและดอกผลไมตองนําสง

กระทรวง การคลังเปนรายไดแผนดิน 

กองทุนผูสูงอายุจัดเปน “เงินนอกงบประมาณ” คือ เงินนอกจากเงินงบประมาณรายจาย    

เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน และมีลักษณะประเภททุนหมุนเวียน  

ซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบไวใชจายได กองทุนผูสูงอายุมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุฯ วาดวยการบริหาร การเงินกองทุน ระบุใหจัดบัญชีกองทุนผูสูงอายุทําตามหลักบัญชีคู  

เกณฑคงคาง ตามหลักการและนโยบายบัญชี ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับ

หนวยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนดและใหจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน ทําใหการดําเนินงานดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5.4 การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
  กองทุนผูสูงอายุ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหน่ึง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง           

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน

กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่ง

คณะกรรมการแตงต้ังจํานวนหาคน  ในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน 

ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน สถานภาพ 

บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเช่ียวชาญในการระดมทุน
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จํานวนหน่ึงคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุเปนกรรมการและ

เลขานุการ (มาตรา 18) โดยใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการ

กองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

เพื่อใหคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ

บริหารกองทุน ไดต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ประกอบดวย คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการที่

ขอ รับการสนับสนุนและกู ยืม เงินทุนประกอบอาชีพ  และคณะอนุกรรมการระดมทุนโดย

คณะอนุกรรมการมีหนาที่ดังนี้  

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ เปนกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุน มีหนาที่พิจารณากล่ันกรอง 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุม  

คณะอนุกรรมการระดมทุน เปนกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุน  

มีหนาที่ดานการหารายไดเขากองทุน  

5.5 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติที่เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย  

2 ระเบียบ  ไดแก 
5.5.1 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุนการ

รับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ 
พ.ศ. 2548  มีสาระสําคัญ ไดแก  

(1) วัตถุประสงคของกองทุน  เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม 

และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546  

(2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน มีดังตอไปนี้ 

2.1)  บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและ

การจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

2.2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และ 

การสนับสนุนผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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2.3)  รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3)  การใชจายกองทุน (ขอ 14) ใหใชจายภายใตวัตถุประสงคขอ 5 โดยใหใชจาย

ตามรายการ ดังตอไปนี้ 

3.1)  จายเปนเงินสนับสนุนแผนงาน และโครงการในการสงเสริมการ

พัฒนาตนเอง ทั้งทางดานการศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

3.2)  จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตราย จากการถูกทารุณ

กรรม หรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งประสบปญหาความ

เดือดรอนเร่ืองที่พักอาหาร หรือเคร่ืองนุงหม เปนตน 

3.3) จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ 

3.4) จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา

ปรึกษา หรือดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของในทางคดี รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว 

3.5) จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ เชน การ

บริหารกองทุนการจัดหาผลประโยชน การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 

3.6) จายเปนคาใชจายในเร่ืองอ่ืน ๆ เพื่อการคุมครอง สงเสริม และ

สนับสนุนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

3.7) เก็บรักษาหลักฐานการจายเก็บ (ขอ 17) ในการจายเงินใหมีหลักฐาน

การจายเก็บรักษาไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการดวย 

(4)  การเก็บรักษาเงินหรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ (ขอ 18)  

ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ

ของราชการไดใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

(5)  การจัดหาผลประโยชน (ขอ 19) ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนได ดังนี้ 

1.  ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 

2.  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

3.  ซื้อตราสารการเงินอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 

4. ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 
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5.5.2. ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวย การพิจารณาอนุมัติการ
จายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 มีเนื้อหา

สาระสําคัญ ไดแก 

(1) หลักเกณฑโครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน ตาม

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 

1. เปนโครงการที่มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุ หรือการดําเนินงานของกองทุน 

2. กรณีเปนโครงการของหนวยงานภาครัฐควรเปนโครงการใหมและ

เรงดวนที่ไมไดต้ังงบประมาณรองรับ และไมเปนโครงการตอเนื่อง 

3. กรณีเปนโครงการขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุตอง

ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และแหลงทุนอ่ืน ๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

4. หลักเกณฑ และเงื่อนไขอ่ืน (ขอ 6) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(2) คุณสมบัติผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน (ขอ 8) มีดังนี้ 

1. เปนหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุที่

ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

2. มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 

3. มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงิน การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 

4. เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

(3) สถานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน (ขอ 9) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และ

ผูสูงอายุ สําหรับในสวนภูมิภาคใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  

เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน และใหสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะห 

ความเปนไปไดของแตละโครงการพรอมทั้ ง เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนดวย 

(4) กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/การขอกูยืม (ขอ10) ซึ่ง

กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการขอสนับสนุนเงินกองทุนอยางนอยทุกสอง

เดือน เวนแตไมมีการเสนอเร่ืองเพื่อขอรับการสนับสนุน 

(5) การแจงผลการอนุมัติ (ขอ10) สํานักงานจะตองแจงผลแกผูขอรับการสนับสนุน

ทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ 
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(6) ภารกิจของสํานักงานกองทุนผูสูงอายุ (ขอ12)  มีดังนี้  

1. จัดทําทะเบียนหนวยงาน หรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 

เพื่อควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

5.6 หลักเกณฑการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ 
5.6.1 วัตถุประสงค เพื่อใหผูสูงอายุกูยืม เปนทุนประกอบอาชีพ เปนรายบุคคลและ

รายกลุม 

5.6.2 ลักษณะการใหการกูยืม  ใหผูสูงอายุกูยืม เปนทุนประกอบอาชีพ เปน

รายบุคคลและรายกลุม 

5.6.3 วิธีการใหการกูยืม ใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ  โดย 

(1)  กูยืมเปนรายบุคคลไดคนละไมเกิน 30,000 บาท  

(2)  กูยืมเปนรายกลุมๆละไมนอยกวา 5 คนไดกลุมละไมเกิน 100,000 บาท 

ทั้งนี้ ใหชําระคืนเปนรายงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมคิดดอกเบ้ีย 

 
5.6.4 คุณสมบัติของผูกูยืมและผูคํ้าประกัน 

ผูสูงอายุที่ตองการขอรับเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

ก. คุณสมบัติผูกูยืม 

-  กรณีใหกูยืมเปนรายบุคคล  ขอกําหนดสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม ผูคํ้าประกัน และ

หลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ  

พ.ศ.2552 กําหนดคุณสมบัติผูที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมฯ ดังนี้ 

(1) มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป 

(2) มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมประกอบอาชีพ 

(3)  มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนุน 

(4) มีสภาพรางกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได 

(5) มีรายไดไมเกิน 7,000 บาทตอเดือน 

(6) ไมเปนผูคางชําระเงินกองทุนผูสูงอายุ 

-   กรณีใหกูยืมเปนรายกลุม  ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพพิทักษเด็ก เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม  ผูคํ้า
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ประกัน และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายกลุมจากกองทุน

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 กําหนดคุณสมบัติกลุมที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมฯ ดังนี้ 

(1)  เปนกลุมผูสูงอายทุี่มวีตัถุประสงคเพือ่การประกอบอาชีพรวมกนั 

กลุมละไมนอยกวา 5 คน 

(2)  มีความจาํเปนในการขอรับการสนับสนุนเงนิกูยมืประกอบอาชีพ 

(3) มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนนุ 

(4) มีสภาพรางกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได 

(5) มีรายเฉล่ียของสมาชิกกลุม  ไมเกนิ 5,000 บาทตอคนตอเดือน    

   หากผูขอกูรายใดไมผานการพิจารณาเนื่องจากคุณสมบัติผูกูไมผานเกณฑ รายไดเกิน

เกณฑ และกูผิดวัตถุประสงค  จะสามารถสงมาใหมไดหลังจากผาน 6 เดือนมาแลว นับจากวันที่คณะ

กรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุพิจารณา 

ข. คุณสมบัติผูคํ้าประกัน 

-  กรณีใหกูยืมเปนรายบุคคล  ผูกูตองหาบุคคลที่นาเช่ือถือจํานวน 1 คน 

เปนผูคํ้าประกัน เชน เปนผูที่มีอาชีพมั่นคง รายไดแนนอน มีหลักฐานแสดงรายไดและการประกอบอาชีพ 

(หนังสือรับรอง สมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียนเขาทุกเดือนอยางนอย 3 เดือนข้ึนไปที่ยืนยันการมี

รายไดของผูคํ้าประกัน) มีที่อยูอาศัยที่แนนอนตรวจสอบไดโดยมีภูมิลําเนาเดียวกันกับผูขอกูยืม และไม

เปนผูคํ้าประกันใหบุคคลอ่ืนที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุหรือไมเปนผูที่กูยืมดวยกันเอง  

-   กรณีใหกูยืมเปนรายกลุม  สมาชิกในกลุมที่ตองการกูยืมเงิน ตอง

จัดหาผูคํ้าประกันตามจํานวนผูกูยืม โดยตองเปนผูที่มีอาชีพมั่นคง รายไดแนนอน มีหลักฐานแสดง

รายไดและการประกอบอาชีพ (หนังสือรับรอง สมุดบัญชีธนาคารที่มียอดหมุนเวียนเขาทุกเดือนอยาง

นอย 3 เดือนข้ึนไป หรือบัญชีสหกรณทั่วไป ที่ยืนยันการมีรายไดของผูคํ้าประกัน) และมีที่อยูอาศัยที่

แนนอนตรวจสอบได ไมเปนผูคํ้าประกันใหบุคคลอ่ืนที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุหรือไมเปนผูที่

กูยืมดวยกันเองและตองรับผิดชอบลูกหนี้รวมกัน 

-  กรณีผูคํ้าประกันมีคูสมรส ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสดวย 

-  ผูคํ้าประกันตองมีภูมิลําเนาเดียวกันกับผูขอกูยืม  

5.6.5 วงเงินที่กองทุนผูสูงอายุใหการสนับสนุน 
(1)  รายบุคคล อนุมัติเงินกูยืมตามความเหมาะสม รายละไมเกิน 30,000 บาท 

(2)  รายกลุม กลุมละไมนอยกวา 5 คน อนุมัติเงินกูยืมตามความเหมาะสม  กลุม

ละไมเกิน 100,000 บาท 
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ทั้งนี้  การพิจารณาอนุมัติคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ดวย 

 

5.6.6 เอกสารประกอบการกูยืม  
(1)  กรณีใหกูยืมเปนรายบุคคล ประกอบดวย 

(ก)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูขอกูยืม 

(ข)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูคํ้าประกัน 

(ค)  ประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ/ แผนผังการ

ประกอบอาชีพ, ที่อยูอาศัย 

(ง)  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปของผูคํ้าประกัน (เวนแตเกษตรกร) 

(จ)  หนังสือยินยอมคูสมรส ผูขอกูและผูคํ้าประกัน (หากมี) 

(ฉ)  หนังสือสัญญาเชาบาน (ในกรณีที่ผูกูเชาบานอยู) 

(2)  กรณีใหกูยืมเปนรายกลุม  ประกอบดวย 

(ก)  สําเนาบัตรประชาชน  

(ข)  สําเนาทะเบียนบาน 

(ค)  โครงการประกอบอาชีพของกลุม 

(ง)  หนังสือสัญญาเชาบาน (ในกรณีที่ผูกูเชาบานอยู) 

(จ)  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ 

ผูคํ้าประกัน 

(ฉ) หนังสือรับรองเงินเดือนของผูคํ้าประกัน (เวนแตเปนเกษตรกร) 

(ช)  หนังสือยินยอมคูสมรส (หากมี)  

5.6.7 การทําสัญญากูยืมเงิน หากผูกูไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน ทางสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด (ตามสถานที่ที่ผูกู

ไดยื่นกู) แจงใหผูกูและผูคํ้าประกัน หรือกลุมประกอบอาชีพของผูสูงอายุ มาทําสัญญากูยืมเงิน และ

สัญญาคํ้าประกัน ถาไมมาทําสัญญาภายใน 30 วัน  นับแตวันที่แจงใหทราบ ใหถือวาการกูยืมเงิน 

ในคร้ังนั้น เปนอันสละสิทธิ์/ยกเลิก  หากเปนสวนภูมิภาคจะตองแจงใหกองทุนผูสูงอายุทราบดวยวา 

มีผูผานการอนุมัติใดที่ไมมาทําสัญญาภายใน 30 วัน  เพื่อแจงผลการยกเลิกใหกับผูกูทราบตอไป 
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5.6.8 การชําระคืนเงิน ใหผูกูสวนภูมิภาคผอนชําระตามสัญญา ณ สํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือทางธนาณัติ 

(ตามที่สถานที่ที่ผูกูไดยื่นขอกู) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่รับเงินกู โดยไมมีดอกเบ้ีย ใหชําระคืน

เปนรายงวดทุก 30 วัน ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน หรือไมเกินวันที่ 15 ในเดือนนั้น ๆ  

เมื่อผูกูไดชําระเงินกูเปนรายงวดแลว จะไดรับหลักฐานการรับเงินทุกคร้ัง หาก

ไมไดรับหลักฐานการรับเงินใหแจงมาที่  

กลุมกองทุนผูสูงอายุ  สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  สํานักงานสงเสริม 

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

ที่ต้ัง เลขที่ 618/1  ถนนมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพ  10400   

   เบอรโทรศัพท  02255 -5850-9 ตอ 287 และ 289  โทรสาร  02253-911 

 

5.7 สรุปผลการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุในปงบประมาณ 2550-2552  

กองทุนผูสูงอายุ กอต้ังข้ึนเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุนผูสูงอายุ  ใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการรวบรวมสถิติโดย กลุม

กองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ไดสรุปผลการดําเนินงานกองทุนฯ ในชวง

ปงบประมาณ 2550 – มีนาคม 2553 วามีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจํานวน 295 โครงการ เปนเงิน 

67,970,512 บาท อนุมัติจํานวน 212 โครงการ เปนเงิน 30,479,896 บาท ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

รายบุคคล จํานวน 7,724 ราย เปนเงิน 119,291,364 บาท อนุมัติจํานวน 4,373 ราย เปนเงิน 

43,716,669 บาท ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม จํานวน 63 กลุม (322 ราย) อนุมัติจํานวน 31 กลุม  

(167 ราย)  เปนเงิน  2,913,560 บาท  

ทั้งนี้ จากรายงานประจําปงบประมาณ 2552 สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ  สรุปผลการ

ดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในป 2552 มีดังนี้ (สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.), 2553: น. 28-29)  

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ จํานวน 13 คร้ัง 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผูสูงอายุ  จํานวน 21 คร้ัง  

3. ประชุมคณะอนุกรรมการดานการระดมทุน  จํานวน 5 คร้ัง 

4. การเปดตัวกองทุนผูสูงอายุ ในงานวันผูสูงอายุแหงชาติ (วันที่ 9 เมษายน 2552) โดยมี

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) เปนประธาน  
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5. กองทุนผูสูงอายุไดเขาสูระบบการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน  โดย

กระทรวงการคลัง และไดรับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเดน  ประจําป  2552    ดานผลการดําเนินงานดีเดน  

ประเภทรางวัลชมเชย (10  ส.ค. 52) 

6. การเผยแพรประชาสัมพันธงานกองทุนผูสูงอายุทางหนังสือพิมพ ,แผนพับ ,โปสเตอร  แก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ  และชมรมผูสูงอายุ   

7.  สนับสนุนการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ  การประชาสัมพันธเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และการ

จัดทําทะเบียนผูสูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพ 

8. การมอบรางวัลแกผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลดีเดน ,โครงการที่มีการผลการ

ดําเนินงานดีเดน  (งานวันผูสูงอายุแหงชาติป  2552) 

9. การมอบรางวัลใหองคกรที่ดําเนินโครงการดีเดน จํานวน  4   ภาคๆ  ละ 1 องคกร   

(26 สิงหาคม 2552) 

10.  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางเครือขายในการเขียนโครงการ  

จากการรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกองทุน และการนําเสนอขอมูลและรายละเอียดของ

กฎระเบียบ และข้ันตอนการกูยืมเงินของกองทุนผูสูงอายุที่ไดกลาวมาขางตนแลว  

 

6.  แนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรม 

แนวคิดนี้มองวาผูสูงอายุเปนบุคคลกลุมหนึ่งในสังคม มีพลังความคิด มีความสามารถ และมี

ประสบการณสูงในการพัฒนาตนเองและสังคมสวนรวม  แนวคิดพื้นฐานนี้ทําใหมีความเช่ือใน

ศักยภาพของผูสูงอายุ การนําเอาทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) มาใชอธิบายและสนับสนุนความ

เช่ือดังกลาว โดยทั่วไปแลว กิจกรรม (Activity) หมายถึง การที่บุคคลพอใจและกระทําการตางๆ ใน

ชีวิตประจําวันของตน ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมีความเช่ือวา กิจกรรมเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับกลุมคนทุกวัย

เฉพาะอยางยิ่ง วัยสูงอายุ เพราะวากิจกรรมเปนส่ิงที่ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ 

กิจกรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนตอผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้ การที่

ผูสูงอายุไดมีกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หมายถึง ผูสูงอายุนั้นไดมีสถานภาพและบทบาทอยูในสังคมระดับ

หนึ่ง จากการที่ผูสูงอายุไดมีสถานภาพและบทบาทเหลานั้น ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกวา ตนยังเปน

บุคคลที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ในสังคมไดโดยไมเปนผูไร

บทบาท 

คณะวิจัยจึงมีความประสงคนําแนวคิดนี้ มาอธิบายการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอาย ุ

เฉพาะอยางยิ่ง การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันในชมรมผูสูงอายุ จากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
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ความคิดเห็นและความตองการของผูสูงอายุแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุยังมีความตองการที่จะทําใหชีวิต

ของตนมีความสดชื่นมีชีวิตชีวาและมีประโยชนมากข้ึน ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการที่จะใชเวลาที่

เหลืออยูรวมกับบุคคลกลุมตาง ๆ ของสังคม และอุทิศตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมของ

ตนเองดวย 

การที่ผูสูงอายุไดทํากิจกรรมตาง ๆ เปนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุใหเกิดประโยชน ทั้งตอ

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว นับเปนกิจกรรมที่มี

ความสําคัญเปนอันดับแรก ที่แสดงถึงศักยภาพของผูสูงอายุในการเล้ียงดูตนเอง และครอบครัว เพื่อให

สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติในสังคม สมาคม หรือชมรมผูสูงอายุ จึงเปนสถานที่รวมกลุมคน

สูงอายุ หรือเปนศูนยกลางของชุมชนในการใหบริการดานตาง ๆ สําหรับผูสูงอายุในรูปแบบตาง ๆ กัน 

และยังเปนสถานที่ซึ่งผูสูงอายุไดแสดงถึงความตองการของตนในการชวยเหลือบุคคลกลุมตาง ๆ ใน

สังคมดวย การดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุนั้นเปนไปในลักษณะสงเสริมศักยภาพและความสามารถ

ของผูสูงอายุในทุกๆ ดาน เพื่อใหผูสูงอายุไดมีความรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและมีประโยชนตอสังคม 

การดําเนินงานดังกลาวจะกระทําในรูปแบบของการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ

นั้น  มีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ดังนี้ 

6.1 การสนองความตองการของผูสงูอายุ 

ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีความตองการ ทั้งดาน รางกาย ดานอารมณ สังคม และจิตใจ 

เปนพื้นฐาน แตทั้งนี้ อาจจะแตกตางกันออกไป แลวแตสภาพแวดลอม บทบาทของแตละบุคคล ดังนั้น

แนวคิดในการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในลักษณะนี้ จึงเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุ

ไดรับการตอบสนองตอความตองการของตนเองในดานตาง ๆ อยางเต็มที่ กลาวคือ เมื่อกิจกรรมใดเปน

กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุแลว จะทําใหเกิดแรงจูงใจ (Motivation) ที่จะเขามา

มีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ได และรูสึกพึงพอใจในการที่ไดเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น 

6.2 การรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพของผูสูงอายุจากการเสื่อมตามวัย 

การจัดกิจกรรมเพื่อการเตรียมตัว การปองกันหรือชะลอ ภาวะการเส่ือมถอยไปตามวยั

ดังที่ไดกลาวมาแลว ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุไดรับทราบและตระหนักถึงสภาพการณที่ตนเองจะไดพบหรือ

กําลังประสบอยู อันจะเปนการชวยผอนหนักใหเปนเบา หรือในบางรายจําเปนตองรับการรักษา ซึ่งตอง

อาศัยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเฉพาะทางใหถูกตองตรงกับโรคหรืออาการที่แสดงอยู   แตส่ิงที่

สําคัญที่ภายหลังการรักษาคือการฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุนั้นใหสามารถกลับมาใชชีวิตตามเดิม

หรือใกลเคียงกับวิถีชีวิตเดิมที่ควรจะเปนตามกําลังความสามารถที่เขาจะทําใหไดมากที่สุด ซึ่งตอง
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อาศัยบุคลากรในทีมการฟนฟูสมรรถภาพคือ นักกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapist) อันเปนผูที่

มีความชํานาญในการวิเคราะหและคัดเลือกกิจกรรมเพื่อการรักษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งให

คําแนะนําแกผูสูงอายุได แมวาแนวคิดนี้จะมองผูสูงอายุเปนวัยที่มีความเส่ือมถอย แตมิไดหมายความ

วาจะกลายเปนกลุมชนที่ไรคาหรือผิดปกติ ซึ่งภาวะเส่ือมถอยเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานั้นเปนความ

จริงที่ตองเกิดข้ึนกับทุกคน มิอาจหลีกเล่ียงได จึงควรสรางคานิยมใหเกิดการเตรียมพรอมและยอมรับ

การเปล่ียนแปลงที่จะเกิดข้ึนนี้ดวย 

จากแนวคิดพื้นฐานที่กลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดอยางชัดเจนวา กิจกรรมนั้นมีสวนสําคัญ

ยิ่งตอชีวิตของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุไดมีความพึงพอใจในชีวิตของตน และรูสึกวาตนเองยังเปนบุคคล

ที่มีคุณคาของสังคมไดอีกตอไป  การจัดกิจกรรมใด ๆ ใหผูสูงอายุจึงควรทําความเขาใจ ทั้งลักษณะ

กิจกรรมและธรรมชาติของวัยกลุมเปาหมาย เปนพื้นฐานในการที่จะคัดเลือกดัดแปลงกิจกรรมให

เหมาะสมสอดคลองกันไป โดยอาจเลือกพิจารณาเพียงแนวคิดเดียวที่ตรงกับวัตถุประสงคของการจัด

กิจกรรมในคร้ังนั้นๆ หรือพิจารณาผสมผสานเอาแนวคิดทั้งหมดรวมกันก็ยอมได  ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุ

ไดใชชีวิตในวัยทองไดอยางมีความสุขและมีคุณคาตอไปตามศักยภาพ และความสามารถที่ยังเหลืออยู 

6.3 การรวมกลุมทํากิจกรรมของผูสูงอายุ 
เร่ิมตนของการพัฒนาตนเองและกลุมของผูสูงอายุ มาจากการรวมกลุมเปนชมรมผูสูงอายุ 

จากสถิติของสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ป 2552 มีชมรมผูสูงอายุที่เปนเครือขายกับ

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ จํานวน 21,155 ชมรม โดยภาคเหนือ มีจํานวนชมรมผูสูงอายุมากที่สุด 

รายละเอียดของชมรมผูสูงอายุ จําแนกตามภาคตาง ๆ ดังนี้  

จํานวนชมรมผูสูงอายุในเครือขายของสมาคมสภาผูสงูอายุแหงประเทศไทยฯ 

พ้ืนที่ (ภาค) ป 2551 (ชมรม) ป 2552 (ชมรม) 

กรุงเทพมหานคร 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต  

330 

1,938 

6,954 

8,876 

1,377 

368 

2,314 

10,029 

7,050 

1,394 

รวม 19,475 21,155 
ที่มา :  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) ,สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2552. น.130. 
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การรวมตัวเปนชมรมของผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึน จาก 19,475 ชมรม เปน 21,155 ชมรม (เพิ่มข้ึน 

1,680 ชมรม) แสดงถึงความตองการของผูสูงอายุที่จะยังคงมีกิจกรรมทางสังคม มีความตองการพบปะ

เพื่อนฝูง ทํากิจกรรมสาธารณะที่เปนประโยชน โดยการทํากิจกรรมเหลานี้เกิดข้ึนภายใตการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการชมรมท่ีมีประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ เปนผูประสานงานในแตละ

จังหวัด  

              กิจกรรมที่ชมรมผูสูงอายุไดดําเนินการนั้น เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาตนเอง กลุมผูสูงอายุ และ

ประชาชนกลุมอ่ืนในชุมชน ภายใตความรูความสามารถของคณะกรรมการของชมรมและสมาชิก โดย

มีกิจกรรมที่หลากหลายประเภทและมีงบประมาณสนับสนุนทั้งจากการจัดหาของชมรมและจากการ

ขอรับการสนับสนุนจากแหลงอ่ืน ๆ ในสวนการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐนั้น ปงบประมาณ 2552 

กลุม ชมรม และองคกรผูสูงอายุ ไดขอรับงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อนําไปจัดทํากิจกรรมใน

ลักษณะโครงการตางๆ ใหกับผูสูงอายุในชุมชนและชมรมของตน จํานวน 200 โครงการ และใช

งบประมาณ 29,001,294 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย, 

2553, น.130-131) 

ประเภทของกิจกรรม และจํานวนเงินที่ไดรับการอนุมัติจากกองทุนผูสูงอาย ุ

ประเภท 
จํานวน 

(โครงการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. การสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสูงอายุ ไดแก 

- การปลูกพืชผักสมุนไพร  

- สิทธิผูสูงอายุ  

- การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุน

ผูสูงอายุ  

- การศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนาองคความรู  

- การจัดสวัสดิการชุมชน  

- ดานอาชีพ ไดแก การทําดอกไมจันท พวงหรีด             

ดอกไมแหง นํ้ามันเหลือง หนอไมดองเปร้ียว นํ้ายา

อเนกประสงค จักสาน ทําเฟอรนิเจอรไมไผ แปรอาหาร

สมุนไพร 

87 6,465,002.- 

2. การดูแลสุขภาพ ไดแก  

- กายบริหารสําหรับผูสูงอายุ/การออกกําลังกาย  

- การนวดแผนไทย 

- โภชนาการ 

58 2,978,664.- 
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ประเภท 
จํานวน 

(โครงการ) 

งบประมาณ 

(บาท) 

- กีฬาเปตอง 

- การฝกอบรมสมาธิ ไหวพระ สวดมนต เดินจงกลม 

วิปสสนา ยืดหยุน  

- ปาถกฐาธรรม  

- บวชชีพราหมณ  

- อบรมพิธีกรรมทางศาสนา 

3. การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา ไดแก  

- ถายทอดดนตรีไทย 

- ศิลปวัฒนธรรมไทย การรองเพลงพื้นบาน (หมอลํากลอน, 

ลําหมู, สรภัญญะ, ผญา) หมอแคน   

- การผลิต และเลนดนตรีพื้นบาน (สะลอ, ขลุย, ซึง) 

- การแสดง เซิ้งภูไท  

- ศิลปะตอสู รํามวยโบราณ  

- จักสาน (ไมไผ, เส่ือ) , ทอผา 

- นิทานพื้นบาน  

- สมุนไพร  

- พานบายศรี, หมอสูขวัญ  

28 1,285,845.- 

4. สรางความเขมแข็งใหผูนาํองคกรผูสูงอายุ และเครือขาย 
ไดแก 

-  กิจกรรมเชื่อมความสามัคคีในครอบครัว และระหวาง

เครือขาย  

- การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาคณะกรรมการ สมาชกิ และ

เครือขาย 

10 650,215.- 

5.  โครงการจัดใหมีสิ่งอาํนวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุ

ในที่สาธารณะ∗ 

7 466,870.- 

6. โครงการอาสาสมัครดแูลผูสูงอายุที่บานหรือชุมชน  4 135,900.- 

รวม 200 29,001,294.- 
 

                                                        
∗ (ขอมูลดังกลาวเปนการรวบรวมมาจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งเอกสารตนฉบับไมไดระบุประเภทของส่ิงอํานวย

ความสะดวก) 
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ในการรวมกลุมทํากิจกรรมของผูสูงอายุ สรุปไดวาลักษณะการจัดกิจกรรมออกเปน 3 ลักษณะ 

ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับรางกาย  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสภาพจิตใจ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

สังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับรางกาย สวนใหญเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมประเภทนี้ให

ความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาพที่จะชวยใหผูสูงอายุ ไดแก 

1.1) กิจกรรมการออกกําลังกาย เปนกิจกรรมที่เห็นชัดเจนที่สุด และมักเปน

กิจกรรมหลักของแตละชมรม รูปแบบการออกกําลังกายที่นิยมกัน ไดแก การเตนแอโรบิค การรําไม

พลอง รําจ้ีกง รําไทเกก  

1.2) การใหความรูเร่ืองสุขภาพ  ชมรมเครือขายบางแหงมีการจัดกิจกรรมให

ความรู เร่ืองอาหารและการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  โดยชมรมมีการประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล เชน โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือไดรับความ

รวมมือจากสาขาสภาผูสูงอายุฯในจังหวัดของตนเอง 

2. กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพทางดานจิตใจ  เปนกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุไดมารวมกันให

เกิดเปนบรรยากาศที่สนุกสนาน ผอนคลายความเหงา ซึ่งไดแกกิจกรรมดังนี้ 

2.1) กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่ทําใหผูสูงอายุรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน

ใจ เชน มีการรวมกลุมกันเลนดนตรี มีกิจกรรมการบันเทิง การรองเพลงคาราโอเกะ กิจกรรมทัศนศึกษา  

ในบางแหงมีการจัดแขงขันกีฬา และการจัดงานฉลองวันครบรอบวันเกิดเพื่อสรางใหผูสูงอายุเกิดความ

ประทับใจและมีความรูสึกที่ดีไมรูสึกวาตนถูกทอดทิ้ง 

2.2) กิจกรรมทางศาสนา เนื่องจากศาสนาเปนส่ิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูสูงอายุ

และการที่วัดเปนศูนยรวมแหงความศรัทธาของทุกคน  จึงเกิดเปนกลุมกิจกรรมดานการปฏิบัติธรรม 

การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เปนตน 

3. กิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคม  เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอบรมใหความรูตางๆ 

ตลอดจนการทําประโยชนเพื่อสังคมซ่ึงไดแกกิจกรรมดังนี้ 

3.1) กิจกรรมการฝกอบรม เชน การติดตอหาวิทยากรมาบรรยายใหความรูในเร่ือง

ที่อยูในความสนใจของผูสูงอายุและคนในชุมชน เชน การใหความรูเร่ืองการรับประทานอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ การใหความรูเร่ืองการเขียนโครงการ และการเขาถึงสิทธิ เปนตน 

3.2) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงคใหลด ละ เลิก พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ     

เชน การลดละเลิกการสูบบุหร่ีในวัยสูงอายุ การลดละเลิกการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เปนตน 

3.3) กิจกรรมการจัดต้ังศูนยหรือกลุมที่ใหบริการแกผูสูงอายุในชุมชน เชน                

การจัดต้ังศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ การจัดต้ังสถานดูแลผูสูงอายุในชุมชน  
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3.4) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เชน การจัดใหผู สูงอายุทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนที่สถานสงเคราะหผูสูงอายุ การเยี่ยมบานผูสูงอายุ และกิจกรรมการชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัยธรรมชาติตางๆ 

นอกจากการรวมกลุมทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ มีการศึกษารูปแบบการจัดบริการสําหรับ

ผูสูงอายุที่เกิดข้ึนในชุมชน พบวา มีการรวมกลุมทํากิจกรรมภายในศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 

ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุ นิยมจัดกิจกรรมซึ่งสามารถแบงไดเปน 6 ลักษณะ  
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสมาคมและนันทนาการ (Social and Recreation 

Programs) เพื่อเสนอโอกาสสําหรับการร่ืนเริงเพื่อความสนุกสนานและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  

สรางการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและสถานภาพทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปของตนเอง และสรางการ

พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน  ภาพรวมกิจกรรมนี้มุงเนนเสริมสรางการ

ปรับตัวทางสังคมและจิตใจแกผูสูงอายุ ลักษณะการจัดกิจกรรมที่จัดข้ึนไดแก การจัดงานฉลองใน

โอกาสวันสําคัญ เชน วันชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันสําคัญทางศาสนา นอกจากนั้นอาจมกีารจดั

กิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ เชน การลีลาศ การรองเพลง การเลนดนตรี รวมทั้งการเลนกีฬาในรมและ

เกมสตางๆ   
2. กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Cultural 

programs)  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขาใจถึงความสามารถในการเรียนรู

ของตน ตลอดจนจดจําและเรียนรูขอเท็จจริงที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุในสังคมบาง

ประการ ดังนั้น ความหมายของกิจกรรมเพื่อการศึกษาจึงหมายถึง ความสามารถในการเรียนรู ความ

เขาใจ การจดจํา การแกไขปญหา และการพัฒนาทักษะตางๆ ของผูสูงอายุ  กิจกรรมบางประการที่เปน

สวนหนึ่งของการศึกษาและวัฒนธรรม ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับขอมูล ขาวสารทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและการปกครองของประเทศ  การใหความรูเกี่ยวกับผูบริโภค กิจกรรมการพัฒนาตนเอง และ

บทบาทในการมีสวนรวมในชุมชน 
3. กิจกรรมดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ (Health Services and Nutrition 

Programs) กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย การใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยมีจุดมุงหมายสําคัญ 

คือ การชวยใหสมาชิกดูแลสุขภาพของตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจใหอยูในสภาพที่ดีที่สุด  

กิจกรรมในการใหบริการทางดานสุขภาพอนามัย จะประกอบไปดวยบริการตางๆ ดังนี้ 

1) การบริการตรวจสุขภาพ เชน การตรวจรางกายเบ้ืองตน การตรวจวัดความดัน 

เปนตน  ซึ่งในการใหบริการนี้อาจจัดในรูปของกลุมแพทยอาสาสมัครเคล่ือนที่ ใหบริการตามชุมชน

ตางๆ หรือจัดกลุมบุคลากรทางสาธารณสุขไปเยี่ยมบานเพื่อใหคําแนะนําในการรักษาสุขภาพ เปนตน 
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2) การใหคําปรึกษาแนะนํา หรือจัดกลุมอภิปรายเก่ียวกับสุขภาพ เพื่อสงเสริมให

ผูสูงอายุเกิดความเขาใจในตนเองทั้งสภาพรางกายและจิตใจ 

3) การใหบริการดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เชน การสงเสริม

ทางดานโภชนาการ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา และการอนามัย 

4) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผูสูงอายุ เชน การใหบริการทางดานกายภาพบําบัด 

โดยมีการอํานวยความสะดวกเร่ืองของอุปกรณกายภาพบําบัดตางๆ และการใหบริการดานอาชีวบําบัด 

เพื่อใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนและมีนักอาชีวบําบัดคอยดูแลใหคําแนะนําใหผูสูงอายุ

ทํางานอดิเรกตามที่ตนถนัดและมีความสนใจ เชน การจักสาน  การปน แกะสลัก การทําการฝมือตางๆ 

เพื่อเปนการผอนคลายอารมณและชวยแกสภาพจิตใจท่ีบกพรองและเพื่อกอใหเกิดความเพลิดเพลิน

รวมทั้งเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5) การอบรมความรูทางดานสุขภาพ อนามัย ใหแกบุคลาการทางการแพทย 

บุคคลทั่วไป ตลอดจนผูสูงอายุเอง ใหมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการบริการสุขภาพของผูสูงอายุทั้ง

สุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4. กิจกรรมดานโภชนาการ (Nutrition Programs)  ในสังคมปจจุบันนี้ผูสูงอายุจํานวน

มากท่ีขาดความรู ขาดเคร่ืองอํานวยความสะดวก และขาดความสามารถในการจัดซื้อหรือในการ

เตรียมอาหารเพื่อตนเอง  โดยกิจกรรมดานโภชนาการนี้จะใหบริการแกผูสูงอายุที่อยูโดดเด่ียว และเปน

การประสานใหผูสูงอายุไดรับบริการดานโภชนาการตามที่เขาตองการ ซึ่งจุดมุงหมายเพื่อเปน

หลักประกันวาผูสูงอายุตองไดรับอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรือตามหลักโภชนาการ และเพื่อชวยเหลือผูที่

ไมแข็งแรงไมสามารถประกอบอาหารไดดวยตนเอง  
5.  กิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคแกผูสูงอายุ(Creative Thinking 

Programs )การสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคข้ึนในวัยสูงอายุนั้นเปนส่ิงที่มีประโยชนตอผูสูงอายุ

เปนอยางมาก เนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญเปนผูที่มีอาการเจ็บปวยทางกาย ทางใจ ทุพพลภาพ การ

สูญเสียสถานภาพทางสังคมและและเศรษฐกิจตองพึ่งพาผูอ่ืนตลอดเวลา ดังนั้นการสรางความรูสึกวา

ตนเองเปนผูที่มีคุณคา ยังสามารถกระทําบางอยางไดดวยตนเองน้ัน จะเปนส่ิงที่เหมาะสมและเปน

ประโยชน ลักษณะกิจกรรมท่ีสะทอนถึงการสงเสริมความคิดสรางสรรคในวัยสูงอายุมีหลายประเภท 

ไดแก 1) การเขียน 2) งานศิลปะ 3) ดนตรี 4)การเลนละคร  5)การรําและเตนรํา 
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7. แนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

7.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ 

มีนักคิดไดกลาวไวหลายทฤษฎี แตในที่นี้ไดคัดเลือกที่ใกลเคียงกับสถานการณและ

ลักษณะการประกอบอาชีพของผูสูงอายุเพียง 2 ทฤษฎี ไดแก  

7.1.1 ทฤษฎีการพัฒนาทางอาชีพของซูเปอร (Donald Super) (Super Theory of 
Vocational Development) โดยซูเปอรใหความสําคัญกับอัตมโนทัศนแหงตน (Self-Concept) ของ

บุคคล โดยเขาเช่ือวา การพัฒนาทางอาชีพ คือการพัฒนาอยางองครวม ระหวางจิตใจและรางกายไป

พรอมๆ กัน โดยสิ่งเหลานี้ มีอิทธิพลตอการทําหนาที่และการเลือกอาชีพ โดยทฤษฎีของซูเปอรได

จําแนกข้ันตอนการพัฒนาอาชีพออกเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ (คเชนทร ปานสงฆ, 2551: น.26-27) 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันการเจริญเติบโต (Growth Stage) เปนชวงเวลาต้ังแตแรกเกิดจนถึง

อายุ 14 ป ข้ันนี้ เด็กเร่ิมพัฒนาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง หรือที่เรียกวา ‘อัตมโนทัศน’ (Self-

Concept) เด็กจะพยายามหาประสบการณที่หลากหลาย และพัฒนาความเขาใจของเขาเก่ียวกับ

ความหมายและจุดมุงหมายของงาน  

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันการสํารวจ (Exploration Stage) เปนชวงเวลาระหวางอายุ 15-24 ป 

ข้ันนี้ บุคคลจะประจักษและยอมรับวา ความตองการของเขามีผลตอการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพ เขาจะ

เร่ิมตระหนักถึงความสัมพันธระหวางความสนใจและความสามารถกับโอกาสในงาน เขาจะแสวงหา

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพซ่ึงสอดคลองกับความสนใจและความสามารถของเขา  

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันสรางหลักฐาน (Establishment Stage) เปนชวงเวลาระหวางอายุ 

21-44 ป  ข้ันนี้ บุคคลจะไดรับความสําเร็จโดยมีสมรรถภาพในการประกอบอาชีพจากการฝกฝนและ

อบรม และการมีประสบการณในการงานที่ผานพบมา และบุคคลเร่ิมมีความกาวหนาในอาชีพเพิ่มมาก

ข้ึนตามลําดับ  

ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันการธํารงรักษา (Maintenance Stage) เปนชวงเวลาอายุ 45-67 ป 

บุคคลจะพยายามรักษาและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของเขา โดยการฝกอบรมเพิ่มเติมใน

ระหวางปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บุคคลจะเร่ิมวางแผนเกี่ยวกับการเกษียณอายุจากงาน  

ข้ันตอนที่ 5 ข้ันการเส่ือมถอย (Decline Stage) เปนชวงเวลาต้ังแต 64 ปข้ึนไป 

สภาพรางกายและสติปญญาของบุคคลเร่ิมเส่ือมถอย ประสิทธิภาพในการทํางานเร่ิมลดลง ดังนั้น 

บุคคลจึงตองเปล่ียนบทบาทของตนใหม กลายเปนบุคคลผูมีสวนรวมหรือเปนผูสังเกตการณในกจิกรรม

ตางๆ แทนการเปนผูปฎิบัติหรือผูรับผิดชอบโดยตรงของกิจกรรม   
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ถึงแมทฤษฎีของซูเปอรใหความสําคัญกับการพัฒนาต้ังแตวัยเด็ก ที่ตองแสวงหาความสนใจ 

และพัฒนาจากความรู ประสบการณ จนเกิดการตระหนักรูในมโนทัศนแหงตนก็ตาม แตในทฤษฎีนี้เช่ือ

วา ชวงอายุที่เขาสูวัยสูงอายุ ชวง 60-64 ป เปนชวงเวลาของการธํารงรักษาอาชีพใหคงอยู และเร่ิม

ถดถอยเมื่ออายุ 65 ป เปนตนไป  

7.1.2 ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพของไทดแมนและโอฮารา (David Tiedeman and 
R.P. Ohara) (Tiedman and O’ Hara Theory of Career Development) ทฤษฎีนี้เสนอวา การพัฒนา 

อาชีพเปนกระบวนการที่ซับซอน เกิดข้ึนในชวงระยะเวลายาวนาน และการตัดสินใจประกอบอาชีพใดๆ 

จะมีผลตอเนื่องไปถึงการตัดสินใจอ่ืนๆ ตามมาดวย บางคร้ังบุคคลมีส่ิงที่ทําใหเลือกตัดสินใจในเวลา

เดียวกัน ดังนั้นจึงตองเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับงาน  

ไทดแมน และโอฮารา (อางถึงใน คเชนทร ปานสงฆ, 2551, น. 29) ไดเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการตัดสินใจเลือกอาชีพ ไว 2 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันที่ 1 ข้ันการเตรียมและเลือกอาชีพ (Anticipation or Pre-occupation) แบงเปน 

4 ข้ันยอย ไดแก ข้ันสํารวจและประเมินตนเองในดานตางๆ ข้ันประมวลความคิด ข้ันลองตัดสินใจเลือก 

และข้ันทําใหกระจาง  

ข้ันที่ 2 ข้ันประกอบอาชีพและปรับตัวใหเขากับอาชีพ (Implementation and 

Adjustment) ซึ่งแบงเปน 3 ข้ันยอยๆ ไดแก ข้ันนําคนเขาสูอาชีพ หรือการศึกษาเพื่ออาชีพ ข้ันปฏิรูป

หรือข้ันปรับเปล่ียน และข้ันธํารงรักษาความมั่นคงในอาชีพ โดยบุคคลจะพยายามสรางความกาวหนา

ในอาชีพของตนและธํารงรักษาความมั่งคงในอาชีพใหคงอยูเร่ือยไป และการพัฒนาอาชีพวา เปน

กระบวนการที่บุคคลใชการทํางานเปนวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพและการปรับตัวทางสังคม  

ปจจุบันการเลือกอาชีพมีการเปล่ียนแปลงและมีการตัดสินใจไดในทุกชวงวัยของชีวิตคน  

การศึกษาที่ใชเปนขออางเสมอวา ชีวิตเร่ิมตนเมื่ออายุ 40 ป หมายถึง เปนวัยที่จะเลือกอาชีพที่

เหมาะสมกับตนเองที่สุด ประจักษพยานที่สําคัญ ไดแก หนังสือที่วางขายและไดรับความนิยมมากใน

ตลาดหนังสือ เปนหนังสือที่เกี่ยวกับอาชีพของวัยผูใหญหลังอายุ 25 ปไปแลว นอกจากนี้ รายงาน

วารสารวิชาการ วารสารเพื่อบันเทิงทั่วไปอีกดวย และปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเลือกอาชีพหรือเปล่ียน

อาชีพมีมากข้ึนจากเดิมเมื่อ 70 ปกอนปจจัยตางๆ เหลานั้น ไดแก วิถีชีวิตที่เปล่ียนไป (Life-Styles) 

โครงสรางของครอบครัว (Family Patterns) การหยาราง (Divorce Rate) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) 

โอกาสในการศึกษา (Educational Opportunities) การทํางานมากกวาหนึ่งงาน (Dual Careers)  

การทํางานของสตรี (Working Women) และรวมถึงภาวะวิกฤติชวงวัยกลางคน (Midlife Crisis) และ 

การมีชีวิตที่ยาวข้ึน (Life Expectancy) ส่ิงเหลานี้มาเกี่ยวของกับการเลือกอาชีพ โดยเฉพาะของผูใหญ

หลังวัย 25 ปทั้งส้ิน (กฤษมันต วัฒนาณรงค, ออนไลน) 
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จากทฤษฎี 2 ทฤษฏีที่นําเสนออาจกลาวไดวา  ทั้งสองทฤษฎีมีความเชื่อวา การพัฒนา

ทางอาชีพเปนกระบวนการที่ไมส้ินสุดและมีพัฒนาการไปตลอดชีวิตของบุคคล แตละอาชีพตองมี 

การพัฒนาความรูและความสามารถที่แตกตางกันตลอดเวลา เปนการเพิ่มศักยภาพและความสําเร็จ

ของอาชีพ นอกจากนั้นปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประกอบอาชีพ ไดแก ความถนัด ความสนใจ คานิยม 

บุคลิกภาพ และอายุ  รวมทั้ง มโนทัศนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของมนุษยไดกวางขวางมากกวาเดิม 

ซึ่งทฤษฎีดังกลาว สามารถนําไปอธิบายการประกอบอาชีพของผูสูงอายุไดเปนอยางดี เนือ่งจากกองทนุ

ผูสูงอายุไดมีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือ การใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินไปประกอบอาชีพ  ดังนัน้คณะวจิยั

จึงนําแนวคิดการประกอบอาชีพมาอธิบายปรากฏการณดังกลาวนี้  
 

7.2  การประกอบอาชีพอิสระ  
การประกอบอาชีพอิสระ คือ การประกอบกิจการสวนตัวตาง ๆในการผลิตสินคา หรือ

บริการที่ถูกตองตามกฎหมาย เปนธุรกิจของตนเอง ไมวาธุรกิจนั้นเล็กหรือใหญก็ตาม ผูประกอบการ

สามารถที่จะกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินงานของตัวเองไดตามความเหมาะสม ๆ ไมมีเงินเดือน หรือ

รายไดที่แนนอนตายตัว ผลตอบแทนคือเงินกําไรจากการลงทุน  

7.2.1 ประเภทของอาชีพอิสระ มี 4 ประเภทคือ (สํานักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย, 

2551) 

1) การผลิต เชน ผลิตอาหาร ผลิตส่ิงประดิษฐ ผลิตของใช ฯลฯ  

2) ประเภทการบริการ เชน บริการนวด บริการแปลเอกสาร บริการถายเอกสาร 

บริการซัก – รีด ฯลฯ  

3) ประเภทซ้ือมา – ขายไป เชน ขายเส้ือผา ขายอาหารสัตว ขายของกินของใช ฯลฯ  

4) ประเภทการเกษตร เชน ปลูกผักผลไม เล้ียงสัตว ประมง ฯลฯ  

7.2.2 สิ่งที่ทําใหอาชีพอิสระแตละประเภทประสบผลสําเร็จ  

1) ประเภทการผลิต ควรมีลักษณะ มีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีโรงงานที่เหมาะสม 

จัดหาวัตถุดิบอยางมี ประสิทธิภาพได มีผลผลิตจํานวนมากคุณภาพสูง และจัดหาลูกจางที่คาแรงตํ่าได  

2) ประเภทการบริการ ควรมีลักษณะ ตรงเวลา บริการดี มีคุณภาพ ทําเลเหมาะสม 

(ที่ต้ังราน) สรางความพอใจใหลูกคา มีลูกคาประจํา และมีบริการหลังการขาย  

3) ประเภทซื้อมาขายไป ควรมีลักษณะ ทําเลเหมาะสม วิธีการขายดี มีสินคาให

เลือกมาก ราคาขายสมเหตุผล มีสินคาในรานมากเพียงพอ และปฏิบัติลูกคาอยางดี  
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7.2.3 ประเภทการเกษตร ควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ใชผืนดินอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ตนทุนการผลิตตํ่า  

3. การขนสงมีประสิทธิภาพทันเวลาผลผลิตไมเสียหาย  

4. ผลผลิตมีคุณภาพ    

7.2.4 ปจจัยหลักของการประกอบอาชีพ  

1. ทุน 

2. การตลาด 

3. ความรูในอาชีพนั้น 

4. การจัดการเร่ืองเทคนิค วิธีการและการวางแผน  

5. การบรรจุหีบหอ  

6. การประชาสัมพันธ  

7.2.5 คุณสมบัติของการเปนผูประกอบอาชีพอิสระ  

การเปนผูประกอบอาชีพอิสระ จําเปนตองมีคุณสมบัติตาง ๆ เพื่อประกอบการ           

เปน ผูประกอบอาชีพอิสระอยางมีคุณภาพ ไดแก  

1) กลาเส่ียง (Taking risk) การประกอบอาชีพอิสระแตกตางจากการเปนลูกจาง

เนื่องจากตองมีการลงทุน ในขณะที่เปนลูกจางไมตองลงทุนอะไร การลงทุนนั้นเปนการเสี่ยงอยางหนึ่ง

ซึ่งไมรูวาส่ิงที่เราลงทุนไปจะไดกําไรหรือขาดทุน แตในความเส่ียงนั้นผูประกอบอาชีพอิสระจะตอง

ไตรตรองใหรอบคอบและมีเหตุผลกอนที่จะลงทุนรวม ตองมีจิตใจอยากเปนผูชนะเสมอ  

2) มีความคิดสรางสรรค (Taking intitaive) การประกอบอาชีพอิสระ มิไดยึดติดกับ

รูปแบบใดๆ เนื่องจากผูประกอบอาชีพอิสระตองเปนนายของตัวเอง ดังนั้นในการปรับปรุงสินคาหรือ

บริการสามารถทําไดอยางมีอิสระเพื่อใหไดมาซึ่งกําไรในการดําเนินธุรกิจ    

3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง (Self Confidence) ผูประกอบอาชีพอิสระ จะตองเปนผู

ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการดําเนินกิจการของตนเอง จะรอใหใครมาชวยเหลืออยูตลอดเวลาไมได  

4) อดทน (Persistence and dealing wish failure) การดําเนินธุรกิจของตนเอง 

ยอมมีทั้งกําไรและขาดทุน โดยเฉพาะข้ันแรกจะตองประสบปญหาและอุปสรรคบางซ่ึงถือไดวาเปนเร่ือง

ธรรมดา  
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5) มีวินัยในตนเอง (Having discipline) การประสบความสําเร็จในอาชีพซ่ึงเราเปน

เจาของกิจการเองจําเปนตองมีวินัย มีกฎระเบียบ การทํางานตองทําสม่ําเสมอ มิเชนนั้นความสําเร็จใน

อาชีพอาจจะไมประสบผลสําเร็จเลย  

6) มีความทัศนคติที่ดีตออาชีพ (Good attitude) ไมวางานนั้นจะเปนงานที่มีเกียรติ

หรือไม ผูประกอบอาชีพอิสระ จะตองรักในงานที่ทําและใหเกียรติกับงานนั้น ๆ เสมอ  

7)  มีความรอบรู  (Seeking information) การประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความ

รอบรูอยูเสมอ เพื่อปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ประโยชนของ

การรับรูขาวสารจะสามารถทําใหปรับปรุงธุรกิจของตนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ผลที่ไดคือกําไรนั่นเอง  

8) มีมนุษยสัมพันธ (Good humen relationship) การประกอบอาชีพอิสระ จะตอง

เปนผูมีมนุษยสัมพันธอันดีเพื่อผลประโยชนในธุรกิจของตนเอง ไมวาจะเปนลูกคา บุคคลรอบขางหรือ

คูแขงก็ตาม เพราะการมีมนุษยสัมพันธอันดีจะทําใหมีความคลองตัวในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง 

9) มีความซื่อสัตว (Honesty with customer) ผูประกอบการอาชีพอิสระ จะตองมี

ความซ่ือสัตยและจริงใจตอลูกคา การบริการลูกคาใหเกิดความประทับใจในการขายสินคาหรือบริการ 

และกลับมาใชบริการอีกเปนหัวใจสูงสุด เพื่อผลประโยชนตอธุรกิจและตัวเองในที่สุด  

7.2.6 การเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสิ่งแวดลอม  

1) ในชนบท ในสภาพชุมชนชนบท ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร ผูสนใจ

ที่จะประกอบอาชีพอิสระจะตองมีความต้ังใจและชอบงานทาทาย มีพื้นฐานดานการคาหรือ

อุตสาหกรรมใหม ๆ ตัวอยางอาชีพ เชน เล้ียงเปดเทศขาย กาแฟค่ัว(ชง) รานตัดผม รานรับซอม 

รถจักรยานยนต เปนตน  

2) ชานเมือง ในยานนี้มีหนวยงานและแหลงการคากระจายอยูทั่วไป ลักษณะการ

ประกอบอาชีพมีความหลากหลายเปนอันมาก มีการแขงขันระหวางผูประกอบกิจการดวยกันสูง 

ผูสนใจตองคิดอยางรอบคอบ มีความรูในการประกอบอาชีพ เชน ทําน้ําแข็งยูนิตขาย รานซอมนาฬิกา 

รานซักอบรีด เปนตน  

3) ในเมือง ในยานนี้เปนการตลาดระบบสมัยใหม มีการแขงขันกันมากในเร่ืองราคา 

คุณภาพและบริการ ผูสนใจตองมีความรูในดานเทคนิคและการบริหารจัดการสูง จะตองมีแผนงานการ

ลงทุนที่รัดกุม สามารถแขงขันในตลาดได ตัวอยางอาชีพ เชน รานดอกไม  บริการโทรศัพท บริการซอม

รถยนต บริการถายเอกสาร เปนตน 
 

โดยสรุป ปจจัยหลักที่สําคัญในการประกอบอาชีพอิสระใหประสบความสําเร็จ มีดังนี้  

(กองสงเสริมการมีงานทํา, ม.ป.ป) 
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1. ทุน  เปนปจจัยแรกที่ควรคํานึง ซึ่งทุนคือ ส่ิงที่จะเปนปจจัยพื้นฐานของการประกอบ

อาชีพ โดยจะตองวางแผนแนวทางการดําเนินธุรกิจไวลวงหนา เพื่อใหทราบวาจะตองใชเงินทุน

ประมาณเทาไร  แลวพิจารณาวามีเงินทุนเพียงพอหรือไม  ถาไมพอจะหาแหลงเงินทุนจากที่ใด  อาจจะ

ไดจากการรวมหุนลงทุนกันในหมูญาติพี่นอง/เพื่อนฝูง  หรือการกูยืมจากหนวยงานราชการหรือสถาบัน

การเงินตางๆ  อยางไรก็ตาม ในระยะแรกไมควรลงทุนมากเกินไป  เนื่องจากยังไมทราบความตองการ

ของตลาดแรงงานที่แทจริง 

2. ความรู ในที่นี้หมายถึง ความรูในงานอาชีพที่จะมาประกอบอาชีพ  หากไมตอง

ศึกษาและฝกฝนขวนขวายหาความรู  โดยการเรียนจากสถาบันที่ใหความรูดานอาชีพซึ่งมีทั้งของ

รัฐบาลและเอกชน หรือสมัครเรียนกับชมรมตาง ๆ  หรือทํางานเปนลูกจางคนอ่ืน  หรือทดลองปฏิบัติ

ดวยตนเอง เพื่อใหมีความรูเกิดทักษะความชํานาญและประสบการณในการประกอบอาชีพนั้น ๆ 

3. การจัดการ  เปนความสามารถในการบริหารงานของแตละบุคคลในการจัดการ

เกี่ยวกับอาชีพตนเอง  เปนสวนที่เกี่ยวของกับการวางแผนการทํางาน ในเร่ือง คน  เงิน  เคร่ืองมือ  และ

กระบวนการทํางานตาง ๆ 

4. การตลาด  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง  เพราะหากสินคาและบริการที่ผลิตข้ึน

ไมเปนที่ติดหูติดตาของผูบริโภค ถือวากระบวนการทั้งระบบไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไม

สามารถแปรสินคาและบริการเหลานั้นใหเปนตัวเงินได  ดังนั้นการวางแผนการตลาดซ่ึงในปจจุบันมี

แขงขันสูง จึงควรไดรับการสนใจในการพัฒนาเทคนิคดานตางๆ  ใหทันสมัยเพื่อใหเปนที่สนใจของ

กลุมเปาหมาย 
 

7.3 การกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุไปประกอบอาชีพ 
ปญหาการมีรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีพของผูสูงอายุไทย นับเปนปญหาที่เกิดข้ึนมา

นานและยังไมสามารถทําใหลดนอยลงได ถึงแมรัฐบาลไดมีนโยบายสรางหลักประกันทางรายได โดย

การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุทั่วประเทศแลวก็ตาม แตเปนเพียงวิธีการหนึ่งที่ชวยบรรเทาปญหาดาน

รายไดของผูสูงอายุลงไดบาง ดังนั้นผูสูงอายุกลุมหนึ่งจึงตองแสวงหาอาชีพใหมหรือพัฒนาอาชีพเดิม

ใหกวางขวางมากข้ึน  

การเพิ่มโอกาสในการทํางานใหกับผูสูงอายุที่ยังสามารถประกอบอาชีพได จึงเปนแนวทาง

หนึ่งที่ถูกนํามาใช  เพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชศักยภาพที่มีอยูมาสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว 

โดยไมตองพึ่งพิงบุตรหลานหรือภาครัฐมากนักและยังเปนการสรางพลังอํานาจใหแกผูสูงอายุในสังคม

ทุนนิยมเชนนี้ดวย การมีอาชีพหรือขยายอาชีพที่มีอยูเดิมจึงเปนส่ิงที่ผูสูงอายุตางตองการ  
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กองทุนผูสูงอายุ เปนแหลงทุนหนึ่งที่สนับสนุนเงินกูยืมโดยไมมีดอกเบ้ีย สําหรับผูสูงอายุ

นําไปประกอบอาชีพ โดยในปงบประมาณ 2552 กองทุนผูสูงอายุไดใหการสนับสนุนการกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพรายบุคคลแกผูสูงอายุ 3,138 ราย และรายกลุมแกผูสูงอายุ จํานวน 22 กลุม 

ลักษณะอาชีพที่ผูสูงอายุนําเงินกูยืมไปใช สวนใหญเปนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เนื่องจากเปนอาชีพเดิมของผูสูงอายุอยูแลว โดยนําเงินที่กูยืมไปซ้ือปุย เมล็ดพันธุ/หนอ รวมทั้งพลิกฟน

ดินดวย อีกจํานวนหนึ่งนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพคาขายตามความถนัดที่มีอยู ขยายรานคาเดิม 

และจัดต้ังรานคาข้ึนใหม การประกอบอาชีพดานปศุสัตว เปนอาชีพที่ผูสูงอายุนิยมเปนอันดับถัดมา 

นอกนั้นผูสูงอายุนําเงินไปซื้อพันธุสัตว และจัดทําคอกสัตว งานบริการ / รับจาง และงานหัตถกรรม งาน

ฝมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ลักษณะอาชพีที่ผูสูงอายกุูยืมเงินไปดําเนินการ 

ประเภท จํานวน ลักษณะอาชีพ 

เกษตรกรรม 1,102 ทํานา นาป นาปรัง นาเกลือ และทํานาตามฤดูกาล 

  ทําสวน ปลูกดอกไม (ดอกรัก, ดอกดาวเรือง,ดอกมะลิ)ไมประดับ  

   ปลูกผัก ไดแก ชะอม หนอไมหวาน พืชผักสวนครัว แตงกวา 

ขาวโพด กลวย มะมวง มะนาว สับปะรด สวน

ยางพารา  สวนปาลม ยูคาลิปตัส 

  ทําไร ไรนาผสม ไรมันสําปะหลัง ขาวโพด ออย ถั่วลิสง ไรมะละกอ 

ไรนอยหนา 

คาขาย 939 คาขายท่ัวไป ขายขอ งชํ า  ผั กสด  เ ม็ ดมะม ว ง หิมพานต  ขายแห  

ถานหุงขาว ตุกตา เส้ือผา ของเลน ลอตเตอร่ี หนังสือมือสอง  

  ขายอาหาร พ ริ กแก ง  ก ว ย เ ต๋ี ย ว  ข า ว ร าดแก ง  อาหา รตาม ส่ั ง  

ขนมจีนโบราณ กะหร่ีพัฟ ปลาทูน่ึง ไกทอด/ยาง หมูปง ขาว

เหนียว สมตํา ผลไมตามฤดูกาล 

  คาขายขนม  ขนมหวาน ขนมครก ขนมอบ ขนมถาด 

  เคร่ืองด่ืม กาแฟโบราณ นํ้าอัดลม 

823 ปศุสัตว เล้ืยงเปด ไก (ไกไข ไกพื้นเมือง) โค กระบือ สุกร แพะ ป ศุ สั ต ว /
ประมง  ประมง เล้ืยงปลา เล้ียงกบ เขียด ตัวออด  

บริการ/ 
รับจาง 

177 ชางท่ัวไป รับเหมากอสราง ซักอบรีด เย็บผา ซอมแซมเส้ือผา ทํากระทงจาก

ขาวโพด คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เสริมสวย 

หัตถกรรม 97  ทอผา จักสาน ทอเสื่อ ประดิษฐตะกรา สานปลาสลิด  
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ในสวนของผูขอกูรายกลุมนั้น กองทุนผูสูงอายุมีระเบียบใหผูสูงอายุรวมกลุมกันไมเกิน 5 คน 

กูยืมกลุมละไมเกิน 100,000 บาท ในชวงป 2552 ผูสูงอายุไดกูยืมเงินระหวางกลุมเพื่อประกอบอาชีพ

ดานการเกษตรเกือบทั้งหมด มีเพียง 3 กลุม ที่กูยืมไปประดิษฐ ทอผา และ 1 กลุม ประกอบอาชีพ

คาขาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ลักษณะอาชพีที่ผูสูงอายกุูยืมเงินเปนรายกลุม 

ประเภท จํานวน ลักษณะอาชีพ 

เกษตรกรรม 9 เกษตรพอเพียง ผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ เพาะเห็ดในโรงเรือน 
ปศุสัตว  4 เล้ียงสัตว เล้ียงโค เล้ียงหมู เล้ียงกระบือ 
ประมง 4 เล้ียงปลาในกระชัง ปลาดุก ปลานิล กุง 
หัตถกรรม 3 ประดิษฐตนไมมงคล ทอผา งานประดิษฐตางๆ   
คาขาย 1 หมูทอดกระเทียม 

 

8. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพในการชําระหนี้ 

กองทุนผูสูงอายุ มีบริการใหเงินกูยืมสําหรับผูสูงอายุที่ประสงคจะประกอบอาชีพ สามารถ

กูยืมเงินไดในลักษณะของการกูยืมรายบุคคลและการกูยืมแบบกลุม เปนการใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกผูสูงอายุไดมีโอกาสเขาถึงแหลงทุนเพื่อนํามาประกอบอาชีพได  อยางไรก็ตาม เมื่อเปนการ

กูยืมเงิน หมายความวา ผูกูจะตองชําระคืนภายในระยะเวลาที่ตกลงไว หากไมสามารถชําระคืนไดผูกู

นั้นจะถูกดําเนินการอยางไรอยางหนึ่งตามที่ระบุไวในสัญญา โดยทั่วไปสถาบันการเงินหรือธนาคาร

พาณิชยทั่วไป กอนที่จะอนุมัติเงินกูใดๆ มีหลักในการพิจารณาศักยภาพในการชําระหนี้ของผูที่มายื่น

ขอกู ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

8.1 หลักการในการพิจารณาผูขอกูจากขอมูลและเอกสารเบื้องตน เรียกอีกแบบหนึ่ง
วา ขั้นตอน 3P เพื่อชวยใหสามารถมองภาพรวมผูกูไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ประกอบดวย (การวิเคราะห

เครดิตสมัยใหม, 2009) 

(1) วัตถุประสงค (Purpose)  การอนุมัติเงินกูของธนาคารพาณิชยจะตองรูกอนวา

ผูกูตองการเงินทุนเทาใด ไปทําอะไร ตองการเงินทุนระยะสั้น หรือตองการเงินทุนระยะยาวเพ่ือสราง

โรงงาน เคร่ืองจักร การทราบความตองการ หรือวัตถุประสงค จะทําใหทราบแหลงที่มาของเงินรายไดที่

จะมาชําระหนี้คืนธนาคารดวยเชนกัน การใชเงินกูที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น มีความเส่ียงสูงมาก 

เพราะเงินจะถูกใชไปในชองทางที่ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ และไมสามารถคืนเงินไดในที่สุด  
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 (2) ความสามารถในการชําระหนี้ (Payment)  การอนุมัติเงินกูยังตองดูดวยวา 

เมื่อลูกคาไดเงินทุนไปใชในกิจการแลว จะมีความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียไดหรือไม 

การวัดความสามารถขางตนนี้เปนการวิเคราะหดูวา เงินทุนที่ลูกคาไดไปนั้น ลูกคานําไปลงทุนสินทรัพย

อะไร ถูกตองตามวัตถุประสงคหรือไม และสินทรัพยเหลานั้นทําใหเกิดรายไดและกําไรกับลูกคาได

อยางไร และลูกคามีเงินคงเหลือที่จะมาชําระหนี้คืนแกธนาคารไดหรือไม เทาใด และในระยะเวลา

เทาใด 

(3) การปองกันความเส่ียง (Protection) ในการอนุมัติเงินกูของธนาคารใหลูกคา

นั้น ในบางคร้ังลูกคาแมวาจะมีความสามารถในการชําระหนี้ได แตก็ไมมีความเต็มใจที่จะชําระ หรือใน

บางกรณีเกิดภาวะของรายไดและกําไรของลูกคาไมเปนไปตามที่คาดการณไว ลูกคาก็จะไมสามารถ

ชําระหนี้ไดแมวาจะเต็มใจชําระก็ตาม เหตุการณเหลานี้อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ทําความเสียหาย

ใหกับธนาคารพาณิชย เพื่อลดความเส่ียงดังกลาว ธนาคารพาณิชยจึงเรียกหลักประกันใหมีมูลคา

เหมาะสมและเพียงพอตอความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได 

8.2  องคประกอบทั่วไปในการพิจารณากูเงิน หรือ หลัก 5C  

  การวิเคราะหเพื่อใหอนุมัติเงินกู โดยใชหลัก 5C นี้ไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือประเมินผู

ขอกูทุกรายประกอบการตัดสินใจใหอนุมัติเงินกูหรือไม โดยที่ C แตละตัว มีความหมายดังนี้ (หลักของ 

5 C’s, ม.ป.ป.) 

2.1 คุณสมบัติของผูกู (Character)  การวิเคราะหคุณสมบัติของผูกู หมายถึง การ

พิจารณาผูกูในดานตาง ๆ กรณีถาเปนบุคคลจะพิจารณา เชน ประสบการณ การศึกษา อายุ อุปนิสัย 

ความต้ังใจ กรณีเปนบริษัทจะพิจารณาจากความพรอมและประสบการณของทีมงาน การวิเคราะห

คุณสมบัติของผูกูนี้ก็เพื่อใหมั่นใจไดวาลูกคามีความต้ังใจและสามารถนําเงินทุนนี้ไปใชในการ

ประกอบการใหประสบความสําเร็จตามที่ต้ังใจไว เปนตน 

2.2 ความสามารถในการชําระหนี้ (Capacity)  การวิเคราะหความสามารถในการ

ชําระหนี้ของลูกหนี้  

2.3 เงินทุน (Capital)  การลงทุนในสินทรัพยของนั้น ผูกูควรจะมีเงินทุนของตนเอง

สวนหนึ่งมาลงทุนดวย ไวสําหรับสํารองจายในกรณีที่ธุรกิจติดขัดหรือผลกําไรไมไดตามเปาหมาย ผูกู

ยังสามารถนําเงินทุนที่เก็บไวมาชําระได  ธนาคารมักจะไมสนับสนุนโครงการที่จะขอเงินกูทั้ง 100 %  

ถาผูกูนําเงินทุนสวนตัวมาลงมากเทาใดความเส่ียงของธนาคารก็นอยลงเทานั้น เพราะการท่ีผูกูนํา

เงินทุนสวนตัวมาลงมาก ก็จําเปนอยูเองที่จะตองทุมเทแรงกายแรงใจใหกับธุรกิจจนสุดความสามารถ 
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2.4 หลักประกัน (Collateral)  หลักประกันที่ธนาคารพาณิชยรองขอจากลูกคานั้น

ก็เพื่อใชปองกันความเส่ียงธนาคารอาจไดรับ กรณีที่ผูกูไมชําระหนี้คืน ทางธนาคารก็ยังจะไดรับเงินคืน

จากสินทรัพยที่คํ้าประกัน ซึ่งแลวแตการพิจารณาวาควรมีหลักประกันมากนอยเพียงไร  โดยพิจารณา

จากความเสี่ยง  ถามีความเสี่ยงนอยหลักประกันก็นอย ถามีความเสี่ยงมากหลักประกันก็ควรมาก

เชนกัน 

2.5 สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูและแนวโนม (Condition) เปนส่ิงที่อยูนอกเหนอืการ

ควบคุมอันมีปจจัยหลายอยาง ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ  

ปญหาทางดานนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา  ปญหาส่ิงแวดลอม  

ความผันผวนของตลาด การข้ึนลงของราคาวัตถุดิบ  ส่ิงเหลานี้สงผลตอการชําระการชําระเงินคืนของผู

กู ซึ่งผูอนุมัติจะตองนํามาพิจารณาประกอบ  
 

8.3 ดัชนีชี้วัด“ความต้ังใจชําระหนี้ หรือ “คะแนนเครดิต” (Credit Scoring) 
 คะแนนเครดิต (credit scoring) หรือ ดัชนีชี้วัดความต้ังใจชําระหนี้ เปนเคร่ืองมือที่บริษัท

ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด (NCB) จะนํามาใชวัดพฤติกรรมการชําระหนี้ โดยการนําเอาประวัติการ

ชําระหนี้มาประมวลผลในเชิงสถิติออกมาเปนคะแนน เพื่อใหรูวาพฤติกรรมในการชําระหนี้ดีหรือไม 

Credit Scoring ตัวนี้ จะไปเสริมเปนการพิจารณาอนุมัติใหกูเงิน เพิ่มวัดความต้ังใจในการชําระหนี้ของ

ผูกู เนื่องจาก แมวาผูกูมีความสามารถในการชําระหนี้สูง แตมีความต้ังใจในการชําระหนี้ตํ่า ผูกูรายนั้น

ถึงแมมีเงินอยู มีหนี้สิน แตไมยอมจาย ซึ่งมักจะสะทอนออกมาวา “ไมกลัว ไมมี ไมหนี ไมให ถึงมีก็

ไมให” ดังนั้น Credit Scoring จะเปนเคร่ืองมือใชเปนตัววัดเสริมจากตัวที่เคยมีอยูเดิม เปนการกรองอีก

ชั้น ใครตกเกณฑเหลานี้ก็จะถูกปฏิเสธไป และเช่ือวา credit scoring จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยลดความ

เสี่ยงในการบริหารจัดการสินเช่ือใหกับสถาบันการเงินไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มโอกาสในการ

เขาถึงสินเช่ือของบุคคลที่แตกตางกัน โดย credit scoring เปนการเอาประวัติของบุคคล เชน 

พฤติกรรมการกอหนี้ พฤติกรรมการชําระหนี้ รวมถึงพฤติกรรมการชําระคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา 

คาไฟ คาโทรศัพท มาพิจารณา เพราะหากการจายชําระหนี้ การชําระคาสาธารณูปโภคตรงตามเวลา

ในจํานวนที่ครบถวน ก็จะสะทอนความรับผิดชอบตอการชําระหนี้ของบุคคลนั้นไดอยางชัดเจน  

(สรวิศ อ่ิมบํารุง, 2554) 

โดยสรุปแลว จะเห็นวาการพิจารณาอนุมัติเงินกู การวิเคราะหตองใชเคร่ืองมือหลายตัว

ประกอบกัน ไมไดดูแคปจจัยใดปจจัยหนึ่งเทานั้น แตตองดูองคประกอบทุกอยางประกอบกันไปใน

ภาพรวม กองทุนผูสูงอายุก็เชนกัน ในการใหกูยืมเงิน เกิดจากความปรารถนาดีของกองทุนที่ตองการให

ผูสูงอายุไดเขาถึงแหลงทุน เพื่อนําเงินทุนไปใชในการประกอบอาชีพไดโดยไมตองกังวลเกี่ยวกับการ
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จายเงินคาดอกเบ้ีย กองทุนจึงตองมีหลักเกณฑที่ดีและผูที่ยื่นกูนั้นก็จะตองพิสูจนถึงความต้ังใจจริง 

ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขใหประสบความสําเร็จ อันจะทําใหผูสูงอายุที่มาขอกูนั้นมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

ในที่สุด ดังนั้นกองทุนผูสูงอายุอาจนําหลัก 3P หรือ 5C และคะแนนเครดิต มาใชเปนแนวทาง 

ในการวิเคราะหเพื่อพิจารณาอนุมัติผูกูได  

 

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

9.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ  

เล็ก สมบัติ และคณะ (2551) ศึกษา แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ   

ผลการศึกษาขอมูลเอกสารและภาคสนาม พบวา ส่ิงที่เปนโอกาสตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

คือ 1) นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุของรัฐบาล ปจจุบันไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ โดยใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการ และการประสานเช่ือมโยงทรัพยากร 2) การมีกฎหมายรองรับ 

การทํางาน ไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 รวมถึง ประกาศ ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ  

ที่บัญญัติใหสอดคลองเจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานที่เอ้ือตอการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค ทําใหมีเครือขายของกระทรวงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ชวยใหผูสูงอายุเขาถึงบริการ

ไดมากข้ึน และปจจัยที่ เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางานของกองทุนผูสูงอายุคือ การไมได รับ 

ความรวมมือจากหนวยงานในระดับจังหวัดคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ งานวิจัยไดเสนอวิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุ คือ “สรางโอกาสสําหรับ

ผูสูงอายุอยางถวนหนา”  โดยกําหนดใหวัตถุประสงคของกองทุน ดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนบทบาทของ

รัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกผูสูงอายุ 2) เพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูผูสูงอายุ 

และองคกรสาธารณประโยชน และหนวยงานภาครัฐ  3) เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและ

ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ และกําหนดพันธกิจของกองทุนผูสูงอายุ คือ กองทุน 

ที่สนับสนุนการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ ใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยยุทธศาสตรประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสราง

ศักยภาพของกองทุนใหเอ้ือตอการสรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา มี 4 แผนงาน ไดแก  

1) แผนการปรับโครงสรางองคกร 2) แผนการพัฒนาศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ  3) แผนการปรับปรุงโครงสรางภายใน
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กลุมกองทุนผูสูงอายุ 4) แผนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

มี 2 แผนงาน ไดแก1) แผนการสรางวิสัยทัศน ของคณะกรรมการ รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการดําเนินงาน

ผูสูงอายุ 2) แผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถในการทํางานเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคต ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวน

รวมของเครือขาย มี 3 แผนงาน ไดแก 1) แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค2) แผนพัฒนา

ระบบการสนับสนุนเชิงพื้นที่ 3) แผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

สาธารณประโยชน ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการสรางความยั่งยืนของกองทุนผูสูงอายุ มี 2 แผนงาน 

ไดแก 1) แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของกองทุน 2) แผนการระดมทุนจากภาคธุรกิจ

เอกชน 
 

 

9.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินกองทุนตางๆ  
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2551) ได ประเมินผลการดําเนินงาน 11 ป ของกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการพบวา ในสวนของตัวชี้วัดเร่ืองการชําระหนี้พบวา สัดสวนจํานวนเงินที่ไดรับชําระ

หนี้คืนจากจํานวนเงินที่ใหกูยืมทั้งหมด มีพิสัยระหวาง รอยละ 12 ถึงรอยละ 14 ซึ่งถาเปรียบเทียบกับ

สัดสวนการชําระหนี้ข้ันตํ่าในตลาดการเงินทั่วไปที่ต้ังไวที่รอยละ 10 ก็ถือวากองทุนมีการบริหารจัดการ

ลูกหนี้อยูในระดับดี และสําหรับแนวทางในการจัดการหนี้สิน กองทุนมีแนวทางโดยการสงจดหมายแจง

เตือนและเชิญมารับสภาพและประนอมหน้ี และสงบุคคลผูรับผิดชอบไปติดตามทวงถามหนี้ที่คางชําระ 

แตทั้งนี้ยังไมมีการฟองรองลูกหนี้ผูใด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2552) ไดศึกษา การสรางระบบติดตามและประเมินผล

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีกลุมเปาหมายเปนผูแทน

องคกรคนพิการจาก 5 จังหวัดนํารอง พบวา การติดตามเงินกองทุนฯ นั้นเจาหนาที่ของสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ไมมีการลงพื้นที่ทุกเดือน แตไดมีการลงพื้นทีไ่ป

บางอยางนอยหนึ่งคร้ังหลังจากที่ผูกูยืมฯ ไดรับอนุมัติเงินกูแลว  สาเหตุมาจากสํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

มีงานตามภารกิจที่ตองดําเนินการจํานวนมาก ทําใหการลงพ้ืนที่ไมสามารถทําไดอยางตอเนื่อง  เมื่อมี

ผูกูยายที่อยู ก็ไมสามารถระบุไดวายายไปไหน มีการเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอะไรและจะติดตอ

กับบุคคลใดได  เมื่อมีอาสาสมัครเพื่อนชวยเพื่อนซ่ึงเปนตัวแทนคนพิการที่คัดเลือกบุคคลที่มี

ความสามารถในการเจรจาเร่ืองของการกูยืมเงินกองทุนฯ ลงพื้นที่ไปตามหาผูกูที่มีภาวะเส่ียงหนี้สูญ  

ก็ยากลําบากมาก เมื่อตามหาผูกูไมพบ จําเปนที่ตองตามหาผูคํ้าประกัน ซึ่งก็ยิ่งยากลําบากมากข้ึนไป
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อีก  เนื่องจากคุณสมบัติของผูคํ้าประกันมีการเปดโอกาสกวางเกินไป ผูคํ้าประกันบางคนไมไดอยูบาน

ใกลกับผูกูยืมเงินกองทุนฯ ทําใหตามหาไมพบ มีการใชเงินไมตรงวัตถุประสงคเนื่องจากขาดความรู

ความเขาใจในการประกอบอาชีพ และการลงทุน ความเขาใจผิดตอการกูยืมคนพิการไมเขาใจเกี่ยวกับ

เงินกองทุนฯ วาตองชําระคืน คิดวาเปนเงินสงเคราะหคนพิการไมใชคืนก็ได การชําระหนี้และผูกูมี

ปญหาในการชําระหนี้ กลาวคือ ผูกูตองนําเงินไปสงที่สํานักงานพัฒนาสังคมฯ หรือฝากเจาหนาที่รัฐ  

หรือญาติไปสงให แตบุคคลดังกลาวไมไดนําเงินมาชําระหนี้ตามความประสงคจึงเกิดปญหาตามมา 

ดิเรก ปทมสิริวัฒน และคณะ (2552) ได ประเมินผลกองทุนสุขภาพตําบล โดยใช
หลักการสุมตัวอยาง 120 กองทุน ดําเนินการในปลายป 2552 – ตนป 2553 ใชวิธีการประเมิน
ผสมผสาน ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวา มีความต่ืนตัวในระดับพื้นที่ที่กองทุนสุขภาพรูปแบบเกิดข้ึนโดย
อิสระและความคลองตัวในการบริหารเงินงบประมาณ ภายใตโครงสรางคณะกรรมการบริหารกองทุน 
และหลักเกณฑการเบิกจายกองทุน ระเบียบการรักษาเงิน ทําใหเกิดกิจกรรมใหมๆ มากมาย ในจํานวน
นี้มีความคิดริเร่ิมหรือนวัตกรรมที่นาสนใจ เทศบาลและ อบต. จํานวนมากไดจัดสรรงบประมาณสบทบ
ใหมากกวาเกณฑที่ สปสช. กําหนด เนื่องจากเห็นวา กองทุนมีเงินดําเนินการมากกวาเกณฑและเหน็วา 
มีกิจกรรมที่ควรดําเนินการ (หรือใหการสนับสนุน) ถาหากเงินทุนนอยเกินไปจะเปนอุปสรรค โดยมี
หลายหนวยงานขอรับการสนับสนุนจากกองทุน (สถานีอนามัย ประชาคมในทองถิ่น) ในพื้นที่ที่
ประชาคมเขมแข็งเปนทุนอยูแลว มีบทบาททําขอเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน แต
พบวา สวนใหญยังขาดทักษะการเขียนขอเสนอโครงการ ซึ่งเจาหนาที่ของ อบต. ไดใหคําปรึกษาหรือ
ชวยยกรางขอเสนอโครงการรวมกัน  นอกจากนี้ ปญหาการเบิกจายเนื่องจากความลาชาในหลายพื้นที่ 
ยังผลใหการทํากิจกรรมดําเนินการลาชา และมีความชะงักงันของกิจกรรมในบางพื้นที่ที่ประธาน
กองทุน (นักการเมืองทองถิ่น) อยูระหวางการเตรียมหาเสียงเลือกต้ัง หรือ รอ กกต. รับรองผลการ
เลือกต้ัง การจัดประชุมกรรมการกองทุนจึงไมบอยตามที่คาดหวัง (ในบางพื้นที่ยังไมจัดประชุมในชวง
รอบ 6 เดือนที่ผานมา) กิจกรรมของกองทุนสุขภาพตําบล จําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ กลาวคือ แนว
สรางเสริมสุขภาพ แนวปองกันโรค แนวอนามัยชุมชน และแนวใหความรูประชาชนดานสุขภาพ 
กิจกรรมที่ดําเนินการสวนใหญเปนกิจกรรมที่เห็นเปนรูปธรรมในระยะส้ันหรือเห็นผลเร็ว อุปสรรคเฉพาะ
อยางยิ่งในพื้นที่กึ่งเมือง พบวามีความยากในการจัดกิจกรรมเนื่องจากประชาชน “ไมมีเวลา” หรือ  
“ติดภารกิจ”  แตมีการแกไขปญหาโดยจัดกิจกรรมเปนเวลาเย็นหรือคํ่าคืนแทน  

 

9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสรางโอกาสและการมีงานทํา  

กุศล สุนทรธาดา และคณะ (2553) ไดศึกษาแนวทางในการสรางโอกาสทํางานและ

สงเสริมการมีงานทําใหแกผูสูงอายุที่อยูอาศัยในพื้นที่ชนบท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบ

การดําเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้งใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการดําเนินการสงเสริมการมีงานทํา
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ของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทในอนาคต การศึกษาคร้ังนี้เก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางผูที่มี

อายุ 55 ปข้ึนไป จํานวน 2,018 คน และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณระดับลึกกลุมผูสูงอายุที่

ประกอบอาชีพ องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมอาชีพ รวมทั้งการ

จัดทําเวทีประชาคมผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทที่เปนกรณีศึกษาในส่ีภูมิภาคผลการศึกษาพบวา รูปแบบ

การทํางานของผูสูงอายุในพื้นที่ชนบทเกือบทั้งหมดเปนการทํางานนอกระบบ (ผูสูงอายุที่ทํางานใน

ระบบมีนอยมากๆ) ซึ่งเปนแรงงานที่ไมไดรับการดูแลคุมครองสวัสดิการและการประกันสังคม ไมมี

อํานาจตอรองในการเรียกรองสิทธิ์ตางๆ ตามกฎหมายแรงงาน การทํางานสวนใหญทํางานที่เปน

กิจกรรมของตนหรือครอบครัว ไดแก งานในภาคเกษตรเพื่อยังชีพหรือขาย ซึ่งทํากันมาเปนเวลานาน

และต้ังใจจะทําไปจนกวาสุขภาพรางกายจะไปไมไหว มักอยูในรูปของเกษตรพอเพียง เพื่อใหมีกินมีใช

ในครัวเรือน เหลือก็แบงขาย เปนการลดรายจายเพิ่มรายได รองลงมาคือ การประกอบอาชีพอิสระ เชน 

คาขาย ผลิตของกินของใช เชน ทําน้ําพริก ทําขนม เล้ียงปลา ฯลฯ ซึ่งสวนใหญเปนงานที่สามารถทําได

ที่บาน ใชตนทุนในการดําเนินการตํ่า อาศัยเงินทุนจากการออมหรือกูเงินจากกองทุนหมุนเวียนภายใน

ชุมชน การผลิตใชเทคโนโลยีตํ่าหรือใชภูมิปญญาที่มีอยูด้ังเดิม ตลาดไมกวาง สามารถบริหารจัดการได

งาย แตไดรับความสนใจจากภาครัฐในการสงเสริมสนับสนุนนอย สวนการทํางานในลักษณะของการ

รวมกลุม มีสัดสวนไมมากนัก  

ผูสูงอายุสวนใหญทํางานในลักษณะวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุม

ผลิตภัณฑโอทอป (OTOP) และกลุมเกษตรอินทรีย เปนตน โดยลักษณะงานที่ผูสูงอายุทําไดเปนงานที่

มีความยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนเวลาได สามารถนํากลับมาทําที่บานได หรือถาทําที่กลุมก็ไมไดทํา

ทุกวัน กลุมที่ประสบความสําเร็จและยั่งยืน มักมีการทํากิจกรรมสม่ําเสมอ ประกอบดวยคนหลายวัย

เพราะผูสูงอายุสามารถทําไดบางกิจกรรมที่ถนัดเทานั้น ไมมีปญหาดานการตลาด มีหลายหนวยงานให

การสนับสนุน และสมาชิกมีรายไดสม่ําเสมอตามเกณฑที่กลุมกําหนด ที่สําคัญที่สุดคือตองมีผูนําที่มี

ศักยภาพในการบริหารจัดการและมีความเสียสละ  

ขอเสนอแนะในการดําเนินการสงเสริมการมีงานทําแกผูสูงอายุในพื้นที่ชนบท หนวยงาน

ภาครัฐควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานจากการนํายุทธศาสตรหรือภารกิจของหนวยงานเปนตัวต้ัง 

มาเอาพื้นที่และกลุมเปาหมายหรือผูสูงอายุเปนตัวต้ัง เพื่อใหเกิดการบูรณาการการดําเนินงานในระดับ

พื้นที่ โดยมีหนวยงานในระดับจังหวัดเปนแกนกลางประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน โดยมีแผนพัฒนาจังหวัดเปนกลไกขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการบูรณาการการทํางาน และ

แผนพัฒนาจังหวัดตองสามารถเช่ือมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) โดยมีองคกร

ผูสูงอายุและผูสูงอายุเขามามีสวนรวม ใหมีการสงเสริมสนับสนุนการทํางานทั้งในลักษณะของการ
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รวมกลุมและงานอาชีพสวนบุคคล ซึ่งวิธีการดังกลาวไดมีการดําเนินการที่ไดผลมาแลวในประเทศญ่ีปุน 

ซึ่งเปนประเทศที่เปนสังคมสูงอายุไปนานแลว และควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อให

สามารถปรับเปล่ียนการดําเนินงานใหเหมาะสม และสามารถเพิ่มโอกาสในการทํางานใหแกผูสูงอายุที่

ตองการทํางานไดอยางแทจริง นอกจากนี้ควรมีการสรางความตระหนักในเร่ืองความสําคัญของการ

ทํางานแกผูสูงอายุ ทั้งงานที่มีรายไดและไมมีรายได เพื่อใหผูสูงอายุไดใชศักยภาพที่มีอยู 

นงนุช สุนทรชวกานต และคณะ (2553) ไดศึกษา การสรางโอกาสการทํางานของ

ผูสูงอายุ พบวา ขณะนี้มีผูสูงอายุจํานวนมากไมมีบุตรหลานเล้ียงดู เปนที่พึ่ง รวมทั้งไมมีเงนิออมทีจ่ะใช

ดํารงชีวิตในวัยชรา จึงตองทํางานหารายไดเล้ียงดูตนเอง ประมาณแลวก็ยังมีผูสูงอายุ 1 คน ใน 3 คนที่

ตองยังชีพดวยการทํางาน ประมาณรอยละ 70 และ 65 ของกลุมผูสูงอายุชายอายุ 60-65 ป และกลุม

ผูสูงอายุชายอายุ 80 ปข้ึนไป ตามลําดับ ตองทํางานตอเนื่อง เพราะเปนรายไดหลักของครอบครัว 

ประมาณรอยละ 60 ของกลุมผูสูงอายุเพศหญิงที่ตองทํางานตอเนื่องเพราะเปนรายไดหลักของ

ครอบครัว และผูสูงอายุเพศหญิงที่ไมไดมีความสําคัญเปนรายไดหลักของครอบครัวแตตองออกมาชวย

ทํางานมีสัดสวนที่เพิ่มข้ึนอยางชัดเจนเมื่ออายุยิ่งสูงมากข้ึน สวนใหญของผูสูงอายุที่ยังทํางานเปนผูที่

ไมมีการศึกษาหรือมีการศึกษาตํ่ากวาประถม มีคาจางเร่ิมตนตํ่ามาก และสําหรับผูสูงอายุที่ยังตองการ

ทํางานแตวางงานนั้นก็ยังมีไมนอย (ราวรอยละ 30) ที่ยังคงไมละความพยายามที่จะหางานทําอยู แม

ปจจุบันภาครัฐใหสวัสดิการดานตาง ๆ เชน การจายเบ้ียยังชีพก็ตามแตก็ยังไมสามารถชวยเหลือ

ผูสูงอายุที่ยากจนเหลานี้ไดอยางเพียงพอ และย่ิงในอนาคตเมื่อโครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไป

มากกวานี้ ก็จะยิ่งเปนการยาก และความชวยเหลือจากรัฐนั้นตองมาจากภาษีจึงเปนภาระที่หนักมาก

สําหรับประชากรวัยทํางาน และมีผูสูงอายุบางสวนที่ยังมีความตองการทํางานตอหลังวัยเกษียณเพราะ

ยังคิดวายังมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะทํางานตอ และมีอีกมากที่ตองการทํางานเพราะไม

ตองการเปนภาระแกบุตรหลาน แตผูสูงอายุกลุมนี้ก็ไมไดเขามาหางานในตลาดแรงงานเพราะรูวา

โอกาสที่จะไดงานที่เหมาะสมนั้นยาก หรือไดผลตอบแทนตํ่า ไมดึงดูดใหออกมาหางานทํา ดังนั้นหากมี

การขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุออกไปได ก็จะเปนหนทางที่สามารถชวยเหลือทั้งผูสูงอายุที่

ตองการทํางานเพื่อเล้ียงชีพและผูสูงอายุที่ยังตองการจะใชความรูความสามารถของตนเองตอไป ซึ่งจะ

ทําใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักด์ิศรี การขยายโอกาสการทํางานของผูสูงอายุใหอยูใน

ตลาดแรงงานไดยาวนานข้ึน จะเปนทั้งแกปญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในอนาคตและเปน

การชวยยืดเวลาการอยูในตลาดแรงงาน ชวยใหคนมีโอกาสเพิ่มชวงเวลาการสะสมเงินออมไวใชหลัง

เลิกการทํางาน และลดชวงเวลาการเปนภาระตอรัฐและประชากรในวัยทํางาน คณะผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะวา รัฐบาลตองมีมาตรการในการสรางโอกาสการทํางานของผูสูงอายุ คือ 1. สนับสนุนให

ผูสูงอายุสามารถทํางานตอไปได 2. สนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํางานที่เหมาะสม 3. การประชาสัมพันธ
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ปรับเปล่ียนทัศนคติการหยุดทํางานเม่ืออายุ 60 ป 4. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหนายจางจัดเวลา

ทํางานของผูสูงอายุใหมีความยืดหยุน 5. ควรมีโปรแกรมการฝกอบรมฝมือแรงงาน ใหแกแรงงาน

สูงอายุเปนพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของแรงงานสูงอายุ หรือเพื่อเปนทางเลือกให

ผูสูงอายุสามารถเลือกอาชีพใหม หลังออกจากงานเดิม หรืออาจใหการจูงใจนายจางจัดอบรมเอง แก

แรงงานอายุต้ังแต 50 ปข้ึนไปของตน 6. ควรสงเสริมใหประชาชน มีสุขภาพที่ดีต้ังแตเด็ก เพื่อใหมี

สมรรถนะทํางานอยูไดแมสูงอายุ โดยเฉพาะการสงเสริม ใหประชาชนออกกําลังกายสม่ําเสมอ และ 

ควรออกกฎหมายใหมีพื้นที่สีเขียว เพื่อใหประชาชนและผูสูงอายุไดออกกําลังกายและสันทนาการ

มากกวาที่เปนอยู 

การศึกษาวรรณกรรมขางตนแสดงใหเห็นวา การสรางหลักประกันทางดานรายไดในวัย

สูงอายุสงผลอยางมากตอภาวะเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุมีรายไดที่พึ่งพิงตนเองได ในวัยที่

มีโอกาสในการเขาถึงแหลงงานหรือมีโอกาสในการทํางานนอยในสังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ไดนําเสนอ สรุปไดวา กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนสังคม

ประเภทหนึ่งที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงคเพื่อการคุมครอง                     

การสงเสริม การสนับสนุนแกผูสูงอายุ ตอมาในป 2553 ไดมีการเพิ่มวัตถุประสงคของกองทุน คือ การ

จัดสวัสดิการผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอีก กองทุนผูสูงอายุไดดําเนินการมาชวงระยะเวลาหนึ่ง จําเปนตองมีการ

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอสารสนเทศนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารตอไป  

ประเด็นการกําหนดตัวแบบ (Model) การประเมินนั้น ตองการมีการเลือกใหสอดคลองกับ

สถานการณที่จะประเมิน โดยการศึกษาคร้ังนี้ไดคัดเลือกรูปแบบการประเมินความกาวหนาและสรุป

รวม (Formative and Summative Evaluation) มาเปนตัวแบบการดําเนินการ โดยการประเมิน

ความกาวหนาใชกับผูกูยืมเงินที่ยังคงคางชําระ สวนการประเมินสรุปรวมนั้นใชกับโครงการหรือผูกูยืมที่

ใชคืนเรียบรอยแลว และในการประเมินมุงการศึกษาคุณคาและความคุมคาของกองทุนที่เกิดข้ึน  

เนื่องจากการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ ถือเปนบริการของรัฐประเภทหนึ่ง ดังนั้น 

คณะวิจัยจึงนําแนวคิด การเขาถึงบริการมารวมอธิบายในประเด็นความสามารถของผูสูงอายุในการ

เขาถึงบริการของกองทุน และความเอ้ือของกองทุนที่มีตอผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงแหลง

กูยืมและแหลงทรัพยากร เพื่อนําไปดําเนินกิจกรรมของกลุม และนําไปประกอบอาชีพ โดยประเด็นนี้ 

แนวคิดกิจกรรมไดรวมอธิบายการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุใหชัดเจนข้ึนวา กิจกรรมสามารถ

ตอบสนองความตองการในการมีสัมพันธกับผูอ่ืนของผูสูงอายุ รวมทั้งตอบสนองความตองการดานอ่ืน

ดวย นอกจากนั้นจุดประสงคประการหนึ่งของกองทุนผูสูงอายุคือ การใหผูสูงอายุนําเงินกูยืมไป

ประกอบอาชีพ ซึ่งทฤษฏีและแนวคิดการพัฒนาอาชีพมีความเช่ือวา การพัฒนาอาชีพเปนกระบวนการ
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ที่ไมส้ินสุด และมีพัฒนาการไปตลอดชีวิตของบุคคล และปจจัยที่กอใหเกิดผลสําเร็จประกอบอาชีพนั้น 

ข้ึนอยูกับความถนัด ความสนใจ คานิยม บุคลิกภาพ และอายุของบุคคลนั้น   

การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ถึงแมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุจะมีนอย

มาก แตงานวิจัยเกี่ยวกับกองทุนอ่ืนที่มีลักษณะใกลเคียงไดฉายภาพทั้งความสําเร็จและความลมเหลว 

ของการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ โดยผลการศึกษาที่ทบทวนมาไดชี้แนวทางการพัฒนากองทุน ทั้ง

ดานวิธีการเพิ่มศักยภาพของผูกูยืมและแนวคิด แนวทางตอการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ ให

สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายตอไป   
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีวิจัย 
 
  

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ คณะวิจัยไดศึกษาและ

ประเมินผลโครงการโดยกําหนดกรอบการประเมินโดยยึดตัวแบบ Formative & Summative 

Evaluation ของ Scrivan เปนกรอบในการดําเนินการ  เนื่องจากโครงการและการขอกูยืมเงินจาก

กองทุนผูสูงอายุ มีทั้งอยูระหวางดําเนินการ และดําเนินการเสร็จส้ินแลว  ซึ่งผลการศึกษาจะมี

ประโยชนในการไดขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และนําเสนอ

ขอเท็จจริงแกผูบริหารกองทุนผูสูงอายุ   

 

1. วิธีการศึกษา 

 คณะวิจัยไดทําการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสํารวจและลงพื้นที่

ภาคสนาม เพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิงสถิติและขอมูลเชิงลึกในการพรรณนาและวิเคราะหประเมินผล ทั้งนี้

เพื่อใหการออกแบบวิธีวิจัยมีความสอดคลองและตอบวัตถุประสงคจึงขอนําเสนอวิธีการศึกษา โดย

รายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรในการศึกษา   

 1.1. ประชากรในการศึกษาเชิงปริมาณ แบงประชากรเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล กลุมผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม และโครงการที่ไดรับการ

สนับสนุน    
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(1) ผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล  หมายถึง ผูสูงอายุที่กูยืมเงิน

จากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายบุคคล  ระหวางปงบประมาณ 2552 - เดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีจํานวน 

4,107 ราย สุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% ขนาดตัวอยางตามความคาดเคล่ือน ±3% ไดขนาดตัวอยาง 870 ราย (อางใน ศศิพัฒน             

ยอดเพชร, น.161)  

ข้ันตอนการสุมตัวอยางแบบหลายระดับ  

ระดับที่ 1 สุมรายชื่อจังหวัด ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 

sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือจังหวัด 

ระดับที่  2  สุมราย ช่ือกลุม ตัวอยาง  ใชการสุม ตัวอยางแบบมีระบบ 

(systematic sampling)ตามบัญชีรายชื่อผูกูยืมของ พมจ. ไดรายชื่อตัวอยางตามจํานวนที่กําหนด      

เพื่อจัดสงแบบสอบถาม และมีผูตอบแบบสอบถามกลับ 854 ชุด เทากับ รอยละ 98.2 ของ

แบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 
จํานวนประชากรทีกู่เงินประเภทรายบคุคล ขนาดตัวอยาง และการตอบกลบัของตัวอยาง  

ผูสูงอายทุี่กูยมืรายบุคคล  

ประชากร ตัวอยาง ตอบกลับ 

ภาคเหนือ 1,966 412 403 

ภาคกลาง 899 188 185 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 973 204 202 

ภาคใต 319 66 64 

รวม 4,107 870 854 

จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม : ผูกูรายบุคคล 

1. กรุงเทพมหานคร 10. พระนครศรีอยุธยา 19. ลําพูน 

2. กาฬสินธุ 11. พทัลุง 20. สกลนคร 

3. กาํแพงเพชร 12. พิจิตร 21. สตูล 

4. ขอนแกน 13. ตาก 22. สุโขทัย 

5. เชียงใหม 14. นราธิวาส 23. สุพรรณบุรี 

6. ตาก 15. เพชรบุรี 24. สุรินทร 



 
 

 66

66 

7. นราธิวาส 16. แพร 25. อุบลราชธาน ี

8. บุรีรัมย 17. มุกดาหาร  

9. พะเยา 18. ลพบุรี  

(2) ประชากรที่กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม หมายถึง ผูสูงอายุที่

กูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายกลุม  ระหวางปงบประมาณ 2552 - เดือนมีนาคม 2553 มี

ทั้งหมดจํานวน 46 กลุม กําหนดขนาดตัวอยาง 40 กลุม ดําเนินการใชการสุมตัวอยางแบบงาย 

(simple random sampling) โดยการจับฉลากรายช่ือกลุม เพื่อสงแบบสอบถาม และมีผูตอบ

แบบสอบถามกลับ 37 ชุด เทากับรอยละ 92.5 ของแบบสอบถามทั้งหมด (ตารางที่ 3.2) 
ตารางที่ 3.2  

จํานวนประชากรทีกู่เงินประเภทรายกลุม  ขนาดตัวอยาง และการตอบกลบัของกลุมตัวอยาง 

ผูสูงอายุที่กูยืมรายกลุม  

ประชากร ตัวอยาง ตอบกลับ 

ภาคเหนือ 2 2 2 

ภาคกลาง 5 5 3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39 33 32 

ภาคใต - - - 

รวม 46 40 37 

จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม : ผูกูรายกลุม 

1. กาฬสินธุ 5. พระนครศรีอยุธยา 

2. เชียงใหม 6. สุโขทยั 

3. พะเยา  7. สุรินทร 

4. บุรีรัมย    

 

(3) โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 310 โครงการ กําหนดขนาด

ตัวอยาง จากตารางกําหนดขนาดตัวอยางของ R. V. Krejcic และ D. W. Morgan ไดตัวอยาง 175 

โครงการ ดําเนินการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิใหเปนสัดสวนกับประชากร  และสุมจังหวัดใชการสุม

ตัวอยางแบบงาย (simple random sampling)  โดยการจับฉลาก เพื่อสงแบบสอบถาม และมีผูตอบ

แบบสอบถามกลับ 163 ชุด เทากับ รอยละ 93.0 ของแบบสอบถามทั้งหมด  (ตารางที่ 3.3)  
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ตารางที่ 3.3 
จํานวนโครงการท่ีไดรับการสนับสนนุ ขนาดตัวอยาง และการตอบกลับของโครงการ 

โครงการที่ไดรับการสนับสนนุเงนิจากกองทุนผูสูงอาย ุ 

ประชากร ตัวอยาง ตอบกลับ 

ภาคเหนือ 86 49 47 

ภาคกลาง 86 49 42 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 108 60 57 

ภาคใต 30 17 17 

รวม 310 175 163 
 

จังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม : โครงการ 

1. กรุงเทพมหานคร 10. นครปฐม 19. ลพบุรี 

2. กาฬสินธุ 11. นครราชสีมา 20. ลําพูน 

3. กาํแพงเพชร 12. นราธิวาส 21. สกลนคร 

4. ขอนแกน 13. บุรีรัมย 22. สตูล 

5. จันทบุรี 14. พระนครศรีอยุธยา 23. สุโขทัย 

6. ชัยนาท 15. พะเยา 24. สุพรรณบุรี 

7. เชียงราย 16. พทัลุง 25. อุบลราชธาน ี

8. เชียงใหม 17. เพชรบุรี  

9. ตรัง 18. มกุดาหาร  
 
1.2  ประชากรท่ีใชในการศึกษาเชิงคุณภาพ   กําหนดประชากรที่ศึกษาไดแก ผูกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล กลุมผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม และโครงการที่ไดรับการ

สนับสนุน โดยการคัดเลือกกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน เปนการกําหนด

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดดังนี้  

(1) คัดเลือกจังหวัดที่มีการกูยืมเปนจํานวนมาก ภาคละ 2 จังหวัดตามลําดับ  

(2) คัดเลือกจังหวัดที่มีการคางชําระเงินในอัตรารอยละที่มากกวา จังหวัดอ่ืน

ภาคละ 1 จังหวัด  

(3) คัดเลือกจังหวัดที่มี/ไมมีการคางชําระ ภาคละ 1 จังหวัด (ถามี) 

(4) คัดเลือกจังหวัดที่มีการทําโครงการเปนจํานวนมาก ภาคละ 1 จังหวัด  
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(5) ไดจังหวัดตางๆ จําแนกตามภาค รายละเอียดดังตาราง (ตารางที่ 3.4) 

ตารางที่ 3.4 
 ตารางจําแนกประเภทและคุณลักษณะของการกูยืมรายจังหวัด 

คัดเลือกจังหวดั   

กูยืมมาก คางชําระ ไมคางชําระ 
มีโครงการ 

จํานวนมาก 

ภาคเหนือ จ. แพร 

จ. สุโขทัย  

(บุคคล+กลุม) 

จ. แพร จ. เชียงราย จ. พะเยา 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

จ. กาฬสินธุ 

จ. บุรีรัมย 

จ. อํานาจเจริญ จ. นครราชสีมา จ. กาฬสินธุ 

ภาคกลาง จ. สุพรรณบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

จ. สุพรรณบุรี จ. กาญจนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ภาคใต จ. นราธิวาส 

จ. สตูล 

จ. พัทลุง จ. นครศรีธรรมราช จ. พัทลุง 

(6) แตละจังหวัด เจาะจงไปยังบุคคล กลุม หนวยงาน องคกร และชมรมที่

ไดรับทุนไปดําเนินการ  

(7) ทําการติดตามและประเมินตามแนวทางที่กําหนด โดยการสนทนาเปน

รายบุคคล กลุม และสังเกตการดําเนินงานตามโครงการ  
 

2. วิธีการเก็บขอมูล  

2.1 การสํารวจความกาวหนาและความสําเร็จของการดําเนินงาน  
การเก็บขอมูลตามที่ไดกูยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพ หรือกรณีที่ไดรับการอุดหนุนไป

ดําเนินการโครงการตางๆ โดยคณะวิจัยไดเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมาย 3 กลุม ประกอบดวย 

(1) ผูสูงอายุที่กูยืมรายบุคคล  

(2) ผูสูงอายุที่กูยืมรายกลุม 

(3) ผูแทนหนวยงาน องคกร ชมรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ  
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2.2 การสนทนากลุม  
(1) เก็บขอมูลกับผูกูยืมรายกลุม และผูแทนหนวยงาน องคกร ชมรม ที่ไดรับ

เงินทุนไปดําเนินการ เพื่อติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินงาน 

(2) สนทนากลุมกับผูบริหารกองทุนผูสูงอายุในตางจังหวัด ซึ่งไดแก พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวของกับกองทุนฯ  

(3) บางพื้นที่มีการสนทนากับคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยฯ ประจําจังหวัด เพื่อทราบขอคิดเห็นตอการดําเนินงานกองทุนฯ และแนวทางการพัฒนา

กองทุนฯ  

2.3 การสนทนาเปนรายบุคคล  
สนทนากับผูกูที่กูยืมเงินในการประกอบอาชีพ และผูแทนผูสูงอายุในจังหวัด (ประธาน

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ) ถึงแนวทางการพัฒนากองทุน ใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูสูงอายุไดอยางทั่วถึง  

2.4 การสังเกต   
เปนการศึกษาลักษณะการประกอบอาชีพ และการจัดทํากิจกรรมของผูสูงอายุ ทั้งเปน

รายบุคคลและกลุม  
 

3.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

3.1 แบบสอบถาม  
ใชแบบสอบถามซ่ึงเปนการเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ สํารวจความกาวหนาและ

ความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามที่ไดกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล กลุมผูกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพรายกลุม และโครงการที่ไดรับการสนับสนุน โดยแบง 7 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ  

สวนที่ 2 การเขาถึงขอมูลของกองทุน และการใหบริการของหนวยงาน 

เชน แหลงที่ไดทราบขอมูลการกูยืม ความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  

สวนที่ 3 ลักษณะอาชีพ /กิจกรรมที่กําลังดําเนินงานอยู เชน อาชีพกอน

และอาชีพปจจุบัน รายได จํานวนผูชวยประกอบอาชีพ 
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สวนที่ 4 การใชจายเงินเปนไปตามหลักประหยัดและถูกตองตามระเบียบ 

เชน สามารถใชจายเงินไดหมดตามที่ไดรับ สามารถนําเงินไปซื้ออุปกรณการประกอบอาชีพ การตอ

ผลิตไดอยางตอเนื่อง   

สวนที่ 5 ปญหาอุปสรรค / ความสําเร็จ เชน ปญหาอุปสรรคในการคืนเงนิ 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

สวนที่ 6 ความตองการการสนับสนุนจากกองทุน (พมจ.) เชน วัสดุ

อุปกรณ อัตรากําลัง งบประมาณ  นโยบาย เปนตน  

สวนที่ 7 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ  

3.2 แบบสนทนากลุม  

(1) ใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบสนทนากลุม ใชเก็บขอมูลกับผูกูราย

กลุม และผูไดรับเงินทุนไปดําเนินงาน โดยแนวทางการสนทนา ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การเขาถึงขอมูลของกองทุนผูสูงอายุ และการใหบริการของ

หนวยงาน  

สวนที่ 2 ลักษณะอาชีพ /กิจกรรมที่ดําเนินการอยู  

สวนที่ 3 กรณีที่จายเงินคืนไมได ขอทราบเหตุผลและปญหาอุปสรรค /

กรณีที่ประสบผลสําเร็จ คนหาปจจัยแหงความสําเร็จ  

สวนที่ 4 การใชจายเงินเปนไปตามหลักประหยัดและถูกตองตามระเบียบ  

สวนที่ 5 ความคิดเห็นตอการพัฒนากองทุน 

สวนที่ 6 การสังเกตกิจกรรมที่ดําเนินงาน  

และอ่ืนๆ  

(2) ใชการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพแบบสนทนากลุม ใชเก็บขอมูลผูสูงอายุที่

เปนคณะกรรมการ หรือสมาชิกหนวยงาน องคกร ชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการอุดหนุนโครงการ  โดย

แนวทางการสนทนา ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 การเขาถึงขอมูลของกองทุนผูสูงอายุ และการใหบริการของ

หนวยงาน  

สวนที่ 2 ลักษณะ กิจกรรมที่ดําเนินการอยู  

สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา 

สวนที่ 4 การใชจายเงินเปนไปตามหลักประหยัดและถูกตองตามระเบียบ 

สวนที่ 5 ความคิดเห็นตอการพัฒนากองทุน 
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(3) การเก็บขอมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารกองทุนผูสูงอายุใน

จังหวัด ไดแก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และเจาหนาที่ในหนวยงาน (นักพัฒนา

สังคม นักสังคมสงเคราะห นิติกร) และเจาหนาที่ที่เปนลูกจางของกองทุนผูสูงอายุ และคณะกรรมการ

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัด  ประกอบดวย 

สวนที่ 1 สถานการณงานกองทุนผูสูงอายุในจังหวัด 

สวนที่ 2 ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกไขปญหาของจังหวัด 

สวนที่ 3 ความตองการไดรับการสนับสนุน   

สวนที่ 4 แนวทางการพัฒนากองทุนฯ เพื่อใหตอบสนองตอผูสูงอายุ 

สวนที่ 5 กรณีที่เปนสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด มีการ

สอบถามถึงแนวคิด แนวทาง และความพรอมที่ตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 

ต้ังแตการเผยแพรขอมูล การตรวจสอบขอเท็จจริง(ความจําเปนในการกู) รวมทั้งการติดตามประเมินผล  

3.3 การสนทนาเปนรายบุคคล  
ทําการสนทนากับบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

ไดแก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และเจาหนาที่ในหนวยงาน (นักพัฒนาสังคม     

นักสังคมสงเคราะห นิติกร) เจาหนาที่ที่เปนลูกจางของกองทุนผูสูงอายุ และการสนทนากับผูแทน

ผูสูงอายุในจังหวัด (ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ และคณะกรรมการ) ถึงแนวทางการพัฒนา

กองทุน ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางทั่วถึง 
 

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  

  เนื่องจากเปนขอมูลจากผูสูงอายุที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่งทั่วประเทศ  คณะวิจัยมีการดําเนินการเก็บขอมูล โดยเร่ิมจากการกําหนดขนาดตัวอยางแบงตาม

จํานวนประชากรที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในแตละจังหวัดอยางเปนสัดสวน จากนั้นไดติดตอผู

ประสานงานซึ่งเปนเจาหนาที่ดําเนินของกองทุนผูสูงอายุแตละพื้นที่ ใหเปนผูประสานงาน เปนผูเก็บ

ขอมูล ตามรายช่ือของกลุมตัวอยางที่กําหนด และสงคืนใหคณะวิจัย มีการชี้แจงรายละเอียดของ

แบบสอบถามใหเขาใจวัตถุประสงคตรงกัน ใชเวลารวบรวมขอมูล 3 เดือน    
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4.2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ   

   คณะวิจัยไดดําเนินการติดตอกับผูประสานงานในแตละพื้นที่ลวงหนาใหชวยติดตอ

กับกลุมเปาหมาย ทั้ง 3 กลุม (รายช่ือตามผนวก ข) โดยใหผูประสานงานในพ้ืนที่ แจงเวลา และสถานที่ 

ที่คณะวิจัยวิจัยจะเดินทางไปเก็บขอมูล มีการเก็บขอมูลในแตละพื้นที่ดังตารางตอไปนี้  

การเก็บขอมูล โครงการ 
กูยืม     
บุคคล 

กูยืม
กลุม 

พมจ. จนท. 
ผูแทน 
ผูสูงอายุ 

ภาคเหนือ (ธ.ค. 53)       

สุโขทัย   - -  -   

แพร   -  -    

เชียงราย   -  - -   

พะเยา   - -   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธ.ค. 53)       

กาฬสินธุ         

บุรีรัมย   -  -   - 

อํานาจเจริญ  -  - -   

นครราชสีมา -  - -   

ภาคกลาง (ม.ค. 54)       

กรุงเทพฯ   - -  - 

สุพรรณบุรี   -    

กาญจนบุรี -  - - - - 

ภาคใต (ก.พ. 54)       

สตูล -  - -  - 

นราธิวาส   -  - - - - 

พัทลุง   -    

นครศรีธรรมราช -  - -  - 

00000 
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5. การวิเคราะหขอมูล  

  การประเมินคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรม SPSS  For  Windows  สถิติที่

ใชไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ีย สําหรับการแปลผล คาเฉล่ียความพึงพอใจจากมาตรวัด

ประมาณคา  (Rating  Scale) 5  ระดับ  ไดกําหนดใหการแปรผลความพึงพอใจเปน  3 ระดับ คือ  

คาเฉลี่ย 1.00 - 2.33  ความพึงพอใจระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.34 - 3.67  ความพึงพอใจระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 3.68 - 5.00  ความพึงพอใจระดับมาก   

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากคําพูด (Content 

Analysis) ที่เพื่อนําไปสูการจัดลําดับหมวดหมู เมื่อจัดหมวดหมูเสร็จแลว จึงทําการวิเคราะหแกน

เนื้อหา หรือวิเคราะหสาระของขอมูลอีกคร้ัง (Thematic Analysis) 

 

6. นิยามปฏิบัติการ ตัวช้ีวัด และเกณฑการประเมิน 

6.1 การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ หมายถึง การที่ผูสูงอายุสามารถเขาใชบริการจาก

กองทุนผูสูงอายุ โดยมีตัวช้ีวัด ไดแก แหลงรับทราบบริการ ความสามารถในการเขียนคํารอง และความ

สะดวกในการทําสัญญากูยืม  

6.2. การติดตามและประเมินการกูยืมเงินไปประกอบอาชีพ  โดยตัวช้ีวัดความ

คุมคา ประกอบดวย การเกิดประสิทธิภาพ การเกิดประสิทธิผล และการมีผลกระทบ  

(1) การเกิดประสิทธิภาพ หมายถึง ความเหมาะสมของการใชเงินจากกองทุน           

เพื่อการประกอบอาชีพรายบุคคล รายกลุม จากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ โดยกําหนดตัวช้ีวัด 

ไดแก ความสามารถในการใชจายเงิน การใชจายเงินอยางมีระเบียบ และมีความกาวหนาในการ

ประกอบอาชีพ  

 (2) การเกิดประสิทธิผล หมายถึง การที่ผูสูงอายุนําเงินจากกองทุนผูสูงอายุไป

ดําเนินงาน โดยกําหนดตัวช้ีวัด ไดแก การมีอาชีพจากเงินกูของกองทุน และความสามารถในการ

จายเงินคืนแกกองทุน กําหนดเกณฑในการบรรลุวัตถุประสงคผูของกู รอยละ 95 สามารถนําเงินกูยืม

ไปประกอบอาชีพได และความสามารถในการคืนเงิน กําหนดเกณฑผูกู รอยละ 95 สามารถสงคืน               

เงินทุนได  
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(3) การมีผลกระทบ หมายถึง ผลที่เกิดข้ึนแกผูสูงอายุที่อยูในขอบเขตการ

ดําเนินงาน ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่คาดหมาย/ ต้ังใจ และไมไดคาดหมาย โดยกําหนด          

ตัวช้ีวัดการเกิดผลกระทบจากการนําเงินไปประกอบอาชีพ ไดแก การเปล่ียนแปลงของรายไดจากการ

ประกอบอาชีพ การเปล่ียนแปลงรายไดกอนและหลังการกูยืม ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 

ลักษณะอาชีพที่มีการดําเนินงานตอ และความพึงพอใจตอกองทุน กําหนดเกณฑในการบรรลุ

วัตถุประสงค คือ ผูสูงอายุรอยละ 50 มีการเปลี่ยนแปลงดานรายไดในทางที่เพิ่มข้ึน และความ          

พึงพอใจตอกองทุน  

6.3 การติดตามโครงการ หมายถึง การติดตามความกาวหนาของชมรมผูสูงอายุ /

องคกรที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ  ไดแก การเขาถึงขอมูลกองทุน การบริหารการเงิน และลักษณะ

กิจกรรมที่จัดข้ึน 

6.4 การประเมินผลความสําเร็จโครงการ  หมายถึง การที่ผูสูงอายุนําเงินจาก

กองทุนผูสูงอายุ ไปใชอยางคุมคา เกิดประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล และมีผลกระทบ 

(1)  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการดําเนินโครงการ เปน

การศึกษาผลการดําเนินงาน ดานความเหมาะสมของการใชเงินสนับสนุนใหเกิดผลตามวัตถุประสงค 

ซึ่งไดแก การดําเนินโครงการและมีความกาวหนาเทียบกับแผนที่วางไว และการใชเงินอยางเหมาะสม 

(2) การประเมินประสิทธิผลจากการดําเนินโครงการ หมายถึง  ประสิทธิผลใน

การดําเนินโครงการ พิจารณาไดจากการที่หนวยงาน/ องคกร/ ชมรม/กลุม ไดนําเงินที่ไดรับไปจัด

กิจกรรมตามที่ไดระบุไวในขอเสนอโครงการ และโครงการนั้นตอบสนองตอผูสูงอายุ 

(3) การเกิดผลกระทบจากการดําเนินโครงการ หมายถึง  การประเมินผลกระทบ

จากการดําเนินโครงการ หมายถึง ผลทางสังคมที่เกิดข้ึนจากการจัดโครงการ ทั้งที่คาดหมาย/ ต้ังใจและ

ไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึนระหวางและหลังการจัดโครงการ ไดแก ความพึงพอพอใจของผูเขารวม

กิจกรรม ความพึงพอใจตอการบริหารของกองทุนผูสูงอายุ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

และประโยชนที่เกิดข้ึนกับสมาชิกผูสูงอายุ 
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7. การนําเสนอผลการศึกษา 

การนาํเสนอขอมูลปริมาณ และมีขอมูลเชิงคุณภาพอธิบายประกอบ และมีการวิเคราะห

ภายตัว โดยแบงการศึกษาออกเปน 8 บท   

บทที ่1  บทนาํ 

บทที ่2  แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

บทที ่3  ระเบียบวิธวีิจัย 

บทที ่4  การติดตามและประเมินผลผูกูยมืเงนิจากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายบุคคล 

บทที ่5  การติดตามและประเมินผลผูกูยมืเงนิจากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายกลุม 

บทที ่6  การติดตามและประเมินผลโครงการที่ไดรับการสนับสนนุ 

บทที ่7  การใหบริการและขอเสนอแนะจากเจาหนาที่ของรัฐและผูแทนผูสูงอาย ุ

บทที ่8  สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 

8. ขอจํากัดในการประเมิน 

การคัดเลือกเลือกจังหวัด เพื่อติดตามการดําเนินงานที่ดี (ไมมีการคางชําระ) ในภาคใต           

มีเพียงจังหวัดเดียว คือจังหวัดนครศรีธรรมราช แตการกูยืมในจังหวัดนี้ ทําสัญญากูรายที่ 1 ในเดือน

พฤษภาคม 2553 ซึ่งเกินระยะเวลาที่อยูในขอบเขตของการศึกษา (มีนาคม 2553) แตในภาคใตไมมี

จังหวัดอื่นที่เขาขายการเปนกรณีศึกษาตามที่คณะวิจัยกําหนด ดังนั้นจึงไมนําผลการศึกษาของ

จังหว ัดนครศร ีธรรมราชเข าไปว ิเคราะหร วมกับจ ังหว ัดอื ่นๆ  แตนําเสนอเป นกรณีศ ึกษาที ่ดี                   

(Good Practice) แยกไว เพื่อใหเกิดความสมบูรณของขอมูลที่ครอบคลุมทุกภาค   
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บทที่ 4 

การติดตามและประเมินผลผูกูยืมเงิน 
จากกองทุนผูสงูอายุ ประเภทรายบคุคล 

 

  
จากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดยการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 854 ราย และเก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพศึกษาโดยการสนทนากับผูกูจํานวน 46 ราย เพื่อติดตามและประเมินผลการกูยืมเงิน

จากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายบุคคล  ผลการศึกษาไดจัดแบงเนื้อหาการนําเสนอเปน 6 ตอน ไดแก   

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2  การเขาถึงกองทุนผูสูงอาย ุ 

ตอนที่ 3  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบ

อาชีพ 

ตอนที่ 4  การประเมินประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ   

ตอนที่ 5  การเกิดผลกระทบจากการนาํเงนิกูไปประกอบอาชีพ   

ตอนที่ 6  ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนนิงานกองทนุผูสูงอาย ุ  
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย 2 

ระเบียบ หนึ่งในระเบียบนี้ เปนระเบียบ วาดวยการบริหารกองทุนฯ  การรับเงิน การจายเงิน และการ

เก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนผูสูงอายุ  พ.ศ.2548 มีสาระสําคัญหลาย

ประการ โดยประการหนึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับการใชจายกองทุนฯ ที่กําหนดวัตถุประสงคใหใชจายใน

รายการตางๆ 6 รายการ และรายการที่ 3 ไดระบุใหเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบ

อาชีพ ในระยะแรกใหกูรายละไมเกิน 15,000 บาท ตอมาปรับเปนไมเกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ใหชําระคืน

เปนงวด ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมคิดดอกเบ้ีย 
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ขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง จํานวน 854 ราย นํามาวิเคราะห ไดผลดังนี้  

1.1  เพศ สถานภาพการสมรส และอายุ  

 เพศ  ผูกูยืมเงินจากกองทุนผู สูงอายุ   ที่ เปนกลุมตัวอยาง  ในการศึกษาเปน                 

เพศหญิง รอยละ 54.3 เพศชาย รอยละ 45.7 

 สถานภาพการสมรส   รอยละ 63.5 สมรสแลว รอยละ 33.0 เปนหมาย/หยา/แยก 

และรอยละ 3.5 เปนโสด 

อายุ ผูกูยืมรอยละ 34.6 มีอายุระหวาง 65-69 ป รอยละ 26.9 มีอายุระหวาง 60-64 ป 

ซึ่งนับวาเปนกลุมผูสูงอายุวัยตน รอยละ 21.9 มีอายุระหวาง 70-74 ป รอยละ10.6 อายุ 75-79 ป  

นอกนั้นอายุมากกวา 80 ปข้ึนไป อายุของผูกูสูงสุดคือ 88 ป  (ตารางที่ 4.1) 

ตารางที่ 4.1 
เพศ  สถานภาพการสมรส และอายุของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 390 45.7 

หญิง 464 54.3 

รวม 854 100.0 

สถานภาพการสมรส *   

สมรส 539 63.5 

หมาย/ หยา/ แยก 280 33.0 

โสด 30 3.5 

รวม 849 100.0 

อายุ **   

60  -64 ป 228 26.9 

65 - 69 ป 293 34.6 

70 - 74 ป 186 21.9 

75 – 79 ป 90 10.6 

80 – 84 ป 45 5.3 

85 – 89 ป             6 0.7 

รวม 848 100.0 

(*ไมตอบ 5 ราย, ** ไมตอบ 6 ราย) 
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1.2  การมีโรคประจําตัว 
  การมีโรคประจําตัว อาจเปนสาเหตุหน่ึงท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ ดังน้ัน คณะวิจัยจึง

ไดสอบถามเร่ืองน้ีกับผูกู โดยพบวา ผูกู รอยละ 33.7 มีโรคประจําตัว  รอยละ 66.3 ไมมีโรคประจําตัว และโรค

ประจําตัวท่ีเปนมากท่ีสุด รอยละ 37.1เปนความดันโลหิตสูง รอยละ 19.5 โรคเบาหวาน รอยละ 11.4 กระดูกขอเขา

เส่ือม/ ปวดขา รอยละ 7.1 เปนโรคหัวใจ สวนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ คือ การเปนอัมพฤกษ และมี

ผูกูจํานวนหน่ึงท่ีเคยรักษาโรคดวยการผาตัดสมอง นอกน้ันเปนโรคอื่น ๆ (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางที่ 4.2  
ประเภทของมีโรคประจําตัว 

 จํานวน รอยละ 

ความดันโลหิตสูง 114 37.1 

เบาหวาน 60 19.5 

กระดูกขอเขาเส่ือม/ปวดขา 35 11.4 

หัวใจ 22 7.1 

กระเพาะอาหาร 11 3.6 

ไขมันในเลือด 9 2.8 

เกาท 8 2.6 

ชรา/แขนส่ัน/เปนลม/หูตึง/สมองฝอ 8 2.6 

หอบหืด 6 1.9 

ตาฟาง/มัว 5 1.6 

มะเร็ง(ปากมดลูก ,เตานม) 5 1.6 

ภูมิแพ 5 1.6 

ถุงลงโปงพอง 3 0.9 

อัมพฤกต 3 0.9 

ไทรอยด 3 0.9 

ไต 2 0.6 

ไมเกรน 2 0.6 

โลหิตจาง 2 0.6 

อื่นๆ (เหน็บชา,นิ่ว,ลําไสอุดตัน,วัณโรค) 4 1.3 

รวม 307 100.0 

(*ไมตอบ 31 ราย,  **ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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1.3 การประกอบอาชีพหลักกอนการกูยืม 

กอนการกูยืม กลุมตัวอยางมีการประกอบอาชีพหลัก  ทั้งอาชีพเดียวและหลายอาชีพไป

พรอมกัน  โดยกลุมที่ประกอบอาชีพเดียว กอนการกูยืม รอยละ 28.1 คือ คาขาย ถัดไปรอยละ 17.9 คือ

ทํานา รอยละ 16.4 ทําไร ทําสวน และรอยละ 10.4 เล้ียงสัตว ซึ่งแสดงวา กลุมตัวอยางกลุมใหญ มี

อาชีพเกษตรกร อาชีพที่ประกอบอีกกลุมหนึ่ง คือ รอยละ 2.3 รับจางทั่วไป/ รับจางซักรีด รอยละ 2.5 

ตัดเย็บเส้ือผา/ ซอมแซมเส้ือผา รอยละ 0.7 เสริมสวยรอยละ 2.3 และรับจางทั่วไป/รับเหมากอสราง ซึ่ง

เปนกลุมที่ตองใชทักษะเฉพาะดานในการประกอบอาชีพ นอกนั้น รอยละ 1.2 รับราชการ รอยละ 0.8 

เปนแมบาน และเล้ียงหลาน มีขอนาสังเกต คือกลุมตัวอยาง รอยละ 1.9 ไมไดประกอบอาชีพใด 

ผูที่ประกอบอาชีพ 2 ประเภทพรอมกันนั้น สวนใหญเปนการประกอบอาชีพดาน

การเกษตรควบคูกับอาชีพอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน เชน รอยละ 2.5 ทํานา/ทําไรทําสวน                 

รอยละ 2.5 ทํานา/เล้ียงสัตว  รอยละ 1.2 ทํานา/คาขาย หรือผูกูที่ประกอบอาชีพคาขายเปนอาชีพหลัก

รวมกับประกอบอาชีพอ่ืน เชน รอยละ 0.7 คาขาย/เล้ียงสัตว  รอยละ 2.0 คาขาย/รับจาง เปนตน 

เชนเดียวกับ ผูที่ประกอบอาชีพ 3 ประเภทพรอมกัน เปนอาชีพที่เกี่ยวของและเสริมกัน ไดแก รอยละ 

2.2 ทํานา/ทําไรทําสวน และเล้ียงสัตว  และมีผูประกอบอาชีพ 4 ประเภทพรอมกัน รอยละ 0.4 เทานั้น 

(ตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3 
การประกอบอาชีพของผูกูกอนขอกูยืมเงินจากกองทุนฯ  

อาชีพ จํานวน รอยละ 

คาขาย 240 28.1 

ทํานา 153 17.9 

ทําไร ทําสวน 140 16.4 

เล้ียงสัตว 89 10.4 

ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา 21 2.5 

ทํานา / เล้ียงสัตว 21 2.5 

ทํานา/ ทําไรทําสวน 21 2.5 

ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 20 2.3 

รับจาง/รับซักรีด 20 2.3 

ทํานา/ ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 19 2.2 

งานหัตถกรรม(จักสาน ทอเส่ือ ทอผา) 18 2.1 

ไมไดประกอบอาชีพ 16 1.9 
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ตารางที่ 4.3 
การประกอบอาชีพของผูกูกอนขอกูยืมเงินจากกองทุนฯ  

อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ 10 1.2 

ทํานา/ คาขาย 10 1.2 

ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 8 0.9 

แมบาน 7 0.8 

เสริมสวย 6 0.7 

คาขาย/ เล้ียงสัตว 6 0.7 

พนักงานบริษัท 5 0.6 

ทําธุรกิจสวนตัว 4 0.5 

ทําไร/ คาขาย 3 0.4 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย/ เล้ียงสัตว 3 0.4 

ลูกจาง 2 0.2 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/ จักสาน 2 0.2 

คาขาย/ รับจาง 2 0.2 

ทํานา/ ทําไรสวน/ ทอผา 2 0.2 

งานศิลปะ 1 0.1 

ทํานา/ ชาง 1 0.1 

ทําไรสวน/ รับจาง 1 0.1 

ทํานา/ ทําไรสวน/ ชาง 1 0.1 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/ ทอผา 1 0.1 

ทํานา/ คาขาย/ ตัดเย็บ 1 0.1 

รวม 854 100.0 

 
รายละเอียดการประกอบอาชีพกอนกูยืม  

เพื่อนําเสนอภาพการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางกอนที่จะกูยืมเงินจากกองทุน

ผูสูงอายุ  ใหเห็นรายละเอียดที่ชัดเจน คณะวิจัยจึงไดทําการแจกแจงชนิด/ประเภท/ลักษณะการ

ประกอบอาชีพ การคาขาย การทํานา การทําไรทําสวน และการเล้ียงสัตวของกลุมตัวอยาง  ออกเปน

รายละเอียดอยางชัดเจนดังนี้ 
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(1) การประกอบอาชีพคาขาย 

การประกอบอาชีพคาขายของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญคาขาย

ประเภทอาหาร ทั้งอาหารสด อาหารสําเร็จรูป ทั้งคาว หวาน (ขนมตางๆ) นอกนั้นเปนกลุมคาขายทั่วไป 

รายละเอียดของการคาขายนั้นรอยละ 26.2 ขายของชํา/ของเบ็ดเตล็ด รอยละ 16.8 ขายอาหารทั้ง

อาหารใสถุง อาหารตามส่ังและขนมจีน รอยละ 6.6 ขายขนมไทย  ขนมเปยะ และขนมหวานอ่ืน ๆ ใน

กลุมอาหารยังพบวา รอยละ 5.3 ขายขนมจีบซาลาเปา ไสกรอก ลูกชิ้นปง  ขาวเหนียวปง หมูปงขาว

เหนียว เปนตน  ที่เหลือเปนอาหาร/ ชนิดอ่ืนๆ และของหวาน สวนในกลุมคาขายทั่วไปนั้น รอยละ 5.7 

ขายเคร่ืองแตงกายสตรี ถุงเทา รองเทา เส้ือผา ปลอกหมอน รอยละ 1.6 ขายดอกไม พวงมาลัย บายศรี 

และดอกไมหัตถกรรม รอยละ 1.2 ขายเฟอรนิเจอร นอกนั้นเปนการคาขายสินคาอ่ืนๆ (ตารางที่ 4.4) 
ตารางที่ 4.4 

ประเภท/ชนิดของการประกอบอาชีพคาขายกอนการกูยืม 

ประเภท  จํานวน รอยละ 

ขายของชํา/ของเบ็ดเตล็ด 64 26.2 

ขายอาหาร/อาหารใสถุง อาหารตามส่ัง ขนมจีน 41 16.8 

เห็ด ผัก ไข อาหารสด ปลาเค็มแดดเดียว น้ําพริกเผา มะพราวขูด/ 

มะพราว 

 

16 6.6 

ขาวตม/กวยเต๋ียว 16 6.6 

เคร่ืองแตงกายสตรี ถุงเทา รองเทา เส้ือผา ปลอกหมอน 14 5.7 

ไอศครีม 14 5.7 

ขนมจีบ ซาลาเปา ไสกรอก ลูกช้ินปง ขาวเหนียวปง หมูปงขาว

เหนียว  

 

13 5.3 

ผลไม 13 5.3 

เก็บของเกาขาย 7 2.9 

ดอกไม พวงมาลัย บายศรี ดอกไมประดิษฐ 7 2.9 

น้ําชา ไวน ไอศครีม ชาไขมุก น้ําสมเกล็ดหิมะ น้ํารังนก น้ําเตาหู 

น้ําปน 

 

5 2.0 

ปุย ปุยหมัก เพาะชําตนไม 4 1.6 

เฟอรนิเจอร 3 1.2 

เนื้อหมู เนื้อวัว 3 1.2 

ของเด็กเลน 3 1.2 

อบไกโอง/ไกยาง 3 1.2 

กลวยฉาบ  กลวยทอด กลวยปง 3 1.2 

ขนุนแกะ ขาวโพด แหว 3 1.2 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) 
ประเภท/ชนิดของการประกอบอาชีพคาขายกอนการกูยืม 

ประเภท  จํานวน รอยละ 

เม่ียง ยาสูบ 2 0.8 

สลากกินแบงรัฐบาล 2 0.8 

ขาวสาร 2 0.8 

น้ํามันหลอด  1 0.4 

อุปกรณสรางบาน  1 0.4 

แกส  1 0.4 

อาหารเสริม  1 0.4 

เปดทาย  1 0.4 

จักสาน 1 0.4 

รวม 244 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

(2)  การประกอบอาชีพทํานา   
จําแนกเปนทํานาปรอยละ 56.2 ทํานาปรังรอยละ 14.4 และไมระบุ

ประเภทของการทํานา รอยละ 29.4 (ตารางที่ 4.5) 

ตารางที่ 4.5 
ประเภทการทํานาของกลุมตัวอยาง 

ประเภทการทาํนา จํานวน รอยละ 

นาป 86 56.2 
นาปรัง 22 14.4 
ไมระบุประเภท 45 29.4 

รวม 153 100.0 

(3) การประกอบอาชีพทําไร /ทําสวน 
กอนการกูยืมเงินจากกองทุนฯ  กลุมตัวอยางทําไร/ทําสวน ทั้งประเภท 

พืชยืนตนและพืชตามฤดูกาล โดยกลุมตัวอยางรอยละ 19.9 ทําไรขาวโพด รอยละ 14.3 ทําไรมัน/มัน
สําปะหลัง รอยละ 13.0 ทําสวนลําไย  รอยละ11.2 ปลูกพืชผักสวนครัว เชน พริก มะเขือ ผักบุง 
ถั่วฝกยาวและเพาะเห็ด รอยละ 7.5 ทําสวนยางและจํานวนเทากันรอยละ 7.5 ทําไรออย รอยละ 6.8 
ทําสวนมะนาว รอยละ 5.0 ปลูกถั่วเหลือง/ถั่วเขียว/ถั่วลิสง นอกนั้น เปนพืชไร/พืชสวน ชนิดอ่ืนๆ เชน 
มะขาม ปาลม ไมสัก  มะละกอ แตงโม เปนตน (ตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6 
ชนิด/ประเภทของการทําไร/ทําสวนของกลุมตัวอยางกอนการกูยืม 

พืชที่ปลูก จํานวน รอยละ 

กลวย 2 1.2 

ขาวโพด 32 19.9 

สวนยาง 12 7.5 

ออย  12 7.5 

ลําไย 21 13.0 

กระเทียม 1 0.6 

เกษตรผสมผสาน 2 1.2 

มะนาว 11 6.8 

ไมดอกไมประดับ 2 1.2 

มันสําปะหลัง/มัน 23 14.3 

เพาะเห็ด/ พริก/ มะเขือเทศ/ ผักบุงถ่ัวฝกยาว/ ผักทั่วไป 18 11.2 

ยาสูบ 3 1.9 

มะมวง 6 3.7 

มะพราว 1 0.6 

ลางสาด 1 0.6 

ถ่ัวเหลือง/ถ่ัวเขียว/ถ่ัวลิสง 8 5.0 

แตงโม 1 0.6 

ไผหวาน 1 0.6 

มะขาม 1 0.6 

มะละกอ 1 0.6 

ปาลม 1 0.6 

ไมสัก 1 0.6 

รวม 161 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 (4)  การประกอบอาชีพเล้ียงสัตว 

 ในกลุมผูประกอบอาชีพเล้ียงสัตว สวนใหญเล้ียงหมู รอยละ 30.1 ซึ่งใน

จํานวนนั้นเปนหมูปา 1 ราย  ถัดไปเปนเล้ียงวัว รอยละ 24.8 โดยมีวัวขุน 1 ราย เล้ียงไกไข รอยละ 14.3 

ไกชน/ไกพื้นเมือง รอยละ 2.3 เล้ียงปลา รอยละ 17.3 เล้ียงเปด รอยละ 5.3 นอกนั้นเปนเล้ียงควาย กบ 

แพะ และจ้ิงหรีดตามลําดับ ทั้งนี้ผูกูบางรายมีการเล้ียงสัตวมากกวา 1 ชนิด/ประเภท (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.7  
ประเภท/ชนิดของการเล้ียงสัตวของกลุมตัวอยางกอนการกูยืม 

การเล้ียงสัตว จํานวน รอยละ 

หมู/หมูปา 40 30.1 

วัว/วัวขุน 33 24.8 

ปลา/ปลาดุก/ปลานิล 23 17.3 

ไกไข 19 14.3 

เปด 7 5.3 

ควาย 3 2.2 

ไกชน /ไกพื้นเมือง 3 2.3 

กบ 2 1.5 

แพะ 2 1.5 

จิ้งหรีด 1 0.7 

รวม 133 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

1.4  รายไดของกลุมตัวอยางกอนกูเงินจากกองทุนผูสูงอายุ  

1.4.1  ผูกูยืมที่มีรายไดเปนรายเดือน 
กลุมตัวอยางมีรายไดจากการประกอบอาชีพ มีทั้งรายไดเปนรายเดือน และ

เปนงวดและบางรายมีรายไดทั้งรายเดือนและรายงวด โดยกอนกูยืมเงินจากกองทุนฯ  ผูสูงอายุรอยละ 

94.5 มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 7,000 บาท ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการกูยืมเงินจากกองทุนฯ  ที่ผูกู

ตองมีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาท โดยผูที่มีเงินเกินกวา 7,000 บาทตอเดือนนั้น รอยละ 2.3 มีรายได

ประมาณ 7,001-8,000 บาท รอยละ 1.0 มีรายไดระหวาง 9,001-10,000 บาท และในจํานวน 

ที่ใกลเคียงกัน รอยละ 0.8 มีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท โดยกลุมนี้ประกอบอาชีพ ทํานา 

คาขาย ทําไรทําสวน มีอยู 2 ราย ที่มีรายไดมากกวา 35,001บาทข้ึนไป ซึ่งจะเห็นวา ในกลุมผูกูนั้น  

มีจํานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด (ตารางที่ 4.8) 
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ตารางที่ 4.8 
 รายไดตอเดือน กอนการกูยืมเงินจากกองทุนฯ   

 จํานวน  รอยละ 

     ไมมีรายได 5 0.7 

     ตํ่ากวา 7,000 บาท 690 94.5 

     7,001-8,000 บาท 17 2.3 

   9,001-10,000 บาท 7 1.1 

  1,0001-15,000 บาท 6 0.8 

15,001-20,000 บาท 2 0.3 

  25,001-30,000 บาท 1 0.1 

  35,001-40,000 บาท 1 0.1 

40,001-45,000 บาท 1 0.1 

รวม   730 100.0 

(ไมเขาประเด็น เพราะมีรายไดเปนรายงวด 100 ราย, ไมตอบ 24 ราย) 

 (1)  รายละเอียดอาชีพของกลุมที่มีรายไดมากกวา 7,000 บาท โดยกลุมที่มี

รายไดมากกวา 7,000 บาท นั้นมีอาชีพที่แตกตางกัน สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย และเล้ียงสัตว

เปนหลัก  

ตารางที่ 4.9 
กลุมอาชีพจําแนกตามรายได         

รายไดตอเดือน อาชีพ จํานวน 

คาขาย 9 

ทํานา 3 

รับราชการ  1 

พนักงานบริษัท 1 

7,001-8,000 บาท* 

ทําไรทําสวน 1 

คาขาย 3 

ทําไรทําสวน  1 

ธุรกิจสวนตัว 1 

ทํานา /  คาขาย 1 

9,001-10,000 บาท 

ทํานา /  คาขาย / ตัดเย็บ 1 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ) 
กลุมอาชีพจําแนกตามรายได         

รายไดตอเดือน อาชีพ จํานวน 

คาขาย 4 

ทํานา 1 

10,001-15,000 บาท 

ทําไรทําสวน 1 

15,001-20,000 บาท เล้ียงสัตว  2 

25,001-30,000 บาท พนักงานบริษัท 1 

35,001-40,000 บาท คาขาย 1 

45,001-50,000 บาท คาขาย 1 

(* ไมตอบ 2 ราย) 

 (2) กลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 7,001 บาท รอยละ 22.2 เปนผูมีรายไดระหวาง 

2,501 – 3,000 บาท รอยละ 12.8 มีรายไดระหวาง 1,501-2,000 บาท รอยละ 7.0 มีรายได 501-1,000 

บาท รอยละ 6.1 มีรายไดตํ่ากวา 500 บาท (ตารางที่ 4.10) 
ตารางที่ 4.10 

 รายไดของกลุมตัวอยางที่ต่ํากวา 7,001 บาท กอนกูยืมเงนิจากกองทนุฯ เปนรายเดือน 

รายไดตอเดือน จํานวน  รอยละ 

ตํ่ากวา 500 บาท  42 6.1 

501-1,000 บาท  48 7.0 

1,001-1,500 บาท 32 4.6 

1,501-2,000 บาท 88 12.8 

2,001-2,500 บาท 40 5.8 

2,501-3,000 บาท 153 22.2 

3,001-3,500 บาท 29 4.2 

3,501-4,000 บาท 63 9.1 

4,001-4,500 บาท 21 3.0 

4,501-5,000 บาท 84 12.2 

5,001-5,500 บาท 14 2.0 

5,501-6,000 บาท 39 5.7 

6,001-6,500 บาท 12 1.7 

6,501-7,000 บาท 25 3.6 

รวม 685 100.0 

(ไมตอบ 5 ราย) 
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1.4.2  ผูกูยืมที่มีรายไดเปนรายงวด  
เนื่องจากกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่ง มีอาชีพทางการเกษตร เชน ทํานา ทําไร/

ทําสวน และเล้ียงสัตว จึงมีรายไดเปนรายงวด เมื่อจําหนายผลผลิต/ผลิตภัณฑไดแลว โดยรายไดเปน

งวดเหลานี้ เปนเงินไดรายป เฉล่ียปละ 1 คร้ัง พบวา สวนใหญรอยละ 52.9 มีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาท

ตองวด นอกนั้นอยูระหวาง 7,001 บาท ถึง 60,000 บาท มีรอยละ 5.8 ที่มีรายไดมากกวา 80,001 บาท

ข้ึนไป (ตารางที่ 4.11) 

ตารางที่ 4.11 
รายไดของกลุมตัวอยางกอนกูจากกองทุนฯ เปนรายงวด 

รายไดตองวด จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 7,000 บาท 100 52.9 

7,001-8,000 บาท 8 4.2 

9,001-10,000 บาท 11 5.8 

10,001-15,000 บาท 5 2.6 

15,001-20,000 บาท 13 6.9 

20,001-25,000 บาท 1 0.5 

25,001-30,000 บาท 16 8.5 

35,001-40,000 บาท 8 4.2 

45,001-50,000 บาท 13 6.9 

55,001-60,000 บาท 2 1.1 

65,001-70,000 บาท 1 0.5 

80,001 บาท ขึ้นไป 11 5.8 

รวม 189 100.0 

(บางรายมีรายไดรายเดือนและรายงวดรวมกัน) 

 

เมื่อพิจารณาถึงรายไดที่แทจริงของกลุมตัวอยางรายงวด พบวา รอยละ 33.0 

มีรายไดตํ่ากวา 500 บาทตองวด รอยละ 21.0 มีรายไดระหวาง 501-1,000 บาท และมีระดับรายได

ใกลเคียงกันไปในอัตรารอยละที่ไมแตกตางกันมากนัก จนถึงกลุมที่มีรายไดมากกวา 7,001 บาทตอ

งวดข้ึนไป ที่มีถึงรอยละ 47.1 ประเด็นเร่ืองของรายไดเปนรายงวด ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวารายไดรายงวด
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ที่กลุมตัวอยางไดรับนั้น สวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาท เนื่องจากในสวนนี้เปนรายไดในสวนที่

กลุมตัวอยางไดรับจริง เปนสวนแบงจากรายไดทั้งหมดหลังจากหักใหสมาชิกในครอบครัวที่ชวยเหลือ

กันและหักสวนของตนทุน ซึ่งจะเห็นวาแมจะมีรายไดเปนรายงวดแตกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดไม 

มากนัก  (ตารางที่ 4.12)  
ตารางที่ 4.12 

ผูกูยืมฯ ที่มีรายไดตองวด ต่ํากวา 7,001 บาท 

รายไดตองวด จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 500 บาท 33 33.0 

501-1,000 บาท 21 21.0 

1,001-1,500 บาท 5 5.0 

1,501-2,000 บาท 7 7.0 

2,001-2,500 บาท 1 1.0 

2,501-3,000 บาท 6 6.0 

3,501-4,000 บาท 7 7.0 

4,001-4,500 บาท 1 1.0 

4,501-5,000 บาท 6 6.0 

5,501-6,000 บาท 9 9.0 

6,501-7,000 บาท 4 4.0 

รวม 100 100.0 

 

1.5  การมีผูชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากการประกอบอาชีพของกลุมตัวอยางมีความหลากหลาย บางอาชีพจําเปนตอง

มีผูชวยงานเพื่อใหเกิดความสําเร็จ ดังนั้น การมีผูชวยงานจึงเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวา มีผูสูงอายุ รอยละ 15.2 ที่ไมมีผูชวยงาน รอยละ 39.7 มีจํานวนผูชวย

ในการประกอบอาชีพ ต้ังแต 2 คน รอยละ 25.2 มี 1 คน ซึ่งแสดงวาผูสูงอายุมีผูชวยเหลือประกอบ

อาชีพ ประมาณ 1-2 คน เปนจํานวนมาก  (ตารางที่ 4.13) 
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ตารางที่ 4.13 
บุคคลที่ชวยประกอบอาชพี 

จํานวนผูชวย จํานวน รอยละ 

ไมมี ทาํคนเดียว 129 15.2 

มี 1 คน 215 25.2 

มี 2 คน 337 39.7 

มี 3 คน 116 13.7 

มี 4 คน และมากกวา 51 6.0 

รวม 848 100.0 
(ไมตอบ 6 ราย) 

 

ตอนท่ี  2 การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ  

กองทุนผูสูงอายุ ไดเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่ประสงคจะประกอบอาชีพ แตขาดแคลน

เงินทุน สามารถกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ ไดไมเกินรายละ 15,000 บาท และตอมา พ.ศ.2552 ไดขยาย

วงเงินเปนกูได ไมเกินรายละ 30,000 บาท โดยมีการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ ทั้งบุคคล องคกร 

หนวยงาน ส่ือสาธารณะ (วิทยุ –โทรทัศน) และหนังสือพิมพ  เพื่อใหผูสูงอายุไดเขาถึงกองทุนฯ ได

รวดเร็วข้ึน การที่กองทุนฯ มีการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุไดเขาถึงกองทุนฯ 

อยางรวดเร็วจึงเปนตัวชี้วัดการกระจายบริการไดประการหนึ่ง  ดังนั้นคณะวิจัยจึงกําหนดตัวชี้วัดการ

เขาถึงบริการที่ครอบคลุม แหลงรับทราบบริการ ความสามารถในการเขียนคํารองขอกูเงิน และความ

สะดวกในการทําสัญญากูยืม ผลการศึกษามีดังนี้ 
 

2.1 แหลงทีร่บัทราบบรกิารและขอมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ  

 แหลงขอมูลที่ทําใหผูสูงอายุรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ นั้น 

ประกอบดวยหลายแหลง โดยแหลงที่รับทราบสูงกวาแหลงอ่ืน คือ รอยละ 22.4 รับทราบจากผูนํา

ชุมชน/ ผูใหญบาน/กํานัน/ อบต. ถัดไป รอยละ 21.2  จากเจาหนาที่ของรัฐ ไดแก เจาหนาที่พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย (ประชาสงเคราะห) อนามัยและพัฒนาชุมชน รอยละ 17.9 จากเพื่อน

หรือเพื่อนบาน รอยละ 12.9  การรับทราบดวยตนเองจากส่ือตางๆ และ รอยละ 11.0  และจากประธาน

ชมรมผูสูงอายุ นอกนั้นรับทราบจากญาติ (ตารางที่ 4.14)  
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ตารางที่ 4.14 
แหลงที่รับทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ  

 จํานวน รอยละ 

ผูนําชุมชน / ผูใหญบาน / กํานัน / อบต. 305 22.4 

เจาหนาที่ของรัฐ  288 21.2 

เพื่อนบาน / เพื่อน 244 17.9 

รับทราบดวยตนเองจากส่ือตางๆ  เชน หนังสือพิมพ ประกาศใน

ชุมชน, วิทยุชุมชน 
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12.9 

ประธานชมรมผูสูงอายุ  150 11.0 

คูสมรส/ ลูกหลาน/สมาชิกในครอบครัว 105 7.7 

ญาติ 94 6.9 

รวม 1,359 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)   

การศึกษาเชิงคุณภาพ ไดใหขอมูลสนับสนุนแหลงขอมูลขาวสารที่สําคัญของ

ผูสูงอายุในการรับรูเกี่ยวกับการกูยืมเงินประเภทรายบุคคลไดชัดเจน โดยสามารถจําแนกไดออกเปน 3 

ชองทาง ดังนี้ 

1) การรับรูขอมูลขาวสารจากหนวยงานราชการ  เชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทําหนาที่ประชาสัมพันธ และแจงขาวผานการประชุมหมูบาน ประชุมประจําเดือน สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ประชาสัมพันธไปยังชมรมผูสูงอายุในแตละอําเภอ  

เจาหนาที่ประจําสถานีอนามัยใหขอมูลขาวสารในขณะที่มีการลงเยี่ยมบานผูสูงอายุ เปนตน นอกจาก

หนวยงานราชการจะมีบทบาทในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแกประชาชนแลว ยังอํานวยความ

สะดวกเพื่อใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินกูไดงายข้ึน เชน การชวยเขียนคํารอง การใหคําแนะนําในการ

เขียนคํารอง หรือการแนะนําคุณสมบัติของผูคํ้าประกัน เปนตน 

ขอนาสังเกตคือ ผูสูงอายุที่ไดรับขอมูลขาวสารผานหนวยงานราชการ สวนใหญ 

จะไดขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน ตัวอยางเชน เงินกูยืมสําหรับผูสูงอายุนั้นสําหรับผูสูงอายุที่ตองการ

เงินทุนในการประกอบอาชีพเทานั้น ไมใชเอาไปทําอะไรก็ได และตองมีผูคํ้าประกันที่มีความนาเช่ือถือ 

เปนตน  

2) การรับรูขอมูลจากหนวยทางสังคมและชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม

อาชีพ ชมรมผูสูงอายุ จากเพื่อนบานและสมาชิกในชุมชน  ซึ่งขอมูลขาวสารที่ไดรับเปนแบบไมเปน

ทางการ โดยสมาชิกในชุมชนจะเลาสูกันฟง เปนการบอกเลาแบบปากตอปากหรือพูดคุยกันในวง
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สนทนา(สภากาแฟ) ซึ่งขอมูลสวนใหญเปนขอมูลแบบหลวมๆ ไมมีรายละเอียดที่ชัดเจน ผูสูงอายุเมื่อ

ไดยินจะรับรูไดวามีการใหกูยืมเงินสําหรับผูสูงอายุแตจะไมทราบถึงขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆในการ

กูยืมเงินดังกลาว  

จากการศึกษา ผูสูงอายุที่ไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อนบาน หรือคนในชุมชน 

สวนใหญไดขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง หรือ มีเนื้อหาที่สรางใหเกิดความเขาใจผิด ตัวอยางเชน  

ผูสูงอายุรายหนึ่งเลาวา  “ไดยินเพื่อนในตลาดบอกวา มีเงินของรัฐให

กูไมเสียดอก  แตคนคํ้าตองเปนขาราชการ เมื่อไดยินก็สนใจ แตไมสามารถหา

คนคํ้าที่เปนขาราชการได เลยตัดสินใจไมกูดีกวา”   

อีกรายหนึ่งพูดวา “เขาบอกวา รัฐใหกูไมมีดอก เอาไปทําอะไรก็ได” 

หรืออีกรายหน่ึงบอกวา “การกูเปนสิทธิ เราตองใชสิทธิ เพราะเรา

สูงอายุแลว”  

จากกรณีศึกษาจะเห็นวา ขอดีของการบอกเลาแบบปากตอปากคือ ขอมูล

สามารถสงไปไดรวดเร็วและทั่วถึง สวนขอเสียนั้นพบวา การที่ผูสูงอายุบอกเลากันโดยไมมีขอมูลที่

ถูกตอง ทําใหเกิดความเขาใจผิด ซึ่งจากตัวอยางจะเห็นวา กรณีของผูคํ้าประกันไมไดระบุไวใน

กฎระเบียบวาตองเปนขาราชการเทานั้น แตเนื่องจากมีความเขาใจผิดเกิดข้ึน ทําใหผูสูงอายุจํานวน

มากไมสามารถกูยืมไดเพราะไมสามารถหาผูคํ้าประกันได  นอกจากนี้คําบอกเลาวา “กูไปทําอะไรก็ได” 

ทําใหผูสูงอายุเกิดความเขาใจผิด คิดวาเงินนี้สามารถกูมาใชในชีวิตประจําวันได 

3) การรับรูขอมูลจากสมาชิกในครอบครัว เชน จากลูกหลานหรือสมาชิกใน

ครอบครัวนํามาบอกตอ ซึ่งการรับรูขอมูลจากการบอกเลาของสมาชิกในครอบครัวนั้น ยังมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจกูยืมเงินของผูสูงอายุดวย เปนตนวา เช่ือตามที่ลูกบอก หรือตองการกูใหลูกมาลงทุน 

นอกจากนี้ ในบางกรณีสมาชิกในครอบครัวยังเปนคนจัดการเรื่องการเตรียมเอกสาร การเขียนคํารอง

และดําเนินการแทนผูสูงอายุทั้งหมด เพราะวาตองการเงินจํานวนนี้ไปใช  

2.2  เหตุผลที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ  

 หลังจากที่ผูกูไดทราบขอมูลการบริการจากแหลงขอมูลที่แตกตางกันไป ในการศึกษา

ยังพบอีกวา ผูกูมีเหตุผลที่ขอกูยืมเงินที่แตกตางกัน และประเด็นที่นาสนใจคือการตัดสินใจกูยืมเงินของ

กองทุนฯ   และความวิตกกังวลกอนการกูยืมเงิน ดังนี้ 
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2.2.1 เหตุผลที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ  

  กลุมตัวอยาง รอยละ 78.7 ใหเหตุผลวา ตองการนํามาขยายอาชีพเพิ่มเติม และ

เอาไวทําทุน รอยละ 13.8 ใหเหตุผลวา ไมตองการเพื่อตนเอง แตอยากไดทุนใหลูกหลาน รอยละ 5.2 ไมมี

จุดมุงหมายในการกูยืม เห็นคนอ่ืนกู ก็กูบาง รวมทั้ง รอยละ 2.3 มีคนมาเชิญชวนใหกู (ตารางที่ 4.15) 

ตารางที่ 4.15 
เหตุผลที่ขอกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ   

เหตุผล จํานวน รอยละ 

ตองการนํามาขยายอาชีพเพิ่มเติม และเอาไวทําทุน 663 78.7 

ไมตองการเพื่อตนเอง แตอยากไดทุนใหลูกหลาน 116 13.8 

เห็นคนอ่ืนกู ก็กูบาง 44 5.2 

มีคนมาเชิญชวนใหกู 19 2.3 

รวม 854 100.0 

2.2.2  ผูมีสวนในการตัดสินใจกูยืมเงิน  

       ผูมีสวนสําคัญในการตัดสินใจกูยมื กลุมตัวอยางรอยละ 53.3 ตอบวา การ

ตัดสินใจข้ึนอยูกับตัวเองเปนหลัก รอยละ 29.9 ระบุวา บุตรมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ รอยละ13.5   

คูสมรส (สามี/ภรรยา) มีสวนสําคัญ นอกนัน้ เปนญาติหรือเพื่อน (ตารางที ่4.16) 

ตารางที่ 4.16 
ผูมีสวนสําคัญในการตัดสินใจกูยืมเงนิ 

บุคคล จํานวน รอยละ 

ตนเอง 456 53.3 

บุตร 254 29.9 

คูสมรส (สามี/ภรรยา) 115 13.5 

ญาติ 23 2.7 

เพื่อน 6 0.7 

รวม 854 100.0 

กรณีศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในบานเดียวกับลูกหลานและมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน ผูสูงอายุจะเปดเผยและกลาที่จะบอกถึงความตองการ รวมทั้งการพูดคุยกันใน
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เชิงปรึกษาหารือเกี่ยวกับเร่ืองการกูยืมเงิน ผูสูงอายุและสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการคิด การ

ตัดสินใจเพื่อกูยืมเงิน  ตัวอยางเชน  

นาง ถค จังหวดับุรีรัมย ตองการกูมาซื้ออุปกรณทําขนมซ่ึงอาชีพ

ทําขนมนัน้เปนอาชีพเดิมอยูแลว นาง ถค เลาวาทีแรกไมไดบอกคนอ่ืน เพราะ

กลัวลูกๆวา “แกแลวยังสรางหนี้อีกหรอ” แตเมื่อไดคุยกับลูกสาวคนเล็กที่อยู

ดวยกนัและเปนคนที่ชวยทาํขนม  ลูกสาวบอกวา “เอาเถอะแม  เอามาทาํทนุ

เราจะไดมีทนุเพิ่มข้ึน หนูทาํสงเอง” จึงตัดสินใจกูยมื                                

2.2.3  ความวิตกกังวลตอการตัดสินใจกูยืมเงิน 

  สวนความวิตกกังวลขณะตัดสินใจกูยืมเงินนั้น รอยละ 40.0 ไมมีความวิตก

กังวลใดๆ รอยละ 28.8 กลัวไมผานการอนุมัติ รอยละ 8.6 กลัววาเงินที่ไดรับอนุมัติจะไมเพียงพอตอ

การประกอบอาชีพ และรอยละ 8.1 กลัววาจะสงเงินคืนไมได สวนปญหาในการหาผูคํ้าประกันนั้น มี

เพียงรอยละ 5.4 ที่กลัววาจะหาผูคํ้าประกันไมได อยางไรก็ตามมีขอนาสังเกตวา มีผูสูงอายุรอยละ 3.1 

ที่ระบุวาลูกหลานเปนผูตองการเงินโดยที่ตนไมมีความตองการ (ตารางที่ 4.17)  
ตารางที่ 4.17 

ความวิตกกังวลตอการตัดสินใจกูยืมเงนิ 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

ไมมีความวิตกกังวลใดๆ  367 40.0 

กลัวไมผานการอนุมัติ 265 28.8 

กลัววาเงินที่ไดรับอนุมัติ จะไมเพียงพอ 79 8.6 

กลัววาจะสงเงินคืนไมได 71 8.1 

กลัวจะไมสามารถประกอบอาชีพได 55 6.0 

                  กลัวจะหาผูคํ้าประกันไมได 49 5.4 

ไมอยากเปนหนี้ แตลูกหลานตองการเงิน  29 3.1 

รวม 915 100.0 
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)    

2.3  ความสามารถในการเขียนคํารองขอกูเงิน 

เนื่องจากการขอกูยืมเงินจากกองทุนฯ  ผูกูจะตองเขียนคํารองเพื่อขอกูยืม ซึ่งการเขียน

หนังสือทางราชการเปนเร่ืองที่คอนขางยากและลําบากสําหรับผูสูงอายุที่มีโอกาสเขียนหนังสือนอย 
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และอาจเปนอุปสรรคตอการเขาถึงบริการจากรัฐ แตจากผลการศึกษาพบวา การเขียนคํารองขอกูยืม

เงินจากกองทุนผูสูงอายุนั้น ผูสูงอายุรอยละ 61.8 ระบุวาไมยาก รอยละ 37.2 ระบุวา ยาก ผูสูงอายุทํา

ไมได แตในขอเท็จจริง พบวา ผูสูงอายุมีบุคคลในครอบครัวเปนผูชวยเขียนให โดยรอยละ 52.5 มีบุตร

เปนผูชวยเขียน รอยละ 6.6 ญาติ และรอยละ 4.2 คูสมรส (สามี/ภรรยา) เปนผูชวยเขียน มีเพียงรอยละ 

23.5 ที่เขียนดวยตนเอง รอยละ 10.1 เปนบุคคลอ่ืนที่ชวยเขียน ไดแก  เจาหนาที่ของพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เจาหนาที่เทศบาล นักพัฒนาชุมชน และอ่ืน ๆ ตามลําดับ  

   นอกจากขอมูลดานความสามารถในการเขียนคํารองขอกูเงิน โดยพิจารณาจาก  

ความยากในการเขียนคํารองและการมีผูชวยเขียนแลว คณะวิจัยยังใหความสําคัญกับการนําเสนอ

ประเด็นที่เกี่ยวกับ ระยะเวลาในการทราบผลการกูยืม และการอนุมัติเงินกู ดังนี้ 

2.4  ระยะเวลารอทราบผลการกูยมื  

ระยะเวลารอทราบผลการกูยืม หลังจากสงคํารอง รอยละ 21.4 ใชเวลารอมากกวา 8  

เดือนข้ึนไป โดยผูที่รอนานที่สุด มีระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ป  รอยละ 18.8 ใชเวลารอ 6 เดือน         

รอยละ 16.0 ใชเวลารอ 3 เดือน และระยะเวลาท่ีรอนอยที่สุดคือ 1 เดือน รอยละ 4.7  (ตารางที่ 4.18) 

ตารางที่ 4.18 
ระยะเวลารอผลการกูยืม  

ระยะเวลารอผล จํานวน  รอยละ 

1 เดือน 40 4.7 

2 เดือน 44 5.2 

3 เดือน 136 16.0 

4 เดือน 68 8.0 

5 เดือน 75 8.8 

6 เดือน 159 18.8 

7 เดือน 29 3.4 

8 เดือน 116 13.7 

มากกวา 8 เดือน 182 21.4 

รวม 849 100.0 

( ไมตอบ  5 ราย , Max = 12 เดือน)   
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2.5  วงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ 

 จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัตินั้น เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอการประกอบอาชีพและ

การอนุมัติวงเงิน ข้ึนอยูกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ผลการศึกษาพบวา กลุม

ตัวอยาง รอยละ 72.8  ไดรับการอนุมัติตามที่ไดยื่นขอ รอยละ 27.2 นอยกวาที่ขอ โดยกรณีที่ผูกูไดรับ

เงินอนุมัตินอยกวาที่ยื่นขอไปนั้น รอยละ 24.0 ไมทําอะไร ใชเงินตามที่ไดรับอนุมัติ รอยละ 3.2 หา

แหลงเงินกูอ่ืน มาสนับสนุนใหครบตามจํานวนที่ตองการ (ตารางที่ 4.19) 
ตารางที่ 4.19 

การดําเนนิการเม่ือเงินอนมัุตินอยกวาที่ยื่นกู 

 จํานวน รอยละ 

• ไดตามที่ยื่นขอ  617 72.8 

• ไดเงินนอยกวาที่ขอและการดําเนินการ   

ไมทําอะไร ใชตามที่ไดอนุมัติ 204 24.0 

หาแหลงเงินกูอ่ืน มาสนับสนุนใหครบ 27 3.2 

รวม 848 100.0 
(ไมตอบ 6 ราย)   

 

 2.6  ความสะดวกในการทําสัญญากูยืม 
  หลังจากไดรับทราบเร่ืองอนุมัติเงินกูแลว กลุมตัวอยางตองทําสัญญากูยืมที่สํานักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งความยาก-งายของการทําสัญญาและความสะดวก

ในการเดินทางไปทําสัญญา เปนตัวชี้วัดการเขาถึงบริการไดทางหนึ่ง ผลการตอบแบบสอบถามมีกลุม

ตัวอยาง รอยละ 88.6 ระบุวาการทําสัญญาไมยุงยาก มีเพียงรอยละ 11.4 เทานั้น ที่ระบุวาการทํา

สัญญายุงยาก นอกจากนี้ กลุมตัวอยางรอยละ 51.4 ระบุวาการเดินทางไปทําสัญญาไมลําบาก รอยละ 

48.6 ระบุวามีความยากลําบากในการเดินทางไปสถานที่ทําสัญญากูยืม 

 

ตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไป 
   ประกอบอาชีพ 

 

การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ หมายถงึ 

การที่ผูสูงอายุนําเงินที่กูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ ไปใชอยางเหมาะสม โดยมีความสามารถในการใช

จายเงิน ทั้งในการประกอบอาชีพและจัดหาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม มีการใช
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จายเงินอยางมีระเบียบและสอดคลองกับแผนการเงินที่กําหนด และมีความกาวหนาในการประกอบ

อาชีพ โดยปรากฏผลดังนี้ 

3.1 ความสามารถในการใชจายเงิน 

เมื่อกลุมตัวอยางไดรับเงินกูยืมแลว รอยละ 70.5 ไดนําเงินไปใชจายหมดแลว มีรอยละ 

29.5 ที่ยังมีเงินเหลือ ซึ่งแสดงใหเห็นวามีกลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งที่ไมไดใชจายเงินตามวัตถุประสงคที่

กําหนดไว ทั้งๆ ที่การติดตามและประเมินนี้ ผานระยะเวลาดําเนินการมาไมนอยกวา 6 เดือน และใน

แบบสอบขอเท็จจริงที่เจาหนาที่ไดดําเนินการกอนสงแบบคํารองไปยังสวนกลาง เพื่อขออนุมัติจาก

กองทุนฯ นั้น ไดมีการระบุถึงแผนการใชจายเงินวาจะนําเงินไปทําอะไรบาง ซื้ออะไร งบประมาณเทาใด 

และจะดําเนินการภายในชวงระยะเวลาใด โดยทั่วไปกําหนดใหลงมือดําเนินการทันทีที่ไดเงิน ดังนั้นผูที่

มีเงินเหลืออาจเปนกลุมที่ไมไดใชจายเงินตรงตามที่เขียนขอไว ในขณะเดียวกันกลุมที่นําเงินไปใชจาย

หมดแลว ก็มีความเปนไปไดในการนําเงินไปใชจายไมตรงกับที่เขียนขอไวเชนกัน เชน นําเงินไปใชเปน

คาใชจายสวนตัว หรือมอบใหลูกหลาน ทําใหเงินหมดไปอยางรวดเร็ว  

ประเด็นการนําเงินกูยืมฯ ไปใชจายอยางประหยัดและสามารถนําไปซื้อวัสดุในการ

ประกอบอาชีพเพิ่มเติมไดอีกนั้น เปนส่ิงที่ควรเกิดข้ึน ซึ่งพบวา รอยละ 42.6 สามารถนําเงินไปซ้ือ

อุปกรณประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพิ่มเติมกวาที่ต้ังใจไวและรอยละ 57.4 ไมไดนําไปใชประโยชนอ่ืน (ตาราง

ที่ 4.20) 

ตารางที่ 4.20 
ความสามารถในการใชจายเงิน 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

เงินที่ไดรับอนุมัติมาจากกองทุนฯ *   

หมดแลว 595 70.5 

คงเหลือ 249 29.5 

รวม 844 100.0 

การนาํเงินไปซ้ืออุปกรณฯ เพิ่มเติม** 
                       เอาไปซื้อฯ เพิ่ม 
                       ไมไดนําไป 

 

357 

481 

 

42.6 

57.4 

รวม 838 100.0 
(*ไมตอบ 10 ราย, **ไมตอบ 16 ราย) 
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จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ วัสดุอุปกรณที่ซื้อเพิ่มเติมนั้น เปนอุปกรณ

ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพทั้งส้ิน เชน ชั้นวางของ-สินคา ตูแช เตาอบขนม เคร่ืองนวดแปง เคร่ืองทํา

เสนขนมจีน ถาดใสของ ตะกราใสของ บางกลุมนําไปซื้ออุปกรณการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง                 

ยาปราบศัตรูพืช เคร่ืองพนยา อาหารสัตว มีด/พรา เชือก  บางกลุมนําไปพัฒนาโรงเรือน เชน ตอเติม

โรงเล้ียงเปด ปรับปรุงเลาหมู ปรับปรุงคอกวัว และอ่ืน ๆ ซึ่งเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ

ทั้งส้ิน มีเพียง 2 รายที่นําไปซื้อของใชในครอบครัว และของใชสวนตัว  

โดยกรณีศึกษาที่พบ การนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค พบวามีการใชเพื่อเปาหมาย

ดังตอไปนี้ 

1) การนําเงินไปใชเปนคาใชจายสวนตัว ผูสูงอายุนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อเคร่ืองใช

ภายในบาน และบางรายนําไปซอมแซมบาน ตัวอยางเชน 

นาย สก จังหวัดสุพรรณบุรี กูเงินมาเพื่อเล้ียงสัตว แตไดนําเงินสวน

หนึ่งไปใชซื้อปูนซีเมนต เทพื้นบาน 

2) การแบงเงินไปใหผูคํ้าประกัน / ผูอ่ืน   ตัวอยางเชน 

  นาง งข จังหวัดแพร ที่คางชําระ เนื่องจากตองแบงเงินจํานวน 900 

บาทใหชมรมผูสูงอายุที่ชวยเขียนขอกู และแบงจํานวน 5,000 บาทใหเพื่อนบาน

ซึ่งเปนผูคํ้าประกันให  เชนเดียวกับนาย งฉ ที่แบงเงินใหหลานไป จํานวน 7,500 

บาท เพื่อไปสรางบาน   

3) การนําเงินไปชําระหนี้  ผูสูงอายุบางสวนมีภาระหนี้ส้ิน เมื่อไดทราบวากองทุน

ผูสูงอายุ มีเงินกูที่ไมมีดอกเบ้ีย จึงตัดสินใจกู เพราะตองการเงินมาชําระหนี้ที่มีดอกเบ้ียสูง จาก

กรณีศึกษาพบวา การที่ผูสูงอายุไดแบงเงินบางสวนที่ไดจากการกูยืมไปชําระหนี้  ในสวนที่เหลือ

นําไปใชลงทุนในการประกอบอาชีพตามที่ไดแจงไว  ตัวอยางเชน 

นาย ยง จังหวัดนราธิวาส ที่อาศัยอยูเพียงลําพัง ตองการกูนําเงินมา

ปลูกผัก แตไดใชเงินจากการกูยืมเพื่อไปปลูกผักบางสวน ที่เหลือนําไปใชหนี้และ

เปนคาใชจายในบาน 

นาย สก จังหวัดกาฬสินธุ ตองการกูเพื่อนําเงินมาสรางโรงเพาะเห็ด  

แตไดนําเงินสวนที่เหลือไปใชหนี้ และใชจายในชีวิตประจําวัน 
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นาง ฌง กรุงเทพมหานคร ไดเงินจากการกูยืมมาจํานวน 20,000 

บาท เงินสวนหนึ่งนํามาซ้ือตูแช เบียร เหลาและโซดาเพื่อขยายกิจการรานขาย

น้ํา และแบงเงินอีกสวนไปชําระหนี้มอเตอรไซค 

4) การนําเงินไปใหบุตร  การที่ผูสูงอายุนําเงินไปใหบุตรนั้น มีขอสังเกตวา 

ผูสูงอายุเปนฝายตัดสินใจและเต็มใจที่จะใหเงินชวยเหลือบุตร โดยผูสูงอายุจะหักเงินบางสวนใหบุตร 

และอีกสวนจะเก็บไวใชเอง นอกจากนี้ผูสูงอายุบางรายไมสามารถประกอบอาชีพไดเอง จะนําเงินที่

กูยืมไดมาใหบุตรเปนคนรับผิดชอบบริหารจัดการเงินจํานวนดังกลาวในการประกอบอาชีพ และบุตรจะ

เปนผูสงเงินใหผูสูงอายุทุกเดือน ตัวอยางเชน 

นาย ถ จังหวัดบุรีรัมย  ไดนําเงินไปซื้อหมูปา และปลานิล ปลาดุก  

รวมทั้งแบงเงินใหลูกที่ไปชวยคํ้าประกันใหดวย 

นาง สก จังหวัดกาฬสินธุ  กูยืมเงินเพื่อนํามาสรางโรงเพาะเห็ด เพิ่ม

อีก 1 เรือนจากเดิมที่มีอยูแลว นาง สก นําเงินที่ไดจากการกูยืมทั้งหมดจํานวน 

30,000 บาท มอบใหลูกสาวเปนคนจัดการดูแลและนําไปใชจายเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 

นาง กก จังหวัดเชียงราย กูยืมเงินเพื่อนํามาเปนทุนเพิ่มเติมในการ

ประกอบอาชีพคาขายผักดอง โดยนาง กก ไดแบงเงินจํานวน 5,000 บาทใหลูก

สาวซ่ึงประกอบอาชีพคาขายอยูที่ จังหวัดตาก โดยลูกสาวจะสงเงินมาใหนาง 

กก เปนประจําทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาท 

จากการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับผู สูงอายุนํา เงินไปใชจายไมตรงกับ

วัตถุประสงคของการกูยืม ที่ไดระบุไวในหนังสือสัญญาน้ัน มีผูกูจํานวนหลายรายที่นําเงินไปใชผิด

วัตถุประสงคแตสามารถบริหารจัดการและชําระหนี้คืนได  ตัวอยางเชน 

นาย พข จังหวัดพัทลุง มีอาชีพเปนเกษตรกร ไดยื่นเร่ืองขอกูยืมเพื่อ

นําเงินมาใชสําหรับการประกอบอาชีพเล้ียงวัว แตเนื่องจากตนเองมีอาชีพหลอ

ทอปูนอยู จึงไดนําเงินไปใชซื้อวัสดุในการประกอบอาชีพหลอทอปูน เพื่อขยาย

งานเพิ่มข้ึน และแบงเงินสวนหนึ่งมาซอมแซมบาน โดยไมไดนําเงินไปใชเกี่ยวกับ

การเ ล้ียงวัวแตอยางใด (มีวัวอยู แต เ ดิมแลว )  แต เนื่ องจากนาย  พข  มี

ประสบการณสามารถบริหารจัดการเงินไดดี และมีความรับผิดชอบสูง จึงไมมี

ปญหาในการชําระเงินคืน  
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3.2  มีการใชจายเงินอยางมีระเบียบและสอดคลองกับแผนการเงินที่กําหนด 

3.2.1  ความมีระเบียบของการใชจายเงิน  
พิจารณาไดจากการที่ผูกูยืมมีการวางแผนการใชจายเงิน โดยมีการจัดเก็บ

ใบเสร็จและการทําบัญชีคาใชจาย และมีการใชจายเงินตามแผนที่กําหนด พบวา มีรอยละ 39.6 มีการ

จัดเก็บใบเสร็จ รอยละ 60.4 ไมไดจัดเก็บ สวนการทําบัญชีนั้น มีเพียงรอยละ 35.0 เทานั้น โดยสวน

ใหญ รอยละ 65.0 ไมมีการทําบัญชีคาใชจาย (ตารางที่ 4.21) 
ตารางที่ 4.21 

ความมีระเบียบในการใชจายเงิน 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

การจัดเก็บใบเสร็จ*   

มีการจัดเก็บ 334 39.6 

ไมมีการจัดเก็บ 510 60.4 

รวม 844 100.0 

การทําบัญชีคาใชจาย **   

มีการทําบัญช ี 294 35.0 

ไมมีการทําบัญชี 550 65.0 

รวม 844 100.0 

(*ไมตอบ 10 ราย, **ไมตอบ 10 ราย) 

ในสวนของการใชจายเงินใหสอดคลองกับแผนการเงินที่กําหนด พิจารณาไดจาก

การเปรียบเทียบการใชจายเงินกับแผนการเงินที่กําหนด  

 3.2.2  การเปรียบเทียบการใชจายเงินกับแผนการเงินที่กําหนด 

 ถึงแมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะไมมีการทําบัญชีคาใชจาย แตเมื่อ

สอบถามวาการใชจายเงินเปนไปตามแผนหรือการคาดการณคาใชจายหรือไม กลุมตัวอยาง รอยละ

74.2 ระบุวาเปนไปตามแผน รอยละ 25.8 ไมเปนไปตามแผน โดยมีเหตุผลทั้งที่เปนไปตามแผน และไม

เปนไปตามแผน (ตารางที่ 4.22) 
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ตารางที่ 4.22 
การใชจายเงนิ 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

การใชจายเงิน*   

เปนไปตามแผน          614 74.2 

ไมเปนไปตามแผน 213 25.8 

รวม 827 100.0 
(ไมตอบ 27 ราย) 

 จากการเก็บขอมูลคณะวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีเหตุผลของการใชเงินเปนไปตาม

แผนและไมเปนตามแผนหลากหลายประการดังนี้ 

1) เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผน  

เหตุผลที่เปนไปตามแผนนั้น พบวา การวางแผนประกอบอาชีพไวลวงหนา
อยางรอบคอบและมีการดําเนินการอยางต้ังใจ โดยรอยละ 37.9 มีการวางแผนไวกอน มีการทํางาน
อยางมีลําดับข้ันตอน และการใชจายอยางเปนระบบ รอยละ 8.7 มีการกําหนดราคาอุปกรณหรือ
กําหนดรายการสินคาไวกอน และรอยละ 5.0 มีการทําบัญชีรายรับ-รายจายไวอยางชัดเจน สวนที่เกิด
จากปจจัยภายในของผูประกอบอาชีพนั้น รอยละ 14.6 มีการนําเงินไปประกอบอาชีพทันทีและมีความ
ต้ังใจที่จะประกอบอาชีพสูง รอยละ 8.2 เปนอาชีพที่ทําอยูแลวมีความรูและมีทักษะ จึงสามารถกําหนด
แผนเงินไวชัดเจน และมีขอนาสังเกตวา กลุมตัวอยางรอยละ 22.4 ระบุวา เหตุผลที่การใชจายเงิน
เปนไปตามแผนเนื่องจากไดรับงบประมาณตามที่ขอ นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ (ตารางที่ 4.23) 

ตารางที่ 4.23 
 เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผน 

 เหตุผล จํานวน รอยละ 

มีแผนวางไวกอน มกีารจัดลําดับข้ันตอน มีการใชจาย
แนนอนเปนระบบ 

 
83 

 
37.9 

ไดงบตามที่ขอ 49 22.4 
นําเงินไปประกอบอาชีพทนัทีและมีความต้ังใจที่จะ
ประกอบอาชพีสูง 

 
32 

 
16.4 

มีการกาํหนดราคาอุปกรณไวกอนขอกูยืม /กําหนด
รายการไวกอน 

 
19 

 
8.7 
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ตารางที่ 4.23 
 เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผน 

 เหตุผล จํานวน รอยละ 

เปนอาชีพที่ทาํอยูแลว จึงสามารถกําหนดแผนเงินได
ชัดเจน 

 
18 

 
8.2 

มีการทาํบัญช ีรายรับ-จายไว 11 5.0 
คาขายไดผลดี 3 1.4 
มีลูกหลานบริหารให 2 0.9 
ใชจายอยางประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 0.9 

รวม 219 100.0 

กรณีศึกษาการวางแผนการใชจายเงิน พบวา ผูสูงอายุที่มีการวางแผนการ

ใชจายเงิน สามารถสงเงินคืนได เพราะนําเงินใชจายตามแผนกําหนดไว ซึ่งในการเขียนคํารองขอกูยืม

เงิน ผูสูงอายุตองกรอกขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณการใชจายเงิน ในกรณีที่ผูสูงอายุมีประสบการณใน

อาชีพนั้น ๆ จะสามารถระบุในแผนไดอยางชัดเจนวา มีความจําเปนตองซื้ออะไรบาง และรายการของที่

ตองซื้อแตละช้ินราคาเทาไหร จะมีเงินเหลือในการใชจายในคร้ังนี้เปนจํานวนเทาไหร  การใชจายเงิน

ตามแผนที่กําหนดไวจะชวยใหผูสูงอายุใชเงินไดตรงกับความตองการและปองกันการใชเงินในทางที่ผิด

ดวย โดยแผนการใชจายเงินประกอบดวยการแบงสัดสวนการใชจายเงิน และการประหยัด ตัวอยางเชน 

การแบงสัดสวนการใชจายเงิน 

นาย ถค อายุ 62 ป เปนผูกูยืมจังหวัดเชียงราย ไดเงินตาม

สัญญาจํานวน 30,000 บาท โดยไดแบงเงินจํานวน 20,000 บาท ไปมัดจําคา

ขวดน้ําและใชจายในเร่ืองการบรรจุน้ําด่ืม สวนที่เหลือ 10,000 บาท เก็บไวใช

เปนทุนหมุนเวียน  

การใชเงินตามหลักประหยัด พิจารณาไดจาก ผูสูงอายุมีการซื้ออุปกรณ

มือสองเพื่อใหไดราคาถูก และมีการแบงเงินที่เหลือจากการซื้อของที่จําเปนแลว เก็บไวเปนทุน

หมุนเวียน ตัวอยางเชน  

นาง ถค จังหวัดบุรีรัมย ประกอบอาชีพทําขนม กูยืมเงินเพื่อซื้อ

เตาอบขนมเพิ่ม  โดยเลือกซ้ือเตาอบโดยการประมูล จากคณะคหกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  ในราคาประมาณ 7,000 บาท โดยประมูลไดมา

จํานวน 2 เคร่ือง ทําใหเหลือเงินเพื่อซื้อวัสดุในการทําขนมเพิ่มเติม  
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กองทุนผูสูงอายุ ใหเงินกูยืมรายบุคคลแกผูสูงอายุ โดยมุงหวังจะใหเงินจํานวน

ดังกลาวไดชวยเหลือผูสูงอายุในการประกอบอาชีพ และสงเสริมใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการทํางาน 

ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหการกูยืมเงินของกองทุนฯ เกิดประโยชน คือ การนําเงินที่ไดจากการกูยมืไปใชจาย

เพื่อการประกอบอาชีพจริง จากการศึกษาผูสูงอายุมีการกูยืมเพื่อประกอบอาชีพได 2 ลักษณะ 

1. การกูยืมเพื่อนําเงินไปปรับปรุงและแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ 

เชน การซื้อปุยเพื่อบํารุงตนยางพาราที่ขาดปุยเปนเวลานาน การนําเงินไปปรับปรุงดินที่เส่ือมคุณภาพ 

การขุดลอกคลองเพื่อใหเกิดทางสงน้ํา การมุงหลังคาสําหรับปองกันความรอนทําใหโรงเพาะเห็ดมี

อุณหภูมิที่เหมาะสม  เปนตน 

2. การกูยืมเพื่อนําเงินไปตอยอดผลผลิตเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึน เชน การ

ลงทุนซื้อวัวในจํานวนที่มากข้ึน การซื้อขวดน้ําเปลาเพื่อใหผลิตน้ําไดในปริมาณที่มากข้ึน การซื้อ

เคร่ืองอบขนมปงเพื่อใหทําขนมไดมากข้ึน  

2) เหตุผลที่การใชจายเงินไมเปนไปตามแผน  

สวนเหตุผลที่ทําใหการใชจายเงินไมเปนไปตามแผนนั้น มีการใหเหตุผลทัง้ที่

เกิดจากการไมไดนําเงินไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ และเกิดจากการจัดการทั้งจากผูกู

และจากกองทุนฯ  โดยเหตุผลในรายละเอียดระบุวา รอยละ 11.0 ไมไดนําไปประกอบอาชีพ กูไปใหลูก/

หลาน/ญาติ รอยละ 3.1 กูไปใชจายในครอบครัว และรอยละ 4.2 เกิดการลมปวย รวมทั้งชราภาพมาก

ไมสามารถประกอบอาชีพได อีกกลุมหนึ่ง ใหเหตุผลเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจที่ขยับตัวสูงกวาที่กําหนด

ไว ทําใหเกิดคาใชจายสูง (ของแพงข้ึน) รอยละ 14.1 และสาเหตุสําคัญที่เกี่ยวของกัน เกิดจากการ

อนุมัติของกองทุนฯ ลาชา รอยละ 9.4 ทําใหแผนตางๆ ที่วางไวคาดเคล่ือน รอยละ 8.9 คาใชจายคาด

เคล่ือนเกิดจากไมไดกําหนดรายการของไว และไมไดวางแผนซ้ือของไวกอน อีกกลุมหนึ่งความไม

เพียงพอของเงินที่ไดรับอนุมัติ โดยรอยละ 10.5 เกิดจากไดรับอนุมัติเงินนอยกวาที่ขอไป ทําใหไมเพียง

พอที่จะประกอบอาชีพ รอยละ 9.9 ซื้อส่ิงของ/อุปกรณแลวเงินหมดไมสามารถประกอบอาชีพตอไป 

และเหตุผลอีกประการหนึ่งเกิดจากการลงทุนที่ตองมีการใชทุนหมุนเวียน แตเมื่อขายสินคาไมได หรือ

รายรับจากการขายสินคาไมแนนอน ทําใหแผนการใชจายเงินคาดเคล่ือนได ซึ่งมีถึงรอยละ 17.4 

เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือ รอยละ 4.2 เกิดภัยธรรมชาติ จึงทําใหแผนการใชจายเงินเปลี่ยนแปลง 

(ตารางที่ 4.24) 
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ตารางที่ 4.24   
เหตุผลที่ทําใหการใชจายเงินไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว 

 เหตุผล จํานวน รอยละ 

รายรับจากการขายสินคา /ขาดทุน ของขายไมดีการแขงขันสูง 28 14.7 

คาใชจายสูง (ตนทุนสูง ของแพง) 27 14.1 

ไมไดนําไปประกอบอาชีพ กูไปใหลูก หลาน ญาติ 21 11.0 

เงินกูไมเพียงพอท่ีจะประกอบอาชีพ (นอยกวาที่ขอไป) 20 10.5 

ซื้อวัสดุเขารานแลวเงินหมด ทําตอไปไมได อุปกรณไมเพียงพอ 19 9.9 

การอนุมัติลาชา ทําใหทุกอยางคลาดเคล่ือน 18 9.4 

ไมไดกําหนดรายการของไวไมไดวางแผนซื้อของไวกอน และเกิด

คาใชจายคาดเคล่ือน 

 

17 

 

8.9 

ตองนําเงินไปหมุนเวียนแตละวัน หมุนเงินไมทัน 15 7.9 

ทํางานไมได (ลมปวย ชราภาพ) 8 4.2 

เกิดภัยธรรมชาติ จึงทําใหแผนการใชจายเงินเปล่ียนไป 8 4.2 

ไมไดนําไปประกอบอาชีพ กูไปใชจายในครอบครัว 6 3.1 

ไมไดทําบัญชี ไมไดจดไว ไมมีแผนงาน 4 2.1 

รวม 191 100.0 

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณ พบกรณีศึกษาที่นาสนใจ และสามารถ

นํามาอธิบายใหเห็นความชัดเจนข้ึน กลาวคือ  

กรณีตัวอยางที่นาสนใจคือ นาย จ อายุ 65 ป จังหวัดกาฬสินธุ ได

กูยืมเงินจากกองทุนฯ  เพื่อนําไปเพาะเห็ดขาย  มีอาการนิ่งเงียบไมยอมตอบคําถาม 

และมีทาทีไมสบายใจ แตไดทราบจากสมาชิกในชุมชนวา นาย จ ถูกลูกสาวชักชวน

ใหกูยืม โดยดําเนินการเขียนคํารองกูยืมใหทั้งหมด เมื่อไดเงินมา นาย จ ไปทําสัญญา

แลวลูกสาวเอาเงินไปใชทั้งหมด โดยนาย จ ไมไดจับตองเงินสวนนี้เลย  สมาชิกใน

ชุมชนรายหนึ่งที่รวมสนทนากลาววา “อยางนี้เปนการเอาพอ มาเขาไฟแนนซ” นาย จ 

ไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตถูกลูกสาวบังคับใหกูยืมตามสิทธิ ดังนั้น นาย จ 

ยืนยันวาไมสามารถชําระเงินคืนได เพราะตนไมไดเปนคนใชเงินจํานวนดังกลาว 

กรณีศึกษาที่ 2 นาง กก จังหวัดเชียงราย กูยืมเงินจากกองทุนฯ  

9,300 บาท เพื่อนําไปเปนทุนในการขายผักดอง ผักยํา ซึ่งเปนอาชีพแตเดิมที่ทําอยู

แลว  นาง กก ไดแบงเงินใหลูกสาว 5,000 บาท เพื่อไปขายอาหารตามสั่งที่จังหวัด
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ตาก ตนเองเหลือเงิน 4,300 บาท เพื่อใชจายสําหรับขยายอาชีพ แต นาง กก สามารถ

จายเงินคืนไดทุกเดือน เนื่องจากลูกสาวสงเงินใหเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน  

3.3  ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ  

การพิจารณาถึงการประกอบอาชีพจากเงินกูที่ไดมาจากกองทุนผูสูงอายุ สามารถ

ดําเนินการตอไปไดหรือไมนั้น นอกจากจะเปนการพิจารณาถึงผลการดําเนินงานแลว สามารถวัด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดประการหนึ่ง การสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางประเมินความกาวหนา 

ในการประกอบอาชีพเทียบเคียงกับแผนที่วางไว หรือคิดไว หรือคาดหวังไว พบวา รอยละ 53.4 

สามารถดําเนินงาน เปนไปตามแผนที่กําหนด  รอยละ 43.9 ไมเปนไปตามแผน คือ ลาชากวาแผน  

และรอยละ 2.7 ดําเนินการไดเร็วกวาแผนที่กําหนดไว (ตารางที่ 4.25)  

ตารางที่  4.25 
การประกอบอาชีพเม่ือเปรียบเทียบกบัแผนดําเนนิการทีก่ําหนดไว 

การดําเนินงานตามแผน จํานวน  รอยละ 

ลาชากวาแผนที่กําหนด 358 43.9 

เปนไปตามแผนทีก่ําหนด 435 53.4 

เร็วกวาแผนทีไ่ดกําหนด 22 2.7 

รวม 815 100.0 
(ไมตอบ 39 ราย)    

3.3.1  เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพลาชากวาแผนที่กําหนด 

กลุมตัวอยางที่ประเมินการประกอบอาชีพของตนวาลาชากวาแผนที่

กําหนด จํานวน 358 ราย ไดใหเหตุผลที่ทําใหลาชา 170 ราย (ระบุเหตุผลไดมากกวา 1 ขอ) โดยระบุถงึ

เหตุผลสําคัญวา เกิดจากการอนุมัติลาชา (รอการพิจารณานาน) เมื่ออนุมัติมา  เลยฤดูกาลที่จะประกอบ

อาชีพนั้นๆ รอยละ 66.6 ขณะเดียวกัน  อาชีพบางประเภทตองรอผลผลิตตามฤดูกาล รอยละ 10.7 เกิด

จากไมมีลูกคาอุดหนุนสินคา หรือผลิตสินคาแลวไมมีตลาดรองรับทําใหขาดทุน และหมุนเวียนสินคา 

ในการขายไมได รอยละ 4.3 เปนกลุมที่ตองอาศัยธรรมชาติ และนําไปประกอบอาชีพ ไดระบุวา เกิดภัย

ธรรมชาติ รวมทั้งชลประทานปดประตูระบายน้ํา จึงทําใหเกิดความลาชา รอยละ 3.2 ใหเหตุผลวาเกิด

จากการวางแผนผิดพลาด ลําดับข้ันตอนการประกอบอาชีพผิดพลาด และไมมีความรูมีเพียงรอยละ 

0.5 ที่เกิดจากการรออุปกรณในการประกอบอาชีพ  ส่ิงที่นาสังเกตประการหนึ่ง คือ มีกลุมตัวอยาง  

รอยละ 5.4 ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ รวมทั้งกูใหลูกหรือญาติ รอยละ 4.3 ผูกูปวย จึงไมได

ประกอบอาชีพเชนกัน (ตารางที่ 4.26) 
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ตารางที่ 4.26 
เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพลาชากวาแผนท่ีกําหนด 

 เหตุผล จํานวน รอยละ 

การอนุมัติลาชา ใชเวลานาน เลยฤดูกาลที่ทาํ             
ผลผลิตอาศัยฤดูกาล 

 
124 

 
66.6 

ของแพง ขายไมคอยดี ขาดทนุ สินคาไมไดราคาไมมี
ลูกคา ไมมีตลาดรองรับ 

 
20 

 
10.7 

ไมไดประกอบอาชีพ กูใหลูก/ญาติ 10 5.4 
เงินทนุนอยไมเพียงพอที่จะประกอบอาชพี 9 4.8 
เกิดภัยธรรมชาติ ชลประทานปดน้าํ 8 4.3 
ผูกูปวย 8 4.3 
วางแผนผิดพลาด/ลําดับข้ันตอนการประกอบอาชีพ
ผิดพลาด/ไมมคีวามรู 

 
6 

 
3.2 

อุปกรณขาดตลาด (เชน ผาที่ส่ังยังไมมา) 1 0.5 
รวม 186 100.0 

(ตอบจํานวน 170 ราย , ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

3.3.2 เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพเปนไปตามแผนที่กําหนด 

มีกลุมตัวอยางที่ประเมินการประกอบอาชีพของตนวาเปนไปตามแผนท่ี
กําหนด จํานวน 435 ราย แตไดใหเหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพเปนไปตามแผนเพียง 152 ราย
(ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล) โดยรอยละ 35.6 ใหเหตุผลวาเนื่องจากมีการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
รอยละ 25.5 ไดเงินตามที่ขอกูยืม รวมทั้งมีการอนุมัติตามเวลาที่วางแผนไว รอยละ 10.6 ทําอาชีพตาม
ฤดูกาล และผลผลิตออกตามกําหนดเวลา นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ เปนเหตุผลที่เกี่ยวกับการมีทักษะ
และความรูเดิม รอยละ 9.0 รวมทั้งมีความต้ังใจ รอยละ 5.3 ไดเงินมาก็ลงทุนเลย รอยละ 3.7 มีการใช
จายอยางประหยัด มีการทําบัญชี รอยละ 43 และมีญาติใหความชวยเหลือ มีเพื่อนบานเปนที่ปรึกษา 
รอยละ 1.6 (ตารางที่ 4.27) 
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ตารางที่ 4.27 
เหตุผลที่การประกอบอาชพีเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 เหตุผล จํานวน รอยละ 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผน 67 35.6 
ไดเงินตามท่ีขอกูยืม อนุมัติตามเวลาท่ีวางแผน 48 25.5 
ทําอาชพีตามฤดูกาล ผลผลิตออกตามกําหนดเวลา 20 10.6 
มีความรูอยูเดิม (เปนอาชพีท่ีทําอยูแลว) 17 9.0 
ความต้ังใจ 10 5.3 
ใชจายอยางประหยัด มีการทําบัญช ี 8 4.3 
มีตลาดรองรับ ผลผลิตดี คาขายไดเร่ือยๆ  8 4.3 
ไดเงินมาก็นําไปลงทุนเลย 7 3.7 
มีญาติใหความชวยเหลือ มีเพือ่นบานเปนท่ีปรึกษา 3 1.6 

รวม 188 100.0 
(ตอบจํานวน 152 ราย , ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

3.3.3  เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพเร็วกวาแผนที่กําหนด 
กลุมตัวอยางรอยละ 32.2 ระบุวาเหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพเร็ว

กวาแผนที่กําหนด เนื่องจากไดเงินทุนตามเวลาที่ตองการ รอยละ 25.0 ใหเหตุผลวา ทําทันทีที่ไดเงิน

มา รวมทั้งผลผลิตออกตามเวลา รอยละ 17.9 เกิดจากมีเงินทุนหมุนเวียน มีทุนสํารอง สามารถหมุน

เงินและสินคาไดอยางรวดเร็ว รอยละ 10.7 ทําถูกตองตามขั้นตอนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมี

ระเบียบและมีการทําบัญชีกํากับการใชจาย สวนรอยละ 7.1 ใหเหตุผลถึงความสําเร็จของการ

จําหนายสินคาที่สามารถจําหนายไดทุกวัน รวมทั้งรอยละ 7.1 เปนกิจการที่ทําไวอยูกอนแลว ไดเงิน

มาขยายกิจการ จึงทําใหสามารถดําเนินการไดเร็วกวาแผนการที่กําหนด (ตารางที่ 4.28) 
ตารางที่ 4.28 

เหตุผลที่การประกอบอาชพีเร็วกวาแผนที่กําหนดไว 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
ไดเงินทุนตามเวลาท่ีตองการ 9 32.2 
ทําทันทีท่ีไดเงินมา/ผลผลิตออกตามเวลา 7 25.0 
มีเงินทุนหมุนเวียน มีทุนสํารองฯ 5 17.9 
ทําถูกตองตามขั้นตอน มีระเบยีบ ทําบัญช ี 3 10.7 
ขายของไดทุกวัน 2 7.1 
เปนกิจการท่ีทําไวอยูกอนแลว ไดเงินมาขยาย 2 7.1 

รวม 28 100.0 
(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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ตอนท่ี  4  การเกิดประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืม ไปประกอบอาชีพ   

การเกิดประสิทธิผล หมายถึง การที่ผูสูงอายุนําเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ไปประกอบ

อาชีพตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ ที่กําหนด และสามารถจายเงินคืนแกกองทุนผูสูงอายุ ได โดย

กําหนดตัวช้ีวัดยอย ไดแก การมีอาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ  และความสามารถในการจายเงินคืนแก

กองทุนฯ  ปรากฏผลดังนี้ 

4.1 การมีอาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ   

หมายถึง การที่ผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางไดนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพตามที่ไดยื่น

ขอ  โดยพบวา การนําเงินกูจากกองทุนผูสูงอายุ ไปประกอบอาชีพนั้น กลุมตัวอยางมีการประกอบอาชีพ

ทั้งอาชีพเด่ียวและหลายอาชีพพรอมกัน โดยในกลุมของผูประกอบอาชีพเดียวนั้น  รอยละ 32.3 นําเงินไป

คาขาย รอยละ 16.0 ทําไร/ทําสวน รอยละ 15.6 เล้ียงสัตว รอยละ 13.3 ทํานา รอยละ 2.2 ตัดเย็บเส้ือผา/

ซอมแซมเส้ือผา รอยละ 1.8 ชางรับเหมาทั่วไป และรอยละ 0.7 เสริมสวย 

ผูนําเงินกูไปประกอบอาชีพมากกวา 1 ประเภทนั้น รอยละ 2.7 ทํานาและเล้ียงสัตว รอย

ละ 2.2 ทําไร/ทําสวน และเล้ียงสัตว รอยละ 1.9 ทํานาและทําไร/ทําสวน มีบางรายที่ทํา 3 ประเภท

พรอมกันโดยรอยละ 2.2 ทํานา/ทําไร/ทําสวน และเล้ียงสัตว มีเพียงรอยละ 0.2 ทํานําเงินไปประกอบ

อาชีพ 4 ประเภทพรอมกัน คือ ทํานา ทําไร คาขาย และเล้ียงสัตว (ตารางที่ 4.29) 
ตารางที่ 4.29 

ชนิด/ประเภทของอาชีพที่เกิดจากเงนิกูของกองทุนฯ  

การประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

คาขาย 268 32.3 

ทําไร ทําสวน 133 16.0 

เล้ียงสัตว 129 15.6 

ทํานา 110 13.3 

ทํานา/ เล้ียงสัตว 22 2.7 

ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา 18 2.2 

ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 18 2.2 

ทํานา/ ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 18 2.2 

ทํานา/ ทําไรสวน 16 1.9 

ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 15 1.8 

งานหัตถกรรม (จักสาน ทอเส่ือ ทอผาฯ) 13 1.6 
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ตารางที่ 4.29 
ชนิด/ประเภทของอาชีพที่เกิดจากเงนิกูของกองทุนฯ  

การประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

รับจาง 12 1.4 

ทํานา/ คาขาย 8 1.0 

คาขาย/ เล้ียงสัตว 7 0.8 

เสริมสวย 6 0.7 

เล้ียงสัตว/ ศิลปะ/ หัตถกรรม 3 0.4 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/ รับจาง 3 0.4 

ทํานา/ ชาง 2 0.2 

ทํานา/ ทําไรสวน/ ชาง 2 0.2 

คาขาย/ รับจาง 2 0.2 

ทํานา/ ทําไรสวน/ คาขาย/ เล้ียงสัตว 2 0.2 

ทําไร/ คาขาย 2 0.2 

ทําธุรกิจสวนตัว 2 0.2 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย 2 0.2 

ทําไรสวน/ ชาง 1 0.1 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/ หัตถกรรม 1 0.1 

ทํานา/ หัตถกรรม 1 0.1 

เล้ียงสัตว/ ชาง 1 0.1 

รับจาง/ เล้ียงสัตว 1 0.1 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย/ เล้ียงสัตว 1 0.1 

ทํานา/ คาขาย/ ตัดเย็บ 1 0.1 

ไมไดทําอะไร/แมบาน 9 1.1 

รวม 829 100.0 

(ไมตอบ 25 ราย) 

ขอมูลเชิงคุณภาพ จากกรณีศึกษาผูสูงอายุ  46 ราย พบวา ผูสูงอายุนําเงินกูยืมไป

ประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด จํานวน 14 คน และสวนใหญประกอบอาชีพคาขายอยูในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร อาชีพที่รองลงมาคือ เล้ียงสัตว ประเภท หมู ไก วัว เปดและปลา มีจํานวน 9 ราย ทํา

อาชีพเพาะเห็ด จํานวน 5 ราย  อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน การทําเบเกอร่ี การทอผา จํานวน 4 ราย  

อาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา ทําไร จํานวน 6 ราย อาชีพสวนยางพาราและสวนปาลม จํานวน 2 

ราย อาชีพรับจาง จํานวน 2 ราย อาชีพประมงจํานวน 2 ราย และปลูกพืชผักสวนครัว จํานวน 2 ราย   
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จากกรณีศึกษา พบวา ในสวนผูกูที่ประกอบอาชีพเดิมและนําเงินมาขยายอาชีพ 

หรือทําตอเนื่องมีจํานวน 23 ราย ในกลุมผูประกอบอาชีพใหมนั้น แตละรายเคยประกอบอาชีพอ่ืน

มาแลว แตพบอุปสรรค เชน เศรษฐกิจตกตํ่า ภาวะความเจ็บปวย ภัยธรรมชาติ จึงตองเปล่ียนอาชีพ

ใหม 13 ราย ไดแก ขายของชํา เพาะเห็ด เล้ียงหมู และ ลูกนําเงินไปใช จํานวน 5 ราย   

4.1.1 รายละเอียดในการประกอบอาชีพจากเงินกูของกองทุนผูสูงอายุ  

เมื่อจําแนกรายละเอียดในการประกอบอาชีพจากเงินกูของกองทุนผูสูงอายุ 

ออกเปนประเภท/ชนิดตาง ๆ ตามการจัดกลุมอาชีพหลัก มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชนิดประเภทของการประกอบอาชีพคาขาย 

คาขาย เปนอาชีพที่ผูกูนิยมมากที่สุด โดยรอยละ 31.6 ขายของชํา รอยละ 15.5 

ขายอาหาร/อาหารใสถุง อาหารตามส่ังตางๆ รอยละ 6.8 ขายอาหารสด เพื่อนําไปปรุงอาหาร เชน ผัก 

ไข ปลาเค็ม เนื้อแดดเดียว และอ่ืนๆ รอยละ 4.1 ขายขนมจีบ ซาลาเปา ไสกรอก ประเภทอาหารทาน

เลน นอกนั้น ขายผลไม ขาวสาร และอ่ืนๆ (ตารางที่ 4.30)  

ตารางที่ 4.30 
ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพคาขายจากเงินกู 

ชนิด/ประเภท จํานวน รอยละ 

ของชํา 92 31.6 

อาหาร/อาหารใสถุง กับขาว อาหารตามส่ัง ขนมจีน ผัดไท

ขาวราดแกง 
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15.1 

เห็ด ผัก ไข อาหารสด ปลาเค็มแดดเดียว เนื้อแดดเดียว 

น้ําพริกเผา มะพราวขูด มะพราว แอปถ่ัวเนา 

 

20 

 

6.9 

ขนมไทย ขนมเปยะ ขนมหวาน 17 5.8 

ขนมจีน ซาลาเปา ไสกรอก ลูกช้ินปง ขาวเหนียวปง หมูปง      

ขาวเหนียว ปาทองโก กะหร่ีพัฟ 

 

12 

 

4.1 

เปดทาย ไมกวาด ขายของเล็กๆ นอยๆ อุปกรณเคร่ืองเขียน และ

เบ็ดเตล็ด 

 

11 

 

3.8 

ขาวตม กวยเต๋ียว 11 3.8 

เคร่ืองแตงกายสตรี ถุงเทา รองเทา เส้ือผา ปลอกหมอน ผาไหม 

ผาแพร 

 

11 

 

3.8 

ไอศกรีม 11 3.8 

เคร่ืองด่ืม น้ําชา ไวน ชาไขมุก น้ําสมเกล็ดหิมะ น้ํารังนก น้ําเตาหู 

น้ําปน กาแฟ 

 

10 

 

3.4 
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ตารางที่ 4.30 (ตอ) 

ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพคาขายจากกูเงิน 

ชนิด/ประเภท จํานวน รอยละ 

เก็บของเกาขาย 9 3.1 

ผลไม 7 2.4 

น้ํามันหลอด 6 2.1 

ของเด็กเลน 5 1.7 

ขนุนแกะ ขาวโพด แหว 4 1.4 

ปุย ปุยหมัก เพาะชําตนไม เมล็ดพันธุ 3 1.0 

เนื้อหมู เนื้อวัว 3 1.0 

กลวยฉาบ กลวยทอด กลวยปง 3 1.0 

สลากกินแบงรัฐบาล 3 1.0 

เฟอรนิเจอร 2 0.7 

ดอกไม พวงมาลัย บายศรี   2 0.7 

เม่ียง ยาสูบ 2 0.7 

ขาวสาร 2 0.7 

อุปกรณสรางบาน 1 0.3 

แกส 1 0.3 

อาหารเสริม 1 0.3 

ขายตรง 1 0.3 

ยาหมอเส็ง 1 0.3 

อบไกโอง ไกยาง 1 0.3 

รวม 291 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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2)  ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพทําไร/ทําสวน 

  กลุมตัวอยาง รอยละ 21.3 มีการนําเงินกองทุนฯ ไปทําไรขาวโพด รอยละ 16.7 

ปลูกผัก เชน พริก มะเขือ มะเขือเทศ รอยละ 12.1 ทําสวนลําไย รอยละ 6.9 ทําไรออย รอยละ 6.3  

ทําสวนยางพารา รอยละ 5.7 ทําไรถั่ว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว นอกนั้นเปนประเภทอ่ืนๆ แตกตางกันไป 

(ตารางที่ 4.31) 

ตารางที่ 4.31 
ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพทําไร/ทําสวนจากเงนิกู 

ชนิด/ประเภท จํานวน รอยละ 

ขาวโพด 37 21.3 

พริก มะเขือ มะเขือเทศ ผักบุง ถ่ัวฝกยาว กะเพรา สะระแหน 29 16.7 

ลําไย 21 12.1 

มันสําปะหลัง 18 10.3 

ออย 12 6.9 

สวนยาง 11 6.3 

ถ่ัว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว 10 5.7 

มะนาว 8 4.6 
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ตารางที่ 4.31 (ตอ) 
ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพทําไร/ทําสวนจากเงนิกู 

ชนิด/ประเภท จํานวน รอยละ 

ยาสูบ 5 2.9 

มะมวง 4 2.3 

เพาะเห็ด 4 2.3 

เกษตรผสมผสาน 3 1.7 

ไมดอกไมประดับ 2 1.1 

มะพราว 1 0.6 

กระเทียม 1 0.6 

ไผหวาน 1 0.6 

มะขาม 1 0.6 

มะละกอ 1 0.6 

ปาลม 1 0.6 

ไมสัก 1 0.6 

เผือก 1 0.6 

ละมุด 1 0.6 

แกวมังกร 1 0.6 

รวม 174 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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3)  ชนิด/ประเภทของการเล้ียงสัตว  

กลุมตัวอยาง รอยละ 25.8 นําเงินจากกองทุนฯ ไปเล้ียงหมู (หมูหลุม และหมูปา) 

รอยละ 21.8 เล้ียงวัว วัวขุน รอยละ 20.9 เล้ียงไก รอยละ 17.3 เล้ียงปลาทุกชนิด เชน ปลาดุก ปลา

ชอน ปลานิล รอยละ 6.2 เล้ียงเปด รอยละ 1.3 เล้ียงไกชน/ไกพื้นเมือง นอกนั้นเปนแพะและกุง (ตาราง

ที่ 4.32) 

ตารางที่ 4.32 
ชนิด/ประเภทของการประกอบอาชีพเล้ียงสัตวจากเงินกู 

ชนิด/ประเภท จํานวน รอยละ 

หมู หมูหลุม หมูปา 58 25.8 

วัว วัวขุน 49 21.8 

ไก 47 20.9 

ปลาดุก/ ปลาชอน/ ปลานิล 39 17.3 

เปด 14 6.2 

กบ 6 2.7 

ควาย 4 18.0 

ไกชน ไกพื้นเมือง 3 1.3 

แพะ 2 0.9 

จิ้งหรีด 2 0.9 

กุง 1 0.4 

รวม 225 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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4)  ทํานา  

  กลุมตัวอยาง รอยละ 57.3 ทํานาป รอยละ 20.9 ทํานาปรัง และ รอยละ 21.8 ไม

ระบุประเภทของการทํานา (ตารางที่ 4.33) 

ตารางที่ 4.33 
ประเภทของการทาํนาจากเงินกู 

 ประเภท จํานวน รอยละ 

นาป 63 57.3 

นาปรัง 23 20.9 

ไมระบุประเภท 24 21.8 

รวม 110 100.0 

 การมีอาชีพจากเงินกูของกองทุนผูสูงอายุนั้น นอกจากการพิจารณาในแงของการมีอาชีพ 

ในลักษณะตางๆ ที่ผูกูทําหลังการกูยืมแลว คณะวิจัยขอนําเสนอการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ 

และความสําเร็จในการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
 

4.2  การเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ 
การเปรียบเทียบการประกอบอาชีพกอนที่จะกูยืมเงินจากกองทุนฯ   และอาชีพที่เกิดข้ึน

จากการนําเงินกองทุนฯ ไปดําเนินการ พบวา มีการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพ ทั้งการเกิด

อาชีพใหมและการขยายหรือสนับสนุนจากอาชีพเดิม โดยประเด็นการเกิดอาชีพใหม พิจารณาจาก 

กอนการกูยืม มีผูสูงอายุ 16 ราย ไมมีอาชีพ แตหลังจากกูยืมแลว ผูไมมีอาชีพลดลงเหลือเพียง 8 ราย 

กลุมผูมีอาชีพคาขายมีเพิ่มข้ึนเปน 268 ราย จากเดิมที่มี 240 ราย กลุมเล้ียงสัตวมีเพิ่มข้ึนจาก 89 ราย

เปน 129 ราย หลังจากกูยืม นอกจากนั้นยังพบวาผูที่เปนแมบานไดมีจํานวนลดลง หลังกูยืมเงินไป

ประกอบอาชีพทําไรทําสวนไดมีอาชีพเล้ียงสัตวเพิ่มข้ึน จาก 8 รายเปน 18 รายหลังกูยืม 

     ในกลุมที่นําเงินไปขยายอาชีพไดพบวา มีการนําไปประกอบอาชีพมากกวา 1 ประเภท เชน 

ทํานา คาขาย เล้ียงสัตว ทํานา หัตถกรรม และทํานา ทําไร คาขาย ประเภทละ 1-2 ราย ในกลุมที่เล้ียง

สัตว  มีการนําเงินไปเล้ียงสัตว ศิลปะและหัตถกรรม/ เล้ียงสัตว และงานชางอยางละ 1 ราย และมี 1 

ราย ประกอบอาชีพทําสวนและงานชางดวย (ตารางที่ 4.34) 
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ตารางที่ 4.34 
เปรียบเทียบอาชีพเดียวกันกอนการกูยืมและอาชีพที่เกิดจากการนําเงินกูยืมจากกองทุนฯ ไปดําเนินการ 

อาชีพกอน อาชีพหลัง รวม   

การประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมไดทําอะไร 16 66.7 8 33.3 24 100.0 

รับราชการ 10 100.0 0 0.0 10 100.0 

พนักงานบริษัท 5 100.0 0 0.0 5 100.0 

ทํานา 153 58.2 110 41.8 263 100.0 

ทําไร ทําสวน 140 51.3 133 48.7 273 100.0 

คาขาย 240 47.2 268 52.8 508 100.0 

เล้ียงสัตว 89 40.8 129 59.2 218 100.0 

ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 20 57.1 15 42.9 35 100.0 

ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา 21 53.8 18 46.2 39 100.0 

เสริมสวย 6 50.0 6 50.0 12 100.0 

งานหัตถกรรม (จักสาน  ทอเส่ือ ทอผา) 18 58.1 13 41.9 31 100.0 

แมบาน 7 87.5    1 12.5 8 100.0 

ทําธุรกิจสวนตัว 4 66.7 2 33.3 6 100.0 

ทํานา/ เล้ียงสัตว 21 48.8 22 51.2 43 100.0 

ทํานา/ ชาง 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

รับจาง/รับซักรีด 20 62.5 12 37.5 32 100.0 

ลูกจาง 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน 21 56.8 16 43.2 37 100.0 

ทํานา/ คาขาย 10 55.6 8 44.4 18 100.0 

คาขาย/ รับจาง 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

ทําไร/ คาขาย 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

คาขาย/ เล้ียงสัตว 6 46.2 7 53.8 13 100.0 
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ตารางที่ 4.34 (ตอ) 
เปรียบเทียบอาชีพเดียวกันกอนการกูยืมและอาชีพที่เกิดจากการนําเงินกูยืมจากกองทุนฯ ไปดําเนินการ 

อาชีพกอน อาชีพหลัง รวม 
การประกอบอาชีพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 8 30.8 18 69.2 26 100.0 

ทําไรสวน/ รับจาง 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน/ ชาง 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 19 51.4 18 48.6 37 100.0 

ทํานา/ คาขาย/ ตัดเย็บ 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/หัตถกรรม (จักสาน ทอเส่ือ) 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน/ หัตถกรรม (ทอผา) 2 40.0 3 60.0 5 100.0 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย/ เล้ียงสัตว 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

ทํานา/ คาขาย/ เล้ียงสัตว 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ หัตถกรรม 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

เล้ียงสัตว/ ศิลปะ/ หัตถกรรม 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

ทําไรสวน/ ชาง 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

เล้ียงสัตว/ ชาง 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

เล้ียงสัตว/ รับจาง 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

(ไมตอบ 25 ราย)   

4.3 ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  

ในดานความสําเร็จนั้น คณะวิจัยไดใหผูสูงอายุประเมินผลเกี่ยวกับความสามารถในการ

สรางอาชีพ การมีรายไดเพิ่มข้ึน และความสามารถในการจัดการ หลังจากผูสูงอายุไดรับเงินทุนไป

ประกอบอาชีพ รอยละ 89.6 ระบุวาการประกอบอาชีพดีข้ึน รอยละ 8.9 ประเมินวาไมเปล่ียนแปลง 

และรอยละ 1.5 ที่ประเมินวาการประกอบอาชีพไมดีข้ึน (ตารางที่ 4.35) 
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ตารางที่ 4.35 
การประเมินผลการประกอบอาชีพ 

การประกอบอาชีพหลังไดรับเงินทนุ จํานวน  รอยละ 

ดีข้ึน 757 89.6 

ไมเปล่ียนแปลง 75 8.9 

ไมดีข้ึน 13 1.5 

รวม  845 100.0 
( ไมตอบ 9 ราย)   

4.3.1 เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพดีขึ้น  

   ในกลุมตัวอยางที่ประเมินวา การประกอบอาชีพดีข้ึนไดใหเหตุผลดังนี้ เหตุผล

ดานการขยายงานและการตลาด รอยละ 27.2 เงินจากกองทุนผูสูงอายุ  ทําใหขยายงานไดมากข้ึน จึง

ทําใหการประกอบอาชีพมีความกาวหนา รอยละ 2.7 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไมใหซ้ําซากจําเจ 

ทําใหขายได รอยละ 5.7 มีความคิดริเร่ิมใหม ในประเด็นดานคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผูกูยืมเงิน 

รอยละ 26.7 ใหเหตุผลวา มีกําลังใจที่จะตอสู รอยละ 15.7 มีความเช่ือมั่นในตนเอง รอยละ 21.0 มี

ความอดทน และรอยละ 1.0 มีความถนัด /เชี่ยวชาญ /มีประสบการณ /เปนอาชีพที่ทําอยูแลว (ตารางที ่

4.36) 

ตารางที่ 4.36 
เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพดีขึ้น 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ดานการขยายงานและการตลาด   

เงินกองทุนฯ ทําใหขยายงานไดมากขึ้น 371 27.2 

ความคิดริเร่ิมใหม 78 5.7 

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 37 2.7 
ดานคุณสมบัติเฉพาะบุคคล   

มีกําลังใจที่จะสู 364 26.7 

มีความอดทน 286 21.0 

ความเชื่อม่ันในตนเอง 214 15.7 

มีความถนัด/ ประสบการณ /อาชีพเดิม 14 1.0 

รวม   1,364 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)   
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ขอมูลเชิงคุณภาพแสดงปจจัยที่สนับสนุนใหการประกอบอาชีพสําเร็จ มีดังนี้  

1. เปนผูสูงอายุวัยตน (อายุไมมาก) เกณฑการแบงประเภทผูสูงอายุ ของ

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดกําหนดไววา ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60-69 ป (ผูสูงอายุวัยตน) 70-79 ป         

(ผูสูงอายุวัยกลาง) และ 80 ป ข้ึนไป (ผูสูงอายุวัยปลาย) เกณฑในการจัดแบงกลุมผูสูงอายุดังกลาว 

พิจารณาจากอายุของผูสูงอายุเปนหลัก การพิจารณาเกณฑตามอายุนั้นสามารถบอกไดวาผูสูงอายุที่มี

อายุมากจะมีสมรรถภาพรางกายที่เส่ือมถอยหรืออยูในภาวะพึ่งพิงมากกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย จาก

การศึกษากรณีศึกษาพบวา ผูที่สามารถประกอบอาชีพไดประสบความสําเร็จสวนใหญเปนผูสูงอายุวัย

ตน  โดยผูสูงอายุยังคงมีสมรรถภาพทางรางกายและมีพละกําลังในการทํางานไดดีกวาเมื่อเทียบกับ

ผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ป ข้ึนไป และมีความเส่ียงตํ่าในการเจ็บปวย ยกเวนผูสูงอายุที่อยูในวัยตนแตมีโรค

ประจําตัวซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงทําใหมีโอกาสเจ็บปวยไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังพบวา ผูสูงอายใุนวยัตน

ยังสามารถทํางานหนักและประกอบอาชีพไดตามที่เขียนขอยืมกูไปแมจะมีลูกหลานชวยหรือไมก็ตาม 

จากการศึกษาผูสูงอายุในวัยตน สามารถทํางานไดตามที่เขียนขอกูเงิน และมี

ความสามารถในการชําระหนี้คืนกองทุนฯ ไดตามกําหนด  ตัวอยางเชน 

นาง ถง อายุ 63 ป จังหวัดบุรีรัมย กูยืมเงินเพื่อนํามาเปนทุน

เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพทําเสนขนมจีน ซึ่งเปนอาชีพเดิมที่ทําอยูแลว การทํา

เสนขนมจีนมีข้ันตอนที่คอนขางยุงยาก ตองอาศัยระยะเวลาและแรงงานในการขูด

มะพราว การจับเสน การนวดแปง เปนตน นาง ถง และสามีชวยกันทําเพียงสองคน 

การกูยืมเงินในคร้ังนี้นาง ถง ตองการนําเงินไปซื้ออุปกรณชวยผอนแรง เชน เคร่ืองตี

แปง ที่ขุดมะพราว โดยนาง ถง สามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่องและชําระ

เงินคืนได 

นาย ถค อายุ 62 ป จังหวัดเชียงราย กูยืมเงินมาขยายกิจการ

ขายน้ําขวด โดยนําเงินที่ไดมาซ้ือขวดน้ําเพื่อใชในการบรรจุเพิ่ม เพื่อจะไดเพิ่ม

ยอดขาย โดยนาย ถค สามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่องและชําระเงินคืนได

ตามกําหนด                 

การศึกษายังพบอีกวา ผูกูที่เปนผูสูงอายุวัยตน สามารถประกอบอาชีพและ

พัฒนาศักยภาพของตนเองไดตรงตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ  ที่ตองการใหผูสูงอายุไดรับโอกาส

เขาถึงแหลงเงินทุน และเพื่อใหผูสูงอายุเปนผูมีศักยภาพ  เปนผูสามารถสรางรายไดและพึ่งพิงตนเองได  

และเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดกําลังใจวาตนยังมีคุณคาและสามารถทํางานไดดวยตนเอง   
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2. สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง  ปจจัยดานสุขภาพเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุ

ที่กูยืมเงินจากกองทุนฯ สามารถประกอบอาชีพไดตามที่ระบุไว คือการมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ทําให

สามารถทํางานไดโดยไมใชผูชวย และไมจําเปนตองมีลูกหลานใหความชวยเหลือในการประกอบอาชีพ  

รวมทั้งไมมีภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลดวย ซึ่งพบวาผูสูงอายุสวนใหญไมมีโรคประจําตัว 

ตัวอยางเชน  

นาง ถง จังหวัดบุรีรัมย กูยืมเงินเพื่อซื้ออุปกรณในการชวยนวด

แปงในการทําเสนขนมจีน  นาง ถง เลาวา “ขณะนี้ยังแข็งแรง ทําไดอยูแตในการกู

คร้ังตอไปจะตองดูรางกายกอนวายังแข็งแรงดีอยูหรือเปลา ถากําลังวังชาดีแข็งแรงดี 

ก็จะกูตอ” 

นาย ง จังหวัดแพร กูมาเลี้ยงหมู ไดกลาววา “ตนก็จะประกอบ

อาชีพนี้ตอไป หากรางกายยังไหวอยูเชนนี้ จะ 80 ป 90 ป ก็จะทํางานตอ”   

 

3. การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว  ในรายของผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนนั้น การมีสวนรวมในการประกอบอาชีพของสมาชิกในครอบครัวเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหการประกอบอาชีพสําเร็จ ตัวอยางเชน  

  นาง งก อายุ 70 ป จังหวัดแพร  ประกอบอาชีพผลิตเส้ือผา

มอฮอมซึ่งเปนผาพื้นเมืองของจังหวัดแพร โดยใชวิธีการผลิตแบบด้ังเดิม คือต้ังแตการ

เตรียมการทําสียอมผาจากตนฮอม แลวนําการนําผาฝายดิบมาแช มาผ่ึงแดดไวจน

หมาด นําผาที่ตากไวซึ่งแหงหมาดๆ มาทําซ้ําอยางเดิมอีกหลายๆ คร้ัง จนสีผาเปนสี

ครามเขม จึงจะไดผามอฮอมสําหรับการตัดเย็บ นาง งก ตองการกูเงินเพื่อนําไปเปน

ทุนในการซ้ือผาฝายมายอมเพิ่ม นาง งก สามารถสงเงินคืนเปนรายเดือน คร้ังละ 500 

บาท  และสมาชิกในครอบครัวมาชวยกันประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จ โดย

ลูกสาวทั้งสองคนของ นาง งก ตางก็มีสวนชวยเหลือในการประกอบอาชีพ ลูกสาวคน

หนึ่งไดเปดรานขายเส้ือมอฮอมสําเร็จรูปหลายรูปแบบ และสวนลูกสาวอีกคนเปน

มัคคุเทศก ไดเสนอใหรานคาของตนที่เปนแหลงผลิตผามอฮอม เปนแหลงเรียนรูใน

ชมุชน เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม  

   เห็นไดวา การที่ครอบครัวไดเขามามีสวนรวม ทั้งในดานการชวยคิด ตัดสินใจและการ

ชวยประกอบอาชีพ และการรับภาระในการเดินทางไปชําระเงินคืนให และยินดีที่จะรับผิดชอบในกรณี
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ที่ผูสูงอายุมีภาวะความเจ็บปวยหรือไมสามารถประกอบอาชีพตอได เปนปจจัยที่สําคัญที่สนับสนุนให

การประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ  

4. การประกอบอาชีพที่ขยายอาชีพเดิม   ผูสูงอายุนําเงินกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ 

ไปประกอบอาชีพในลักษณะของการขยายอาชีพเดิม เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตอยอดจากสิง่ทีม่อียู เชน 

การลงทุนเพิ่มผลผลิต  การพัฒนาคุณภาพสินคา การซื้อเคร่ืองมือหรืออุปกรณทุนแรงเพื่อใหไดผลผลิต

จํานวนมากและมีคุณภาพสูงข้ึน  การประกอบอาชีพลักษณะดังกลาวเปนปจจัยสงเสริมใหผูสูงอายุมี

ความกาวหนา และมีความตอเนื่องในอาชีพไดมากกวาการกูเงินไปเร่ิมตนประกอบอาชีพใหมภายใต

วงเงินที่จํากัด การกูยืมเพื่อไปตอยอดจากอาชีพเดิม มีโอกาสสูงที่ผูสูงอายุจะมีรายไดเพิ่มข้ึนและผล

กําไรเพียงพอที่จะสงคืนไดในระยะยาว  ตัวอยางเชน 

นาย น อายุ 63 ป  จังหวัดนครราชสีมา กูยืมเงินเพราะตองการ

ทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพคาขายซ่ึงเปนอาชีพที่ทําอยูกอนแลว โดยขายของ

ประเภทถุงเทา ขายเรไปตามตลาดนัดตรงจุดตางๆ นาย น ใหเลาวา “ผลจากการกู

เงิน ทําใหผมกระเต้ืองข้ึน ไดเงินไวใชในการแกปญหา ไมมีดอก เปนโอกาสของเรา 

ที่สังคมเปดให” โดยนาย น สามารถนําเงินไปซื้อสินคาหลากชนิด สามารถขายสินคา

มากข้ึน มีความตอเนื่องและสงเงินคืนไดครบตามกําหนด 

นาย ถข อายุ 72 ป จังหวัดบุรีรัมย ตองการกูยืมเงินเพื่อซื้อ

อุปกรณในการประกอบอาชีพลับคมใบเล่ือยวงเดือน  ซึ่งเปนอาชีพที่ทํามานาน มี

ประสบการณ และความชํานาญมากกวา 20 ป  การไดรับเงินทําใหนาย ถข สามารถ

นําเงินไปประกอบอาชีพไดเปนอยางดี มีความตอเนื่อง และสามารถสงเงินคืนไดครบ

ตามกําหนด 

  ในทางตรงกันขาม การนําเงินจากการกูยืมไปประกอบอาชีพใหมที่ไมเคยทํามากอน 

เนื่องจากผูสูงอายุเห็นวา มีคนประสบความสําเร็จมาแลวจากการประกอบอาชีพนั้น ตนก็อยากลองดู

บาง  แตดวยปจจัยดานความรูและทักษะท่ีไมเพียงพอ การขาดขอมูลรอบดานและขาดประสบการณ 

ผลปรากฏวามีโอกาสเส่ียงในการขาดทุนสูง ตัวอยางเชน 

 นาง งง อายุ 72 ป  จังหวัดพัทลุง อาชีพเดิมรับจางเปนแมบาน  

กูยืมเงินไปประกอบอาชีพขายขาวราดแกง ซึ่งเปนอาชีพใหมที่ไมมีประสบการณมา

กอน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุรายนี้ไมมีความรูดานการคาขาย นาง งง ใหขอมูล

วา “ตอนที่กูมานั้นคิดวาตนเองจะทําได แตก็ไมสามารถทําได ( ขายของไมเปน)  
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นาง พก อายุ 66 ป จังหวัดพัทลุง  อาชีพเดิมรับจางซักรีดเส้ือผา 

กูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพขายของชํา ผูสูงอายุรายนี้ไมไดต้ังใจจะกูยืมเงินเมื่อ

ไดทราบขาวในคร้ังแรก จนกระทั่งมีเพื่อนมาแนะนําวาควรจะกูยืมเพราะไมมีดอกเบ้ีย 

ประกอบกับตนเห็นเพื่อนขางบานเปดรานขายของ จึงมีความคิดวาจะขายของ

เชนเดียวกัน เงินกูที่ไดมาเอามาลงทุนซื้อของทั้งหมด ผลปรากฏวา “เศรษฐกิจไมดี 

กําไรจากการขายของไมเปนไปตามที่ต้ังเปาไว ทําใหเกิดความรูสึกทอแท หมด

กําลังใจและตัดสินใจเลิกกิจการไป” 

นาง ฌฉ อายุ  65 ป กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพคาขาย เชน 

ขายเส้ือผามือสอง ขายกลองใสอาหาร ขายตนไม เปนตน เมื่อไดทราบขาววามีการ

กูยืมเงินประกอบอาชีพ จึงตัดสินใจกูยืมเพื่อลงทุนเพาะเห็ด  โดยผูสูงอายุรายนี้เห็น

เพื่อนขางบานประกอบอาชีพเพาะเห็ดและมีผลกําไรจากการขายเห็ด  นาง ฌฉ นํา

เงินทั้งหมดที่ไดจากการกูยืมไปลงทุนซื้อเช้ือเห็ดและปุย  แตไมประสบความสําเร็จ 

โดยนาง ฌฉ ยอมรับเองวา “เปนเพราะวาตนไมไดศึกษาขอมูลใหดีเสียกอน ทําให

การลงทุนลมเหลว เห็ดไมออกผลผลิตตามที่ ต้ังเปาไว” นาง ฌฉ ยังบอกอีกวา 

“เนื่องจากไมศึกษาขอมูลการลงทุนใหดีเสียกอน คิดเพียงวาเห็นเพื่อนบานทําได ตน

นาจะทําไดบางทําใหการลงทุนในคร้ังนี้ เปนการตัดสินใจที่ผิดพลาด”   

รายของ นาง ฌฉ ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การกูยืมเงินมาลงทุนนั้น นาง 

ฌฉ ต้ังความหวังไวมาก วาหากการเพาะเห็ดสําเร็จจะมีรายไดและสามารถใชหนี้ที่

ตนมีอยูกอนได แตความผิดพลาดในการกูยืมคร้ังนี้ ทําใหนาง ฌฉ มีหนี้สินเพิ่มมาก

ข้ึน และเปนเหตุใหนาง ฌฉ ตัดสินใจจะขายบานหลังที่อาศัยอยู เนื่องจากไมสามารถ

รับภาระคาใชจายและหนี้สินได นอกจากนี้ นาง ฌฉ ยังอยูเพียงลําพัง เนื่องจากสามี

เสียชีวิตแลว สวนลูกไปทํางานที่ตางจังหวัด 

จะเห็นวาในรายที่ผูกูไมสามารถชําระเงินคืนไดนั้น  สวนใหญผูกูไดนําเงินไปประกอบ 

อาชีพจริง ไมวาจะเปนอาชีพเดิม หรืออาชีพใหมก็ตาม แตการที่ผูสูงอายุไมสามารถชําระเงินคืน               

กองทุนฯ ไดนั้น เนื่องจากปญหาอุปสรรค ไมใชเกิดจากการนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 

 
5. บุคลิกภาพของผูสูงอายุ  

(1)  มีความมั่นใจในประสบการณและความเช่ียวชาญ ผูสูงอายุรายที่มี

ความมั่นใจในประสบการณและความเชี่ยวชาญของอาชีพตน จะสามารถนําเงินไปประกอบอาชีพได
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และมีความตอเนื่อง สวนใหญประกอบอาชีพเดิมที่เคยทํามากอนเปนเวลานาน โดยผูสูงอายุสวนใหญ

ไดเคยผานการเรียนรูและลองผิดลองถูก จนเกิดประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นเปน

อยางดี จากการสัมภาษณผูสูงอายุที่มีประสบการณในการประกอบอาชีพ  จะแสดงความมั่นใจอยาง

หนักแนนวา ตนสามารถหาเงินมาผอนชําระคืนได การกูยืมไมเปนปญหาและไมเปนภาระหนักใจแต

อยางใด  ตัวอยางเชน 

นาย ถข จังหวัดบุรีรัมย  ไดเลาเร่ืองการประกอบอาชีพวา “ตนนั้น

เคยมีประสบการณมากอน ทําอาชีพนี้มาประมาณ 20 กวาป  เปนนายตัวเองมาตลอด 

เมื่อรูวากองทุนผูสูงอายุ มีเงินใหกูยืมแบบไมเสียดอกเบ้ีย เลยตัดสินใจไปกูเงินเพื่อ

นํามาเปนทุนหมุนเวียน ซื้ออุปกรณการลับคมเล่ือยไม ประกอบอาชีพตัดไม และลับ

คมเล่ือย”  อาชีพนี้ นาย ถข บอกวา “ทําเพราะใจชอบ เรียนรูดวยตัวเองมาตลอด และ

ภูมิใจที่มีรายไดเปนของตนเองและมีรายไดเพิ่มข้ึน คิดวาการสงเงินคืนเดือนละ 600 

บาทไมเปนปญหา” 

นาย พข จังหวัดพัทลุง  กูเงินมาเพื่อลงทุนซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ

การหลอทอปูนเพิ่ม สามารถชําระเงินคืนได โดยนาย พข ไดใหขอมูลวา ส่ิงที่ชวยให

การประกอบอาชีพไดผลดี จนสามารถมีเงินชําระคืนกองทุนฯ ได คือ “การมีความรู

ความสามารถและประสบการณ เนื่องจากเรียนรูการทําทอปูนเปนอาชีพมาต้ังแตป 

2525 แตไมไดทําจริงจัง เนื่องจากยังเล้ียงวัวและทําสวนยางไปดวย การสั่งสม

ประสบการณมานานนั้นชวยใหเกิดการเรียนรู การลองผิดลองถูกจนสามารถผลิตทอ

ที่มีคุณภาพได” 

นาย ง จังหวัดแพร  กูเงินเพื่อมาเปนทุนซื้อหมูเพิ่ม ทําใหสามารถ

ขยายกิจการไดและเพิ่มความเช่ือมั่นในความสําเร็จและการเพิ่มของรายได ความ

มั่นใจวาตนเองนั้นสามารถสงเงินคืนไดแนนอน โดยกลาววา “มีประสบการณเล้ียงหมู

มาเปนระยะเวลา 40 ป” จากการสอบถามผูสูงอายุรายนี้ไมกลัวที่จะขาดทุน เนื่องจาก

มั่นใจในฝมือและความชํานาญของตนเองที่มีอยู 

(2)  มีความขยันและอดทน ผูสูงอายุที่ประสบความสําเร็จสวนใหญจะให

ความสําคัญกับความขยันและอดทน เพราะเช่ือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหคนเราทํางานสําเร็จ 

โดยเฉพาะการประกอบอาชีพ เชน คาขายหรือเพาะปลูก ตองอาศัยความเอาใจใส ขยันและอดทน  

ตัวอยางเชน 
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นาย ฌข อายุ  61 ป กรุงเทพมหานคร  กูเงินมาเพื่อซื้ออุปกรณ

เพิ่มเติมในรานกวยเต๋ียว นาย ฌข ใหขอมูลวาสามารถบริหารจัดการงานได

โดยไมประสบปญหา ส่ิงสําคัญในการทํามาหากินนั้นคือ ตองทําอยางจริงจัง 

มีความขยัน หากไมมีความจําเปนจะไมหยุดหรือปดราน และที่สําคัญจะ

พัฒนาปรับปรุงรสชาติของอาหารเพื่อใหลูกคาพอใจ 

นาง ส อายุ 73 ป จังหวัดสุพรรณบุรี  เดิมประกอบอาชีพ ทํานา 

แตเนื่องจากปญหาดานสุขภาพรางกาย จึงเปลี่ยนอาชีพมาเปนการทําสวนผัก

ลอยน้ํา (ผักบุง) ซึ่งตองมีความขยันและอดทนในการลงไปแชในน้ําเพื่อเก็บ

ผักบุงวันละหลายช่ัวโมง รวมทั้งการใสปุยฮอรโมนเพื่อใหผักบุงสวยและแตก

ยอด  ซึ่งแมวานาง ส จะมีอายุมากแตมีความขยันและสูในการสรางอาชีพ

เพื่อใหตนเองมีรายได 

6. การมีแรงงานและกําลังคนชวยในการประกอบอาชีพ  การประกอบอาชีพ

บางอยางตองมีผูชวยในการประกอบอาชีพ แมวาผูสูงอายุสวนใหญจะมีสุขภาพรางกายแข็งแรงและ

สามารถทํางานหนักไดก็ตาม แตพละกําลังก็เปนไปตามวัย การประกอบอาชีพ เชน ทําสวนยางพารา 

ทําสวนผลไม การทําแบบทอปูน หรือการขายขนมนั้น จําเปนอยางยิ่งตองมีสมาชิกในครอบครัวมาชวย

ในการประกอบอาชีพดังกลาว  เพราะผูสูงอายุเพียงคนเดียวนับเปนเร่ืองยากที่จะทําอาชีพไดสมบูรณ 

ผูสูงอายุสวนใหญที่นําเงินไปประกอบอาชีพและชําระเงินคืนไดพบวา มีสมาชิกในครอบครัว เชน ลูก

สาว ลูกชาย หลานสะใภ หรือ มีการจางลูกจาง มาชวยในการประกอบอาชีพ 

ประเภทของการชวยเหลือดานการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ จําแนกออกเปน  

2  ประเภท 

1) การจางแรงงาน   

นาย ย จังหวัดนราธิวาส กูเงินมาปรับปรุงสวนยางพาราโดยมี

การจางแรงงานมาชวย  

นาง สก จังหวัดสุพรรณบุรี กูเงินเพื่อมาประกอบอาชีพทํานา  

นําเงินไปจางคนทํานาและเกี่ยวขาว โดยจายคาจางวันละ 250 บาทตอวัน  

2) สมาชิกในครอบครัวเปนผูชวย 

นาง  สก จังหวัดกาฬสินธุ กูเงินมาสรางโรงเพาะเห็ด และ

สามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดเปนอยางดี โดยนาง สก บอกวา “ปจจัยหนึ่งที่ทํา
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ใหสามารถสงเงินคืนได เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวและลูกๆชวยกันทํางาน

โดยรวมกันทําเห็ดเพื่อหาเล้ียงครอบครัว”   
 

4.3.2 เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชพีไมเปลี่ยนแปลง 

  กลุมตัวอยางประเมินวา การประกอบอาชีพไมเปล่ียนแปลงนั้น ไดใหเหตุผล

หลากหลายประเด็น ไดแก  

ดานสุขภาพ รอยละ 23.0 เนื่องจากสุขภาพไมดี รอยละ 21.0 อายุมากแลว

ความกระตือรือรนลดลง 

ดานความรูความสามารถ/การจัดการ รอยละ 3.0 สถานที่ประกอบการไม

เหมาะสม รอยละ 2.0 ไมมีความถนัด /เชี่ยวชาญ เนื่องจากเปนอาชีพใหม 

ดานการลงทุน รอยละ 22.0 เงินลงทุนไมเพียงพอ  เงินที่ไดจากกองทุนฯ 

คอนขางนอย รอยละ 9.0 คาลงทุนแรกเร่ิมสูงเกินไป และรอยละ 2.0 วัตถุดิบข้ึนราคา เงินไมพอซ้ือ  

ดานการบัญชี รอยละ 4.0 ไมไดทําบัญชีกํากับตนทุนกําไร จึงไมรูวากําไร

เทาใด รอยละ 4.0 ไมสามารถคํานวณราคาขายวาจะขายเทาใดจึงจะคุมทุน และรอยละ 1.0 ไมแยก

บัญชีสวนตัวกับบัญชีการประกอบอาชีพ ทําใหไมรูตนทุน/กําไร  

ดานการตลาด รอยละ 7.0 เศรษฐกิจแย คนซ้ือคอนขางนอย รอยละ 1.0 มีการ

แขงขันสูง มีการประกอบอาชีพ/ผลิตสินคาที่เหมือนกนัอยูใกลๆ ทาํใหขายไดไมดี  

ประสบภัยธรรมชาติ เปนเหตุผลเกี่ยวกับการประสบภัยธรรมชาติ ทาํใหผลผลิต

เสียหาย รอยละ 1.0 (ตารางท่ี 4.37) 
ตารางที่  4.37 

เหตุผลทีท่ําใหการประกอบอาชีพไมเปลี่ยนแปลง 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ดานสุขภาพ   

สุขภาพไมดี 23 23.0 

อายุมากแลวความกระตือรือรนลดลง 21 21.0 

ดานความรูความสามารถ/การจัดการ   

สถานท่ีประกอบการไมเหมาะสม 3 3.0 

ไมมีความถนัด /เชี่ยวชาญ 2 2.0 
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ตารางที่  4.37  

เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมเปลี่ยนแปลง 
เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ดานการลงทนุ   

มีทุนไมเพียงพอ 22 22.0 

คาลงทุนแรกเร่ิมแรกสูงเกินไป 9 9.0 

วัตถุดิบขึ้นราคา เงินไมพอซื้อ 2 2.0 
ดานการบัญช ี   

ไมไดทําบัญชีกาํกับตนทุนกําไร 4 4.0 

ไมรูวาจะตองขายเทาไรถึงจะคุมทุน 4 4.0 

ไมแยกบัญชีสวนตัวกับบัญชีการประกอบอาชีพ

ทําใหไมรูตนทุน/กําไร 1 1.0 
ดานการตลาด   

เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย 7 7.0 

มีการแขงขันสูง มีการประกอบอาชีพ/ผลิตสินคาที่

เหมือนกันอยูใกลๆ 1 1.0 

ดานอ่ืนๆ    

ประสบภัยธรรมชาติทําใหผลผลิตเสียหาย 1 1.0 

รวม   100 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

4.3.3 เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมดีขึ้น 
กลุมตัวอยางประเมินวา การประกอบอาชีพไมดีข้ึนนั้น ไดใหเหตุผลหลัก 3 

ประการ  ไดแก  

ดานสุขภาพและแรงบันดาลใจ โดยรอยละ 33.3 ระบุวาสุขภาพไมดี รอยละ 

19.0 เนื่องจากอายุมากแลว ความกระตือรือรนลดลง  

ดานการลงทุน รอยละ 14.2 ระบุวา เนื่องจากเงินทุนไมเพียงพอ รอยละ 4.8 

วัตถุดิบข้ึนราคา รอยละ 4.8 เชนกัน สถานประกอบการไมเหมาะสม และในรอยละที่เทากัน ใหเหตุผล

วา เกิดจากเศรษฐกิจแย ทําใหขายสินคาไมได  

ดานภัยธรรมชาติ คือ รอยละ 4.8 ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตเสียหาย  
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มีขอนาสังเกต มีกลุมตัวอยางระบุเหตุผลวา รอยละ 9.5 เอาเงินไปใหลูก     

รอยละ 4.8 เอาเงินไปใชจายสวนตัว (ตารางที่ 4.38) 
ตารางที่ 4.38 

เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมดีขึ้น 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ดานสุขภาพและแรงบันดาลใจ   

สุขภาพไมดี 4 19.0 

อายุมากแลว ความกระตือรือรนลดลง 7 33.3 
ดานการลงทุน   

มีทุนไมเพียงพอ 3 14.2 

วัตถุดิบขึ้นราคา เงินไมพอซ้ือ 1 4.8 

สถานที่ประกอบการไมเหมาะสม 1 4.8 

เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย 1 4.8 
ดานภัยธรรมชาติ   

ประสบภัยธรรมชาติทําใหผลผลิตเสียหาย 1 4.8 

ดานอ่ืนๆ    

เอาเงินไปใหลูก 2 9.5 

เอาเงินไปใชจายสวนตัว 1 4.8 

รวม   21 100.0 

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)   
 

การศึกษาเชิงคุณภาพไดสนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณกรณีเหตุผลที่ทําใหการ

ประกอบอาชีพของผูสูงอายุไมดีข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การมีอายุมาก   
 ผูสูงอายุที่อายุ 70 ปข้ึนไป (ผูสูงอายุวัยกลาง และวัยปลาย) สวนใหญมี

ปญหาในการประกอบอาชีพ โดยผูสูงอายุกลุมนี้มีอายุมากและมีภาวะความเจ็บปวยรวมดวย จาก

การศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่มีอายุสูงสุดอยูที่จังหวัดสตูลมีจํานวน 1 ราย ไดแก นาง ช ประกอบอาชีพ

ประมง อายุ 86 ป และรองลงมาจังหวัดอํานาจเจริญ นาง ต อายุ 84 ป ผูสูงอายุทั้งสองรายประกอบ

อาชีพแตไมมีความตอเนื่อง เนื่องจากอายุมากและเกิดการเจ็บปวยภายหลังการกูยืมรวมดวย  

ประกอบกับไมมีสมาชิกในครอบครัวมาชวยงาน ทําใหตองหยุดการประกอบอาชีพและขาดรายไดใน

การใชจายในชีวิตประจําวันและไมมีเงินชําระคืนกองทุนฯ อีกดวย ตัวอยางเชน  
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นาง ช อายุ 86 ป จังหวัดสตูล กูยืมเงินเพื่อนํามาประกอบ

อาชีพจับปลา ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพแลว เนื่องจากปวยเร้ือรังเปนโรคชรา 

และไมสามารถคืนเงินได  

    นาง ต อายุ 84 ป จังหวัดอํานาจเจริญ มีอายุมาก กูยืมเงินมา

เปดรานขายของชําขนาดเล็ก และเมื่อไดเงินจากการกูยืมมาแลว นาง ต เปดราน

ขายของจริงบริเวณชั้นลางของบาน  แตความชราภาพและมีปญหาสุขภาพ ทําให

ไมสามารถเปดรานขายของได ตองนอนเพียงอยางเดียว ทําใหนาง ต ตองปดราน

และไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ อีกดวย 

จากการศึกษา ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา การเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่มีอายุมาก            

(กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลาย) แตสุขภาพยังแข็งแรงและสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองเปน

การใหโอกาสกับผูสูงอายุ แตในขณะเดียวกันการมีอายุมากในขณะที่กูนั้น ถือวาเปนความเส่ียงใน

อนาคต เพราะหลังจากการกูไป 6 เดือน – 1 ป ปรากฏวาผูสูงอายุเร่ิมไมมีเร่ียวแรงในการทํางาน 

เนื่องจากอายุมากข้ึนและเจ็บปวย การประกอบอาชีพจึงไมมีความตอเนื่อง ซึ่งประเด็นนี้ทางกองทุนฯ 

ควรพิจารณาอยางถี่ถวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแงของความม่ันคงในอาชีพ เชน เปนอาชีพในครัวเรือน 

มีสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือ ถึงแมวาผูกูจะลมปวยหรือเสียชีวิต ครอบครัวตองรับหนาที่ในการ

ประกอบอาชีพและชําระเงินคืนแทน 

2. มีภาวะความเจ็บปวย   
ผูสูงอายุที่เปนกรณีศึกษาไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง มี

จํานวน 11 ราย โดยเจ็บปวยดวยโรคประจําตัวที่มีอยูกอนการกูยืม จํานวน 8 ราย และเจ็บปวย

หลังจากการกูยืมจํานวน 3 ราย นอกจากนี้ ผูกู 3 ราย จากทั้ง 11 ราย  แมจะมีภาวะความเจ็บปวยอยู 

แตสามารถชําระเงินคืนได ซึ่งปจจัยที่สนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีภาวะความเจ็บปวยสามารถสงเงินคืนได 

คือ การชวยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เชน ลูกสงเงินให ลูกชวยทํางาน เปนตน ภาวะความ

เจ็บปวยจากโรคเร้ือรัง หรือโรคที่เกิดเฉียบพลันมีผลกระทบตอสภาพการทํางานของผูสูงอายุ (ไมวาจะ

เปนผูสูงอายุวัยตน วัยกลาง หรือวัยปลาย) และผูกูบางรายตองหยุดการประกอบอาชีพ หรือในผูกูบาง

รายที่ยังประกอบอาชีพตอไปไดแตดวยสภาวะรางกายที่ไมเอ้ืออํานวยทําใหไมสามารถประกอบอาชีพ

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 

นาง พ จังหวัดพัทลุง มีภาวะการเจ็บปวยกอนการกูยืม 

กลาวคือ มีโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคประจําตัว ตองไปตรวจสุขภาพท่ี

โรงพยาบาล และรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอยางสม่ําเสมอ กูยืมเงินไปขาย
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ผักอยูในตลาด แตเนื่องจากไดกําไรนอยประกอบกับสภาพรางกายที่ไมแข็งแรง 

ดวยปญหาดานสุขภาพดังกลาว จึงทําใหนาง พ ไมสามารถประกอบอาชีพขายผัก

ซึ่งตองต่ืนแตเชาตรูเพื่อไปขายผักในตลาดไมไหวเหมือนเมื่อกอน จึงตัดสินใจเลิก

อาชีพขายผักไป  

นาง คก จังหวัดกาญจนบุรี อายุ 66 ป เขารับการรักษาตัวที่

โรงพยาบาลเพื่อผาตัดหัวใจ และตองใชเวลาพักรักษาตัวเปนระยะเวลาหนึ่ง ทําให

นาง คก ยังไมสามารถทํางานหนักได ตองหยุดงานที่ทําไวชั่วคราว แตสามารถสง

เงินคืนกองทุนฯ ไดเนื่องจากลูกสาวเปนผูรับผิดชอบการสงเงินคืนกองทุนฯ 

3.  มีภาระคาใชจายในครอบครัว  
มีผูสูงอายุจํานวน 2 ราย ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนราธิวาส อาศัยอยู

คนเดียว และทั้งสองรายไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง โดยกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย 

ประกอบดวย 

รายที่ 1 นาง ฌฉ กรุงเทพมหานคร อายุ 65 ป อาศัยอยูคนเดียว

เนื่องจากสามีเสียชีวิตไปเมื่อหลายปกอน และลูกชายทํางานประจําที่

ตางจังหวัด บานที่อยูอาศัยเปนบานทาวนเฮาส 2 ชั้น อยูในระหวางการผอนสง

ธนาคารอาคารสงเคราะห ตองหาเงินมาเปนคาผอนสงและใชจายในครอบครัว 

จึง กูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเพาะเห็ด แตไมสามารถประกอบอาชีพดังกลาว

ไดอยางตอเนื่อง 

รายที่ 2 นาง ยค อายุ 73 ป อาศัยอยูคนเดียว มีโรคประจําตัวคือ 

เบาหวานและความดันโลหิตสูง กูยืมเงินไปประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวขาย

ซึ่งเปนอาชีพเดิมที่ทําอยูกอนแลว แตไมสามารถประกอบอาชีพตอไปไดและไม

สามารถสงเงินคืนไดเนื่องจากนําเงินที่ไดจากการกูไปใชเปนคาใชจายสวนตัว 

เชน คารักษาพยาบาล ใชหนี้สิน คาใชจายในครัวเรือน  

จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่ตองรับผิดชอบคาใชจายในครอบครัว และ

ตองอาศัยอยูคนเดียว มีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพได เนื่องจาก   

(1)  ผูสูงอายุตองรับผิดชอบคาใชจายในบานดวยตนเองทั้งหมด เมื่อเทียบกบั

ครอบครัวที่อาศัยอยูกับลูกหลาน โดยผูสูงอายุทั้งสองรายตองจายคาน้ําคาไฟ คาอาหาร ดวยตนเอง 

โดยในรายที่ 1 ตองรับผิดชอบเงินผอนบานอีกดวย  
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(2) ตองประกอบอาชีพเพื่อหาเล้ียงตัวเอง  โดยไมมีลูกหลานหรือคนใน

ครอบครัวใหความชวยเหลือ ดังนั้นผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียว  จะมีความเส่ียงสูงที่จะไมประสบ

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ    

ผูวิจัยต้ังขอสังเกตวา ในการพิจารณาใหเงินกูแกผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวนั้น

เปนการสรางโอกาสใหผูสูงอายุสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพิงตนเองได  แตในทางกลับกัน กรณีผูสูงอายุ

ที่ตองอยูคนเดียวควรมีการพิจารณาถึงความเปนไปไดในการนําเงินไปประกอบอาชีพ และควรจัดหาผูให

ความชวยเหลือ หรืออาสาสมัครในการดูแลเร่ืองการประกอบอาชีพเปนกรณีพิเศษ  เพราะมิเชนนั้น 

การใหเงินกูเพื่อประกอบอาชีพจะยิ่งเปนการซํ้าเติมใหผูสูงอายุเปนหนี้มากข้ึน  

    
4. มีภาระหนี้สิน  

ผูสูงอายุมีหนี้สินจากในระบบธนาคาร และหนี้นอกระบบ  เปนปญหาสําคัญ

ที่ทําใหผูสูงอายุตัดสินใจกูยืมเงินของกองทุนฯ ทันทีเมื่อรูวามีแหลงเงินกูที่ไมเสียดอกเบ้ีย   เพื่อนาํเงนิที่

กูจากกองทุนฯ ไปใชหนี้สินที่ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราสูง การศึกษาพบวา มีผูกูที่มีหนี้สินและคางชําระ

จํานวน 8 ราย โดยผูกูสวนใหญใหขอมูลวาไดนําเงินบางสวนไปใชหนี้นอกระบบ ซึ่งแสดงวาผูกูไมไดนํา

เงินไปใชในการประกอบอาชีพตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ แมวาผูสูงอายุจะนําเงินเพียงบางสวนไป

ใชหนี้ที่ติดคางอยูก็ตาม ตัวอยางเชน 

นาง ฌจ  กรุงเทพมหานคร ไดมอบหมายใหนาง ช ( ลูกสาว) เปน

ผูดูแลรับผิดชอบในการซื้อและขายสินคา โดยนาง ช ไดนําเงินสวนหนึ่งไปซื้อ

ไสกรอกยาง แหนม  และปลาสมเพื่อขาย และอีกสวนแบงไปผอนชําระหนี้เกา

ที่ติดคางอยู 

นาง ยค อายุ 73 ป จังหวัดนราธิวาส กูยืมเงินจํานวน 30,000 

บาท เพื่อลงทุนปลูกผักสวนครัวเพื่อขาย โดยไดหักที่ไดจากการกูยืมกองทุนฯ  

จํานวน 4,000 บาทไปใชหนี้เพื่อนบานที่คางชําระอยู 
 

5. ขาดขอมูลและประสบการณในการประกอบอาชีพ  

  ผูสูงอายุจํานวน 7 ราย ไดนําเงินกูยืมจากกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพใหมที่ไม

เคยทํามากอน ทั้งนี้ ผู สูงอายุมีแรงจูงใจจากการเห็นผู อ่ืนไดประกอบอาชีพนั้น ๆ แลวประสบ

ความสําเร็จ จึงอยากที่จะสรางโอกาสใหตนเอง แตขาดการศึกษาขอมูลและประสบการณในการ

ประกอบอาชีพ ทําใหการประกอบอาชีพใหมมีความเส่ียงสูง และนําไปสูความลมเหลวและขาดทุน 

กรณีตัวอยางเชน  
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กรณีศึกษาที่ 1 นาง งข จังหวัดแพร มีฐานะยากจน เห็นเพื่อนบาน

เล้ียงหมู มีราคาดี จึงกูยืมเงินเพื่อไปซ้ือหมูมาเลี้ยงเพื่อขายบาง แตลมเหลว

เนื่องจากขาดทุนเพราะตองนําเงินไปซ้ืออาหารหมู สาเหตุที่สําคัญคือ ขาดความรู

ในการวางแผนการเล้ียงหมูและทําตามคนอ่ืนเขา เมื่อซื้อหมูมาเล้ียงจริงก็ไม

สามารถทําได ตองลงทุนทั้งคาอาหารและเม่ือขายไปก็ขาดทุน 

กรณีศึกษาที่ 2 นาง งง จังหวัดพัทลุง อาชีพเดิมรับจางเปนแมบาน  

กูยืมเงินไปประกอบอาชีพขายขาวราดแกง ซึ่งเปนอาชีพใหมที่ไมมีประสบการณมา

กอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูสูงอายุรายนี้ไมมีความรูดานการคาขาย นาง งง ให

ขอมูลวา “ตอนที่กูมานั้นคิดวาตนเองจะทําได แตก็ไมสามารถทําได (ขายของไม

เปน)” จึงทําใหกิจการไมดีและเลิกขายในที่สุด  

กรณีศึกษาที่ 3 นาง  พก จังหวัดพัทลุง อาชีพเดิมรับจางซักรีด

เส้ือผา กูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพขายของชํา ผูสูงอายุรายนี้ไมไดต้ังใจจะ

กูยืมเงินเมื่อไดทราบขาวในคร้ังแรก จนกระทั่งมีเพื่อนมาแนะนําวาควรจะกูยืม

เพราะไมมีดอกเบ้ีย ประกอบกับตนเห็นเพื่อนขางบานเปดรานขายของ จึงมี

ความคิดวาจะขายของเชนเดียวกัน เงินกูที่ไดมาเอามาลงทุนซื้อของทั้งหมด ผล

ปรากฏวา เศรษฐกิจไมดี กําไรจากการขายของไมเปนไปตามที่ต้ังเปาไว ทําใหเกิด

ความรูสึกทอแท หมดกําลังใจและตัดสินใจเลิกกิจการไป 

กรณีศึกษาที่ 4 นาง ฌฉ กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพคาขาย

หลากหลาย  เชน ขายเส้ือผามือสอง ขายกลองใสอาหาร ขายตนไม เปนตน เมื่อได

ทราบขาววามีการกูยืมเงินประกอบอาชีพ จึงตัดสินใจกูยืมเพื่อลงทุนเพาะเห็ด โดย

ผูสูงอายุรายนี้ เห็นเพื่อนขางบานประกอบอาชีพเพาะเห็ดและมีผลกําไรดีจากการ

ขายเห็ด นาง ฌฉ นําเงินทั้งหมดที่ไดจากการกูยืมไปลงทุนซ้ือเช้ือเห็ดและปุย แตไม

ประสบความสําเร็จ โดยนาง ฌฉ ยอมรับเองวา “เปนเพราะวาตนไมไดศึกษาขอมูล

ใหดีเสียกอน ทําใหการลงทุนลมเหลว เห็ดไมออกผลผลิตตามที่ต้ังเปาไว” นาง ฌฉ

ยังบอกอีกวา “เนื่องจากไมศึกษาขอมูลการลงทุนใหดีเสียกอน คิดเพียงวาเห็นขาง

บานทําได ตนนาจะทําไดบาง ทําใหการลงทุนในคร้ังนี้ เปนการตัดสินใจที่

ผิดพลาด”  ในรายของ นาง ฌฉ กรุงเทพมหานคร การกูยืมเงินมาลงทุนนั้น นาง 

ฌฉ ต้ังความหวังไวมากวา หากการเพาะเห็ดสําเร็จจะมีรายไดและสามารถใช

หนี้สินที่ตนมีอยูกอนได แตความผิดพลาดในการกูยืมคร้ังนี้ ทําใหนาง ฌฉ มีหนี้สิน
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เพิ่มมากข้ึน และเปนเหตุใหนาง ฌฉ ต้ังใจจะขายบานหลังที่อาศัยอยู เนื่องจากไม

สามารถรับภาระคาใชจายได นอกจากนี้ นาง ฌฉ ยังอยูเพียงลําพัง เนื่องจากสามี

เสียชีวิตแลว และลูกก็ไปทํางานที่ตางจังหวัด  
 

6. ไมมีกําลังคนหรือแรงงานในการประกอบอาชีพ  
    ผูชวยหรือแรงงานในการประกอบอาชีพ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูสูงอายุ

ประสบความสําเร็จในอาชีพที่ต้ังใจไวตามวัตถุประสงคของการกูยืมฯ และสามารถดําเนินอาชีพตอไปได 

แมวาผูสูงอายุมีภาวะการเจ็บปวย จากการศึกษาพบวา ผูกูจํานวนหลายรายท่ีไมมีกําลังคนหรือ

แรงงานในการชวยประกอบอาชีพ  ทําใหไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่และบางรายตองหยุดการ

ทํางานเพราะไมมีคนรับผิดชอบสานตอเนื่อง กรณีศึกษา เชน 

นาง ส จังหวัดสุพรรณบุรี  กูเพื่อมาประกอบอาชีพสวนผักลอยน้ํา 

แตไมสามารถสงเงินคืนได เนื่องจากปญหาดานภัยธรรมชาติแตนอกเหนือจากภัย

ธรรมชาติแลว นาง ส ใหขอมูลวา “การไปเก็บผักบุงตองทําคนเดียว ลูกหลานไม

ไดมาชวย  วันไหนที่เจ็บปวยไมสบาย ก็จะไมมีรายได” 

นาง พก  จังหวัดพัทลุง ที่ขาดทุนจากการกูยืมไปลงทุนเปดราน

ขายของ จึงตัดสินใจปดรานและหันกลับมาทําอาชีพเดิมคือ รับจางซักรีดเส้ือผา  

แตหลังจากนั้นไมนานตนก็ปวย ทําใหไมสามารถทํางานได จึงตองหยุดอาชีพซักรีด

เส้ือผา ในชวงที่เจ็บปวยไมมีคนชวยก็ขาดรายได และเปนสาเหตุใหไมสามารถ

ชําระเงินคืนไดตามกําหนด 
  

7. เศรษฐกิจตกตํ่า  
ปจจัยดานเศรษฐกิจตกตํ่า ในภาพรวมนั้นสงผลตอการประกอบอาชีพเกือบทุก

ประเภท โดยมีผูกูจํานวน 4 รายประกอบอาชีพคาขาย ไดแก ขายพวงมาลัย ขายไสกรอก ขายของชํา       

และขายผักในตลาด  ซึ่งไดเคยทําอาชีพดังกลาวมานานแลว แตเนื่องจากตนทุนของวัตถุดิบราคาสูงข้ึน 

การขายของจึงไดกําไรนอยลงจึงไมประสบความสําเร็จ ตัวอยางเชน 

นาง พ จังหวัดพัทลุง กูเงินมาเปนทุนในการขายผักในตลาด ซึ่ง

ทําอาชีพนี้มากอนแลว แตเนื่องจากไดกําไรนอย จึงตัดสินใจเลิกอาชีพขายผัก  

 นาง ฌจ กรุงเทพมหานคร กูเงินเพื่อมาเปนทุนเพิ่มในการขาย             

ไสกรอกรถเข็น แตรายไดจากการขายไมดีเหมือนเม่ือกอน  เพราะชวงหลัง

เศรษฐกิจไมดี ทําใหมีรายไดนอยลง ตนจึงไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ได  
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ในสวนของ นาง ฌค และนาง ฌ ของกรุงเทพมหานคร เชนกัน 

ซึ่งเปดรานขายของชํา และขายพวงมาลัย ไดใหเหตุผลเชนเดียวกันวา เลิกขาย

เนื่องจากเศรษฐกิจไมดี ไดกําไรนอยไมคุมที่ลงทุนไป  
 

  8. การจายเงินใหผูคํ้าประกัน     
ผูสูงอายุมีความตองการกูเงินมาประกอบอาชีพ แตไมสามารถเขียนคํารอง

หรือดําเนินการเกี่ยวกับหนังสือราชการดวยตนเองได ในกรณีดังกลาว พบวามีผูคํ้าประกันบางราย

เสนอตัวในการดําเนินการและยินดีคํ้าประกันใหแตตองจายคาตอบแทนในฐานะผูคํ้า ทําใหผูสูงอายุ

ตองหักเงินที่ไดจากการกูยืมสวนหนึ่งไปจายคาคํ้าประกันทําใหเงินทุนลดนอยลง ไมสามารถ

ดําเนินงานไดตามที่คาดหวังไวและยังตองรับภาระในการสงเงินคืนในสวนที่ตนไมไดใชจายอีกดวย 

ตัวอยางเชน 

นาง พก ผูกูจังหวัดพัทลุง ที่คางชําระ เมื่อไดรับเงินจากกองทุนฯ 

ตองแบงเงินจํานวน 1,000 บาทไปจายคาจางคํ้าประกัน 

นาง งข จังหวัดแพร ที่คางชําระ เนื่องจากตองแบงเงินจํานวน 

900 บาท ใหชมรมผูสูงอายุที่เขียนขอกู และแบงจํานวน 5,000 บาทใหลูกเขย

ซึ่งเปนผูคํ้าประกันให โดยกรณีนี้แตกตางจาก กรณีของจังหวัดพัทลุง เพราะผู

คํ้าจะรับผิดชอบจายสวนชําระหนี้ในสวนที่เอาไปเอง 
 

9.  ปญหาอุปสรรคดานการพิจารณาอนุมัติ 
 ระยะเวลาในการพิจารณาการปลอยกูนานเกินไป  พบวา ผูสูงอายุจํานวนหลาย

รายรอผลการพิจารณานานประมาณ 1 ป  บางรายใหขอมูลวา “เขียนขอไปจนลืมไปแลว และคิดวาคงไมได

รับอนุมัติแลวเสียอีก”  จากกรณีศึกษาพบวา ในรายที่ตองการกูยืมเงินเพื่อไปแกไขปญหาในการประกอบ

อาชีพ เชน ตองการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร ตองการซ้ือปุยมาบํารุงผลผลิต การรอผลในการพิจารณาเปน

เวลานานนั้นเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ เพราะหากทิ้งระยะเวลาในการแกปญหานานจนเกินไป 

ปญหาที่ไมไดรับการแกไขอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอการเกษตรหรือผลผลิตได ดังนั้น ผูสูงอายุที่มี

ความประสงคจะขอกูเงินเพื่อนําเงินมาปรับปรุงพื้นที่การเกษตรจึงไมสามารถทําไดทันทวงที เกิดความ

ลาชา ปญหาสะสมและสงผลกระทบตอการสรางรายได เมื่อเทียบกับความตองการกูเงินมาเพ่ือพัฒนา

พื้นที่ เชน ขุดลอกบอปลา การซื้อพันธุเพิ่ม หรือ การซื้ออุปกรณผอนแรง ยังสามารถรอไดโดยไมมีเงื่อนไข

ของเวลา อยางไรก็ตาม การพิจารณาปลอยกูควรมีระยะเวลาที่เร็วกวานี้ 
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4.4  ความสามารถในการจายเงินคืนแกกองทุนฯ    
4.4.1  ความสามารถในการสงเงินคืนตามระยะเวลา   

กองทุนผูสูงอายุ ไดกําหนดใหผูกูยืมคืนเงินแกกองทุนฯ เปนรายงวดภายใน 

ระยะเวลา 3 ป  การศึกษาความสามารถในการจายเงินคืนแกกองทุนฯ ปรากฎดังนี้ 

ผูกูที่เปนตัวอยางในการศึกษา รอยละ 64.3 สามารถสงเงินกูคืนไดตาม

กําหนดทุกงวด รอยละ 24.4 สงเงินคืนลาชากวากําหนด แตไมคางชําระ รอยละ 10.4 สงลาชากวา

กําหนดและคางชําระ (สงบางเปนบางงวด) และมีผูกูที่ไมไดสงเลยถึงรอยละ 0.8 (ตารางที่ 4.39) 
ตารางที่ 4.39 

ความสามารถในการสงเงนิคืน 

การสงเงินคืน จํานวน  รอยละ 

ไมไดสงเลย 7 0.8 

สงตามกาํหนดทุกงวด 542 64.3 

สงลาชากวากาํหนด แตไมคางชําระ* 206 24.4 

สงลาชากวากาํหนดและคางชําระ (สงบางบางงวด) 88 10.4 

รวม   843 100.0 

(ไมตอบ 11 ราย) (* ขอมูล ณ วันที่เก็บแบบสอบถาม กลุมตัวอยางชําระเงินคืนครบทั้งหมด) 



 

 134

134 

 

 

4.4.2 สาเหตุที่ไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดตรงตามกําหนด 

  กลุมตัวอยางใหเหตุผลที่ไมสามารถสงเงินไดตามกําหนดวา เปนเพราะ มี

เงินไมเพียงพอ ตองนําเงินไปหมุนเวียน รอยละ 25.5 ปญหาเศรษฐกิจ คนซื้อนอยรายไดไมเพียงพอ  

และมีปญหาดานสุขภาพทําใหไมสามารถประกอบอาชีพได รอยละ 14.1 เทากัน  ระยะเวลาสงเงินกู

ส้ันเกินไป  รอยละ 12.8 บานอยูหางไกลทําใหเสียเวลาในการออกบานเพื่อไปสงเงินคืน รอยละ 12.1 

เปนกลุมประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตเสียหาย รอยละ 10.0 เดินทางไปคืนเงินไมสะดวก รอยละ 

9.7 และฝากคนอ่ืนไปคืนแลวถูกเชิดเงิน รอยละ 1.7 (ตารางที่ 4.40)  

ตารางที่ 4.40 
สาเหตทุี่ไมสามารถสงเงินคนืกองทุนฯ ไดตรงตามกําหนด 

สาเหตุ  จํานวน  รอยละ 

มีเงินไมพอ ตองนําไปหมุนเวียน 74 25.5 

เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย รายไดไมเพียงพอ 41 14.1 

มีปญหาดานสุขภาพ 41 14.1 

ระยะเวลาสงเงินกูส้ันเกินไป 37 12.8 

บานอยูหางไกล ทําใหเสียเวลาในการออกบาน

เพื่อไปสงเงินคืน  

 

35 

 

12.1 

ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตเสียหาย 29 10.0 
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ตารางที่ 4.40 
สาเหตทุี่ไมสามารถสงเงินคนืกองทุนฯ ไดตรงตามกําหนด 

สาเหตุ  จํานวน  รอยละ 

เดินทางไปคืนเงินไมสะดวก 28 9.7 

ฝากคนอื่นไปคืน แลวถูกเชิดเงิน 5 1.7 

รวม   390 100.0 

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

 

ขอมูลเชิงคุณภาพอธิบายถึง ปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุไมสามารถชําระเงินคืน

กองทุนผูสูงอายุ  ดังนี้  

 1. ไมมีชองทางที่สะดวกในการสงเงินคืน  

 กองทุนผูสูงอายุ ไดกําหนดชองทางการสงเงินคืน 3 ชองทางคือ 1) การชําระ

ดวยตนเอง 2) การชําระทางไปรษณีย 3) โอนผานบัญชีธนาคารกรุงไทย(ในรายผูกูที่กรุงเทพมหานคร

เทานั้น) สําหรับผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตตัวเมือง พบวา มีปญหาในดานการเดินทาง โดยในบางราย

ตองเสียคาน้ํามันประมาณ 50-100 บาท ในการขี่มอเตอรไซคจากบานเพื่อมาชําระเงินที่สํานักงาน  

ในสวนของชองทางการชําระทางไปรษณียนั้น พบวาที่ทําการไปรษณียอยูไกลเชนกัน และเปนชองทาง

ที่ไมไดรับความนิยมเพราะผูสูงอายุเกรงวาจะเกิดปญหาเงินสงไปไมถึง  ผูสูงอายุไมสามารถมาสงดวย

ตนเองได เนื่องจากตองเดินทางไกล สภาพรางกายไมเอ้ืออํานวย จําเปนตองฝากลูกหลานหรือเพื่อน

บานคอยเปนธุระให  ทําใหเกิดความกังวลใจวาเงินไปถึงกองทุนฯ จริงหรือไม  

2.  การถูกโกง   
เนื่องจากผูกูบางรายฝากคนในชุมชนเปนผูดําเนินการจัดสงให แตปรากฏวา

ไมไดรับใบเสร็จรับเงิน ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการฝาก จึงมีการหยุดสง ในขณะที่บางรายฝาก

ลูกหลานสงให โดยไมเคยทราบขอมูลมากอนวาลูกหลานไมไดชําระเงินจํานวนดังกลาวกับกองทุนฯ 

เลย ทําใหผูสูงอายุอยูในสถานภาพคางชําระ  ตัวอยางเชน  

ผูกูรายหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีใหขอมูลวา ไดทําการชําระเงิน

คืนผานทางไปรษณีย (ซึ่งหมายถึงคนในชุมชน) ซึ่งหลังจากที่ฝากสงไปแลว 

ไมไดรับใบเสร็จรับเงิน จึงตัดสินใจไมสงตอจนกวาจะมีใบเสร็จรับเงินมา 

นาง ฌ ผูกูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหขอมูลวา “ชําระเงินผาน

ลูกเขยทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยมอบหมายใหลูกเขยเปนคนรับผิดชอบในการ
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นําเงินไปชําระกับกองทุนฯ  แตตนไมเคยทราบมากอนวาลูกเขยไมไดสงเงิน

จํานวนนี้ จนกระทั่งทางกองทุนฯ มาทวงถาม”    
 

3. รายไดจากการประกอบอาชีพไมแนนอน  
ทําใหไมสามารถชําระเงินคืนกองทุนฯ ไดเปนรายงวด (กองทุนฯ กําหนดไววา  

1 งวดเทากับ 1 เดือน) แตการประกอบอาชีพ เชน ทํานา เล้ียงวัว การทําไร หรือการเล้ียงปลา จะตอง

อาศัยระยะเวลาใหผลผลิตที่เล้ียงไวเจริญเติบโต  ผลกําไรที่ไดจากการขายผลผลิต จะไดเปนราย 

หกเดือนหรือ รายป ผูกูสวนใหญจึงไมสามารถชําระเงินเปนรายงวดตามที่ทางกองทุนฯ กําหนดไวได 

ทําใหอยูในสถานภาพคางชําระ 
 

4. การกําหนดจํานวนเงินในการสงคืนเปนอุปสรรคตอการชําระหนี้  
 เนื่องจากมีการกําหนดจํานวนเงินในการสงคืนตามอัตราสวนของการกูยืม เชน 

หากกูยืมเงินจํานวน 30,000 บาท ตองชําระเงินคืน 900 บาทตองวด (1 เดือน) ซึ่งผูสูงอายุมี

ความเห็นวา มากเกินไป เนื่องจากอาชีพที่ทํานั้นไดกําไรไมมากพอที่จะสงไดในจํานวนที่ทางกองทนุฯ 

กําหนดไว นอกจากนั้นผูสูงอายุหลายรายตองการชําระเงินคืนรายงวดแบบไมเต็มจํานวน  เนื่องจาก

ไมมีรายไดเพียงพอที่จะชําระเงินคืนไดทั้งหมด แตตองการทําตามขอตกลง จึงอยากที่จะชําระเงิน

บางสวนเทาที่ตนสามารถบริหารจัดการได เชน 100, 200 บาทตามกําลังที่ทําได  แตเนื่องจาก

ผูสูงอายุมีความรูสึกกลัวการตอรองกับเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไมสามารถรับเงินไมครบตามจํานวน

ในแตละงวดได นอกจากนี้ในรายที่ไมสามารถชําระเงินคืนได เนื่องจากประสบปญหาในการประกอบ

อาชีพก็ไมกลาที่จะแจงใหกองทุนฯ ทราบ   
 

5. ครอบครัวไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ   
การที่ผูสูงอายุตัดสินใจโดยลําพังกอนการกูยืมเงินเพราะไมตองการใหสมาชิก

ในครอบครัวรับรูเร่ือง ผูสูงอายุจะปดเร่ืองการกูยืมเปนความลับและขอรองใหเพื่อนเปนผูคํ้าประกันให

มากกวาใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูคํ้าประกันให บางรายตองไปเสียเงินจางใหมีคนมาคํ้าประกัน 

เพราะไมตองการใหสมาชิกในครอบครัวมารวมในการตัดสินใจ เนื่องจากเกรงวา จะถูกลูกตําหนิวาแก

แลวยังหาหนี้ใสตัว  บางรายกลัวลูกคัดคานและไมเห็นดวย จึงไมเห็นความจําเปนในการบอกให

สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตัวอยางเชน 

นาง พก จังหวัดพัทลุง ตองการกูยืมเงินเพื่อมาลงทุนเปดรานขาย

ของชํา แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมเคยมีประสบการณในการขายของ

มากอน ในการกูยืมเงินคร้ังนี้นาง พก ไมกลาบอกลูกชายใหรู  ไปจางใหเพื่อน
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ของเพื่อนที่แนะนําใหรูจักเปนผูคํ้าประกันให โดยมีคาใชจายประมาณ 1,000 

บาท เมื่อประสบปญหาไมสามารถชําระเงินคืนได ก็ยังยืนยันที่จะไมบอกลูกชาย 

นาย จ อายุ 65 ป จังหวัดกาฬสินธุ  มีอาการนิ่งเงียบไมยอมตอบ

คําถามและมีทาทีไมสบายใจ แตไดทราบจากสมาชิกในชุมชนวา นาย จ ถูกลูก

สาวชักชวนใหกูยืมโดยดําเนินการใหทั้งหมด เมื่อไดเงินมา นาย จ ไปทําสัญญา

แลวลูกสาวเอาเงินไปใชทั้งหมด โดยนาย จ ไมไดจับตองเงินสวนนี้เลย  สมาชิก

ในชุมชนรายหนึ่งที่รวมสนทนากลาววา “อยางนี้เปนการเอาพอ มาเขาไฟแนนซ” 

นาย จ ไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตถูกลูกสาวบังคับใหกูยืมตามสิทธิ 

ดังนั้น นาย จ ยืนยันวาไมสามารถชําระเงินคืนได เพราะตนไมไดเปนคนใชเงิน

จํานวนดังกลาว    

จากกรณีศึกษา ผูวิจัยพบประเด็นที่นาสนใจวา   

รายที่ 1 นาง พก กอนการตัดสินใจกูยืมเงิน ครอบครัวไมไดมสีวน

รวมในการตัดสินใจ เมื่อนาง พก ไดกูยืมเงินไปแลวและไมสามารถบริหารจดัการ

ได จึงไมกลาบอกใหครอบครัวไดทราบ เพราะลูกชายอาจไมพอใจแลววาไดวา

ไปกูมาต้ังแตแรกทําไม และทําไมไมปรึกษากอนที่จะไปกู  เขาไมทราบเร่ืองที่แม

ไปกูต้ังแตแรก ไมเห็นดวย และไมเต็มใจที่จะรับผิดชอบ 

รายที่ 2 เนื่องจากนาย จ ถูกลูกสาวบังคับใหกู โดยท่ีนาย จ ไมได

มีสวนรวมในการตัดสินใจ และไมไดเห็นดีดวยต้ังแตแรก ทําใหนาย จ ปฏิเสธที่

จะรับผิดชอบ แมวาช่ือของตนจะปรากฏวาเปนผูคางชําระก็ตาม แตนาย จ ถือ

วาตนไมไดเปนผูใชเงินจํานวนนี้เลย 

จากกรณีศึกษาทั้งสองราย สะทอนไดวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจมี

ความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อเกิดปญหาไมสามารถชําระหนี้ได หากการกูยืมเกิดจากการ

ตัดสินใจของทุกฝาย จะเกิดความรวมมือและชวยกันแกไขปญหา มากกวาการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ตามที่ปรากฏ 
 

6. ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการทวงถาม 
 (1) ผูสูงอายุอางวาไมไดรับจดหมาย เนื่องจากข้ันตอนการติดตามทวงเงินนั้น 

ทางกองทุนฯ จะสงจดหมายไปที่บานของผูสูงอายุ เพื่อแจงใหทราบถึงจํานวนเงินที่ผูสูงอายุคางชําระ

กับกองทุนฯ   แตพบปญหาวา การสงจดหมายเปนการส่ือสารทางเดียว แมวาจะมีการเซ็นรับจดหมาย
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ทางไปรษณีย แตผูสูงอายุสวนใหญมักอางวาไมไดรับจดหมายดังกลาว และไมทราบเร่ืองวาตนตองไป

ชําระเงิน 

 (2) ผูสูงอายุอานหนังสือไมออก การสงจดหมายเพื่อแจงขอมูลตางๆที่

เกี่ยวของกับผูสูงอายุในเร่ืองการกูยืมเงิน พบปญหาวา ผูสูงอายุไมสามารถอานหนังสือได จึงไมรูวา

กองทุนฯ ตองการแจงขาวในเร่ืองอะไร บางรายใหขอมูลวาไดนําจดหมายไปใหลูกอานใหเพื่อเปนการ

แกปญหา แตในกรณีของผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียว หรือ ผูสูงอายุที่ไมตองการใหครอบครัวทราบเร่ือง

การกู จะไมสามารถรูขอมูลทางจดหมายได 
 

 7.  ไมมีมาตรการทางกฎหมายท่ีชัดเจน  
ทําใหผูสูงอายุเขาใจวา เมื่อไมไดชําระเงินคืนก็ไมเปนไร เพราะไมมีบทลงโทษ 

หรือมาตรการทางกฎหมายมาเอาผิดได นอกจากนี้ยังเปนตัวอยางทําใหผูสูงอายุรายอ่ืน ๆ ไมให

ความสําคัญกับการชําระเงินคืน เห็นไดจากผูสูงอายุรายหนึ่งในจังหวัดพัทลุง พูดวา “คนอ่ืนไมจายก็ไม

เห็นเปนไร ตนก็จะไมจายบาง”  
 

4.5  การสงเงินคืนกองทุนฯ   
 จากการศึกษาพบวา วิธีการสงเงินคืนกองทุนฯ เปนไปตามระเบียบของกองทนุผูสูงอาย ุ 

ผูกูตองสงเงินคืนเปนรายเดือน ภายในระยะเวลา 3 ป โดยมีวิธีการสงคืนเงินไดหลายวิธี ผูสูงอายุ รอย

ละ 46.0 ฝากลูกหลานไปสงที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด รอยละ 32.3 

ไปสงดวยตัวเองที่สํานักงานพัฒนาสังคมฯ รอยละ 15.0 สงทางไปรษณีย รอยละ 4.8 ฝากผูอ่ืนไปสงให 

เชน คนรูจัก (เพื่อนบาน) คนขับรถโดยสารประจําทาง และรอยละ 1.9 สงคืนผานธนาคาร (โอนบัญชี) 

(ตารางที่ 4.41) 
ตารางที่  4.41 

วิธีการสงเงินกูยืมคืนกองทุนผูสูงอายุ   

วิธีการสงเงินคืน  จํานวน  รอยละ 

ฝากลูกหลานไปสงที่สํานักงานฯ 388 46.0 

สงเงินคืนดวยตัวเอง 273 32.3 

สงคืนทางไปรษณีย 127 15.0 

ฝากใหผูอื่นสง เชน คนรูจัก(เพื่อนบาน) คนขับรถ

โดยสารประจําทาง  

 

40 

 

4.8 

สงคืนผานธนาคาร (โอนบัญชี) 16 1.9 

รวม   844 100.0 

(ไมตอบ 10 ราย) 
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การประเมินการเกิดประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ นอกจากจะ

พิจารณาจากการมีอาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ แลว ขอนําเสนอการเปรียบเทียบความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพ ที่มีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของอาชีพ ดังนี้  

4.7  การเปรียบเทียบความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการประกอบอาชีพ  
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและลมเหลวของการประกอบอาชีพ ไดแก ภาวะ

ความสูงอายุกับภาวะการเจ็บปวย ดังนั้นคณะวิจัยจึงนําตัวแปรตนสองตัวนี้มาหาความสัมพันธกับ

ความสามารถในการดําเนินงาน (การประกอบอาชีพ) และความสามารถในการสงคืนเงิน ผล

การศึกษามีดังนี้  
1) การเปรียบเทียบอายุของกลุมตัวอยางกับความสามารถในการดําเนินงาน

ตามแผน พบวา รอยละ 48.3 ของผูที่อายุระหวาง 75-79 ป ประกอบอาชีพลาชากวาแผนที่กําหนดสูง

กวากลุมอ่ืนๆ กลุมอายุ 85-89 ป มีการปฏิบัติเปนไปตามแผนสูงกวากลุมอ่ืนๆ สวนที่เร็วกวากําหนดคือ 

กลุมอายุ 65-69 ป ที่มีรอยละ 3.7 อยางไรก็ตาม เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางชวงอายุกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตามแผน พบวา ไมมีความสัมพันธตอกันอยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 

4.42)  

.ตารางที่ 4.42 

เปรียบเทียบชวงอายุของกลุมตัวอยางกับความสามารถในการดําเนินการตามแผน 

การดําเนินการตามแผน  

อายุ ลาชากวากําหนด เปนไปตามแผน เร็วกวากําหนด 

 

รวม 

41.6 55.2 3.2 100.0 60-64 ป 

(92) (122) (7) (221) 

43.5 52.8 3.7 100.0 65-69 ป 

(118) (143) (10) (271) 

46.6 50.6 2.9 100.0 70-74 ป 

(81) (88) (5) (174) 

48.3 51.7 - 100.0 75-79 ป 

(43) (46) - (89) 

40.9 59.1 - 100.0 80-84 ป 

(18) (26) - (44) 

16.7 83.3 - 100.0 85-89 ป 

(1) (5) - (6) 
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.ตารางที่ 4.42 

เปรียบเทียบชวงอายุของกลุมตัวอยางกับความสามารถในการดําเนินการตามแผน 

การดําเนินการตามแผน  

อายุ ลาชากวากําหนด เปนไปตามแผน เร็วกวากําหนด 

 

รวม 

43.9 53.4 2.7 100.0 รวม 

(353) (430) (22) (805) 

Sig. 2.787,  ไมตอบ 49 ราย  

 
2)  การเปรียบเทียบความสัมพันธระหว างการมี โรคประจํ า ตัวกับ

ความสามารถในการดําเนินงานตามแผนในกลุมผูที่ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 54.1 สามารถ

ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด รอยละ 43.7 ดําเนินงานลาชากวาแผน และรอยละ 2.1 ดําเนินงานได

เร็วกวาแผน สวนกลุมที่มีโรคประจําตัวนั้น รอยละ 55.0 สามารถดําเนินการไดตามแผน ซึ่งมีอัตรารอย

ละสูงกวากลุมที่ไมมีโรคประจําตัว และเชนเดียวกัน รอยละของการลาชากวากําหนดมีรอยละ 41.2 

การดําเนินงานไดเร็วกวากําหนดมีรอยละ 3.8  

เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการมีโรคประจําตัวกับความสามารถในการ

ดําเนินงานดวยคา Chi-Square พบวา ไมมคีวามสัมพันธตอกันอยางนัยยะสําคัญ (ตารางที่ 4.43) 

ตารางที่ 4.43 

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
การมีโรคประจําตัวกับความสามารถในการดําเนินงานตามแผน 

การดําเนินการตามแผน  

การมีโรค ลาชากวากําหนด เปนไปตามแผน เร็วกวากําหนด 

 

รวม 

43.7 54.1 2.1 100.0 ไมมีโรค 

(227) (281)  (11) (519) 

41.2 55.0 3.8 100.0 มีโรค 

(108) (144) (10) (262) 

42.9 54.4 2.7 100.0 รวม 

(335) (425) (21) (781) 

(Sig. 1.679 , ไมตอบ 73 ราย) 
 

3) การเปรียบเทียบชวงอายุกับความสามารถในการสงเงินคืน รอยละ 72.4  

ของผูที่อายุระหวาง 60-64 ป สามารถสงเงินคืนไดทุกงวด ในขณะที่กลุมชวงอายุ 80-84 ป มีสามารถ
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ในการสงเงินคืนทุกงวด รอยละ 45.5 แตกลุมชวงอายุนี้ มีการสงลาชาแตไมคางชําระรอยละ 34.1 สูง

กวากลุมอ่ืนๆ โดยมีชวงอายุ 85-89 ป มีอัตรารอยละที่ใกลเคียงกัน คือ รอยละ 33.3 กลุมที่คางชําระ

มากที่สุด คือกลุมชวงอายุ 80-84 ปเชนกัน โดยมีรอยละ 20.5 กลุมที่คางชําระนอยที่สุดคือ 75-79 ป 

รอยละ 2.2 และชวงอายุ 60-64 ป รอยละ 1.4 เปนที่นาสังเกตวา กลุมที่มีอายุมาก คือ 85-89 ป เปน

กลุมที่สามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดทุกงวด รอยละ 66.7 และสงลาชา แตไมคางชําระ รอยละ 33.3 

ไมมีการไมสงหรือคางชําระ  

 เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางชวงอายุกับความสามารถในสงคืนเงิน พบวา 

ไมมีความสัมพันธตอกันอยางนัยยะสําคัญ  แสดงวาชวงอายุกับความสามารถในการสงเงินคืนไมมี

ความสัมพันธตอกัน (ตารางที่ 4.44) 

ตารางที ่4.44 

เปรียบเทียบชวงอายุของกลุมตัวอยางกับความสามารถในการสงเงินคืน 

การสงเงินคืน  

อายุ 
ไมไดสงเลย 

สงตรงตาม

กําหนดทุกงวด 

สงลาชาแตไม

คางชําระ 
คางชําระ 

 

รวม 

1.4 72.4 16.7 9.5 100.0 60-64 ป 

(3) (160) (37) (21) (221) 

0.4 64.2 27.3 8.1 100.0 65-69 ป 

(1) (174) (74) (22) (271) 

0.6 57.5 30.5 11.5 100.0 70-74 ป 

(1) (100) (53) (20) (174) 

2.2 64.0 19.1 14.6 100.0 75-79 ป 

(2) (57) (17) (13) (89) 

- 45.5 34.1 20.5 100.0 80-84 ป 

- (20) (15) (9) (44) 

- 66.7 33.3 - 100.0 85-89 ป 

- (4) (1) - (5) 

0.9 64.0 24.5 10.6 100.0 รวม 

(7) (515) (197) (85) (804) 

(Sig.7.293  , ไมตอบ 50 ราย) 
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4) การเปรียบเทียบระหวางภาวะสุขภาพกับความสามารถในสงเงินคืน การ

เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการมีโรคประจําตัวกับความสามารถในสงเงินคืน พบวา รอยละ 

64.9 ของผูที่ไมเปนโรค สามารถสงเงินคืนตามกําหนดทุกงวด รอยละ 24.7 สงลาชาแตไมคางชําระ 

รอยละ 9.4 สงบางบางงวดและคางชําระ มีเพียงรอยละ 1.0 ที่ไมไดสง  

สวนกลุมที่มีโรคประจําตัว รอยละ 62.6  สามารถสงเงินคืนไดตามกําหนดทุกงวด 

รอยละ 23.7 สงลาชาแตไมคางชําระ รอยละ13.0 สงลาชาและคางชําระ รอยละ0.8 ไมไดสงเลย ซึ่งมี

อัตราที่ตํ่ากวากลุมที่ไมมีโรคประจําตัว   

การทดสอบความสัมพันธระหวางการมีโรคประจําตัวกับความสามารถในสงเงินคืน

ดวยคา Chi-Square พบวา ไมมีความสัมพันธตอกันอยางนัยยะสําคัญ (ตารางที่ 4.45) 

ตารางที ่4.45 
เปรียบเทยีบความสมัพันธระหวางการมีโรคประจาํตัวกับความสามารถในสงเงินคืน 

การสงเงินคืน  

การมีโรค 
ไมไดสงเลย 

สงตรงตาม

กําหนดทุกงวด 

สงลาชาแตไม

คางชําระ 
คางชําระ 

 

รวม 

1.0 64.9 24.7 9.4 100.0 ไมมีโรค 

(5) (337) (128) (49) (519) 

0.8 62.6 23.7 13.0 100.0 มีโรค 

(2) (164) (62) (34) (262) 

1.0 64.1 24.3 10.6 100.0 รวม 

(7) (501) (190) (83) (781) 
(Sig. 4.957 , ไมตอบ 73 ราย) 

 

ตอนท่ี 5  การประเมินการเกิดผลกระทบจากการนําเงินกูไป ประกอบอาชีพ   

การที่ผูสูงอายุไดมีการกูยืมเงินจากกองทุนฯ  นําไปประกอบอาชีพ และมีผลที่เกิดข้ึน

แกผูสูงอายุที่อยูในขอบเขตของการประกอบอาชีพทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งที่คาดหมาย ต้ังใจ 

และไมไดคาดหมาย ซึ่งในการศึกษาเชิงปริมาณนี้ ไดกําหนดตัวช้ีวัดการเกิดผลกระทบ คือ การ

เปล่ียนแปลงของรายไดจากการประกอบอาชีพ   ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และความพึงพอใจ

ตอกองทุนฯ ผลการศึกษามีดังนี้ 
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5.1 การเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการประกอบอาชีพ 

หลังจากกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ และนําเงินไปประกอบอาชีพ ไดเกิดรายไดเฉพาะ

จากการประกอบอาชีพ ทั้งเปนรายเดือนและรายกลุมดังนี้ 
5.1.1 รายไดเปนรายเดือนเฉพาะจากการประกอบอาชีพ โดยใชเงินกูยืม

จากกองทุนฯ  
เมื่อนําเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ไปประกอบอาชีพ กลุมตัวอยางรอยละ 91.9 

มีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาทตอเดือน รอยละ 2.1 มีรายไดระหวาง 9,001 – 10,000 บาท นอกนั้นมีรายได

มากกวา 15,001 บาทตอเดือนข้ึนไปจํานวนหน่ึง คือ 0.9 รายไดระหวาง 15,001- 20,000 บาท รอยละ 

0.2 ระหวาง 20,001-25,000 บาท รอยละ 0.3 ระหวาง 25,001-30,000 บาท และสูงสุด คือระหวาง 

40,001- 45,000 บาท รอยละ 0.2  (ตารางที่ 4.46) 

ตารางที่ 4.46 
 รายไดเปนรายเดือนเฉพาะจากการประกอบอาชีพ โดยใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ  

รายได จํานวน  รอยละ 

     ไมมีรายได 19 2.9 

     ตํ่ากวา 7,000 บาท 605 91.9 

     7,001-8,000 บาท 6 0.9 

     8,001-9,000 บาท 1 0.2 

   9,001-10,000 บาท 14 2.1 

  1,0001-15,000 บาท 3 0.5 

  15,001-20,000 บาท 6 0.9 

  20,001-25,000 บาท 1 0.2 

  25,001-30,000 บาท 2 0.2 

  30,001-35,000 บาท 0 0.0 

  35,001-40,000 บาท 0 0.0 

40,001-45,000 บาท 1 0.2 

รวม 658 100.0 

(ไมเขาประเด็น เนื่องจากผูกูมีรายไดเปนงวด 196 ราย) 

รายไดเปนรายเดือนกลุมที่มีรายไดตํ่ากวา 7,001 บาทตอเดือน  

ในกลุมผูมีรายไดตํ่ากวา 7,001 บาทตอเดือนนั้น สวนใหญ รอยละ 24.0 มี

รายไดระหวาง 1,501-2,000 บาท รอยละ 20.8  มีรายไดระหวาง 501-1,000 บาท รอยละ 11.5 มี
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รายไดตํ่ากวา 500 บาทตอเดือน รอยละ 13.8 มีรายได 1,001-1,500 บาทตอเดือน ซึ่งรายไดของกลุม

ตัวอยางเกินคร่ึงหนึ่ง มีรายไดระหวางตํ่ากวา 500 – 2,001 บาท (ตารางที่ 4.47) 

ตารางที่ 4.47 
 รายไดจากการประกอบอาชีพเฉพาะที่กูยืมเงินจากกองทนุฯ  ต่ํากวา 7,001 บาท 

รายได จํานวน  รอยละ 

     ไมมีรายได 19 3.0 

ตํ่ากวา 500 บาท  72 11.5 

501-1,000 บาท  130 20.8 

1,001-1,500 บาท 86 13.8 

1,501-2,000 บาท 150 24.0 

2,001-2,500 บาท 24 3.9 

2,501-3,000 บาท 62 9.9 

3,001-3,500 บาท 14 2.3 

3,501-4,000 บาท 31 5.0 

4,001-4,500 บาท 4 0.6 

4,501-5,000 บาท 16 2.6 

5,001-5,500 บาท 5 0.8 

5,501-6,000 บาท 5 0.8 

6,001-6,500 บาท 1 0.2 

6,501-7,000 บาท 5 0.8 

รวม 624 100.0 

(ไมเขาประเด็น  230 ราย คือ มีรายไดเปนรายงวด และมีรายไดมากกวา 7,000 บาท )  
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5.1.2 รายไดเปนรายงวดเฉพาะจากการประกอบอาชีพ โดยใชเงินกูยืมจาก
กองทุนฯ   

กลุมตัวอยาง รอยละ 59.8 มีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาท ตองวด รอยละ 8.3 มี

รายไดระหวาง 9,001- 10,000 บาท รอยละ 5.3 มีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท และรอยละ 

1.2 มีรายไดมากกวา 80,001 บาทข้ึนไป (ตารางที่ 4.48)  

ตารางที่ 4.48 
 รายไดเปนรายงวดเฉพาะจากการประกอบอาชีพ โดยใชเงินกูยืมจากกองทุนฯ  

รายได จํานวน  รอยละ 

     ไมมีรายได 10 5.9 

     ตํ่ากวา 7,000 บาท 101 59.8 

     7,001-8,000 บาท 1 0.6 

9,001-10,000 บาท 14 8.3 

1,0001-15,000 บาท    6 3.6 

  15,001-20,000 บาท   9 5.3 

  20,001-25,000 บาท 3 1.8 

  25,001-30,000 บาท 9 5.3 

  30,001-35,000 บาท 2 1.2 

  35,001-40,000 บาท 1 0.6 

  45,001-50,000 บาท 9 5.3 

55,001-60,000 บาท 2 1.2 

80,001 บาทขึ้นไป 2 1.2 

รวม 169 100.0 

(ไมเขาประเด็น 685 ราย คือ รายไดเปนรายเดือน)  

 
รายละเอียดของรายไดตํ่ากวา 7,000 บาทตองวด 

กลุมตัวอยางเกินคร่ึงหนึ่งที่มีรายไดตํ่ากวา 7,000 บาทตองวดนั้น เมื่อพิจารณา

ในรายละเอียด รอยละ 44.2 มีรายไดตํ่ากวา 500 บาท รอยละ 12.6 มีรายไดระหวาง 501-1,000 บาท 

รอยละ 9.0 มีรายได 15,001-20,000 บาท  และกลุมที่มีรายไดสูงของกลุมนี้มีอยูรอยละ 2.7 มีรายได

ระหวาง 6,501- 7,000 บาท  (ตารางที่ 4.49) 
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ตารางที่ 4.49 
 รายไดจากการประกอบอาชีพเฉพาะที่กูยืมเงินจากกองทนุฯ ต่ํากวา 7,001 บาท 

รายได จํานวน  รอยละ 

     ไมมีรายได 10 9.0 

ตํ่ากวา 500 บาท  49 44.2 

501-1,000 บาท  14 12.6 

1,501-2,000 บาท 10 9.0 

2,001-2,500 บาท 1 0.9 

2,501-3,000 บาท 5 4.5 

3,001-3,500 บาท 2 1.8 

3,501-4,000 บาท 5 4.5 

4,501-5,000 บาท 11 9.9 

5,501-6,000 บาท 1 0.9 

6,501-7,000 บาท 3 2.7 

รวม 111 100.0 

(ไมเขาประเด็น 743 ราย คือ รายไดรายเดือน/รายไดรายงวด เกิน 7,000 บาท) 

  
  ในดานการเปล่ียนแปลงของรายไดจากการประกอบอาชีพ คณะวิจัยขอนําเสนอการ

เปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการกูยืมเพื่อใหเห็นผลกระทบที่เกิดข้ึนหลังการกูยืม ดังนี้ 
 

5.2 การเปลี่ยนแปลงรายไดกอนและหลังการกูยืม 

การประเมินความสําเร็จของการประกอบอาชีพ สามารถพิจารณาไดจากการเพิ่มข้ึน

ของรายไดหลังจากการประกอบอาชีพ ในกลุมผูประกอบอาชีพและมีรายไดเปนเดือน พบการ

เปล่ียนแปลงรายไดเกือบทุกระดับของชวงรายได รายละเอียดดังตาราง (ตารางที่ 4.50) 
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ตารางที่ 4.50 
เปรียบเทยีบระดับรายไดเดียวกัน 

ของผูกูที่มีรายไดเปนรายเดือนกอนและหลังการกูยมืจากกองทุนผูสูงอายุ  

กอน หลัง รวม 
รายได/เดือน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได 5 20.8 19 79.2 24 100.0 

  ตํ่ากวา 500 บาท 42 70.0 18 30.0 60 100.0 

  501-1,000 บาท 48 60.8 31 39.2 79 100.0 

  1,001-1,500 บาท 32 65.3 17 34.7 49 100.0 

  1,501-2,000 บาท 88 70.4 37 29.6 125 100.0 

  2,001-2,500 บาท 40 66.7 20 33.3 60 100.0 

  2,501-3,000 บาท 153 66.8 76 33.2 229 100.0 

  3,001-3,500 บาท 29 47.5 32 52.5 61 100.0 

  3,501-4,000 บาท 63 50.8 61 49.2 124 100.0 

    4,001-4,500 บาท 21 36.8 36 63.2 57 100.0 

  4,501-5,000 บาท 84 49.4 86 50.6 170 100.0 

  5,001-5,500 บาท 14 35.9 25 64.1 39 100.0 

  5,501-6,000 บาท  39 38.6 62 61.4 101 100.0 

  6,001-6,500 บาท 12 33.3 24 66.7 36 100.0 

6,501-7,000 บาท 25 35.2 46 64.8 71 100.0 

รวม 695 54.1 590 45.9 1285 100.0 

 
 

ในกลุมผูที่มีรายไดเปนรายงวดนั้น พบการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน โดยกลุมผูที่มีรายได

ตํ่ากวา 500 บาท มีรายไดลดลง จากกอนกู มีรอยละ 71.7 ลดลงเหลือ 28.3 หลังกู แตไปเพิ่มในชวง

รอยละ 501-10,000 บาท โดยเพิ่มจากรอยละ 35.6 เปน 64.4 และเพิ่มมาก ในชวงรายไดระหวาง 

6,001-6,500 บาท และ 6,501-7,000 บาท (ตารางที่ 4.51) 
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ตารางที ่4.51 
เปรียบเทยีบระดับรายไดเดียวกัน 

ของผูกูที่มีรายไดเปนรายงวดกอนและหลังการกูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ  

กอน หลัง รวม 
รายได/งวด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได -  -  5 100.0 5 100.0 

ตํ่ากวา 500 บาท 33 71.7 13 28.3 46 100.0 

501-1000 บาท 21 35.6 38 64.4 59 100.0 

1,001-1,500 บาท 5 55.6 4 44.4 9 100.0 

1,501-2,000 บาท 7 58.3 5 41.7 12 100.0 

2,001-2,500 บาท 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

2,501-3,000 บาท 6 46.2 7 53.8 13 100.0 

3,001-3,500 บาท  - -  -  -  - 0.0 

3,501-4,000 บาท 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

4,001-4,500 บาท 1 100.0   0.0 1 100.0 

4,501-5,000 บาท 6 50.0 6 50.0 12 100.0 

5,001-5,500 บาท -  -  -  -  - 0.0 

5,501-6,000 บาท  9 64.3 5 35.7 14 100.0 

6,001- 6,500 บาท  0.0 3 100.0 3 100.0 

6,501-7,000 บาท 4 44.4 5 55.6 9 100.0 

รวม 100 51.3 95 48.7 195 100.0 

 
5.3 ความยั่งยืนของการประกอบอาชีพ 

หลังจากที่นําเงินไปประกอบอาชีพและเก็บเกี่ยวผลิต หรือมีรายไดจากการประกอบ

อาชีพแลว ผูสูงอายุ รอยละ 81.0 สามารถประกอบอาชีพตอเนื่องตอไป ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนในการ

ประกอบอาชีพ มีรอยละ 19.0 ที่สามารถผลิตหรือทําไดในรอบเดียวแลวยุติการดําเนินงาน   

 
5.4  ลักษณะอาชีพที่มีการดําเนินงานตอ 

จากการที่กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสามารถในการประกอบอาชีพตอเนื่องตอไปอีก

นั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ทุกอาชีพสามารถดําเนินการตอไปไดในอัตราท่ีสูง โดยรอยละ 
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18.2 สามารถนําเงินจากกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพคร้ังเดียว รอยละ 81.8 สามารถประกอบอาชีพได

ตอเนื่อง  (ตารางที่ 4.52) 

ตารางที่ 4.52 

เปรียบเทียบการประกอบอาชีพเดียวกันที่มีการดําเนนิการตอเนื่อง 

ไดคร้ังเดียว ทําตอไดอีก รวม 
อาชีพหลัง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทํานา  21 19.6 86 80.4 107 100.0 

ทําไร ทําสวน  24 18.9 103 81.1 127 100.0 

คาขาย  52 20.2 206 79.8 258 100.0 

เล้ียงสัตว  17 13.6 108 86.4 125 100.0 

ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 2 13.3 13 86.7 15 100.0 

ตัดเย็บ/ซอมแซมเส้ือผา    3 17.6 14 82.4 17 100.0 

เสริมสวย 1 16.7 5 83.3 6 100.0 

หัตถกรรม (จักสาน ทอเส่ือ ทอผาฯ) 4 36.4 7 63.6 11 100.0 

ทํานา /เล้ียงสัตว 6 28.6 15 71.4 21 100.0 

เล้ียงสัตว/หัตถกรรม 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

ทํานา/ชาง - 0.0 2 100.0 2 100.0 

ทําไรสวน /ชาง - 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/หัตถกรรม - 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ หัตถกรรม - 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน 1 6.3 15 93.8 16 100.0 

ทํานา/ คาขาย 1 12.5 7 87.5 8 100.0 

รับจาง 1 8.3 11 91.7 12 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน/ ชาง - 0.0 2 100.0 2 100.0 

เล้ียงสัตว/ชาง - 0.0 1 100.0 1 100.0 

คาขาย/ รับจาง - 0.0 2 100.0 2 100.0 

ทําไรสวน/เล้ียงสัตว 2 11.8 15 88.2 17 100.0 

คาขาย/เล้ียงสัตว 3 50.0 3 50.0 6 100.0 

รับจาง/ เล้ียงสัตว - 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทํานา/ ทําไรสวน/ เล้ียงสัตว 2 11.1 16 88.9 18 100.0 
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ตารางที่ 4.52 

เปรียบเทียบการประกอบอาชีพเดียวกันที่มีการดําเนนิการตอเนื่อง 

ไดคร้ังเดียว ทําตอไดอีก รวม 
อาชีพหลัง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย/ เล้ียงสัตว - 0.0 2 100.0 2 100.0 

ทํานา/ คาขาย/ เล้ียงสัตว - 0.0 1 100.0 1 100.0 

ทําไร/ คาขาย 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

ทํานา/ เล้ียงสัตว/ รับจาง - 0.0 3 100.0 3 100.0 

ทําธุรกิจสวนตัว 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

ทํานา/ ทําไร/ คาขาย - 0.0 2 100.0 2 100.0 

ทํานา/ คาขาย/ ตัดเย็บ - 0.0 1 100.0 1 100.0 

รวม 144 18.2 648 81.8 792 100.0 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

 151

151 

5.5  ความพึงพอใจตอกองทุนผูสูงอายุ  

ความพึงพอใจที่กลุมตัวอยางมีตอกองทุนผูสูงอายุ  เกือบทั้งหมดสะทอนถึงความพึง

พอใจที่กองทุนฯ ไดสรางประโยชนใหแกผูสูงอายุ โดยทัศนะตอประโยชนที่ไดรับตอกองทุนผูสูงอายุ นั้น 

มีผูตอบแบบเพียง 43 ราย โดยประเด็นที่เห็นวามีประโยชนมากที่สุด รอยละ 53.5 เห็นวากองทุนฯ มี

ประโยชนตอผูสูงอายุในหลายๆ ดาน ควรมีตอไป รอยละ 16.2 การมีกองทุนผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุมี

เงินทุนประกอบอาชีพ และเปนการสงเสริมการทํางาน รอยละ 7.0 เห็นวาการมีเงินทุน ทําใหสามารถ

พัฒนาสินคาได รอยละ 4.6 เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดมีอาชีพ และรอยละ 4.6 มีประโยชนตอ

การดําเนินชีวิตของผูสูงอายุและครอบครัว รอยละ 4.6 ทําใหสามารถขยายกิจการได นอกนั้นเปน

เหตุผลที่เกี่ยวกับการใหคุณคาแกผูสูงอายุ โดยรอยละ 2.3 ทําใหผูสูงอายุไมเปนภาระแกสังคม รอยละ 

2.3 ทําใหผูสูงอายุไมคิดวาตนเองไมเปนประโยชนตอครอบครัว  (ตารางที่ 4.53) 

ตารางที่ 4.53 
ความพึงพอใจท่ีมีตอกองทุนฯ  

ประเด็น จํานวน รอยละ 

มีประโยชนตอผูสูงอายมุากหลายดาน 23 53.5 

ทําใหมีเงินทุนประกอบอาชีพและสงเสริมการทาํงาน 7 16.2 

ทําใหสามารถพัฒนาสินคาได 3 7.0 

ทําใหสามารถขยายกิจการได 2 4.6 

เปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุ 2 4.6 

มีประโยชนตอการดําเนินชีวติของผูสูงอายแุละครอบครัว 2 4.6 

ทําใหผูสูงอายมุีรายไดเพิ่มข้ึน/เหมาะสมกบัวัย 1 2.3 

ทําใหผูสูงอายไุมเปนภาระแกสังคม 1 2.3 

ทําใหผูสูงอายมุีกิจกรรม/ออกกําลังกายไปดวย 1 2.3 

ทําใหผูสูงอายไุมคิดวาตนเองไมเปนประโยชนตอครอบครัว 1 2.3 

รวม 43 100.0 

5.6 ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ 

  ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ เปนตัวช้ีวัดประการหนึ่งของการวัดการ

เกิดผลกระทบจากการนําเงินไปประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุที่กูยืมเงินมีความพึงพอใจ 
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ตอการใหบริการของเจาหนาที่ทุกประเด็นในระดับมาก (คาเฉลี่ยรวม = 4.20) โดยมีรายละเอียดความ

พึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่กองทุนฯ  แตละประเด็นดังตอไปนี้   

เจาหนาที่ใหคําชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุนฯ  พบวา รอยละ 46.3 มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด รอยละ  43.2 มีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 แสดงวา ผูกู

มีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดใหคําช้ีแจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุนฯ ในระดับมาก 

เจาหนาที่ชวยทําสัญญากูยืม พบวา รอยละ 47.6 มีความพึงพอใจในระดับมาก รอย

ละ 41.5มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.28 แสดงวา ผูกูมีความพึงพอใจที่

เจาหนาที่กองทุนฯ ไดชวยทําสัญญากูยืม ในระดับมาก 

เจาหนาที่อานสัญญาใหฟงจนเขาใจพบวา รอยละ 47.6 มีความพึงพอใจในระดับ

มาก รอยละ 41.5มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.28 แสดงวา ผูกูมีความพึงพอใจ

ที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดอานสัญญาใหฟงจนเขาใจในระดับมาก 

เจาหนาที่ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน พบวา รอยละ 47.3 มีความพึงพอใจในระดับ

มาก รอยละ 37.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.10  แสดงวา ผูกูมีความพึง

พอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงินในระดับมาก 

เจาหนาที่มีการติดตามการประกอบอาชีพและคอยใหคําแนะนํา พบวา รอยละ 45.4 

มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 34.3 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียเทากับ 4.03

แสดงวา ผูกูมีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดติดตามการประกอบอาชีพและคอยใหคําแนะนํา

ในระดับมาก 

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง พบวา รอยละ 43.7 มีความพึงพอใจในระดับ

มาก รอยละ 41.6 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 แสดงวา ผูกูมคีวามพงึพอใจ

ที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดอํานวยความสะดวกทุกเร่ืองในระดับมาก (ตารางที่ 4.54) 
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ตารางที่ 4.54 
ระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที ่

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็น 

ไมได

รับ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 
X  S.D. 

แปล

ผล 

ใหคําชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนฯ 

ไดอยางชัดเจน 
1.2 

(10) 

46.3 

(391) 

43.2 

(365) 

8.8 

(74) 

0.6 

(5) 

- 

- 4.32 .82 มาก 

ชวยทําสัญญากูยืม 0.8 

(7) 

41.5 

(354) 

47.6 

(402) 

8.6 

(73) 

0.8 

(7) 

0.1 

(1) 4.28 .78 มาก 

อานสัญญาใหฟงจนเขาใจ 0.8 

(7) 

41.5 

(354) 

47.6 

(402) 

8.6 

(73) 

0.8 

(7) 

0.1 

(1) 4.28 .78 มาก 

ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน 3.7 

(31) 

37.9 

(319) 

47.3 

(398) 

9.2 

(77) 

1.8 

(15) 

0.1 

(1) 4.10 1.06 มาก 

ติดตามการประกอบอาชีพ

และใหคําแนะนํา 

1.7 

(14) 

34.3 

(289) 

45.4 

(383) 

13.8 

(116) 

3.9 

(33) 

0.9 

(8) 4.03 .99 มาก 

อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง 1.1 

(7) 

41.6 

(256) 

43.7 

(269) 

11.5 

(71) 

1.8 

(11) 

0.3 

(2) 4.21 .88 มาก 

คารวม 4.20 .89 มาก 

 

ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

กลุมตัวอยางไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปรับปรุงและพัฒนางานกองทุนผูสูงอายุ 

ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

6.1 หลักเกณฑการกูยืม ผูคํ้าประกัน และวงเงินกูยืม 

 กลุมตัวอยางเห็นดวยที่มีเงินจากกองทุนฯ ใหผูสูงอายุไดกูยืม แตเนื่องจากผูสูงอายุ

สวนใหญ มีปญหาดานสุขภาพ ประกอบอาชีพไดไมเต็มที่ มีความตองการใหลูกหลานไดมีเงินทุน

ประกอบอาชีพ เพื่อนํารายไดมาจุนเจือเล้ียงดูผูสูงอายุ รอยละ 1.3 จึงตองการใหกองทุนฯ เปดโอกาส

ใหผูดูแล (บุตร-หลาน) ที่เล้ียงดูผูสูงอายุเปนผูมีสิทธิกูยืมจากกองทุนฯ  
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การหาผูคํ้าประกันเปนส่ิงที่กลุมตัวอยางประสบความยากลําบาก จึงมีขอเสนอแนะโดย

รอยละ 6.7 ควรมีการผอนปรนใหผูที่ไมมีเงินเดือนประจํา แตมีฐานะดีเปนผูคํ้าประกันได เนื่องจากใน

ชนบทการหาผูคํ้าประกันที่มีเงินเดือนประจําหาไดยากมาก หรือไมเชนนั้น รอยละ 5.3 ควรใหสมาชิก

ในครอบครัวเปนผูคํ้าประกัน ประเด็นวงเงินกูยืม ที่ขยายเปน 30,000 บาทนั้น รอยละ 28.0 เห็นวา ควร

เพิ่มยอดเงินไปถึง 50,000 บาท เนื่องจากเงิน 30,000 บาท ไมสามารถประกอบอาชีพใหสมบูรณ หรือ

เต็มที่ได 

6.2  แบบคํารองขอกูยืม และการทําสัญญากูยืม 
กลุมตัวอยางรอยละ 2.1 เสนอวา แบบคํารองขอกูยืมใชภาษาที่ยากสําหรับผูสูงอายุ ควร

มีการปรับแกภาษาใหงาย รอยละ 4.7 ควรลดปริมาณเอกสารประกอบแบบกูยืมใหนอยลง และรอยละ 

1.3 เสนอวา ควรเรงเวลาในการทําสัญญากูยืมใหรวดเร็วข้ึน เนื่องจากที่เปนอยูขณะนี้ คอนขางชา 
6.3  กระบวนการจายเงินคืน 

 เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุ มีการทําสัญญากับผูกูยืมใหจายคืนภายในวันที่ 5 ของทุก

เดือน และผูกูยืมจํานวนมาก ที่ไมสามารถสงเงินคืนเปนรายเดือนได เนื่องจากยังไมไดขายผลิตผล 

ผลิตผลยังไมเติบโตพอที่จะจําหนายเปนรายได ดังนั้นรอยละ 7.3 จึงมีขอคิดเห็นวา การคืนเงินควรให

สอดคลองกับประเภทการประกอบอาชีพ หรือควรสงเงินคืนเปนงวดตามประเภทผลผลิต นอกจากนั้น 

รอยละ 0.6 เสนอคือ ควรขยายระยะเวลาการจายคืนจาก 3 ปเปน 4-5 ป และรอยละ 0.6 ควรขยาย

เวลาการสงคืนในแตละงวด จากวันที่ 5 ของทุกเดือน เปนวันที่ 15 ของทุกเดือน 

6.4  การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน 
 เนื่องจากผูกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ  ตองใชเวลาในการรอรับทราบคําตอบเปน

ระยะเวลานาน ดังนั้น รอยละ 28.6 ของกลุมตัวอยาง จึงตองการใหมีการอนุมัติใหเร็วกวานี้ โดยรอยละ 

0.6 ใหขอแนะนําวา ระยะเวลาอนุมัติควรใชเวลา 1 เดือน รอยละ 2.6 ควรอนุมัติตามแผนงานที่ขอกูยืม

ไป หากอนุมัตินอยทําใหไมสามารถประกอบอาชีพได 

6.5 ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
 กลุมตัวอยางรอยละ 1.3 ใหขอแนะนําวา เจาหนาที่ควรเขาไปใหความรูและใหบริการใน

ชุมชน รอยละ 1.3 ตองการความรูเกี่ยวกับการกูตอเนื่องและขอปฏิบัติ มีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น ที่

ตองการใหเจาหนาที่ใหคําแนะนําที่ดี ไมทําตัวเฉยเมย (ตารางที่ 4.55)  

 

 



 
 

 155

155 

ตารางที่ 4.55 
ขอเสนอแนะตอการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอายุ  

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
หลักเกณฑการกูยืม   

เพิ่มโอกาสใหผูดูแลไดกูยืม 2 1.3 

ผูคํ้าประกัน   

ควรใหผูไมมีเงินเดือนคํ้าประกันได 10 6.7 

ควรใหสมาชิกในครอบครัวคํ้าประกันได 8 5.3 

วงเงินกูยืม   

ควรเพิ่มวงเงินกูยืมถึง 50,000 บาท 42 28.0 

แบบคํารองขอกูยืม   

ควรปรับแกภาษาในแบบคํารอง 3 2.0 

ควรลดปริมาณเอกสารแนบคํารองใหนอยลง 7 4.7 

การทําสัญญากู   

ควรปรับปรุงระยะเวลารอทําสัญญากูใหเร็วขึ้น 2 1.3 

การชําระเงินคืน   

ควรสงคืนเงินเปนงวดตามผลผลิต  11 7.3 

ควรสงคืนเดือนละ 500 บาท หรือนอยกวา 3 2.0 

ควรเพิ่มชองวางทางการชําระเงิน 6 4.0 

ควรแจงใหทราบเมื่อไดรับเงินชําระแลว 1 0.6 

ควรขยายระยะเวลาในการสงคืนเปนวันที่ 15 ของทุกเดือน 1 0.6 

ควรขยายระยะเวลาในการชําระคืนเปน 5 ป 1 0.6 

ระยะเวลาการอนุมัติ   

ควรอนุมัติใหเร็วกวานี้และควรอนุมัติตามแผนดําเนินงานท่ีขอไป 43 28.6 

ควรอนุมัติภายใน 1 เดือน 4 2.6 

ขอคิดเห็นอ่ืนๆ   

เจาหนาที่ควรใหบริการในชุมชน 2 1.3 

ตองการความรูเก่ียวกับการกูตอ 2 1.3 

เจาหนาที่ควรเอาใจใสกวานี้ ไมทําเฉยเมย 1 0.6 

รวม 150 100.0 
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ขอเสนอแนะ 
1) ผูสูงอายุไมตองการใหลดวงเงินในการกู โดยในปจจุบันมีการใหวงเงินสูงถึง 30,000 

บาท ซึ่งผูสูงอายุมองวาเปนจํานวนเงินที่มีความเหมาะสม เนื่องจากวงเงินกู 15,000 นอยเกินไป 

ไมสามารถนํามาทําอะไรไดเปนช้ินเปนอัน  ทําใหการกูไมเกิดการพัฒนาอาชีพไดอยางแทจริง 

นอกจากนี้ผูสูงอายุเสนอวาหากสามารถเพิ่มวงเงินกูเปน 50,000 บาท จะชวยใหมีอํานาจในการ

ลงทุนประกอบอาชีพเพิ่มมากข้ึน 

2) ผูสูงอายุมีความตองการไดรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ   โดยสวนใหญเห็นวา การที่

กองทุนฯ มีการนําเงินกูที่ไมมีดอกเบ้ียมาใหแกผูสูงอายุนําไปประกอบอาชีพนั้นเปนเร่ืองทีดี่  ควรมี

การดําเนินการเชนนี้ตอไป ผูสูงอายุหลายคนเกิดความมั่นใจในตนเอง และมีกําลังใจในการ

ประกอบอาชีพ โดยไมตองวิตกกังวลในการกูหนี้ยืมสินมาเปนทุน  และยังมีเงินหมุนเวียนเพื่อให

การประกอบอาชีพมีความคลองตัวอีกดวย   

3) ควรเปดกวางในคุณสมบัติของผูคํ้าประกัน เชน คนในครอบครัว หรือญาติสามารถคํ้า

ประกันไดและไมควรเจาะจงวาจะตองเปนขาราชการ  เนื่องจากผูสูงอายุจํานวนมากไมสามารถ

หาขาราชการมาคํ้าประกันได 

4) เสนอใหกองทุนฯ มีระบบการพิจารณาอนุมัติเงินใหมีความรวดเร็วมากข้ึน  เนื่องจาก

ในบางคร้ังมีความจําเปนเรงดวนตองใชเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํามาจายเปนคาจางแรงงาน 

5) เสนอใหทางกองทุนผูสูงอายุ จัดหารถเคลื่อนที่เพื่อมารับเงินคืนตามบาน  เพื่อ

อํานวยการความสะดวกในการคืนเงินแกผูสูงอายุ 

6) ควรพิจารณาเงินกูในรายท่ีมีความจําเปนอยางแทจริง และในรายที่พิจารณาเห็นวาผู

กูนั้นสามารถนําเงินไปใชใหเกิดประโยชนในการประกอบอาชีพได เพราะมิเชนนั้นการกูยืมเงิน

ประเภทนี้จะยิ่งทําใหคนเปนหนี้กันมากข้ึน 

7) อยากใหมีการพิจารณาผูกูที่มีประวัติการชําระเงินคืนไดดี ใหไดรับสิทธิในการกูยืม

และพิจารณาเพิ่มวงเงินในการกูคร้ังตอไปดวย 

8) ควรมีมาตรการทางกฎหมายและการดําเนินการกับผูกูที่คางชําระอยางชัดเจน เพื่อให

เปนตัวอยางแกผูที่กูใหม หรือผูที่คิดจะคางชําระวาไมควรละเลยการสงเงินคืนกองทุนฯ  

9) เสนอใหผูสูงอายุสามารถระบุจํานวนเงินที่ตองการชําระคืนไดดวยตนเอง ผูสูงอายุ

สามารถคํานวณคาใชจายไดดวยตนเองวาตนมีอํานาจในการชําระคืนไดเดือนละเทาไหร ที่ไม
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สงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู วิธีการนี้อาจทําใหระยะเวลาในการสงเงินคืนยาวนานมากข้ึน 

แตจะทําใหผูสูงอายุ บริหารจัดการเงินไดดวยตนเองมากข้ึน 

10) กองทุนฯ ควรมีการติดตามประเมิน ระหวางและหลังการประกอบอาชีพ เพื่อใหความ

ชวยเหลือหรือใหคําแนะนําในกรณีที่ ผู สูงอายุประสบปญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางกองทุนฯ ควรทําหนาที่ในการประสานกับผูที่มีความรูความชํานาญใน

อาชีพนั้นๆเขามาใหความชวยเหลือ เพื่อใหการประกอบอาชีพเปนไปไดดวยดีและประสบ

ความสําเร็จ 
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สรุป 

 

ผูกูยืมสวนใหญเปนผูสูงอายุวัยตน และไมมีโรคประจําตัว  พบวาผูกูมีทั้งการประกอบอาชีพ

เด่ียวและหลายอาชีพพรอมกัน โดยจะประกอบอาชีพการเกษตรควบคูกับอาชีพอ่ืนที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน  รายไดของผูสูงอายุกอนการกูยืม พบวา มีทั้งผูที่มีรายไดเปนรายเดือน รายงวด และผูที่มี

รายไดเปนรายเดือนและรายงวดควบคูกัน โดยเฉลี่ยรายไดของผูกูกอนการกูยืมสวนใหญอยูที่ตํ่ากวา 

7,000 บาท   

การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ  พบวา แหลงขอมูลที่ผูกูรับทราบมาจาก 1)หนวยงานราชการ เชน 

เจาหนาที่ของรัฐ นักพัฒนาชุมชน  2) สังคมชุมชน เชน เพื่อนบาน ประธานชมรมผูสูงอายุ ผูนําชุมชน 

ผูใหญบาน 3) สมาชิกในครอบครัว เชน ลูกหลาน คูสมรส และญาติเปนตน ในดานการนําเงินไป

ประกอบอาชีพ อาชีพคาขายเปนอาชีพที่ผูกูตองการทํามากที่สุด ผูกูสวนใหญนําเงินไปใชตามแผน 

และตอบสนองตอการประกอบอาชีพใน 2 ลักษณะคือ กูยืมเพื่อนําเงินไปปรับปรุงและแกไขปญหาและ

กูยืมเพื่อนําเงินไปตอยอดผลผลิตเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึน  ในสวนของปญหาอุปสรรคที่มีผลตอผูกูนํา

เงินไปใชไมเปนไปตามแผน คือ การคาขายขาดทุน ตนทุนราคาสูง ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพจริง 

เงินกูไมเพียงพอ(ไดนอยกวาที่ขอไป) และการอนุมัติลาชา  

นอกจากนี้ ยังพบปจจัยที่สนับสนุนใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 

1) การมีอายุไมมาก 2) สุขภาพรางกายแข็งแรง 3)การมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัว 4) การ

ประกอบอาชีพขยายอาชีพเดิม  5) บุคลิกภาพของผูสูงอายุ  6) การมีแรงงานและกําลังคนชวยในการ

ประกอบอาชีพ  จากการศึกษายังพบอีกวา ผูกูสวนใหญสามารถสงเงินคืนตามกําหนดทุกงวด และ

สาเหตุหลักที่ไมสามารถสงเงินคืนได เนื่องจากมีเงินไมพอ ตองนําไปหมุนเวียน เศรษฐกิจแย และ

ปญหาดานสุขภาพ  

 โดยสรุป ผูกูอยากใหกองทุนฯ ดําเนินการใหเงินกูตอไปและเสนอใหเพิ่มวงเงินในการกูยืม และ

เสนอใหกองทุนฯ มีระบบการพิจารณาอนุมัติเงินใหมีความรวดเร็วข้ึน และอํานวยความสะดวกในการ

คืนเงินโดยการเพิ่มชองทางการชําระเงิน 
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลผูกูยืมเงิน 
จากกองทุนผูสงูอายุประเภทรายกลุม 

 
  

การติดตามและประเมินผล ผูกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุประเภทรายกลุม เปนผลจาก

การเก็บแบบสอบถามตัวแทนกลุมที่กูยืมเงินจํานวน 37 กลุม และการสนทนากับสมาชิกกลุมจํานวน         

2 กลุม ผลการศึกษานําเสนอเปน 6 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมและสมาชิกกลุม 

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการกูยืม 

ตอนที่ 3  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ 

ตอนที่ 4  การประเมินประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ   

ตอนที่ 5  การเกิดผลกระทบจากการนาํเงนิกูยมืไปประกอบอาชีพ   

ตอนที่ 6  ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนนิงานกองทนุผูสูงอาย ุ

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมและสมาชิกกลุม 

 กลุมผูกูยืมทีต่อบแบบสอบถามเปนกลุมที่มีการนาํเงนิไปประกอบอาชีพตางๆ จํานวน 37 

กลุม จาํแนกไดดังนี้  

1. เล้ียงสัตว  11 กลุม 

2. ทาํนา  6 กลุม 

3. หัตถกรรม   5 กลุม 

4. ทาํไร   2 กลุม 

5. ทาํปุย    4 กลุม 

6. คาขาย   3 กลุม 
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7. เพาะเห็ด  2 กลุม 

8. ตัดเย็บเส้ือผา  1 กลุม 

9. ปลูกพืชสวนครัว/ คาขาย    1 กลุม 

10. ปลูกพชืสวนครัว/ ทําไร/ ทาํปุย/เล้ียงสัตว    1 กลุม 

11. ทาํนา/ ปลูกพืชสวนครัว/งานฝมือ/ เล้ียงสัตว /คาขาย/ เย็บผา   1 กลุม 

โดยในกลุมตางๆ เหลานี้ ผูแทนไดเปนผูตอบแบบสอบถาม สวนรายละเอียดขอมูลบุคคลของ

สมาชิก มีรายละเอียดดังนี้  

1.1 เพศ สถานภาพการสมรส และอายุ ของสมาชกิกลุม  

  กองทุนผูสูงอายุ มีหลักเกณฑสนับสนุนใหผูสูงอายุรวมกลุมกูยืมเงินเปนรายกลุม             

กลุมละ 5 คน โดยกลุมตัวอยางจํานวน 37 กลุม มีสมาชิก 185 คน จําแนกสมาชิกในกลุมตามเพศ  

รอยละ 69.2 เปนเพศหญิง  รอยละ 30.8 เปนเพศชาย  

 สถานภาพการสมรส  รอยละ 68.6 สมรสและอยูดวยกัน  รอยละ 37.9 หมาย/ หยา/ 

แยก และรอยละ 3.5 โสด  สวนอายุของสมาชิกในกลุมตัวอยาง รอยละ 31.4 อายุระหวาง 60-64 ป 

และ 65-69 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวา  สมาชิกผูกูรายกลุมสวนใหญอายุอยูระหวางชวงผูสูงอายุวัยตน 

นอกนั้น รอยละ 18.9 อายุระหวาง 70 - 74 ป รอยละ 10.8 อายุระหวาง 75 -79 ป และมี 1 รายที่อายุ

เกิน 90 ป   (ตารางที่ 5.1) 
ตารางที ่5.1 

เพศ สถานภาพการสมรส และอายุ ของสมาชิกในกลุม 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  รอยละ 

เพศ   

ชาย 57 30.8 

หญิง 128 69.2 

รวม   185 100.0 

สถานภาพการสมรส *   

โสด 7 3.5 

สมรส 123 68.6 

หมาย/ หยา/ แยก 52 37.9 

รวม  182 100.0 
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ตารางที ่5.1 
เพศ สถานภาพการสมรส และอายุ ของสมาชิกในกลุม 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  รอยละ 

อายุ   

60  -64 ป 58 31.4 

65 - 69 ป 58 31.4 

70 - 74 ป 35 18.9 

75 – 79 ป 20 10.8 

80 – 84 ป 13 7.0 

85 – 89 ป 0 0.0 

90 ปขึ้นไป  1 0.5 

รวม 185 100.0 

(* ไมตอบ 3 ราย) 

1.2  รายไดของกลุมกอนการกูยืมฯ 
กอนการกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุนั้น สมาชิกกลุมมีรายไดรวมกันเปนรายเดือน                

ดังนี้ รอยละ 28.6 มีรายไดระหวาง  4,001 – 5,000 บาท รอยละ 20.0 มีรายได 2,001 – 3,000 บาท 

รอยละ 17.1 มีรายได 3,001- 4,000 บาท และมีถึงรอยละ 8.6 ของกลุมที่ไมมีรายได (ตารางที่ 5.2) 
ตารางที ่5.2 

รายไดเปนรายเดือนของผูกูรายกลุมกอนการกูยืม 

รายได จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได 3 8.6 

0-1,000 บาท  2 5.7 

1,001-2,000 บาท  5 14.3 

2,001-3,000 บาท 7 20.0 

3,001-4,000 บาท  6 17.1 

4,001-5,000 บาท 10 28.6 

10,001-15,000 บาท  1 2.9 

15,001- 20,000 บาท 1 2.9 

รวม 35 100.0 

(* เปนรายงวด 2 กลุม) 
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สวนผูที่มีรายไดเปนรายงวดนั้น แบงออกเปน 2 กลุม และ มีรายไดเปนรายงวด

ควบคูกับรายเดือนจํานวน 1 กลุม  (ตารางที่ 5.3) 
ตารางที่ 5.3 

รายไดเปนรายงวดของผูกูรายกลุมกอนการกูยืม 

รายได จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได 2 66.7 

4,000 บาท  0 0.0 

5,000 บาท  0 0.0 

18,000 บาท 1* 33.3 

30,000 บาท  0 0.0 

รวม 3 100.0 
(* มี1 กลุมที่มีรายได ทั้งรายเดือนและรายงวด) 

1.3  ความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 

 รอยละ 52.3 เปนญาติกัน รอยละ 47.1 เปนเพื่อน และ รอยละ 0.6 เปน พี่/นอง   

(ตารางที่ 5.4) 

ตารางที ่5.4 
ความสมัพันธของสมาชกิในกลุม 

ความสัมพันธของสมาชิกในกลุม* จํานวน  รอยละ 

เปนเพื่อน 81 47.1 

เปนญาติ 90 52.3 

พี่ / นอง  1 0.6 

รวม   172 100.0 
(* ไมตอบ 13 ราย)   

1.4  การมีผูชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

 การประกอบอาชีพของกลุมนั้น มีบุคคลที่ชวยในการประกอบอาชีพ ต้ังแต 1 คน ข้ึนไป

เปนสวนใหญ โดยรอยละ 37.8 มีผูชวย 4 คน และมากกวา รอยละ 27.0 มีผูชวย 2 คน และ 3 คน ซึ่ง

แสดงวา กลุมมีผูชวยเหลือประกอบอาชีพประมาณ 2-3 คน เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ กลุมตัวอยาง

ไมมีผูชวยเลย /ทําคนเดียว มีเพียง รอยละ 2.7 เทานั้น (ตารางที่ 5.5)  
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ตารางที่ 5.5 
บุคคลที่ชวยประกอบอาชีพ 

จํานวน จํานวน  รอยละ 

ไมมี/ทําคนเดียว 1 2.7 

มี 1 คน 2 5.4 

มี 2 คน 10 27.0 

มี 3 คน 10 27.0 

มี 4 คน และมากกวา 14 37.8 

รวม 37 100.0 

 
 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการกูยืม 

 

กระบวนการกูยืม หมายถึง ข้ันตอนการตัดสินใจกูยืม  การเขียนคํารองขอกู และการทํา

สัญญากูยืมของผูกูรายกลุม  ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ขั้นตอนการตัดสินใจกอนกูยืมเงิน  

2.1.1  เหตุผล/ความจําเปนในการกู 

 กอนการตัดสินใจกูยืม กลุมไดมีการพิจารณาถึงความจําเปนในการกูยืมเงิน 

โดยรอยละ 58.3 ตองการสรางรายได รอยละ 37.5 ตองการนํามาขยายอาชีพเพิ่มเติม มีเพียงรอยละ 

4.2 เทานั้น ที่มีคนมาเชิญชวนใหกู จึงรวมกูโดยไมมีความจําเปน  (ตารางที่ 5.6) 

ตารางที่ 5.6 
เหตุผล/ความจําเปนในการกูยมืเงิน 

การตัดสินใจกูยืมเงิน จํานวน  รอยละ 

ตองการสรางรายได 28 58.3 

ตองการนาํมาขยายอาชีพเพิม่เติม 18 37.5 

มีคนมาเชิญชวนใหกู จงึกูตามเขา  2 4.2 

รวม  48 100.0 
(* ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 
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ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุมไดอธิบายถึงเหตุผลในการกูยืมเพิ่มเติม

ทั้ง 2 กลุม เกี่ยวกับความตองการเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อขยายอาชีพเดิม ตัวอยางเชน  

กลุมแรกสมาชิกของกลุมเพาะเห็ด ประกอบดวย นางอะ นายอา 

นางอิ  นางอี  และนายอุ  ซึ่งนายอา กับนางอิ ทั้งสองคนนี้ครอบครัวมีอาชีพ

เพาะเห็ดขายเปนอาชีพหลักอยูแลว และตองการเงินมาขยายอาชีพ  นางอะ 

และนางอี เปนผูสูงอายุที่อยูบานใกลกัน  สวนนายอุ มีความตองการกูเพือ่นาํเงนิ

ไปใหลูกชายซ้ือวัสดุอุปกรณกอสรางเพื่อปรับปรุงบาน  นอกจากนั้น เนื่องจาก

การกูจากกองทุนฯ ไมตองเสียดอกเบ้ียและการกูนั้นเปนเร่ืองที่สมาชิกในชุมชนมี

ความคุนเคยอยูแลว  

กลุมที่สอง กลุมเล้ียงวัวมีความตองการนําเงินกูยืมไปประกอบ

อาชีพดวยเชนกัน และเห็นวา การกูแบบกลุมทําใหไดเงินมากกวาการกู

รายบุคคล (กลุมเล้ียงวัวทําสัญญาชวงป 2551) 

 

2.1.2  ผูที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจกู 

 ผูที่มีสวนสําคัญในการตัดสินใจกูยืมเงินคร้ังนี้ รอยละ 73.0 คือ หัวหนากลุม 

รอยละ 16.2 คือ บุตร นอกนั้นคือ ญาติหรือเพื่อน (ตารางที่ 5.7) 

ตารางที่ 5.7 
ผูมีสวนสําคัญในการตัดสินใจกูยืมเงนิ 

ผูมีสวนสําคัญในการตัดสินใจ จํานวน  รอยละ 

หัวหนากลุม 27 73.0 

บุตร 6 16.2 

ญาติ 2 5.4 

เพื่อน 2 5.4 

รวม 37 100.0 

ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากับกลุมเพาะเห็ด บานโนนสูง อ.ยางตลาด           

จ. กาฬสินธุ และกลุมเล้ียงโค บานโชคมวง ต.ทุงเสล่ียม อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย ไดขอมูลการเขาถึง

กองทุนฯ ของทั้ง 2 กลุมดังนี้  
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การเขาถึงกองทุนฯ ของกลุมเพาะเห็ด นาง ธ ซึ่งเปนลูกสาวของ

นางอะ หัวหนากลุมเพาะเห็ด เลาถึงที่มาของการกูยืมเงินของกลุมเพาะเห็ดวา 

“ตนทราบขาวจากญาติ ๆ ที่บอกตอๆ กันมาในหมูบานวา รัฐมีกองทุนฯ ใหกับ

ผูสูงอายุที่ตองการประกอบอาชีพสามารถมากูยืมเงินได หากกูคนเดียวได 15,000 บาท 

ถารวมกลุมจะไดถึง 100,000 บาท” และเปน “เงินใหผูสูงอายุกู  ไมคิดดอก สง

ภายใน 3 ป” ดังนั้น ตนจึงอยากกูเงิน เพื่อมาชวยที่บาน ดังประโยคที่กลาววา  

“รูขาวก็ อยากกูเลย เพราะอยูกับการกูอยูแลว ถาไมมีดอก ยิ่งดี” นาง ธ เมื่อทราบ

เร่ืองเงินกูนี้ ก็ตองการกูแบบกลุม เพราะไดเงินมากกวาที่กูคนเดียว จึงชักชวน

ญาติ ๆ และคนท่ีรูจักมารวมกลุมกัน เพื่อใหมีสมาชิกครบ 5 คน  

สวนการเขาถึงกองทุนฯ ของกลุมเล้ียงวัว  เกิดข้ึนจากกลุมได

รับทราบขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงินทุนจากกองทุนผูสูงอายุในป 2552 จาก

ประธานชมรมผูสูงอายุของตําบล ที่ไดเขารวมประชุมประจําเดือนของชมรม

ผูสูงอายุเครือขายในอําเภอทุงเสลี่ยม  โดยมี อาจารยวัชรี แจมจรัส ประธาน

เครือขายชมรมผูสูงอายุอําเภอทุงเสลี่ยมในขณะนั้น มาประชาสัมพันธขาวสาร

เร่ืองนี้ใหฟง สมาชิกกลุมเลาวา ในขณะนั้น นาย ปะ (หัวหนากลุม) เห็นวา กองทุนฯ 

นั้นใหผูสูงอายุกูยืมเงินได โดยไมมีดอกเบ้ีย ทําใหตัดสินอยากจะขอกูเงิน ใน

ประเภทรายกลุม เพราะการขอกูแบบรายกลุมจะสามารถกูเงินไดถึง 100,000 บาท 

หากนํามาหารเปนคน  ๆก็ไดมากกวาการขอกูคนเดียว ที่จํากัดวงเงินไวเพียง 15,000 บาท

ตอคน จึงไดมาพูดคุยปรึกษากับสมาชิกชมรมผูสูงอายุวา  ใครที่ตองการจะ 

กูยืมเงิน ก็ใหมารวมกลุมกัน แตตองมีคนที่จะคํ้าประกันมาดวย ผลปรากฏวา  

ไดสมาชิกกลุม 4 คน เปนเครือญาติและเพื่อนบาน  แลวจึงไปทําเร่ืองยื่นขอกูเงิน

จากกองทุนฯ   

 
2.1.3 ความวิตกกังวลในขณะที่ตัดสินใจจะกูยืมเงิน 

ความวิตกกังวลกอนตัดสินใจกูยืมเงินนั้น รอยละ 64.9 ไมมีความวิตกกังวล

ใด ๆ รอยละ 18.9 วิตกกังวล วาจะไมสามารถสงเงินคืนได รอยละ 5.4 วิตกกังวล วาจะไมสามารถ

ประกอบอาชีพตามที่ต้ังใจไว นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ (ตารางที่ 5.8) 
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ตารางที่ 5.8 
ความวิตกกังวลในขณะทีตั่ดสินใจจะกูยืมเงิน 

ความวิตกกงัวล จํานวน  รอยละ 

ไมมีความวิตกกังวลใดๆ 24 64.9 

กังวลวาจะสงเงินคืนไมได 7 18.9 

กังวลวาจะไมสามารถประกอบอาชีพตามที่ต้ังใจไว 2 5.4 

กังวลวาจะไมผานการอนุมติั 4 10.8 

รวม  37 100.0 

2.2  การเขียนคํารอง 

2.2.1 ผูที่เขียนคํารองกูยืมเงิน 
   เนื่องจากการเขียนคํารองขอกูยืมเงินเปนเร่ืองคอนขางยากสําหรับผูสูงอายุ 

ดังนั้น คณะวิจัยมีความประสงคจะหาคําตอบถึงเครือขายที่ชวยเหลือผูสูงอายุในการเขียนคํารอง ซึ่ง

พบวา รอยละ 68.5 หัวหนากลุมเปนผูเขียนเอง แสดงวาหัวหนากลุมเปนผูมีศักยภาพ สามารถเขียนคํา

รองกูยืมเงินไดดวยตนเอง รอยละ 17.1 ใหบุตรชวยเขียน รอยละ 8.6 ใหญาติชวยเขียน แตที่สมาชิก

ชวยกันเขียนมีเพียงรอยละ 2.9 เทานั้น (ตารางที่ 5.9) 

ตารางที่ 5.9 
ผูที่เขียนคํารองกูยืมเงิน 

ผูเขียนคํารอง จํานวน  รอยละ 

หัวหนากลุม 25 68.5 

บุตร 6 17.1 

ญาติ 3 8.6 

เพื่อน 1 2.9 

สมาชิกชวยกนั 1 2.9 

รวม   37 100.0 

 
2.2.2  ความยากของการเขียนคํารอง  

    รอยละ 97.3 ระบุวา การเขียนคํารองไมยาก แตมีเพียงรอยละ 2.7 ที่ระบุวา

ยาก ผูสูงอายุทําไมได  (ตารางที่ 5.10) 
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ตารางที่ 5.10 
ความยากของแบบคํารองกูยืมเงิน  

แบบคํารองกูยืมเงนิ จํานวน  รอยละ 

ไมยากเลย 36 97.3 

ยาก ผูสูงอายทุําไมได 1 2.7 

รวม   37 100.0 

 
2.2.3 ผูที่นําคํารองกูยืมเงินไปยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมฯ  

  สวนผูที่ชวยนําคํารองกูยืมเงินไปยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดนั้น รอยละ 70.3 เปนหัวหนากลุม รอยละ 10.8 เปนเพื่อน นอกนั้นเปนบุคคล

อ่ืน เชน บุตร และญาติ รอยละ 8.1 เทากัน   (ตารางที่ 5.11) 

ตารางที่ 5.11 
ผูที่นําคํารองกูยืมเงินไปยืน่ตอสํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

บุคคล จํานวน  รอยละ 

หัวหนากลุม 26 70.3 

เพื่อน 4 10.8 

บุตร 3 8.1 

ญาติ 3 8.1 

เจาหนาที ่ 1 2.7 

รวม  37 100.0 

2.3 การทําสัญญากูยืม   

 พิจารณาจากการทําสัญญากูยืม  ระยะเวลาในการรออนุมัติและทําสัญญา  และ

จํานวนเงินที่อนุมัติ 

2.3.1 การทําสัญญากูยืม 

หลังจากไดรับเงิน ผูกูตองทําสัญญากูยืมที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) ซึ่งตางระบุวา รอยละ 97.3 ยุงยาก มีเพียงรอยละ 2.7 เทานั้น ที่ไมมี
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ความยุงยาก อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับสถานที่ไปติดตอทําสัญญากูยืม คือ พมจ. กลุมตัวอยางรอยละ 

70.3 ระบุวาเดินทางไมลําบาก (ตารางที่ 5.12) 

ตารางที่ 5.12 
การทาํสัญญากูยืมและการเดินทางไปทําสัญญากูยมื 

การทาํสัญญากูยืม จํานวน  รอยละ 

 ยุงยาก 36 97.3 

ไมยุงยาก 1 2.7 

รวม   37 100.0 

การเดินทางไปทําสัญญากูยืม   

ไมลําบาก 26 70.3 

เดินทางลําบาก 11 29.7 

รวม   37 100.0 

2.3.2 ระยะเวลาที่ทราบผลการกูยืมเงิน หลังจากสงคํารองกูยืมเงิน 

ระยะเวลานับต้ังแตการสงคําขอกู จนกระทั่งไดรับทราบผลอนุมัติ ใชเวลาเร็ว

ที่สุด 1 เดือน และนานที่สุด 8 เดือน โดย รอยละ 45.9 อยูในชวง 6 เดือน รอยละ 13.5 อยูในชวง 7 

เดือน  (ตารางที่ 5.13) 

ตารางที่ 5.13 
ระยะเวลาทีท่ราบผลการกูยืมเงิน หลงัจากสงคํารองกูยืมเงิน 

ระยะเวลา จํานวน  รอยละ 

1 เดือน 1 2.7 

2 เดือน 2 5.4 

3 เดือน 5 13.5 

4 เดือน 2 5.4 

5 เดือน 3 8.2 

6 เดือน 17 45.9 

7 เดือน 5 13.5 

8 เดือน 2 5.4 

รวม   37 100.0 
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ขอมูลจากการสนทนากลุม ไดอธิบายกระบวนการเขียนคํารองไดชัดเจนข้ึนวา  

ในกลุมเพาะเห็ด มีลูกสาวของหัวหนากลุม เปนผูจัดการรวบรวม

เอกสารที่ตองใชในการกูยืมจากสมาชิกผูสูงอายุคนอ่ืน รวมถึงการติดตามแจง

ขาวสารการกูยืมใหทราบเปนระยะ และมีผูชวยผูใหญบานชวยเขียนคํารองขอ

กูให และระยะเวลาที่รอการพิจารณาคํารองขอกู วากองทุนฯ อนุมัติหรือไม ใช

เวลานานมาก จนคิดวาเร่ืองหายไปแลว ในที่สุดกลุมก็ไดรับอนุมัติเงินจาก

กองทุนฯ เปนจํานวนเงิน 55,400 บาท 

สวนกลุมเล้ียงวัว การเขียนคํารองและการไปทําสัญญา มีการดําเนินงานที่

สะดวก โดยสมาชิกไดเลาใหฟงวา 

 “ทั้งหมดเปนหนาที่ของนาย ส ที่รับผิดชอบเปนหัวหนากลุม ซึ่ง

เปนผูกรอกรายละเอียดใหในคํารองและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดใหสมาชิก 

ในกลุมทํา 2 อยาง คือ “การลงช่ือ”  และ “หาคนคํ้าประกัน” ผูที่เปนบุคคล 

คํ้าประกันใหแกสมาชิกของกลุมเปนบุตร/สมาชิกในครอบครัว   กลุมเล้ียงโคได

ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ระยะเวลาที่รอคําตอบวา คํารองขอกูเงินจะไดรับการ

อนุมัติหรือไม ประมาณ 6 เดือน ถึงจะทราบวา กลุมผานการพิจารณา 
 

2.3.3 จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติและการดําเนินการเมื่อไดรับอนุมัตินอยกวาที่ยื่นกู   

 จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัตินั้น รอยละ 64.9 ไดรับการอนุมัติตามที่ไดยื่นขอ รอยละ 

35.1 นอยกวาที่ขอ ซึ่งกลุมนี้ ไมไดแสวงหาแหลงทุนอ่ืนมาดําเนินการประกอบอาชีพ ไดใชเงินตามที่

ไดรับอนุมัติ (ตารางที่ 5.14) 

ตารางที่ 5.14 
การอนุมัติตามวงเงินที่ยื่นกู และการดําเนินการเม่ือไดรับอนุมัตินอยกวาทีย่ื่นกู   

 จํานวน  รอยละ 

เงินที่อนุมัติ   

นอยกวาที่ยืน่ขอไป 13 35.1 

ไดรับการอนุมติัตามที่ขอ 24 64.9 

รวม 37 100.0 
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ตารางที่ 5.14 
การอนุมัติตามวงเงินที่ยื่นกู และการดําเนินการเม่ือไดรับอนุมัตินอยกวาทีย่ื่นกู   

 จํานวน  รอยละ 
การดําเนนิการเม่ือไดรับอนุมัตินอยกวาทีย่ื่นกู     

ไมเขาประเด็น ไดตามที่ยืน่ขอ 24 64.9 
ไมทําอะไร ใชตามที่ไดอนุมติั 12 32.4 
หาแหลงเงินกูอ่ืนสมทบใหครบตามที่ตองการ 1 2.7 

รวม 37 100.0 
 

ตอนท่ี 3  การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืม 
 ไปประกอบอาชีพ 

 
เนื่องจากการประกอบอาชีพเปนกลุม ตองอาศัยความรวมมือจากสมาชิกกลุม รวมทั้ง 

การจัดการที่ดีของสมาชิกกลุม จึงจะทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่น และประสบผลสําเร็จ 
ดังนั้นคณะวิจัยจึงใหความสําคัญกับการจัดการดานการเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
ใชเงินทุนในกระบวนการประกอบอาชีพเปนกลุมในประเด็นของความสามารถในการใชจายเงิน การมี
ระเบียบในการใชจายเงิน และมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

3.1 ความสามารถในการใชจายเงิน  

 ความสามารถในการใชเงินอยางสมเหตุสมผล ซึ่งพบวา เมื่อสมาชิกไดรับเงินทุนกูยืม
แลว ไดมีการจัดการดานการเงินอยางไร ซึ่งพบวา รอยละ 62.2 นําไปซื้อวัสดุที่ใชผลิตอุปกรณประกอบ
อาชีพของกลุมรวมกัน ซึ่งนับวาเปนการจัดการที่ดี  รอยละ 37.8 จัดสรรใหสมาชิกแตละคนอยาง 
เทาเทียม เพื่อตางคนตางนําไปประกอบอาชีพตามที่ขอกู (ตารางที่ 5.15) 

ตารางที่ 5.15 
การจัดการเงนิที่ไดจากกองทุนฯ  

การใชเงนิ จํานวน  รอยละ 

นําไปซื้อวัสดุที่ใชผลิต/อุปกรณประกอบอาชีพ

ของกลุมรวมกนั 

 

23 

 

62.2 

จัดสรรใหสมาชิกแตละคน ไปดําเนนิการอยาง

เทาเทียม 

 

14 

 

37.8 

รวม 37 100.0 
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ขอมูลจากการสนทนากลุมทําใหทราบวา กลุมเพาะเห็ดมีการใชจายเงินที่ไดจาก 

การกู จํานวน 55,400 บาท แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก ประมาณ 40,000 บาท  ใชสําหรับ

ประกอบอาชีพเพาะเห็ด โดยนําไปซ้ือวัสดุอุปกรณในการสรางโรงเรือนบมเห็ดและการซ้ือกอนเชื้อเห็ด 

(เนื่องจากกลุมใชโรงบมเห็ดสวนกลางที่เปนของชุมชน จึงไมตองเสียคาใชจายในสวนนี้) เงินอีกสวนที่

เหลือ จํานวน 10,000 กวาบาท แบงใหนาย อุ เพื่อนําไปชวยลูกชายซอมแซมบาน    

การใชเงินของกลุมเล้ียงวัว เมื่อไดรับเช็คมาเปนเงินจํานวน 100,000 บาท ทางกลุมได

นํามาแบงสรรใหแกสมาชิกกลุม คนละ 20,000 บาทเทา ๆ กัน และตกลงกันวาใหแตละคนชําระคืนในสวน

ของตน และกําชับเร่ืองการชําระเงินคืนวา “ไดพยายามบอกกับสมาชิกทุกคนวา เมื่อเรายืมมาแลว เราก็

ตองชําระคืนเขา อยาใหเสียสมาชิกคนอ่ืนๆ“   

3.1.1 การใชจายเงินตามแผน  

การใชจายเงินใหเปนไปตามแผนการที่คาดหวังไว โดยรอยละ  83.8 

เปนไปตามแผน และรอยละ 16.2 ไมเปนไปตามแผน (ตารางที่ 5.16) 

 ตารางที่ 5.16 
การใชจายเงนิตามแผน 

การจายเงนิ จํานวน  รอยละ 

ไมเปนไปตามแผน 6 16.2 

เปนไปตามแผน 31 83.8 

รวม   37 100.0 

 
1)  เหตุผลที่การใชจายเงินไมเปนไปตามแผน  

รอยละ 33.3 ระบุวา ไมไดมีการวางแผนไว ทําตามสบาย อีกกลุมหนึ่งเปน

เหตุผลที่เกี่ยวกับการบริหารภายในกลุม กลาวคือ รอยละ 16.7 จดัแบงเงนิใหทาํกนัเอง ตางคนตางทาํ 

และ รอยละ 16.7 เชนกัน สมาชิกกลุมไมเขาใจระเบียบกฎเกณฑ สวนเหตุผลที่ตอบในประเด็นของ

การบริหารกองทุนฯ  คือ รอยละ 16.7 รอการอนุมัตินานเกินไป ทําใหกําหนดการคาดเคลื่อน         

รอยละ 16.7 ราคาวัสดุไมแนนอน ทําใหไมสามารถทําตามไดอยางที่คิดไว (ตารางที่  5.17) 
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ตารางที่ 5.17 
เหตุผลที่การใชจายเงินไมเปนไปตามแผน 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

จัดแบงใหทํากันเอง ตางคนตางทํา 2 33.3 

ไมเขาใจระเบียบกฎเกณฑ 1 16.7 

ไมไดมีการวางแผนไว ทําตามสบาย 1 16.7 

รออนุมัติเงินนานเกินไป ทําใหกําหนดการคาด

เคล่ือน 

 

1 

 

16.7 

ราคาวัสดุไมแนนอน ทําใหไมสามารถทําตามท่ี

คิดไว 

 

1 

 

16.7 

รวม 6 100.0 

 

จากขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางไดอธิบายการใชจายเงินไมเปนไปตาม

แผน โดยสมาชิกของกลุมไดกลาวถึงประเด็นการนําเงินไปใชจายสวนตัว เชน กรณีของนาย อุ  สมาชิก

กลุมเพาะเห็ด จ.กาฬสินธุ ไดนําเงินไปซื้ออุปกรณกอสรางสําหรับซอมแซมบานใหลูกชาย ซึ่งเปนการใช

เงินผิดวัตถุประสงค   

   2) เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผน  

  กลุมประกอบอาชีพ รอยละ 77.5 ใหเหตุผลวา สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 

และส่ิงของไดครบตามที่กําหนดไว แสดงวามีการวางแผนที่ดี รอยละ 9.7 มอบหมายหนาที่ใหแตละคน

ในกลุมไปดําเนินการ รอยละ 6.4 มีกติกาขอกําหนดของกลุมที่ตองทํารวมกัน รอยละ 3.2 มี

ประสบการณมากอน และรอยละ 3.2 วัสดุอุปกรณมีราคาตามที่กําหนดไว  (ตารางที่  5.18) 

ตารางที่ 5.18 
 เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผน 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

มีการกําหนดแผนท่ีดี (สามารถซื้ออปุกรณไดครบ)  24 77.5 

มอบหมายใหสมาชิกไปดําเนินการ 3 9.7 

มีขอกติกาขอกาํหนดของกลุม  2 6.4 

มีประสบการณ 1 3.2 

วัสดุอุปกรณมีราคาตามท่ีกําหนดไว   1 3.2 

รวม 31 100.0 
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ในการสนทนากลุม พบขอมูลที่นํามาอธิบายถึงเหตุผลที่ทําใหการใชจายเงิน

เปนไปตามแผนของกลุมเพาะเห็ด โดยพบวา กลุมมีการบริหารการใชเงินโดยแบงออกเปนสวนๆและมี

การคํานวณราคาอุปกรณไวอยางชัดเจน ไมนําเงินที่ไดจากการกูมาใชทีเดียวทั้งหมดและไมนําเงินมา

ปะปนกันในแตละสวน โดยรายละเอียดในการดําเนินงาน มีดังนี้คือ   

นาง ก แบงเงินออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 ประมาณ 40,000 บาท ใชสําหรับการ

ประกอบอาชีพเพาะเห็ด โดยนําไปซ้ือวัสดุอุปกรณในการสรางโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนละประมาณ 

20,000 บาท  และการซ้ือกอนเช้ือเห็ด กอนละ 4 บาท สวนที่  2 อีก 10,000 บาท  มอบใหกับนายอุ ที่

ตองการนําเงินไปซื้อวัสดุในการปรับปรุงบานใหลูกชาย 

3.2  ความมีระเบียบในการใชจายเงิน  

ความมีระเบียบในการใชจายเงิน พิจารณาไดจากการจัดเก็บใบเสร็จและการทําบัญชี

คาใชจายของกลุม ซึ่งพบวา การจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน รอยละ 88.5 มีการจัดเก็บ รอยละ 13.5 ไมมีการ

จัดเก็บใบเสร็จ แตในประเด็นการทําบัญชีคาใชจาย รอยละ 78.4 ไมมีการทําบัญชี มีเพียงรอยละ 21.6 

เทานั้นที่มีการทําบัญชี ซึ่งแสดงใหเห็นวา กลุมพยายามสรางระบบการตรวจสอบบัญชี การใชจายเงิน 

โดยการเก็บใบเสร็จ แตยังไมมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจาย ซึ่งควรมีการสงเสริมตอไป (ตารางที่ 

5.19) 

ตารางที่ 5.19 
ความมีระเบียบในการใชจายเงนิ 

ความมีระเบียบในการใชจายเงนิ จํานวน  รอยละ 

การจัดเก็บใบเสร็จ   

ไมมี 5 13.5 

มี 32 88.5 

รวม   37 100.0 

การทาํบัญชคีาใชจาย   

ไมมี 29 78.4 

มี 8 21.6 

รวม   37 100.0 
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การสนทนากลุมกับกลุมอาชีพเพาะเห็ด พบวา มีการจัดทําบัญชีคาใชจาย    

โดยมอบใหสมาชิก (หัวหนากลุม) เปนผูจัดทําบัญชีคาใชจาย และหัวหนากลุมที่มีความสามารถดาน

การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผลผลิตและราคาขาย ทําใหสามารถคํานวณผลกําไรขาดทุนได แมในชวงนอก

ฤดูกาล หัวหนากลุมสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตที่ไดในแตละโรงเพาะเห็ด ราคาขายตอ

กิโลกรัม ราคาที่แตกตางกันในแตละชวงฤดู ซึ่งการใหขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เปนปจจัยที่

ชวยใหกลุมไดรูถึงศักยภาพของกลุมและสามารถประมาณการณและกําหนดแผนงานได  

นอกจากการจัดเก็บใบเสร็จและการทําบัญชีคาใชจาย  พบวากลุมไดนําเงินที่

เหลือจากการใชจายไปใชซื้ออุปกรณที่จําเปนในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ซึ่งแสดงถึงศักยภาพใน

การใชจายและการประกอบอาชีพเปนไปตามแผน 

3.3  การนําเงินที่กูยืมไปซ้ืออุปกรณประกอบอาชีพเพิ่มเติม  

รอยละ 8.3 สามารถนําเงินที่เหลือจากการประกอบอาชีพ ไปซื้ออุปกรณประกอบอาชีพ

อ่ืน ๆ เพิ่มเติม แตสวนใหญ รอยละ 91.7 ไมมีเงินเหลือ  ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในกลุมที่มีเงินเหลือสามารถ

ใชจายเงินใหเกิดประโยชนตอการประกอบอาชีพ โดยอุปกรณที่ซื้อเพิ่มเติม ไดแก กระดาษ รถเข็น 

เคร่ืองชั่ง พันธุสัตว และอุปกรณการประกอบอาชีพ (ตารางที่ 5.20) 

ตารางที่ 5.20 
การนาํเงนิทีกู่ยืมไปซ้ืออุปกรณประกอบอาชีพเพิม่เติม 

นําเงินไปซ้ือของอยางอ่ืนไดอีก จํานวน  รอยละ 

ไมได 34 91.7 

ได 3 8.3 

รวม 37 100.0 

ชนิดอุปกรณที่ซ้ือ   

กระดาษ 1 25.0 

อุปกรณในการประกอบอาชีพ เชน รถเข็น   

ชั่งกิโล  เปนตน  

 

1 

 

25.0 

พันธุสัตว 1 25.0 

ไหม 1 25.0 

รวม 37 100.0 
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3.4  ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ  

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ พิจารณาไดจาก การดําเนินงานหรือประกอบอาชีพ

เทียบเคียงกับแผนที่กําหนดไว พบวา รอยละ 73.0 ของกลุมไดประเมินวาการดําเนินงานหรือประกอบอาชีพ

เปนไปตามแผนที่กําหนด รอยละ 24.3 ลาชากวาแผนที่กําหนด และมีเพียงรอยละ 2.7  หรือ 1 ราย  

ที่สามารถดําเนินงานหรือประกอบอาชีพไดเร็วกวาที่แผนกําหนด (ตารางที่ 5.21)  
ตารางที่ 5.21 

การประกอบอาชีพเม่ือเปรียบเทียบกบัแผนดําเนนิการทีก่ําหนดไว 

ผลการดําเนินงาน จํานวน  รอยละ 

ลาชากวากําหนด 9 24.3 

เปนไปตามกาํหนด 27 73.0 

เร็วกวาที่ไดกาํหนด 1 2.7 

รวม 37 100.0 

1)  เหตุผลที่การดําเนินงานลาชากวาที่กําหนด 

กลุมไดใหเหตุผลวา เกิดจากการอนุมัติเงินลาชา รอยละ 12.5 เกิดจากขาดการ

วางแผนภายในกลุม และรอยละ 12.5 เกิดจากการมีอายุมากของสมาชิกกลุมทําใหทํางานไมไดเต็มที่ 

(ตารางที่ 5.22) 

ตารางที่ 5.22 
เหตุผลที่การดําเนินงานทีล่าชากวากาํหนด  

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

การอนุมัติลาชา 5 62.5 

ขาดการวางแผนภายในกลุม 2 25.0 

อายุมากแลวทําไมคอยได  1 12.5 

รวม 8 100.0 
(ไมตอบ 1 ราย) 

2)   เหตุผลที่การประกอบอาชีพเปนไปตามแผนที่กําหนด 

กลุมรอยละ 40.0 ระบุวา เนื่องจากมีการดําเนินการตามแผนที่วางไว ทําให

การทํางานไมยุงยาก เปนไปตามแผน รอยละ 16.0 เกิดจากการอนุมัติเงินเปนไปตามเวลาที่กําหนด 

รอยละ 16.0 สัตวที่เอามาเล้ียง(ไก) เล้ียงงาย และขายไดราคา รอยละ 12.0 เกิดจากมีการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ/ สินคาอยูเสมอ  รอยละ 8.0 เกิดจากการไดรับเงินกูยืม ทําใหมีเงินทุนเพิ่มข้ึน สามารถขยาย

งานได และรอยละ 4.0 เกิดจากความรวมมือของสมาชิกในกลุม (ตารางที่ 5.23) 

ตารางที่  5.23 
เหตุผลที่การประกอบอาชีพเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ดําเนนิการตามแผนทีว่างไว /ไมยุงยาก 10 40.0 

การอนุมัติเงินเปนไปตามเวลาที่กาํหนด 4 16.0 

สัตวที่เอามาเล้ียง เล้ียงงาย และขายไดราคา 4 16.0 

การพัฒนาผลิตภัณฑ/ สินคาอยูเสมอ   4 12.0 

มีเงนิทนุเพิ่มข้ึน สามารถขยายงานได  3 8.0 

ผลิตภัณฑใชไดทุกฤดูกาล จาํหนายไดเร่ือยๆ ไมเรง 2 4.0 

การทีทุ่กคนในกลุมรวมมือกัน 1 4.0 

รวม 25 100.0 
(ไมตอบ 2 ราย) 
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ตอนท่ี 4 การประเมินประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพ   

 
การเกิดประสิทธิผล หมายถึง การที่กลุมผูสูงอายุไดนําเงินกูจากกองทุนผูสูงอายุไป

ประกอบอาชีพรวมกัน และสามารถสงคืนเงินกูแกกองทุนฯ ได โดยกําหนดตัวช้ีวัดยอย ไดแก การมี

อาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ  และความสามารถในการชําระคืนกองทุนฯ  ปรากฏผลการศึกษามีดังนี้  

4.1  การมีอาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ  

กลุมที่ขอกูยืมเงิน ไดนําเงินที่กูยืมเงินไปประกอบอาชีพแตกตางกัน  โดยรอยละ 29.7 

นําไปเล้ียงสัตว รอยละ 16.2 นําไปทํางานฝมือ  รอยละ 13.5 ทํานา (นาป/นาปรัง) รอยละ 10.8 ปุย

เกษตร และปุยอินทรีย รอยละ 8.1 คาขาย (ตารางที่ 5.24)  

ตารางที่ 5.24 
ลักษณะอาชพีที่ทําจากเงนิกูของกองทุนผูสูงอายุ 

การประกอบอาชีพ จํานวน  รอยละ 

เล้ียงสัตว 11 29.7 

งานฝมือ 6 16.2 

ทํานา (นาป/ นาปรัง) 5 13.5 

ปุยเกษตร และปุยอินทรีย 4 10.8 

คาขาย 3 8.1 

ทําไร (ไรนาสวนผสม / มนัสําปะหลัง) 2 5.4 

ตัดเย็บเส้ือผาฯ 1 2.7 

เพาะเห็ด  2 5.4 

ปลูกพืชสวนครัว/ คาขาย   1 2.7 

ปลูกพืชสวนครัว/ ทําไร/ ทาํปุย/ เล้ียงสัตว 1 2.7 

ทํานา/ ปลูกพชืสวนครัว/ งานฝมือ/เล้ียงสัตว 

/คาขาย/ เย็บผา   

 

1 

 

2.7 

รวม  37 100.0 
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ขอมูลจากการสังเกตและเยี่ยมชมการประกอบอาชีพของกลุม  

กลุมแรกกลุมอาชีพเพาะเห็ด จ.กาฬสินธุ อาชีพเพาะเห็ด เปนทั้งอาชีพเสริมและอาชีพ

หลักของชาวบานในตําบลโนนสูง  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ มาหลายสิบป  โดยเห็ดที่ปลูกกนั

ทั่วไปในตําบลคือ เห็ดบด (บางพื้นที่เรียกวา เห็ดลม หรือเห็ดกระดาง) เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟา เปนตน 

แตที่นิยมปลูกกันมากในตําบลคือเห็ดบด เนื่องจากมีราคาขายสูงกวาเห็ดพื้นเมืองชนิดอ่ืน ๆ เห็ดบด

เปนเห็ดพื้นเมืองที่มีรสชาติดี คอนขางหวาน สามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายประเภท เชน ผัด 

แกง หรือลาบ เปนตน ลักษณะของดอกเห็ดชนิดนี้ ดอกออนจะนิ่ม เมื่อแกจะเหนียวและแข็ง เก็บรักษา

ไวรับประทานไดนานขามป เวลาปรุงอาหารก็นําไปแชน้ําใหคืนสภาพเหมือนเห็ดหูหนู   

ที่ต้ังของโรงเรือนทั้ง 3 โรงเรือน อยูในบริเวณเดียวกับโรงเรือนของกลุมเพาะเห็ดของ

ชุมชน ชนิดของเห็ดที่กลุมเพาะเห็ด ปลูกมีอยู 2 ชนิด คือ เห็ดนางฟา และเห็ดบด สําหรับโรงเรือนของ

กลุมเพาะเห็ดผูสูงอายุมีโรงเรือนขนาด กวาง 4.5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.5 เมตร มุงดวยฟาง จํานวน 

3 โรงเรือน  1  โรงเรือน หรือ 1 คอก จะบรรจุกอนเช้ือเห็ดไดประมาณ 5,000 – 6,000 กอน ปริมาณเห็ด

สดที่เก็บไดตอ  1 กอน  ประมาณ 0.15 - 0.20  กิโลกรัม และมีราคาขายที่หนาโรงเพาะราคากิโลกรัม

ละ 70-80 บาท ข้ึนอยูกับคุณภาพของเห็ดที่เก็บได และถาหากเปนชวงนอกฤดูกาลมีราคาสูงถึง

กิโลกรัมละ 200 บาท การใหผลผลิตของเห็ดบด เมื่อเร่ิมออกดอกสามารถเก็บขายได การเก็บดอกเห็ด

บดสามารถเก็บไดแตละรุนมีระยะเวลาเก็บผลผลิตนาน 6 เดือน เพราะเห็ดบดไมไดเก็บทุกวัน จะมี

ชวงเวลาที่ตองปดพักคอก เพื่อใหเห็ดออกมาใหม คือปดประมาณ 1 สัปดาห เก็บดอกได 1 อาทิตย ปด

อีก 1 อาทิตย เปดคอกคร้ังแรก ไดประมาณ 100 กวา กิโลกรัม (วันแรก) และจะลดลงเปน 80  กิโล 70 

กิโล ลดลง เร่ือย ๆ จนดอกหมด แลวปดพักคอกไว 1 อาทิตย ทําแบบนี้ไปเร่ือย ๆ  

สวนกลุมเล้ียงวัวนั้น  ปจจุบันไมไดเล้ียง เนื่องจากขาดสถานที่เล้ียงวัว สมาชิกทุกคน

ของกลุมเล้ียงวัวที่เหลือ (เสียชีวิต 1 ราย) ไมไดประกอบอาชีพเล้ียงวัวแลว  เพราะไมมีพื้นที่ใหวัวไปกิน

หญา เนื่องจากการเล้ียงวัวของกลุม เปนลักษณะการปลอยใหวัวไปกินหญาตามทุงหญาหรือทุงนาที่

เจาของที่ดินทิ้งรางไว แตเมื่อประมาณตนปเจาของที่ดินเหลานั้นไดพัฒนาที่ดินไปทําการเพาะปลูกเปน

ไรขาวโพด สงผลใหกลุมเล้ียงวัวไมสามารถใหวัวไปกินหญาไดดังแตกอน เพราะไมสามารถปลอยวัวได 

และเกรงวาวัวจะไปกินพืชไรของผูที่ปลูกไว นอกจากนั้นใบไมใบหญาบริเวณที่ปลูกไรขาวโพดไดรับฝุน

ละอองของยาปราบศัตรูพืชติดไปดวย เปนอันตรายตอวัว และหากจะใหซื้ออาหารสัตวใหวัวกิน “ก็ไม

คุม” ทางกลุมจึงตกลงกันขายวัวที่มีอยู แลวนําเงินที่ไดจากการขายวัว ไปลงทุนทําไรมัน (ปลูก               

มันสําปะหลัง) เนื่องจากเห็นวา “งาย ไมตองลงทุนมาก” และผลผลิตที่ได มีราคาดี เมื่อขายผลผลิตที่

ได ก็จะคืนเงินกองทุนฯ เปนงวด ๆ ตอไป   
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โรงเพาะเห็ดบด 
กลุมเพาะเห็ด จ.กาฬสินธุ  

ไรมันสําปะหลัง 
ของสมาชิกกลุมเล้ียงวัว จ.สุโขทัย 
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4.2  ความสามารถในการชําระเงินคืนกองทุนฯ   

การสงเงินคืนตามระยะเวลาที่กองทุนผูสูงอายุกําหนดนั้น กลุมตัวอยางรอยละ 78.4 สง

ตามกําหนดทุกงวด รอยละ 16.2 สงลาชากวากําหนดและคางชําระ (สงบางบางงวด) มีเพียงรอยละ 

5.4 ที่สงลาชากวากําหนด แตไมคางชําระ (ตารางที่ 5.25)  
ตารางที 5.25 

ความสามารถในการสงเงนิคืนตามระยะเวลาทีก่องทุนผูสูงอายกุําหนด 

การสงเงินคืน  จํานวน  รอยละ 

สงตามกาํหนดทุกงวด 29 78.4 

สงลาชากวากาํหนด แตไมคางชําระ 2 5.4 

สงลาชากวากาํหนดและคางชําระ                   

(สงบางบางงวด) 

 

6 

 

16.2 

รวม 37 100.0 
 

สาเหตุที่ไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดตรงตามกําหนด 

กลุมที่ไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดตามกําหนดเวลา รอยละ 28.6 ให

เหตุผลวา เกิดจากเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอ ตองนําเงินไปหมุนกอน รอยละ 28.6 เนื่องจากการถูก

บุคคลอ่ืนคดโกง โดยฝากเงินไปคืน ถูกเชิดเงิน นอกนั้นใหเหตุผลวา รอยละ 14.2 เกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ไมดี  ที่ทําใหการซ้ือลดลง กลุมจึงไมมีรายไดเพียงพอที่จะคืนกองทุนฯ  รอยละ 14.2 เกิด

จากประสบภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย รอยละ 14.2 เปนเหตุผลที่มาจากการคมนาคม ไดแก บาน

อยูหางไกล ทําใหเสียเวลาในการออกบาน เพื่อไปคืนเงิน  (ตารางที่ 5.26) 
ตารางที่ 5.26 

สาเหตุทีไ่มสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดตรงตามกาํหนด 

สาเหตุ จํานวน  รอยละ 

มีเงนิไมพอ ตองนาํรายไดไปหมุนเวยีน 2 28.6 

ฝากคนอ่ืนไปคืน แลวถกูเชิดเงิน 2 28.6 

เศรษฐกจิแย คนซ้ือนอย รายไดไมเพยีงพอ 1 14.2 

เกิดจากประสบภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย 1 14.2 

บานอยูหางไกล ทาํใหเสียเวลาในการออก

บานเพื่อไปสงเงินคืน  

 

1 

 

14.2 

รวม 7 100.0 
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4.3  วิธีการสงเงินคืน 

 ตามระเบียบของกองทุนผูสูงอายุ ผูกูตองสงเงินคืนเปนรายเดือน ภายในระยะเวลา 3 ป 

โดยมีวิธีการสงเงินคืนไดหลายวิธี สําหรับกลุมตัวอยางที่ศึกษา รอยละ 43.2 สงเงินคืนดวยตัวเองที่

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และในรอยละที่เทากัน ฝากลูกหลานไปสง

ใหที่สํานักงานพัฒนาสังคมฯ และรอยละ 37.8 สงคืนทางไปรษณีย (ตารางที่ 5.27)  

ตารางที่ 5.27 
วิธีการสงเงินกูยืมคืนกองทุนผูสูงอายุ  

วิธีการ  จํานวน  รอยละ 

สงเงนิคืนดวยตัวเอง 16 43.2 

ฝากลูกหลานไปสงที่สํานกังานฯ 14 37.8 

สงคืนทางไปรษณีย 7 18.9 

รวม   37 100.0 

ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดอธิบายวิธีการจัดการดานการคืนเงินของกลุมอาชีพดังนี้  

การสงเงินคืนของกลุมเพาะเห็ด ชําระคืนคร้ังละ 4,620 บาท โดยสงแบบเปนรายงวด 

1 งวด (มีระยะเวลา 3 เดือน) กลุมใหเหตุผลวา “ตองรอเวลาประมาณสองเดือน จึงจะเริ่มเก็บเห็ด

ขายครั้งแรกได”  อยางไรก็ตาม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ 

ไดรายงานการชําระเงินกูยืม กลุมนี้มีสถานะคางชําระ คร้ังละ 2-3 เดือน 

การสงเงินคืนกลุมเพาะเห็ด มีความมั่นใจวาจะสามารถสงคืนไดอยางไมมีปญหา 

เนื่องจาก ผลผลิต (เห็ดบด) เปนที่ตองการของตลาด  กลุมไดดําเนินการเพาะเห็ดจนมีความชํานาญ 

เห็ดที่ไดจึงมีคุณภาพ มีดอกสวย ทําใหมีราคาสูง และมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงที่หนาโรงเพาะ  

ตัวอยาง เงินที่ไดจากการขายเห็ดบด 1 รุน (3 โรงเรือน)  เก็บได 414.5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 80 

บาท  เทากับขายเห็ดไดเงิน 33,116 บาท   

เมื่อขายผลผลิตได นาง ข “ตัดเงิน คาสงเงินคืนไวกอน” คือแบงเงินรายไดจากการ

ขายเห็ดของกลุมเพาะเห็ดเก็บไวสําหรับสงคืนกองทุนฯ  ไวกอนเปนอันดับแรก แลวจึงนําเงินสวน 

ที่เหลือไปใชจายอยางอ่ืน เชน ซื้ออุปกรณเพาะเห็ดคร้ังตอไป แบงใหสมาชิกกลุมไปใชจาย  และเปนผู

ตามเก็บเงินจากสมาชิกกลุมมารวมกันนําสงคืน โดยนาง ข ไดนําเงินสดไปจายชําระที่สํานักงานฯ 

โดยตรง เพราะตนเองตองเขาเมืองเปนประจําอยูแลว ดังนั้นจึงไมมีความลําบากเมื่อตองไปคืนเงินแต

ละคร้ัง  
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นอกจากนั้น ประเด็นการมีความรับผิดชอบในการสงเงินคืน สมาชิกของกลุมเพาะ

เห็ดมีความรับผิดชอบในการสงเงินคืน โดยมีลูกสาวของสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่รับผิดชอบการ

รวบรวมเงินสดไปชําระคืนที่สํานักงานพัฒนาสังคมฯ สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในการนําเงินไป

ประกอบอาชีพเพาะเห็ด เชน การซื้ออุปกรณที่จําเปนและซื้อเชื้อเห็ด และมีรายไดจากการขายเห็ด

แลวจะนําเงินมาสงรวมกัน แมแตสมาชิกในกลุมที่นําเงินไปใหลูกซอมแซมบานก็มีความรับผิดชอบสง

เงินคืนดวยเชนกัน โดยสมาชิกกลุมคนหนึ่งไดใหขอมูลวา “เมื่อขายผลผลิตได จะตัดเงินสําหรับสงคืน

กองทุนฯ ไวกอนเปนอันดับแรก แลวจึงจะนําเงินที่เหลือแบงใหกับสมาชิกไปใชจาย และจะเปนผูตาม

เก็บเงินจากสมาชิกคนอ่ืนๆ มาใหครบ”  
 

  นอกจากนี้ การเกิดประสิทธิผลจากการนําเงินไปประกอบอาชีพ สามารถพิจารณา

โดยการประเมินผลจากการประกอบอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.4   การประเมินผลการประกอบอาชีพ 

ผูประเมินรายกลุมที่เปนตัวแทน ไดประเมินผลการประกอบอาชีพหลังไดรับเงินทุนไป

ประกอบอาชีพ รอยละ 89.2 ระบุวา การประกอบอาชีพดีข้ึน และรอยละ 10.8  ไมเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม  (ตารางที่ 5.28) 

ตารางที่ 5.28 
การประกอบอาชีพหลังไดรับเงินทุน 

การประกอบอาชีพหลังไดรับเงินทนุ จํานวน  รอยละ 

ดีข้ึน  33 89.2 

ไมเปล่ียนแปลง 4 10.8 

รวม 37 100.0 

1)  เหตุผลที่ทําใหประกอบอาชีพดีข้ึน 

กรณีที่ผลการประกอบอาชีพดีข้ึน  เหตุผลสําคัญเกิดจากความเขมแข็ง                

ในผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุม โดยรอยละ 26.9 ระบุวาเกิดจากการมีกําลังใจที่จะสู รอยละ 20.5  

มีความเชื่อมั่นในตนเองวาจะดําเนินการได รอยละ 10.2 มีความถนัดเช่ียวชาญ นอกนั้นเปนเร่ือง 

ความอดทน และความคิดริเร่ิมใหมๆ  รอยละ 28.2 ระบุวา เงินกองทุนฯ ทําใหขยายงานไดมากข้ึน 

สวนเหตุผลสุดทาย เกิดจากกระบวนการผลิต รอยละ 1.3 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหสอดคลอง

กับความตองการของตลาดอยูเสมอ (ตารางที่ 5.29) 
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ตารางที่ 5.29 
เหตุผลที่ทําใหประกอบอาชีพดีขึน้  

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

ความเขมแขง็ในตัวบุคคล   

มีกําลังใจที่จะสู 21 26.9 

มีความเชื่อมั่นวาตนเองจะดําเนนิการได 16 20.5 

มีความอดทน 8 10.2 

มีความคิดริเร่ิมใหม 6 7.8 

มีความถนัด/ ประสบการณ/ มคีวามเช่ียวชาญ  4 5.1 

เงินทุน   

เงินกองทุนฯ ทําใหขยายงานไดมากข้ึน 22 28.2 

กระบวนการผลิต   

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตลอดเวลา ไมซ้าํซาก 1 1.3 

รวม 78 100.0 

 

ขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถนํามาอธิบายเหตุผลที่การประกอบอาชีพดีข้ึนวา 

มีหลายสาเหตุ ไดแก  

(1) เกิดจากการมีความรูและความชํานาญในการประกอบอาชีพ ตัวอยางเชน 

กลุมอาชีพเพาะเห็ดบด ซึ่งเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริมที่ทํากันแพรหลายของชาวบานตําบลโนนสูง 

จังหวัดกาฬสินธุ เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนที่ทําสืบทอดตอกันมาซ่ึงถือวา กลุมอาชีพเพาะเห็ดมี

ประสบการณและมีความชํานาญสูง โดยกลุมสามารถใหขอมูลถึงกระบวนการเพาะเห็ด และสามารถ

คํานวณงบประมาณที่จะเกิดข้ึนได 

 “ปริมาณเห็ดสดที่เก็บไดตอ 1 กอน ประมาณ 0.15-0.20 กิโลกรัม  

และมีราคาขายที่หนาฟารมราคากิโลกรัมละ 70-80 บาท ข้ึนอยูกับคุณภาพ

ของเห็ดที่เก็บได และถาหากเปนชวงนอกฤดูกาลก็มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 

200 บาท” และ “การใหผลผลิตของเห็ด เมื่อเร่ิมออกดอกใหสามารถเก็บขายได 

การเก็บดอกเห็ดบดสามารถเก็บไดแตละรุน มีระยะเวลาเก็บผลผลิตนาน                

6 เดือน  เพราะเห็ดบดเก็บไมไดทุกวัน  จะมีชวงเวลาที่ตองปดพักคอก เพื่อให

เห็ดออกมาใหม  คือประมาณ 1 สัปดาห  เก็บดอกได 1 อาทิตย” เปนตน  



 
 

 184

184 

นอกจากนั้น ประสบการณของกลุมเล้ียงวัว การใชเงินของสมาชิกในกลุม         

ไดนําเงินไปซื้อวัวมาเล้ียง โดยเลือกซ้ือวัวตัวที่ผอมๆ เพราะมีราคาถูกกวา นํามาเล้ียงใหอวนและมี

น้ําหนักเพิ่มข้ึน แลวจึงขายออกไป เหตุผลที่เลือกวาจะนําเงินมาใชวิธีนี้ เนื่องจากวา  

การเล้ียงวัวนี้เปนอาชีพของกลุมมาเนิ่นนาน  ซึ่งราคาซ้ือขายวัวก็มี

หลากหลาย ต้ังแตหลักพันบาทถึงหลักหมื่นบาท แตโดยเฉลี่ยราคา 7,000-

8,000 บาทตอตัว  โดยสมาชิกรายหนึ่งไดนําเงินไปซื้อวัวในราคา 12,000 บาท 

จํานวน 2 ตัว ตองจายเงิน 24,000 บาท  ฉะนั้นเงิน 20,000 บาท ที่ไดแบงสรร

มานั้นจึงไมเพียงพอ ดังนั้นสมาชิกคนดังกลาวจึงออกเงินสวนตัวสบทบ  

เพิ่มเขาไปอีก 4,000 บาท สวนสมาชิกรายหน่ึงกลุมเล้ียงวัวไดนําเงินไปซ้ือวัว 

ในราคาตัวละ 8,000 บาท จํานวน 2 ตัว รวมเปนเงิน 16,000 บาท และนําเงิน

ที่เหลืออีก 4,000 บาท ไปปรับปรุงซอมแซมคอกวัวใหดีข้ึน    

(2) การมีสวนรวมในการประกอบอาชีพของสมาชิก เปนปจจัยที่ทําใหการ

ประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมอาชีพเพาะเห็ดบด เปนกลุมทีม่คีวามสัมพนัธเชิง

เครือญาติ ทําใหสมาชิกมีความรวมมือกันเปนอยางดี ทุกคนมีสวนรวมในการประกอบอาชีพใน

ครัวเรือน สงผลใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถดูแลเห็ดที่เพาะไดอยางทั่วถึง  การมี

สวนรวมยังแสดงถึงการมีสวนไดสวนเสียและรับผลประโยชนรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การกูยืม

เงินนั้นจึงเสมือนเปนหนาที่ของทุกคนตองรวมกันรับผิดชอบ เพราะสมาชิกรวมกันรับประโยชน และ

จากการที่สมาชิกในครอบครัวมีสวนรวมในการประกอบอาชีพจึงเปนปจจัยที่สงเสริมและทําใหเห็ดที่

ผลิตไดนั้น เปนเห็ดที่มีคุณภาพ มีดอกสวย  มีราคาสูงและมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงที่หนาโรงเรือน

อีกดวย 

(3) การจําหนายผลิตภัณฑไดดี เนื่องจากอาชีพที่ทําใหผลตอบแทนสูงและเปน

ที่ตองการของตลาด ดังเชน การเพาะเห็ด ราคาของผลิตผลในชวงฤดูกาล กิโลกรัมละ 70-80 บาท และ

ชวงนอกฤดูกาล ราคากิโลกรัมละ 200 บาท และตลาดมีความตองการอยางตอเนื่อง 
 

2)  เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมเปล่ียนแปลง  

เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมเปล่ียนแปลง  มาจากปจจัยสําคัญ 3 

ปจจัย ไดแก  

(1) วัยและสุขภาพ โดยรอยละ 10.5 เห็นวาสมาชิกกลุมนั้นมีอายุมาก ทํา

ใหความกระตือรือรนลดลง และใหรอยละที่เทากัน ใหเหตุผลวาเนื่องจากสุขภาพไมดี  
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(2) ดานเงินทุนและการทําบัญชี   รอยละ 21.0 ระบุวา ไมสามารถบริหาร

การเงินได รอยละ 15.8 ไมสามารถรูตนทุนหรือกําไร ซึ่งก็คือไมสามารถบริหารจัดการเงินไดนั่นเอง 

และรอยละ 10.5 มีเงินทุนไมเพียงพอ  

(3) ดานกระบวนการผลิต รอยละ 15.8 เกิดจากประสบภัยธรรมชาติ  

รอยละ 5.3  วัตถุดิบหายาก /ข้ึนราคา นอกนั้นเกิดจากที่ต้ังของสถานที่ประกอบการไมเหมาะสม  

รอยละ 5.3 (ตารางที่ 5.30) 

ตารางที่ 5.30 
เหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมเปลี่ยนแปลง  

 จํานวน  รอยละ 

สาเหตุจากวยัและสุขภาพ   

อายุมาก ขาดความกระตือรือรน  2 10.5 

สุขภาพไมดี  2 10.5 

สาเหตุดานเงินทุนและการทําบัญช ี   

มีทุนไมเพียงพอ 4 21.0 

คาลงทนุเร่ิมแรกสูงเกนิไป 1 5.3 

ไมสามารถรูตนทนุ/ กาํไร 2 10.5 

ไมสามารถบริหารการเงนิได  3 15.8 

สาเหตุดานกระบวนการผลิต   

ประสบภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย 3 15.8 

วัตถุดิบหายาก /วัตถุดิบข้ึนราคา 1 5.3 

สถานประกอบการไมเหมาะสม 1 5.3 

รวม   19 100.0 

ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดอธิบายเหตุผลที่ทําใหการประกอบอาชีพไมเปล่ียนแปลง ดังนี้  

1. ผูกูมีอายุมาก 
 จากขอมูลของผูกูในกลุมอาชีพเล้ียงวัว พบวาผูกูรายหนึ่งอายุ 84 ป ซึ่งถือวาอยู

ในกลุมผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ป ข้ึนไป) ตามเกณฑการแบงกลุมผูสูงอายุของสํานักงานสถิติ

แหงชาติ ป พ.ศ. 2550 กลุมผูสูงอายุวัยปลายนั้นถือเปนกลุมเส่ียงตอการพึ่งพิง การเจ็บปวย และการ

เสียชีวิตไดงาย  
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  จากกรณีศึกษาพบวา สมาชิกในกลุมเล้ียงวัว มีชวงวัยตางกัน 

ต้ังแตกลุมผูสูงอายุวัยตน( อายุระหวาง 60-69 ป) กลุมผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ

ระหวาง 70-79 ป) และกลุมผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปข้ึนไป) ซึ่งมีผูสูงอายุ

วัยปลายจํานวน 1 ราย ประสบปญหาในการประกอบอาชีพเล้ียงวัว เนื่องจาก

มีอาการเสนโลหิตในสมองตีบ หลังจากกูยืมเงินแลว สงผลตอการชวยเหลือ

ตัวเองในชีวิตประจําวัน เชน การเดิน การรับประทานอาหาร ทําไดไมสะดวก 

นอกจากนี้ยังสงผลใหผูกูรายนี้ไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงวัวได 

นอกจากนี้ พบวา มีผูสูงอายุ  1 ราย ที่เสียชีวิตไประหวางการกูยืม 

โดยมีภรรยาเปนผูรับภาระในการชําระหนี้แทน 
 

2. การมีโรคประจําตัว 
นอกจากการที่ผูสูงอายุที่มีอายุมากจะมีความเส่ียงตอการเจ็บปวยและเสียชีวิต

แลว การมีโรคประจําตัวยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุไมสามารถประกอบอาชีพได เนื่องจาก

อาการของโรคที่สงผลตอสภาพรางกาย ตัวอยางเชน   

นาย ปา  สมาชิกรายหนึ่งใหขอมูลวา “ตนมีปญหาดานสุขภาพ 

เนื่องจากชวงปลายปที่แลว ไดเกิดภาวะเสนโลหิตตีบ ตองรักษาดวยการผาตัด 

และใชระยะเวลากายภาพบําบัดฟนฟู  นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีโรคประจําตัว 

“ทําใหไมสามารถเดินเหินไดอยางสะดวก  เวลาจะไปไหนตองอาศัยไมเทาชวย

พยุง” 

3. เปนอาชีพที่ตองอาศัยระยะเวลาในการสรางรายได 

  การเล้ียงวัวเปนอาชีพที่ตองอาศัยระยะเวลาเพื่อใหวัวมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสม

กอนตัดสินใจขาย โดยเฉล่ียการเล้ียงวัวจะใชเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ป หรือนานกวานั้น โดยการ

ขายวัวใหไดราคาดีนั้น วัวที่เล้ียงมีน้ําหนักตัวมากพอที่จะทํากําไรได   

กลุมเล้ียงวัวมีศักยภาพในการชําระเงินคืนไดเปนราย 6 เดือน (ซึ่งผูกูถือวาเปน 

1 งวด) เนื่องจากขอจํากัดเร่ืองระยะเวลาในการสรางรายได  ตัวอยางเชน   

สมาชิกของกลุมเลาวา “หนึ่งปที่ผานมา กลุมเล้ียงวัวไดขายวัวไป

แลว 1 คร้ัง รายไดที่เกิดจากการขายวัว สมาชิกของกลุมแตละคนไดเงินไมเทากัน  

ข้ึนอยูกับสภาพของวัวที่เล้ียงโดยนาย ปา ขายไดราคาตัวละ 13,000 บาท จากที่
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ซื้อมาราคา 12,000 บาท สวนนาย ป ขายไดราคาตัวละ 9,000 บาท จากที่ซื้อ

มาตัวละ 8,000 บาท” 
 

4. ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่กระทบตออาชีพไดงาย 
  เนื่องจากอาชีพเล้ียงวัว เปนอาชีพที่ตองอาศัยปจจัยทางธรรมชาติเขามา

สนับสนุนเพื่อใหวัวมีน้ําหนักตัวที่เหมาะสมและขายไดราคาดี  โดยวัวจะหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ  

จําพวกหญา พืชผัก แหลงน้ํา เปนตน  การที่วัวไดรับอาหารที่อุดมสมบูรณจะสงผลตอปริมาณน้ําหนักตัว

และราคารับซื้อ  ดังนั้นแหลงน้ําแหลงอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณจะชวยใหผูเล้ียงลงทุนนอย

ที่สุด  แตกลุมผูกูพบปญหาอุปสรรคในเร่ืองของ การขาดแคลนที่ดินเพื่อใหวัวไปกินหญา  และวัวมี

ความเส่ียงตอการกินอาหารที่ปนเปอนยาฆาแมลง เห็นไดจาก  

สมาชิกของกลุมเลาวา “ในปจจุบันกลุมเล้ียงวัวไมสามารถ

ประกอบอาชีพเล้ียงวัวไดแลว เพราะไมมีพื้นที่ใหวัวไปกินหญา เนื่องจากการเล้ียง

วัวของกลุมมีรูปแบบปลอยใหวัวไปกินหญาตามทุงหญาหรือทุงนาที่เจาของที่ดิน

ทิ้งรางไว  แตเมื่อประมาณตนปเจาของที่ดินเหลานั้นไดพัฒนาที่ดินไปทําการ

เพาะปลูกไรขาวโพด ทางกลุมไมสามารถปลอยวัวไปกินหญาไดดังแตกอน  

เพราะใบไมใบหญาบริเวณที่ปลูกขาวโพดไดรับฝุนละอองจากยาปราบศัตรูพืชซึ่ง

เปนอันตรายตอวัว  และหากจะซ้ืออาหารมาเล้ียงก็จะไมคุมกับกําไรที่ได  ทาง

กลุมจึงตกลงขายวัว”  

จากสาเหตุดังกลาวทําใหกลุมประกอบอาชีพเล้ียงวัวเลิกประกอบอาชีพดังกลาว 

สมาชิกในกลุมเปล่ียนอาชีพไปลงทุนปลูกมันสําปะหลังแทน   
 

5. ขาดการวางแผนในการประกอบอาชีพ 
 พบวา เมื่อสมาชิกไดรับเงินกูแลว ไดนําเงินไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ

แตละคนโดยที่ไมมีการประชุมวางแผนหรือทําขอตกลงรวมกันในการใชจายเงินจํานวนดังกลาว เชน 

แผนการใชจายเงิน แผนการชําระเงินคืน รวมทั้งแผนในการเล้ียงวัวและขายวัว ซึ่งการวางแผนนั้นจะมี

สวนชวยใหการประกอบอาชีพประสบความสําเร็จ ที่สําคัญการกูยืมแบบกลุมเปนการกูยืมที่สราง

โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการวางแผนของแตละบุคคลดวย 
 

6. ขาดการมีสวนรวมในการประกอบอาชีพ 
สมาชิกในกลุมเล้ียงวัวขาดการมีสวนรวมในการประกอบอาชีพ เชน ขาดการคิด

รวมกันในการซ้ือวัวมาเล้ียง ขาดการทํางานรวมกัน เพราะเปนการเล้ียงแบบตางคนตางเล้ียง การไดรับ
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ผลประโยชนจึงเปนเร่ืองของผูกูแตละราย มากกวาประโยชนที่สมาชิกในกลุมสมควรที่จะไดรับ 

นอกจากนี้ ผลจากการที่กลุมไมไดสรางใหเกิดการมีสวนรวมอยางชัดเจน ทําใหสมาชิกบางราย

ตัดสินใจยายไปอยูที่อ่ืนโดยไมคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนแกสมาชิกที่เหลืออยู และผูกูที่ยายบานก็ไมได

แจงที่อยูใหมไว  จึงไมมีใครสามารถติดตอได ทําใหสมาชิกที่เหลือตองรับผิดชอบสงเงินคืนตามสัญญา 

 

ตอนท่ี 5  การเกิดผลกระทบจากการนาํเงินกูไปประกอบอาชีพ   

 เปนการศึกษาผลที่เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ และสงผลใหกลุมผูสูงอายุมีรายได 

จากการประกอบอาชีพ ความสามารถในการประกอบอาชีพตอไป และความพึงพอใจตอการบริหาร

ของกองทุนฯ   ผลการศึกษามีดังนี้  

5.1 รายไดจากการประกอบอาชีพ  

  รายไดจากการประกอบอาชีพของกลุม มีความแตกตางหลากหลายในอาชีพ เชน 

คาขาย ไดรายไดเปนรายเดือน และบางอาชีพไดรายไดเปนรายงวด โดยพบวากลุมตัวอยาง รอยละ 

91.9 มีรายไดเปนรายเดือน รอยละ 5.4 มีรายไดเปนรายงวด และมีรอยละ 2.7 ที่มีรายไดทั้งรายเดือน

และรายงวด (ตารางที่ 5.31) 
ตารางที่ 5.31 

ลักษณะของรายไดจากการประกอบอาชีพ  

ลักษณะ จํานวน  รอยละ 

รายเดือน 34 91.9 

รายงวด 2 5.4 

รายเดือน/ รายงวด 1 2.7 

รวม   37 100.0 
 

 

รายไดของกลุมที่เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ รอยละ 25.0 มีรายไดระหวาง 

7,001- 8,000 บาท รอยละ 21.9 มีรายไดระหวาง 5,001-6,000 บาท  รอยละ 15.6 มีรายไดระหวาง 

6,001-7,000 บาท  โดยมีรอยละ 3.1 ที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 20,001 บาท ข้ึนไป (ตารางที่ 5.32) 
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ตารางที่ 5.32 
รายไดตอเดือนที่เกิดขึน้จากการประกอบอาชีพ  

ลักษณะ จํานวน  รอยละ 

1,001-2,000 บาท  2 6.3 

2,001-3,000 บาท 2 6.3 

3,001-4,000 บาท  3 9.4 

4,001-5,000 บาท 2 6.3 

5,001-6,000 บาท  7 21.9 

6,001-7,000 บาท 5 15.6 

7,001-8,000 บาท  8 25.0 

8,001-9,000 บาท 1 3.1 

9,001-10,000 บาท  0 0.0 

10,001-15,000 บาท  0 0.0 

15,001-20,000 บาท 1 3.1 

20,001บาท ขึ้นไป 1 3.1 

รวม 32 100.0 

ในสวนกลุมที่มีรายไดเปนรายงวด มี 3 กลุม มีรายได 4,000 บาท  2,000 บาท  

และจํานวน 30,000 บาท (ตารางที่ 5.33) 
ตารางที่ 5.33 

รายไดเปนรายงวดจากการประกอบอาชีพของกลุมกูยืม 
รายไดเปนรายงวดจากการประกอบอาชีพของกลุมกูยืม 

 กลุมท่ี 1 มีรายได จํานวน 4,000 บาท   

 กลุมท่ี 2 มีรายได จํานวน 5,000 บาท 

 กลุมท่ี 3 มีรายได จํานวน 30,000 บาท 

(มี 1 กลุมที่มีรายไดทั้งรายเดือน/ รายงวด) 

ในประเด็นของรายไดจากการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบวา ภายหลังการ

กูยืมและนําเงินไปประกอบอาชีพ  พบการเปล่ียนแปลงของรายไดโดยเปรียบเทียบกอนและหลังการ

กูยืม ดังนี้ 
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5.2  การเปลี่ยนแปลงรายไดกอนและหลังการกูยืม 
การประเมินความสําเร็จของการประกอบอาชีพ สามารถพิจารณาไดจากการเพิ่มข้ึน

ของรายไดหลังจากการประกอบอาชีพ ในกลุมอาชีพที่มีรายไดเปนเดือน พบการเปลี่ยนแปลงรายได

เกือบทุกระดับของชวงรายได โดยกลุมไมมีรายได ไปจนถึงรายได 5,000 บาทตอเดือน มีรอยละที่ลดลง 

โดยกลุมผูที่มีรายได 4,001-5,000 บาท มีรายไดลดลง จากกอนกูมีรอยละ 77.8 ลดลงเหลือ 16.7 หลัง

กู แตไปเพิ่มในกลุมที่รายไดต้ังแต 5,001บาทข้ึนไป และเพิ่มมากในชวงรายไดระหวาง 5,001-6,000 

บาท รายได  6,001-7,000 บาท และรายได 7,001-8,000 บาท (ตารางที่ 5.34) 
ตารางที่ 5.34 

เปรียบเทียบระดับรายไดเดียวกัน 
ของผูกูรายกลุมที่มีรายไดเปนรายเดือนกอนและหลังการกูยืมจากกองทนุผูสูงอายุ 

กอน หลัง รวม 
รายได/เดือน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีรายได 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

501-1,000 บาท 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

1,001-2,000 บาท  5 71.4 2 28.6 7 100.0 

2,001-3,000 บาท 7 77.8 2 22.2 9 100.0 

3,001-4,000 บาท  6 66.7 3 33.3 9 100.0 

4,001-5,000 บาท 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

5,001-6,000 บาท  0 0.0 7 100.0 7 100.0 

6,001-7,000 บาท 0 0.0 5 100.0 5 100.0 

7,001-8,000 บาท  0 0.0 8 100.0 8 100.0 

8,001-9,000 บาท 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

9,001-10,000 บาท  1 100.0 0 0.0 1 100.0 

10,001-15,000 บาท  1 100.0 0 0.0 1 100.0 

15,001-20,000 บาท 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

20,001บาทขึ้นไป 0 0.0 1 100.0 1 100.0 

รวม 35 52.2 32 47.8 67 100.0 

(* รายไดตอเดือนสูงสุด 25,000 บาท)   
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5.3  ความสามารถในการประกอบอาชีพตอไป 
การนําเงินที่ไดจากการกูยืมไปประกอบอาชีพตอไปใหเกิดความยั่งยืนหรือนําไปตอ

ยอดผลผลิต นับวาเปนตัวช้ีวัดถึงความคุมคาของกองทุนฯ ไดประการหนึ่ง ซึ่งพบวา ผูกูยืม รอยละ 

94.6 สามารถนําผลผลิตที่ไดไปใชตอเนื่องในงวดตอไปได โดยสามารถมีอาชีพนั้นๆ ตอไปได มีเพียง 

รอยละ 5.4 เทานั้น ที่ยุติกิจการลง เมื่อขายผลผลิตได (ตารางที่ 5.35) 
ตารางที่ 5.35 

การผลิตสินคา 

การผลิตสินคา จํานวน  รอยละ 

ผลิตไดรอบเดียว 2 5.4 

ทําตอเน่ืองในงวดตอไปได 35 94.6 

รวม   37 100.0 

5.4   ความพึงพอใจตอการบริหารงานของกองทุนฯ  
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของกองทุนฯ  เปนประเด็นที่คณะผูวิจัยไดกําหนด

เปนตัวช้ีวัดประการหนึ่ง ในการพิจารณาวากลุมตัวอยางกูมีความพึงพอใจตอการบริหารงานของ

กองทุนฯ หรือไม  ซึ่งสะทอนจากความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีเจาหนาที่กองทุนฯ ซึ่งเปน

ใหบริการ โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

เจาหนาที่ใหคําชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุนฯ  พบวา รอยละ 54.2 มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก รอยละ 22.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 

เทากับ 4.05 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดใหคําชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับ

กองทุนฯ ในระดับมาก  

เจาหนาที่ชวยทําสัญญากูยืม พบวา รอยละ 60.0  มีความพึงพอใจในระดับมาก  

รอยละ 22.9  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.05  แสดงวา กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดชวยทําสัญญากูยืมในระดับมาก  

เจาหนาที่อานสัญญาใหฟงจนเขาใจ พบวา รอยละ 60.0  มีความพึงพอใจในระดับ

มาก รอยละ 22.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 4.05 แสดงวา กลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดอานสัญญาใหฟงจนเขาใจในระดับมาก 

เจาหนาที่ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน พบวา รอยละ 51.4 มีความพึงพอใจในระดับ

มาก รอยละ 34.3 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ  4.16  แสดงวา กลุม

ตัวอยางมีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงินในระดับมาก 
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เจาหนาที่มีการติดตามการประกอบอาชีพและคอยใหคําแนะนํา พบวา รอยละ 51.3 

มีความพึงพอใจในระดับมาก รอยละ 22.9 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดติดตาม 

การประกอบอาชีพและคอยใหคําแนะนําในระดับมาก 

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง พบวา รอยละ 42.9 มีความพึงพอใจ 

ในระดับมาก รอยละ  32.9 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ  3.97  แสดงวา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดอํานวยความสะดวกทุกเร่ืองในระดับมาก 

โดยสรุป คาเฉล่ียรวมของคําตอบ คือ 4.03 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก ประเด็น 

ที่พึงพอใจมากที่สุด x = 4.16 คือ การที่เจาหนาที่ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน ถัดมา x = 4.05  คือ  

การที่เจาหนาที่ชวยทําสัญญากูยืมและใหคําช้ีแจงเกี่ยวกับกองทุนฯ ไดอยางชัดเจน แตประเด็นที่พอใจ

คอนขางตํ่า คือการมีเจาหนาที่มาติดตามการประกอบอาชีพและใหคําแนะนํา รวมทั้งการอํานวย 

ความสะดวกทุกเร่ือง มีคา x = 3.92 (ตารางที่ 5.36) 
ตารางที่ 5.36 

ระดับความพึงพอใจตอการบริหารงานของกองทุนฯ  

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

 S.D. แปลผล 

22.9 54.2 22.9 - - ใหคําชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนฯ 

ไดอยางชัดเจน (8) (19) (8) - - 4.05 .70 มาก 

22.9 60.0 14.2 2.9 - ชวยทําสัญญากูยืม 

 (8) (21) (5) (1) - 4.05 .07 มาก 

22.9 60.0 14.2 2.9 - อานสัญญาใหฟงจนเขาใจ  

(8) (21) (5) (1)  4.05 .70 มาก 

34.3 51.4 11.4 2.9  ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน 

(12) (18) (4) (1)  4.16 .73 มาก 

22.9 51.3 22.9 2.9 - เจาหนาท่ีมาติดตามการ

ประกอบอาชีพและให

คําแนะนํา 

(8) (18) (8) (1)  

3.92 .76 มาก 

25.7 42.9 31.4 - - อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง 

(9) (15) (11)   

3.97 .76 มาก 

คารวม 4.03 .73 มาก 
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ตอนท่ี  6 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

 

ผูกูรายกลุมใหขอเสนอแนะตอกองทุนฯ ดังนี้ 
 

6.1 ควรอนุมัติใหมีการกูยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพครั้งตอไป  
  กลุมมีความตองการที่จะกูยืมเงินตอไป เพราะเห็นวา เปนการใหกูแบบปลอดดอกเบ้ีย 

ทําใหมีรายได โดยมีสมาชิกคนหนึ่งกลาววา “ถาคืนเงินหมดแลว จะกูตออีก แตจะกูแบบเด่ียว (กู

รายบุคคล) กูมา ก็จะใหลูกชายเอาไปปลูกมัน จางคนปลูกมัน (มันสําปะหลัง) ไรหนึ่ง ไดผลผลิต 5 ตัน 

ขายไดกิโลละ 2 บาท สงปละหม่ืนไมมีปญหา”    
 

6.2  การเพิ่มวงเงินอนุมัติ 
  ผูกูตองการใหเพิ่มวงเงินกูใหมากข้ึนอีกและตองการใหชวยเหลือสมาชิกไดกูเงินเพิ่ม 

เนื่องจากผูสูงอายุยังขาดรายไดและลูกหลานไมสงเงินมาให 
 

6.3  ควรมีการทบทวนการสงเงินคืน   
   เสนอใหทางกองทุนฯ ทบทวนระเบียบการชําระเงินคืนเปนรายปแทนรายงวด  ตองการ

ใหกําหนดชําระหนี้คืนเปนรายป เพราะผลผลิตยังไมเติบโตพอที่จะขายไดกําไร การชําระเปนรายเดือน

สามารถทําไดยาก 
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สรุป 

 

ผูกูยืมรายกลุมประกอบอาชีพเล้ียงสัตวมากที่สุด รองลงมาคือ ทํานา และงานฝมือ โดย

สมาชิกกลุมเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และอยูในชวงผูสูงอายุวัยตน คือ มีอายุระหวาง 60-69 ป  

รายไดของกลุม มีทั้งรายไดรายเดือน รายงวด และรายเดือนและรายงวดควบคูกันไป เหตุผลและความ

จําเปนในการกูยืม ผูกูใหเหตุผลวา ตองการสรางรายไดและตองการขยายอาชีพเพิ่มเติม โดยมีหัวหนา

กลุมเปนผูมีบทบาทในการตัดสินใจ ในดานการประเมินการประกอบอาชีพวัดไดจาก 1)ความสามารถ

ในการใชจายเงิน สรุปไดวา กลุมการกูยืมสวนใหญใชจายเงินตามแผนที่กําหนดไว 2) การมีระเบียบใน

การใชจายเงิน โดยกลุมสวนใหญมีการจัดเก็บใบเสร็จ แตไมมีการทําบัญชีคาใชจาย 3)ความกาวหนา

ในการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญเปนไปตามที่กําหนดเนื่องจากดําเนินงานตามแผนที่วางไว  

ประกอบกับการอนุมัติเปนไปตามเวลา และสัตวที่เล้ียงขายไดราคา  

ดานประสิทธิผลจากการนําเงินกูไปประกอบอาชีพ สรุปไดวา กลุมกูยืมนําเงินไปประกอบ

อาชีพเล้ียงสัตวมากที่สุด ทํานาและงานฝมือตามลําดับ และสวนใหญการประกอบอาชีพหลังไดรับ

เงินทุนของกลุมกูยืมดีข้ึนดวยปจจัย ประกอบดวยความเขมแข็งในตัวบุคคลของผูกู เงินทุนและ

กระบวนการผลิต  

ในสวนของปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการประกอบอาชีพของกลุมมี  6 ปจจัย ไดแก ผูกูมีอายุ

มาก การมีโรคประจําตัว เปนอาชีพที่ตองอาศัยระยะเวลาในการสรางรายได  สภาพแวดลอมที่กระทบ

ตออาชีพไดงาย ขาดการวางแผนในการประกอบอาชีพ และขาดการมีสวนรวมในการประกอบอาชีพ   

ดานการสงเงินคืน ผูกูรายกลุมสวนใหญมีความสามารถในการสงเงินคืนไดตามกําหนดทุกงวด โดยใช

วิธีสงเงินคืนดวยตนเองมากที่สุดและรองลงมาคือฝากลูกหลานไปสงที่สํานักงาน 

ในดานรายได พบวา ผลที่เกิดข้ึนหลังการกูยืมเงินไปประกอบอาชีพไมพบผูที่ไมมีรายได และ

มีผูมีรายไดเพิ่มข้ึนในชวง 5,001-20,000 บาทข้ึนไป และมีขอเสนอแนะใหกองทุนฯ ทบทวนปรับเพิ่ม

วงเงินในการกูยืมและระเบียบในการสงเงินคืน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพของผูกูรายกลุม 
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บทที่ 6 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ที่ไดรับการสนบัสนนุจากกองทุนผูสูงอายุ  

 
  

วัตถุประสงคประการหน่ึงของกองทุนผูสูงอายุ คือ การจายเงินสนับสนุน แผนงาน และ

โครงการในการสงเสริมและพัฒนาตนเอง ทั้งดานการศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมี

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

รวมถึงการจายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชนโดย

มิชอบ โดยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง และประสบปญหาความเดือดรอน ที่พัก อาหาร หรือเครื่องนุงหม 

เปนตน  

ต้ังแตเร่ิมดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ ไดมีการจายเงินตามวัตถุประสงคที่ระบุขางตนมา

โดยตลอด คณะวิจัยไดติดตามและประเมินผลเฉพาะโครงการที่ไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 

2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยแบบสอบถามตอบกลับ จํานวน 163 โครงการ การเก็บขอมูลเชิง

คุณภาพ โดยการสนทนากับผูแทนองคกรที่ไดรับทุนสนับสนุน จํานวน 10 โครงการ ผลการศึกษา

นําเสนอเปน 5 ตอน  

ตอนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของโครงการที่ไดรับการสนับสนุน  

ตอนที่ 2 การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการดําเนนิโครงการ  

ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลจากการดําเนนิโครงการ  

ตอนที่ 4 การเกิดผลกระทบจากการดําเนนิโครงการ  

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอาย ุ
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 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุน 
  

1.1 หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน    

  กองทุนผูสูงอายุ ไดกําหนดคุณสมบัติผูขอรับการสนับสนุนไดนั้น ตองเปนหนวยงาน

ดําเนินงานดานการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุ โดยกรณีหนวยงานจดทะเบียนนิติบุคคล

หรือไดรับการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแลว ตองมีการดําเนินงานดานการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุตอเนื่องจนถึงวันยื่น

คําขอไมนอยกวา 6 เดือน แตถาหากหนวยงานที่ขอทุนไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลหรือไมไดเปนองคกร

สาธารณประโยชน จะตองมีการดําเนินงานดานผูสูงอายุตอเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไมนอยกวาหนึ่งป 

และมีสวนราชการหรือหนวยงานองคกรของผูสูงอายุที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลรับรองผลงานดวย  

  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสุมตัวอยางโครงการที่ไดการสนับสนุนทุน ขอมูล

เกี่ยวกับประเภทของหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน สวนใหญ รอยละ 76.1 เปนองคกรของผูสูงอายุ 

คือ ชมรมผูสูงอายุ  รอยละ 7.4 เปนสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด และเปนเครือขาย

ชุมชน/ กลุม/ชมรมอ่ืน เทากัน รอยละ 4.3 เปนมูลนิธิ นอกนั้นเปนหนวยงานอ่ืนๆ  ไดแก ศูนยเรียนรู/ 

ศูนยอเนกประสงค ฯ กองทุนสวัสดิการในชุมชน อบต./ เทศบาล สถานบําบัด/ ฟนฟู/ สถานสงเคราะห  

(ตารางที่ 6.1)   

 ตารางที่ 6.1 
ประเภทของหนวยงานทีข่อรับทุน 

ประเภท จํานวน  รอยละ 

ชมรมผูสูงอาย ุ 124 76.1 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายฯุ ประจําจังหวดั 12 7.4 

เครือขายชุมชน/ กลุม/ชมรม 12 7.4 

มูลนิธ ิ 7 4.3 

ศูนยเรียนรู/ ศูนยอเนกประสงค ฯ 2 1.2 

กองทนุสวัสดิการในชุมชน 2 1.2 

อบต. / เทศบาล 2 1.2 

สถานบําบัด/ ฟนฟู/ สถานสงเคราะห  2 1.2 

รวม  163 100.0 
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ขอมูลเชิงคุณภาพที่เกิดจากการศึกษาโครงการ  10 โครงการที่ไดติดตามนั้นแบง

ประเภทของ หนวยงาน องคกร ชมรม ที่ขอรับการสนับสนุนไดเปน  2 ประเภทหลัก   

1) องคกรที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล แบงเปน 2 กลุมยอย คือ  

1.1) องคกรผูสูงอายุ เปนองคกรที่ดําเนินงานเพื่อการคุมครอง สงเสริม และ

สนับสนุนใหแกผูสูงอายุโดยตรง ในที่นี้ก็คือ สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดพะเยา สาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุ ฯ ประจําจังหวัดสุพรรณบุรี  ชมรมอนุรักษเพลงอีแซว อําเภอดอนเจดีย  ชมรม

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ บานโนนสูงใต ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเขาชัยสน  ชมรมผูสูงอายุ

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแหลมโตนด  

1.2) องคกรเอกชนท่ีเปนองคกรสาธารณประโยชน  มีวัตถุประสงคของ

องคกร มิใชเพื่อกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะ องคกรที่ขอรับการสนับสนุนในที่นี้คือ มูลนิธิหมอชาวบาน 

2)  องคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ทั้งองคกรผูสูงอายุ และองคกร

เอกชน ซึ่งในกรณีนี้คือ ชมรมผูสูงอายุเคหะลําดวนดินแดง ไดเขารวมเปนสมาชิกสหพันธชมรมผูสูงอาย ุ

กรุงเทพมหานคร และเปนชมรมที่มีกิจกรรมสนับสนุนผูสูงอายุในพื้นที่ชุมชนเขตดินแดง มาต้ังแตป 

2550 เมื่อขอทุนในป 2552 จึงมีคุณสมบัติเขาเกณฑ แมวาจะเปนองคกรที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติ

บุคคล  

1.2  การเขาถึงขอมูลของกองทุนฯ และการใหบริการในหนวยงาน   

 ขอมูลจากการติดตามโครงการ 10 โครงการเกี่ยวกับการเขาถึงขอมูลกองทุนผูสูงอายุ 

ซึ่งหมายถึง การรับทราบถึงขอมูลกองทุนผูสูงอายุ โดยตัวแทนของหนวยงาน องคกร และชมรม ซึ่งได

นําไปสูการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน รูปแบบของการเขาถึงขอมูลของกองทุนผูสูงอายุ เชน 

รับทราบจากประสานงานหนวยงานผูใหบริการ คือ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

รับทราบจากการอบรมพัฒนาศักยภาพของหนวยงานองคกรผูสูงอายุ  รับทราบจากติดตอ รับทราบ

จากการประชาสัมพันธของส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ แผนพับ และจากบุคคล เปนตน โครงการที่

ไดติดตามและประเมินผล มีการเขาถึงขอมูลกองทุนผูสูงอายุ แตกตางกันไปดังนี้  

1) เกิดจากรับทราบจากหนวยงานรับผิดชอบ  ไดแก โครงการคลังปญญา

ผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพื้นบานใหกับเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุไดทํางานรวมกับสํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี แลวไดทราบขาวกองทุนฯ จากเจาหนาที่  
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โ ค ร งกา รพัฒนา สุ ขภาพและกา ร ดู แล ผู สู ง อ ายุ เ คหะ ลํ าดวน ดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ทราบจากเจาหนาที่ เมื่อไปติดตอเร่ืองการจดทะเบียนเปนชมรมผูสูงอายุที่สํานัก

พัฒนาสังคมฯ 

2) การเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพของหนวยงานองคกรผูสูงอายุ 
ไดแก ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ ฯ จังหวัดพะเยา ไดเขารวมประชุมพัฒนาศักยภาพของแกนนํา

องคกรผูสูงอายุ และนําขาวสารที่ไดรับมาเลาสูกันฟงในคณะกรรมการของสาขาฯ นําไปสูการเขียน

โครงการขอรับทุนอุดหนุนโครงการ 3 โครงการ ไดแก  โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชมรมและ

เครือขายผูสูงอายุฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการเขียนโครงการ และ

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุ 

จังหวัดพะเยา 

 ผูแทนจากชมรมไดรวมอบรมการเขียนโครงการของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

จังหวัดพัทลุง และไดรับทราบขาวเร่ืองกองทุนผูสูงอายุ จากการเขารวมสัมมนา นําขาวสารที่ไดรับมา

เลาสูกันฟงในสมาชิกชมรมของตน นําไปสูการเขียนโครงการขอรับทุนอุดหนุน 2 โครงการ ไดแก  

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบล

เขาชัยสน และโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป 2552 

3) จากการประชาสัมพันธผานวิทยุกระจายเสียง เกิดจากผู รับผิดชอบ

โครงการไดทราบจากวิทยุกระจายเสียง แลวไดติดตอไปยังกองทุนผูสูงอายุ เพื่อสอบถามและขอ

คําปรึกษา แลวเขียนโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ สงขอรับทุนสนับสนุน  

4)  จากขยายผลโครงการ สืบเนื่องจากประธานสาขาสมาคมสภาฯ จังหวัด

สุพรรณบุรี ไดดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครผูดูแลผูสูงอายุมาในป 2551 แลวตองการขยาย

โครงการใหไปสูกลุมเปาหมายอื่น ไดมีการเผยแพรขอมูลไปยังหนวยงานอ่ืน และจัดทําโครงการอบรม

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป 2552 

ซึ่งจะเห็นวา แหลงขอมูลสําคัญที่ทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ มี

หลายชองทาง และมีหลากหลายวิธี ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ    
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1.3  ขนาดของโครงการท่ีเสนอ 

 กรอบวงเงินโครงการที่กองทุนผูสูงอายุ ใหการสนับสนุน แบงออกเปน 3 ขนาด คือ เล็ก 

กลาง ใหญ โดยโครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท และ

โครงการขนาดใหญ หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 300,000 บาท ข้ึนไป  

   ผลการศึกษาพบวา จํานวนเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 2552  ใน

โครงการขนาดเล็ก รอยละ 18.3 ขอรับทุนสนับสนุน 40,001 -50,000 บาท รอยละ 8.5 ขอรับทุน

สนับสนุน 30,001- 40,000 บาท ในโครงการกลาง รอยละ 32.7 ขอรับทุนสนับสนุนตํ่ากวา 100,000 

บาท รอยละ 11.8 ขอรับทุนสนับสนุน 100,001 - 150,000 บาท และในโครงการขนาดใหญ รอยละ 

2.6 ขอรับทุนสนับสนุน 300,001 - 400,000 บาท และมีเพียงรอยละ 0.7 ขอรับทุน 800,001 - 900,000 

บาท (ตารางที่ 6.3) 

ตารางที ่6.3 
จํานวนเงินทีข่อสนับสนุน  

จํานวนเงนิ จํานวน รอยละ 

โครงการขนาดเล็ก   

10,001 -20,000 บาท 6 3.9 

20,001 -30,000 บาท 7 4.6 

30,001 -40,000 บาท 13 8.5 

40,001 -50,000 บาท 28 18.3 

โครงการขนาดกลาง    

ตํ่ากวา 100,000 บาท 50 32.7 

100,001 -150,000 บาท 18 11.8 

150,001 - 200,000 บาท 13 8.5 

200,001 -250,000 บาท 7 4.6 

250,001 -300,000 บาท 3 2.0 
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ตารางที ่6.3  
จํานวนเงินทีข่อสนับสนุน  

จํานวนเงนิ จํานวน รอยละ 

โครงการขนาดใหญ    

300,001 -400,000 บาท 4 2.6 

400,001 -500,000 บาท 0 0.0 

500,001 -600,000 บาท 2 1.3 

600,001 -700,000 บาท 0 0.0 

700,001 -800,000 บาท 0 0.0 

800,001 -900,000 บาท 1 0.7 

900,001 บาทข้ึนไป  0 0.0 

รวม 152  100.0 
(* ไมตอบ 11 ราย)    

ขอมูลเชิงคุณภาพจากการศึกษาโครงการ ทั้ง 10 โครงการนั้น เปนโครงการขนาด

เล็กวงเงินไมเกิน 50,000 บาท  7 โครงการ และโครงการขนาดกลาง 3 โครงการ ซึ่งแยกประเภท

โครงการไดดังตาราง  

ประเภท ช่ือโครงการ 

โครงการขนาดเล็ก 
(ไมเกิน 50,000 บาท) 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการ
เขียนโครงการ 

• โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคม
ขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

• โครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพื้นบาน
ใหกับเด็กและเยาวชน 

• โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป  2552 

• โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ 
• โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป  2552 

• โครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง 
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 ประเภท ชื่อโครงการ 

โครงการขนาดกลาง 
(50,000–300,000 บาท) 

• โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชมรมและเครือขายผูสูงอายุ
ตําบล หมูบาน จังหวัดพะเยา 

• โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน   

• โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
สําหรับโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มูลนิธิหมอชาวบานเปนผูขอโครงการ

ไดเสนอขอรับการสนับสนุน เปนโครงการขนาดใหญ วงเงินไมเกิน 300,000 บาท ไดรับเงินอนุมัติ 

260,000 บาท  

1.4  ที่มาของโครงการ  

โครงการมีที่มาจากหลากหลายลักษณะ เชน การสํารวจความตองการของสมาชิกใน

ชมรม การไดเขาอบรมแลวไดรับความรูเพิ่มเติม ความหวงใยในสมาชิกการตระหนักถึงความจําเปนที่

ตองมีการเตรียมความพรอมในสังคมสูงวัยของประเทศไทย และความตองการอนุรักษและถายทอด  

ภูมิปญญาสูคนรุนหลัง และการปรึกษาหารือกับองคกรในทองถิ่น โดยองคกรที่ขอรับทุนแหงหนึ่งไดเลา

ใหฟงดังนี้     

“การทํางานนั้น ทางสภาของเราก็ไดทําการประสานงานกับ

ทองถิ่น วาเราจะทํางานกันอยางไร หรือจะเปนการจัดทําเปนเอกสาร ในแตละ

คร้ังในการจัดประชุมโดยจัดใหไวอําเภอละหน่ึงชุด สําหรับคนเขารวมกิจกรรมที่

จัดข้ึนนั้น ก็จะเชิญไปยังแตละตําบล เพื่อใหสงแกนนําของตําบลนั้นเขารวม

กิจกรรม ตําบลละ 2 คน หรือตําบลไหนใหญก็จะใหโควตา จํานวนผูเขารวมอยูมี

ประมาณ 4-5 คน โดยเปนคณะกรรมการในระดับตางๆ เชิญพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดไปรวมกับเราดวย และการทํางานก็เปนการทาํงาน

กันแบบเครือขาย เวลาไป พมจ. ก็ไปกับเรา เปนการเอาแกนนําของแตละตําบล

มาประชุมตําบลละ 2 คน หรือตําบลที่ใหญก็ 4-5 คน แลวมาคิดรวมกัน” เปนตน  

ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวม ที่มาของโครงการ มาจากสาระสําคัญดังนี้  

1) การสํารวจความตองการของสมาชิก  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลเขาชัยสน ได

สํารวจความตองการของผูสูงอายุ พบวา ความตองการอันดับหนึ่งคือ ตองการเดินทางไปทัศนศึกษา 

จึงเปนที่มาของการขอรับการสนับสนุนในโครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบล          

เขาชัยสน  
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2) การไดเขาอบรมความรู  ประธานสาขาสมาคมสภาฯ จังหวัดพะเยา ไปรวม

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนําชมรมผูสูงอายุ ซึ่งจัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย

จังหวัดพะเยา ไดนําขอมูลที่ไดรับมาปรึกษารวมกันในหมูคณะกรรมการบริหารสาขาสมาคมสภาฯ วา

ควรจะมีการดําเนินการอะไรบาง ทําใหไดขอรับการสนับสนุนในโครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ

ชมรมและเครือขายผูสูงอายุตําบล หมูบาน จังหวัดพะเยา และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางความสามารถในการเขียนโครงการ 

3) ความหวงใยในหมูสมาชิก ผูสูงอายุของบานโนนสูง หมูที่ 8 ตําบลโนนสูง 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ที่สวนมาก ไมมีโอกาสรวมกิจกรรมกับชุมชน/สังคม และไมไดรับการ
เอาใจใสสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใหมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีข้ึน จึงเปนที่มาของการขอรับการ
สนับสนุนโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ ชมรมผูสูงอายุสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแหลม
โตนด มีสมาชิก และชมรมเครือขาย กระจายอยูทั่วพื้นที่ 9 หมูบาน ของตําบลแหลมโตนด รวมถึง
ตําบลปนแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง การทํากิจกรรมรวมกลุมแตละคร้ังมีผูสูงอายุบางสวนที่ไม
สามารถมารวมกิจกรรมได ทําใหคณะกรรมการชมรมและสมาชิกมีความหวงใย และตองการไปเยี่ยม
เยียนใหกําลังใจแกสมาชิก จึงเปนที่มาของโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป  
2552 และกลุมผูสูงอายุที่อยูในชุมชนการเคหะดินแดง ไดรวมกลุมกันเปนชมรมผูสูงอายุการเคหะ
ลําดวนข้ึนเพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกันและใหความชวยเหลือกันในชุมชน จึงไดมีการเสนอขอรับ
การอุดหนุนโครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวนดินแดง  

4) การตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีการเตรียมความพรอมในสังคมสูงวัย
ของประเทศไทย  การเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุไทย จําเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับปญหาสุขภาพที่อาจเกิดข้ึน การพัฒนาความรูดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคอยางมี
คุณภาพ เพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ ไดใชเปนแนวทางในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ มูลนิธิ
หมอชาวบาน เปนองคกรสาธารณประโยชน  ไดตระหนักถึงความจําเปนที่ตองมีการเตรียมความพรอม 
จึงไดเขียนขอรับการสนับสนุนในโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ นอกจากนั้น สาขาสมาคมสภา
ผูสูงอายุฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ไดเห็นถึงความสําคัญของการใหความรูแกผูดูแลผูสูงอายุที่ถูกตอง
เหมาะสม ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุไดรับการดูแลอยางถูกวิธี มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได
ขอรับการอุดหนุนในโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป  2552 

5) ความตองการอนุรักษและถายทอดภูมิปญญาสูคนรุนหลัง นายเคลื่อน 
พวงพันธุ เปนผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาดานการรองเพลงอีแซวของจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงคจะ
สอนการรองเพลงอีแซวใหแกเด็กเยาวชนท่ีเปนนักเรียนในสุพรรณบุรี เพื่อเปนการเผยแพรและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหแกชนรุนหลัง จึงเปนที่มาของโครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรู
ดานศิลปะเพลงพื้นบานใหกับเด็กและเยาวชน  
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ตอนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ 

เปนการศึกษาผลการดําเนินงาน ดานความเหมาะสมของการใชเงินสนับสนุนใหเกิดผล

ตามวัตถุประสงค ซึ่งไดแก มีการดําเนินโครงการและมีความกาวหนาเทียบกับแผนที่วางไว และการใช

เงินอยางเหมาะสม ซึ่งกอนจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพดังกลาวนี้ คณะวิจัยขอนําเสนอข้ันตอนกอนที่

จะไดรับอนุมัติโครงการดังตอไปนี้   

2.1  ระยะเวลารอผลการพิจารณา  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาที่รอผลการพิจารณา นับต้ังแตสงโครงการแลว มี

ระยะเวลาแตกตางกัน โดยรอยละ 43.0 มีระยะเวลาในการรอ 3-4 เดือน รอยละ 25.7 ใชเวลารอ 5-6 

เดือน รอยละ18.8 ใชเวลารอ 1-2 เดือน และมีระยะรอผลการพิจารณาต้ังแต 7 เดือน ไปจนถึง12 เดือน 

มีรอยละ 10.2 และมากกวา 12 เดือน มีจํานวนรอยละ 2.3 (ตารางที่ 6.4) 

ตารางที่ 6.4 
ระยะเวลาทีร่อผลการพจิารณา 

ระยะเวลา จํานวน  รอยละ 

1-2 เดือน 24 18.8 

3-4 เดือน 55 43.0 

5-6 เดือน 33 25.7 

7-8 เดือน 8 6.3 

9-10 เดือน 3 2.3 

11-12 เดือน 2 1.6 

มากกวา 12 เดือน 3 2.3 

รวม   128 100.0 

(* ไมตอบ 35 ราย)   

 
ขอมูลเชิงคุณภาพอธิบาย กระบวนการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการ เมื่อ

หนวยงาน องคกร ชมรมผูสูงอายุไดเขียนโครงการตามแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุนผูสูงอายุ องคกรใดมีที่ต้ังสํานักงานอยูในพื้นที่ตางจังหวัด ตองนําสงใหแกสํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งทําหนาที่เปนสํานักงานกองทุนฯ สวนภูมิภาค เพื่อสงตอมา
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ยังหนวยงานกลาง หากเปนองคกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสงโครงการมายังกลุมกองทุน

ผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ไดโดยตรง โดยมีกลุมกองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการ

กองทุนผูสูงอายุ นําเสนอเร่ืองให ”คณะอนุกรรมการกล่ันกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืม

เงินทุนประกอบอาชีพ” พิจารณาใหความเห็นประเด็นกิจกรรมที่ควรสนับสนุนวา มีความสอดคลองกับ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ  เร่ืองหลักเกณฑ และเงื่อนไขอ่ืนที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจาก

กองทุนฯ  ผูสูงอายุและงบประมาณสนับสนุน เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวย

การบริหารกองทุนฯ  การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการ

กองทุนผูสูงอายุ จากนั้นนําเร่ืองเสนอตอ “คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ” เพื่อใหการพิจารณา

อนุมัติการจายเงิน แลวจึงแจงผลการพิจารณาใหแกองคกรที่ขอรับทุนสนับสนุนโครงการตอไป  

จากกระบวนการพิจารณาตัดสินโครงการขางตน ทําใหหนวยงานที่ขอรับทุนฯ  

มีระยะเวลาการรอรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติแตกตางกันไป ต้ังแต 2 เดือน -7 เดือน (ทั้งนี้ 

หนวยงานเร่ิมนับวันรอต้ังแตยื่นโครงการใหกับหนวยงานระดับจังหวัด) ตามความสมบูรณของเนื้อหา

โครงการ และหลักฐานประกอบการพิจารณา หากโครงการใดท่ีรายละเอียดในขอเสนอโครงการ 

ไมชัดเจน ก็จะตองมีการปรับปรุงแกไข และสงกลับมาใหกองทุนฯ อีกคร้ัง โดยโครงการที่ไดติดตาม

ประเมินผลคร้ังนี้มีระยะเวลาที่ไดการรอทราบผลการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

ระยะเวลา   ชื่อโครงการ 

2-3 เดือน  โครงการคายพัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน  

 โครงการสัญจรเย่ียมสมาชิกและชมรมเครือขายประจาํป  2552 

4 เดือน  โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคม

ขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

6 เดือน  โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

7 เดือน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการเขียน

โครงการ 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชมรมและเครือขายผูสูงอายุตําบล 

หมูบาน จังหวัดพะเยา 

 โครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง 
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2.2  ความยาก-งายในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน  

 ชมรม หนวยงาน องคกร ที่จะขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจัดกิจกรรมจากกองทุนผูสูงอายุ 

นั้น ตองเขียนคํารองในแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย

สาระสําคัญ 2 สวน คือ  
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป เปนสวนที่บอกใหทราบถึงขอมูลประวัติและผลงานโดยสังเขป 

เชน ชื่อโครงการ ประวัติผลงานของ รายละเอียดผูรับผิดชอบโครงการโดยยอ รายช่ือคณะกรรมการ
บริหาร วัตถุประสงคหลักขององคกร และผลการดําเนินงานที่ผานมาในรอบ 1 ป ที่ต้ังสํานักงาน (พรอม

แผนที่)  
สวนที่ 2 รายละเอียดขอมูลโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ  เปนสวนของ

ขอเสนอโครงการ  ประกอบดวย ชื่อโครงการที่เสนอขอ  จํานวนงบประมาณ หลักการและเหตุผล  

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินโครงการ วิธีการดําเนินงาน การ

ประเมินผล และผลที่คาดวาจะไดรับ 
จากการสนทนากับตัวแทนจากหนวยงาน องคกร ชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการอุดหนุน

โครงการ สะทอนความคิดเห็นในเร่ืองของแบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน ทั้งผูที่เห็นวา “งาย” 

ไมลําบากในการเขียนโครงการ และผูที่เห็นวา  “ยาก” ซับซอนไมเหมาะกับผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

1) กลุมที่เห็นวา “งาย” ไดแก ตัวแทนจากชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน 

ไดเขียนขอรับทุนสนับสนุนโครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน ตัวแทน

จากชมรมผูสูงอายุสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแหลมโตนด เขียนขอรับทุนสนับสนุนโครงการสัญจรเยี่ยม

สมาชิกและชมรมเครือขายประจําป 2552 และตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบานซึ่งเขียนขอรับทุน

สนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยผูแทนไดใหเหตุผลที่ทําใหเขียนโครงการไดอยาง

ราบร่ืน ไมมีปญหา เนื่องจาก 1) ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุ เปนอยางดี 2) เคยมี

ประสบการณขอทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนฯ สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มากอน 

3) เคยไดรับอนุมัติในโครงการที่คลายๆ กัน จึงสามารถนํามาปรับใชเปนแบบอยางได และ 4) ใหผูที่มี

ความรูความสามารถในการเขียนโครงการ ชวยเขียนโครงการใหตรงตามแบบฟอรมขอรับทุนสนับสนุน  

2)  กลุมที่เห็นวา “ยาก” ไดแก ตัวแทนจากสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัด

พะเยา ในป 2552 ไดเขียนขอรับทุนสนับสนุน มากถึง 6 โครงการ  ชมรมผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง 
เขียนขอรับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง และชมรม

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ บานโนนสูงใต จังหวัดกาฬสินธุ ขอรับทุนสนับสนุนในโครงการออก
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กําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ โดยผูแทนกลุมดังกลาว ไดใหเหตุผลประกอบวา  ผูสูงอายุสวนใหญ 

ที่ไมใชขาราชการเกษียณ จะมีระดับการศึกษาตํ่า ความรูนอย จึงไมสามารถเขียนโครงการที่เปน

แผนงานที่จัดทําข้ึนอยางมีระบบ มีจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดในการดําเนินงาน มีวัตถุประสงค และ 

การวัดประเมินที่ชัดเจนแนนอน จากคํากลาวที่วา ”ผมรูซึ้งวาโครงการผูสูงอายุหินแคไหน ผูสูงอายุกวา

จะเขียนได แตละโครงการนี้ มันยากเย็นเหลือเกิน อยาตัดโอกาสเขาเลย การขอโครงการนี้ ก็ยากเย็น 

เขียนยาก”   

อยางไรก็ตาม สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา ถึงแมมีความเห็นวาแบบเสนอ

ขอโครงการมีความยาก แตเห็นวากองทุนผูสูงอายุนั้นมีประโยชนตอผูสูงอายุมาก ดังนั้นจึงสนับสนุนให

ชมรมผูสูงอายุในจังหวัดพะเยาไดเขียนโครงการ เพื่อนํามาเปนทุนดําเนินกิจกรรมรวมกับสมาชิกของ

ชมรมผูสูงอายุ โดยมีการทํางานอยางเปนระบบในรูปแบบเครือขาย ชมรมที่จะเขียนขอรับการสนบัสนนุ

โครงการ สามารถนําโครงการที่เขียนมาปรึกษาหรือขอคําแนะนํากับคณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบเขต

พื้นที่นั้นๆ เปนผูชวยดูรายละเอียด ชวยตรวจความถูกตองและใหคําแนะนํา เพื่อใหกลับไปแกไขงานมา

สง เปนการทํางานในระดับสาขาสภากับตําบลตางๆ อําเภอตางๆ กอนที่จะสงไปยังสํานักงานพัฒนา

สังคมฯ จังหวัดตอไป “เปนการสงเสริมการทํางานรวมกัน คอยชวยแบงเบาภาระซ่ึงกันและกัน และเปน

การยอนตรวจสอบกันไดวาชมรมผูสูงอายุนั้น ไดมีการเคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมอะไรไปบางในแต

ละหมูบาน แตละอําเภอ หรือมีการเขียนขอโครงการเกี่ยวกับอะไรไปบาง แลวมีเกิดข้ึนบาง” ซึ่งทําให

สาขาสมาคมสภาฯ รับทราบขอมูลผูสูงอายุไดอยางครอบคลุม สามารถดูแลไดทั้งจังหวัด สงผลใหการ

ขับเคลื่อนหรือการพัฒนาไปไดอยางพรอมกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน และงายตอการพัฒนา 

จากคุณลักษณะโครงการตางๆ ที่ไดรับทุนสนับสนุน ผูไดรับทุนไดนําไปจัดโครงการตามที่

ไดกําหนดไว โดยมีจํานวนผูมีสวนรวมโครงการแตกตางกัน  
 
2.3 จํานวนผูมีสวนรวมโครงการ 

ขอมูลเชิงปริมาณ ไดนําเสนอจํานวนผูเขารวม ในการทํากิจกรรมขององคกรที่ไดรับการ

สนับสนุนทุน มีผูเขารวมโครงการแตกตางกัน โดยรอยละ 55.8 มีจํานวนผูเขารวมโครงการตํ่ากวา 100 คน 

รอยละ 28.2 มีผูเขารวมกิจกรรมในโครงการ 101-200 คน และมีรอยละ 3.2 มีจํานวนผูเขารวม

กิจกรรมในโครงการมากกวา 500 คน (ตารางที่ 6.5) 
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ตารางที่ 6.5 
จํานวนกรรมการและสมาชิกที่รวมในโครงการ 

จํานวน จํานวน  รอยละ 

ตํ่ากวา 100 คน 87 55.8 

101-200 คน 44 28.2 

201-300 คน 6 3.8 

301-400 คน 7 4.5 

401-500 คน 7 4.5 

มากกวา 500 คน 5 3.2 

รวม  156 100.0 

(* ไมตอบ 7 โครงการ)   

 

ผลจากการติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ พบวา สวนใหญมีผูรวมกิจกรรมมากกวา

เปาหมายที่กําหนดไว โดยเปาหมายและจํานวนผูรวมกิจกรรมแตละโครงการ ตัวอยางเชน  

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป  2552 ต้ังเปาหมาย               

จํานวนผูเขารวมโครงการไว 48 คน แตในการจัดกิจกรรม มีผูมารวมงาน จํานวน 80 คน    

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ต้ังเปาหมายผูเขารวมโครงการไว  240 คน แต

ในการจัดกิจกรรมมีผูมารวมงาน จํานวนกวา 300 คน 

โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน  ต้ังเปาหมาย

ผูเขารวมโครงการไว 100 คน แตในการจัดกิจกรรมมีผูมารวมงาน 110 คน 

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป  2552 ต้ังเปาหมาย

ผูเขารวมโครงการไว 327 คน แตในการจัดกิจกรรมมีผูมารวมงาน 266 คน 

มีเพียงโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ผูเขารวมกิจกรรม นอยกวาเปาหมายที่กําหนด กลาวคือ ไดต้ังเปาหมาย 118 คน แต

ในการจัดกิจกรรมมีผูมารวมงาน 78 คน  
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2.4 ผูเขารวมโครงการ (กลุมเปาหมายหลัก)  

ผูเขารวมโครงการ หมายถึง กลุมเปาหมายหลักในดําเนินกิจกรรมของโครงการตาม

เจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุฯ และกองทุนผูสูงอายุ ยอมหมายถึงผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม ผู

รวมโครงการสามารถมีวัยอ่ืนรวมดวยแตตองมีจํานวนนอยกวาจํานวนผูสูงอายุ สวนโครงการประเภท

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุก็สามารถมีบุคคลวัยอ่ืนๆ เปน

กลุมเปาหมายหลักได  จากโครงการที่ ติดตามและประเมินผลทั้ง  10 โครงการ  9 ใน  10 มี

กลุมเปาหมายเปนกลุมผูสูงอายุ ทั้งผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ หรือผูสูงอายุที่อยูในเขต

พื้นที่รับผิดชอบขององคกร เขตพื้นที่การใหบริการขององคกร 

นอกจากนี้ ยังมีกลุมเปาหมายรองเปนบุคคลวัยอ่ืนนอกเหนือจากกลุมผูสูงอายุเปน

กลุมเปาหมายรองในการจัดกิจกรรมโครงการดวย เชน มีกิจกรรมใหการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ

ซึ่งเปนบุคคลวัยอ่ืนรวมอยูดวย มีเพียงโครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูฯ จังหวัด

สุพรรณบุรี เทานั้น ที่มีกลุมเปาหมายหลักเปนบุคคลวัยอ่ืนที่วัยใชผูสูงอายุ โดยมีเปาหมายเปนวัยเด็ก

นักเรียน เนื่องจากวาเปนโครงการถายทอดภูมิปญญาของผูสูงอายุ 

กิจกรรมของโครงการที่ไดจัดข้ึน นอกเหนือจากกลุมเปาหมายหลักแลว ยังเกี่ยวของ

กับบุคคล หรือหนวยงาน องคกรอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และมีบทบาทสําคัญตอ

กิจกรรมที่จะสนับสนุนใหโครงการสามารถดําเนินการสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคได หนวยงาน

เหลานี้  ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โรงพยาบาล  สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ

องคกรเอกชน โดยโครงการที่ไดติดตามและประเมินผล มีผูเขารวมโครงการเปน 

กลุมเปาหมายหลัก ไดแก คณะกรรมการการดําเนินงานและตัวแทนของแตละ

หมูบาน ตําบล ที่เปนเครือขายของสาขาสมาคมสภาฯ ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรม และผูที่อยูในชุมชน 

ผูดูแลผูสูงอายุ และอาสาสมัครในชุมชน ครอบครัว ญาติของผูสูงอายุ และนักเรียนในโรงเรียน 

กลุมองคกรสนับสนุน  มีดังนี้  

1) สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด เปนองคกรหลักในการดําเนินงาน 

มีบทบาทบริหารโครงการ และจัดกิจกรรมใหเครือขาย   

2) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมเปนเครือขายเม่ือมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมจะมารวมดําเนินการและรวมเขียนโครงการ   

3) โรงพยาบาลสนับสนุนดานงบประมาณ สถานที่ และบุคลากรชวยเปนพี่เล้ียง

ใหแกอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
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4) สถานีอนามัย สนับสนุนสถานที่ และเจาหนาที่  

5) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนวิทยากร  
6) เทศบาล สนับสนุนทุนสําหรับคาน้ํามันรถ และเจาหนาที่อํานวยความสะดวกใน

ระหวางการจัดกิจกรรม   

2.5  การพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมกิจกรรม  

ในการจัดกิจกรรมของโครงการ หลายโครงการที่มีจํานวนผูมารวมกิจกรรมมากเกินกวา

ที่กําหนดงบประมาณไว เชน โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ที่จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบาน กําหนด

จํานวนผูเขารวมอบรม ไวคร้ังละ 80 คน แตมีผูมารวมกิจกรรมแตละครั้งสูงถึง 100 คน ทําใหเอกสาร

ความรูที่จัดเตรียมมาแจกไมเพียงพอ โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัย

สน มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมมากกวาเปาหมายที่ต้ังไว จาก 100 มารวม 120 คน จึงไดกําหนด

หลักเกณฑในการพิจารณา 1)เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 2) ความสม่ําเสมอในการมารวมกิจกรรม 3) 

ครอบครัวตองยินยอม 4) ไมมีปญหาสุขภาพ และ 5) พิจารณาในกรณีที่ผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง หรือ

ลูกหลานละเลยไมเอาใจใส 
 

2.6  บทบาทของสมาชิก 

ในการดําเนินโครงการที่ไดติดตามและประเมินผลคร้ังนี้ สามารถแบงบทบาทของ

สมาชิกผูมีสวนรวมในโครงการเปน 2 บทบาทหลัก คือ  

1) บทบาทผูนํา  เปนบทบาทของหนวยงานที่ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ ไดแก 

คณะกรรมการบริหารของสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา และคณะกรรมการบริหารของ

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดสุพรรณบุรี  ผูรับผิดชอบโครงการ (มูลนิธิหมอชาวบาน) ประธาน 

รองฯ และเลขานุการ ของชมรมผูสูงอายุการเคหะลําดวน  ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน และ

ชมรมผูสูงอายุแหลมโตนด มีบทบาทดังนี้  

1. รางโครงการ สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิกชมรม   

2. วางแผนการดําเนินการ และงบประมาณ 

3. คิดกิจกรรม  

4. ดําเนินประสานงานเพื่อดําเนนิกิจกรรมตางๆ  

5. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเงนิ และจัดทําบัญชีคาใชจาย  

6. ประเมนิผลการจัดโครงการ  

7. เขียนรายงานผลการดําเนินการ 
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2) บทบาทผูปฏิบัติ สวนใหญเปนกลุมเปาหมายโครงการ เปนผูสูงอายุทีเ่ขารวม

กิจกรรม มีบทบาทดังนี ้

1. รวมประชุม เพื่อแลกเปล่ียนความคิดในการจัดโครงการ  

2. ใหความรวมมือโดยการเขารวมกิจกรรม  

3. สะทอนการปฏิบัติกิจกรรม ในการประเมินผลโครงการ 

2.7  ความกาวหนาของโครงการ 

เปนการสอบถามถึงความกาวหนาโครงการภายหลังไดรับทุนสนับสนุนแลวมีการ

ดําเนินการแลวเสร็จไปอยางไร พบวา รอยละ 95.7 มีการดําเนินการเสร็จส้ินแลว มีเพียงรอยละ 4.3 

โครงการยังไมเสร็จส้ินยังดําเนินการอยู  

2.8  ความสอดคลองของการดําเนินงานและแผนงาน  

 โดยทั่วไปโครงการตางๆ มีการวางแผนการทํางานไวลวงหนา และหากมีการวางแผนที่

ดี การดําเนินโครงการจะเปนไปตามแผนท่ีวางไว ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานโครงการเปนไป

ตามแผนงานที่วางไวหรือไม รอยละ 80.9 ระบุวา เปนไปตามแผน รอยละ 15.4 ลาชากวาที่กําหนด 

และรอยละ 3.7 เร็วกวาแผนที่กําหนด อยางไรก็ตาม เมื่อใหผูตอบประเมินความสําเร็จของการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดในภาพรวม รอยละ 72.2 ระบุวา ประสบความสําเร็จระดับมาก 

รอยละ 27.8 ประสบความสําเร็จระดับปานกลาง (ตารางที่ 6.6)  

ตารางที่ 6.6 
  ความสอดคลองของการดําเนินงานและแผนงาน 

ความสอดคลอง จํานวน  รอยละ 

ลาชากวากําหนด 25 15.4 

เปนไปตามกาํหนด 131 80.9 

เร็วกวาทีก่ําหนดไว 6 3.7 

รวม  162  100.0 
(* ไมตอบ 1 โครงการ) 

 

ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพจากกรณีศึกษา สามารถอธิบายขยายความไดดังนี้  
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1) กลุ มที ่สามารถดําเนินงานไดเปนไปตามแผนงานที ่กําหนดไว 
เนื่องจากไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนชวงที่กําหนดในแผนพอดี และอีกโครงการหนึ่งเนื่องจากไดกําหนด

ชวงระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมใหยืดหยุนได เปนไปตามความเหมาะสม 

2) กลุมที่ดําเนินงานลาชากวาแผนงานที่กําหนดไว ใหเหตุผลวา เนื่องจาก

การอนุมัติโครงการลาชากวาที่กําหนดไว กลาวคือ คาดวาจะทราบผลพิจารณาภายในระยะเวลา 2-3 

เดือน แตความเปนจริง กวาจะไดรับทราบผลการอนุมัติไดเขาไปในเดือนที่ 4 แลว ทําใหกระทบตอ

แผนงานที ่จะดําเนินการตอไป เชนเดียวกับโครงการสรางเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ มูลนิธิ                

หมอชาวบานซึ่งเปนองคกรขอรับการสนับสนุนไดวางแผนงานดําเนินการ ตามที่ไดเสนอโครงการไป 

คือ ระหวางมิถุนายน –พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากรอการอนุมัติกวา 6 เดือน ทําใหมีการเลื่อน

กิจกรรมที่จัดมาเปนระหวางกรกฎาคม–พฤศจิกายน 2553 สวนอีกโครงการหนึ่งไดเขียนโครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมจากกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งไดถูกสงกลับมาปรับปรุงแกไขโครงการ 3 คร้ัง ทํา

ใหแผนกําหนดการที่วางไวตองเปลี่ยนตามไปดวย และทําใหกิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 

ยังอยูระหวางการดําเนินการ   
 

2.9 ความเหมาะสมของการใชจายเงินสนับสนุน  

การพิจารณาความเหมาะสมของการใชเงินในกระบวนการจัดทําโครงการ โดย

พิจารณาจาก การใชเงินที่ไดเปนไปตามแผนการเงิน และใชจายเงินอยางประหยัด  

2.9.1  การใชเงินที่ไดเปนไปตามแผนการเงิน  รอยละ 89.0 ใชจายเงินเปนไป

ตามแผน มีเพียงรอยละ 11.0 ไมเปนไปตามแผน  

(1)  เหตุผลทีก่ารใชจายเงนิเปนไปตามแผนฯ 

 โดยเหตุผลที่เปนไปตามแผนการเงิน รอยละ 70.6 มีการปฏิบัติตามที่กําหนด

อยางชัดเจน ครบถวน และมีการบริหารจัดการที่ดี รอยละ 29.4 มีการปฏิบัติตามระเบียบการจายเงิน 

ตระหนักถึงคุณคาของเงิน และมีการใชจายอยางประหยัด ซึ่งจะเห็นวา ความสําเร็จที่เกิดข้ึน เกิดจาก

ความสามารถในการจัดการของชมรมผูสูงอายุ (ตารางที่ 6.7)  
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ตารางที่ 6.7 
เหตุผลที่การใชจายเงินเปนไปตามแผนฯ 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

มีการปฏิบัติตามทีก่ําหนดอยางชัดเจน ครบถวน และมีการ

บริหารจัดการที่ดี  

 

72 70.6 

มีการปฏิบัติตามระเบียบการจายเงนิ ตระหนกัถึงคุณคาของเงนิ 

และมีการใชจายอยางประหยัด 

 

30 29.4 

รวม 102 100.0 

(2)   เหตุผลทีก่ารใชจายเงนิไมเปนไปตามแผนฯ 

สวนกลุมเหตุผลที่การใชจายเงินไมเปนไปตามแผนนั้น ถึงแมจะมีไมมาก          

แตเหตุผลที่นําเสนอ เปนส่ิงที่สําคัญตอการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ โดยรอยละ 70.0 

ระบุวา เนื่องจากยอดเงินที่ไดรับอนุมัตินอยกวาที่ขอ ทําใหการดําเนินโครงการมีผลกระทบหลาย

ประการ นอกนั้นเปนเหตุผลที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินนอยกวาที่ขอทั้งส้ิน (ตารางที่ 6.8) 

ตารางที่ 6.8 
เหตุผลที่การใชจายเงินไมเปนไปตามแผนฯ 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

ยอดเงินท่ีอนุมัติไดนอยกวาท่ีขอ มีผลกระทบตอโครงการดังน้ี ทําให

ตองลดปริมาณและกิจกรรมท่ีกําหนดไว; ตองจายเงินขององคกร

เพิ่มเขาไป; ทําใหกิจกรรมและกระบวนการตางๆ ของโครงการตอง

ปรับเปล่ียน; ตองลดคาอาหารกลางวันสําหรับผูสูงอายุ   

 

 

 

14 70.0 

ตัดลดจํานวนผูเขารวมกิจกรรมถูกลดทอนลง เน่ืองจากไดเงินนอย 1 5.0 

เวลาอนุมัติชากวากําหนดการเดิม, ไดรับอนุมติัชา/ ตองเลื่อนการ

ดําเนินงานออกไป 

 

1 5.0 

เงินท่ีไดรับอนุมติัไมเพียงพอ ทําใหตองเฉล่ียจากกิจกรรมอื่นแทน 1 5.0 

ตองประหยัดและปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด, กะเหม็ดกะแหม 1 5.0 

กิจกรรมตางตองเนนคุณภาพ แตงบประมาณใหนอย จึงไมมีคุณภาพ 1 5.0 

ตองการวัสดุและครุภัณฑท่ีมีคุณภาพ แตเงินอนุมัติไมพอ 1 5.0 

รวม 20 100.0 
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ขอมูลจากการสนทนากลุมกับองคกรที่ไดรับทุนสนับสนุน ไดอธิบายถึงปญหาการใช

จายเงินงบประมาณที่แตละโครงการขอไปนั้น ถูกตัดงบประมาณ คือไดไมครบ ไมไดเปนไปตามที่เขียน

ไป  เกณฑที่นํามาตัดสินพิจารณางบประมาณนั้น เปนเกณฑที่ไมเหมาะสม การพิจารณาอนุมัติ

โครงการมีความลาชา สงผลใหไดรับงบประมาณลาชา ซึ่งมีผลตอการใชจายเงิน เนื่องจากวา ชวงที่

ของบไปกับกองทุนอนุมัติจายเงิน  ส่ิงของไดข้ึนราคาไปแลว นอกจากนี้ ตองการอนุมัติสนับสนุนเงินคา

ประชุมเตรียมงาน โดยมีรายละเอียดตามคําบอกเลา ดังนี้  

“กองทุนฯ มีความเขม ความเขมของกองทุนฯ เมื่อมีเกณฑก็

เปนเกณฑที่มันล็อกหมด ภายในอําเภอให 50 ตางอําเภอให 100 ยิ่งอําเภอหลังเขา 

เนี่ยได 100 เนี่ย อันเนี่ย เขาทําไมเอาเปรียบผูสูงอายุ หละทีขาราชการไดกิโลเมตร

ละ 4 บาท ผูสูงอายุเปนคนมีเงินเหรอ เขาขาดโอกาส มาต้ังเกณฑตัดเงิน ยิ่งขาด

โอกาสไปใหญ” 

  “การจัดประชุมคาอาหารให 50 พอไปได แตมันก็ตางกัน ใน

เมืองมันก็สูงกวา แตเขาใชอัตราเดียวกันผูสูงอายุไมมีสิทธิไปจัดที่โรงแรมหรอก โนน 

ที่ศาลาวัด” 

“ในการเขียนโครงการสวนใหญเปนการออกกําลังกาย ที่ขอไป

นั้นก็ไมรูวาตลาดเขาข้ึนราคา ก็ขาดทุนอีก กองทุนฯ ไมมีการใหเพิ่ม มีแตการตัด 

งบประมาณโดนตัดกันไปเยอะ ขอเสนอแนะแมแตเกณฑของกองทุนฯ เมื่อกอนไมมี 

คลายวาคณะกรรมการที่พิจารณา จะใหอยางไรก็ได นาจะใหชาวบานเขาพอดีบาง 

เร่ืองคาใชจาย เราทํางานดวยจิตอาสา” 

  “การพิจารณาก็ใชเวลาที่นานประมาณ 4 เดือน กวาจะไดมา จึงตอง

มีการวางแผนใหดีเพื่อใหไดเงินมาพอใช กองทุนฯ วาจะพิจารณากองทุนฯ ก็นาน 

4 เดือนกวาจะไดมา พิจารณางบชา เดือนกันยายน ก็ไมพิจารณา เพราะหยุด

พิจารณา ทําไมก็ไมรู เสนอโครงการไป ทั้งโดนตัดงบแลวยังลดจํานวนคนอีก”  

“ผมอยากใหผูสูงอายุไดเขารวมอยางหลากหลายและทั่วถึง จะไดเปน

การทํางานเพื่อบูรณาการไดใหทุกคนเกิดการเรียนรูรวมกัน มีกําลังวังชามีหัวคิด

อยูก็จะทําตอไป”  

 “คาการจัดประชุม ทําไมไมอนุมัติใหบาง เราจะตองมีการเตรียมการ

กอนมีการปฏิบัติงานมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรรมการดําเนินงาน 3 
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เดือนตอคร้ัง ของบไปไดไมเต็มที่ การใชจายเราของบไป เพื่อใหพอใชแตทาง

กองทุนฯ ก็ตัดใหเราไมพอใช เขามีหนาที่ตัดเหรอ ผมรูซึ้งวา โครงการผูสูงอายุหิน

แคไหน ทําเสร็จ ก็สรุปผลสง เชนโครงการที่ 2 ขอเงินเพื่อการประชุม ก็ไมให ไมให

เราทํางานหรือไง” 

2.9.2  การใชจายเงินอยางประหยัด 
     พิจารณาจาก การนําเงินไปใชทํากิจกรรม นอกเหนือจากการทําโครงการ 

พบวา รอยละ 90.6 ระบุวา ไมไดนําเงินไปทําโครงการอ่ืน รอยละ 9.4 ตอบวา นาํไปทาํกิจกรรมอ่ืน ซึ่ง

แสดงวา ยังมีชมรม/หนวยงานบางแหงใชจายเงินไมเหมาะสม  

2.10  การรายงานผลการดําเนินกิจกรรม การสงใบเสร็จ และความโปรงใส   

เมื่อทําโครงการเสร็จส้ินแลว ผูรับทุนสนับสนุนตองเขียนรายงานผลการดําเนินงานแก

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด พบวา รอยละ 97.5 รายงานผลเรียบรอยแลว 

และรอยละ 2.5 ยังไมไดสงรายงาน โดยใหเหตุผลวา กําลังจัดทําอยู/ เพราะขาดเอกสารบางอยาง / 

กําลังจัดเตรียมประเมินผลโครงการ และกิจกรรมยังไมเสร็จส้ิน หรืออยูระหวางแปลเปนภาษาอังกฤษ 

(รายงานสถานการณผูสูงอายุ) นอกจากนั้นแลว ผูรับทุนตองจัดสงใบสําคัญรับเงิน ใหแกพฒันาสังคมฯ 

ดวยเชนกัน พบวา รอยละ 94.9 สงใบเสร็จเรียบรอยแลว อีกรอยละ 5.1 ยังไมไดสง สําหรับการช้ีแจง

เร่ืองการใชจายเงินแกสมาชิก เปนส่ิงที่ชมรม/หนวยงาน  ที่ไดรับเงินสนับสนุนควรกระทําเพื่อแสดงถึง

ความโปรงใส รอยละ 96.9 มีการชี้แจงเร่ืองเงินแกสมาชิก และมีรอยละ 3.1 ที่ไมไดทําในเร่ืองนี้ (ตาราง

ที่ 6.9) 
ตารางที่ 6.9 

การรายงานผลการดําเนนิกิจกรรม การสงใบเสร็จ และความโปรงใส   

 จํานวน  รอยละ 

การรายงานผลการดําเนนิกิจกรรม*   

สงแลว 155 97.5 

ยังไมสง 4 2.5 

รวม 159 100.0 

การสงใบเสรจ็**   

สงแลว 149 94.9 

ยังไมสง 8 5.1 

รวม 157 100.0 
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ตารางที่ 6.9 
การรายงานผลการดําเนนิกิจกรรม การสงใบเสร็จ และความโปรงใส   

 จํานวน  รอยละ 

ชี้แจงเรือ่งเงิน***   

ทํา 156 96.9 

ไมไดทํา 5  3.1 

รวม   161 100.0 

(*ไมตอบ 4 โครงการ,  **ไมตอบ 6 โครงการ, ***ไมตอบ 2 โครงการ) 
 

ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุมรวมกับผูแทนจากองคกรที่

ไดรับทุน  ไดแก กรรมการชมรมผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่เปนผูถายทอดภูมิปญญา และผูจัดการแผนงาน 

เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการเงินและรายงานผลการดําเนินโครงการ พบวา 8 ใน 10 โครงการ ไดสง

รายงานผลการดําเนินโครงการเรียบรอยแลว มี 2 โครงการ ไดแก โครงการคลังปญญาผูสูงอายุฯ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ผูสูงอายุที่เปนวิทยากรถายทอดภูมิปญญาไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาสังคมฯ 

จังหวัดสุพรรณบุรี เปนผูรับผิดชอบเอกสารการเงิน รวมถึงการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และ

โครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุของชมรมผูสูงอายุเคหะดินแดง ยังดําเนินกิจกรรมไมแลว

เสร็จในชวงคณะวิจัยเก็บขอมูล  

คณะวิจัยไดต้ังขอสังเกตวา การปรับลดเงินในกิจกรรมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค

ของโครงการ  และหนวยงานจึงมิไดจัดกิจกรรมดังกลาว แตในรายงานผลการดําเนินงานยังคงปรากฏ 

วัตถุประสงคครบดังเดิม เชน โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายฯ ถูกตัดงบประมาณ

เกี่ยวกับเงินที่ชมรมจะมอบใหแกผูสูงอายุที่ไดรับการเยี่ยม โดยการเย่ียมบานและมอบเงินใหแก

ผูสูงอายุที่ไดรับการเยี่ยมเปนวัตถุประสงคขอหนึ่งของโครงการ  ดังนั้นชมรมจึงไมมีการดําเนินกิจกรรมนี้  

และไดจัดรายงานผลการดําเนินงานใหกับสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดฯ เรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม 

ในรายงานยังระบุวัตถุประสงคการเยี่ยมบานและมอบเงินดังเดิม ซึ่งสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ควร

ตรวจสอบใหละเอียดกวานี้         

ดานการจัดทําเอกสารการเงิน ผูแทนจากองคกรสวนใหญสามารถจัดทําได เพราะได

บุคคลที่มีความรูมารวมในองคกร และมอบใหรับผิดชอบการจัดทําบัญชีโครงการ  ตัวอยางเชน 

กรรมการของชมรมผูสูงอายุแหลมโตนดที่ดําเนินโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกฯ  กลาวถึงเร่ืองนี้วา “ทุก

อยาง เราทําตามระเบียบกฎเกณฑที่กําหนดไว รายงานผลการปฏิบัติงาน ผมเปนผูจัดทําเอง แตให

กรรมการแตละคนเปนผูรวบรวมขอมูลมาให โดยจัดแบงหนาที่กันไป วาใครจะรับผิดชอบเก็บขอมูล
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ประเด็นไหน สวนใบเสร็จ ทําอยางเปนระบบ เพราะคนทําบัญชีเปนอดีตขาราชการมากอน ไมยาก ทุก

กิจกรรมโปรงใส ตรวจสอบไดหมด”    

อยางไรก็ตาม พบวา มี 1 โครงการ (จาก 10 โครงการ ) คือ โครงการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพผูสูงอายุ จัดโดยชมรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพผูสูงอายุ บานโนนสูงใต จังหวัดกาฬสินธุ 

ไดมีการจัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ

เรียบรอยแลว มีความถูกตองในบัญชีการรับ-จายเงิน แตพบความไมสอดคลองในกําหนดการของ

กิจกรรม กลาวคือ กําหนดจัด 2 วัน คือวันที่ 6-7 มีนาคม 2553 แตจากการสนทนากลุมกับสมาชิก

ผูสูงอายุและคณะกรรมการจัดงาน (22 ธันวาคม 2553) ตางเลาตรงกันวาไดจัดเพียง 1 วัน คือวันที่ 6 

มีนาคมเทานั้น (ทั้งนี้สอดคลองกับจดหมายเชิญผูเขารวมพิธีเปดฯ วันที่ 6 มี.ค.53 เวลา 9.00 น. และ

พิธีปดอบรมโครงการ วันที่ 6 มี.ค.53 เวลา 15.30 น.) สวนจํานวนผูเขารวมโครงการ ไมสามารถ

ตรวจสอบจํานวนแนนอนได เนื่องจากมีการลงช่ือผูเขารวมประชุมเปนเอกสาร 2 ชุด ชุดที่ 1 มีผูเขียน

รายช่ือสมาชิกไวใหเรียบรอยจํานวน 107 คน ใหสมาชิกมาลงนามทั้ง 2 วัน คือ 6, 7 ชุดที่ 2 เปนบัญชีที่

ผูเขารวมมาเขียนช่ือลงนามเองมีผูลงนาม 73 คน  ซึ่งจะเห็นวาการรายงานผลเปนเอกสารและขอมูลที่

เกิดข้ึนจริง มีความไมสอดคลองกับโครงการที่ไดรับอนุมัติ กองทุนผูสูงอายุควรมีการเพิ่มเจาหนาที่หรือ

ผูติดตามตรวจสอบการจัดทําโครงการใหมากข้ึน  

  

2.11   การนําเงินไปใชถูกตองตามระเบียบ 

การนําเงินไปใชถูกตองตามระเบียบหลักเกณฑที่กองทุนฯ กําหนด ซึ่งแตละโครงการ

มีการนําเงินที่ไดรับไปดําเนินการตามที่ไดเขียนไวในขอเสนอโครงการ ตัวอยางเชน  

ผูสูงอายุที่เปนวิทยากรในโครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรู เงินที่ไดรับ

ถูกนําไปใชเปนคาวิทยากร และอีกสวนก็ไดนําไปซื้ออุปกรณสําหรับการสอนใหแกโรงเรียนที่ไปสอน  

มูลนิธิหมอชาวบานซ่ึงจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ เปนโครงการจัดอบรม จึงมีคาใชจาย

หลายอยาง เชน  1) คาอาหารวาง 2) คาอาหารกลางวัน   3) คาเอกสาร  4) คาตอบแทนวิทยากร 5) 

คาสถานที่ 6)คาประเมินผล 7) คาติดตอประสานงาน ซึ่งเปนรายการตามที่ไดแจงไวในขอเสนอ

โครงการ  

แตไดพบวา โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพผูสูงอายุ ฯ จังหวัดกาฬสินธุ ไมไดใช

เงินตามระเบียบหลักเกณฑ กลาวคือ ไมไดจัดกิจกรรมตรงตามที่กําหนด ขอเท็จจริงที่พบคือ มีการจัด

อบรมดําเนินการข้ึนในวันที่ 6 มีนาคม เพียงวันเดียว และไมเต็มวัน (จากที่ไดเสนอโครงการ 2 วัน)

ขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรม ไดใจความวา “ทํากิจกรรมทั้งตําบล ในวันที่มี

การจัดกิจกรรมนั้น มีการจัดสถานที่ตรงน้ี (ลานอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลโนนสูง) อยาง
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สวยงาม  ใหอดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัดกาฬสินธุมาเปดการอบรม มีฐานอยูอยางไรกิน

อยางไร การเลนกิจกรรม มีการกินขาวสังสรรค แสดงการออกกําลังกายรําไมพองรวมกัน พารองเพลง 

ใหความรูเร่ืองสิทธิ ไมมีเอกสารแจก” นอกจากนี้ ผูรับเปนแมครัว กลาวถึงงานในวันนั้นวา “เดิมไดรับ

เงินคาอาหาร 1,500 บาท มีเพื่อนบานมาชวยกันทํากับลูก ๆ หลาน ๆ แตก็มีการเบิกเร่ือยถึงประมาณ 

4,000-5,000 บาท และใหคนลางจานคนละ 100 บาท พวกเมียผูใหญบานและในวันนั้น ใครมีอะไรก็

เอามาชวยกัน ไดเงินคารถคนละ 60 บาท ก็พากันกลับ อาหารที่ทําวันนั้น ก็มี ตมปลา ผัดหมู ตํามะกอ 

แกงเผ็ด ลาบเนื้อ” และ”ชวงบายก็ไมคอยอยูกัน มีจํานวนผูเขารวมประมาณ 70 คน” แสดงใหเห็นวา 

กําหนดการมีการเปล่ียนแปลงไป หลังจากการรับประทานอาหารแลว สมาชิกไมไดอยูรวมกิจกรรมใน

ภาคบายตอ สวนใหญทยอยกันกลับบานเปนจํานวนมาก   

 
 

ตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 

ประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ พิจารณาไดจากการที่หนวยงาน/ องคกร/ ชมรม/

กลุม ไดนําเงินไดรับการจัดกิจกรรมตามที่ไดระบุไวในขอเสนอโครงการ และโครงการนั้นตอบสนอง

ตอผูสูงอายุ ผลการศึกษามีดังนี้    

การจัดกิจกรรมตามที่ไดระบุไวในขอเสนอโครงการ 
องคการที่ไดรับทุนสนับสนุนจะตองดําเนินกิจกรรมตามที่ไดระบุไวในขอเสนอโครงการ 

โดยมีรายละเอียดที่เกี ่ยวของกับการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ประเภทของโครงการที่ไดรับเงิน

สนับสนุน  

3.1 ประเภทของโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุน  

 หลังจากที่สงคํารองขอรับการสนับสนุน และใชเวลารอผลการอนุมัติระยะเวลา

หนึ่ง กลุมตัวอยางก็ไดรับการอนุมัติใหการสนับสนุนโครงการ โดยโครงการที่ผูสูงอายุขอรับเงิน

สนับสนุน รอยละ 43.7 เปนโครงการสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสูงอายุ เชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพแกนนําผูสูงอายุโรงพยาบาล โครงการอบรมใหความรูแกอาสาสมัครและใหความรูแก

ผูสูงอายุในดานการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกาย โครงการผูสูงวัยยิ้มได โครงการฝกอบรมการ

เขียนโครงการ  การอบรมแกนนําออกกําลังกายและรวมพลังออกกําลังกาย เปนตน รอยละ 24.7 เปน

โครงการดูแลสุขภาพ เชน โครงการสรางเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุมีความรู

ในการปฏิบัติตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุขและมีคุณคา โครงการสรางเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต
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ผูสูงอายุ โครงการอบรมปฏิบัติธรรมและการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความสุขแกผูสูงอายุ 

โครงการสรางเสริมสุขภาพกายจิตแจมใสใหผูสูงอายุแบบบูรณาการ เปนตน และรอยละ 21.5 เปน

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา  เชน  โครงการการใหความรูในดานการฟอนรํา การตีกลอง 

โครงการจักสานงานไมไผ เปนตน นอกนั้นเปนโครงการเปนโครงการเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งให

ผูนําองคกรผูสูงอายุ และเครือขาย รวมทั้งมีโครงการระดับชาติ 1 โครงการ (ตารางที่ 6.10) 
ตารางที่ 6.10 

ประเภทของโครงการที่ไดรับเงินสนับสนุน 

ประเภทโครงการ จํานวน  รอยละ 

การสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสูงอายุ 69 43.7 

การดูแลสุขภาพ 39 24.7 

การอนุรักษวฒันธรรมและภูมิปญญา 34 21.5 

การสรางความเขมแข็งใหผูนําองคกรผูสูงอายุและ

เครือขาย 

8 

5.1 

โครงการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุในที่สาธารณะ 

 

4 2.5 

สถานสงเคราะห/ การดูแลผูสูงอาย ุ 2 1.3 

โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายทุี่บานหรือชุมชน 1 0.6 

กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการทาํกิจกรรมเพื่อ

ผูสูงอายุในระดับชาติ 

 

1 0.6 

รวม  158 100.0 
(*ไมตอบ 5 โครงการ)     

 การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โครงการตัวอยางที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน

ผูสูงอายุ ในป 2552 มีจํานวนโครงการที่คณะวิจัยไดติดตามและประเมินผล รวม 10 โครงการ  เปนการ

ติดตาม 3 โครงการที่อยูในจังหวัดพะเยา ติดตามโครงการอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพัทลุง และ

กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 2 โครงการ และติดตามโครงการที่อยูในจังหวัดกาฬสินธุ 1 โครงการ  

3.2  ลักษณะกิจกรรม 

 จาก 10 โครงการ ที ่เปนกรณีศึกษาดังกลาว เมื ่อพิจารณาถึงรายละเอียดของ

กิจกรรม ทําใหเห็นภาพการดําเนินโครงการไดชัดเจนขึ้น โดยกิจกรรมในโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน

นั้นจะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนผูสูงอายุ คือ เพื่อเปนการคุมครอง สงเสริม และ
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สนับสนุนผูสูงอายุ ซึ่งสามารถกระทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน กิจกรรมอบรมความรูสําหรับผูสูงอายุ  

กิจกรรมที่เปนการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ กิจกรรมกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย กิจกรรมการ

พัฒนาทักษะดานอาชีพและรายได กิจกรรมการพัฒนาเครือขายในการดูแลผูสูงอายุ กิจกรรมการจัด

ประชุมสัมมนา และการสรางเสริมความรูแกผูสูงอายุ ผูนําองคกรของผูสูงอายุ และเครือขาย กิจกรรม

การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ถายทอดภูมิปญญา เปนตน ทั้งนี้ กิจกรรมท่ีจัดข้ึน เปนการชวยเหลือ 

สงเสริม และกระตุนใหผูสูงอายุไดเกิดการเสริมสรางศักยภาพกาย สังคม อารมณและจิตใจ ซึ่งใน

กิจกรรมตางๆ ที่โครงการตัวอยาง มีลักษณะของกิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 

1) กิจกรรมอบรมความรูสําหรับผูสูงอายุ รูปแบบการดําเนินการโดยการ

เชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรูแกผูสูงอายุ หัวขอสวนใหญเนนเร่ืองทางดานสุขภาพ  

การปฏิบัติตนของผูสูงอายุ การดูแลตนเอง การกิน การอยู การพักผอน และการออกกําลังกาย การ

ปองโรคตางๆ หัวขอเกี่ยวกับสิทธิผูสูงอายุ และหัวขอเฉพาะกลุมเปาหมายในการอบรม เชน ความรู

เกี่ยวกับเขียนโครงการ ความรูในการดูแลผูสูงอายุที่บาน เปนตน  

กิจกรรมอบรมความรู เปนกิจกรรมหลักของหลายๆ โครงการ ไดแก 

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุ

จังหวัดพะเยา โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยมูลนิธิหมอชาวบาน โครงการพัฒนาสุขภาพ

และการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง กรุงเทพฯ และโครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

เทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  

2) กิจกรรมนันทนาการ รูปแบบกิจกรรมที่จะเนนความบันเทิง สนุกสนาน 

เพื่อใหผู สูงอายุไดมารวมพบปะ สังสรรค มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เสริมสรางสังคมและจิตใจ 

แกผูสูงอายุชวยใหผูสูงอายุมีความเบิกบาน จากการติดตามโครงการหลายๆ โครงการจะมีกิจกรรม

นันทนาการแทรกในการปฏิบัติโครงการอยูดวย  โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ซึ่งมีลักษณะเปน

โครงการอบรมใหความรู ก็มีกิจกรรมสันทนาการโดยทีมจากมูลนิธิหมอชาวบาน เพื่อสรางความ

สนุกสนาน สรางความผอนคลายใหแกผูเขารวมอบรม  

ตัวอยางโครงการที่จัดกิจกรรมดานนี้ เชน โครงการคายพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุเทศบาล  ตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีลักษณะการดําเนินงาน  รูปแบบของ 

การทัศนศึกษาภายนอกพ้ืนที่ แลวมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมรอบกองไฟ ปาฐกถาธรรม เชิญ

วิทยากรที่มีชื่อเสียงมาทํา talk show  และการสัมมนากลุมยอย  โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและ

ชมรมเครือขายประจําป  2552 จังหวัดพัทลุง ก็มีกิจกรรมนันทนาการ และการเลนกีฬา  เชน โยนบอล

ลงตะกรา การโยนหวงยางลงเสา เปนตน   
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3) กิจกรรมท่ีเปนการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ  เปนกิจกรรมที่มี

จุดมุงหมายสําคัญ คือ การใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพของตนเอง ทั้งดานรางกาย และจิตใจใหอยูในสภาพ

ที่ดี ลักษณะของการดําเนินการ เชน การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ เปนตน  การออกกําลังกาย

จะชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค และการตรวจสุขภาพจะทําใหผูสูงอายุรูถึง

สภาวะสุขภาพของตนเอง  

จากการติดตามโครงการที่มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพ ไดแก โครงการ

อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาล ประจําป 2552 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการฝกอบรมให

อาสาสมัครไดเรียนรูวิธีการดูแลผูสูงอายุอยางถูกตอง การดูแลอาหารสําหรับผูสูงอายุ  โครงการสราง

เสริมสุขภาพผูสูงอายุ ของมูลนิธิหมอชาวบาน โครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะ

ลําดวน ดินแดง กรุงเทพฯ และโครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ ที่มี

กิจกรรมสงเสริมใหผูสูงอายุออกกําลังกาย เชนเดียวกับโครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขาย

ประจําป  2552 จังหวัดพัทลุง ที่คณะกรรมการและทีมงานของชมรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแหลม

โตนด จะออกเยี่ยมเยียนสมาชิกของชมรมตางหมูบานสมาชิกชมรมเครือขายตามจุดตาง ๆ  และมีการ

สาธิตการออกกําลังดวยทารําไมพลอง  
4) กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาและการสรางเสริมความรูผูนํา

องคกรของผูสูงอายุ และเครือขาย  มีลักษณะเปนการประชุมจัดประชุมปฏิบัติการ ใหผูเขารวม

ไดรับความรู และมีการปฏิบัติจริง  เปนลักษณะกิจกรรมหลักของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เสริมสรางความสามารถในการเขียนโครงการ จังหวัดพะเยา และโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา

กรรมการและเครือขายสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุ จังหวัดพะเยา ที่ตองการให แกนนาํ

ของชมรมผูสูงอายุและเครือขายไดมีการการพัฒนาการทํางานรูปแบบของเครือขาย การพัฒนา

ศักยภาพ โดยการใหความรูเกี่ยวกับเขียนโครงการ  
5) กิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ถายทอดภูมิปญญา  

พบลักษณะกิจกรรมนี้ ในโครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพื้นบานใหกับเด็ก

และเยาวชน โดยผูสูงอายุไดเปนวิทยากรสอนการรองเพลงอีแซว ซึ่งเพลงพื้นบานของจังหวดัสุพรรณบุรี 

ใหกับเด็กนักเรียนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ไดเรียนรูและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น  

6) กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานอาชีพและรายได พบลักษณะ

กิจกรรมนี้ ในโครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย

มีการจัดกิจกรรมฝกอาชีพสานตะกรา เชิญวิทยากรมาถายทอด ใชระยะเวลาในการฝกอบรม 2 วัน 

ผูสูงอายุที่เขาอบรมจะไดมีความรูเกี่ยวกับการสานตะกราเพื่อนํามาขายหารายได  
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3.3  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 ระยะเวลาของการดําเนินโครงการมีต้ังแต 1-2 วัน ระยะเวลาดําเนินการ 3-4 เดือน 

ไปจนถึงมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  โดยโครงการตัวอยางที่ไดติดตามทั้ง 10 โครงการ มีระยะ

ดําเนินการดังนี้  

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ช่ือโครงการ 

1- 2 วัน  โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน  

 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ 

3 -4 เดือน  โครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพ้ืนบาน

ใหกับเด็กและเยาวชน 

 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาล ประจําป  2552 

 โครงการสัญจรเย่ียมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป  2552 

6 เดือน  โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

1 ป  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการ

เขียนโครงการ 

 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคม

ขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุจังหวัดพะเยา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชมรมและเครือขายผูสูงอายุ

ตําบล หมูบาน จังหวัดพะเยา 

3.4  วัตถุประสงคโครงการ 

กองทุนผูสูงอายุ สนับสนุนโครงการเพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุ  ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมีสวน

รวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

ดังนั้นวัตถุประสงคของโครงการที่เสนอขอจึงตองเปนไปเพื่อการดังกลาวเชนกัน จากโครงการที่ได

ติดตาม โดยรวมมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพ มีโอกาสรวมกิจกรรมกีฬา และ

นันทนาการ การออกกําลังกาย การสงเสริมการศึกษาและขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน และการสงเสริม

และสนับสนุนใหผูสูงอายุเขามาเปนอาสาสมัครรวมบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม ตัวอยาง

วัตถุประสงคในโครงการที่ไดติดตามมีดังนี้  

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคมขาราชการ

บําเหน็จบํานาญผูสูงอายุ จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค 1. เพื่อชวยเหลือสงเสริมชมรมผูสูงอายุ
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เครือขายมีความรูดานการเขียนโครงการ 2. เพื่อใหชมรมผูสูงอายุเครือขายมีความรูเกี่ยวกับสิทธิของ

ผูสูงอายุ 

โครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพื้นบานใหกับเด็กและ

เยาวชน มีวัตถุประสงค 1. เพื่อถายทอดเพลงอีแซวใหกับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ ในจังหวัด

สุพรรณบุรี  2. เพื่อใหเด็กอนุรักษเพลงมรดกดานวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ของมูลนิธิหมอชาวบาน กรุงเทพมหานคร                  

มีวัตถุประสงค 1.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ ครอบครัวและผูดูแลผูสูงอายุ  ตระหนักถึงความสําคัญของ

การเสริมสรางสุขภาพกอนเกิดโรคและปญหาสุขภาพตางๆ 2.เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ  ครอบครัวและ

ผูดูแลผูสูงอายุ มีความรูความเขาใจ  สามารถดูแลสุขภาพตนเองรูจักการรักษาเบ้ืองตนเมื่อเกิดโรคได 

3.เพื่อเปนการกระจายความรูดานการเสริมสรางสุขภาพแกประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ มีวัตถุประสงค  

1. เพื่ออบรมใหความรูดานสิทธิประโยชนที่พึงไดรับของผูสูงอายุ 2. เพื่ออบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

การบริโภคอาหารที่มีคุณคา 3. เพื่อฝกทักษะการออกกําลังกายใหผูสูงอายุ เชน การเตนแอโรบิค  

การรําไมพลอง 4. เพื่อจัดการแสดงดานการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย ไดแก รองสรภัญญะ  

รองเพลงขับกลอมเด็ก พูดผญา เปาแคน ดีดพิณ ลํากลอน ลําเร่ือง หมอสูขวัญ การทําลูกประคบจาก

สมุนไพร นวดแผนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและอ่ืนๆ  

โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

มีวัตถุประสงค 1. เพื่อใหผูสูงอายุที่ไมมีผูอุปการะดูแล หรือไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน  

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดพบปะแลกเปล่ียนประสบการณและทํากิจกรรมรวมกัน 3.เพื่อใหผูสูงอายุรูจัก

คุณคาชีวิตที่ดี  4.เพื่อใหมีชีวิตอยูในชุมชนอยางปกติสุข 
 

3.5 จํานวนเงินที่ไดรับสนับสนุน 
จํานวนเงินอนุมัติเพื่อสนับสนุนแตละโครงการ ในโครงการขนาดเล็ก รอยละ  23.3 

อนุมัติเงิน 40,001 -50,000 บาท รอยละ 15.1 อนุมัติเงิน 10,001 -20,000 บาท โครงการขนาดกลาง 

รอยละ 27.7 อนุมัติเงิน ตํ่ากวา 100,000 บาท และในโครงการขนาดใหญ รอยละ 0.6 อนุมัติเงิน 

300,001 - 400,000 บาท (ตารางที่ 6.11) 
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ตารางที ่6.11 
จํานวนเงินทีไ่ดรับอนุมัต ิ

 จํานวน รอยละ 

โครงการขนาดเล็ก   

10,001 -20,000 บาท 24 15.1 

20,001 -30,000 บาท 21 13.2 

30,001 -40,000 บาท 17 10.7 

40,001 -50,000 บาท 37 23.3 
โครงการขนาดกลาง    

ตํ่ากวา 100,000 บาท 44 27.7 

100,001 -150,000 บาท 8 5.0 

150,001 - 200,000 บาท 4 2.5 

200,001 -250,000 บาท 1 0.6 

250,001 -300,000 บาท 0 0.0 
โครงการขนาดใหญ    

300,001 -400,000 บาท 1 0.6 

รวม 157* 100.0 

(* ไมตอบ 6 โครงการ)    

3.6 เปรียบเทียบจํานวนเงินที่ขอสนับสนุนและจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ 

ชมรมและหนวยงาน รอยละ 59.9  ไดขอรับการสนับสนุนโครงการขนาดกลาง รอยละ 

35.5  ขอรับการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก และรอยละ 4.6  ขอรับการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก 

แตไดรับอนุมัติเงินเปนโครงการขนาดเล็ก รอยละ 63.1 ขนาดกลาง รอยละ 36.3 และขนาดใหญ          

รอยละ 0.6  (ตารางที่ 6.12) 
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ตารางที ่6.12 
เปรียบเทียบจาํนวนเงินที่ขอสนับสนุนและจํานวนเงินที่ไดรับอนุมตั ิ

ขอสนบัสนุน เงินอนุมัติ 
จํานวนเงิน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โครงการขนาดเล็ก     

10,001 -20,000 บาท 6 3.9 24 15.1 

20,001 -30,000 บาท 7 4.6 21 13.2 

30,001 -40,000 บาท 13 8.5 17 10.7 

40,001 -50,000 บาท 28 18.3 37 23.3 

โครงการขนาดกลาง      

ตํ่ากวา 100,000 บาท 50 32.7 44 27.7 

100,001 -150,000 บาท 18 11.8 8 5.0 

150,001 - 200,000 บาท 13 8.5 4 2.5 

200,001 -250,000 บาท 7 4.6 1 0.6 

250,001 -300,000 บาท 3 2.0 0 0.0 
โครงการขนาดใหญ      

300,001 -400,000 บาท 4 2.6 1 0.6 

400,001 -500,000 บาท 0 0.0 0 0.0 

500,001 -600,000 บาท 2 1.3 0 0.0 

600,001 -700,000 บาท 0 0.0 0 0.0 

700,001 -800,000 บาท 0 0.0 0 0.0 

800,001 -900,000 บาท 1 0.7 0 0.0 

รวม 152* 100.0 157** 100.0 

(* ไมตอบ 11, ** ไมตอบ 6)     

เมื ่อพิจารณาคาเฉล่ียเงินอนุมัติกับคาเฉลี่ยของเงินขอสนับสนุนนั้น ถูกตัดลดลง         

รอยละ 53.2 โดยไดรับอนุมัติตํ่าสุด 7,800 บาท สูงสุด 347,560 บาท (ทั้งนี้คณะวิจัย ไดนับรวม

โครงการขนาดใหญที่ขอรับการอุดหนุนผานคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ) 

(ตารางที่ 6.13) 
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ตารางที่ 6.13 
จํานวนเงินที่ขอรับการสนบัสนุนและจาํนวนที่ไดรบัการอนุมัต ิ

ขอสนบัสนุน เงินอนุมัติ 
จํานวนเงิน 

จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ 

โครงการขนาดเล็ก 54 35.5 99 63.1 

โครงการขนาดกลาง 91 59.9 57 36.3 

โครงการขนาดใหญ 7 4.6 1 0.6 

รวม 152* 100.0 157** 100.0 

  = 101,887  = 54,240 

 Min = 11,400 Min = 7,800 

 Max = 600,000*** Max = 347,560*** 

(* ไมตอบ 11, ** ไมตอบ 6,  *** ตัดโครงการระดับชาติออก 1 โครงการ) 

 ขอมูลการศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงตัวอยางงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน และ

ยอดเงินที่ไดรับอนุมัติจากกรณีศึกษา ดังนี้   

โครงการ เสนอขอ อนุมัติ 

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป  2552 44,280  บาท 25,560 บาท 

โครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 291,000 บาท 260,000 บาท 

โครงการพัฒนาสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวน ดินแดง 170,000 บาท 40,000 บาท 

โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ 46,700 บาท 30,900 บาท 

โครงการคายพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน   185,000 บาท 130,000  บาท   

โครงการสัญจรเย่ียมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป  2552 41,740  บาท 32,880  บาท   

 

ซึ่งจะเห็นวาโครงการทุกโครงการมีการตัดลดเงินที่อนุมัติลงจาํนวนมาก  
 

3.7  การแกไขปญหาดานการเงิน  

เนื่องจากโครงการทั้งหมดที่ติดตามและประเมินคร้ังนี้ ไดถูกตัดงบประมาณที่เสนอไป

ทุกโครงการ ทําใหมีงบไมเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผน  ดังนั้นองคกรที่เสนอขอโครงการ 

จึงมีวิธีการบริหารจัดการงบที่ไดมาแตกตางกันไป โดยสามารถแยกการแกไขปญหาดานการเงิน 

หลังจากที่ไดรับเงินอนุมัติมาแลวเปน 2 กลุม ไดแก  
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1)  กลุมที่ยังคงเปาหมายตามวัตถุประสงคเดิมทั้งหมด  ไดแก    

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ ประจําจังหวัดพะเยา และสมาคม

ขาราชการบําเหน็จบํานาญผูสูงอายุจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนกลุมคณะกรรมการชุดเดียวกัน จึงมีการ

บริหารจัดการทั้ง 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชมรมและเครือขายผูสูงอายุตําบล 

หมูบาน จังหวัดพะเยา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความสามารถในการเขียนโครงการ 

และโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากรรมการและเครือขายสมาคมขาราชการบําเหน็จบํานาญ

ผูสูงอายุจังหวัดพะเยาไปดวยกัน งบประมาณที่ถูกตัดคือ งบเร่ืองของคาเดินทางของสมาชิกผูเขารวม 

ดังนั้นคณะกรรมการดําเนินการโดยใหสมาชิกมารวมกันที่บานของกรรมการในพื้นที่แลวมารวมงาน

พรอมกัน และบางคร้ังก็จะชวยเหลือคาเดินทางให  

 สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอรับการสนับสนุนโครงการ

อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเขตเทศบาลประจําป 2552 งบประมาณที่ถูกตัดในสวนคาเบ้ียเล้ียง

ผูเขารวมอบรมมีการแกไขปญหาโดยใชเงินสวนของชมรมผูสูงอายุเพิ่มเขาไป นอกจากนี้ ยังหาเงินเพิ่ม

จากผูใจบุญและมีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มใหสําหรับการดําเนินการอบรม   

 สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี ไดชวย

เขียนโครงการคลังปญญาผูสูงอายุถายทอดความรูศิลปะเพลงพื้นบานใหกับเด็กและเยาวชน ใหแก

ผูสูงอายุ (คลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี) ที่รับผิดชอบโครงการ จึงไดสนับสนุนงบประมาณ 

ในสวนที่ขาดไป 

 ชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน ขอรับการสนับสนุนโครงการคาย

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุเทศบาลตําบลเขาชัยสน งบประมาณที่ถูกตัดคือ งบคาเดินทาง ดังนั้น

ชมรมจึงไดปรับลดงบการประสานงานใหนอยลง และมีการประสานขอการสนับสนุนรถรับสงจากทาง

เทศบาลตําบลเขาชัยสน รวมจายคาน้ํามันเทานั้นโดยใชเงินบํารุงของชมรมผูสูงอายุเอง   

2) ปรับลดขอบเขตการดําเนินงานและวิธีการจัดกิจกรรม ไดแก   

   มูลนิธิหมอชาวบาน ไดขอรับการสนับสนุนโครงการสรางเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุ โดยกําหนดพื้นที่การดําเนินงานไว 10 เขต เมื่อถูกตัดงบประมาณลง จึงปรับขอบเขตการ

ดําเนินงานใหเหลือ 3 เขต เพื่อใหเพียงพอตองบที่ไดรับอนุมัติ  

 ชมรมผูสูงอายุเคหะลําดวนดินแดง ไดขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาสุขภาพ

และการดูแลผูสูงอายุเคหะลําดวนดินแดง งบที่ถูกตัดออกไปคืองบสําหรับคาใชจายในการทัศนศึกษา

ของผูสูงอายุ ดังนั้นชมรมจึงไดตัดกิจกรรมนี้ออกไป และถูกตัดในกิจกรรมประชุมประจําเดือน โดย
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ตองการจัดประชุมประจําเดือน เดือนละ 1 คร้ัง เมื่อถูกตัดงบประมาณทําใหมีการปรับรูปแบบเปนการ

ประชุม 2 เดือน ประชุม 1 คร้ัง 

 ชมรมผูสูงอายุสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุแหลมโตนด  ไดขอรับการสนับสนุน

โครงการสัญจรเยี่ยมสมาชิกและชมรมเครือขายประจําป 2552 ไดกําหนดวัตถุประสงคขอหนึ่งที่จะ

ดําเนินการคือออกเยี่ยมบานผูอาวุโสทุกบาน ตามจํานวนและรายช่ือที่คัดเลือกไว พรอมกับมอบเงิน 

คนละ 200 บาท ใหกับทุกคน แตไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในขอนี้ จึงตองตัดกิจกรรมนี้ออกไป  

ซึ่งนับวา หนวยงาน องคกร ชมรม สามารถบริหารจัดการดานการเงินของตนได

อยางมีประสิทธิภาพ  

3.8  การประเมินความสําเร็จของโครงการในความเห็นของกลุมตัวอยาง  
เมื่อใหผูตอบประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนท่ีกําหนดใน

ภาพรวม รอยละ 72.2 ระบุวา ประสบความสําเร็จระดับมาก รอยละ 27.8 ประสบความสําเร็จระดับ

ปานกลาง  

ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดอธิบายถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทําโครงการ ดังนี้  

1) การมีสมาชิกที่เปนคนทํางานที่มีประสบการณจากสาขาตางๆ  เชน 

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา ไดรับสนับสนุนโครงการภายในป 2552 จํานวน 6 

โครงการไดสําเร็จ เนื ่องจากมีคณะกรรมการบริหารเปนขาราชการบํานาญจากหลายๆ สาขา 

กลาวคือ ประธานเปนขาราชการบํานาญ รองประธานคนที่ 1 เปนอดีตศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ รองคนที่ 2 เปนอดีตนักทรัพยากรบุคคลชํานาญพิเศษ กรรมการคนหนึ่งเปนอดีตผูอํานวยการ

การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยาและที่ปรึกษานายกเทศบาลเมืองพะเยา กรรมการอีกคนเปน

อดีตพยาบาลวิชาชีพและหัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา  เหรัญญิกเปนขาราชการบํานาญ

ทหารบก  และนายทะเบียนก็เปนขาราชการบํานาญ  “ขาราชการบําเหน็จบํานาญ ที่ไดเสียสละ

ตนเองเพื่อเขามาทํางานชวยเหลือสังคม คือการเริ่มตนจากสิ่งที่เรียกวาพรอมทั้งเรื่องของความรู

ความสามารถ ฐานะ เวลา ที่พรอมจะออกมาชวยเหลือสังคม”  

2) การมีภูมิปญญาที ่หลากหลาย “ดีตรงที ่ ถือว ามีทรัพยากรบุคลากรที่

เสียสละมาทํากิจกรรมที่มีทุนทางสังคมดี ที่จะมีความหลากหลาย สมาชิกสาขาสภาฯที่ลวนเปน

ขาราชการสาขาตางๆ ไมวาจะเปนทั้งครูอาจารย หมอ พยาบาล แบงหนาที่กัน” 

3) หลักการชักชวนกันเขามาทํากิจกรรม ในลักษณะการชวนเพื่อน หรือ พวก

พองมาทํางาน โดยเริ่มจากความสมัครใจถามีความเกรงใจ ยอมรับนับถือกันก็จะทําใหเปนสวนชวย
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ในการที่จะนําพาใหประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม ดังคํากลาว “การทํางานเปนลักษณะอาศัย

ความเปนกันเองเปนพวกพองกันความเกรงใจ เคารพกันจึงอยูมาชวยงานกัน” 

4) หลักการทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ การแบงบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบ การรูหนาที่ของตนเองและหนวยงานองคกร ใชหลักการเห็นแกสวนรวม การให

ความเสมอภาคในการกระจายทรัพยากร การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันใหอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด 

ไมมีการแบงแยก วาจะทําเฉพาะในเมืองหรือเฉพาะหมูบานของตนเองที่เปนคณะกรรมการ ดังคํา

กลาว “ทําไมที่ไปไดดวยดีที่มีโครงการเยอะ เราใชกระบวนการบทบาทหนาที่ของสาขาสภา ของบมา

ทําโครงการเผยแพรความรู อยากใหผูสูงอายุอยูอยางมีความสุข โดยใหเขาดูแลกันเอง เราไมหวังจาก

รัฐอะไรมาก เราแบงสายรับผิดชอบกัน มีการเยี่ยมเยียนกันไปประชุมตรงนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาศัย

พวกเราเอาในกระเปาตัวเอง เวลามีประชุมก็โทรมาบอก แลวบอกวามาประชุม เราก็ตองไป” 

5)  ผูนํามีวิสัยทัศนที่ดี  มีสวนเกี่ยวของสําคัญกับการพัฒนากิจกรรม และการ

ดําเนินโครงการ  ตัวอยางเชน ชมรมผูสูงอายุแหลมโตนด มีประธานที่วิสัยทัศน และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ ดังนั้นเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินโครงการ เชน เงินที่ไดรับมาถูกตัด ระยะเวลา

ที่จัดกิจกรรมเกิดน้ําทวม (พื้นที่ดําเนินงานโครงการอยูในเขต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเปนพื้นที่

ประสบอุทกภัยบอยคร้ัง) ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนใหสามารถดําเนินงานจนสําเร็จลุลวงได  

6) การมีองคกรภาคีเครือขายรวมในการจัดกิจกรรม ในการจัดโครงการนั้น

เกี่ยวของกับหลายกิจกรรม ซึ่งการมีเครือขายที่เขามาเปนพันธมิตร จะสามารถชวยใหการจัดกิจกรรม

นั้นสําเร็จไดดวยดี ตัวอยางเชน มูลนิธิหมอชาวบานไดดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดย

ชักชวนใหสํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนหุนสวนในการดําเนิน

โครงการ   
7) กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นผูสูงอายุตองเห็นวาเปนกิจกรรมที่ใหประโยชน 

ในดานความรู  การนําเอาความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  เชน การใหความเกี่ยวกับการดูแล

ตนเอง การอบรมฝกวิชาชีพ หรือการเปดโอกาสใหสมาชิกไดมาพบปะสังสรรคกัน  

3.9  ปญหาอุปสรรคจากการทําโครงการ 

นอกจากปจจัยแหงความสําเร็จแลว การศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดจากทําโครงการ 

จะชวยใหกองทุนผูสูงอายุ นําขอมูลไปพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน หรือแสวงหาแนวทางชวยเหลือ

ผูขอรับการสนับสนุนตอไป ผลการศึกษาทําใหทราบวา รอยละ 34.1 มีปญหาที่เกิดจากการรออนุมัติ

โครงการเปนเวลานาน รอยละ 25.8 เงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการทํากิจกรรม รอยละ 17.1 ไมสามารถ
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สอบถามเจาหนาที่เมื่อสงสัยได หรือเจาหนาที่กองทุนฯ ไมใสใจทําใหขอเสนอโครงการรออยูที่จังหวัด 

ไมไดสงไปพิจารณา   

สวนปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับขอกําหนดตางๆ ของกองทุนฯ  เชน รอยละ 2.4 มี

ปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บหลักฐานการเงิน จัดเก็บใบเสร็จไดไมหมด รอยละ 2.0 การเขียนโครงการ

ยาก  รอยละ 2.0 สมาชิกไมใหความรวมมือ รอยละ 2.0 มีปญหาจากการจายเงินหลังอนุมัติลาชา  

รวมทั้ง รอยละ 2.0  ระบุวา ปญหาดานสภาพรางกายของผูสูงอายุ เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรม  

เชน จดจําทารําไดชาและใชระยะเวลาส้ันเกินไป ตองคอยดูแลความปลอดภัยระหวางการอบรม การ

รับรูของผูสูงอายุและการขับเคลื่อนเปนไปอยางเชื่องชา 

นอกจากนี้ ผูตอบ รอยละ 0.8 ที่เทากัน ไดระบุวา อุปสรรคที่พบ ไดแก หลักฐาน

โครงการมากไป รอยละเทากันกับคาประสานงานไมเพียงพอ  ผูอนุมัติไมเขาใจสภาพชนบท จึงทําใหมี

ปญหาในการปฏิบัติ และมีผูนําทองที่/ทองถิ่นไมใหความรวมมือเทาที่ควร นอกนั้นเปนประเด็นอ่ืนๆ 

เชน ขาดสถานที่ทํางานและประกอบกิจกรรมเปนของตนเองตองขอความรวมมือจากหนวยงานอืน่ การ

หากลุมเปาหมายตองสมัครใจมาฝกอบรมเปนคูระหวางผูสูงอายุและผูดูแล ผูเขียนโครงการไมมีโอกาส

ไดชี้แจงรายละเอียดตางๆ ของโครงการที่นําเสนอ  โครงการที่ขอไมไดรับการอนุมัติ จากเหตุผล เปน

การคัดลอกโครงการมา ซึ่งโครงการที่นําเสนอ ดีมีประโยชนมาก (ตารางที่ 6.14)   
ตารางที่ 6.14 

ปญหาอุปสรรคจากการทําโครงการ 

ลักษณะปญหา จํานวน  รอยละ 

• รอการอนุมัตินานมาก 86 34.1 

• เงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการทํากิจกรรม 65 25.8 

• ไมสามารถสอบถามเจาหนาที่เม่ือสงสัยได หรือ เจาหนาที่ไมเอาใจใส 43 17.1 

• ตองทํารายงานสงพัฒนาสังคมฯ  19 7.5 

• เก็บใบเสร็จรับเงินไดไมหมด 6 2.4 

• การเขียนโครงการยาก 5 2.0 

• การจายเงินอนุมัติลาชา 5 2.0 

• สมาชิกไมรวมมือ 5 2.0 

• แจงผลการพิจารณาไมอนุมัติโครงการลาชากินไป  3 1.2 

• สภาพรางกายของผูสูงอายุ เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรม  เชน จดจํา

ทารําไดชา ตองคอยดูแลความปลอดภัยระหวาง การอบรม การรับรูของ

ผูสูงอายุและการขับเคล่ือนเปนไปอยางเชื่องชา 

 

 

3 

 

 

1.2 

• หลักฐานโครงการมากไป 2 0.8 
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ตารางที่ 6.14 
ปญหาอุปสรรคจากการทําโครงการ 

ลักษณะปญหา จํานวน  รอยละ 

• คาประสานงานไมเพียงพอ 2 0.8 

• ผูอนุมัติไมเขาใจสภาพชนบท จึงทําใหมีปญหาในการปฏิบัติ  2 0.8 

• ผูนําทองที่/ทองถ่ินไมใหความรวมมือเทาที่ควร 2 0.8 

• ยังไมมีอาคารสถานที่ทํางานและประกอบกิจกรรมเปนของตนเอง ตองขอ

ความรวมมือจากหนวยงานอื่น 

 

1 

 

0.4 

• การหากลุมเปาหมายตองสมัครใจมาฝกอบรม เปนคูระหวางผูสูงอายุและ

ผูดูแล 

 

1 

 

0.4 

• ผูเขียนโครงการไมมีโอกาสไดชี้แจงรายละเอียดตางๆ ของโครงการท่ี

นําเสนอ 

 

1 

 

0.4 

• บางโครงการที่ขอไมไดรับการอนุมัติ จากเหตุผล "เปนการคัดลอกโครงการ

มา ซึ่งโครงการท่ีนําเสนอ ดีมีประโยชนมาก 

 

1 

 

0.4 

รวม 252 100.0 
 

 
3.10 ความตองการขอรบัเงินอุดหนุนตอไป 

ภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จส้ินแลว มีองคกรที่ประสงคจะขอรับเงินอุดหนุนจาก

กองทุนฯ ไปดําเนินกิจกรรมอีกถึงรอยละ 63.5 และ รอยละ 36.5 ไมประสงคขอรับเงินสนับสนุนอีก  
1) เหตุผลที่ตองการขอรบัเงินอุดหนุนไปดําเนินกจิกรรมตอ 

 กลุมตัวอยางที่ตองการขอรับเงินอุดหนุนไปดําเนินกิจกรรมตอ โดยอธิบาย

เหตุผลวา รอยละ 44.3 ยังมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุ และชวยเหลือผูสูงอายุอีกหลายๆ ดาน  

รอยละ 34.4  กิจกรรมที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และอยากใหชมรมมีความสะดวกในการ

ดําเนินงาน มีสภาพคลองตัว จึงจะทําใหชมรมมั่นคงมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ  

(ตารางที่ 6.15)   

 

 

 

 

 

 



 
 

 231

231 

ตารางที่ 6.15 
เหตุผลที่ตองการขอรับเงินอุดหนุนไปดําเนนิกิจกรรมตอ 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

• ยังมีกิจกรรมที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุและชวยเหลือผูสูงอายุอีกหลายๆดาน  27 44.3 

• กิจกรรมที่จะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และอยากใหชมรมมีความสะดวก

ในการดําเนินงาน มีสภาพคลองตัว จึงจะทําใหชมรมม่ันคงมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

 

 

21 34.4 

• ผูสูงอายุยังมีความตองการและตั้งใจทํากิจกรรมมากๆ 5 8.2 

• ตองการขยายผล ขยายเครือขาย สูชุมชนอื่น 5 8.2 

• ยังไมไดรับการอนุมัติ 3 4.9 

รวม  61 100.0 
 

2) เหตุผลที่ไมตองการ 
กลุมที่ไมประสงคขอรับเงินสนับสนุนอีก โดยอธิบายเหตุผลวา รอยละ 33.3               

ยังไมมีความพรอม ไมมีผูนําในการทํา ไมไดจัดกิจกรรม ยังไมไดประชุมหารือกันในชมรม รอยละ 18.5 

การเขียนโครงการเขียนยาก ไมคอยผานเกณฑของคณะกรรมการ ขาดความรูความเขาใจในภาษา

เขียนโครงการเกิดความทอแท รอยละ 14.8 ไมขอเพราะการอนุมัติโครงการลาชามาก รอยละ 14.8 

เห็นวา ชมรมสามารถดําเนินการไดเอง ไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่น นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ   

(ตารางที่ 6.16)   
ตารางที่ 6.16 

เหตุผลที่ไมตองการ 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

• ยังไมมีความพรอม ชมรมผูสูงอายุยังไมไดประชุมหารือกัน ไมมีผูนําในการทํา 

ไมไดจัดกิจกรรม ยังไมไดวางแผนการดําเนินโครงการใหม กิจกรรมทองถ่ินยัง

ไมวาง รอผลที่ตอเนื่องจากโครงการเดิมใหชัดเจนกอน กําลังขยายชมรม

เครือขาย  9 33.3 

• การเขียนโครงการยาก ไมคอยผานเกณฑ ขาดความรู ความเขาใจ ภาษา

เขียนโครงการในการเรียบเรียงขั้นตอน แกไขและเพิ่มเติมเอกสารใหกับ

คณะกรรมการ อนุมัติยาก ก็เลยเกิดการทอแทในการเขียนโครงการ  5 18.5 

• การพิจารณาลาชา กวาจะไดรับการอนุมัติตองใชเวลานาน 4 14.8 

• สามารถดําเนินการไดเองอยางตอเนื่อง ใชพื้นที่สาธารณะ(วัด/สวนสาธารณะ) 

จัดกิจกรรม  และมีการจัดตารางกําหนดวันและเวลา 4 14.8 

• ไดรับการสนับสนุนจากสวนทองถ่ิน /ชมรมผูสูงอายุ 3 11.1 
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ตารางที่ 6.16 
เหตุผลที่ไมตองการ 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

• มีปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินโครงการ เชน การประสานงาน 

งบประมาณ การติดตอส่ือสาร การรวมแรงรวมใจของกรรมการและสมาชิก 

การติดตามผล ฯลฯ การเขียนและการพิมพโครงการ 1 3.7 

• สมาชิกเห็นวาควรดําเนินงานพ่ึงตนเองบาง เพื่อกระจายงบประมาณใหชมรมอืน่   1 3.7 

รวม   27 100.0 

 

 

ตอนท่ี 4 การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

การประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ หมายถึง ผลทางสังคมที่เกิดข้ึนจาก

การจัดโครงการ ทั้งที่คาดหมาย/ต้ังใจ และไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดข้ึนระหวางและหลังการจัด

โครงการ ไดแก ความพึงพอพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ความพึงพอใจตอการบริหารของกองทุน

ผูสูงอายุ ความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ และประโยชนที่เกิดข้ึนกับสมาชิกผูสูงอายุ  

4.1 ความพึงพอพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
การไดเขารวมโครงการ รอยละ 98.8 สมาชิกมีความพึงพอใจ มีเพียงรอยละ 1.2           

ที่ไมพึงพอใจ โดยมีเหตุผลดังนี้  
1)  เหตุผลที่พึงพอใจ 

 โดยเหตุผลที่พึงพอใจเกิดจากส่ิงที่ผูสูงอายุไดรับ ไดเห็น และรูสึกจากการ

รวมกิจกรรม ซึ่งไดแก สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความสามัคคี สมาชิกไดรับความรู สมาชิก

ไดรับถายทอดภูมิปญญา กระตุนใหเกิดความตองการที่จะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตอไป ไดรับการ

ยอมรับ ชื่นชม และนําไปขยายตอในชุมชน และเปนการฝกอาชีพเสริมรายได (ตารางที่ 6.17) 
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ตารางที่ 6.17 
เหตุผลที่พึงพอใจ 

เหตุผล จํานวน  รอยละ 

สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความสามัคคี   

•    สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และมี

ประชาธิปไตยในหมูคณะมากขึ้น 9 10.4 

•    ไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมและไดแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง 4 4.7 

•    สมาชิกไดพบปะและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของแตละบุคคล ทําใหมีจิตใจ

ที่ไมเดียวดายมีความสุขทางใจ สมาชิกชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 4 4.7 

•    สมาชิกไดมาทํากิจกรรมรวมกัน ไดฝกอาชีพมีความรูเพิ่มขึ้น สามารถ

นําไปใชในครัวเรือน ในชีวิตประจําวัน โดยไมตองเสียคาใชจาย ไดทํา

ผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน 2 2.4 

•    ชมรมผูสูงอายุเขมแข็งขึ้น สมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมและมีเครือขาย 6 7.0 

ไดรับความรู    

•    ความรูแกสมาชิกในการดูแลสุขภาพของตนเอง และสามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได เชน เร่ืองอาหาร และการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง 15 17.3 

•    มีสมุนไพรใหศึกษาหาความรู มีอุปกรณเคร่ืองบดยา ใชประโยชนรวมกันเปนแหลง

ศึกษาเร่ืองสมุนไพร 2 2.4 

•    ผูสูงอายุไดรับทราบสิทธิของตนเองที่พึงจะไดรับ  3 3.4 

•    สมาชิกไดรับความรูเก่ียวกับการเขียนโครงการ  1 1.2 

•    ไดเรียนรูการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ การวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับตลาด

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 1 1.2 

ถายทอดภูมิปญญา    

•   ไดรับการเชิดชูเปนภูมิปญญาแตละสาขา  1 1.2 

•   ไดถายทอดความรูใหแกเยาวชน เปนแบบอยางบุคคลที่มีภูมิปญญาใหเปนตนแบบ

ตอไป 1 1.2 

•    เปนการสงเสริมสมรรถนะ และความสามารถของผูสูงอายุในชุมชนที่ทําให 

ผูสูงอายุที่มีความรูความสามารถไดถายทอดภูมิปญญาใหสืบตอไป 4 4.7 

•   เปนการอนุรักษวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว และผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกัน 5 5.9 

สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความสามัคคี   

•   ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ไดตระหนักถึงการทํากิจกรรมและ

สามารถนํามาประกอบอาชีพได เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาอีสาน 1 1.2 

•   ไดเคร่ืองดนตรีมา สามารถถายทอดใหคนรุนหลังไดอนุรักษไว 1 1.2 

•   ทุกคนมีสวนรวมและต้ังใจทํากิจกรรมตางๆอยางเต็มความสามารถ 1 1.2 
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ตารางที่ 6.17 (ตอ) 
เหตุผลที่พึงพอใจ 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

กระตุนใหเกิดความตองการที่จะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตอไป   

•     มีความกระตือรือรน มีความพึงพอใจ อยากใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทุกป /ตองการ

ใหจัดใหอีก 7 8.2 

•    มีความประทับใจในการจัดกิจกรรมของผูสูงอายุ 1 1.2 

•    ทุกคนมีความต้ังใจและสนใจในกิจกรรมตลอดระยะเวลา 8 วัน และตองการทํา

ตอเนื่องอีก 1 1.2 

•    ทุกคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ 1 1.2 

•    ทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายและกิจกรรม 1 1.2 

ไดรับการยอมรับ ชื่นชม และนําไปขยายตอในชุมชน   

•    ผูรวมโครงการไดนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหกับชุมชนของตนเองตอไป 

และสามารถนําไปปฏิบัติได 3 3.4 

•    หนวยงานใหการยอมรับ และสนับสนุนตอยอดโครงการบางโครงการ  3 3.4 

•    ทําใหคนในชุมชนและหมูบานอื่นชื่นชมและนําเอาไปเปนแบบอยางในการ

พัฒนาชุมชนของตนเอง 2 2.4 

•    สามารถนําความรูไปเผยแพรแกบุคคลทั่วไปและเปนตัวอยางแกลูกหลาน 3 3.4 

ไดรับการฝกอาชีพเสริม เพิ่มรายได   

•   ผูสูงอายุไดฝกอาชีพเสริมเพิ่มรายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว 1 1.2 

•   ไดมีการพัฒนาอาชีพ 1 1.2 

•   ทุกคนที่เขารวมโครงการมีรายไดเพิ่มขึ้น 1 1.2 

รวม 86 100.0 

2)  เหตุผลที่ไมพึงพอใจ 

สวนเหตุผลที่ไมพึงพอใจ นั้น ทั้ง 2 ราย ใหเหตุผลเกี่ยวกับการไดรับการ

ไดรับงบประมาณไมเพียงพอ (ตารางที่ 6.18)  
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ตารางที่ 6.18 
เหตุผลที่ไมพึงพอใจ 

เหตุผล จํานวน รอยละ 

งบประมาณที่ไดรับ จํานวนเงินนอยเกินไป ทําใหการดําเนินกิจกรรมและ

กระบวนการตางๆของโครงการตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมและสอดรับกับ

จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ สงผลใหกระทบตอวัตถุประสงคของโครงการ 

1 50.0 

ทางชมรมไมมีงบประมาณจัดทําโครงการไดมากกวานี้ จึงจําเปนตองไดรับ

ความรวมมือสําหรับบางทานเพื่อเปนแกนนําตอไป 

 

1 

 

50.0 

รวม   2 100.0 

4.2 ความพงึพอใจตอการบริหารของกองทุนผูสูงอายุ  

การประเมินผลกระทบของการดําเนินงานประการหน่ึง คือ การวัดความพึงพอใจของ

ผูใชบริการตอการดําเนินงานตามที่คาดหมายหรือต้ังใจ ที่เกิดข้ึนในชวงระหวางการดําเนินการขอทุน  

ผูที่ไดรับเงินสนับสนุนโครงการไปดําเนินการ ไดแสดงทัศนะตอความพึงพอใจในดานตางๆ ดังนี้  

ประเด็นหลักเกณฑในการขอรับทุนอุดหนุนโครงการ รอยละ 45.5 พอใจระดับปาน

กลาง รอยละ 45.5  พอใจระดับมาก  สวนพอใจมากที่สุดมีเพียง รอยละ 5.3 คาเฉล่ียเทากับ 3.52 

แสดงวามีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

ประเด็นวิธีการเสนอโครงการ  โดยการเขียนโครงการ รอยละ 43.9 พอใจระดับมาก 

รอยละ 43.2 พอใจระดับปานกลาง และรอยละ 10.6 พอใจมากที่สุด เมื่อแปลผลคาเฉลี่ย (  = 3.63) 

แสดงวามีความพึงพอใจระดับปานกลาง  

ประเด็นระยะเวลาการอนุมัตินั้น รอยละ 52.3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง รอยละ 

30.3 พึงพอใจระดับมาก และ รอยละ 9.1พึงพอใจนอย  เมื่อแปลผลคาเฉล่ีย (  = 3.38) แสดงวามี

ความพึงพอใจระดับปานกลาง  

สวนการอนุมัติโครงการเปนไปตามหลักเกณฑ รอยละ 47.0 พึงพอใจมาก รอยละ 37.1 

และรอยละ 10.6 พอใจมากที่สุด เมื่อแปลผลคาเฉลี่ย (  = 3.62) แสดงวามีความพึงพอใจระดับปาน

กลาง 

ประการสุดทายเปนความพึงพอใจตอจํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติพบวา รอยละ 48.5  พึง

พอใจระดับปานกลาง รอยละ 23.5 พึงพอใจระดับนอย และรอยละ 22.7 พึงพอใจระดับมาก  เมื่อแปล

ผลคาเฉลี่ย (  = 3.01) แสดงวามีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

โดยคาเฉล่ียรวมทุกประเด็นมีคาเทากับ 3.52 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

การบริหารของกองทุนผูสูงอายุ ระดับปานกลาง (ตารางที่ 6.19)   
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ตารางที่ 6.19 
ความพึงพอใจตอการบริหารของกองทุนผูสูงอายุ  

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 
 S.D. แปลผล 

5.3 45.5 45.5 3.8 - 3.52 .65 หลักเกณฑในการขอรับอุดหนุน

โครงการ (14) (58) (57) (3)    

ปานกลาง 

10.6 43.9 43.2 2.3 - 3.63 .70 วิธีการเสนอโครงการโดยการ

เขียนโครงการ (14) (58) (57) (3)    

ปานกลาง 

8.3 30.3 52.3 9.1 - 3.38 .77 ระยะเวลาการอนุมัติโครงการ 
(11) (40) (69) (12)    

ปานกลาง 

10.6 47.0 37.1 4.5 1.8 3.62 .77 การอนุมัติโครงการ เปนไปตาม

หลักเกณฑ (14) (62) (49) (6) (1)   

ปานกลาง 

3.0 22.7 48.5 23.5 2.3 3.01 .82 จํานวนเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
(4) (30) (64) (31) (3)   

ปานกลาง 

รวม 3.52 0.742  

4.3  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

ประเด็นดานความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการของ

กองทุนฯ  ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

มีรายละเอียดดังนี้ 

เจาหนาที่ใหคําชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกองทุนฯ พบวารอยละ 50.0 มีความพึง

พอใจในระดับมาก รอยละ 28.8  พึงพอใจระดับมากที่สุด และรอยละ 18.8 พึงพอใจระดับปานกลาง 

เมื่อแปลผลคาเฉลี่ย (  = 4.06) แสดงวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน พบวา รอยละ 54.5 พึง

พอใจระดับมาก  รอยละ 27.3 พึงพอใจระดับมากที่สุด และรอยละ 17.4 พึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อ

แปลผลคาเฉลี่ย (  = 4.08) แสดงวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

เจาหนาที่ติดตามการดําเนินงานภายหลังไดรับอนุมัติทุนสนับสนุนแลว พบวา  

รอยละ 56.1 พึงพอใจระดับมาก รอยละ 23.5 พึงพอใจระดับมากที่สุด  รอยละ 21.2 ที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากที่สุด เมื่อแปลผลคาเฉลี่ย (  = 3.98) แสดงวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
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เจาหนาที่รวมงานอยางใกลชิดภายหลังไดรับอนุมัติดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

รอยละ 50.8  พึงพอใจระดับมาก  รอยละ 23.5 พึงพอใจระดับมากที่สุดและรอยละ 22.7 พึงพอใจ

ระดับปานกลาง รอยละ 28.8  พึงพอใจระดับมากที่สุด และรอยละ 18.8 พึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อ

แปลผลคาเฉลี่ย (  = 3.95) แสดงวามีความพึงพอใจระดับมาก 

เจาหนาที่รับฟงปญหาอยางดี รอยละ 44.7 มีความพึงพอระดับมาก รอยละ 30.3 

พึงพอใจระดับมากที่สุด และรอยละ 21.2 พึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อแปลผลคาเฉล่ีย (  = 4.02) 

แสดงวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

โดยคาเฉลี่ยรวมทุกประเด็นมีคาเทากับ 4.02 แสดงวากลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุ ระดับมาก (ตารางที่ 6.20) 

ตารางที่ 6.20 
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที ่

ระดับความพึงพอใจ 
ประเด็น มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 
 S.D. แปลผล 

28.8 50.0 18.9 0.8 0.8 4.06 .76 ใหคําชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนฯ กับ

ทานไดอยางชดัเจน (38) (66) (25) (1) ()   

มาก 

27.3 54.5 17.4 - 0.8 4.08 .71 อํานวยความสะดวกในการติดตอ

ประสานงาน (36) (72) (23)  (1)   

มาก 

21.2 56.1 22.0 .8 - 3.98 .68 ติดตามการดําเนินงาน 
(28) (74) (29) (1)    

มาก 

23.5 50.8 22.7 3.0 - 3.95 .765 รวมงานอยางใกลชิด 
(31) (67) (30) (4)    

มาก 

30.3 44.7 21.2 2.3 0.8 4.02 .827 รับฟงปญหาอยางดี 
(40) (59) (28) (3) (1)   

มาก 

รวม 4.02 0.7484 มาก 
  

4.4 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิกผูสูงอายุ 

รอยละ 43.9 สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน  สามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง การ

แลกเปล่ียนเรียนรูมากข้ึน 15.2 หนวยงาน / องคกร/ ชมรม ชวยเหลือสังคม มีจิตอาสาใหความ

ชวยเหลือ ทําประโยชนใหสังคมไดมาก รอยละ หนวยงาน / องคกร/ ชมรม มีเครือขายมากข้ึน สราง
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ความสัมพันธที่ดีกับชมรมผูสูงอายุและผูอ่ืนไดดี นอกนั้นเปนประโยชนเร่ืองอ่ืนๆ เชน ไดรับยอมรับจาก

สมาชิก/ชุมชน ผูสูงอายุมีความตระหนักตอการดูแลสุขภาพ มีการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดรับ

ความรู เกิดความรักความสามัคคี  ไดรับความรู เพิ่มพูนสูงข้ึนกวาเดิม เปนประโยชนทางวิชาการและ

สามารถนําไปประกอบอาชีพหารายได (ตารางที่ 6.21) 
ตารางที่ 6.21 

ประโยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิกผูสูงอายุ 

ประโยชน จํานวน  รอยละ 

• สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน  สามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเน่ือง  

การแลกเปล่ียนเรียนรูมากขึ้น แลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน              

ไดพบปะสังสรรค กอใหเกิดความสุขสนุกสนานมากๆ ผูสูงอายุท่ีไม

สามารถไปเยี่ยมเพื่อนได เพื่อนก็มีโอกาสมาเย่ียมได สมาชิกทุกคน

พอใจและมีความสุข ในการมารวมกิจกรรมทุกๆ คร้ัง 130 43.9 

• หนวยงาน / องคกร/ ชมรม ชวยเหลือสังคม มีจิตอาสาใหความ

ชวยเหลือ ทําประโยชนใหสังคมไดมาก มีจิตอาสาท่ีใหความชวยเหลือ

เพิ่มขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสเรียนรูการชวยเหลือบุคคลอื่นได 45 15.2 

• หนวยงาน / องคกร/ ชมรม มีเครือขายมากขึน้ ขยายผล ไดภาคี

เครือขายวิชาการ สรางความสัมพันธท่ีดีกับชมรมผูสูงอายุและผูอื่นไดดี 

องคกรหนวยงาน ชมรม สมาชกิ ไดประสานงานมีกิจกรรมรวมกัน

สามัคคียิ่งขึ้น 37 12.5 

• หนวยงาน /องคกร/ชมรม เปนท่ียอมรับจากสมาชิก ชุมชนและองคกร

อื่นๆ เห็นความสําคัญใหความรวมมือสนับสนุนมากขึ้น ทําใหสังคม

ยอมรับวัตถุประสงคขององคกร ทําใหองคกรเปนแบบอยางท่ีดีแก

องคกรอื่นๆ ไดรับเลือกเปนตัวแทนของเครือขายเทศบาลเมือง สมาชิก

ภูมิใจท่ีไดรับเชดิชูคุณความดีของตัวเองใหคนในชุมชนทราบ สรางขวัญ

กําลังใจใหแกสมาชิกทุกคน 29 9.8 

• ผูสูงอายุมีการต่ืนตัว สามารถนําการฝกการบริหารรางกายทารําไทเกก 

ออกกําลังกายในลีลาตางๆ  การฝกสมาธิท่ีบานได  ไปใชใน

ชีวิตประจําวันได  ท่ีบานของตนเอง  ลดภาระใหกับบุตรหลาน สงเสริม

สุขภาพใหสมาชิก   มีจิตและกายดีขึ้น 

 

16 5.4 

• ไดรับความรูเร่ืองโทษ พิษภัยอันตรายจากยาเสพติด ความรูจากพุทธ

ศาสนา เขาใจในการปฏิบัติธรรม ความรูทารําฟอนเจิง และความรู 14 4.7 
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ตารางที่ 6.21 
ประโยชนที่เกิดขึ้นกับสมาชิกผูสูงอายุ 

ประโยชน จํานวน  รอยละ 

เขาใจในการดแูลตนเอง 

• ทําใหเกิดความรักความสามัคคี  กระตุนใหชมรมเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ  

เกิดความเขมแข็งขึ้นและทําอยางตอเนื่องได ทําใหสมาชิกของชมรมและ

คณะกรรมการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสุขภาพในชุมชนดีขึ้นและเปน

ที่รูจักและยอมรับ ประชาชนและองคกรสวนทองถ่ินเห็นความสําคัญของ

กิจกรรม  ความรวมมือรักษาเคร่ืองออกกําลังกายและเคร่ืองดนตรี มีความ

รวมมือของชุมชนและโรงเรียนและเด็กมีโอกาสแสดงออก 12 4.1 

• ไดเพิ่มทักษะ ถายทอดภูมิปญญาแกผูสูงอายุ และหมอพื้นบาน ไดรับความรู

เพิ่มพูนสูงขึ้นกวาเดิม พัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ออกกําลังกาย  มีทักษะทา

รําฟอนเจิง 6 2.0 

• ประโยชนทางวิชาการ ที่มีขอมูลสถานการณผูสูงอายุใหกับองคกรหนวยงาน

ผูสูงอายุนําไปใชงาน  3 1.4 

• สามารถฝกฝมือและประกอบอาชีพหารายได ลดคาใชจายและมีรายไดเพิ่ม 4 1.0 

รวม 296 100.0 
 

การศึกษาเชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงประโยชนที่เกิดข้ึนกับสมาชิกผูสูงอายทุีร่วม

กิจกรรมของโครงการ มีทั้งประโยชนทางกายคือ สุขภาพแข็งแรง ประโยชนทางจิตใจคือ มีจิตแจมใส 

อารมณเบิกบาน ไมหดหู ประโยชนทางสังคมคือ มีความสัมพันธในชุมชน และประโยชนทางจิต

วิญญาณคือ ไดรับการพัฒนาความรูเพิ่มข้ึน โดยประโยชนที่เกิดข้ึนกับสมาชิกผูสูงอายุที่มารวม

กิจกรรมของ 10 โครงการ ซึ่งเปนกลุมตัวอยาง มีดังนี้   

1. แกนนําของชมรมผูสูงอายุผูเขารวมกิจกรรม ไดพัฒนาศักยภาพดานการเขียน

โครงการ และมีความรูดานสิทธิผูสูงอายุ  

2. ผูสูงอายุซึ่งเปนโรคเร้ือรัง ที่ชวยเหลือตัวเองไมได ที่ถูกทอดทิ้ง ไดรับการดูแล มี

ผลใหมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดานผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุรูสึกวาตนเอง

มีคุณคา สามารถชวยเหลือผูสูงอายุที่ดอยโอกาสได นอกจากนี้เกิดการมีสวนรวมของชมรมผูสูงอายุ 

และชุมชนสงผลใหชุมชนเขมแข็ง 

3. ผูสูงอายุ และผูดูแลสูงอายุ บุคคลในครอบครัวผูสูงอายุ มีความรู ความเขาใจ

ผูสูงอายุมากข้ึน สามารถนําความรูไปดูแลผูสูงอายุไดอยางถูกตอง  



 
 

 240

240 

4. ผูสูงอายุในชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน ไดมาพบปะสังสรรคกัน และไดรับขอมูล

ขาวสาร ความรูที่จําเปนที่เกี่ยวของกับตนเอง เชน การฝกอาชีพสานตะกราทําใหผูสูงอายุทุกคน

สามารถประดิษฐตะกราไดตามที่ต้ังใจ และเกิดความภาคภูมิใจ  

5. ผูสูงอายุไดพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมชมรม และมีความสุขใจ และผอนคลาย

ความเหงา และไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสรางความเขมแข็งใหกับชมรม สวนครอบครัวของ

ผูสูงอายุมีความพึงพอใจที่ทางชมรมจัดกิจกรรมดี ใหความสําคัญกับผูสูงอายุ และยังเปนการชวยแบง

เบาภาระของสมาชิกในครอบครัวที่ตองทํางาน ไมมีเวลาใหผูสูงอายุอีกดวย 

6. ผูสูงอายุไดทํากิจกรรมรวมกัน และไดรับความรูเกี่ยวกับสุขศึกษาดานอาหาร

การกินเพิ่มเติม  

7. เด็กและเยาวชน ไดเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมทองถิ่น และมีการสืบทอดตอไป 

 

ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

ขอเสนอแนะจากหนวยงาน /  องคกร /  ชมรม  ที่ ได รับทุนสนับสนุนโครงการ 

มีขอเสนอแนะแยกเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

รอยละ 25.9 ตองการใหการสนับสนุนกิจกรรมหลากหลาย เชน การใหความรูเกี่ยวกับ

การเขียนโครงการใหตรงกับหลักเกณฑในการขอรับการอุดหนุนโครงการ  แนวทางการดําเนินกิจกรรม

ที่ดี รวมทั้งมีคูมือในการปฏิบัติ การอนุรักษสงเสริมผูสูงอายุที่มีภูมิปญญา การสนับสนุนสงเสริม

สุขภาพ  ปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวม การฝกอาชีพระยะส้ัน และเปนพื้นฐานในครัวเรือนใหกับผูสูงอายุ 

เชน การทําน้ํายาลางจาน น้ํายาเช็ดพื้น ยาสระผม สบู เปนตน กิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติธรรม  

อาสาสมัคร และ ขยายเครือขาย  

รอยละ 11.6 ตองการใหอนุมัติงบประมาณตามจํานวนที่ขอ เพื่อคนทํางานจะได

ทํางานไดอยาง เพราะถาไมเพียงพอ อาจจะทําใหกิจกรรมบางอยางไมสามารถกระทําได หรือคุณภาพ

ที่ดี และไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ควรพิจารณาจากความจําเปนที่เปนจริง ทําใหองคกรตองจายเงิน

เองมากข้ึน  

รอยละ 11.6 ตองการใหเพิ่มวงเงินสนับสนุนคาใชจายแตละประเภท เชน เงิน

คาอาหาร คาเดินทางมารวมกิจกรรมทุก ๆ คนในอัตราเทียบเทาราชการ มีคาใชจายในการเดินทาง

ติดตอประสานงาน  คาสถานที่ประชุม  มีงบประมาณการจัดประชุมวางแผนกรรมการและของวิทยากร  

ฯลฯ  การเพิ่มงบประมาณใหมากข้ึน เพื่อทําใหชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็งมากข้ึนกวาเดิม โดยไม

ตองใชเงินทุนของตัวเองมาใชในหาซ้ืออุปกรณดําเนินการ 
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รอยละ 9.0  ควรมีผูประสานงาน ประสานเครือขายในพื้นที่ กิจกรรมที่ไดรับเงินจาก

กองทุนฯ จึงจะดําเนินไปได โดยใหมีจุดประสานผูสูงอายุในในจังหวัด ระดับตําบล และหมูบาน  มี

เจาหนาที่ใหคําแนะนํา และกระจายขาวสารไดรวดเร็วชัดเจนยิ่งข้ึน 

รอยละ 7.9 ตองการใหพิจารณาโครงการใหเร็วข้ึน เพราะจะไดดําเนินการตาม

ระยะเวลากําหนด จึงจะเกิดประโยชนตอผูสูงอายุอยางแทจริง และแจงผลใหผูขอรับการสนับสนุน

ทราบผลการพิจารณาวาไดรับการอนุมัติหรือควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมอะไรบาง 

รอยละ 6.9 ตองการใหแกไขแบบการเขียนโครงการ เพราะการเขียนโครงการยากมาก

ทําใหทอใจ ควรมีตัวอยาง ชมรมผูสูงอายุเครือขายควรมีสวนชวยเหลือใหการปรึกษา ดูแลความ

เรียบรอยของโครงการกอนสง และเมื่อสงไปสวนกลางควรจะมีแกไขคร้ังเดียว โดยใหผูชวยเหลือเชน 

ลูกหลานผูสูงอายุ เจาหนาที่โรงพยาบาล เขาใจไดงาย เพราะคณะกรรมการมีความต้ังใจจะชวยเหลือ

ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

รอยละ 6.3 ตองการใหสนับสนุนอุปกรณที่จําเปน มีบางโครงการตองใชวัสดุอุปกรณ

ชวยเสริมกิจกรรมใหตอเนื่อง เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองอบสมุนไพร อุปกรณที่ใชในการออกกําลังกาย 

เคร่ืองขยายเสียง CD เพลงประกอบการออกกําลังกาย เกม กิจกรรม การละเลน  อุปกรณเปตอง 

รวมถึงเอกสารแจกผูสูงอายุใหมีปริมาณเพียงพอ 

นอกนั้นเปนขอเสนอแนะอ่ืนๆ เชน ใหสนับสนุนอุปกรณใหตอเนื่อง ใหอนุมัติทุก

โครงการ ประชาสัมพันธขาวสารของกองทุนฯ ใหมากข้ึน  ตองการใหชวยเหลือกับผูสูงอายุ ที่ยากไร ถกู

ทอดทิ้ง การจัดสวัสดิการ ไมควรจํากัดสถานที่ในการฝกอบรม ตองการใหสนับสนุนงบประจําแกชมรม

ผูสูงอายุ ตองการใหลดข้ันตอนการปฏิบัติ ควรสรางแรงจูงใจใหแกชมรมที่ดําเนินการที่ดี  ควรแจง

เหตุผลการพิจารณาดวย ไมควรมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน เปนตน (ตารางที่ 6.22) 
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ตาราง 6.22 
ขอเสนอแนะจากโครงการที่ไดรับการสนับสนุนกิจกรรม 

ประเด็น จํานวน รอยละ 

• ตองการใหการสนับสนุนกิจกรรมหลากหลาย เชน สงเสริม สุขภาพ ดูแล

สุขภาพ การมีสวนรวม ปฏิบัติธรรม ฝกอาชีพ พัฒนาศักยภาพ อนุรักษ

สงเสริมผูสูงอายุที่มีภูมิปญญา สถานที่ ส่ิงแวดลอม อบรมใหความรูการเขียน

โครงการ อาสาสมัคร ขยายเครือขาย และแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่ดี 49 25.9 

• ตองการใหอนุมัติงบประมาณตามจํานวนท่ีขอ   22 11.6 

• ตองการใหเพิ่มวงเงินสนับสนุนคาใชจายแตละประเภท เชน เงินคาอาหาร คา

เดินทาง คาสถานที่ประชุม ฯลฯ  22 11.6 

• ตองมีผูประสานงาน ประสานเครือขาย 17 9.0 

• ตองการใหพิจารณาโครงการใหเร็วขึ้น 15 7.9 

• ตองการใหแกไขแบบการเขียนโครงการ เนื่องจากการเขียนโครงการยากมาก

ทําใหทอใจ  13 6.9 

• ตองการใหสนับสนุนอุปกรณใหตอเนื่อง 12 6.3 

• ตองการใหอนุมัติเงินโครงการทุกโครงการ  6 3.2 

• ตองการใหประชาสัมพันธขาวสารของกองทุนฯ ใหมากขึ้น  6 3.2 

• ขอคิดเห็นตอผูพิจารณาโครงการ 6 3.2 

• ตองการใหชวยเหลือกับผูสูงอายุ ที่ยากไร ถูกทอดทิ้ง สวัสดิการ 5 2.6 

• ตองการใหสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรม 5 2.6 

• ตองการใหสนับสนุนงบประจําแกชมรมผูสูงอายุ 4 2.1 

• ตองการใหลดขั้นตอนการปฏิบัติ 3 1.6 

• ควรสรางแรงจูงใจใหแกชมรมที่ดําเนินการที่ดี 1 1.1 

• ควรแจงเหตุผลการพิจารณาดวย 1 0.5 

• ไมควรมีการทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 1 0.5 

รวม 189 100.0 
 

นอกจากนี้ การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพผูแทนที่ไดรับเงินสนับสนุนโครงการ ให

ขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ ดังนี้  

1) ประเด็นการกระจายอํานาจการพิจารณากองทุนฯ  โดย เสนอแนะวา ควรจะมี

คณะอนุกรรมการพิจารณากองทุนฯ ในระดับจังหวัด เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา ความ

สะดวกในการติดตอประสานงาน และสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดมากข้ึน 

เนื่องจากจังหวัดจะรับทราบขอมูลไดดีกวา คณะกรรมการที่อยูสวนกลาง  จากคํากลาว  
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 “นาจะมีอนุกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเหมือนกองทุนฯ คน

พิการ ไมรูวาทางกระทรวงกลัวกวางบจะนอยหรืออยางไร ขอเสนอนาจะ

พิจารณาภายในจังหวัดใหเสร็จไปเลย”  

“กองทุนฯ ทําไมไมกระจายอํานาจ ทําไมตองรวบไวที่สวนกลาง

ละ มันนาจะใหสาขา ประกอบดวยคณะกรรมการมาอีกชุดละ วาจะจัดการ

อยางไร เพื่องายตอการติดตาม” 

“การบริหารกองทุนฯ นากระจายมา จะทําใหงานของผูสูงอายุได

ไกลกวานี้รวมกันกับ พมจ.สาขาสภา การทํางานก็คือการรวมพิจารณาใน

จังหวัดในเร่ืองงบประมาณ แลวสงมาใหกองทุนฯ สงเงินมาที่จังหวัด เพราะ

จังหวัดรูสภาพในจังหวัดและใกลกวา การพิจารณาที่จังหวัดก็จะเห็นภาพกวา” 

 

2) ประเด็นการประชาสัมพันธกองทุนฯ  โดยตองการประชาสัมพันธขอมูล

เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ การประชาสัมพันธทางส่ือ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร เพิ่ม

มากข้ึนกวาปจจุบันนี้ และประชาสัมพันธวา หนวยงานสวนตางๆ นั้นทําหนาที่อะไรบางดวย เชน 

สวนกลางมีหนาที่ทําอะไร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทําอะไร เมื่อเขียน

โครงการแลวใหผูของการสนับสนุนโครงการยื่นโครงการไปที่ไหนไดบาง จากคํากลาว 

“เสนอเร่ืองส่ือ รูขาวจากส่ือมันนอยมากเลย ของสาขาเรานี่  

ผมเปดเน็ตแทบไมเห็นอะไรเลย ตอนหลังนี้ผูเปนส่ือขาวดวย ก็เลยเร่ิมมีการ

เอาไปลงบาง“   

“ศักด์ิศรีของผูสูงอายุ มันเปนอยางไร ใหเขารูบางผูสูงอายุนี่ 

ปจจุบันนี้มันหดหายไปแลว” 

“กองทุนฯ นี้ รูสึกวาข้ีเหนียว ไมมีการประชาสัมพันธ ทางส่ือ 

วิทยุ หนังสือพิมพ ทีวี ส่ือส่ิงพิมพ วารสาร นิตยสารที่ออกมานี่ โบราณ นาจะ

ปรับเปลี่ยนใหมันทันสมัยมั่ง มันไมนาอาน สงสัยคนที่ทํางานที่โนนจะเหมือน

วารสาร คือหัวโบราณเหมือนกัน  ควรประชาสัมพันธวาแตละสวนทําอยางไร 

สวนกลางทําอะไร พมจ.  ทําอะไร เขียนโครงการแลวสงไปที่ ไหน  ควร

ประชาสัมพันธใหชัดเจน ฝากไปบอกวา ไมใชนั่งทํางานกับที่อยางเดียว“ 
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3) ประเด็นวงเงินคาใชจายแตละประเภท เชน เงินคาอาหาร คาเดินทาง            

คาสถานที่ประชุม ฯลฯ  ควรอนุมัติใหเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงของวิถีชีวิตคนในชนบท    

ตัวอยางเชน เร่ืองอัตราคายานพาหนะสําหรับการเดินทางมาเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุควรใชเกณฑ

ของกรมการขนสงเขามารวมพิจารณาจะดีกวา เชน ปจจุบันกองทุนผูสูงอายุ คิดใหในอําเภอ 50 บาท 

ตางอําเภอ 100 บาท เทากับกิโลเมตรละ 1 บาทเทานั้น ควรจะใชเกณฑเทียบเทาทางราชการคือ 

กิโลเมตรละ 4 บาท  จากคํากลาว 

“เร่ืองคาพาหนะ นาจะกําหนดเปนระยะทางจากที่พักไปที่

ทํากิจกรรม นาจะใชระยะทางของกรมขนสงเนี่ย  เขาจะใชเกณฑแคใน

อําเภอและนอกอําเภอไมดี” 

“การจัดประชุมคาอาหารให 50 พอไปได แตมันก็ตางกัน

ในเมือง ในเมืองมันก็สูงกวา แตเขาใชอัตราเดียวกันผูสูงอายุไมมีสิทธิไป

จัดที่โรงแรมหรอก โนนที่ศาลาวัด” 

“อยากใหสท.ที่บริหารงานกองทุนฯ ใหเอาใจเขามาใสใจ

เราบางวาผูสูงอายุกวาจะเขียนไดแตละโครงการนี้มันยากเย็นเหลือเกิน 

อยาตัดโอกาสเขาเลย”  

สําหรับเร่ืองอัตราคายานพาหนะสําหรับการเดินทางเขามารวมกิจกรรมนั้นควรใช

เกณฑของกรมการขนสงเขามารวมพิจารณา ดังคําบอกเลาที่วา “เร่ืองคาพาหนะ นาจะกําหนดเปน

ระยะทางจากท่ีพักไปที่ทํากิจกรรม นาจะใชระยะทางของกรมขนสงเนี่ย  เขาจะใชเกณฑแคในอําเภอ

และนอกอําเภอไมดี” 

 

4) ประเด็นแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนโครงการ โดยใหปรับปรุงแบบขอรับ

การสนับสนุนโครงการใหไมยุงยาก และตองการใหบุคลากรชวยในการเขียนโครง  ดังคํากลาวที่วา  

“ถาใหชาวบานมาเขียนรับรอง 100 ปก็ไมมีทางเขียนไดเพราะมัน

ตองตองรูหลัก รูหลักวิชาการ ตองผานการอบรมเขียนโครงการมา อยางผมนี่

เปนขาราชการบํานาญมาอยางผม 

พอถามชาวบานชาวบาน ก็บอกวาเอาครูวาเตอะ ชาวบานก็บอกวา

ขอมาเตอะ แตมันไมงายเหมือนซื้อผักกาด 

หลักคือมันตองมีความเสียสละ ชาวบานก็จบมาแค ป.4 คนที่มี

ความรูก็ไมคอยเขามาทํางานตองมีการถายทอดใหความรู ที่ตองผลิตบุลากร

สวนนี้เขามาชวย”  
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5) ประเด็นการรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งรายงานการเงินและรายงาน

กิจกรรม  โดยเสนอใหออกแบบฟอรมการทํารายงานและการเขียนรายงานช้ีแจงการเงินเปนรูปแบบที่

ชัดเจนออกมาเลยเพื่อที่จะไดใหผูทํารายงานมากรอกสงไดเลย เพราะถาไมมีแบบฟอรมนั้นทําใหยาก

สําหรับผูทํารายงานที่เปนระดับชาวบาน ดังคํากลาวที่วา 

 “สวนของการรายงานผล จะเอาอยางดีแตไมคิดเลย วาผูสูงอายุเขา

จะทําไดแคไหน ถาเปนทางสาขามันไมยาก ก็รายงานใหหมดใชเงินกี่บาท มี

กระบวนการอยางไรหากเปนผูสูงอายุ ชาวบาน กองทุนฯ จะเอาละเอียดถี่ยิบ

ตองมีหลักฐาน ขอจํากัดทางชาวบานมันก็มีอยู มันทํายาก เสนอใหมีแบบที่มี

ความชัดเจน แตในนี้เขามีแบบโลงๆ เขาไมไดกําหนดให แตทางเราก็เอาของ

ราชการประยุกตให ควรจะออกแบบรายงานใหกรอกมาเลย เพื่อใหงายตอเขา

เลย” 

“เอกสารการเงินก็ใชกับการคลัง  การทํางานกับชาวบานก็ไมนาจะใช

แบบของคลัง  สรางความลําบากใหกับชาวบาน แตทําอยางไรใหมันงายสําหรับ

ชาวบาน เพื่อไมใหลําบากใจ แบงเบากันไปได” 

 
6) ขอคิดเห็นตอผูบริหารกองทุนฯ  

“องคกรเรามีคณะกรรมการบริหารและผูปฏิบัติงานดําเนินงานเปนในแตละอําเภอ

ดวยองคกรของเราเปนองคกรภาคประชาชนของผูสูงอายุอยากสงเสริมโอกาสใหกับผูสูงอายุเราเปน

หนวยงานกลางในการประสานงานแมจะมีกฎหมาย แตคอนขางใหความสําคัญกับผูสูงอายุนอย ทั้งที่

เปนสังคมผูสูงอายุแลว ” 

“อยากใหเจาหนาที่ที่บริหารงานกองทุนฯ ใหเอาใจเขามาใสใจเราบางวาผูสูงอายุ

กวาจะเขียนไดแตละโครงการนี้มันยากเย็นเหลือเกินอยาตัดโอกาสเขาเลย ผมก็ลุน ฝากหนอยครับ การ

ขอโครงการนี้ก็ยากเย็นเขียนยาก ตัดงบเราเองก็ไมไดเอามาทําอะไร พวกผมเสียสละเวลา 

กําลังสติปญญา เสียเงินดวย เพราะฉะนั้นผมและคณะทุมเทกับงานผูสูงอายุ ” 

“กองทุนผูสูงอายุ กรุณามาเยี่ยมโครงการตางๆบาง เพื่อประกอบการพิจารณาการ

ดําเนินโครงการตอไป อยาใชวิธีโทรศัพทซักถามเพียงอยางเดียว” 

“หนวยงานและเจาหนาที่บางแหง ยังกีดกันภูมิปญญาอยู อาจเปนเพราะไมศึกษา

พัฒนาอยางจริงจัง” 
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“ผูตรวจอนุมัติโครงการยอมรับวาเกง แตตองคิดวาคนชนบทไมไดเกงการเขียน แต

เขาเกงการทํา นํามวลชนเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน พอมาเขียนโครงการไมเกง พูดงายๆ คือ เกงทํา 

ไมเกงในการพูด การเขียน ฉะนั้นผูตรวจตองเขาถึงในความจริงใจของผูทําใหดีใหได” 

“ใหเอากิจกรรมที่ปฏิบัติเปนขอมูลในการตัดสินใจใหงบดวย อยาเอาเฉพาะ

ระเบียบขององคกร ” 

“การจะทราบวาชมรมใดมีกิจกรรมนี้อยางตอเนื่องหรือไม  ตองลงพื้นที่ 

(ภาคสนาม) ไมใชพิจารณาอยูแตในหองแอร ขออภัยที่พูดความจริง! ” 

“บางรายการไมอนุมัติ เชน อุปกรณในการทํากิจกรรม ฉะนั้นผูตรวจโครงการเพื่อ

อนุมัติทานตองวินิจฉัยอยานั่งทางในวาตองเปนอยางที่ทานคิด ขอเสนอแนะใหคันไถไปเถอะ 1 คัน พอ

เปนแบบสาธิตไมใช 10 กลุมให 10 คันไถ” 
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สรุป 

 

หนวยงานที่ขอรับทุนสนับสนุนโครงการ สวนใหญเปนชมรมผูสูงอายุ รองลงมาเปนสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด นอกนั้นเปนหนวยงานอ่ืน เชน ศูนยเรียนรู ศูนยอเนกประสงคฯ 

กองทุนสวัสดิการในชุมชน อบต. เทศบาล สถานบําบัดฟนฟู  สถานสงเคราะห และชมรมผูสูงอายุที่มี

กิจกรรมสนับสนุนผูสูงอายุในพื้นที่  การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ พบวา หนวยงานรับทราบจากเขารวมการ

อบรมพัฒนา จากการฟงวิทยุกระจายเสียง และจากขยายผลโครงการ ซึ่งสรุปแหลงขอมูลสําคัญ คือ แหลง

จากปากตอปาก หรือการบอกเลาดวยวิธีที่แตกตางกัน  

ลักษณะกิจกรรมที่จัดข้ึน ไดแก  กิจกรรมอบรมความรูสําหรับผูสูงอายุ นันทนาการ การดูแล

สุขภาพของผูสูงอายุ การประชุมสัมมนาและการสรางเสริมความรูผูนําองคกรผูสูงอายุและเครือขาย การ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ถายทอดภูมิปญญา และกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและรายได 

การดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนด ในภาพรวม รอยละ 72.2 ระบุวา ประสบ

ความสําเร็จระดับมาก รอยละ 27.8 ประสบความสําเร็จระดับปานกลาง  ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จ 

ไดแก การมีสมาชิกที่รวมทํางานมีประสบการณจากสาขาตาง ๆ การมีภูมิปญญาที่หลากหลาย มีการ

ชักชวนกันมาทํากิจกรรม  มีการทํางานอยางเปนระบบ ผูนํามีวิสัยทัศนที่ดี และการมีองคกรภาคีเครือขาย

รวมจัดกิจกรรม สวนปญหาอุปสรรคพบวา มีปญหาที่เกิดจากการรออนุมัติ จํานวนเงินที่ไดรับไมเพียงพอ

ตอการทํากิจกรรม  

การนําเงินไปใชทํากิจกรรมนอกเหนือจากการทําโครงการ พบวารอยละ 90.6 ไมไดนําเงินไป

ทําโครงการอ่ืน ซึ่งแสดงวาโครงการไดนําเงินจัดกิจกรรมตามที่ไดระบุไว นอกจากนี้ ความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ พบวา รอยละ 98.8 มีความพึงพอใจ มีเพียงรอยละ 1.2 ที่ไมพึงพอใจ โดยเหตุผลของ

ความพึงพอใจ เนื่องจากสมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน ไดรับความรู ไดรับการยอมรับชื่นชม เปนตน สวน

เหตุผลที่ไมพึงพอใจ ในเร่ืองการไดรับงบไมเพียงพอ สําหรับความพึงพอใจตอการบริหารกองทุนฯ นั้น 

พบวา มีความพึงพอใจระดับปานกลางในทุกประเด็นประเด็น  และความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ มีพึงพอใจระดับมาก  ประโยชนที่เกิดข้ึนกับสมาชิกผูสูงอายุนั้น ไดแก สมาชิกไดทํากิจกรรม

รวมกัน  สามารถจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง การแลกเปล่ียนเรียนรูมากข้ึน หนวยงาน / องคกร/ ชมรม 

ชวยเหลือสังคม มีจิตอาสาใหความชวยเหลือ ทําประโยชนใหสังคมไดมาก 
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บทที่ 7 

การใหบริการและขอเสนอแนะ 
จากเจาหนาทีข่องรัฐและผูแทนผูสูงอายุ 

 
  

ขอมูลจากการสัมภาษณและการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของในหนวยงานและในจังหวัด  

ประกอบดวย พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด นักสังคมสงเคราะห นักพัฒนาสังคม 

เจาหนาที่กองทุนฯ และประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดสตูล จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

อํานาจเจริญ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานคร  (รายช่ือใน

ผนวก ข) เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุที่มีความสามารถ

และตองการประกอบอาชีพไดมีโอกาสกูเงิน ทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม รวมถึงการขอทุนสนับสนุน

การจัดทําโครงการที่เปนประโยชนตอผูสูงอายุดวย ในบทนี้จะนําเสนอขอมูลจากการสนทนาและ

สัมภาษณผูที่มีบทบาทในการดําเนินการใหผูสูงอายุไดรับเงินกูยืมและไดรับทุนในการจัดกิจกรรมตาม

โครงการตาง ๆ โดยขอมูลที่นําเสนอในบทนี้ ประกอบดวย 6 ตอนดังนี้ 

ตอนที่  1  การดําเนนิงานกองทุนผูสูงอายุในระดับจังหวดัและกรุงเทพมหานคร   

ตอนที่  2  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ตอนที่  3  การแกไขปญหาทีเ่กิดข้ึน  

ตอนที่  4  บทบาทขององคกรผูสูงอายุในการสนับสนุนการขอรับทุน 

ตอนที่  5  ขอเสนอแนะตอการพัฒนากองทุนฯ  

ตอนที่  6  กรณีศึกษาการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ดี 
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ตอนท่ี 1 การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร     

    

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 13 กําหนดใหมีการจัดต้ัง “กองทุนผูสูงอาย”ุ 

ข้ึนในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุน ผูสูงอายุใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ

องคกรที่ดําเนินงานเกี่ยวของกับการสงเสริมสนับสนุนผูสูงอายุใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) เปนสวนราชการในภูมิภาคระดับ

จังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทําหนาที่ สงเสริม และสนับสนุน ให

การดําเนินงานภายในจังหวัด เปนการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายสวนกลาง ดังนั้นสํานักงานพัฒนา

สังคมฯ จึงทําหนาที่หนวยปฏิบัติงานของกองทุนผูสูงอายุในระดับจังหวัด และมีภารกิจหลัก  2 ประการ 

คือ การใหบริการกูยืมเงินประกอบอาชีพ และการสนับสนุนกิจกรรมกลุม/องคกร/และหรือเครือขาย

ผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุใหไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ ตาม

เจตนารมณของกฎหมาย   

1.1 การประชาสัมพันธ พ.ร.บ. ผูสูงอายุฯ และกองทุนผูสูงอายุ  

ผลการดําเนินงานของป 2550 มีหนวยงาน องคกร ชมรมผูสูงอายุ ไดรับสนับสนุนเงิน

อุดหนุนโครงการสําหรับการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในลักษณะตางๆ จํานวน 40 โครงการ  และมี

ผูสูงอายุจากทั่วประเทศที่ไดรับการอนุมัติเงินกูยืมสําหรับเปนทุนประกอบอาชีพรายบุคคลเพียง 717 

ราย โดยมีหลายจังหวัดที่ไมมีจํานวนของผูสูงอายุที่มาขอกู หรือรับการสนับสนุนโครงการ (รายงานการ

ดําเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2550)  เหตุผลประการหนึ่งเกิดจาก ผูสูงอายุยัง

ไมทราบเร่ืองกฎหมายที่เร่ิมดําเนินการ รวมถึงสิทธิประโยชนที่ผูสูงอายุไดรับ ดังนั้นกระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ จึงไดใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทําการเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลพระราชบัญญัติผูสูงอายุ สิทธิผูสูงอายุ และบริการที่สํานักงานจัดใหสําหรับ

ผูสูงอายุ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  

การประชาสัมพันธของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการประชาสัมพันธขอมูล

กองทุนผูสูงอายุใหผูสูงอายุไดรับทราบทั่วกัน โดยใชวิธีการตางๆ ที่จะสงขาวสารขอมูลไปสูผูสูงอายุให

รวดเร็วและทั่วถึง สามารถสรุปชองทางการประชาสัมพันธ ดังนี้  
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(1) การประชาสัมพันธใหแกผูสูงอายุทราบโดยตรง 

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการในลักษณะการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรงานกองทุนผูสูงอายุโดยตรงตามวาระโอกาสตางๆ  ตัวอยางเชน  สํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อมีการจัดงาน ‘จังหวัดเคล่ือนที่’ โดยจะนําหนวยงานภาครัฐซึ่ง

สวนใหญต้ังอยูในอําเภอเมือง ไปใหบริการแกคนในชุมชน เชน สํานักงานทะเบียนจังหวัด แรงงาน

จังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดก็ไดการประชาสัมพันธกองทุนผูสูงอายุและบริการที่มีใหแก

ผูสูงอายุและประชาชน จังหวัดสุโขทัย มีกลุมการพัฒนาสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุโขทัย 

ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบงานกองทุนผูสูงอายุ ทางกลุมไดออกไปเผยแพรขอมูลกองทุนฯ รวมกับสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดสุโขทัย ในการประชุมประจําเดือน เพื่อใหกับผูสูงอายุทุกอําเภอ

ไดรับทราบ เชนเดียวกับ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ ที่รวมกับสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ

ฯ จังหวัดกาฬสินธุ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเร่ืองการกูยืมเงินใหผูสูงอายุ รวมถึงการใหเจาหนาที่

ใหบริการแกผูสูงอายุ   

ในสวนกรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการประชาสัมพันธ โดยการเร่ิมตนการกูยืม

ของกองทุนผูสูงอายุนั้น เกิดข้ึนปแรกในป 2550 มีการประชาสัมพันธผานส่ือ ประกอบดวย โปสเตอร 

แผนพับ ส่ือโทรทัศน และการประชุม ดานวิธีการประชาสัมพันธนั้น มีการแจกโปสเตอรและแผนพับ

สงไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด การประชุมแจงขอมูลขาวสารผาน

ผูนําชุมชนตาง ๆ เชน ชุมชนเขตลาดพราว เขตคลองเตย และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหขอมูลวา การ

ประชาสัมพันธ เนื่องจากเปนปแรก การประชาสัมพันธจึงไมสามารถทําไดอยางทั่วถึง แตไดพยายาม

สงขอมูลขาวสารผานทุกหนวยงานที่รับผิดชอบใหมากที่สุด ในปแรกถือวาประสบความสําเร็จในระดับ

หนึ่ง เห็นไดจากมีผูสูงอายุมาขอยื่นกูเงินโดยบอกวาเห็นจากตัววิ่งในโทรทัศน  บางชุมชนผูนําชุมชน

เปนผูประสานงานหลักและบริการรับแบบยื่นกูรวบรวมมาสงให แตสวนใหญชองทางการเขาถึงขอมูล

ขาวสารของผูสูงอายุมีหลายชองทางแลวมีการบอกแบบปากตอปากกัน ระยะการประชาสัมพันธใช

เวลาประมาณ 2 เดือน จึงมีผูมายื่นกูประมาณ 20 ราย ผูยื่นกูในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญยื่นเพื่อ

ขอประกอบอาชีพคาขาย 

 (2) ประชาสัมพันธผานหนวยงานระดับทองถ่ิน  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ดําเนินการเชิญผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เทศบาล มารวมรับฟงขอมูลสิทธิตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
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ดวย ทําใหหนวยงานที่ทํางานในพื้นที่ไดทราบขอมูล แลวนําไปแจงแกผูสูงอายุในการประชุมในระดับ

ตําบลและหมูบาน ตัวอยางเชน   

  สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ และบริการที่มีของสํานักงาน โดยใชวิธีสงเอกสารไปยัง

หนวยงานระดับทองถิ่น ไดแก อบต./ เทศบาล สถานีอนามัย ใหชวยประชาสัมพันธขาวสารไปยัง

ผูสูงอายุในชุมชน  ในสวนสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ ไดประชาสัมพันธเร่ืองกองทุน

ผูสูงอายุ และผูสูงอายุสามารถกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพได โดยไมตองเสียดอกเบ้ีย โดยมาย่ืนคํารอง

ขอกูกับสํานักงานฯ ใหแกเครือขาย ไดแก  ชมรมผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กํานัน 

ผูใหญบาน เพื่อใหบอกตอกับสมาชิกหรือลูกบาน   
(3) การประชาสัมพันธผานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ และชมรม

ผูสูงอายุ   
สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ ฯ และชมรมผูสูงอายุ เปนองคกรที่ดําเนินงาน

เกี่ยวของผูสูงอายุโดยตรง สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จึงมีเปาหมายใหคณะกรรมการบริหารสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็งและมีกิจกรรมตอเนื่อง ไดมา

เขารวมโครงการอบรมใหความรูเร่ืองสิทธิประโยชนผูสูงอายุ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

การเขียนโครงการเพื่อรับการสนับสนุนฯ เพื่อใหกลุมคนเหลานี้ไดรับรูถึงแหลงงบประมาณสนับสนุน

สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ  นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนแกนนําในการกระจายขอมูล

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 และสิทธิที่ผูสูงอายุพึงไดรับตามกฎหมายฉบับนี้ ตอไปยังผูสูงอายุ  

ในชุมชนใหทั่วถึงและรวดเร็ว  
(4) การประชาสัมพันธผานจังหวัด 

ในที่นี้หมายถึง การประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐภายในจังหวัด  

โดยสํานักงานพฒันาสังคมฯ ดําเนินการแจงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับดําเนินงานดานผูสูงอายุ ผานหัวหนา

หนวยงานระดับจังหวัดไปไดทั่วถึง รวมทั้งการแจงขอมูลในการประชุมระดับจังหวัดของหัวหนา

หนวยงาน เพื่อนําไปแจงขอมูลในการประชุมระดับอําเภอที่มีผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นมารวม

ประชุม ก็จะสามารถนําขอมูลไปเผยแพรตอผูสูงอายุในชุมชนได ดังกรณีของจังหวัดบุรีรัมย พัฒนา

สังคมฯ ไดใหขอมูลวา “ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เขาใจงานดานสังคมดี และไดมีนโยบายให นายก

องคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ อบต. และเทศบาล เปนผูนําในการสงเสริม และดูแลผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส ใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน”   

จังหวัดพัทลุง เปนโครงการนํารองเรื่องการเผยแพรกฎหมาย สํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดพัทลุง ไดเชิญหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับกฎหมาย มารวมรับฟงขอมลูสิทธิ
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ตามพระราชบัญญัติ รวมถึงการใหขอมูลเร่ืองสิทธิตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุฯ ดวย ทําใหหนวยงาน

ที่ทํางานในพื้นที่ไดทราบขอมูล และมีการประชาสัมพันธผานหนวยงาน   
(5) การประชาสัมพันธผานสื่อสารมวลชนและสิ่งตีพิมพตางๆ  

เปนการเผยแพรขอมูลการใหบริการของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ผานทาง

กลุมส่ือมวลชนในพื้นที่ เชน หนังสือพิมพทองถิ่น  วิทยุชุมชน เสียงตามสาย รวมถึงการแจกแผนพับ 

โปสเตอร ใบปลิว เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุไปยังหนวยงานระดับทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวน

ตําบล เทศบาล สถานีอนามัยทองถิ่น ใหชวยประชาสัมพันธขาวสารใหแกทางสํานักงานฯ ตัวอยางเชน  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีการกระจายเสียงผานทาง

วิทยุชุมชน  การจัดทําเอกสารแผนพับเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุ และสิทธิ

ของผูสูงอายุ  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร ไดเผยแพรประชาสัมพันธกองทุน

ผูสูงอายุในหนังสือพิมพทองถิ่น   
 

จะเห็นไดวา การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุที่ลงไปสูระดับจังหวัดนั้นมี

การกระจายขาวสารไปสูผูสูงอายุในหลายชองทาง จึงเช่ือไดวาขาวสารเกี่ยวกับการกูยืมและการขอทุน               

ทําโครงการจากกองทุนผูสูงอายุนั้น จะทําใหผูสูงอายุไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง 
 

1.2  การใหบริการกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ  

หลังจากการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและบุคคลทั่วไปไดรับรูวา ผูสูงอายุที่ประสงค

จะกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสามารถกูยืมเงินได โดยไมตองเสียดอกเบี้ย การประชาสัมพันธ

ดังกลาวประสบความสําเร็จเปนอยางมาก เห็นจากการมีผูสูงอายุมาใชสิทธิกูยืมเงินจํานวนมาก ในชวง
ป 2550-2551 ผูกูยืมเปนรายบุคคลสามารถกูไมเกิน 15,000 บาท ตอมาป 2552 ไดปรับใหผูกู

รายบุคคลกูไดสูงสุด 30,000 บาท สําหรับผูกูรายกลุมใหรวมกลุมไมนอยกวา 5 คน สามารถกูยืมไดไม

เกิน 100,000 บาท จํานวนของผูมายื่นคํารองขอกูมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในแตละป   ซึ่งการดําเนินงาน
ในระยะแรกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด มอบหมายใหฝายสวัสดิการสังคมเปนผูทํา

หนาที่ใหบริการกูยืม  ในบางจังหวัดที่มีภาระงานและจํานวนผูยื่นขอกูยืมสูง กองทุนผูสูงอายุสวนกลาง

ไดจางเจาหนาที่ใหชวยงานอีกหนึ่งคน โดยเจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุจะปฏิบัติงานรวมกับฝาย

สวัสดิการสังคม โดยการดําเนินการใหบริการกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ  มีดังตอไปนี้  
 (1) การรับคํารองและตรวจสอบความสมบูรณของเอกสาร  เปน

กระบวนการแรกที่ใหผูสูงอายุที่ตองการกูนั้นเขียนคํารองในแบบฟอรม จากนั้นเจาหนาที่ตรวจสอบ
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ความถูกตองและสมบูรณของใบคํารอง และเอกสารที่ใชประกอบมี 2 สวนคือ สวนของผูกู และสวน

ของผูคํ้าประกัน โดยผูกูตองแนบเอกสารประกอบการกูยืม ดังนี้  

1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอกูยืม 

2.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้า

ประกัน 

3.  ประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ/ แผนผังการประกอบ

อาชีพ,ที่อยูอาศัย 

4.  หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปของผูคํ้าประกัน (เวนแตเกษตรกร) 

5.  หนังสือยินยอมคูสมรส ผูขอกูและผูคํ้าประกัน (หากมี)  

6.  หนังสือสัญญาเชาบาน (ในกรณีที่ผูกูเชาบานอยู)  

 (2) ดําเนินการเยี่ยมบาน  เจาหนาที่กองทุนฯ จะดําเนินการเย่ียมบานของผูที่ขอกู

เพื่อตรวจสอบวา มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขกําหนดหรือไม โดยผูขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมเพื่อเปน

เงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคลตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีอายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป 

2. มีความจําเปนในการขอรับการสนับสนุนเงินกูยืมประกอบอาชีพ 

3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเร่ืองที่ขอรับการสนับสนุน 

4. มีสภาพรางกายแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได 

5. มีรายไดไมเกิน 7,000 บาทตอเดือน 

สําห รับการกูประเภทกลุมนั้ น  ไดพิจารณาคุณสมบัติ ผูกู เปนรายๆ 

เชนเดียวกับรายบุคคล และตองมีการจัดโครงสรางกลุม  ประกอบดวย มีรายช่ือกรรมการกลุม  รายช่ือ

สมาชิกกลุม มีแผนงาน/ โครงการการประกอบอาชีพที่กระทํารวมกันเปนกลุม  หนังสือรับรองจาก

องคกรของผูสูงอายุ/ องคกรภาคเอกชน/หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และ กรณีผูกูยืมมีคูสมรส ตอง

ไดรับความยินยอมจากคูสมรสดวย   

(3)  การสรุปขอมูลจากการเยี่ยมบาน หลังจากที่เจาหนาที่กองทุนฯ ไดดําเนินการ

เยี่ยมบานเรียบรอยแลว เจาหนาที่ดําเนินการสรุปผลการเย่ียมบานลงในแบบสอบขอเท็จจริง แลว

ดําเนินการไปใหสวนกลางตอ อยางไรก็ตาม สํานักงานพัฒนาสังคมฯ บางจังหวัด ไมไดดําเนินการ

เยี่ยมบานของผูที่ขอกูทุกราย เนื่องจากปริมาณของผูที่ยื่นกูมีจํานวนมาก ทําใหการเยี่ยมบานของผูกู

ทุกรายดําเนินการไดยาก ดังนั้นสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จึงไดขอความรวมมือจากบุคคลในพื้นที่ ที่มี

ความนาเช่ือถือในชุมชน ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวน
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ตําบล (ส.อบต.) สมาชิกองคการบริหารจังหวัด (สจ.) ประธานชมรมผูสูงอายุ เปนผูตรวจสอบขอมูลให

วามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเขาเกณฑที่กําหนด สรุปรายงานผูสูงอายุรายนั้นให แลวทาง

สํานักงานฯ จะจัดสงคํารองขอกูฯ ตอไปยังสํานักงานเลขากองทุนฯ ตอไป ตัวอยางเชน  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร มีผูสูงอายุมาขอกูเปนจํานวนมาก  

เจาหนาที่กองทุนฯ จึงไมสามารถกล่ันกรองอยางละเอียด (เยี่ยมบานทุกรายไมได) มีเร่ืองรองเรียน

เจาหนาที่เกี่ยวกับความลาชา ดังนั้นเพื่อใหสามารถรับเร่ืองขอกูของผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว 

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร จึงกําหนดหลักพิจารณาเบ้ืองตนคือ พิจารณาจากสุขภาพของผูสูงอายุเปน

หลัก และใหบุคคลที่มีความนาเช่ือถือในชุมชน ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบล (ส.อบต.) สมาชิกองคการบริหารจังหวัด (สจ.) ประธานชมรมผูสูงอายุ                     

ชวยสอบขอมูล ผูขอกูวา ควรใหการสนับสนุนเงินกูยืมได  เปนการกล่ันกรองประวัติ กอนสงมายื่นที่

สํานักงาน  ตอจากนั้นทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จะรวบรวมคําขอกูไปยังสวนกลางในทุกๆ 3 เดือน 

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ชวงปแรก (2551) มีเจาหนาที่

ปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุเพียงคนเดียว ดังนั้นเมื่อมีผูมายื่นคํารองขอกูเปนจํานวนมาก  เพื่อความ

รวดเร็วในการใหบริการ กระบวนการดําเนินการใหกูยืมบางข้ันตอน จึงตองขามข้ันตอนไป กลาวคือ 

หากผูขอกูที่มีเอกสารประกอบครบถวนแลว จะไมมีการเยี่ยมบาน ผูกูบางรายที่อยูในพื้นที่หางไกลมาก 

ทางสํานักงานฯ ไดขอความรวมมือ เจาหนาที่ อบต.ที่ไววางใจใหชวยพิจารณากลั่นกรองให จากนั้น

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุพรรณบุรีจะดําเนินการสงคํารองไปสวนกลาง โดยท่ียังไมมีการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงวา ผูสูงอายุมีศักยภาพพอที่จะประกอบอาชีพ และมีความสามารถชําระคืนไดจริง 

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ มีจํานวนผูสูงอายุที่มายื่นขอกู

เปนจํานวนมาก เหตุประการหน่ึงคือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ มี

ความเห็นวา เงินกูยืมทุนประกอบอาชีพเปน “สิทธิ” ของผูสูงอายุ จึงตองการผูสูงอายุไดรับการ

สนับสนุนเงินกูยืม นําเงินที่ไดไปเปนทุนประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด ใหเกิดผลผลิตผลกําไร เพื่อ

เสริมสรางรายไดใหกับตนเอง  จึงสนับสนุนใหผูสูงอายุทุกรายสามารถเขาถึงการกูไดโดยงาย ใหมี

บุคคลชวยเขียนขอเสนอโครงการให เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก  ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุจึงมี

จํานวนผูกูเปนจํานวนมาก ทําใหการเยี่ยมบานไมครบทุกราย  

เชนเดียวกับ การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุของจังหวัดสตูล พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสตูล เห็นวา การกูยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปนการใหโอกาสให

ผูสูงอายุและครอบครัวมีรายได ไมตองไปทํางานนอกพื้นที่ จึงประชาสัมพันธใหหนวยการปกครองพืน้ที่

ทราบและนําไปเผยแพรตอ จึงทําใหมีผูมาขอกูเปนจํานวนมาก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีเพียง 1 คนจึง
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ไมสามารถดําเนินการเยี่ยมบานของผูยื่นคํารองไดครบถวน ตองอาศัยเจาหนาที่ในพื้นที่ เชน ผูนํา

ชุมชน  อบต. ชวยดําเนินการสอบขอเท็จจริงให “ทํางานในลักษณะเครือขาย กับสภา อบต. กอนจะสง

ใหทาง พม. ตองหนวยงานใหชวยตรวจสอบกอน”  

ข้ันตอนการดําเนินงานในการกูยืมเงินของกรุงเทพมหานคร  พบวา ใน

กรุงเทพมหานครสวนใหญขอยื่นกู โดยมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูคํ้าประกัน และการกูสวนใหญจะยื่น

ผานผูนําชุมชนเปนผูรับผิดชอบในการรวบรวมและนําสงที่กองทุนฯ เพื่อพิจารณา เจาหนาที่ใหขอมูลวา 

ในเขตกรุงเทพมหานครไมพบวามีปญหาดานการเดินทาง หรือไมทราบที่อยูของกองทุนฯ เนื่องจาก

ผูนําชุมชนจะอํานวยความสะดวก ทั้งในดานการแจงสถานท่ีการกูยืมการดําเนินการสงเอกสารให และ

การรับฝากชําระเงินคืนดวย ในสวนของการเยี่ยมบาน เจาหนาที่กองทุนฯ ไดลงไปเยีย่มบานดวยตนเอง

ทุกรายต้ังแตป 2550 จนถึงป 2552 แตในป 2553 เนื่องจาก มีผูกูยืมเพิ่มข้ึนจํานวนมากทําใหการเยี่ยม

บานไมสามารถทําไดครบทุกราย พบขอสังเกตวา มีผูกูยืมจํานวนมากที่เขาตามกฎระเบียบที่สามารถ

กูยืมได แตเจาหนาที่พบเห็นประเด็นที่เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เห็นวาแมจะเขาตามเกณฑแตไม

สมควรไดรับการพิจารณา  

โดยเจาหนาที่จะสงแบบขอกูยืมมาตามระบบ แตจะมีการเขียนหมายเหตุและ

ระบุขอจํากัดของแตละราย เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผานคณะกรรมการกล่ันกรอง เพื่อพิจารณา

ในข้ันแรกกอน กอนที่จะเสนอคณะกรรมการบริหารตอไป  

ในข้ันตอนของคณะกรรมการกล่ันกรองจะพิจารณาและวิเคราะหขอมูล โดย

ดูจากขอมูลที่ไดจากการเยี ่ยมบานมาประกอบการพิจารณา และตัดผูสูงอายุในรายที่เห็นวาไม

สามารถประกอบอาชีพไดจริงใหตกไป กอนเสนอคณะกรรมบริหารพิจารณาอนุมัติในข้ันตอนตอไป  

การพิจารณาคํารองขอกูของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ  ในการประชุมแตละ

ครั้งคณะกรรมการจะตองอานเอกสารขอกูยืมเงินเปนจํานวนมากจํานวนมาก  ในหลายจังหวัดที่สง

มาพบปญหาคือ 1) การกรอกขอมูลไมครบถวน 2) การกรอกขอมูลไมชัดเจน เชน นักสังคมสงเคราะห

ไดลงไปเยี่ยมบานแลว พบวาผูสูงอายุไมไดใหขอมูลที่เปนจริง จึงมีการระบุมา แตเขียนขอความไวตัว

เล็กมาก และไมใสสัญลักษณที่ชัดเจน อาจทําใหคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มองขามไป 3) เหตุผล

ของเจาหนาที่ที่หมายเหตุมาไมสมเหตุสมผล เชน เขียนมาวา ผูคํ้าไมนาเชื่อถือ แตไมไดใสเหตุผล

ประกอบ ทําใหไมมีน้ําหนักมากพอที่จะตัดผูกูรายนี้ออกไปจากการพิจารณา ดังนั้นผูสูงอายุบางรายที่

ไดรับอนุมัติเงินกู ในความเห็นของเจาหนาที่กองทุนฯ ในพื้นที่เห็นวาไมความเหมาะสม   

นอกจากนี้ การเยี่ยมบานมักไมคอยพบกับผูคํ้าประกัน เพราะออกไปทํางาน

สวนใหญ บางรายก็อยูคนละบานกันกับผูกู ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถเห็นปญหาดานสัมพันธภาพ

ระหวางผูกูกับผูคํ้าวาเปนไปอยางไร ผูกูเต็มใจกูยืมหรือไม หรือโดนผูคํ้าประกันบังคับ และแบงเงินให  
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ในบางรายผูคํ้าไมเต็มในการคํ้าประกันในเขตกรุงเทพมหานคร พบวามีจํานวน 5- 6 รายที่ผูคํ้าประกัน

ไมเต็มใจ ทําใหตองมีการสละสิทธิเงินกูที่ได ดานการคนหาบานผูสูงอายุในเขตกรุงเทพ ฯ นั้นมีความ

ยากลําบากเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญวาดแผนท่ีไมชัดเจน  โดยทางกองทุนฯ ไดแกปญหาดวยการโทร

ไปตามใหออกมารอที่จุดที่เห็นกันไดสะดวก หรือบางชุมชนผูนําชุมชนอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่

ไดเปนอยางดี  

(4) จัดสงคํารองฯ ไปยังสวนกลาง  หลังจากดําเนินการทุกข้ันตอนเรียบรอย

แลว สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จะดําเนินการสงคํารองพรอมเอกสารหลักฐาน ไปยังสํานักงานเลขาฯ ใน

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กรุงเทพมหานคร 
เพื่อใหคณะอนุกรรมการกล่ันกรองฯ ใหความเห็นชอบการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

(5) การทําสัญญากูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ รายช่ือผูขอกูที่คณะกรรมการ

กล่ันกรองผานการเห็นชอบแลว จะถูกนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุพิจารณาอนุมัติ

การกูยืม และแจงผลการพิจารณาสนับสนุนเงินกูยืมใหแกพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เพื่อใหดําเนินการประสานกับผูขอกูมาทําสัญญากูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุตอไป  โดยสัญญากูยืม

เงินกองทุนผูสูงอายุนั้น มีสาระสําคัญคือ ชื่อ-สกุล ผูขอกู จํานวนเงินที่กู วัตถุประสงคของการนําเงินกู

ไปใช  ผูคํ้าประกัน จํานวนเงินที่จะชําระคืนกองทุนฯ แตละงวด และขอตกลงการมิใหผูกูยืมนําเงินที่

กูยืมไปใชในกิจการอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญา หลังจากทําสัญญาทั้งของผูกูและผูคํ้าประกัน
เสร็จสมบูรณแลว ผูสูงอายุจะไดรับเงินกูภายในวันเดียวกัน   

ประเด็นการสัญญากูยืมนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดกาญจนบุรี ไดให

ความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งจะอธิบายพูดคุยทําความเขาใจถึงระเบียบการ  กฎเกณฑ กติกากับผูขอ

กูยืมทุกราย กอนที่ยินยอมใหทําสัญญา โดยเจาหนาที่กองทุนฯ กลาววา “ตองตรวจ และคุยกันกอนทุก

ราย  สงเปนงวดไมได เพราะระเบียบบอกวา สงเปนเดือน สวนใหญกูไปทําไร ประมาณ 50-60ราย  ถา

กู 20,000 บาท จะตองสงคืนเดือนละ 500-600 บาท  ถากู 30,000 บาท จะตองสงคืนเดือนละ 1,000 

บาท เราตึงไปกอน แลวคอยยืดหยุนกันได  เราอยูในพื้นที่  เรารูวาจะตองทําอยางไร คุยกันต้ังแตกอน

การกรอกขอมูล ตองเขมงวด โหดหนอย เพราะเด๋ียวจะไมไดคืน” และทํางานแบบ“ถึงลูก ถึงโคน ถาหนู

ทํางานอยู ถาหนูปลอยกู หนูตองรับผิดชอบ ผูสูงอายุที่แฝงคือกูใหลูกไปทํามีอัตราที่สูงอยูแลว มีการ

ถามกอนกู วาปาทํากินไหวไหม ถากูแลวทํากินไมไหว หนูไมให ถาออมคอมไมมีประโยชน ทะเลาะกัน

กอนดีกวา ขูกันกอนจะปลอยใหกู ผูสูงอายุมากแลว ศักยภาพมันจะไมไหวแลว ผูสูงอายุไทยพออายุ

มาก ศักยภาพก็เหลือนอยแลว เพราะเขาทํางานหนักมาตลอดชีวิต”  

อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุบางรายที่ไดรับการอนุมัติใหกูยืม แตผูสูงอายุไมยอม

มาทําสัญญากูยืมภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ 30 วันหลังจากที่ไดรับแจงผลการอนุมัติ ทําใหตองตัด
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สิทธิไป  เจาหนาที่ของกองทุนผูสูงอายุไดติดตามสอบถามถึงสาเหตุที่ไมยอมมาทําสัญญากูยืม มี

สาเหตุประการหนึ่งคือ  การพิจารณาอนุมัติคํารองนานเกินไป เจาหนาที่กองทุนฯ ของพัทลุงใหขอมูล

วา ผูสูงอายุตองรอผลพิจารณาคํารอง เฉล่ียใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน – 12 เดือน ถือวาเปน

ระยะเวลาที่นานมาก แมวาสํานักงานฯ ไดดําเนินการสงแบบขอกูยืมไปที่กองทุนผูสูงอายุทุกเดือน 

ความลาชาในการพิจารณาทําใหผูสูงอายุบางรายที่ยื่นกูเสียชีวิตไปกอน โดยกลาววา มีผูสูงอายุ

จํานวน 2 รายที่เสียชีวิตไประหวางการรอพิจารณาผล  เชนเดียวกับ เจาหนาที่กองทุนฯ ของจังหวัด

บุรีรัมย ไดกลาววา “มีกูเงินแลวไมเอา คืนเยอะ ไมดี เราตองออกไปเยี่ยม เพื่อไปถามขอมูลหาสาเหตุ ก็

ไดคําตอบวา ไมเอาแลว ไมทันแลว นานไป”   

(5) การรับชําระหนี้เงินยืม  เมื่อผูกูไดรับเงินกูไปประกอบอาชีพแลว การสง

เงินคืนกองทุนฯ ซึ่งในสัญญากูยืมเงินกําหนดไววา ตองชําระเงินคืนใหกับกองทุนฯ ภายในวันที่ 5 ของ

ทุกๆ เดือน ในจํานวนเงินที่ไดตกลงกันไว โดยผูสูงอายุสามารถชําระคืนเงินได 3 ชองทาง คือ จายเงิน

สดที่สํานักงานฯ สงธนาณัติ และโอนผานธนาคาร แตขอเท็จจริงจากการสัมภาษณเจาหนาที่กองทุนฯ 

พบวา สํานักงานพัฒนาสังคมฯ หลายจังหวัด มีการอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุคืนเงินไดหลายวิธี 

และมีความยืดหยุนในการชําระคืนเงิน  ตัวอยางเชน 

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร ไดพยายามเปดชองทางใหผูกูยืมได

คืนเงินสะดวกที่สุด งายที่สุด มีการออกหนวยเคล่ือนที่ไปใหบริการในชุมชน ต้ังโตะรับเงินคืนในหมูบาน 

ทําใหผูสูงอายุไมตองเสียเวลาเดินทางมาคืนที่สํานักงานฯ ที่ตัวเมือง  

การสงคืนเงินสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ ไดปรับแนว

ทางการทํางาน ที่แตเดิมนั้นเจาหนาที่ 2 คนจะออกพื้นที่เพื่อติดตามผูกูที่คางชําระ และมี 1 คนที่คอย

รับเงินอยูที่สํานักงานจังหวัด (สวนอีก 1 คน ที่เปนลูกจางงบกองทุนฯ คนพิการ ซึ่งถูกรองเรียนวา ได

เรียกรับเงินกับผูขอกู และมีการขาดงานเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ สํานักงานฯ ไดต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาและมีผลตัดสินใหเลิกจาง ขณะนี้จึงไมมีบุคลากรตําแหนงนี้) เปล่ียนเปนใหเจาหนาที่ทุก

กองทุนฯ (กองทุนผูสูงอายุ กองทุนฯ เด็ก กองทุนฯ คนพิการ) ออกพ้ืนที่ และเยี่ยมบาน แลวใหมี

เจาหนาที่การเงินเพียง 1 คน ที่จะทําหนาที่รับเงินจากทุกกองทุนฯ หากมีผูมาชําระเงินคืน   

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดบุรีรัมย “ใหสงเปนเงินสด กับการชําระ

ทางธนาณัติ ตองเปนการใชชื่อของคนกูเทานั้น การสงเงินเปนรายเดือน 36 เดือน สามารถผอนผัน ได 

2 หรือ 3 เดือนได” 

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ อํานวยความสะดวกในการ

คืนเงิน  โดยสํานักงานฯ ไดออกหนวยเคล่ือนที่ ไปพรอมกับ “งานจังหวัดเคล่ือนที่” และหนวยแพทย

เคล่ือนที่ พอ.สว. ประจําจังหวัดอํานาจเจริญ เพื่อไปต้ังโตะรับชําระเงินที่ทําการอําเภอ  
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สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดพัทลุง มีชองทางชําระเงินคืน แบง

ออกเปน 2 ชองทาง  คือ1) มาชําระคืนดวยตนเอง เปนรูปแบบที่ผูสูงอายุสวนใหญเลือกใชมากกวา 

และ 2) สงทางธนาณัติไปรษณียมา และจะไมรับจายเงินคืนกองทุนฯ กับเจาหนาที่ในขณะท่ีทําการลง

เยี่ยมบาน  เพราะติดเงื่อนไขการออกใบเสร็จรับเงิน    

 (6) การติดตามผูกูยืมเงินที่คางชําระ แมวาจะมีชองทางการคืนเงินที่

หลากหลาย และการยืดหยุนระยะเวลาการสงชําระออกไป แตยังมีผูสูงอายุที่ไดกูยืมเงินฯ จํานวนหนึ่ง 

ที่ไมสามารถสงเงินคืนกองทุนฯ ไดตามที่ระบุไวในสัญญา บางรายสงคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 แลวก็หายไป 

ไมมาสงเงินคืน บางรายหายไปชวงระยะเวลาหนึ่งประมาณ 2-3 เดือนจะมาสงคร้ังหนึ่ง หรือบางรายไม

มีการสงชําระเงินคืนต้ังแตงวดแรกเลย สํานักงานพัฒนาสังคมจึงมีการดําเนินการติดตามผูกูยืมที่คาง

ชําระ โดยดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 

1. การออกหนังสือทวงหนี้ จํานวน 3 คร้ังติดกัน (ภายในเวลา 3 เดือน) 

2. หากยังไมมาชําระเงินคืน เดือนที่ 4 จะลงเยี่ยมบาน 

3. ดําเนินการทําเร่ืองการรับสภาพหนี้ และเขาสูข้ันตอนการทวงหนี้อีกคร้ัง 

4. ดําเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมาย  

ในข้ันตอนสุดทายนี้ ยังไมมีการดําเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร

ไมตองการใหมีการฟองรองผูสูงอายุ ซึ่งขัดกับหลักการของกองทุนฯ ที่ตองการใหมีการกูยืม โดยเนน

การสงเคราะหและเนนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ  แตจากการทํางานพบวา เมื่อไมมีการ

ดําเนินการตามข้ันตอนทางกฎหมาย ทําใหผูกูที่คางชําระไมมีความกระตือรือรนในการหาเงินมาคืน

กองทุนฯ บางรายปฏิเสธและยายบานหนีไป ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาหนี้สูญในอนาคต 

 

ตอนท่ี 2 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของเจาหนาที่  คือมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ มีภาระ

งานมาก เมื่อมีผูขอกูจํานวนมากทําใหมีปญหาการจัดระบบขอมูล จัดทําเอกสารแลวก็นําเอกสารเขา

เลม ทําใหไมรูวาผูคางชําระคนไหนตามไปแลวกี่คร้ัง มีปญหาในการทําหนังสือและสงหนังสือทวงหนี้ 

เพราะมีเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึนในสํานักงาน ในชุมชน และกองทุนฯ สวนกลาง  รวมทั้ง

ปญหาการติดตามผูคางชําระ โดยรายละเอียดของปญหาที่เกิดข้ึนมีดังนี้   
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2.1 ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัด มีดังนี้ 

 (1) มีบุคลากรผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ  
สวนใหญเกิดในจังหวัดที่มีจํานวนผูยื่นขอกูจํานวนมาก ไดแก จังหวัดแพร 

จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส มีปญหาที่เกิดข้ึนการมีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ  
ตัวอยางกรณี สํานักงานพัฒนาสังคมฯ  จังหวัดอํานาจเจริญ                             

มีปญหาที่เกิดข้ึนในชวงแรกๆ ของการดําเนินงานกองทุนฯ จังหวัดอํานาจเจริญ 

มีจํานวนผูสูงอายุมายื่นคํารองขอกูเปนจํานวนกวารอยคน เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

มี เพี ย ง  3  คน  ซึ่ ง เจ าหน าที่ ได กล าวถึ งการ ดํา เนินงานในช ว งนั้ นว า                            

“หลังประชาสัมพันธผานทางวิทยุทองถิ่นไปไดประมาณ 3 วัน ก็มีผูสูงอายุมา          

ขอกูเปนรอยกวาคน เหมารถมา เราตองต้ังเต็นท และระดมคนในสํานักงานจาก

ฝายอ่ืนไปชวยกันใหบริการ ทํางานต้ังแตเชาจรดเย็น ขาวปลาก็ไมไดกิน”  
เชนเดียวกับ พัฒนาสังคมฯ จังหวัดบุรีรัมย อธิบายใหเห็นถึงสภาพ

ปญหาการมีบุคลากรปฏิบัติงานไม เพียงพอชัดเจนยิ่ ง ข้ึน  โดยกลาววา  

“เจาหนาที่ไมพอ อยากไดเจาหนาที่จากกองทุนฯ สักสองคน คนมาขอกูเยอะ

มาก โอกาสไปเยี่ยมบานก็ไมมี ตอนนี้ไมมีเวลาไดลงไปตามเลย โอกาสที่จะไป

เยี่ยมบานก็ไมมี  วันหนึ่งรับเร่ืองก็หมดแลว ไหนจะตรวจเอกสาร  ทําบัญชีทํา

รายงาน ทุกวันนี้ก็มีงานเพิ่มเร่ืองตองมาตามหนี้อีก เจาหนาที่ 1 คนตอหนึ่ง

จังหวัด ตอนนี้ทําไมไดหรอก ของผูสูงอายุก็อยากจะตามทุกราย จะไดมีการ

ติดตามวาเอาไปแลวมีประสิทธิภาพไดไหม เหมือนกับที่เขาเอาไปเล้ียงโค มัน

ตองรอเปนปแลวมันเปนอยางไรบาง ประสบความสําเร็จไหม นาจะมีเจาหนาที่

สักคนหนึ่งทําหนาที่ติดตามกองทุนฯ ตามหนี้ ติดตามผลอยางเดียวเลย คนหนึ่ง

รับเร่ืองอีกคนคอยติดตาม เจาหนาที่ที่มีอยูขณะนี้ ขาราชการ 6 คน มีพัฒนา

สังคมอยู 3 คน มีชื่อแตไมมีคน โดยเอาคนไปทํางานที่อ่ืน ที่ทํางานจริง มีแตตอง

จางเหมา ทุกวันนี้ไมไดออกเย่ียม Case เลย เพราะทุกวันนี้คนหนึ่งทํางานสอง

โครงการ ทุกวันนี้งานโหลดมาก ตอนน้ีผูสูงอายุเปนพันแลว ทุกวันนี้ลูกคาเปน

ผูสูงอายุทั้งนั้น เพราะเขารูสิทธิดี” 
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(2) ขาดการกลั่นกรองผูขอกูยืม   
เปนผลสืบเนื่องจากการมีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ ทําใหการเยี่ยมบานเพื่อ

สอบขอเท็จจริงตามกระบวนการใหกู ตองขามข้ันตอนไป หรือมีการขอความรวมมือใหบุคคลในพื้นที่

กระทําแทน เพราะไมสามารถเยี่ยมบานไดครบทุกราย ดังเจาหนาที่รายหนึ่งไดกลาววา  

“ที่นี่งานเยอะ เจาหนาที่พึ่งมาทํางาน งานเยอะมาก ที่นี่เยี่ยมบาน

ไมทัน เพราะมีจํานวนผูกูยืมเยอะมาก โดยตองบอกวา จะไดลงไปเย่ียมบาน

เดือนไหน รอกอน ขอเคลียรของเกากอน ไมอยากใหเปนดินพอกหางหมู ที่งานนี้

ระบบงานไมมี คนทํามาทําใหตองเคลียรของเกา เมื่อสองปกอนใหหมดไปแลว

นะ เนื่องจากเดิมไมมีคนเยี่ยมบาน ไมคอยไดออกไป เพราะทําไมทัน งานตาม

ภารกิจที่มาก มี Case มารอตลอด”  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ มีจํานวนการขอกู

แลวไดรับการพิจารณาอนุมัติตํ่า เห็นไดจากที่สํานักงานฯ ไดสงคํารองขอกูไปยัง

สํานักงานที่สวนกลาง 184 ราย แตไดรับการอนุมัติเพียง 60 รายเทานั้น โดย

สวนใหญตองมีการปรับปรุงผูคํ้าประกัน เนื่องจากสํานักงานฯ ไมมีเครือขายชวย 

ตัดสินใจ การเยี่ยมบานผูขอกูทุกหลังไมครบทุกราย ดูเพียงเอกสารที่สงมาใหวา

ครบหรือไม แลวสงตอเอกสารใหสวนกลางพิจารณาตัดสินเลย  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีปญหาเกี่ยวกับการ

ไมมีการกล่ันกรองผูขอกู  การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชวงปแรก (2551) มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุเพียงคนเดียว ดังนั้น

เมื่อมีผูมายื่นคํารองขอกูเปนจํานวนมาก  เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการ 

กระบวนการดําเนินการใหกูยืมบางข้ันตอน จึงตองขามข้ันตอนไป กลาวคือ หาก

ผูขอกูที่มีเอกสารประกอบครบถวนแลว จะไมมีการเยี่ยมบาน ผูกูบางรายทีอ่ยูใน

พื้นที่หางไกลมาก ทางสํานักงานฯ ไดขอความรวมมือ เจาหนาที่ อบต.ทีไ่ววางใจ

ใหชวยพิจารณากล่ันกรองให  จากนั้นสํานักงานพัฒนาสังคมฯ  จังหวัด

สุพรรณบุรีจะดําเนินการสงคํารองไปสวนกลาง โดยที่ยังไมมีการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงวา ผูสูงอายุมีศักยภาพพอที่จะประกอบอาชีพ และมีความสามารถ

ชําระคืนไดจริง 

(3) ขาดอุปกรณสนับสนุนทํางาน   
การทํางานกองทุนผูสูงอายุ ตองเกี่ยวของกับเอกสารเปนจํานวนมาก ทั้ง

การรับเร่ือง การตรวจสอบขอเท็จจริง การวิเคราะหผูกู และการสรุปสงคํารองไปยังสวนกลาง ลวน
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แลวแตตองใชเอกสาร ซึ่งกองทุนผูสูงอายุไมไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดหาอุปกรณอํานวย

ความสะดวกในการทํางาน อยางเชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ทําใหเจาหนาที่ตองขอยืมใชจากฝายงานอ่ืน 

บางคร้ังทําใหการปฏิบัติงานลาชา เพราะตองรอใหเจาของเคร่ืองทํางานของตนใหเรียบรอยกอน   

กรณีตัวอยางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดพัทลุง มีผูขอกู

จํานวนมาก และกองทุนฯ ยังไมการสนับสนุนอุปกรณใดๆ ฉะนั้นเจาหนาที่กองทุนฯ 

จะตองนําคอมพิวเตอรโนตบุกสวนตัวมาใช เพื่อใหการดําเนินงานสะดวกข้ึน   

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร ใชแฟมจัดเก็บเอกสารที่

เกี่ยวของกับการกูยืมเปนจํานวนมาก เพราะมีจํานวนผูกูมาก ตองจัดเก็บเอกสาร  

ผูกู และผูคํ้าประกันเก็บไว ทําใหเวลาจะเรียกดูเอกสารจึงมีความลําบากมาก  

(4)  ขาดความตอเนื่องในการทํางาน   
เกิดข้ึนในสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ที่มีบุคลากรเขามารับผิดชอบตําแหนง

งานใหมๆ อยางเชน  

การเปลี่ยนตัวผูนําองคกรอยูเสมอ ระหวางป 2551-2553 จังหวัด

กาฬสินธุ มีการเปล่ียนตัวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  3 คน ซึ่งตัวพัฒนาสังคมฯ 

นั้นทําหนาที่รับผิดชอบบริหารงานกองทุนฯ ระดับจังหวัด เมื่อมีการเปลี่ยนตัว ทําใหขาดนโยบายที่

ตอเนื่องในการบริหารงาน 

สวนสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

งานกองทุนผูสูงอายุลวนแลวแตพึ่งเขามารับงานในชวงป 2552 เนื่องจากเจาหนาที่เดิม มีการโยกยาย

ตําแหนงไปอยูจังหวัดอ่ืน รวมถึงลูกจางกองทุนฯ ก็ไดงานใหมที่มั่นคงกวา จึงลาออกไป ทําใหการ

ดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุมีความลาชาอยูบาง เพราะเจาหนาที่ตองเรียนรูงานใหมทั้งหมด ตองมี

การศึกษารายละเอียดของการปฏิบัติงานเพิ่มเติม  ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของ

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดนราธิวาสดวยเชนกัน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานไดโยกยายออกไปนอก

พื้นที่ และตองรับเจาหนาที่ใหมเขามาดําเนินการ  

(5)  การรองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
  ปญหาที่เกิดจากการสนับสนุนงานของเจาหนาที่กองทุนในสํานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด การดําเนินงานกองทุนในบางจังหวัดนั้นไมมีเจาหนาที่

เฉพาะ ผูปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่พัฒนาสังคมหรือนักสังคมสงเคราะหซึ่งมีภาระงานประจํามาก การ

รองเรียนที่เกิดข้ึนพบวา ในการดําเนินงานกองทุนจังหวัดกาฬสินธุ มีปญหาการดําเนินงานใน

หนวยงาน โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดกลาวถึงเร่ืองดังกลาววา 
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“สํานักงานฯ ไดรับเร่ืองแจงจากศูนยดํารงธรรมฯ วา มีผูมารองเรียนวา เจาหนาที่ใน พมจ. เรียกรับเงิน

จากผูที่มายื่นขอกู โดยอางวาเปนคาดําเนินการที่ชวยกรอกขอมูลรายละเอียดในแบบคํารองขอกู”  

พัฒนาสังคมฯจังหวัดกาฬสินธุ ไดกลาวเพิ่มเติมวา “เปนเร่ืองที่คนภายนอก พูดกันเองวา ใหทํายอด 

โดยตองมีผูมายื่นขอกูใหไดถึงเปา ตามโควตาจํานวนคน แลวจะไดเปนเงินเทานั้น เทานี้” แตการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง ผลที่สรุปออกมานั้นพบวา การเรียกรับคาดําเนินการดังกลาว มิใชบุคลากรที่เปน

ขาราชการของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ แตเปนเจาหนาที่ซึ่งเปนลูกจางของเงินกองทุนฯ คนพิการ ที่รับ

มอบหมายดูแลกองทุนอ่ืนๆ ดวย และทางพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการประสานใหผูเสียหายใหแจง

ความรองทุกขกับเจาหนาที่ตํารวจแลว 

2.3 ปญหาการดําเนินงานในระดับชุมชน  

ปญหาที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานในระดับชุมชน เกิดจากการประชาสัมพันธกระจาย

ขาวสารเร่ืองกองทุนฯ ไปไมทั่วถึง และบางพื้นที่เจาหนาที่ในทองถิ่นใหขอมูลที่ไมถูกตอง และไม

ครบถวน ทําใหผูสูงอายุมีความเขาใจที่คลาดเคล่ือน สับสน และทําใหเกิดปญหาการคางชําระใน

ภายหลัง นอกจากนี้ ผูนําทองถิ่นหรือเจาหนาที่ในทองถิ่นบางคนอาศัยประโยชนจากการพาผูสูงอายุไป

ดําเนินเร่ืองขอกูเงินและการไปรับเงินกู เรียกรับผลประโยชน ทั้งทางตรงคือ เรียกรับเงินคาชวยเหลือ

การเขียน การติดตอ “ผูคํ้าประกัน เรียกรองผลประโยชน เปนสวนแบง สงผลใหเงินที่ไดรับไมเต็ม

จํานวน ไมเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพ” โดยทางออม เชน การหาคะแนนเสียงใหกับตนเอง  “เกิด

ปญหาการหาเสียงแอบแฝง โดยนักการเมืองทองถิ่น เชน ผูใหญบาน   ส.อบต.  สจ.  สท.  อางบุญคุณ

แก ผูสูงอายุที่ขอกู และเมื่อถึงเวลาเลือกต้ังก็ใหเลือกตนเอง”  นอกจากนี้ ยังพบวา ผูรับรองบางรายไม

ยินดีรับรอง แตตองรับรองดวยความเกรงใจ “ผูรับรองคุณสมบัติ ตองเซ็นตรับรองดวยความเกรงใจ แม

จะทราบวา ผูสูงอายุกูแลวจะไมมีศักยภาพสงเงินคืนได”   

ตัวอยางกรณี สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร มีผูสูงอายุมายื่นขอกูเปน

จํานวนมาก จึงกําหนดหลักพิจารณาเบื้องตนคือ พิจารณาจากสุขภาพของผูสูงอายุเปนหลัก และให

บุคคลที่มีความนาเช่ือถือในชุมชน ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล (ส.อบต.) สมาชิกองคการบริหารจังหวัด (สจ.) ประธานชมรมผูสูงอายุชวยสอบ

ขอมูล ผูขอกูวา ควรใหการสนับสนุนเงินกูยืมได  เปนการกลั่นกรองประวัติ กอนสงมาย่ืนที่สํานักงาน  

ตอจากนั้นทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จะรวบรวมคําขอกูไปยังสวนกลางในทุกๆ 3 เดือน และมีเร่ือง

รองเรียน  “การเก็บเงิน” จากผูสูงอายุที่ยื่นขอกูยืม โดยมี 2 หมูบาน ที่ทราบชัดเจนวา มีการเก็บเงิน คือ

ที่ หมูบานรองฟอง อ.เมือง และหมูบานไทรยอย อ.เดนชัย โดยใหเหตุผลวา เปนคาใชจายในการ

ดําเนินงาน  
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2.4 ปญหาการดําเนินงานจากกองทุนฯ สวนกลาง 

พบวามีปญหาเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนแบบฟอรม มีบางพ้ืนที่ใหขอมูลวากองทุน

ผูสูงอายุเปล่ียนแบบฟอรมและรายละเอียดเกี่ยวกับการกูยืมบอย  “เร่ืองของแบบฟอรมมีการเปลี่ยน

บอย ไมเห็นดวยกับตัวแบบใหม ที่ไมตองมีใบรับรองแพทยและรูปถาย เห็นดวยกับตัวที่สองมากกวาที่

มีรูปแบบใบรับรองแพทย ใบยินยอมของคูสมรสและรูปถาย จะไดเห็นสุขภาพรางกายที่ไมแกมาก” 

นอกจากนี้ พบวาขอมูลที่จังหวัดสงเขาสวนกลางเกิดการสูญหาย ทราบจากการสัมภาษณเจาหนาที่

กองทุนฯ ไดกลาววา ขอมูลผูสูงอายุที่ยื่นขอกู เมื่อสงพิจารณาตัดสินที่กองทุนฯ สวนกลางหายไปเปน

จํานวนกวา 80 ราย ผูใหสัมภาษณเลาวา ไดสอบถามไปยังสวนกลางแตไดรับคําตอบวา “เกิดจากการ

ยายที่ต้ังสํานักงาน เอกสารเลยหาย”  ปญหาที่เกิดข้ึนอีกเร่ืองหนึ่งคือ เร่ืองระยะเวลาพิจารณาคําขอ

และตอบกลับใหแกผูสูงอายุ ทราบวาอนุมัติหรือไม ใชระยะเวลานานมาก คือกวา 1 ป บางราย

ผูสูงอายุเสียชีวิตกอนทราบผล   

2.5 ปญหาการคางชําระของผูกูยืมเงิน  

  ภายหลังจากการทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ปรากฏวาเกิดหนี้คางชําระเปนจํานวน

มาก จากการติดตามผลการดําเนินงานพบปญหาผูสูงอายุที่มาทําสัญญากูเงินเมื่อไดรับเงินกูไปแลว

ไมไดนําเงินมาชําระคืน ขอมูลจากสอบถามเจาหนาที่กองทุนฯ ที่ลงไปติดตามทวงถามการชําระหนี้           

สรุปสาเหตุที่ผูสูงอายุไมชําระเงินคืนกองทุนฯ มีดังนี้ 

(1)  ผูสูงอายุไมทราบวาตองชําระเงินคืน ซึ่งเกิดจากการใหขอมูลต้ังแตแรก                   

ไมครบถวน และเปนการทําตาม ๆ กัน เพื่อนบานมาชวนกู เพราะไมมีดอกเบ้ีย ก็ตองการ โดยขาดการ

พิจารณาอยางรอบคอบ 

(2)  ผูสูงอายุไมไดนําเงินไปใชประกอบอาชีพจริงตามที่ขอไว เปนการขอ    

กูยืมใหแกลูกหลานทําธุรกิจ แตลูกหลานไมไดมีการสงเงินคืนให จากขอมูลพบวา ผูสูงอายุบางราย 

แบงเงินกูที่ไดรับไวกับตนเอง  สวนที่เหลือใหลูกไป และเมื่อถึงกําหนดชําระเงินคืน ผูสูงอายุไมสามารถ

สงเงินคืนได เนื่องจากผูสูงอายุตองรอใหลูกเอาเงินสวนที่แบงไปนั้นมาคืนกอน แตเมื่อลูกไมคืนเงิน 

ผูสูงอายุก็ไมมีเงินสงคืนกองทุนฯ และบางรายนําไปชําระหนี้สินที่คางชําระ ทั้งที่กูในระบบและนอก

ระบบ เร่ิมมาต้ังแตการมีนโยบายกองทุนฯ หมูบานละ 1 ลานบาท ที่ใหชาวบานในหมูบานสามารถ

กูยืมได แตเมื่อถึงกําหนดชําระเงินคืน ผูที่กูไมมีเงินมาชําระคืน ตองกูเงินจากนอกระบบซึ่งมีอัตรา

ดอกเบ้ียสูงมาก ดังนั้นรายไดจากการประกอบอาชีพจึงหมดไปกับการสงดอกใหกับสถาบันการเงนินอก
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ระบบ และเมื่อหาเงินไมทันก็จะตองกูยืมจากที่อ่ืนอีก เปนวงจรหนี้ตอไป เมื่อชาวบานทราบวาผูสูงอายุ

สามารถกูยืมไดโดยไมตองเสียดอก จึงมีความตองการที่จะกูจากกองทุนฯ นี้ 

(3)  ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพ ทําใหไมสามารถประกอบอาชีพ และหาเงินมา

คืนได จากขอมูลที่ไดทราบวา ผูสูงอายุบางรายตอนที่ไปขอกูยังมีสุขภาพแข็งแรงแตภายหลังเร่ิมมี

ปญหาสุขภาพไมสามารถประกอบอาชีพไดจึงไมสามารถชําระเงินคืนได  

(4)  ผูสูงอายุนําเงินไปใชเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน ใชหมุนเวียน 

ไมไดใชเพื่อการประกอบอาชีพที่กอใหเกิดรายได 

(5)  การสงเงินคืนไมสะดวก เนื่องจากสํานักงานกองทุนฯ ต้ังอยูที่ศาลากลาง

จังหวัดในอําเภอเมือง ผูสูงอายุที่อยูตางอําเภอไมสะดวกท่ีจะมาสงเงินคืนที่สํานักงานฯ ตองเสีย

คาใชจายคาสําหรับการเดินทางมาเปนจํานวนกวา 100 บาท นอกจากนี้พบวาผูสูงอายุบางรายให

ลูกหลานนําเงินไปชําระใหแทน  แตลูกหลานไมไดนําไปชําระ  

(6)  ผูสูงอายุไมมีเงินคืนภายในระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา ที่กําหนดวา

จะตองสงเงินคือการสงทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน หรือวันที่ที่ตกลงกันไว   ทั้งนี้ เกิดจากปญหาดานการ

ประกอบอาชีพคือชาวบานสวนใหญเปนเกษตรกร เชน การปลูกมันสําปะหลัง การปลูกขาวโพด การ

เล้ียงหมู การเล้ียงวัว  ผลผลิตจึงมีระยะเวลามากกวา 1 เดือน จึงจะขายได ทําใหไมสามารถหาเงินมา

สงคืนไมทัน บางรายไมไดสงคืน บางรายตองกูยืมจากที่อ่ืนมาสงคืนกอน 

กลาวโดยสรุป การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในระดับหนวยงานมีปญหาที่

สําคัญไดแก  ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย บางจังหวัดมีการจางเจาหนาที่

กองทุนฯ มาทําหนาที่เฉพาะ และมีเจาหนาที่ในงานสวัสดิการชวยดูแล บางจังหวัดไมมีเจาหนาที่

กองทุนฯ ตองมอบงานใหนักสังคมสงเคราะห หรือนักพัฒนาสังคมทําหนาที่ เมื่อมีเจาหนาที่นอยแตมี

จํานวนคํารองขอกูเขามาจํานวนมากทําใหไมสามารถออกไปเยี่ยมบานไดทุกราย หรือไมสามารถ

ตรวจสอบเอกสารไดละเอียดถี่ถวนทําใหเกิดปญหาภายหลัง  และเจาหนาที่กองทุนฯ ที่จางมาทํางาน

ดานกองทุนผูสูงอายุก็เปนการจางช่ัวคราว ขาดความมั่นคงในการทํางาน ขาดแรงจูงใจ ทําใหมีการเขา 

ออกบอย ทําใหงานไมตอเนื่อง ลาชา ไมเปนระบบ   

นอกจากปญหาเจาหนาที่ไมเพียงพอแลว ยังมีปญหาคือ เจาหนาที่ทาํงานไดไม

เต็มที่ไมเปนไปตามข้ันตอน เพราะมีภาระงานมาก และขาดการทําความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ

กองทุนฯ เงื่อนไข ระเบียบ และขอกฎหมายตาง ๆ ทําใหขาดความแมนยําในการพิจารณาสงเร่ืองกูเงิน
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เขาสวนกลาง นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับการจัดระบบขอมูลเอกสารกองทุนฯ ที่มีเปนจํานวนมาก

และมีขอมูลหลายประเภท ทําใหยากตอการคนหาเพื่อการติดตามเมื่อคางชําระ  
 

ตอนท่ี 3 การแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 เมื่อเกิดปญหาในการดําเนินงานตางๆ ที่เกิดข้ึน จากการสัมภาษณทราบวา สํานักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ใชวิธีการแกไขปญหาดังนี้ 

3.1  การเพิ่มบุคลากรผูปฏิบัติงานกองทุนฯ  

เนื่องจากงานของกองทุนฯ มีจํานวนของผูมายื่นขอกูยืมเพิ่มสูงข้ึนในแตละป แต

เจาหนาที่ของกองทุนฯ ที่รับผิดชอบงานดานนี้โดยตรงของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ มีเพียง 2-3 คน

เทานั้น จึงไมเพียงพอ ดังนั้นพัฒนาสังคมฯ จังหวัด จึงมีการเพิ่มบุคลากรใหเขามาชวยปฏิบัติการใหแก

เจาหนาที่ ตัวอยางเชน    

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดอํานาจเจริญ ไดแบงสายเจาหนาที่ของสํานักงานทํางานรวมกับ

อาสาสมัครของพัฒนาสังคมฯ ที่มีอยูในพื้นที่ โดยใหอาสาสมัครเปนแกนหลักในการใหขอมูลรวมถึง

การติดตามกรณีที่คางชําระ เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ 

ชวยเหลือคนพิการ (อพมก.) จะเปนผูติดตามผูกูใหเบ้ืองตน  

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ ไดออก คําส่ัง เลขที่ ๒๐/ ๒๕๕๓  เร่ือง แตงต้ัง

คณะทํางานออกเยี่ยมบานเพื่อสอบขอเท็จจริงการกูยืมกองทุนผูสูงอายุ (ผนวก ค) เพื่อใหเจาหนาที่

ของกองทุนสวัสดิการอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบ เชน กองทุนคุมครองเด็ก กองทุนสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผูสูงอายุ กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฯลฯ ใหทาํงานรวมกนัได 

ไมแบงแยกเจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะกลุมเปาหมายของกองทุนฯ ทําใหการเยี่ยมบานผูขอกู  เพื่อให

สามารถกล่ันกรองคํารองขอกูใหไดมากที่สุด ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห ถึง 1 เดือน กอนหนานั้นไดมี

การปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงระเบียบ แนวทางการดําเนินงานของกองทุนฯ ตางๆ และมีเอกสารแจกใหกับ

เจาหนาที่เขาอบรม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบแตละรายสรุปขอมูลเบ้ืองตน และมีการแตงต้ังกรรมการ

กล่ันกรอง 3 คน ตัดสินขอมูลที่ไดรับมากอนจะดําเนินการสงใหสวนกลาง  

3.2 การกลั่นกรองผูกูอยางเปนระบบ  

การกล่ันกรองผูสูงอายุโดยการเย่ียมบานที่มายื่นขอกูนั้น เพื่อพิจารณาผูสูงอายุมี

ความจําเปนและสามารถประกอบอาชีพได ตามวัตถุประสงคของการใหเงินกูยืม โดยปกติแลว

เจาหนาที่ไดยึดระเบียบของกองทุนฯ เปนหลัก  
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 ตัวอยาง การกล่ันกรองผูกูฯ ของพัฒนาสังคมฯ จังหวัดพัทลุง ไดใหความสําคัญกับ

การประเมินขอมูลผูสูงอายุเปนอยางมาก โดยมีนโยบายดานผูสูงอายุเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงาน

ของเจาหนาที่กองทุนฯ ในการนําไปปฏิบัติเพื่อตรวจสอบขอมูล โดยยึดหลักการดังตอไปนี้ 

(1) การสํารวจความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุ  โดยการลงพ้ืนที่หรือ

จากการสอบถามเพ่ือใหไดขอมูลวา ความตองการในการกูยืมและการนําเงินไปประกอบอาชีพนั้นเกิด

จากอาชีพที่ผูสูงอายุเคยทําอยู หรือเกิดจากความคิดความตองการของผูสูงอายุเองไมใชจากการที่

ลูกหลานแนะนํา บังคับ หรือเกิดจากความตองการเงินพียงอยางเดียว 

(2) ไมมีปญหาดานสุขภาพ ผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพที่จะสงผลตอการ

ประกอบอาชีพหรือการใชเงินในการรักษาตัวหรือไม  เนื่องจากศักยภาพในการทํางานมีความสําคัญ 

ไมเพียงแตการนําเงินไปประกอบอาชีพเทานั้น แตหมายถึงการมีศักยภาพในการชําระหนี้คืนดวย 

(3)  ไดรับการสนับสนุนของครอบครัว ครอบครัวของผูสูงอายุรับทราบ

ขอมูลการกูยืมและมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับเงื่อนไขในการกูยืม รวมถึงครอบครัวมี

บทบาทสําคัญในการสนับสนุนและใหความชวยเหลือใหผูสูงอายุสามารถประกอบอาชีพที่ตองการได 

และพรอมที่จะรับผิดชอบในการชําระหนี้คืนกรณีที่ผูสูงอายุไมสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได 

(4)  อาชีพ/กิจกรรมควรมีความเหมาะสมและเปนไปได  สามารถทํ า ได

จริงและเหมาะสมกับศักยภาพของผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความรูและมีประสบการณในการทํากิจกรรม

หรืออาชีพดังกลาว และสามารถสรางประโยชน และสรางรายได 

การเขียนคํารองขอกูยืมเงินนั้น พัฒนาสังคมฯ จังหวัดพัทลุงไดกําหนดวา จะตองให

ผูสูงอายุและผูคํ้าตองมาแจงและกรอกขอมูลดวยตนเองที่สํานักงาน ดวยเหตุผลวา ตองการใหผูสูงอายุ

ไดแสดงความตองการดวยตนเอง และรับทราบเงื่อนไขโดยตรงจากเจาหนาที่ เพราะเกรงวา หากมีการ

รับฝาก ผูสูงอายุอาจไมไดเต็มใจ ถูกลูกหลานบังคับ อาจทําใหเกิดปญหาการไมยอมรับในเงื่อนไขการ

ชําระหนี้เกิดข้ึน   

นอกจากนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่กองทุนฯ ไดลงไปเยี่ยมบานดวยตนเองทุก

รายต้ังแตป 2550 จนถึงป 2552 พบเห็นประเด็นที่เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ในผูสูงอายุบางรายนั้น

แมผูสูงอายุจะมีคุณสมบัติตามเกณฑที่จะกูได แตไมสมควรไดรับการพิจารณา โดยมีขอจํากัดในตัว

ผูสูงอายุดังนี้ 

1. ผูสูงอายุมีปญหาดานการพึ่งตนเอง หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

2. การสนทนาระบุวา ไมสามารถใหขอมูลเร่ืองการประกอบอาชีพได 
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3. บางรายใหขอเท็จจริงวา ตองการเงินไปใชหนี้นอกระบบ 

จากนั้น เจาหนาที่จะสงแบบขอกูยืมมาตามระบบและมีการเขียนหมายเหตุ พรอมทั้ง

ระบุขอจํากัดที่พบของผูยื่นคํารองขอกูแตละราย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

กล่ันกรองฯ กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุตอไป 

3.3 การประชาสัมพันธขอมูลที่ถูกตองใหประชาชนรับรู  
จากปญหาการเรียกรับเงินคาอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ในสํานักงานพัฒนา

สังคมฯ ทําใหมีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลที่ถูกตองใหแกผูสูงอายุและคนท่ัวไปไดรับทราบวา 

“การกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุหรือกองทุนฯ อ่ืนๆ การดําเนินการอนุมัติเปนเร่ืองของสวนกลาง คือ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่กรุงเทพฯ ที่จะพิจารณา สํานักงานพัฒนาสังคมฯ เปนเพียงตัวกลาง 

ไมสามารถใหคุณใหโทษได และไมมีคาใชจายในการดําเนินการใดๆ หากมีบุคคลใดเรียกเงิน ก็ให

สามารถแจงความเพื่อดําเนินคดีได”    

3.4  การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล 
เอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกองทุนฯ มีจํานวนมาก และมีขอมูลหลาย

ประเภททั้งเอกสารของผูกูยืม เอกสารของผูคํ้าประกัน เอกสารการสงเงินคืน เอกสารการคางชําระ 

รวมถึงเอกสารโครงการ ทําใหยากตอการคนหาขอมูล เพื่อการติดตามผูคางชําระ ดังนั้นสํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดแพร จึงพัฒนาระบบฐานขอมูลกองทุนผูสูงอายุของผูสูงอายุจังหวัดแพรข้ึน โดย

ใชการประมวลผลจากคอมพิวเตอร  “ลักษณะฐานขอมูลนี้ มีหนาตาและโครงสรางคลายรูปแบบของ

ฐานขอมูลกองทุนฯ กูยืมเพื่อการศึกษา” ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาเมื่อเสร็จส้ินแลว 

จะชวยพัฒนาใหเกิดการบริหารงานไดอยางรวดเร็ว  

3.5  การติดตามผูคางชําระ  
ภายหลังจากการทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว ปรากฏวาเกิดหนี้คางชําระเปนจํานวน

มาก เนื่องจากผูสูงอายุบางสวนไดเสียชีวิตลง บางสวนเจ็บปวยหรือทุพพลภาพ และเหตุผลอ่ืนๆ  

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จึงมีการดําเนินการติดตามผูกูยืมที่คางชําระในวิธีการตางๆ 

1.  การสงหนังสือเตือนทั้ง ผู สูงอายุและผู คํ้าประกัน  ใหทราบวาถึง

กําหนดการชําระหนี้ ซึ่งพบวาไดผลบางไมไดผลบาง   

2. ดําเนินการติดตามผูสูงอายุบางรายที่ไมเคยสงเงินคืนกองทุนฯ ถึงที่พัก

อาศัย โดยวางแนวปฏิบัติวา เปนการไปเย่ียมบาน ไมไดไปในลักษณะการทวงหนี้สิน และคนหาสาเหตุ

ที่ผูสูงอายุไมสามารถสงเงินได ประเมินผูสูงอายุเปนราย การปรับโครงสรางหนี้ และวางแนวทาง
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ชวยเหลือเปนกรณีไป มีการแบงเจาหนาที่เปนสายเพื่อรับผิดชอบติดตามดูแล และจัดเจาหนาที่ลูกจาง

เงินกองทุนอ่ืนๆ ลงพื้นที่ชวย เมื่อไปจัดกิจกรรม‘จังหวัดเคล่ือนที่’ 

พบวา บางจังหวัดไดจัดระบบและข้ันตอนการติดตามไวชัดเจน โดยกําหนด

แนวปฏิบัติในการติดตามดังนี้  

1. จัดแบงกลุมลูกหนี้เปน 2 กลุม “ชั้นดี” คือ กลุมที่คางชําระเพียงบางงวด 

และ “แย” เปนกลุมผูที่กูแลวไมเคยสงเงินคืนเลย เพื่อวางแผนการติดตาม และแจงสภาพหนี้ 

2. ทําแผนติดตามผูคางชําระ ทั้งผูที่กูเงินกองทุนผูสูงอายุ และผูที่กูเงินจาก

กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปดวยกัน เพื่อใหการติดตามผูคางชําระรวดเร็วข้ึน  

3. มีการออกหนวยเคล่ือนที่ไปใหบริการในชุมชน โดยสํานักงานฯ จะต้ังโตะ

รับเงินคืนในหมูบานพรอมออกใบเสร็จรับเงิน ทําใหผูสูงอายุไมตองเสียเวลาเดินทางมาคืนที่สํานักงานฯ 

ที่ตัวเมือง  

4. การติดตามทวงถามผู ผานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ชมรมผูสูงอายุ 

ตําบล หมูบาน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมในพื้นที่   

สําหรับการติดตามผูคางชําระกองทุนผูสูงอายุจังหวัดพัทลุง สํานักงานฯ ได

สงจดหมายแจงหนี้ไปยังผูสูงอายุที่มีปญหาคางชําระ พรอมๆ กับการทํางานลงพื้นที่เยี่ยมบานผูสูงอายุ

รวมกับนิติกร แตปญหาที่พบคือ เจาหนาที่มีความรูสึกลําบากใจในการไปทวงถามหนี้ และมีขอสังเกต

วา การลงพื้นที่เพื่อวัตถุประสงคในการทวงหนี้นั้น สีหนาและความรูสึกมีความแตกตางกับการลงพื้นที่

เพื่อเยี่ยมบานในการประเมินในคร้ังแรก  ซึ่งการทวงหนี้นั้นบางคร้ังตองตกอยูในสถานการณที่ผูสูงอายุ

ไมพอใจและใชน้ําเสียงตวาด กรณีตัวอยาง ผูสูงอายุชาวมุสลิมรายหนึ่ง ไดกูยืมไปต้ังแตป 2550 

ขณะนี้ (2554) สัญญาส้ินสุดลงแลว แตผูสูงอายุยังมีหนี้คางชําระอยู เมื่อทางเจาหนาที่ไปทวงถาม ก็

ไดรับการปฏิเสธ โดยบอกวา  “ตนไมไดเปนคนใชจายเงินดังกลาว ไมมีเหตุผลที่จะมาทวงกับตน และ

ตนไมพรอมที่จะรับผิดชอบ ใหไปถามกับบุตรชาย”  ซึ่งในผูสูงอายุรายนี้ บุตรชายเปนคนคํ้าประกันให  

แตทางหนวยงานไมสามารถติดตอไดเนื่องจากไปทํางานอยูที่อ่ืน นอกจากนี้ ยังไดรับคําตอบจาก

ผูสูงอายุดวยวา  “เงินจํานวนนี้เปนเงินของรัฐไดไปแลว ไมจายคืนก็ไมเปนไร ทีบานขางๆ ยังไมเห็น

จาย” จากกรณีดังกลาว พัฒนาสังคมฯ ไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นมาตรการหรือบทลงโทษผูที่

คางชําระเงินกูฯวา “ถือวาเปนขอจํากัดในการทํางาน เพราะไมมีการกําหนดมาตรการจากสวนกลางที่

ชัดเจนวา หากเจาหนาที่ออกติดตามและทวงถามผูกูยืมตามแนวทางการติดตามทวงหน้ีเงินกูยืม

กองทุนผูสูงอายุครบทุกข้ันตอนแลว ผูกูยังคงคางชําระเงินอยู จะมีการดําเนินการตอไปอยางไร”  สวน

นิติกรนั้น ยังไมสามารถแสดงบทบาทของตนเองไดชัดเจนเทาที่ควร เนื่องจาก/บางคร้ัง ไมไดแสดง
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ตําแหนงใหผูสูงอายุไดทราบ  ทําใหผูสูงอายุไมเห็นความสําคัญหรือตระหนักวา กําลังเผชิญอยูใน

สภาวะที่ตองตระหนักและชําระคืนใหเร็วที่สุด 

สวนการชําระเงินคืนของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวาไมคอยมปีญหา

เพราะมีชองทางในการชําระเงินคืนหลายชองทาง ประกอบดวย 1.ทางธนาคาร โดยผูสูงอายุสามารถ

โอนเงินหรือฝากเงินเขาบัญชีของทางกองทุนฯ ได 2.ฝากผูนําชําระเงินคืน ซึ่งหลายชุมชน ชําระผาน

ผูนําชุมชนที่คอยอํานวยความสะดวกให ดานการทวงหน้ีนั้น พบวา หลายรายท่ีเมื่อไปทวงถามหลาย

คร้ังก็นําเงินมาสงตามปกติ และมีจํานวนมากที่เหนียวหนี้ และใหเหตุผลวา ไมมีเงินชําระหนี้ เพราะ

ไมไดทํางานแลว รวมทั้ง มีบางรายที่ยายบานหนีดวย ซึ่งเจาหนาที่ใหขอมูลวา คณะกรรมการควรมีการ

พิจารณาสถานะการอยูอาศัยของผูกูดวยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ผูกูสวนใหญเชาบานอยู 

หากทั้งผูกูและผูคํ้าเชาบานรวมกัน ยอมมีความเสี่ยงมากท่ีจะหนีไปพรอมกัน และมีปรากฏแลวใน

ขอเท็จจริงการการติดตามผูคางชําระของกองทุนฯ พบวา มีจํานวน 1 ราย ที่ยายบานหนีไปทั้งผูกูและผู

คํ้า  
3.6 การแตงต้ังคณะทํางานเพิ่มเติม  

 ดวยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดรับคํา

รองขอกูยืมกองทุนผูสูงอายุ เพื่อนําไปประกอบอาชีพแยกเปนรายบุคคล และรายกลุม ประมาณ 1,200 

ราย เพื่อใหการกูยืมเงินกองทุนฯ เปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัว และสงเร่ืองการกูเงินกองทุน

ผูสูงอายุไปถึงสวนกลางใหเร็วยิ่งข้ึน จึงแตงต้ังคณะทํางานทําหนาที่ออกเยี่ยมบานและสอบขอเท็จจริง

ของกองทุนผูสูงอายุ ตามแผน/กําหนดการเยี่ยมบานผูขอกูเงินกองทุนผูสูงอายุรายบุคคลและรายกลุม 

โดยคณะกรรมการเหลานี้ แบงเปน 9 ชุด แตละชุดแบงพื้นที่รับผิดชอบตามเขตปกครอง มีหนาที่

กําหนดแผนการตรวจเย่ียมการกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ/ บัญชีรายช่ือผูกูยืมเงินกองทุนฯ (ชื่อ-สกุล, 

อายุ, ที่อยูภูมิลําเนา) ผูคํ้าประกัน/รายละเอียดแตละบุคคลที่กู และเอกสารประกอบอื่น ๆ เปนตน  

(ผนวก ค) 

นอกจากนั้น หลังจากไดพบเห็นการไมปฏิบัติตาม โครงการที่ไดรับอนุมัติ พัฒนา

สังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ จึงไดออกคําส่ังใหมีการตรวจเยี่ยมทุกโครงการ  ดังขอความที่วา  

“กรณีการดําเนินงานโครงการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับ

งบประมาณสนับสนุนจํานวน 34 โครงการ พบวา บางโครงการนําเงินไปใชไมตรงตามวัตถุประสงค 

และจัดกิจกรรมไมครบถวน จึงทําใหไมมีความตอเนื่อง สํานักงานฯ จึงพิจารณาดําเนินการจัดทําแผน

ตรวจเย่ียมโครงการทุกโครงการที่ไดรับการสนับสนุน วาดําเนินการไดเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค

หรือไม และกรณีดําเนินการไมตรงตามวัตถุประสงคจะดําเนินการแกไขอยางไร ใหแลวเสร็จภายใน

เดือนเมษายน 2554 แลวรายงานใหกองทุนฯ ทราบตอไป” (ผนวก ง) 
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ตอนท่ี 4 บทบาทขององคกรผูสูงอายุในการสนับสนุนการขอรับทุน 

หนวยงาน องคกร ชมรม และกลุมผูสูงอายุที่ตองการขอรับทุนสําหรับจัดกิจกรรม

ผูสูงอายุ สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุได โดยการเขียนโครงการ แลว

นําโครงการใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด เพื่อนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ ตอไป กรณีที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจัดสงมาที่สํานักงานกองทุน

ผูสูงอายุไดโดยตรง  

4.1 การสอนและเปนพี่เลี้ยงในการเขียนโครงการ  

 การเขียนโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑกองทุนฯ จึงเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําให

ไดรับเงินทุนสําหรับการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกผูสูงอายุ ดวยเง่ือนไขของกองทุนฯ ที่ใหองคกรที่ขอรับ

การสนับสนุนตองดําเนินงานดานการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุ ตอเนื่อง และโครงการที่

จะไดรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จะตองรายละเอียดของโครงการในประเด็น มีวัตถุประสงคและ

กระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน มุงสรางการมีสวนรวมของบุคคล หรือหนวยงาน  หรือประชาชน 

องคกรที่ไดรับการสนับสนุนทุน จึงเปนสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ชมรมผูสูงอายุ และกลุมผูสูงอายุ  
สวนใหญจึงเปนองคกรผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม องคกรเหลานี้ โดยมากมีคณะกรรมการที่เปนกลุม

ผูสูงอายุดวยเชนกัน  ดังนั้นการเขียนขอเสนอโครงการในลักษณะเชิงวิชาการจึงเปนเร่ืองยากสําหรับ

พวกเขา  แตมีองคกรผูสูงอายุองคกรหนึ่ง คือ สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดพะเยา ที่

สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับเงินทุนจากกองทุนฯ ไดอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง จึงขอนําเสนอ

กระบวนการทํางานของสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กรณีตัวอยาง บทบาทของสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา ใน
การสนับสนุนกิจกรรม  

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา เปนองคกรภาคประชาชนที่ชวยเหลือ
สงเสริมผูสูงอายุในทุกภาคสวน หนาที่ของคณะกรรมการทุกคนคือ การรวมกันคิด รวมกันริเร่ิม

ดําเนินการเขียนโครงการ เพื่อจะนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนผูสูงอายุมาทํา

กิจกรรมใหกับสมาชิกกอใหเกิดประโยชนตอไป 
โครงสรางการบริหารงานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา แบงเปน

คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารงาน กับคณะกรรมการการดําเนินงาน ซึ่งตําแหนงของ

กรรมการการดําเนินงานนั้นมาจากประธานผูสูงอายุทุกอําเภอเปนตัวแทนเขามาเปนคณะกรรมการ 
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การทํางานจะเปนการทํางานรวมกันเร่ิม ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล สาขาสภาจังหวัด และทํางาน

รวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยา  และการทํางานของสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ แบงบทบาทหนาที่การทํางาน หรือแตงต้ังคณะกรรมขององคกรเปนระบบหนา

เขาหลังเขา คือ การมีคณะกรรมการขององคกรมาจากหมูบาน อําเภอ แบบกระจายอยูทั้งส่ีทิศของ

จังหวัด ทําใหการทํางานครอบคลุมและรูขอมูลครอบคลุม สามารถดูแลไดทั้งจังหวัด สงผลใหการ

ขับเคลื่อนหรือการพัฒนาไปไดอยางพรอมกัน ทั้งจังหวัดหรือเปนไปในทิศทางเดียวกันและงายตอการ

พัฒนา  

ในจังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือ เชน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร จัดหวัดพะเยา และ

จังหวัดเชียงราย มีการสรางเครือขายองคกรผูสูงอายุเพื่อการดําเนินงาน ที่เรียกวา “เครือขายองคกร

ดําเนินงานผูสูงอายุ”  (AgeNet) คือ แตละหมูบานมีชมรมผูสูงอายุหมูบาน ผูสูงอายุสมัครเขาเปน

สมาชิกของชมรมและชมรมผูสูงอายุหมูบานหลาย ๆ หมูบาน รวมกันเปนชมรมผูสูงอายุระดับตําบล/

ชนเผา และชมรมผูสูงอายุระดับตําบลรวมกันเปนเครือขายชมรมผูสูงอายุระดับอําเภอ  โดยชมรม

ผูสูงอายุระดับอําเภอ จะทําหนาที่ สนับสนุน ดูแล และชวยเหลือการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ชมรม

ผูสูงอายุระดับตําบล ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัด 

กรรมการบริหาร
สาขาสภาฯ 

ปธ.ชมรมผูสูงอายุ 
อําเภอ 

ปธ.ชมรมผูสูงอายุ 
ตําบล 

ปธ.ชมรมผูสูงอายุ 
หมูบาน 

สมาชิก 
(ผูสูงอายุ) 

ประสานงานกับ
เครือขายชมรม
ผูสูงอายุ  

ประสานงานกับ
องคกรภาครัฐ  

เปนพ่ีเลี้ยง/      
ที่ปรึกษาการเขียน

โครงการ 
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ลักษณะการทํางาน สาขาสมาคมสภาฯ จังหวัดพะเยา ทํางานในลักษณะการเปนพี่

เล้ียงใหแกชมรมที่ตองการเขียนโครงการ มีการสอนเขียนโครงการ และใหความชวยเหลือดานการให

คําปรึกษา ขอเสนอแนะ และประสานการนําสงโครงการไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดให โดย

คณะกรรมการรายหนึ่ง กลาวถึงลักษณะการทํางานของสาขาสมาคมสภาฯ วา “ในแตละเดือนนั้น

สมาชิกชมรมผูสูงอายุที่เปนเครือขายจะมีการประสานการเขียนโครงการสงมาใหสาขาสมาคมสภาฯ 

จากนั้นสาขาสมาคมสภาฯ จะเปนผูชวยดูรายละเอียด ชวยตรวจความถูกตองและใหคําแนะนํา เพื่อให

ชมรมเครือขายกลับไปแกไขงานมาสง เปนการทํางานในระดับสาขาสภากับตําบลตางๆ อําเภอตางๆ 

กอนที่จะสงไปยังสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของจังหวัดตอไป เปนการทํางานรวมกันคอย

ชวยแบงเบาภาระกัน พรอมทั้งยังเปนการยอนตรวจสอบกันไดวาเกี่ยวกับผูสูงอายุนั้น ไดมีการ

เคล่ือนไหวในการทํากิจกรรมอะไรไปบางในแตละหมูบาน แตละอําเภอหรือมีการเขียนขอโครงการ

เกี่ยวกับอะไรไปบางแลว มีเกิดข้ึนบาง เมื่อมีการทํางานเปนข้ันเปนตอนก็จะทําใหไดรูกันทั้งระบบใน

จังหวัดพะเยา คือ ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ สาขาสภาฯ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด ดังคํากลาวตอไปนี้ 

“แตละเดือน (ชมรมผูสูงอายุเครือขาย) มาประสานขอเขียนโครงการ

เยอะ แลวสาขาจะชวยดูแล และปรับแก แลวสงทางพมจ. เมื่อเขียนโครงการสงมา

ก็จะสงเปนข้ันเปนตอน กอนที่จะไปถึงพมจ. คือ เร่ิมจากระดับหมูบาน ตําบล 

อําเภอสาขาสภาฯ เรามีความตองการใหดูแลกันเปนชวงๆ เพราะสวนมากก็เปน

ชาวบาน พวกเราจะไดชวยดูกันกอน เปนการทํางานรวมกันระหวาง พมจ. เพื่อให

เปนการทํางานเปนกระบวนการ เพราะเราจะไดรูกัน ยอนตรวจสอบกันได จะไดรู

กันวามีการทําอะไรเกิดข้ึน” 

ผลการดําเนินงานของสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดพะเยา ที่เกิดข้ึน ไดผลดีเปน

อยางมาก โดยผูสูงอายุจากชมรมผูสูงอายุที่ไดรับการสอนเขียนโครงการ กลาวถึงการดําเนินงานวา 

“ตอนเร่ิมเขียนแรกๆ ก็ยาก แตพอรูแนวแลวก็ไมยาก เพราะพวกเรา

โชคดีที่มีอาจารย คอยชวยดูแล ใหคําแนะนําและสอนเขียนดวย และมีทั้งฝายของ

สาขาสภาฯ และสงไปใหทางพัฒนาสังคมจังหวัด ชวยดูดวย“   

“มาทํางานตรงนี้เปนส่ิงที่ดี ทําใหไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ

ปรึกษากันกอนวาจะทําอยางไรใหถูกตอง ตอนแรกดูเหมือนยาก ขอมูลเยอะ 

เพราะตอนแรกเรายังไมคุน แตพอทําไปสักพักก็เร่ิมเขาใจมากข้ึน คนเขียน

โครงการ โดยเราประชุมรวมกันกอน ใหเลขาเปนผูเขียน สมาชิกกลุมที่คุยกัน
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ประมาณ 20 คน ผูที่มีเวลามารวมระดับหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ ถาเขียนเอง

ก็จะยาก พอมาเขียนก็ไปปรึกษาฝายของสภา พมจ. ใหผูรูชวยดู ปรึกษาอาจารย 

ก็ใหอาจารยชวยดูแล แลวก็สงให พมจ.ชวยดู แลวก็สงเขากรุงเทพฯ จากนั้นก็มี

เจาหนาที่โทรมาถามสองคร้ังรอไมนานก็ไดรับพิจารณาอนุมัติ” 

4.2  การรวมสํารวจขอมูลผูสูงอายุ  

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด  เปนองคกรภาคประชาชน ที่บริหาร

จัดการโดยคณะกรรมการที่เปนผูสูงอายุ ทําหนาที่เปนศูนยกลางระหวางชมรมผูสูงอายุ มีบทบาทหลัก

ในการประสานความรวมมือกับชมรมผูสูงอายุภายในจังหวัด ตลอดจนการประสานงานหนวยงานอ่ืน 

ทั้งรัฐและเอกชน ที่ทํางานดานผูสูงอายุ เพื่ออํานวยความสะดวกชมรมเครือขายใหสามารถจัดกิจกรรม

และบริการตางๆ สนองความตองการของสมาชิก ที่จะนําไปสูการสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงในการดํารงชีพของผูสูงอายุ 
ดังนั้น สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยฯ บางจังหวัด จึงมีการ

ประสานความรวมมือกับสาขาสภาคมสภาผูสูงอายุฯ ซึ่งมีเครือขายชมรมผูสูงอายุในระดับอําเภอ 

ระดับตําบล และระดับหมูบาน ใหชวยสํารวจตรวจสอบขอมูลของผูสูงอายุที่ยื่นขอกู ทั้งรายบุคคลและ

รายกลุมวามีคุณสมบัติเหมาะสมจะใหกูหรือไม โดยใหสํารวจวา ผูสูงอายุมีสุขภาพเปนอยางไร มี

ศักยภาพที่จะประกอบอาชีพไดหรือไม และมีความสามารถสงเงินคืนหรือไม กอนที่จะสงคําขอกูยืม

มายังที่สํานักงานฯ เพื่อใหการใหบริการกูยืมทุนเพื่อการประกอบอาชีพ มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน อยางไรก็

ตาม การรวมสํารวจขอมูลผูสูงอายุที่ยื่นกูจะดําเนินการในรายที่สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไดขอความ

รวมมือมาเทานั้น ตัวอยางเชน  
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  มีปญหาผูสูงอายุที่

ไดกูยืมเงินไปแลว ไมมาสงคืนเงิน ทําใหเกิดยอดจํานวนผูคางชําระเปนจํานวนมาก และการติดตามหนี้

ในผูสูงอายุที่คางชําระกระทําไดไมทั้งหมด เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอ เพราะเพียงแคการทาํงานใน

สวนการรับเร่ืองคํารองของกูยืม เจาหนาที่กองทุนฯ ยังไมสามารถดําเนินการได  ดังนั้น สํานักงานฯ จึง

ไดขอความรวมมือสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดแพร ใหชวยติดตามผูสูงอายุคางชําระ 

เนื่องจากสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ มีเครือขายชมรมผูสูงอายุในทุกหมูบาน โดยผูสูงอายุทานหนึ่งที่

เปนประธานชมรมผูสูงอายุระดับตําบลไดใหขอมูลวา  

“ประธานสาขาสภาฯ ไดเคยเรียกประชุมประธานชมรมผูสูงอายุ 

ระดับอําเภอ ระดับตําบล และระดับหมูบาน ใหรับทราบถึงสภาพปญหาของ

ผูสูงอายุที่เกิดข้ึนในจังหวัด และใหประธานชมรมผูสูงอายุไปดูวา ผูสูงอายุที่คาง
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ชําระนั้นเปนอยางไร มีปญหาอะไร แลวนํามาแจงใหกับประธานตําบล ประธาน

อําเภอตามลําดับ เพื่อสรุปใหกับทาง พมจ.อีกคร้ัง” นอกจากนี้ ผูสูงอายุอีกทานได

เสนอวา  “ใหสุมตัวอยางผูกูประมาณ 10 -20 ราย แลว ทางเรา (สาขาสภาฯ) จะ

ไปติดตามดูวา เอาไปใชตามวัตถุประสงคหรือแผนที่กําหนดไวจริงหรือไม”    

4.3  ความพรอมที่จะรวมมือกับกองทุนผูสูงอายุ  

คณะวิจัยไดสอบถามกับสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ในประเด็น หากจะมีการ 

ถายโอนใหมีการพิจารณางานกองทุนผูสูงอายุ ทั้งการกูยืมและการสนับสนุนโครงการ รวมถึงการ

ติดตาม ในระดับจังหวัด สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ และชมรมผูสูงอายุหลายแหงมีความพรอมและ

ยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงาน ทั้งนี้ สวนกลางจะตองมีแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน หรือ

ใหออกคําส่ังสงมาใหแกสํานักงานพัฒนาสังคมฯ เพื่อใหมีการมอบหมายภารกิจใหจึงสามารถ

ดําเนินการไดอยางถูกตอง  ขอความบางสวนบางตอนจากการสนทนามีดังนี้  

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดสุโขทัย  
“การพิจารณาระดับจังหวัด เห็นดวย ดีมากๆ 

ควรจะมีเครือขายระดับตําบล/อําเภอ คัดกรองคําขอกูเบ้ืองตน            

การอนุมัติเงินจะไดเร็วข้ึน” และ “ตอไปถามีการกูยืม จะใชผาน

เครือขายชมรมผูสูงอายุตําบล และใหผูสูงอายุมีขอตกลงกันระดับ

หนึ่งวา ถามีคนกูแลวไมยอมคืนเงิน ก็จะทําใหคนที่จะมาขอกูเงิน

ตอไปกูไมได เปนการต้ังกติการวมกัน”  

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดแพร 
 “ปญหาเร่ืองหนี้สิน ตองรอบคอบ และควร

พิจารณาคนขอกูกอนจะใหกู โดยใหประธานชมรมผูสูงอายุหมูบาน 

กล่ันกรองผานตําบล อําเภอ กอน”   

สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัดกาฬสินธุ  
 “สาขาสภาผูสูงอายุฯ พรอม แตตองวางระบบ

และกฎเกณฑ และมีคนคอยชวยดวย ถามีระเบียบชัดเจนก็ไมมี

ปญหา”  และ “กรณีที่จะใหพิจารณาในระดับจังหวัด ใหรัฐจายเงิน

เบ้ืองตน ประเดิม แลวไดเงินใหกู สงคืน ก็เอามาหมุนเวียนตอใน

จังหวัด”  
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 “แนวทาง 1) เชิญเจาหนาที่จากสํานักงานให

ไปอบรมใหความรูแก ผู สูงอายุ   2) สาขาสภาฯ จะชวยเขียน

แบบฟอรมกูยืมให  3) เยี่ยมบานผูกู ชวยตรวจสอบเบ้ืองตน และ 4) 

ทํางานแบบจิตอาสา (ไมมีเงิน) แตควรสนับสนุนคาน้ํามันบาง”  

   

ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะตอการพัฒนากองทุนฯ  

 

 จากการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการใหผูสูงอายุไดรับเงินกูจากกองทุนผูสูงอายุ และการ

ประสบปญหาตาง ๆ ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตองรับผิดชอบในการ

ติดตามการชําระเงินคืน และการดําเนินตามขอกฎหมายที่กองทุนฯ กําหนดไว  ในการติดตามผลการ

ดําเนินงาน คณะวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของกองทุน

ผูสูงอายุที่ตองการชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบการใหกูยืมนั้น มีขอเสนอแนะที่สําคัญดังนี้ 

5.1  ดานบุคลากร 
(1)  ตองการใหมีการเพิ่มอัตรากําลัง ใหมีเจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุที่เปนพนักงาน

ประจํา ไมใชเงินจางรายปอยางปจจุบัน   

(2)  สนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่กองทุนฯ ที่ทํางานดวยเงินจางของกองทุนฯ มี

ขอจํากัดในดานอุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร  ทําใหการทํางานไมสะดวก เพราะทางสํานักงาน

พัฒนาสังคมฯ ไมสามารถจัดหาอุปกรณใหไดไดเพียงพอกับความตองการ เสนอใหกองทุนฯ ให

ความสําคัญในดานของอุปกรณที่สนับสนุนใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ 

(3) การเสริมสรางขวัญและกําลังใจเจาหนาที่ในการทํางาน  กรณีอัตราจางของ

บุคลากรที่ทํางานในกองทุนฯ แบบรายสัญญา  อยากใหมีโอกาสไดรับการเล่ือนหรือบรรจุเปนเจาหนาที่

ประจํา เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่และจะไดไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือการ

ลาออกบอยทําใหงานเกิดความลาชาและไมเปนระบบ โดยมีคําพูดที่เสนอแนะดังนี้  

“เจาหนาที่กองทุนฯ เพียงคนเดียว หากเปนจังหวัดที่ไมไดรับเจาหนาที่เพิ่ม 

ตองใหขาราชการเปนผูปฏิบัติ ซึ่งนอกเหนือจากงานตามภารกิจตามหนาที่ เมื่อไดรับ

งานกองทุนฯ มาทํา เปนเร่ืองที่คอนขางหนัก เพราะการทํางานกองทุนผูสูงอายุมี

ลักษณะงานเสมือนเปนเจาพนักงานธนาคาร คือ รับเร่ือง ออกเยี่ยมบาน ประเมินผล 

ทําบัญชี และหากคางชําระ ก็ตองติดตามผูกูอีก ดังนั้น เจาหนาที่กองทุนฯ “ตองมิใช
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ไปรษณีย  สงสาร”  คือจะตองพิจารณาถึงความจําเปน สุขภาพ ศักยภาพของผูขอกู 

และความมั่นใจวา ผูกูยืมจะนําเงินไปใชประกอบอาชีพจริง”  

“ควรตองมีเจาหนาที่กองทุนฯ คอยชวย “ถาเจาหนาที่ไมทําถึงลูกถึงคน ลม

แนกองทุนฯ ...” 

“อยากใหมีจํานวนบุคลากรเพิ่มข้ึน ปจจุบันมีบุคลากร 30 คน โดยเฉล่ีย แตมี

การกูยืมทั้งส้ินทั่วประเทศมากกวา 40,000 ราย ทําใหมีภาระงานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ

และตองทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน ประกอบกันปริมาณการกูยืมสูงข้ึนทุกป 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถทํางานไดทันกับเวลาและความตองการ” 

“การทํางานตามความรับผิดชอบ เนื่องจากวา ภาระงานท่ีมีมาก เจาหนาที่

ตองกระจายกําลังคนไปทํางานในทุกสวน ทําใหงานในสวนที่ตนรับผิดชอบนั้นไม

สามารถทําไดอยางเต็มที่” 

 “อยากขออัตรากําลังเจาหนาที่เพิ่ม เนื่องจากจํานวนงานของกระทรวงมี

จํานวนมาก ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานไดไมดีเทาที่ควร และทําใหเจาหนาที่

ไมไดลงไปเยี่ยมบานของผูสูงอายุที่ทําการกูยืมเงินของกองทุนฯ เลย”  

“เจาหนาที่ 1 คน หนึ่งจังหวัด ตอนน้ีทําไมไดหรอก งานผูสูงอายุก็อยากจะ

ตามทุกราย จะไดมีการติดตาม วาเอาไปแลวมีประสิทธิภาพไหม เหมือนกับที่เขาเอา

ไปเล้ียงโค มันตองรอเปนป แลวมันเปนอยางไรบางประสบความสําเร็จไหม นาจะมี

เจาหนาที่คนหนึ่งทําหนาที่ติดตามหนี้ อยางเดียวเลย คนหน่ึงรับเร่ือง อีกคนคอย

ติดตาม เจาหนาที่มีเปนขาราชการ 6 คน มีพัฒนาสังคมอยู 3 คน มีชื่อ แตไมมีคน 

โดนเอาคนไปทํางานที่อ่ืน มีแตนองจางเหมา ทุกวันนี้ไมไดออกเยี่ยมCaseเลย เพราะ

คนหนึ่งๆ ทํางานสองโครงการ งานโหลดมาก ตอนนี้ผูสูงอายุเปนพันแลว ทุกวันนี้

ลูกคาเปนผูสูงอายุทั้งนั้น เพราะเขารูสิทธิดี” 
 

5.2 ดานระบบการดําเนินงาน  ประกอบดวยระบบตางๆ ที่เกี่ยวของกันอาทิ ระบบการเงิน

ที่ใหการสนับสนุน การกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกูเงิน  ผูคํ้า การสงชําระ ระยะเวลา ขวัญกําลังใจ

เจาหนาที่ มีขอเสนอแนะดังนี้ 

(1)  ตองการใหกองทุนฯ เพิ่มการสนับสนุนงบประมาณ ใหมากกวาปละ 20,000 

บาท โดยใหพิจารณาสนับสนุนงบประมาณคิดตามสัดสวนผูสูงอายุที่มาใชบริการ  

(2)  ตองการใหมีการพิจารณาปรับกฎเกณฑมาตรการบางประการ  ไดแก 
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2.1) เสนอใหมีการพิจารณาคุณสมบัติของผูคํ้าประกันใหมีความชัดเจน               

ในเร่ืองรายไดและสถานะภาพมากข้ึน โดยการใหคําจํากัดความหรือขยายความในเกณฑที่ไดกําหนด

ไว  ดังคําพูดที่วา  “มีปญหาในเร่ืองของเงินเดือนคนคํ้า เพราะหาคนคํ้ายาก นาจะปรับลดลงจํานวน

รายไดของผูคํ้าประกัน ใหกับกลุมผูกูยืม นาจะเหลือประมาณ 4,000 บาทตอเดือน”  และ“คนกูเกา 

จําเปนไหม เร่ืองคนคํ้าประกัน ระเบียบไมเยอะไดไหม” 

2.2) สวนกลางควรกําหนดมาตรการในการแกไขหรือลงโทษที่ชัดเจน ในกรณี

ที่ผูกูไมสามารถชําระคืนไดตามที่กําหนดไวในสัญญา  เพื่อใหกลไกการทํางานมีความชัดเจน  ตัวอยาง  

เชน การฟองรองเปนกรณีตัวอยาง  เพื่อใหผูสูงอายุไดเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญในการใช

จายเงินที่เหมาะสม 

2.3) อยากใหมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการที่หากผูสูงอายุไมสามารถสงคืนได

นั้นเจาหนาที่มีความผิดทางวินัย ซึ่งเปนเหตุผลที่ทําใหเจาหนาที่เกิดความไมสบายใจ 

2.4) ควรขอความรวมมือจากเครือขายในการชวยติดตามการคืนเงิน เพื่อให

ลดคาใชจายของสํานักงานพัฒนาสังคมฯ โดยการทําเปนหนังสือขอความรวมมือจากสํานักงานพัฒนา

สังคมฯ ไปยังเครือขายในระดับชุมชน และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  

2.5) กองทุนฯ ควรพิจารณาปรับเกณฑเกี่ยวกับงวดการสงชําระ ไมควรที่

จะตองมีกําหนดสงทุกเดือน แตควรดูที่อาชีพที่ทําเร่ืองกูยืมไปประกอบอาชีพ เพราะบางอาชีพไมได

ผลผลิต ทุกเดือน ก็ควรใหจัดสงเงินคืนเปนรายงวดมากกวารายเดือน ซึ่งเกณฑการตัดสินในการสงเงิน

คืนนั้นควรดูที่อาชีพที่นําเงินไปประกอบอาชีพ ดังคําพูดที่วา “มีปญหาที่เร่ืองเงินที่สงเปนเดือน จะ

กําหนดให 1 เดือนไมได เพราะชาวบาน เขาเอาไป เล้ียงวัว ทํานา ทํามันสําปะหลัง เขามีกําหนดของ

เขา สัญญามีขอกําหนดผิด จะคืนเงินไดตองอยูที่วากูเงินไปประกอบอาชีพอะไร”  

2.6)  คณะกรรมการสวนกลางใหความสําคัญกับขอเสนอหรือคําแนะนําที่

ทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ ไดเสนอแนะไวประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกูของผูสูงอายุแตละ

ราย เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุมากท่ีสุด การพิจารณาอนุมัติที่ผานมา แมวาเจาหนาที่กองทุนฯ 

จะ ใหขอเสนอแนะระบุไวในแบบคํารองขอกูยืม แตก็ยังพบวาสวนกลางไมไดนํามาประกอบการ

พิจารณามากเทาใดนัก  

2.7) การมอบอํานาจใหมีการบริหารกองทุนฯ ในระดับจังหวัด โดยใหมี

คณะกรรมการระดับจังหวัดเปนผูพิจารณา เพราะทางพื้นที่มีความ เห็นวา พื้นที่นั้นรูจักผูสูงอายุดีกวา 

และเขาใจในบริบทของส่ิงที่เกิดข้ึน การใหการพิจารณาโครงการหรือเงินกูยืมของผูสูงอายุมาอยูที่
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จังหวัด โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการของจังหวัดข้ึนมาดูแล โดยเปนตัวแทนมาจากหลายหนวยงาน 

ทั้งของภาคราชการ ภาคทองถิ่น เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  และ “ถาใหอํานาจการพิจารณามาไว

ทางจังหวัด ก็จะสะดวก ตองต้ังคณะกรรมการจากทางหลายหนวยงาน ทั้งราชการ ทองถิ่น เหมือนคน

พิการ ผูสูงอายุจะไดรูวาจะไดหรือไมได  โดยใหสวนกลางตัดยอดมาวาจะใหมาเทาไร มีโควตาให เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็ว การบริการจะไดรวดเร็ว”  

อยางไรก็ตาม ยังมีบางพื้นที่มีความเห็นที่แตกตาง โดยเห็นวา ควรใหอํานาจ

พิจารณาอยูที่สวนกลางดังเดิม เพราะเกรงวาการคัดกรองหรือการพิจารณาอาจจะมปีญหา ดังคํากลาว

วา  “การพิจารณาในจังหวัด ควรมีระบบกล่ันกรอง แตอาจจะมีปญหาในการคัดกรองได การอนุมัติ

ภายในจังหวัด ไมเห็นดวย” 

2.8) ใหมีการใหมีการปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาในการพิจารณาที่ชาจนเกินไป 

ใหเร็วข้ึน และลดข้ันตอนความยุงยากลง   

2.9) ควรมีการกําหนดอายุผูสูงอายุที่จะไดรับสิทธิ์ในการกูยืม  โดยกลาววา 

“นาจะกําหนดอายุผูสูงอายุที่มาขอกูยืมเงินกับกองทุนผูสูงอายุเปนไป ไดไหม”  และ “ผูสูงอายุที่ปลอย

ใหกูอายุไมนาจะเกิน 70  ป” 

2.10) ควรเปดโอกาสใหผูสูงอายุและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการบริหาร

กองทุนฯ โดยเร่ิมต้ังแตการกล่ันกรอง การกําหนดเกณฑ หรือกติกาการกู การสงชําระ หรือการติดตาม

การชําระหนี้ จากคําพูดที่วา “นาจะผานประธานสภาตําบล” “ใหผูสูงอายุกําหนดกติกากันเองสําหรับ

การสงจายเงินสําหรับผูที่ไมสงจายคืน” “ในการกูควรจะเอาสภาตําบลชวยในข้ันตอนในการคัดกรองมา

กอนในระดับหนึ่ง”  “ตองมีการชวยกันกระตุนเตือนซึ่งกันและกันใหชําระหนี้” และ “ควรใหองคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูรับผิดชอบการชําระหนี้จะดีกวา เพราะใกลประชาชนมากกวา” 

2.11) ตองการใหมี “ฐานขอมูล” ของสวนกลาง ที่เปนระบบ รวบรวมขอมูลที่

จําเปน เชน มีชื่อ ที่อยู ของผูกู ผูคํ้าประกัน รายการสงคืน ยอดคางชําระ จํานวนการติดตามหนี้ เพื่อ

อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของเจาหนาที่  

2.12) ตองการใหมีการปรับระเบียบที่เปดโอกาสใหผูดูแลผูสูงอายุไดรับสิทธิ์

ในการกูยืมดวย โดยกลาววา ”ผูดูแลนาจะมีสิทธิในการกูยืมเงินในสวนนี้ดวยไดไหม ถามีเงินตรงนี้นี้

ผูสูงอายุอาจจะไมตองโดดเด่ียว เพราะถาคนดูแลไมมีอาชีพ จะดูแลผูสูงอายุไดอยางไร” 

2.13) เสนอใหมีการปรับหลักเกณฑใหมีความชัดเจน และสอดคลองกับ

สภาพความเปนจริงใหมากข้ึน โดยหลักเกณฑนั้นควรปรับหลักเกณฑที่เอ้ือตอการทํางานของเจาหนาที่ 

มีความเหมาะสม ไมหละหลวม และไมแนนจนเปนอุปสรรคกับผูสูงอายุ  
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จากขอมูลที่นําเสนอมาขางตนพบวา การดําเนินเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุในระดับหนวย

ปฏิบัตินั้นมีวิธีการที่แตกตางกัน มีทั้งประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น 

ขอเสนอแนะตอกองทุนฯ ตอการแกปญหาตางๆ คือ การพิจารณาปรับกฎเกณฑบางประการที่เอ้ือตอ

การดําเนินงานในระดับผูปฏิบัติ การสนับสนุนทางตรงและทางออมตอหนวยปฏิบัติเร่ืองงบประมาณ 

และเจาหนาที่ 

ในจังหวัดที่ประสบความสําเร็จ คือ ผูสูงอายุสามารถประกอบอาชีพและนําเงินมาสงคืน

ใหกับกองทุนฯ ได  ทําใหไมมีการคางชําระ เปนการดําเนินงานที่มีการกําหนดข้ันตอนและเทคนิค

วิธีการที่พยายามคัดกรองผูสูงอายุ การทําความเขาใจกับผูสูงอายุและครอบครัวเกี่ยวกับระเบียบ 

กติกาและขอกฎหมายที่จะนํามาใชในภายหลังและทําตามกฎเกณฑที่กองทุนฯ กําหนดไวอยาง

เขมงวด 

ในจังหวัดที่ไมประสบความสําเร็จนั้น มีปจจัยเกี่ยวของหลายประการ นับต้ังแตเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน ผูสูงอายุ ผูนําในทองถิ่น ที่ยังมีความเขาใจไมชัดเจนตอกฎเกณฑและเงื่อนไขของกองทุน

ผูสูงอายุ  และการขาดความละเอียดถี่ถวนกับการพิจารณาขอมูลและเอกสารที่ประกอบการกูเงิน               

การตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูและผูคํ้า และความไววางใจ ความเกรงใจของผูรับรองจึงทําใหเกิด

ปญหาการคางชําระ 

  

ตอนท่ี 6 กรณีศึกษาการบริหารจัดการกองทุนฯ ท่ีดี 

การดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการดําเนินงานอยางเปน

ระบบระเบียบ ทําใหไมเกิดปญหาในการดําเนินงานคือ ไมมีปญหาผูคางชําระ และผูกูสามารถสงเงินกู

ไดตามระยะเวลา อยางสมํ่าเสมอ จึงนําเสนอเปนกรณีจังหวัดที่มีการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่ดี 

(Good Practice)  

ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ ผู รับผิดชอบงานกองทุนฯ ใหขอมูลเบ้ืองตนวา                   

การดําเนินงานในป 2553 (ปงบประมาณ 2552) มีจํานวนผูสูงอายุที่กูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ 

ทั้งส้ิน 7 ราย รวมเงินที่ผานการอนุมติั 190,000 บาท และทั้งหมดมีการสงเงินคืนใหกับกองทุนผูสูงอายุ

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไมมีผูสูงอายุที่กูยืมคางชําระการสงคืนเงิน จึงถือไดวาสํานักงานฯ ไดประสบ

ความสําเร็จในการใหกูยืมเงิน ซึ่งเกิดจากการใหความสําคัญในการพิจารณาคําขอกูยืมเงินทุนเพื่อการ

ประกอบอาชีพของผูสูงอายุ  โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังตอไปนี้   
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6.1 สัมภาษณกอนที่จะรับเรื่องขอกูยืม  
  เปนการพิจารณาคุณลักษณะผูขอกูเบ้ืองตน  โดยเจาหนาที่ไดสัมภาษณผูสูงอายุเปน

ลําดับแรก เพื่อรวบรวมรายละเอียดกอนที่จะรับเร่ืองขอกูยืมเงินทุน ประเด็นที่พิจารณาประกอบดวย  

(1) พิจารณาตัวผูสูงอายุวามีศักยภาพทําอาชีพที่ขอไดไหม โดยพิจาณาจากสภาพ

รางกาย ภาวะสุขภาพ อายุของผูขอกู   

(2) พิจารณาอาชีพที่ขอกู วาเปนอาชีพอะไร เหมาะสําหรับผูสูงอายุหรือไม  

(3) พิจารณาวาเปนการเร่ิมตนอาชีพใหม หรือเพิ่มทุนกับอาชีพเดิม 

จากนั้นทําการประเมินวา ผูสูงอายุเขาขายที่จะสามารถกูยืมได และการกูครั้งนี้เปน

ประโยชนตอผูสูงอายุจริงๆ ก็จะดําเนินการตอไป คือการรับคํารองขอรับการสนับสนุนทุนเพื ่อ

ประกอบอาชีพนั้น แตหากประเมินแลวผูสูงอายุแลวเห็นวา การกูยืมนี้มีแนวโนมวา ผูกูจะไมสามารถ

ชําระเงินคืนได หรือไมไดเกิดจากความตองการประกอบอาชีพของผูสูงอายุจริงๆ เจาหนาที ่จะ

พยายามพูดชักจูงใหไมยื่นเรื่องขอกู โดยการอธิบายเหตุผลเพื่อที่จะทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวา 

ตนไมจําเปนตองกูเงิน กรณีตัวอยางเชน  

ผูสูงอายุรายหนึ่ง มาที่สํานักงานฯ  เพื่อจะยื่นเรื่องขอกูยืม สอบถามพูดคุยทราบวา 

อยากจะกูไปประกอบอาชีพเลี้ยงวัว ซึ่งเจาหนาที่ประเมินแลวเห็นวา การกูครั้งนี้ผูสูงอายุคงไมไดนํา

เงินไปเพื่อประกอบอาชีพดวยตนเอง เนื่องจากผูสูงอายุมีอายุมากแลว จึงไดพูดทําความเขาใจจน

ผูสูงอายุไมตองการทําเร่ืองกูยืม โดยกลาววา “ปามีเงินไดเดือนหนึ่ง จากลูกให 1,000 บาท ไดเบี้ยยัง

ชีพ 500 บาท รวมแลว หนึ่งเดือนก็มีรายได 1,500 บาท อายุตั้งเยอะแลว รายไดก็ใชไมหมด คาอยู 

คากิน ก็ไมตองเสีย เพราะอยูกับลูก ทําไมตองมาลําบาก ใชหนี้คืนทุกเดือนอีก” ซึ่งผูสูงอายุมีเขาใจ

และยินยอมที่จะไมกู    

อีกกรณีหนึ่ง ผูสูงอายุเปนขาราชการบํานาญ รายไดไมถึง 7,000 บาท ตอเดือนจะ

มายื่นเรื่องขอกูเงิน เจาหนาที่ประเมินเบื้องตนแลวเห็นวา การกูของผูสูงอายุเปนการกูตามคนอื่น ที่

เห็นเขากูได ตนเองก็อยากกูบาง จึงไดบอกกลาวกับผูสูงอายุวา “มีคนมาขอกูเยอะมาก หากตอนนี้ 

ปายังไมมีความจําเปนที่จะตองกู ก็ขอใหรออีกสักหนอย คอยมายื่นกูไดไหม ใหคนที่เดือดรอนกวา

จําเปนมากกวาไดกูกอน”   

เทคนิคที่เจาหนาที่ฯ  ใชคือ การใชคําพูดอยางสุภาพ มีกิริยาแสดงถึงความเคารพ 

เจตนาที่ดีตอผูสูงอายุ ไมใชคําภาษากฎหมายเพ่ือใหเกิดความรูสึกเกรงกลัว การดําเนินงานนั้นไดยึด

ตามระเบียบปฏิบัติเปนหลัก มีมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ ดังที่ไดกลาววา “การคุยกับผูสูงอายุ  

ถาพูดกับเขาดี ๆ ใหเกียรติเขา ก็ไมมีปญหา มองวาเปนญาติผูใหญคนหนึ่ง เปนลุง เปนปา ก็พูดจา
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อยางเคารพมีเหตุผลเขาก็ยอม และที่ทําก็ใหเปนไปตามระเบียบ หลักการ มีมาตรฐานเดียวกัน ไมใช

เลือกวาคนนี้ได คนนี้ไมไดเพราะอะไร”  

6.2  การตรวจสอบเอกสารประกอบอยางละเอียด  

หลังจากที่ไดพูดคุยทําความเขาใจเรียบรอยแลว เห็นวาผูสูงอายุมีความประสงคขอ

กูยืมเพื่อการประกอบอาชีพจริง ก็ใหเขียนคํารองมายื่น และแจงเอกสารที่ตองใชประกอบการกูยืม

เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ไดแก สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอกูยืม 

ผูคํ้าประกัน การเขียนรายละเอียดประมาณการคาใชจายในการประกอบอาชีพ แผนที่แสดงที่ต้ังการ

ประกอบอาชีพและที่อยูอาศัย หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป ของผูคํ้าประกัน  หากผูขอกู/ผูคํ้าประกัน

สมรสแลวจะตองมีหนังสือยินยอมจากคูสมรส สุดทายคือถาผูขอกูเปนผูอยูอาศัยในบานเชาใหขอ

หนังสือสัญญาเชาบาน  

ดําเนินการตรวจสอบเอกสารมีรายละเอียดถูกตอง และสมบูรณ ใหผูขอกูยืมและผูคํ้า

ประกันลงลายมือชื่อในคํารองขอกูยืมฯ ทั้งสองคนเสียกอน ถึงจะถือวาเอกสารคําขอกูยืมเงินฯ มีความ

สมบูรณ แลวดําเนินการรับเร่ืองไว เพื่อการเยี่ยมบานในลําดับตอไป 

ประเด็นเอกสารค้ําประกอบการกูยืมเกี่ยวกับ “หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิป ของผูคํ้า

ประกัน” โดยระบุวา ผูคํ้าประกันนั้น การหาบุคคลที่มีความนาเช่ือถือ เจาหนาที่ไดยกตัวอยางใหเห็น

ภาพชัดเจน โดยไดยกตัวอยาง “ขาราชการถือวาเปนผูมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากเปนบุคคลที่มีรายได

แนนอน และมีการลงโทษหากกระทําผิด หากใหบุคคลทั่วไปเปนผูคํ้าประกัน ใหหาบุคคลที่มีเงินเดือน

ประจํา โดยใชสลิบเงินเดือนเปนหลักฐานประกอบ หรือถาหากผูคําประกันเปนผูประกอบอาชีพอิสระ 

จะขอเรียกดู Bank statement ของผูคํ้าประกันวา สมุดบัญชีธนาคารมียอดหมุนเวียนเขาทุกเดือน 

อยางนอย 3 เดือนข้ึนไป เพื่อยืนยันการมีรายไดของผูคํ้าประกัน ประกอบการตัดสินใจ” อยางไรก็ตาม 

เมื่อสอบถามกับผูสูงอายุที่ขอกูยืมถึงปญหาอุปสรรค หลายคนมีความเขาใจผิดวา “ผูที่จะเปนผูคํ้า

ประกันไดตองเปนขาราชการเทานั้น” ซึ่งเปนอุปสรรคในการเขาถึงการกูยืมของผูสูงอายุ  
 

6.3  ไปเยี่ยมบานผูขอกูยืมทุกราย  

เมื่อไดรับเร่ืองขอกูยืมสมบูรณแลว  เจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุจะติดตอประสานผูขอ

กูยืมตามที่กรอกแบบคํารองขอกูยืมเงินฯ เจาหนาที่กองทุนฯ ไดเนนย้ําวา “จะตองมีการไปเยี่ยมบาน

ทุกราย เพื่อเก็บขอมูลโดยละเอียด ถาไมไดเยี่ยมบาน ก็ไมใหผาน”  การลงเยี่ยมบานเพื่อตรวจสอบ/ 

สังเกตการณ  สภาพความเปนอยูของผูขอกูยืม ความสามารถในการประกอบอาชีพ สถานที่ประกอบ

อาชีพ รายไดของผูขอกูยืม  สมาชิกครอบครัว รวมทั้งพิจารณาแหลงขอมูลทางออมคือ บริบทแวดลอม 
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บานที่อยูอาศัย มีการสอบถามขอมูลจากเพ่ือนบานที่อยูใกลเคียง นําขอมูลมาประเมินความเปนไปได

ในการชําระคืนของผูขอกูยืม สรุปผลการเยี่ยมบานบันทึกขอมูลลงในแบบสอบขอเท็จจริง และใหผูขอ

กูยืมลงลายมือชื่อเอกสารแบบสอบขอเท็จจริง   
 

6.4  การวิเคราะหขอมูลผูขอกูยืมและผูคํ้าประกัน 

 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ รายละเอียดในแบบคํารองขอกู รายละเอียดของ

เอกสารประกอบ เชน ใบ statement และการลงเยี่ยมบาน นํามาเปนหลักฐานใชอางอิงประกอบการ

พิจารณาคําขอกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล คิดประมวลผลขอมูลเปนคะแนน ผูที่จะ

ผานการพิจารณาใหการสนับสนุนเงินกองทุนผูสูงอายุจะตองไดคะแนนไมตํ่ากวา 65 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

อยางไรก็ตาม ประเด็นการใหคะแนน ซึ่งกําหนดไววา หากเปนผูที่มีรายไดนอย คือ 

2,000 หรือ 3,000 บาท จะไดคะแนนสูงกวาผูที่มีรายไดสูง คือ 5,000 บาท หรือ 6,000 บาท การให

คะแนนลักษณะนี้ เจาหนาที่กองทุนผูสูงอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมเห็นดวย เนื่องจากผูสูงอายุนั้น

มีเงินไดตอเดือนนอยเกินไป ซึ่งไมเพียงพอตอการใชชีวิตประจําวันอยูกอนแลว หากไดรับเงินอนุมัติมา 

เงินสวนหนึ่งยอมถูกนํามาใชในการกินอยูใหพอเพียง ไมตรงกับวัตถุประสงคของการกูยืม ที่ตองการให

นําไปใชประกอบอาชีพ จึงขอเสนอแนะวา ควรมีเกณฑรายไดข้ันตํ่าประมาณ 5,000 บาทตอเดือน แต

ไมสูงกวา 7,000 บาท ถึงจะขอกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพได สวนผูสูงอายุที่มีรายไดตํ่ากวานั้น 

ควรมีกองทุนฯ ประเภทสงเคราะหมากกวา 
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สรุป 

การใหบริการแกผูสูงอายุของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด    

และสวนกลาง เร่ิมจากการดําเนินงานที่ไมชัดเจน ทั้งดานโครงสราง กฎระเบียบ และขอปฏิบัติของ            

เจาหนาที่ ผูใหบริการ แตทุกฝายพยายามปรับปรุง แกไข เพื่อใหสามารถใหบริการแกผูสูงอายุได           

บางจังหวัดจํานวนผูกูยืมมีจํานวนมาก จึงมีการมอบภาระหนาที่ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับผิดชอบ  

ในสวนของปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนนั้น มีทั้งปญหาที่เกิดข้ึนในสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เชน การขาดแคลนบุคลากร ขาดการกล่ันกรองผูกู ขาดอุปกรณ

สนับสนุนทํางาน ขาดความตอเนื่องในการทํางาน เปนตน มีปญหาในระดับชุมชน และมีปญหาในการ

ประสานงานกับหนวยงานสวนกลาง ยังมีปญหาในเร่ืองผูคางชําระที่มีจํานวนเพิ่มข้ึน แตอยางไรก็ตาม 

ไดมีความพยายามแกไขปญหาเหลานั้น จนอาจกลาวไดวา แตละจังหวัดไดกาวผานความยากลําบาก

เหลานั้นไปไดระดับหนึ่ง  

ขอเสนอแนะตอการพัฒนากองทุนผูสูงอายุ  ไดแก การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงาน

เพิ่มเติม  การสนับสนุนระบบการดําเนินงานของกองทุนฯ เชน เพิ่มงบประมาณ และปรับปรุงระเบียบ

กฎเกณฑบางประการ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดสะดวกยิ่งข้ึน อาทิ การกําหนดคุณสมบัติของ           

ผูคํ้าประกัน การปรับเกณฑการสงชําระ มีมาตรการแกไขหรือลงโทษผูคางชําระ การกระจายอํานาจให

จังหวัดไดพิจารณาอนุมัติ  แสวงหาความรวมมือจากเครือขายในพื้นที่  เปนตน 

 
 

 



 
 

 
284 

 

บทที่ 8 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อ

ติดตาม และประเมินผลโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน และการกูยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพรายบุคคล

และรายกลุมจากกองทุนฯ การศึกษาถึงปญหาอุปสรรคจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและเงิน

สนับสนุนโครงการไปดําเนินงาน  เพื่อนําผลที่ไดไปพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน ที่จะทําใหกองทุน

ผูสูงอายุสามารถสนองประโยชนและสรางความยั่งยืนสําหรับผูสูงอายุตอไป โดยไดกําหนดขอบเขตใน

การศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนผูสูงอายุ ทั้งโครงการและการกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุม ในปงบประมาณ 2552 ถึงเดือนมีนาคม  2553  โดย 

กลุมตัวอยางเปนประชากร 4 กลุม คือ กลุมผูกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จํานวน 854 ราย 

กลุมผูกูยืมทุนประกอบอาชีพรายกลุม จํานวน 37 กลุม ผูไดรับการสนับสนุนโครงการ จํานวน 163 ราย  

กลุมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนฯ  และสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด  วธิกีารเกบ็รวบรวม

ขอมูลเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุม 

สนทนาเปนรายบุคคล การเยี่ยมชมการประกอบอาชีพ และการสังเกต การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

ใชโปรแกรม SPSS  For  Windows  ใชสถิติ คาเฉล่ีย  และ Chi-square การวิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากคําพูด (Content Analysis) ที่เพื่อนําไปสูการจัดลําดับ

หมวดหมู เมื่อจัดหมวดหมูเสร็จแลว จึงทําการวิเคราะหแกนเนื้อหา หรือวิเคราะหสาระของขอมูล 

อีกคร้ัง (Thematic Analysis) ผลการศึกษาสรุปแบงเปน 6  ตอน ดังนี้   

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่กูยืมรายบุคคล เปนเพศชาย รอยละ 45.7 เพศหญิง รอยละ 54.3  เปน

ผูสูงอายุในวัยตน มีอายุระหวาง 60-69 ป มากที่สุด สวนผูกูรายกลุมรอยละ 30.8 เปนชายและ             
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รอยละ 69.2 เปนหญิง และมีอายุระหวาง 60-69 ปมากที ่สุดเชนกัน ผู กู รายบุคคลไดนําเงินไป

ประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด สวนรายกลุมนําไปประกอบอาชีพการเกษตรมากกวาอาชีพอื่น 

สําหรับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนนั้น หนวยงานที่ขอรับทุน รอยละ 76.1 เปนชมรมผูสูงอายุ 

รองลงมาคือสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัด นอกนั้นเปนหนวยงานอื่นที ่มีคุณสมบัติตามที่

กองทุนกําหนด สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานและสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ จังหวัด จํานวน 16 จังหวัด 

เปนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุและผูสูงอายุ   

 
ตอนท่ี 2 การเขาถึงกองทุนผูสูงอายุ 

ผูกูยืมรายบุคคลและรายกลุม ไดรับทราบขอมูลจากส่ือบุคคล เชน ผูนําชุมชน /กํานัน /

ผูใหญบาน/อบต. มากที่สุด รองลงมาไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ของรัฐ ในสวนของการเขียนคํารองขอกู

นั้นสวนใหญระบุวาไมมีความยากลําบากในการเขียน สวนระยะเวลารอผลการพิจารณาสวนใหญรอ

ประมาณ 6-8 เดือน สวนเหตุผลในการกูยืมเงินคือ ตองการนําไปขยายอาชีพเพิ่มเติม แตพบบางในผูกู

รายบุคคล รอยละ 7.5 ที่กูตามผูอ่ืน และในรายกลุมรอยละ 4.2 ที่กูโดยไมมีเหตุผล สําหรับหนวยงานที่

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณไปทําโครงการนั้น ไดรับทราบขอมูลจากหนวยงานทางราชการ และการ

เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพของหนวยงานองคกรผูสูงอายุ และจากการฟงวิทยุประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสาร   

  

ตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบ
อาชีพและการจัดทําโครงการ 

การติดตามและประเมินประสิทธิภาพจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและการจัดทํา

โครงการ หมายถึง การที่ผูสูงอายุนําเงินไดรับอนุมัติจากกองทุนผูสูงอายุไปใชอยางเหมาะสม โดยมี

ความสามารถในการใชจายเงิน ทั้งในการประกอบอาชีพและจัดหาวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ ในการประกอบ

อาชีพเพิ่มเติม มีการใชจายเงินอยางมีระเบียบและสอดคลองกับแผนการเงินที่กําหนด และมี

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ โดยพบวา ผูกูยืมรายบุคคล รอยละ 74.2 และผูกูรายกลุมรอยละ 

83.8 มีการนําเงินไปใชตามแผน สวนประเด็นดานความมีระเบียบในการใชจายเงิน ผูกูรายบุคคล                        

รอยละ 39.6 มีการจัดเก็บใบเสร็จและรอยละ 35.0 มีการทําบัญชีคาใชจาย สวนผูกูรายกลุม รอยละ 

88.5 มีการจัดเก็บใบเสร็จ แตมีเพียงรอยละ 21.6 เทานั้นที่มีการทําบัญชีคาใชจาย กลาวโดยสรุปใน

ประเด็นการกูยืม ผูกูสวนใหญมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพทั้งการใชจายเงินและการประกอบ

อาชีพ  
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ในสวนของโครงการนั้น พบวา ภายหลังไดรับทุนสนับสนุนแลว รอยละ 95.7 มีการ

ดําเนินการเสร็จส้ิน มีเพียงรอยละ 4.3 ที่ยังดําเนินการอยู เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญและเปน

โครงการตอเนื่อง เมื่อศึกษาความสอดคลองของการดําเนินงานและแผนงาน รอยละ 80.9 ระบุวา การ

ดําเนินโครงการเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว ขอมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวากลุมที่สามารถ

ดําเนินงานไดเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว เนื่องจากไดรับอนุมัติเงินสนับสนุนตรงกับระยะเวลาท่ี

กําหนดที่กําหนดในแผนพอดี กลุมที่ดําเนินงานลาชากวาแผนงาน ใหเหตุผลวาเนื่องจากการอนุมัติ

โครงการลาชา และบางโครงการเปนโครงการขนาดใหญตองใชระยะเวลาในการดําเนินงาน ประเด็น

ประสิทธิภาพการใชเงิน พบวา มีความเหมาะสมของการใชเงินในกระบวนการจัดทําโครงการ โดยรอย

ละ 89.0 มีการใชเงินที่ไดเปนไปตามแผนการเงิน ขอมูลจากการสนทนากลุมมีความเห็นวา เกณฑที่

กองทุนฯ นํามาตัดสินในการใหงบประมาณสนับสนุนแตละโครงการนั้นเปนเกณฑที่ไมเหมาะสม 

รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติโครงการมีความลาชา มีผลตอการใชจายเงิน สวนในความโปรงใสดาน

การเงินนั้น รอยละ 96.9 มีการช้ีแจงเร่ืองเงินแกสมาชิก  และรอยละ 97.5 มีการสงรายงานผลการ

ดําเนินงานแกสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด กลาวโดยสรุป องคกรที่ไดรับ

ทุนสนับสนุนสามารถดําเนินการไดบรรลุตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ   

 

ตอนท่ี 4  การประเมินประสิทธิผลจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและการ
จัดทําโครงการ 
เปนการประเมินถึงการที่ผูสูงอายุนําเงินจากกองทุนผูสูงอายุไปประกอบอาชีพตาม

วัตถุประสงคที่กําหนด และสามารถจายเงินคืนแกกองทุนฯ ได โดยกําหนดตัวช้ีวัดยอย ไดแก การมี

อาชีพจากเงินกูของกองทุนฯ  และความสามารถในการสงเงินคืนเงินกูแกกองทุนฯ ได  ผลการศึกษา

จากผูกูรายบุคคล  กลุมตัวอยาง รอยละ 98.9 นําเงินที่ไดจากการกูยืมไปประกอบอาชีพ มีทั้งอาชีพ

เด่ียวและหลายอาชีพพรอมกันในลักษณะอาชีพเสริม โดยรอยละ 32.3  นําเงินไปประกอบอาชีพ

คาขาย ขายของชํา ขายอาหาร และอ่ืนๆ นอกนั้นเปนอาชีพทําไร ทําสวน และเล้ียงสัตวตามลําดับ แต

พบวา มีรอยละ 1.1 ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ เมื่อพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดคือ ผูกูรอยละ 95 

นําเงินไปประกอบอาชีพ ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การดําเนินงานเกิดสัมฤทธิ์ผลตามเกณฑ สวน

ประเด็นความสามารถในการสงคืนเงินนั้น ผูกูรายบุคคล และรอยละ 88.8 มีความสามารถในการสง

เงินคืน  รอยละ 10.4 สงลาชากวากําหนดและคางชําระ รอยละ 0.8 ไมไดสงเลย ขอมูลจากการศึกษา

เชิงคุณภาพ อธิบายปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน จนทําใหผูกูไมสามารถสงเงินคืนได ไดแก การมีอายุมาก

ของผูกูเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางตอเนื่อง เกิดการเจ็บปวยภายหลังการกูยืม

เงิน  และการที่ครอบครัวไมมีสวนรวมในการดําเนินงานและตัดสินใจ นอกนั้นเปนเหตุผลอ่ืนๆ สําหรับ 
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ผูกูรายกลุมมีการนําเงินไปประกอบอาชีพ  ไดแก อาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม และคาขาย สวนการ

สงคืนเงินนั้น รอยละ 16.2 มีการคางชําระ อยางไรก็ตาม รอยละ 89.2 ไดประเมินวาหลังจากไดรับทุน

ทําใหการประกอบอาชีพดีข้ึน  

สวนการนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนไปดําเนินกิจกรรม พบวา โครงการที่ไดรับการสนับสนุน 

รอยละ 43.7 เปนโครงการสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสูงอายุ นอกนั้นเปนโครงการอ่ืนๆ การ

ประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนด ในภาพรวม รอยละ 72.2 ประสบ

ความสําเร็จระดับมาก ปจจัยที่ทําใหเกิดความสําเร็จในการทําโครงการ คือการมีประสบการณและ               

ภูมิปญญาที่หลากหลายของสมาชิก  การทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ ผูนํามีวิสัยทัศนที่ดี 

และการมีองคกรภาคีเครือขายรวมจัดกิจกรรม ปญหาอุปสรรคจากการทําโครงการ รอยละ 34.1 เกิด

จากรอการอนุมัติโครงการเปนเวลานาน รอยละ 25.8 เงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการทํากิจกรรม ความ

คิดเห็นตอผลของการทําโครงการ รอยละ 44.3  เห็นวากิจกรรมมีประโยชนตอผูสูงอายุ และชวยเหลือ

ผูสูงอายุหลายๆ ดาน นอกนั้นเปนประโยชนดานอ่ืนๆ  

  

ตอนท่ี 5 การเกิดผลกระทบจากการนําเงินกูยืมไปประกอบอาชีพและการจัดทํา
โครงการ 
เปนการวัดผลที่ เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพ โดยใหผู สูงอายุประเมินผลเกี่ยวกับ

ความสามารถในการสรางอาชีพ การมีรายไดเพิ่มข้ึน ความสามารถในการจัดการ  และความพึงพอใจ

ตอกองทุนฯ  ผูกูรายบุคคล รอยละ 89.6 ประกอบอาชีพดีขึ้นหลังไดรับเงินทุน รอยละ 8.9  ไม

เปล่ียนแปลง และรอยละ 1.5 ไมดีข้ึน  สาเหตุที่ทําใหการประกอบอาชีพดีขึ้น คือ เงินจากการกูยืมทํา

ใหขยายงานไดมากขึ้น เกิดกําลังใจ ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของกลุมตัวอยางที่มีความ

เชื่อมั่นในตนเองที่มีสวนทําใหการประกอบอาชีพดีข้ึน และสาเหตุที่ทําใหประกอบอาชีพไมดีข้ึน ไดแก 

การที่มีอายุมาก ความกระตือรือรนลดลง  รองลงมาคือ สุขภาพไมดี และการมีทุนไมเพียงพอ เปนตน 

ผลกระทบจากการมีอาชีพ โดยเปรียบเทียบอาชีพเดียวกันกอนและหลังการกูยืมเงิน สรุปไดวา มี

จํานวนผูไมมีงานทําลดนอยลงจากรอยละ 66.7 เหลือเพียงรอยละ 33.3 มีการประกอบอาชีพคาขาย

เพิ่มมากข้ึน จากรอยละ 47.2 เพิ่มเปนรอยละ 52.8 และจากผูที่ประกอบอาชีพเด่ียวกลาย เปนผูที่

ประกอบอาชีพหลากหลาย (อาชีพเสริม) มีจํานวนเพิ่มข้ึน เมื่อเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการ

กูยืมพบวา รายไดในชวง 4,001-7,000 บาท เพิ่มจํานวนมากขึ้น ในขณะที่ผลของผูมีรายไดรายงวด

กอนและหลังการกูยืมไมพบการเปล่ียนแปลงมากนัก ขอมูลเชิงคุณภาพอธิบายปจจัยที่สนับสนุนให

การประกอบอาชีพเปนไปตามแผน และมีความตอเนื่อง ประกอบดวย 1)การที่ผูกูอยูในวัยสูงอายวุยัตน 

คือชวงอายุระหวาง 60-69 ป 2) การมีสุขภาพรางกายแข็งแรงทําใหสามารถประกอบอาชีพไดตามที่
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เขียนขอไว 3) การมีกําลังคนและการมีสวนรวมของสมาชิกในครอบครัวที่คอยใหความชวยเหลือ ทั้งใน

ดานการคิด การตัดสินใจ การลงมือทํา และรวมรับประโยชน  4)การประกอบอาชีพขยายอาชีพเดิม 5)

บุคลิกภาพของผูสูงอายุ ไดแก ความมั่นใจในประสบการณความเชี่ยวชาญ ความขยันอดทน ในดาน

ความพึงพอใจสรุปไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา การใหกูยืมเงินมีประโยชนตอผูสูงอายุหลาย

ดาน และทําใหมีเงินทุนในการประกอบอาชีพและสงเสริมการทํางาน ในสวนของความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเจาหนาที่ก็อยูในระดับมากในทุกประเด็น 

 ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับผูกูรายกลุมนั้น เมื่อเปรียบเทียบรายไดกอนและหลังการประกอบ

อาชีพตอเดือน พบวา ในกลุมที่มีรายไดต้ังแต 500 - 25,001 บาทข้ึนไป ซึ่งจากเดิมมีเพียง 2 กลุมได

เพิ่มเปน 22 กลุม โดยรายไดสูงสุดคือ 25,000 ตอเดือน กลุมที่ไมมีรายไดและมีรายไดตํ่าประมาณ  

501-1,000 บาท สามารถมีรายไดเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น รอยละ 94.6 สามารถประกอบอาชีพตอไปได 

สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการทําโครงการ ดานความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ 98.8 มี

ความพึงพอใจ โดยเหตุผลของความพึงพอใจ เกิดจากการที่สมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิดความ

สามัคคี สมาชิกไดรับความรู สมาชิกไดรับการถายทอดภูมิปญญา กระตุนใหเกิดความตองการที่จะมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมตอไป ไดรับการยอมรับ ชื่นชม และสามารถนําไปขยายตอในชุมชนไดเปนอยางดี 

สวนความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของกองทุนฯ นั้น ในภาพรวม กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับ

มากทุกประเด็น  

 

ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 
กลุมตัวอยางทั้งผูกูรายบุคคล รายกลุม และโครงการมีขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของ

กองทุนฯ ประกอบดวย ควรมีการพิจารณาอนุมัติเงินกูใหรวดเร็วข้ึน และควรอนุมัติตามแผนดําเนินงาน

ที่เขียนขอไป ควรมีการเพิ่มวงเงินกูยืมถึง 50,000 บาท ควรใหมีการสงเงินคืนเปนงวดตามผลผลิต ควร

ใหผูไมมีเงินเดือนคํ้าประกันได รวมทั้งควรใหลูกหลานที่นํารายไดมาจุนเจือครอบครัวมีสิทธิกูยืมแทน

ผูสูงอายุในรายที่สุขภาพไมดี  ควรมีการปรับแบบคํารองของการกูยืมใหมีภาษาที่งายข้ึน และลด

ปริมาณเอกสารใหนอยลง รวมทั้งแกไขวิธีการเขียนโครงการใหงายข้ึน  และควรมีการกระจายบริการ

และการจัดการกองทุนฯ ไปอยูในตางจังหวัด     
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การอภิปรายผล 

 

กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนทางสังคม (social funds) กองทุนหนึ่งที่จัดต้ังข้ึนตามมาตรา 13 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน 

และการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ซึ่งนับแตมีการจัดต้ังจนถึงปจจุบัน กองทุนผูสูงอายุไดดําเนินการ

ใหการกูยืมเงินแกผูสูงอายุเปนรายบุคคล รายกลุม สนับสนุนในการทําโครงการตางๆ การชวยเหลือผูมี

ปญหาประสบอันตรายและความเดือดรอนเร่ืองที่พักอาศัย อาหาร เคร่ืองนุงหม และอ่ืนๆ รวมทั้ง

กิจการอ่ืนๆ เปนประโยชนตอผูสูงอายุตามมติของคณะกรรมการ จากผลการดําเนินงานที่ผานมา 

จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล เฉพาะอยางยิ่ง ในกลุมผูกูยืมรายบุคคล รายกลุม และผูไดรับ

การสนับสนุนจัดทําโครงการ กองทุนฯ ไดใหเงินสนับสนุนเปนจํานวนมาก ดังนั้นการติดตามและ

ประเมินผลจึงมุงที่จะศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการนําเงินกองทุนผูสูงอายุไปประกอบอาชีพ และจัด

กิจกรรมตามโครงการ และความสามารถในการเขาถึงบริการ การพิจารณาประสิทธิภาพของการกูยืม

และการจัดทําโครงการ เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนสารสนเทศเพื่อชวยในการพัฒนา ปรับปรุง และ

ตัดสินใจตอการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุตอไป จากเจตนารมณที่กลาวมา ผลการศึกษาที่

นําเสนอ สามารถนํามาอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ไดดังนี้   

1. ผลสัมฤทธิ์ของการนําเงินกองทุนผูสูงอายุไปประกอบอาชีพและจัดกิจกรรมตามโครงการ 

1.1 การนําเงินไปประกอบอาชีพ  

จากการติดตามผลการนําเงินกูจากกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพรายบุคคลนั้น รอยละ 

98.9 ของผูกูไดนําเงินไปประกอบอาชีพ มีเพียงรอยละ 1.1 ที่ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ โดย

ลักษณะอาชีพที่ทํานั้น สวนใหญเปนการคาขาย ประเภท ‘ขายของชํา’ มากที่สุด แสดงใหเห็นวา 

ผูสูงอายุเลือกประกอบอาชีพที่ไมตองลงแรงมากนัก สามารถใชที่บานหรือที่อยูอาศัยของตนเปนแหลง

ประกอบอาชีพได และสวนหนึ่งเปนอาชีพเดิมที่เคยทําอยูกอนการกูยืม เชนเดียวกันกับการกูยืมเงินไป

ทําไร ทําสวน เล้ียงสัตว หรือทํานา พบวาเปนอาชีพเดิมของผูกูจํานวนหนึ่งเชนกัน  

เมื่อนําขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมมาพิจารณาประกอบ จะเห็นวาเกินกึ่งหนึ่งของผูกูมี

อายุระหวาง 60-69 ป ซึ่งเปนผูสูงอายุวัยตนนั้น ยังคงมีศักยภาพทั้งทางดานรางกาย และอ่ืนๆ ในการ

ประกอบอาชีพเดิมของตนเองตอไป แตตองการรักษาใหอาชีพของตนธํารงอยู หรือตองการขยายอาชีพ

เดิมใหดียิ่งข้ึน ซึ่งเปนไปตาม ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพของไทดแมนและโอฮารา ที่ระบุวา “การพัฒนา

อาชีพและการตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลในข้ันตอนหนึ่งนั้น เมื่อบุคคลเลือกประกอบอาชีพแลว 
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จะตองปรับตัวใหเขากับอาชีพ เปนข้ันของการปฏิรูปหรือปรับเปล่ียน และข้ันสุดทายคือข้ันธํารงรักษา

ความมั่นคงในอาชีพใหคงอยูเร่ือยๆ ไป” (อางถึงใน คเชนทร ปานสงค, 2551: น. 29) 

สวนผูที่ไมไดนําเงินกูไปประกอบอาชีพนั้น ถึงแมมีเพียงรอยละ 1.1 ก็ตาม แตก็นับวาผูกู

มิไดปฏิบัติตามสัญญากูยืม เหตุผลที่มิไดนําเงินไปประกอบอาชีพ เนื่องจากสวนใหญมีปญหาสุขภาพ 

ดวยเกิดการเจ็บปวยระหวางรอรับเงินกู แตมีบางรายที่ระบุวัตถุประสงคในการกูยืมวาตองการเงนิไปให

ลูกและใชจายสวนตัว ซึ่งเหตุผลการไมนําเงินไปประกอบอาชีพ 2 ประการนี้ ในประการแรก เร่ืองการ

เจ็บปวย เปนเร่ืองสําคัญที่ เกี่ยวกับผู สูงอายุโดยผูที่มีอายุมากมีแนวโนมที่จะเจ็บปวยไดงาย 

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซุปเปอรแลว ผูที่มีอายุ 64 ปข้ึนไป เปน

บุคคลที่พนวัยการพัฒนาอาชีพ เปนข้ันของการเส่ือมถอย (decline stage) สภาพรางกายและ

สติปญญาของบุคคลเส่ือมถอย ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ไมควรจะประกอบอาชีพ โดยควร

เปล่ียนบทบาทใหมเปนผูมีสวนรวม หรือเปนผูสังเกตการณในกิจกรรมตางๆ แทนการเปนผูปฏิบัติ หรือ

ผูรับผิดชอบโดยตรงของกิจกรรม (อางถึงใน คเชนทร ปานสงค, 2551: น. 27) 

สวนเหตุผลการไมนําเงินไปประกอบอาชีพนั้น อาจพิจารณาไดทั้งเชิงบวกและลบ โดย

ในเชิงบวกนั้น แสดงถึงความสามารถทางเศรษฐกิจที่มีผูสูงอายุ ยังสามารถหารายได หรือเปนแหลงทุน

ใหแกสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งสามารถชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวยามมีปญหาดานการเงินได 

แตในเชิงลบนั้น นอกจากการนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคแลว ยังสรางความทุกขใหเกิดแกผูสูงอายุ  

โดยบางรายเกิดจากบุตรบีบบังคับใหกู ผูสูงอายุไมมีอํานาจตอรอง จึงเกิดความทุกข  นอกจากนั้นเมื่อ

บุตรไมมีเงินคืนแกผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีสถานภาพเปนผูคางชําระเงินกู ถูกทวงถาม เกิดความรูสึก              

อับอาย และเพิ่มความทุกขใหแกผูสูงอายุมากข้ึน ซึ่งหากมีระบบการตรวจสอบในพื้นที่ดีแลว ปญหานี้

นาจะลดลง    

ในสวนของผูกูรายกลุมนั้น ขอมูลเชิงปริมาณพบวา ทุกกลุมนําเงินไปประกอบอาชีพ 

โดยสวนใหญประกอบอาชีพเล้ียงสัตว รองลงมาเปนหัตถกรรม ทํานา ทําเกษตร ทําปุยอินทรีย คาขาย 

และอ่ืนๆ ตามลําดับ แตขอมูลเชิงคุณภาพจากการเย่ียมเยียนติดตามในพื้นที่พบวา มีบางรายไมไดนํา

เงินไปประกอบอาชีพ โดยกลุมไดรับรูและยินยอมแตตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมซื่อสัตยของกลุม

และแสดงใหเห็นถึงภาระหนาที่ของกองทุนฯ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูกูใหมากยิ่งข้ึน  

อีกประเด็นหนึ่งที่คณะวิจัยไดต้ังขอสังเกต เกี่ยวกับการรวมกลุมของผูกูรายกลุม                

เปนลักษณะการรวมกลุมเฉพาะกรณี เปนกลุมที่เกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคที่จะกูยืมใหกูเงินไดจํานวน

มาก (ป 2552 ชวงตน การกูรายบุคคลจะกูยืมไดไมเกิน 15,000 บาท) โดยหาก 5 คนรวมกันสามารถ

กูยืมได ไมเกิน 100,000 บาท  ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาการกูรายบุคคล โดยแตละคนมีพื้นฐานการ

ประกอบอาชีพแตกตางกัน  การรวมกลุมไมไดเกิดการมีวัตถุประสงครวมกัน วางแผนรวมกัน และมี
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แนวทางในการประกอบอาชีพอยางชัดเจน จึงพบวา ผูกูรายกลุมบางรายไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ

อยางจริงจัง นอกจากนั้น กลุมยังไมมีการบริหารและวิธีการใชเงินที่ชัดเจน โดยหัวหนากลุมเองไมได

แสดงบทบาทของตนเทาที่ควร จึงทําใหการประกอบอาชีพบรรลุวัตถุประสงคเพียงบางประการและ

บางกลุมเทานั้น  

สัมฤทธ์ิผลของการนําเงินสนับสนุนไปจัดทําโครงการนั้น พบวา หนวยงาน องคกร 

ชมรม ที่ไดรับการสนับสนุนทุน มีการนําเงินไปทํากิจกรรมตามวัตถุประสงคที่ระบุไว และเกือบทั้งหมด

มีการดําเนินการเสร็จส้ินแลว มีเพียง 7 รายที่ยังดําเนินการอยู เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญและ

เปนโครงการตอเนื่อง ซึ่งโครงการสวนใหญมีการดําเนินการรายงานผลใหใหกับสํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ

ติดตามและสนทนากับคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุและผูรวมกิจกรรม พบวา มีบางชมรมได

ดําเนินการโดยไมไดกระทํากิจกรรมตามที่ระบุไวในแผนดําเนินการของโครงการ มีการนําเงินไปใชจัด

กิจกรรมผูสูงอายุในลักษณะอ่ืน เปนการใชเงินผิดวัตถุประสงค นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมยังได

เชิญเจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเขารวมกิจกรรม โดยเปน

วิทยากร และมีการรายงานผลตอจังหวัดเรียบรอยแลว แตเจาหนาที่มิไดทวงติงแตอยางใด ซึ่งทาง

สํานักงานพัฒนาสังคมฯ ควรเพิ่มความรอบคอบตอการเขารวมกิจกรรม มีการตรวจสอบกับขอเสนอ

โครงการ และมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการอยางจริงจังตอไป ไมเชนนั้น จะทําใหผู

ไดรับทุนสนับสนุนปฏิบัติในทางที่ผิดและคิดวาหนวยงานไดใหการยอมรับแลว  

1.2 ความสามารถในการคืนเงินของผูสูงอายุ 

ความสามารถในการคืนเงินกูยืมแกกองทุนผูสูงอายุ ข้ึนอยูกับความสําเร็จและความ

ลมเหลวในการประกอบอาชีพ โดยผูกูรายบุคคลสวนใหญรอยละ 88.7 สามารถสงเงินคืนใหแกกองทุน

ผูสูงอายุได โดยบางกลุมสามารถสงคืนไดทุกงวด (ทุกเดือน) มีเพียงรอยละ 10.5 ที่ลาชากวากําหนด 

รวมทั้งคางชําระ และมีรอยละ 0.8 ที่ไมไดสงเลย ซึ่งเปนกลุมที่ไมไดนําเงินไปประกอบอาชีพ จากผล

การศึกษาพบวา ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จและความลมเหลวในการประกอบอาชีพมีหลายประการ  

ซึ่งนํามาอภิปรายรวม ดังนี้  

ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จและความลมเหลวในการประกอบอาชีพนั้น เกิดจาก

ปจจัยทั้งภายในตัวบุคคล และจากปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในตัวบุคคลที่สําคัญ คือภาวะความ

สูงอายุ ถึงแมผลการศึกษาเชิงปริมาณอายุกับความสามารถในการคืนเงิน ไมมีนัยสําคัญตอกันก็ตาม 

แตผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา มีผูกูจํานวนหน่ึงมีอายุมากกวา 70 ปข้ึนไป ซึ่งเปนผูสูงอายุวัย

กลางและวัยทาย เปนวัยที่พละกําลังเส่ือมถอย ความสามารถในการชวยเหลือตนเองลดลง ทําให



 
 

 292

292 

ความสามารถในการประกอบอาชีพลดลงตามไปดวย รวมทั้งบางรายมีการเกิดการเจ็บปวยทําใหยุติ

การประกอบอาชีพ ซึ่งพบวา ในกลุมวัยกลางและวัยทายมักเปนกลุมที่มีปญหาในการประกอบอาชีพ 

เนื่องจากตามทฤษฎีของซุปเปอรไดกลาววา การประกอบอาชีพจะเร่ิมถดถอยเมื่ออายุ 64 ปข้ึนไป  

อยางไรก็ตาม คณะวิจัยไดต้ังขอสังเกตวา การเปดโอกาสใหผูสูงอายุที่มีอายุมาก (กลุม

ผูสูงอายุวัยทาย) แตสุขภาพยังแข็งแรงและสามารถประกอบอาชีพไดดวยตนเองเปนการใหโอกาสแก

ผูสูงอายุ แตในขณะเดียวกัน ภาวะการมีอายุมากในขณะกูนั้นถือวาเปนความเส่ียงในอนาคต เพราะ

หลังจากกูยืมไป 6 เดือน - 1 ป พบวาผูสูงอายุเร่ิมไมมีเร่ียวแรงในการทํางานเนื่องจากอายุที่มากข้ึน

และเจ็บปวย การประกอบอาชีพจึงไมมีความตอเนื่อง ซึ่งประเด็นนี้ทางกองทุนฯ ควรพิจารณาใหถี่ถวน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความมั่นคงในอาชีพ เชน อาชีพในครัวเรือน มีสมาชิกในครอบครัวเปน 

ผูชวยเหลือ ถึงแมวาผูสูงอายุจะลมปวยหรือเสียชีวิตลง ครอบครัวตองรับหนาที่ในการประกอบอาชีพ

และชําระเงินคืนแทน ดังที่พบจากผลการวิจัยที่พบวา ผูกูที่มีสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือในการ

ประกอบอาชีพและครอบครัวไดเขามามีสวนรวม ทั้งในดานการชวยคิด ตัดสินใจ และการชวยการ

ประกอบอาชีพ และการรับภาระในการเดินทางไปชําระคืนให รวมทั้งยินดีที่จะรับผิดชอบในกรณีที่

ผูสูงอายุมีภาวะความเจ็บปวยหรือไมสามารถประกอบอาชีพได เปนปจจัยที่สําคัญที่สนับสนุนใหการ

ประกอบอาชีพราบร่ืน ดังนั้นอาจกลาวไดวา การมีผูชวยเหลือหรือผูชวยงานเปนปจจัยสําคัญอีก

ประการหนึ่งสําหรับผูสูงอายุวัยกลางและวัยทาย  

จากความสําคัญของการมีผูชวยเหลือหรือการมีผูชวยงานในการประกอบอาชีพมี

ความสําคัญ ผลการศึกษาพบวา มีผูสูงอายุที่กูยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุมที่ตองพึ่งพิงตนเองจํานวน

หนึ่ง ดังนั้นในการพิจารณาใหเงินกูแกผูสูงอายุที่อาศัยอยูคนเดียวนั้น ควรมีการพิจารณาถึงความ

เปนไปไดในการนําเงินไปประกอบอาชีพใหเกิดผลสําเร็จ และจัดหาผูใหความชวยเหลือหรืออาสาสมัคร

ในการดูแลเร่ืองการประกอบอาชีพเปนกรณีพิเศษ  

การมีความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ เปนปจจัยที่นําไปสู

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ โดยพบวา การประกอบอาชีพในลักษณะเดิมที่ทําอยูกอน ขอกูยืม

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงตอยอดจากสิ่งที่มีอยู เชน การลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต  

การพัฒนาคุณภาพสินคา การซื้อเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ทุนแรงเพื่อใหการผลิตไดผลผลิตจํานวนมาก

และมีคุณภาพมากข้ึน เปนปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุกลุมหนึ่งมีความกาวหนา และประสบความสําเร็จ 

ในอาชีพไดมากกวาการกูเงินไปเร่ิมตนทําส่ิงใหมภายใตวงเงินที่จํากัด ซึ่งเปนไปตามปจจัยสําคัญ 

ในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ คือ การมีทักษะความชํานาญที่มีอยูเดิมเปนพื้นฐาน  

อยางไรก็ตาม การประกอบอาชีพจากอาชีพเดิมและประสบความสําเร็จนั้น ไดเกิด

ข้ึนกับผูกูบางกลุมเทานั้น ผูกูยืมอีกกลุมหนึ่งยังคงตองการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหทันสมัย                   
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ทั้งรูปแบบ ลักษณะ และรูปลักษณของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของคนรุนใหม เชน 

กลุมอาหาร ดังนั้นคําแนะนําจากผูรู และผูเช่ียวชาญจึงเปนเร่ืองที่จําเปนและสําคัญที่จะตองจัดทํา

ควบคูกันไป   

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกอบอาชีพอีกประการหนึ่งคือ มีตลาดรองรับ

สินคาที่ดี ซึ่งพบวา นอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั่วไปซึ่งรายไดไมดีมากนัก ยังมีบางกลุมที่

ประกอบอาชีพเกษตรบางประเภท เชน เพาะเห็ด เนื่องจากมีความตองการของตลาดสูง จึงมีผูรับซื้อ

ผลผลิตจากแหลงผลิต สามารถสรางรายไดที่ดี แตหากอาชีพนั้นๆ ไมเปนที่ตองการของตลาด และผูกู

ไมมีการวิเคราะหความตองการของตลาดหรือนิยมทําตามๆ กัน โดยเห็นผูอ่ืนหรือเพื่อนบานทําก็ทํา

ตาม ทําใหไมประสบความสําเร็จ  ซึ่งแทจริงแลวปจจัยหลักในการประกอบอาชีพไมไดมีเพียงทุนและ

ความต้ังใจเพียงอยางเดียวเทานั้น การประกอบอาชีพใหประสบความสําเร็จไดนั้นตองมีองคประกอบ

เพิ่มเติมไดแก  “ความรู ในที่นี้หมายถึง ความรูในงานอาชีพที่จะมาประกอบอาชีพ เกิดจากการสั่งสม

ประสบการณในการประกอบอาชีพนั้นๆ เกิดทักษะความรูความชํานาญ การจัดการ เปนความสามารถ

ในการบริหารงานของแตละบุคคลในการจัดการเกี่ยวกับอาชีพตนเอง เปนสวนที่เกี่ยวของกับการวาง

แผนการทํางานในเร่ืองคน เงิน เคร่ืองมือ และกระบวนการทํางานตางๆ การตลาด  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ

อีกปจจัยหนึ่ง เพราะหากสินคาและบริการที่ผลิตข้ึนไมเปนที่ ติดหูติดตาของผูบริโภคก็ถือวา

กระบวนการทั้งระบบไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมสามารถแปรสินคาและบริการเหลานั้นใหเปน

ตัวเงินได ดังนั้นการวางแผนการตลาด ซึ่งในปจจุบันที่แขงขันสูงจึงควรไดรับการสนใจในการพัฒนา

เทคนิคดานตางๆ ใหทันสมัยเพื่อใหเปนที่สนใจของกลุมเปาหมาย”  (กองสงเสริมการมีงานทํา, 

กรมการจัดหาทุน)  

ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่คณะวิจัยมีความประสงคจะนําเสนอเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการกูยืมเงินของผูกูมาอภิปรายรวม คือ ความคุนเคยกับการกูยืมเงินของประชาชนบางกลุม

ที่เห็นวา การกูยืมเงินเปนเร่ืองปกติ ยิ่งเปนการกูที่ไมมีการคิดดอกเบ้ียยิ่งเปนเร่ืองดี และการกูยืมเงิน

เปนความสามารถในการแกไขปญหาหนี้สินของชุมชนไดอีกวิธีหนึ่ง ดังนั้นเมื่อมีกองทุนผูสูงอายุข้ึนมา

จึงเปนโอกาสที่ดีในการจัดการดานการเงิน จึงพบวามีผูกูบางรายที่ไมไดนําเงินกูไปประกอบอาชีพ 

หรือนําเงินไปประกอบอาชีพเล็กๆ นอยๆ เงินสวนที่เหลือ นําไปใชทํากิจกรรมอ่ืนหรือไปชําระหนี้สิน 

เฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุมีหนี้สินทั้งจากที่ไดกูในระบบธนาคารและหนี้นอกระบบ จึงทําใหผูสูงอายุ

ตัดสินใจกูยืมเงินของกองทุนฯ ทันที เมื่อรูวามีแหลงเงินทุนที่ไมตองเสียดอกเบ้ีย เพื่อนําเงินกูที่ไดไปใช

หนี้สินที่ตองเสียดอกเบ้ียในอัตราสูง จึงทําใหการประกอบอาชีพไมเต็มที่ หรือไมสมบูรณตามคําขอกูที่

ไดเขียนไว ซึ่งประเด็นนี้มีความเกี่ยวพันกับเกณฑการพิจารณาอนุมัติเงินใหกูยืม ที่คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ มีการกําหนดเกณฑผูมีหนี้สิน วามีความจําเปนมากกวาผูไมมีหนี้สิน ผูมีหนี้สินจะได
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คะแนนความเหมาะสมในการกูมากกวาผูไมมีหนี้ ซึ่งคณะวิจัยเห็นวา คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

ไดพิจารณาในประเด็นของการเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุที่มีหนี้สินใหมีอาชีพที่สรางรายได เพื่อ

สามารถหลุดพนจากภาระหน้ีสินอ่ืนๆ ซึ่งเปนมุมมองดานมนุษยธรรม แตแตกตางจากแนวคิดของกลุม

ธุรกิจสถาบันการเงินที่พิจารณาคุณสมบัติของผูมีหนี้วาเปนกลุมเส่ียงตอการไมชําระคืน ใหน้ําหนัก

คะแนนความนาเช่ือถือในระดับตํ่า นอกจากน้ัน ปจจุบัน “บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ” หรือ เครดิตบู

โร” ที่จะนําเอาคะแนนเครดิต (credit scoring) มาใชเปนตัววัดความสามารถในการชําระหนี้เสริมจาก

ตัวที่เคยมีอยูเดิม และเช่ือวา  credit scoring จะเปนเคร่ืองมือที่ชวยลดความเส่ียงในการบริหารจัดการ

สินเช่ือใหกับสถาบันการเงินไดเปนอยางดี และเปนการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงสินเช่ือของบุคคลที่

แตกตางกัน โดย credit scoring เปนการเอาประวัติของบุคคล เชน พฤติกรรมการกอหนี้ พฤติกรรม

การชําระหนี้ รวมถึงพฤติกรรมการชําระคาสาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท มาพิจารณา 

เพราะหากการจายชําระหนี้ การชําระคาสาธารณูปโภคตรงตามเวลาในจํานวนที่ครบถวน ก็จะสะทอน

ความรับผิดชอบตอการชําระหนี้ของบุคคลนั้นไดอยางชัดเจน” (สรวิศ อ่ิมบํารุง, 2554) ซึ่งดัชนีชี้วัด

ความต้ังใจชําระหนี้นี้ ถึงแมจะเปนเร่ืองใหมในสังคมไทย แตเปนส่ิงที่มีใชในตางประเทศนานแลว 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุควรมีการนําประเด็นนี้ไปพิจารณารวมดวย ถึงแมรากฐาน

แนวคิดดานธุรกิจกับดานมนุษยธรรมจะแตกตางกัน แตแนวคิดการสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนกับผู

มีพฤติกรรมที่เหมาะสมดานการเงิน นาจะเปนทางออกสําหรับกองทุนผูสูงอายุอีกดานหนึ่ง  

จากการอภิปรายผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของการนําเงินกองทุนผูสูงอายุไป

ประกอบอาชีพนั้น ผลการวิจัยจากหลากหลายแหลงไดระบุตรงกันวา ผูสูงอายุในชนบทสวนใหญยังคง

ตองการทํางาน หรือมีงานทํา การไดทํางานตอบโจทยในความตองการทั้งในเบ้ืองตนและเบ้ืองลึกของ

ผูสูงอายุในหลายเหตุผล ทั้งเพื่อใหมีรายได พึ่งตนเองได ไมเปนภาระแกลูกหลาน หรืออาจจะยิ่งไปกวา

นั้น คือสามารถชวยเหลือทางการเงินแกลูกหลานไดดวยซํ้า ซึ่งพบวา ผลกระทบจากการนําเงินกูไป

ประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุม วิเคราะหจากการเปลี่ยนแปลงของรายไดจากการประกอบ

อาชีพ สรุปไดวา ผูสูงอายุที่ไดรับเงินกู มีการเปลี่ยนแปลงทางรายได ทั้งรายเดือนและรายงวดในกลุม

ผูสูงอายุทุกกลุมรายได โดยเปรียบเทียบกอนและหลังการกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ พบวา หลังการ

กูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุทุกกลุมรายไดเปล่ียนแปลงใดในทางท่ีดีข้ึนโดยเฉพาะในกลุมที่มีรายได

เปนรายงวด มีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน นอกจากนี้ ในดานความตอเนื่องของอาชีพของผูสูงอายุที่

ไดรับเงินกูจากกองทุนฯ  สวนใหญรอยละ 81.0 สามารถทําอาชีพตอเนื่องตอไปได แสดงใหเห็นวา 

เงินกองทุนผูสูงอายุไดเกิดผลกระทบในทางที่ดีตอผูสูงอายุ นับวาสอดคลองกับจุดมุงหมายของ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ที่มุงสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการประกอบอาชีพหรือฝก

อาชีพที่เหมาะสม (มาตรา 11 ขอ 3) นอกจากน้ี ประโยชนของการประกอบอาชีพคือ เพื่อลด
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ความเครียด ไดเขาสังคมกับเพื่อนและคลายเหงา  ผูสูงอายุหลายคนรวมตัวกันทํางานในลักษณะกลุม

อาชีพหรือกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุที่มีการผลิตสินคาหรือบริการบางอยาง เพียงเพื่อใหไดมีโอกาส

ออกมานอกบาน ไดพบปะพูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกันใหจิตแจมใส รายไดเสริมนั้นสําหรับบางคน

เปนเพียงผลพลอยได  (กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 2553) ดังนั้น หากจะหวังผลดานการมีรายไดหรือ

การมีกําไรจากการประกอบอาชีพของผูสูงอายุแลว อาจไมเปนไปที่คาดหวัง แตเมื่อพิจารณาถึงความ

คุมคาของกองทุนฯ ในเชิงผลกระทบทางสังคมแลว การที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงแหลงกองทุนฯ เพื่อ

นําเงินไปชวยครอบครัวในการประกอบอาชีพนั้น ไดเกิดผลดีมากกวาผลเสีย เนื่องจากนับเปนการเสริม

พลังอํานาจใหแกผูสูงอายุใหยังมีบทบาททางดานเศรษฐกิจและยังคงเปนที่พึ่งใหแกลูกหลาน ซึ่ง

นับเปนการเพิ่มความมี ‘คุณคา’ ใหแกผูสูงอายุ  

 

1.3 การนําเงินอุดหนุนไปจัดทําโครงการ  
 ผลการศึกษาพบวา หนวยงานที่ขอรับทุนสนับสนุนไปจัดทําโครงการนั้น รอยละ 76.1 

เปนชมรมผูสูงอายุ รอยละ 7.4 เปนสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัด ซึ่งนับวาหนวยงานที่ยื่น

ขอทุนสวนใหญเปนองคการของผูสูงอายุโดยแทจริง นอกนั้นเปนองคกรที่ทํางานเพื่อผูสูงอายุ ซึ่งนับวา

เปนไปตามเจตนารมณของกองทุนผูสูงอายุ ที่มุงหวังใหเกิดการพัฒนาในองคกรของผูสูงอายุ สวน

กิจกรรมที่ดําเนินงานนั้น สวนใหญเปนกิจกรรมดานสงเสริมความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ   ซึ่งจะเห็นวา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่นิยมทําตามกันในชมรมผูสูงอายุ และผลการศึกษา

พบวา  สวนหนึ่งไมได เกิดจากความตองการของสมาชิกในชมรม  แตเกิดจากความคิดของ

คณะกรรมการ จึงทําใหโครงการไมโดดเดน และไมตรงกับความตองการของผูสูงอายุมากนัก ซึ่ง

กิจกรรมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุอีกหลายประเภทยังไมไดถูกนํามาพิจารณา เชน กิจกรรมที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและวัฒนธรรม (Education and Cultural Programs) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสงเสริมให

ผูสูงอายุไดเขาใจถึงความสามารถในการเรียนรูของตน ตลอดจนจดจําและเรียนรูขอเท็จจริงที่สําคัญ

ตอการดําเนินชีวิตในสังคมบางประการ โดยกิจกรรมบางประการที่เปนสวนหน่ึงของการศึกษาและ

วัฒนธรรม ไดแก การใหความรูเกี่ยวกับขอมูล ขาวสารทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง

ของประเทศ  การใหความรูเกี่ยวกับการบริโภค กิจกรรมการพัฒนาตนเอง และบทบาทในการมีสวน

รวมในชุมชน ซึ่งหากมีการใหขอเสนอแนะหรือเผยแพรขอมูลแกประธานชมรมผูสูงอายุถึงลักษณะ

กิจกรรมตางๆ แลว นาจะเกิดประโยชนสูงสุดตอผูสูงอายุเปนอยางมาก 
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   ประเด็นขนาดของโครงการที่ไดรับการสนับสนุน พบวา สวนใหญเปนโครงการขนาด

เล็ก ไมเกิน 50,000 บาท และมีจํานวนผูเขารวมไมเกิน 100 คน ซึ่งประเด็นนี้หนวยงานทีไ่ดรับทนุมกีาร

แสดงความคิดเห็นอยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งจํานวนเงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการดําเนิน

กิจกรรม ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติ ถึงแมกองทุนฯ จะเสนอใหปรับลดจํานวนผูเขารวม แตผูปฏิบัติ

ในพื้นที่นั้นระบุวา เปนการยากที่จะตัดผูใดออก เนื่องจากสมาชิกในชุมชนเปนพี่นองเปนเพื่อนบานกัน 

อยูดวยกันมานาน เห็นหนาเห็นตากัน มีงานอะไรในชุมชนก็จะรวมกันทําตลอด นอกจากนั้น กิจกรรม

ในชุมชนไมไดเกิดข้ึนสม่ําเสมอบางคร้ังอาจเกิดข้ึนคร้ังเดียวจากการจัดทําโครงการคร้ังนี้ก็ได จึงเปน

ความยากลําบากของผูปฏิบัติในการกําหนดขอบเขตผูเขารวมกิจกรรมใหมีจํานวนนอยลง 

สวนประเด็นการอนุมัติเงิน และหลักเกณฑในการกําหนดเงินที่จะอนุมัตินั้น หลายฝาย

เสนอใหมีการกําหนดโดยใชหลักเกณฑทางราชการ ซึ่งเปนคาใชจายที่ประหยัดอยูแลว เปนเกณฑใน

การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะทําใหผูไดรับทุนสามารถดําเนินกิจกรรมตอไปได ไมเชนนั้นจะเกิดความ

เหล่ือมลํ้าจากผูอยูในเมืองและชนบท เนื่องจากเงินสนับสนุนบางประเภทระหวางเมืองกับชนบท

แตกตางกัน ซึ่งประเด็นนี้เปนส่ิงที่กองทุนฯ ควรนําไปพิจารณาปรับปรุงเกณฑการอนุมัติตอไป 

สัมฤทธิผลของโครงการในความคิดเห็นของคณะผูจัดนั้น รอยละ 72.2 ระบุวา โครงการมี

ความสําเร็จในระดับมาก และรอยละ 27.8  มีความสําเร็จในระดับปานกลาง ซึ่งความสําเร็จนี้ สงผล

ถึงความพึงพอใจของสมาชิก ที่เห็นวา การจัดทําโครงการเปนการใหสมาชิกไดทํากิจกรรมรวมกัน เกิด

ความสามัคคี ไดรับความรู และประโยชนมากมาย ทั้งนี้เปนไปแนวคิดกิจกรรม ที่ระบุ กิจกรรมเปนส่ิงที่

สําคัญสําหรับกลุมคนทุกวัยเฉพาะอยางยิ่งในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากกิจกรรมเปนส่ิงที่ทําใหสุขภาพ

ของผูสูงอายุดี ทั้งทางรางกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนตอผูสูงอายุ ทําให

ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต สวนส่ิงที่เปนทั้งอุปสรรคในการจัดทําโครงการและเปนขอเสนอแนะที่

มีตอกองทุนฯ นั้น พบวา สาระสําคัญเปนเร่ืองความยากลําบากของการเขียนโครงการ เนื่องจาก

ผูสูงอายุสวนใหญขาดทักษะในการเขียนโครงการ มีเพียงจํานวนนอยที่มีประสบการณ เชน เคยมี

อาชีพเปนครู หรือรับราชการ หรือเปนผูมีการศึกษาสูงเทานั้น ที่จะสามารถเขียนโครงการได ดังนั้น 

กองทุนผูสูงอายุควรพิจารณาแสวงหาวิธีการ ใหผูสูงอายุที่มีความรูนอยไดมีโอกาสในการเขาถึงการ

สนับสนุนจากกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 

อยางไรก็ตาม ขอสังเกตของคณะวิจัยพบวา สัดสวนของการอนุมัติเงินกูกับการอนุมัติเงิน

สนับสนุนการจัดทําโครงการมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจเนื่องจากการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนมีความยากสําหรับผูสูงอายุดังที่ไดกลาวแลว แตสามารถพิจารณาไดวากองทนุผูสูงอายยุงัไม

บรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุอยางทั่วถึง เนื่องจาก

การกูยืมมีวัตถุประสงคสําหรับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน (รายไดตํ่ากวา 7,000 บาท) เทานั้น ทําให
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ผูสูงอายุที่พึ่งพิงตนเองได หรือพอชวยตนเองได ซึ่งเปนกลุมใหญของประเทศขาดโอกาสที่จะเขาถึง

กองทุนผูสูงอายุ  

สาระสําคัญที่ทําใหกองทุนผูสูงอายุไมสามารถกระจายบริการใหเกิดการเขาถึงอยาง

ทั่วถึง และเปนธรรม ประการหนึ่งคือแนวคิดในการจัดการกองทุนที่มีแนวคิดพื้นฐานเพื่อการสงเคราะห

มากกวาการพัฒนาหรือการเสริมสราง ซึ่งทําใหเกิดการกําหนดรูปแบบกิจกรรมและเกณฑในการ

ประเมินเพื่ออนุมัติใหน้ําหนักกับกลุมผูยากลําบากและดอยโอกาสดังที่ไดกลาวมาแลว แตหาก

พิจารณาถึงแนวคิดความเทาเทียมและเปนธรรมแลวกองทุนผูสูงอายุควรมีกําหนดวงเงินสําหรับกูยืม

ใหเปนสัดสวนกับวงเงินทํากิจกรรมหรือโครงการอ่ืนๆ  

 
2. การบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ  

 จากระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนฯ  การรับเงิน 

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ.2548 ได

นิยามคําวา “สํานักงาน” ที่เปนหนวยงานทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการจายเงินกองทุนฯ  (ขอ16) 

หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ และให

หมายรวมถึง สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และโครงสรางการปฏิบัติงาน 

หนวยงานที่ทําหนาที่การดําเนินการกองทุนผูสูงอายุ คือ ‘กลุมงานกองทุนผูสูงอายุ’ ทําหนาที่

รับผิดชอบงานของกองทุนผูสูงอายุโดยตรง โดยบุคลากรที่ทําหนาที่ในกลุมงานกองทุนฯ สวนกลาง มี

ทั้งที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกองทุนฯ  แตในสวนภูมิภาคนั้น สวนใหญเปน

ขาราชการและพนักงานราชการ มีการจางลูกจางโดยเงินจากกองทุนผูสูงอายุเฉพาะจังหวัดที่มีจํานวน

ผูขอกูยืมจํานวนมากเทานั้น  

จากผลการศึกษาการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ โดยการสนทนาทั้งรายกลุม              

รายเด่ียว และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกัน ผลการศึกษามีดังนี้  

2.1  การเขาถึงบริการของกองทุนผูสูงอายุ  
ผลการติดตามการกูยืมเงินทุนทั้งรายบุคคล และรายกลุม พบวา แหลงที่รับทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุนั้น ทราบจากผูนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. และเจาหนาที่ของรัฐ

ซึ่งเปนแหลงเผยแพรที่สําคัญ และมีความถูกตอง แตการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุโดย 

เพื่อน/เพื่อนบาน หรือบุคคลอ่ืนในชุมชน บางคร้ังสรางความเขาใจผิดแกผูสูงอายุ การปฏิบัติที่ไม

ถูกตอง รวมทั้งถูกเรียกรองคาตอบแทนในการดําเนินงานดวย หนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชน ควร

เพิ่มการประชาสัมพันธที่ถูกตองใหมากข้ึน แมวาจะมีการเผยแพรขอมูลในหลายชองทาง แตยังพบวา 
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ผูกูยืมยังมีความเขาใจที่ไมถูกตองเก่ียวกับเงื่อนไขและเกณฑการกูยืมที่กําหนด  โดยพยายามตีความ

หลักเกณฑบางขอใหสอดคลองกับคุณสมบัติของตน หรือกรอกขอมูลใหเปนประโยชนกับตน เชน 

รายไดที่มีการระบุตํ่ากวาความเปนจริง เพื่อตนเองจะไดมีคุณสมบัติตามที่กองทุนฯ กําหนด แตในมิติ

ของผูใหบริการนั้น การเขาถึงบริการเปนหนทาง วิธีการและความสามารถของประชาชนที่จะเขาถึง

สิทธิประโยชนที่ควรไดรับดวยวิธีการที่แตกตางกัน ดังนั้นจึงเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันดวย  

อยางไรก็ตาม พบวา มีบางจังหวัด ที่เจาหนาที่ใชวิธีการใหขอมูลแกผูสูงอายอุยางเปน

ระบบและเปนข้ันตอน และเนนย้ําบอยๆ จนประสบความสําเร็จ คือไมมีการคางชําระ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดการเขาถึงบริการทั้งในมิติของผูใหบริการที่ตองอํานวยความสะดวกตางๆ แกประชาชนตอง

สนับสนุน สงเสริมในทุกๆ ดาน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางเทาเทียม ทัว่ถงึ และเปน

ธรรม ซึ่งอาจกลาวไดวา ขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุไดมีการเผยแพรโดยส่ือตางๆ อยางกวางขวาง 

และมีการบอกตอๆ กัน ทําใหเกิดการรับทราบอยางทั่วถึง  

การเขาถึงบริการกองทุนผูสูงอายุ อีกประการหนึ่งคือ ความสามารถในการเขียนคํา

รองขอกูยืมและการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ซึ่งพบวา ในการเขียนคํารองขอกูนั้น ไมเปน

อุปสรรคตอผูสูงอายุ ทั้งๆ ที่การเขียนหนังสือทางราชการเปนเร่ืองที่คอนขางยากและลําบากสําหรับ

ผูสูงอายุ แตเนื่องจากไดมีบุคคลอ่ืนชวยเขียนให โดยสวนใหญเปนบุตร นอกนั้นเปนเจาหนาที่ ญาติ  

คูสมรส เพื่อน และผูใหญบาน ทําใหพิจารณาไดวา การกูยืมของผูสูงอายุนั้นเปนเร่ืองที่ครอบครัว

รับทราบ และมีสวนรวมในการกูยืม และกองทุนฯ เปนแหลงผลประโยชนรวมกันของทุกคน   

แตตรงกันขามกับการเขียนขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน ที่ผูแทนผูสูงอายุ

สวนใหญระบุวา ยาก เขียนลําบาก และไดพยายามเขียนดวยตนเอง รวมทั้งมีผูชวยแนะนํา แกไข และ

ปรับปรุงหลายคร้ัง จึงจะนําเสนอตอกองทุนฯ ได โดยสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกในชมรมฯ 

มีสวนรวมนอยมาก ทั้งอาจเนื่องจากผลประโยชนของการไดรับทุน มิไดเกิดแกสมาชิกในครอบครัว แต

เกิดแกสมาชิกของชมรม/องคกรอ่ืน แตผลการศึกษาพบขอเสนอแนะจากผูสูงอายุที่กูยืมวาเอกสาร

ประกอบคํารอง ขอกูยืม มีจํานวนมากเกินไป และแบบฟอรมในการเขียนโครงการคอนขางยาก ซึ่ง

กองทุนฯ ควรมีการพิจารณาปรับแกไขตอไป   

การใชระยะเวลารอผลการพิจารณาเปนเวลานานนั้นเปนเร่ืองหนึ่งที่เปนปญหาสําคัญ

ตอการดําเนินงาน ทั้งการประกอบอาชีพ และการจัดทําโครงการ ผลการศึกษาพบวา การจัดการในแต

ละจังหวัดมีความแตกตางกัน เชน บางจังหวัดไดสงคํารองเขาสวนกลางทุกเดือน บางจังหวัดสงเปน

งวดๆ ละ 3 เดือน หรือบางจังหวัดไมไดกําหนดระยะเวลาสงไวแนนอน รอจนมีจํานวนเพียงพอก็สงคร้ัง

หนึ่ง ซึ่งการดําเนินงานเชนนี้ทําใหผูที่ยื่นคํารองเปนรายตนๆ ของงวดตองใชระยะเวลารอเปนเวลานาน 
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ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุควรมีการพิจารณากําหนดงวดของการกูยืมเงินใหเปนรูปแบบเดียวกันทั่ว

ประเทศ  

ประเด็นเงื่อนไขการชําระเงินคืน นับเปนปญหาทั้งดานการคืนเงินของผูกูยืมและการ

จัดการของเจาหนาที่กองทุนฯ  เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการพิจารณา

อนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 ขอ 

5.6.3 วิธีการใหการกูยืมเงิน “ทั้งนี้ใชชําระเปนรายงวดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 ป โดยไมคิดดอกเบ้ีย” 

และขอ 5.6.8 การชําระเงินคืน ใหผูกูสวนภูมิภาคผอนชําระตามสัญญา ณ สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือทางธนาณัติ (ตามที่

สถานที่ที่ผ ู กูไดยื่นขอกู) ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่รับเงินกู โดยไมมีดอกเบ้ีย ใหชําระคืนเปน

รายงวด ทุก 30 วัน ภายในวันที่ 5 ของทุกๆ เดือน หรือไมเกินวันที่ 15 ในเดือนนั้นๆ  

แตในขอเท็จจริงนั้น มีผูกูจํานวนหนึ่งที่นําเงินไปใชประกอบอาชีพและมีผลผลิตเปน

ชวงระยะเวลา เชน 6 เดือนข้ึนไปจนถึงปละคร้ัง ไมสามารถชําระเงินคืนไดตามกําหนดเวลา จึงทําใหผู

กูมีการคางชําระเพิ่มสูงข้ึน โดยมีผูกูกลุมหนึ่งระบุวา ไมมีเจตนาคางชําระ แตผลผลิตยังขายไมได  เชน 

กลุมเล้ียงวัว มีการคืนเงินเปนรายป และสามารถผอนชําระไดโดยไมติดคาง ซึ่งหากพิจารณา

เปรียบเทียบกับหนวยงานที่ใหกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เชน ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ซึ่งใหกลุมอาชีพดานการเกษตรกูยืมนั้นมีการผอนชําระ

เปนรายงวดตามผลิตผล ซึ่งกองทุนผูสูงอายุควรพิจารณาเปล่ียนระยะเวลาการคืนเงินเปนตามชนิด/

ประเภท/ลักษณะของอาชีพ  

 2.2  ปญหาการขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน  

ผูปฏิบัติงานในระดับภูมิภาค และสวนกลาง มีปญหาดานการดําเนินงานในระดับสูง 

เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุ มอบหมายภารกิจใหปฏิบัติแตไมไดเพิ่มบุคลากรในการดําเนินงานให ซึ่งมี

เพียงบางจังหวัดที่มีผูขอกูจํานวนมาก กองทุนฯ จึงจัดจางเจาหนาที่ให แตเจาหนาที่ใหมที่พึ่ง

ปฏิบัติงาน ความรูความสามารถไมเพียงพอและขาดประสบการณที่จะรองรับภาระงานกับภาระงานที่

ตองอาศัยความรวดเร็ว และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบคุณสมบัติจึงเกิดปญหาในการ

ปฏิบัติ  และอาจเกิดความบกพรองในการทําหนาที่ ได  ดังนั้นการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู  มี

ประสบการณ หรือการแสวงหาความรวมมือจากเครือขายตอไปในพื้นที่ จึงตองนํามาพิจารณาเปน

กลวิธีหนึ่งในการทํางานตอไป  

จากปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ในการดําเนินงาน จึงสงผลตอการคัดกรอง

คุณสมบัติของผูกู การติดตามผลการประกอบอาชีพ การดําเนินโครงการ และการประเมินผล รวมทั้ง
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การสงคืนเงิน ซึ่งปญหาเหลานี้มีความเกี่ยวพันเปนลูกโซ อยางไรก็ตามปญหาเหลานี้ กองทุนผูสูงอายุ

ไดคาดการณไวลวงหนา และมีผลการศึกษาที่เสนอใหกองทุนผูสูงอายุกําหนดยุทธศาสตรและแผนการ

ดําเนินงาน ต้ังแต พ.ศ. 2551 (เล็ก สมบัติ, 2551) แตขาดการปฏิบัติตามแผนอยางจริงจัง จึงไดเกิด

ปญหาเหลานั้นตามมา ประเด็นการขาดแคลนบุคลากรนี้ สามารถแกไขไดตามแผนยุทธศาสตรที่ 3 ทีม่ี

การระบุไวดังตอไปนี้  

จากแผนยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 

กําหนดใหมีการดําเนินงานของกองทุนฯ  ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก 

1. ระบบสนับสนุนตามโครงสรางทั้งสวนกลางและภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนแกนหลักสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (พมจ.) เปนผูปฏิบัติในสวนภูมิภาค กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข 

และสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ และอ่ืนๆ มีการดําเนินงานที่ดี แตยังขาดบทบาทการเขา

รวมของสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ อยางจริงจัง โดยผลการศึกษาพบวา สาขาสมาคมสภา

ผูสูงอายุฯ บางจังหวัด มีความพรอมที่จะเขารวมสํารวจขอเท็จจริงของผูกู การเขารวมใหคําแนะนํา

ปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และพรอมที่จะรวมติดตามหนี้สิน แตยังขาดการวางแผน และการ

จัดการใหเขารวมอยางเปนระบบ  

นอกจากนี้ กองทุนผูสูงอายุไดมีการทํา MOU ระหวางกองทุนผูสูงอายุ และ

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ ที่จะรวมมือกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธในเร่ืองของงานกองทุนผูสูงอายุ และ

จะประสานงานเพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคและใหขอเสนอแนะ (ผนวก จ)  ซึ่งหากพิจารณาประเด็น

การประสานงานเพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคและการใหขอเสนอแนะแลว สมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยฯ ควรขยายบทบาทใหครอบคลุมประเด็นดังกลาว และหากมีความจําเปนควรมีการทํา

ขอตกลงเพิ่มเติม  โดยใหทําหนาที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผูกู การติดตามการคืนเงินกู การติดตาม 

และใหคําแนะนําในการจัดทําโครงการได 

2. ระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ ซึ่งเปนระบบการขับเคลื่อนกองทุนผูสูงอายุในสวนภูมภิาค  

รวมกับสถาบันภาครัฐและภารเอกชนในลักษณะการเปนเครือขายดําเนินงานรวมกัน จากผล

การศึกษาพบวา ยังมิไดมีการดําเนินงานอยางกวางขวาง บางพื้นที่ไมมีแนวคิดนี้เกิดข้ึนในกลุม

ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  

3. ระบบสนับสนุนที่ เชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง ไดแก การดําเนินงานรวมกับ

หนวยงานระดับทองถิ่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบล หรือชมรมผูสูงอายุ 

พบวาเกิดข้ึนในบางพื้นที่เชิงการขอความรวมมือ หรือเชิงความสัมพันธที่ไมเปนทางการ เปนความรูจัก

มักคุนเปนสวนตัวของเจาหนาที่กันเอง ยังขาดการจัดการอยางเปนระบบ ซึ่งระบบสนับสนุนนี้จะ
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สามารถทําหนาที่พี่เล้ียง ใหคําแนะนําการประกอบอาชีพแกผูสูงอายุในพื้นที่ไดอยางใกลชิด และเปน

ทั้งผูตรวจสอบติดตามผลใหแกผูสูงอายุดวย 

4. ควรใหความสําคัญกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดาน

ผูสูงอายุ เนื่องจากคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ไดมีมติใหมีกรรมการสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และจัดต้ังคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ดานผูสูงอายุ (มติประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ คร้ังที่ 2/2551เมื่อวันที่ 

5 กันยายน 2551) ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ กําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้   

1) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนงานผูสูงอายุในจังหวัด   
2) พิจารณาสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวของในการขยายผลโครงการ

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน  

ซึ่งในขอ 1 นั้น โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการเบ้ืองตน

กอนสงสวนกลาง  

 จากกรณีที่นํายุทธศาสตรมาอธิบายนี้ทําใหเห็นวา กองทุนผูสูงอายุจะตองมีการ

พัฒนาระบบการจัดการในสวนภูมิภาคอยางเรงดวน เนื่องจากปจจุบันมีผูสูงอายุที่สนใจจะกูยืมเงิน

จากกองทุนผูสูงอายุและขอรับการสนับสนุนกิจกรรมมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นไดจากงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรรจากรัฐบาลไดหมดลงอยางรวดเร็ว และตองมีการจัดสรรเพิ่มเติมใหพอเพียงกับความ

ตองการ  

    

ขอเสนอแนะ 

 
ระดับนโยบาย  
จากการที่กองทุนผูสูงอายุไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การ

สงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุนั้น นับเปนส่ิงที่ดี เหมาะสม และสรางความพึง

พอใจแกผูสูงอายุ เพื่อใหสามารถตอบสนองผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง กองทุนผูสูงอายุควร

พิจารณานโยบายดังนี้  

1. ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดสัดสวนของการจายเงินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของกองทุนฯ เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุให

สอดคลองกับโครงสรางประชากรผูสูงอายุ และสภาพปญหาความตองการของผูสูงอายุ ทั้งนี้เพื่อสราง

ความเปนธรรมในกลุมประชากรสูงอายุ  
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2. ควรมีนโยบายเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุในสวนภูมิภาคใหเขมแข็ง 

เนื่องจากกลุมเปาหมายสวนใหญของกองทุนฯ  คือผูสูงอายุที่อยูอาศัยในภูมิภาค  

3. ควรกําหนดนโยบายในการสรางเครือขายการดําเนินงาน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   

4. ควรกําหนดนโยบายการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐที่มีลักษณะการทํางานทีใ่กลเคียง

กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานเชิงนวัตกรรมดานผูสูงอายุ  

5. ควรกําหนดตัวช้ีวัดที่เปนความคุมคาเชิงสังคม/วัฒนธรรมไวเปนเปาหมายหนึ่งของการให

กูยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

6. ควรเพิ่มบทบาทในประเด็นของการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล โดยให

คําแนะนําหรือมีสวนในการประสานจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและเกิดการ

พัฒนาโครงการและการจัดกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ควรมีการขยายบทบาทของกองทุนผูสูงอายุจากการเปนหนวยงานใหการสนบัสนนุ ไปเปนผู

รวมดําเนินงาน โดยมิใชเพียงใหงบประมาณเพียงอยางเดียวเทานั้น แตกองทุนฯ ควรเพิ่มบทบาทเปนผู

รวมดําเนินการรวมประชุม ใหคําปรึกษา แนะนําในเชิงการบริหารจัดการ และการเปดโอกาสและเปด

ชองทางในการติดตอส่ือสารกับผูสูงอายุโดยตรงและตอเนื่อง  

 
ระดับการบริหารจัดการ 
1. การสรางเครือขายการดําเนินงานระหวางหนวยงานในสวนภูมิภาคและองคกรที่เปนตัวแทน

ผูสูงอายุในระดับทองถิ่นที่มีความพรอมและมีความต้ังใจที่จะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ซึ่ง

ไดแก สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ และแกนนําผูสูงอายุในชุมชน ซึ่งกองทุนผูสูงอายุได โดยใหทําหนาที่

ในการตรวจสอบคุณสมบัติผูกู การติดตามการคืนเงินกู การติดตาม และใหคําแนะนําในการจัดทํา

โครงการได 

2. การสรางความรวมมือและประสานงานกับองคกรที่มีบทบาทหนาที่โดยตรงในดานการ

ประกอบอาชีพและดานการตลาด เชน องคกรในทองถิ่นที่สามารถใหความรูคําแนะนําในการประกอบ

อาชีพหรือเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพแกผูสูงอายุ ใหความรูเร่ืองการตลาดในผลผลิตที่จัดทํา

ข้ึน   

3. การประสานกับกระทรวงแรงงานซึ่งกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการสงเสริมการมี

งานทําของผู สูงอายุ โดยดําเนินการใหผู สูงอายุมีงานทําและมีอาชีพ สามารถคืนกลับเขาสู

ตลาดแรงงานเพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงานไดในระดับหนึ่ง โดยขอความรวมมือในเร่ืองการแนะ



 
 

 303

303 

แนวการประกอบอาชีพ ทักษะ และฝมือเพื่อสงเสริมการมีงานทําในกลุมผูสูงอายุ ซึ่งจะเปนประโยชน

ตอผูสูงอายุในการกลับเขาสูตลาดแรงงานและสามารถชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานได 

4. ควรใหคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดานผูสูงอายุ ในกรรมการสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณากล่ันกรองโครงการเบ้ืองตนกอนสง

สวนกลาง  

5. ควรเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ มีวัยวุฒิ และมีทัศนคติที่ดี โดยสามารถ

ใหคําแนะนําที่ดีแกผูสูงอายุได  

6. เตรียมบุคลากรในการใหความชวยเหลือเร่ืองการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน ในกรณี

ที่กลุม ชมรม หรือองคกรผูสูงอายุไมมีบุคลากรที่มีความสามารถในการเขียนโครงการได เพื่อใหเกิด

ความเทาเทียม และมีโอกาสในการเขาถึงกองทุนผูสูงอายุอยางทั่วถึง บุคลากรควรจะมาจากผูแทนสาขา

สมาคมสภาผูสูงอายุฯ ชมรมผูสูงอายุที่เคยผานการอบรมการเขียนโครงการ หรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่  

7. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการใหอนุมัติ โดยยึดอัตรา

คาใชจายตามหลักเกณฑของทางราชการ 

 
ระดับปฏิบัติ 
การปรับปรุงหลักเกณฑการอนุมัติเงิน 

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ควรพิจารณากําหนดประเภทและลักษณะกิจกรรมที่จะ

สนับสนุนใหกวางขวางมากกวาเดิม โดยควรพิจารณาใน 2 มิติคือ 1) เปนโครงการที่มีเกิดจากการ

ประชุมหรือการระดมสมองของผูสูงอายุ เปนความตองการที่แทจริงมากกวาโครงการที่ทําอยูจนเคยชิน 

หรือเกิดจากความคิดของผูนําเพียงอยางเดียว 2) โครงการที่สรางความยั่งยืนและตอบสนองความ

ตองการของผูสูงอายุไดอยางรอบดาน เชน ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน  

การปรับคุณสมบัติผูกู 

1. กรณีผูกูที่มีอายุ 70 ปข้ึนไป ควรมีการระบุผูรวมประกอบอาชีพในคํารอง เพื่อเปน

หลักประกันวามีผูชวยเหลือในการประกอบอาชีพ 

2. การกูยืมเงินรายกลุมนั้น ควรพิจารณาอนุมัติเฉพาะกลุมที่มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม

อยางใดอยางหนึ่งสงมากอน มีหัวหนากลุม และมีการจัดการที่เปนระบบ โดยตองเสนอรายละเอียด

ของผลงานที่ผานมาดวย 

3. ขอมูลที่ควรมีในแบบฟอรมคําขอกู  

เพื่อเปนขอมูลแกกองทุนฯ ใหทราบถึงความพรอมและศักยภาพในการประกอบอาชีพของ

ผูสูงอายุ แบบฟอรมคําขอกูควรเพิ่มแผนการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้  
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(1) แนวทางการประกอบอาชีพ โดยผูสูงอายุตองสามารถระบุใหไดวามีการกําหนดแนวทางใน

การประกอบอาชีพไวอยางไร 

(2) วัตถุประสงคและความตองการจากการประกอบอาชีพ  รวมทั้งตองการผลกําไรในจํานวน

เทาไหร ภายในระยะเวลาก่ีเดือน  

(3)  สถานที่ในการประกอบอาชีพ  เชน ระบุพื้นที่/ทองที่ชัดเจน หรือสถานที่ในการประกอบ

อาชีพ  

(4) จํานวนแรงงานในการประกอบอาชีพ เชน มีจํานวนแรงงานในการใหความชวยเหลือ

จํานวนกี่คน แตละคนทําหนาที่แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร 

(5) จํานวนอุปกรณหรือเคร่ืองจักรในการประกอบอาชีพ เชน จํานวนเคร่ืองจักร  รถไถนา 

เคร่ืองบดขาว หรือเคร่ืองอบขนม เปนตน 

(6) ทุนในการประกอบอาชีพที่มีอยู เชน ความรูเร่ืองและประสบการณในการเล้ียงหมู ความรู

และความชํานาญในการแกะสลัก  เปนตน 

(7) ขอจํากัดในการประกอบอาชีพ เชน ขาดแคลนกําลังคน บางรายขาดประสบการณตองการ

คําแนะนํากรณีประกอบอาชีพใหม  

(8)  ตลาดรองรับผลผลิต โดยใหผูสูงอายุระบุตลาดในการขายสินคา เชน ที่วัด ที่โรงเรียน หรือ 

พอคาคนกลาง เปนตน 

(9)  ความตองการของตลาด โดยตองประเมินใหไดวาผลผลิตที่ไดจากการประกอบอาชีพเปน

ที่ตองการของตลาดมากนอยเพียงใด เชน ตองการเพียงบางฤดูกาล หรือตลอดป หรือความตองการ

ของตลาดมีมากกวาหรือนอยกวาผลผลิตที่ได เพื่อใหมองเห็นแนวโนมของผลกําไรหรือขาดทุน 

(10)  ราคาในทองตลาด เชน ผลผลิตบางอยางมีราคาข้ึนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในขณะที่สินคา

บางอยางราคาถูกลง ซึ่งอาจมีผลตอการขายสินคา  

(11)  แบบฟอรมควรเพิ่มแผนการประกอบอาชีพ 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการสํารวจความตองการในการทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุทั่วประเทศ เพื่อกองทุนฯ 

จะไดนํามาเปนแนวทางกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาทุนสนับสนุนไดครอบคลุมถึงประเด็นดาน

สวัสดิการสังคมอยางแทจริง  

2. ควรมีการศึกษา ติดตาม และประเมินเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบขอเท็จจริงที่ถูกตองและ

ชัดเจนเกี่ยวกับการนําเงินไปประกอบอาชีพและจัดทําโครงการ และสามารถอธิบายจุดเดนและจุดดอย

ของการดําเนินงานนั้นๆ ได  
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บรรณานุกรม  
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ผนวก ก 

แบบสอบถาม 
 

 

1. แบบสอบถามผูสูงอายุกูยืมรายบุคคล  

 
โครงการการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เลขที่ .............................  
จังหวัด...........................
อําเภอ ...........................  

ตําบล ............................. 

 

กรุณาวงกลม  รอบตัวเลขที่ตรงกับขอเท็จจริงและเติมขอความในชองที่เตรียมไวใหครบถวน  

 
1. เพศของผูตอบ  1. ชาย   2. หญิง 

2. อายุของผูตอบ ___________ ป  

3. สถานภาพการแตงงาน       1. โสด        2. แตงงาน   3. หมาย/หยา/แยก  

4. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม  1. ไมมี           2. มี ระบุโรค ____________________________________  

5. การประกอบอาชีพ     
5.1 กอนกูจากเงินกองทุนฯ 5.2 หลังจากไดรับเงินจากกองทุนฯ 

1. รับราชการ  1. ขาราชการเกษียณ  

2. พนักงานบริษทั  2. พนักงานบริษทั (เกษียณ)  

3. ทํานา (โปรดระบุ) 3. ทํานา (โปรดระบุ)  

4. ทําไร ทําสวน (โปรดระบุ)  4. ทําไร ทําสวน (โปรดระบุ)  

5. คาขาย (โปรดระบุ)  5. คาขาย (โปรดระบุ)  

6. เล้ียงสัตว (โปรดระบุ)  6. เล้ียงสัตว (โปรดระบุ)  

7. ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 7. ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 

8. ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา    8. ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา    

9. เสริมสวย 9. เสริมสวย 

9. งานประดิษฐ (จักรสาน ทอเส่ือ ทอผาฯ)   9. งานประดิษฐ (จักรสาน ทอเส่ือ ทอผาฯ)   

10. อื่นๆ  ระบุ _____________________ 10. อื่นๆ  ระบุ _____________________ 

6. ทานรับทราบขอมูลเก่ียวกับการกูยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนผูสูงอายุจากแหลงใด  

   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. รับทราบดวยตนเอง 

2. คูสมรส/ลูก/หลานในครอบครัว 

3. เพื่อนบาน/ เพื่อน 
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4. ญาติ 

5. ผูนําชุมชน/ ผูใหญบาน กํานัน อบต. 

6. เจาหนาที่ของรัฐ ระบุ 

1  ประชาสงเคราะห (พม.) 

2  อนามัย 

3  พัฒนาชุมชน  

4  อื่นๆระบุ _______________________________________________________________ 

7.  ประธานชมรมผูสูงอายุ 

8.  ส่ือตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน ประกาศ เสียงตามสายของหมูบาน  วิทยุชุมชน  

9. รับทราบขอมูลจากแหลงอื่น ระบุ  

7. เหตุผลที่ขอกูยืมทุนจากกองทุนผูสูงอายุ  

0. ไมตองการเพื่อตัวเอง แตอยากไดทุนเพื่อใหลูกหลาน 

1. ตองการนํามาขยายอาชีพเพิ่มเติม 

2. เห็นคนอื่นเขากู ก็เลยกูบาง  

3. มีคนมาเชิญชวนใหกู  

4. เหตุอื่น (โปรดระบุ)  _______________________________________________________________ 

8. ในขณะท่ีตัดสินใจจะกูยืมเงิน ทานมีความวิตกกังวลใดบาง  

0. ไมมีความวิตกกังวลใดๆ  

1. กลัวจะสงเงินคืนไมได 

2. กลัวจะไมสามารถประกอบอาชีพตามไดตามที่ต้ังใจไว 

3. กลัวจะไมผานการอนุมัติ 

4. กลัววาเงินที่จะไดรับอนุมัติจะไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 

5. จริงแลวไมอยากเปนหนี้ แตลูกหลานตองการเงิน จึงกังวลไปหมด 

6. หาผูคําประกันยาก  

7. อื่นๆ ระบุ  _______________________________________________________________ 
9. 10. 11.  

 

 

ผูที่มีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจในการกูยืมเงิน  

ผูที่ชวยเขียนแบบคํารอง     
กูยืมเงิน ไดแก 

ผูที่ชวยนําคํารองกูยืมเงิน
ไปย่ืน พมจ. ไดแก 

1 ตนเอง     

2 บุตร     

3 คูสมรส 

 (สามี/ภรรยา) 

   

4 ญาติ    

5 เพื่อน     

6 คนอื่น  ระบุ  ____________________ ____________________ ____________________ 
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12. ทานคิดวา การเขียนคํารองกูยืมเงินของกองทุนผูสูงอายุ มีความลําบาก หรือยากสําหรับผูสูงอายุหรือไม   

1. ไมยากเลย 

2. ยาก ผูสูงอายุทําไมได 

13. ทานใชเวลานานเทาใดถึงจะทราบผลการกูยืมเงิน หลังจากสงคํารองกูยืมเงินแลว 

1. 1 เดือน               2. 2 เดือน                3. 3 เดือน                

4. 4  เดือน              5. 5 เดือน                6. 6 เดือน                

7. 7 เดือน               8. 8 เดือน                9. มากกวา 8 เดือนขึ้นไป โปรดระบุ _______ เดือน 

14. เม่ือรับทราบผลการพิจารณาวา ทานมีสิทธิไดกูยืม การทําสัญญากูยืมยุงยากหรือไม  เพราะเหตุใด 

14.1  ไมยุงยาก เนื่องจาก (ตอบเพียงขอเดียว) 

1 สามารถเขียนเองได 

2 เจาหนาที่เตรียมไวแลว มาเซ็นตชื่อเทานั้น 

3 มีญาติ/ ผูอื่นชวยเขียนให 

4 เหตุผลอื่นๆ ระบุ  ______________________________________________________________ 

14.2 ยุงยาก เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1 ไมสามารถเขียนเองได / อานหนังสือไมออก 

2 มีเอกสารจํานวนมาก 

3 ภาษาที่ใชเปนทางการ เขาใจยาก  

4 เอกสารประกอบตองถายแนบหลายใบ 

5 เหตุผลอื่นๆ ระบุ  ______________________________________________________________ 

15. สถานที่ๆ ไปติดตอทําสัญญากูยืมเงิน (ทําสัญญา)  

15.1 เดินทางลําบาก  

1 การเดินทางเสียคาใชจายมาก และไกล 

2 การเดินทางตองมีคนมาดวย 

3. เหตุผลอื่นๆ ระบุ  ______________________________________________________________ 

15.2 ไมลําบาก  

1 เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกใหที่ชุมชน 

2 มีอาสาสมัครนํามาเปนกลุม  

3. เหตุผลอื่นๆ ระบุ  ______________________________________________________________ 

16. ทานไดรับการอนุมัติตามวงเงินที่ย่ืนกูไป หรือไม      

1. นอยกวาที่ขอไป                          2.  ไดรับการอนุมัติตามที่ไดย่ืนขอ 

17. กรณีที่ทานไดรับอนุมัติเงินนอยกวาที่ย่ืนกูนั้น ทานไดดําเนินการอยางไรบาง   

0.  ไมเขาประเด็น ไดตามที่ย่ืนขอ 

1.  ไมทําอะไร  ใชตามที่ไดอนุมัติ 

2.  หาแหลงเงินกูอื่น มาสนับสนุนใหครบตามที่ตองการ   

3.  อื่น โปรดอธิบาย  _______________________________________________________________ 
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18. กรณีที่ทานไดรับอนุมัติเงินนอยกวาที่ย่ืนขอ  เนื่องจาก   

0.  ไมเขาประเด็น ไดตามที่ย่ืนขอ  

1.  ไมเขาระเบียบกองทุน 

2.  แบงเปนคาชวยเหลือใหเจาหนาที่  

3.   หักเงินเปนคาเดินทางทําสัญญาไปติดตอ 

4. หักเงินใหคนพาไปทําสัญญา 

5.  อื่นๆ ระบุ _______________________________________________________________ 

19. ทานมีบุคคลอื่น ชวยเหลือในการประกอบอาชีพหรือไม 

0. ไมมี  ทําคนเดียว 

1. มี 1 คน              2.  มี  2 คน          3. มี 3 คน           4. มี 4 คน และมากกวา  

20. ทานมีรายไดจากการประกอบอาชีพเดือนละ หรือมีรายไดงวดละเทาใด 

20.1 รายไดกอน ที่จะกูยืมเงินจากกองทุน 20.2 รายไดหลัง จากไดรับเงินจากกองทุนฯ 

1. รายเดือน เดือนละ __________บาท 1. รายเดือน เดือนละ __________บาท 

2. รายงวด    งวดละ__________บาท 2. รายงวด    งวดละ __________บาท 

21. รายไดเฉพาะ สวนที่มาจากการประกอบอาชีพที่กูยืมจากกองทุนผูสูงอายุ 

0. ไมมีรายได เนื่องจาก  

1. จํานวน  _______________ บาทตอเดือน 

2. จํานวน  _______________  บาทตองวด  

22. ผลผลิตของทาน เม่ือจําหนายแลว สามารถทําตอเนื่องไดอีกหรือไม 

1. เสร็จแลวเสร็จเลย                          2. ทําตอเนื่องในงวดตอไปได  

23. ทานมีการจัดเก็บใบเสร็จหรือไม  

1. ไมมี                        2. มี 

24. ทานมีการทําบัญชีคาใชจายหรือไม 

1. ไมมี                        2. มี 

25. การใชจายเงิน เปนไปตามที่แผนกําหนดไวหรือไม เนื่องจากอะไร  กรุณาระบุคําตอบ 

1. ไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก __________________________________________ 

2. เปนไปตามแผน   เนื่องจาก __________________________________________ 

26. เงินที่ไดรับจากกองทุน ใชหมดหรือยัง  

1. หมดแลว   2. คงเหลือ             

27. เงินที่กูยืมมา ทานสามารถนําไปซื้อของอยางอื่นไดอีก หรือไม 

1. ไมใช  2. ใช  

28.  ทานสามารถนําเงินไปซื้ออุปกรณประกอบอาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมกวาที่ต้ังใจไว ไดหรือไม 

1. ไมได              2. ได ระบุชนิดที่ซื้อเพิ่มเติม  

29. กรุณาประเมินวา การประกอบอาชีพเปนอยางไร เม่ือเทียบกับแผนดําเนินการท่ีไดกําหนดไว 

1. ลาชากวากําหนด  เพราะ   __________________________________________ 
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2. เปนไปตามกําหนด เพราะ  __________________________________________  

3. เร็วกวาที่กําหนดไว เพราะ   __________________________________________  

 

30. เม่ือไดเงินมาแลว ทําใหการประกอบอาชีพของทานเปนอยางไร   

1.  ดีขึ้น     

2.  เทาเดิม   

3.  แยลง     

31 ทานประกอบอาชีพไดดีขึ้น เทาเดิม แยลง(จากขอ 20)นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร 

      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. อายุมากแลว ความกระตือรือรนลดลง  

2. สุขภาพไมดี 

3. มีกําลังใจที่จะสู 

4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

5. มีความอดทน 

6. คิดริเร่ิมใหม  

7. เงินกองทุนผูสูงอายุทําใหขยายงานไดมากขึ้น  

8. ไมมีความถนัด /ชํานาญ (เปนอาชีพใหม) 

9. มีความถนัด/เช่ียวชาญ/ประสบการณ  (เปนอาชีพที่ทําอยูแลว) 

10. มีทุนไมเพียงพอ 

11. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไมใหซ้ําซากจําเจ 

12. พยายามพัฒนาผลิตภัณฑเร่ือยๆ ทําใหขายได 

13. หาตลาดไมได/ ไมมีกลยุทธดานการตลาด 

14. คาลงทุนเร่ิมแรกสูงเกินไป 

15. สถานที่ประกอบการไมเหมาะสม  

16. ไมทําบัญชีตนทุน /กําไร (ไมรูวากําไรเทาไร) 

17. ไมรูวาจะตองขายเทาไหรถึงจะคุมทุน 

18. ไมแยกบัญชีสวนตัวกับบัญชีการประกอบอาชีพ ควักเงินสวนตัวจายออกไปเทาไหรก็ไมรู 

19. บริหารเงินไมเปน เงินขาดมือไมรูตัว เชน ทั้งๆ ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นๆ แตเงินไมพอใชจาย 

21. เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย 

22. ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลผลิตเสียหาย 

23. หาวัตถุดิบยาก ทําใหการผลิตไมสมํ่าเสมอ  

24. วัตถุดิบขึ้นราคา  

25. มีการแขงขันสูง มีการประกอบอาชีพ/ผลิตเหมือนๆ กัน อยูใกลๆ(ใครๆ ก็ทําอาชีพนี้)   

26.  อื่นๆ ระบุ  ________________________________________________________    
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32. ทานสงเงินกูยืมคืนกองทุนผูสูงอายุดวยวิธีใด 

1. ติดตอสงเงินคืนดวยตนเอง 

2. ฝากลูก หลาน สงให  

3. สงคืนทางไปรษณีย 

4. สงคืนผานทางธนาคาร (โอนเขาบัญชี) 

5. สงคืนดวยวิธีอื่น ระบุ  ______ ___________________________________________________ 

33. ทานสามารถสงเงินกูยืมคืนไดตามระยะเวลาท่ีกองทุนผูสูงอายุกําหนดหรือไม 

0. ไมไดสงเลย  

1. สงตามกําหนดทุกงวด 

2. สงลาชากวากําหนด แตไมคางชําระ 

3. สงชากวากําหนด และคางชําระ (สงบางบางงวด) 

34. สาเหตุที่ทานไมสามารถสงเงินคืนกองทุนไดตรงตามที่ไดกําหนดไว (ผูที่สงตามกําหนดไมตองตอบขอนี้) 

1.  ระยะเวลาสงคืนเงินกูส้ันเกินไป  

2.  เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย มีรายไดไมเพียงพอ  

3.  มีปญหาสุขภาพ 

4.  ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตเสียหาย 

5.  มีเงินไมพอ ตองนําไปหมุนเวียน 

6.  บานอยูหางไกล ทําใหเสียเวลาในการออกบานเพื่อไปคืนเงิน  

7.  การเดินทางเพื่อไปคืนเงินไมสะดวก  

8. ฝากคนอื่นไปคืน แลวถูกเชิดเงิน 

9. อื่นๆ โปรดระบุ _______________________________________________________________ 
เวลาไปรับบริการ ทานพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่และการจดัการของกองทนุ  
ในเรื่องตางๆ ดังนี้ ในระดับใด 

ระดับความพึงพอใจ   
ไม 

ไดรับ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

35. เจาหนาที่ใหคําช้ีแจงเก่ียวกับกองทุนไดอยางชัดเจน       

36. เจาหนาที่ชวยทําสัญญากูยืม       

37. เจาหนาที่ชวยอานสัญญาใหฟงจนเขาใจ       

38. เจาหนาที่ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน       

39. เจาหนาที่ติดตามการประกอบอาชีพและใหคําแนะนํา       

40. เจาหนาที่อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง       

041.  โปรดใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

 

 

  
ขอขอบคุณในความรวมมือ มา ณ โอกาสนี้  
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2. แบบสอบถามผูสูงอายุกูยืมรายกลุม 

 
โครงการการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เลขที่ .............................  
จังหวัด...........................
อําเภอ ...........................  

ตําบล ............................. 

กรุณาวงกลม  รอบตัวเลขที่ตรงกับขอเท็จจริงและเติมขอความในชองที่เตรียมไวใหครบถวน  

1. สมาชิกในกลุมของทาน ประกอบดวย  

บุคคล 

ที่ 

เพศ 
1 ชาย 

2 หญิง 

อายุ (ป) สถานภาพการแตงงาน 
1 โสด 

2 แตงงาน 

3 หมาย/หยา/แยก 

ความสัมพันธกบัหัวหนากลุม 
1 เพื่อนกัน 

2 ญาติ 

3 พี่ /นอง  

4 อื่นๆ 
1     

2     

3     

4     

5     

2. กลุมของทาน นําเงินกูจากกองทุนไปประกอบอาชีพอะไร  

1. ทํานา (โปรดระบุ)  

2. ทําไร (โปรดระบุ)  

3. ทําสวน (โปรดระบุ)  

4. คาขาย (โปรดระบุ) 

5. เล้ียงสัตว (โปรดระบุ) 

6. ชางทั่วไป/รับเหมากอสราง 

7. ตัดเย็บเส้ือผา/ซอมแซมเส้ือผา    

8. เสริมสวย 

9. งานประดิษฐ (จักรสาน ทอเส่ือ ทอผาฯ)   

10. อื่นๆ  ระบุ ________________________________________________________ 

3. กลุมของทานรับทราบขอมูลเก่ียวกับการกูยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนผูสูงอายุจากแหลงใด  

       (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. รับทราบดวยตนเอง 

2. คูสมรส/ลูก/หลานในครอบครัว 

3. เพื่อนบาน/ เพื่อน 

4. ญาติ 

5. ผูนําชุมชน/ ผูใหญบาน กํานัน อบต. 
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6. เจาหนาที่ของรัฐ ระบุ 

1  ประชาสงเคราะห (พม.) 

2  อนามัย 

3  พัฒนาชุมชน  

4  อื่นๆระบุ  

7.  ประธานชมรมผูสูงอายุ 

8.  ส่ือตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน ประกาศ เสียงตามสายของหมูบาน  วิทยุชุมชน  

9. รับทราบขอมูลจากแหลงอื่น ระบุ  _______________________________________________________ 

4. เหตุผล/ความจําเปน ที่กลุมทานกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1. ตองการสรางรายได 

2. ตองการนํามาขยายอาชีพเพิ่มเติม 

3. เห็นคนอื่นเขากู ก็เลยกูบาง  

4. มีคนมาเชิญชวนใหกู  

5. เหตุผลอื่น โปรดระบุ  ______________________________________________________________ 

5. เงินที่ไดจากกองทุนผูสูงอายุ กลุมของทานมีการแบงใชอยางไร 

1. นําไปซื้อวัสดุที่ใชผลิต/อุปกรณประกอบอาชีพของกลุมรวมกัน 

2. จัดสรรใหสมาชิกแตละคน ไปดําเนินการอยางเทาเทียม  

3.  อื่นๆ โปรดระบุ   __________________________________________________________________ 

5. ในขณะท่ีตัดสินใจจะกูยืมเงิน กลุมของทานมีความวิตกกังวลใดบาง  

0. ไมมีความวิตกกังวลใดๆ  

1. กลัวจะสงเงินคืนไมได 

2. กลัวจะไมสามารถประกอบอาชีพตามไดตามที่ต้ังใจไว 

3. กลัวจะไมผานการอนุมัติ 

4. กลัววาเงินที่จะไดรับอนุมัติจะไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 

5. จริงแลวไมอยากเปนหนี้ แตลูกหลานตองการเงิน จึงกังวลไปหมด 

6. หาผูคําประกันยาก  

7. อื่นๆ ระบุ  _______________________________________________________________________ 
6. 7. 8.  

ผูที่มีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจในการกูยืมเงนิ  

ผูที่ชวยเขียนแบบคํารอง
กูยืมเงิน ไดแก 

ผูที่ชวยนําคํารองกูยืม
เงินไปยื่น พมจ. ไดแก 

1 หัวหนากลุม    

2 บุตร     

3 คูสมรส(สามี/ภรรยา)    

4 ญาติ    

5 เพื่อน     

6 คนอื่น โปรดระบุ     
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000000 
9. กลุมของทานคิดวา การเขียนคํารองกูยืมเงินของกองทุนผูสูงอายุ มีความลําบากหรือยากสําหรับผูสูงอายุ

หรือไม   

1. ไมยากเลย 

2. ยาก ผูสูงอายุทําไมได 

10. กลุมของทานใชเวลานานเทาใดถึงจะทราบผลการกูยืมเงิน หลังจากสงคํารองกูยืมเงินแลว 

1. 1 เดือน               2. 2 เดือน                3. 3 เดือน                

4. 4  เดือน              5. 5 เดือน                6. 6 เดือน                

7. 7 เดือน               8. 8 เดือน                9. มากกวา 8 เดือนขึ้นไป โปรดระบุ _______ เดือน 

11. เม่ือรับทราบผลการพิจารณาวา กลุมของทานมีสิทธิไดกูยืม การทําสัญญากูยืมยุงยากหรือไม  เพราะเหตุใด 

11.1  ไมยุงยาก เนื่องจาก (ตอบเพียงขอเดียว) 

1 สามารถเขียนเองได 

2 เจาหนาที่เตรียมไวแลว มาเซ็นตชื่อเทานั้น 

3 มีญาติ/ ผูอื่นชวยเขียนให 

4 เหตุผลอื่นๆ ระบุ  _______________________________________________________ 

11.2 ยุงยาก เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1 ไมสามารถเขียนเองได / อานหนังสือไมออก 

2 มีเอกสารจํานวนมาก 

3 ภาษาที่ใชเปนทางการ เขาใจยาก  

4 เอกสารประกอบตองถายแนบหลายใบ 

5 เหตุผลอื่นๆ ระบุ   _______________________________________________________ 

12. สถานที่ๆ ไปติดตอทําสัญญากูยืมเงิน (ทําสัญญา)  

12.1 เดินทางลําบาก  

1 การเดินทางเสียคาใชจายมาก และไกล 

2 การเดินทางตองมีคนมาดวย 

3. เหตุผลอื่นๆ ระบุ   _______________________________________________________ 

12.2 ไมลําบาก  

1 เจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวกใหที่ชุมชน 

2 มีอาสาสมัครนํามาเปนกลุม  

3. เหตุผลอื่นๆ ระบุ   

13. กลุมของทานไดรับการอนุมัติตามวงเงินที่ย่ืนกูไป หรือไม      

1. นอยกวาที่ขอไป                          2.  ไดรับการอนุมัติตามที่ไดย่ืนขอ 

14. กรณีที่กลุมของทานไดรับอนุมัติเงินนอยกวาที่ย่ืนกูนั้น กลุมของทานไดดําเนินการอยางไรบาง   

0.  ไมเขาประเด็น ไดตามที่ย่ืนขอ 

1.  ไมทําอะไร  ใชตามที่ไดอนุมัติ 

2.  หาแหลงเงินกูอื่น มาสนับสนุนใหครบตามที่ตองการ   



 

 

319 

3.  อื่น โปรดอธิบาย   _______________________________________________________ 

15. กรณีที่กลุมของทานไดรับอนุมัติเงินนอยกวาที่ย่ืนขอ  เนื่องจาก   

0.  ไมเขาประเด็น ไดตามที่ย่ืนขอ 

1.  ไมเขาระเบียบกองทุน 

2.  แบงเปนคาชวยเหลือใหเจาหนาที่  

3.  หักเงินเปนคาเดินทางทําสัญญาไปติดตอ 

4.  หักเงินใหคนพาไปทําสัญญา 

5.  อื่นๆ ระบุ ________________________________________________________________ 

16. นอกจากสมาชิกกลุม 5 คนแลว กลุมของทานมีบุคคลอื่นชวยเหลือในการประกอบอาชีพก่ีคน  

0. ไมมี  ทําคนเดียว 

1. มี 1 คน              2.  มี  2 คน          3. มี 3 คน           4. มี 4 คน และมากกวา  

17. กลุมของทาน มีรายไดจากการประกอบอาชีพ  เดือนละ หรือมีรายไดงวดละ เทาใด 

17.1 รายไดกอน ที่จะกูยืมเงินจากกองทุน 17.2 รายไดหลัง จากไดรับเงินจากกองทุนฯ 

1. รายเดือน เดือนละ ___________ บาท 1. รายเดือน เดือนละ _____________  บาท 

2. รายงวด     งวดละ ___________ บาท  2. รายงวด     งวดละ  _____________ บาท  

18. ผลผลิตของกลุมของทาน เม่ือจําหนายแลว สามารถทําตอเนื่องไดอีกหรือไม 

1. เสร็จแลวเสร็จเลย                          2. ทําตอเนื่องในงวดตอไปได  

19. กลุมของทานมีการจัดเก็บใบเสร็จหรือไม  

1. ไมมี                        2. มี 

20. กลุมของทานมีการทําบัญชีคาใชจาย หรือไม 

1. ไมมี                        2. มี 

21. การใชจายเงิน เปนไปตามที่แผนกําหนดไวหรือไม เนื่องจากอะไร  กรุณาระบุคําตอบ 

1. ไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก  

2. เปนไปตามแผน   

22. เงินที่ไดรับจากกองทุน ใชหมดหรือยัง  

1. หมดแลว   2. คงเหลือ             

23. เงินที่กูยืมมา กลุมของทานสามารถนําไปซื้อของอยางอื่นไดอีก หรือไม 

1. ไมใช            2. ใช  

24.  กลุมของทานสามารถนําเงินไปซื้ออุปกรณประกอบอาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมกวาที่ต้ังใจไว ไดหรือไม 

1. ไมได                    2. ได ระบุชนิดที่ซื้อเพิ่มเติม  

25. กรุณาประเมินวา การประกอบอาชีพกลุมของทานเปนอยางไร เม่ือเทียบกับแผนดําเนินการท่ีไดกําหนดไว 

1. ลาชากวากําหนด   เพราะ  _______________________________________________________ 

2. เปนไปตามกําหนด เพราะ  _______________________________________________________ 

3. เร็วกวาที่กําหนดไว เพราะ  _______________________________________________________ 
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26. เม่ือไดเงินมาแลว ทําใหการประกอบอาชีพกลุมของทานเปนอยางไร   

1.  ดีขึ้น     

2.  เทาเดิม   

3.  แยลง     

27. กลุมของทานประกอบอาชีพไดดีขึ้น หรือเทาเดิม หรือแยลงนั้น มีสาเหตุมาจากอะไร 

      (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

1. อายุมากแลว ความกระตือรือรนลดลง  

2. สุขภาพไมดี 

3. มีกําลังใจที่จะสู 

4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

5. มีความอดทน 

6. คิดริเร่ิมใหม  

7. เงินกองทุนผูสูงอายุทําใหขยายงานไดมากขึ้น  

8. ไมมีความถนัด /ชํานาญ (เปนอาชีพใหม) 

9. มีความถนัด/เช่ียวชาญ/ประสบการณ  (เปนอาชีพที่ทําอยูแลว) 

10. มีทุนไมเพียงพอ 

11. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไมใหซ้ําซากจําเจ 

12. พยายามพัฒนาผลิตภัณฑเร่ือยๆ ทําใหขายได 

13. หาตลาดไมได/ ไมมีกลยุทธดานการตลาด 

14. คาลงทุนเร่ิมแรกสูงเกินไป 

15. สถานที่ประกอบการไมเหมาะสม  

16. ไมทําบัญชีตนทุน /กําไร (ไมรูวากําไรเทาไร) 

17. ไมรูวาจะตองขายเทาไหรถึงจะคุมทุน 

18. ไมแยกบัญชีสวนตัวกับบัญชีของการประกอบอาชีพ ควักเงินสวนตัวจายออกไปเทาไหรก็ไมรู 

19. บริหารเงินไมเปน เงินขาดมือไมรูตัว เชนทั้งๆ ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นๆ แตเงินไมพอใชจาย 

21. เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย 

22.ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลผลิตเสียหาย 

23. หาวตัถุดิบยาก ทําใหการผลิตไมสมํ่าเสมอ  

24. วัตถุดิบขึ้นราคา  

25. มีการแขงขันสูง มีการประกอบอาชีพ/ผลิตเหมือนๆ กัน อยูใกลๆ(ใครๆ ก็ทําอาชีพนี้)   

26.อื่นๆ ระบุ    _______________________________________________________ 

28. กลุมของทานสงเงินกูยืมคืนกองทุนผูสูงอายุดวยวิธีใด 

1. ติดตอสงเงินคืนดวยตนเอง 

2. ฝากลูก หลาน สงให  

3. สงคืนทางไปรษณีย 
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4. สงคืนผานทางธนาคาร (โอนเขาบัญชี) 

5. สงคืนดวยวิธีอื่น ระบุ   _______________________________________________________ 

29. กลุมของทานสามารถสงเงินกูยืมคืนไดตามระยะเวลาท่ีกองทุนผูสูงอายุกําหนดหรือไม 

0. ไมไดสงเลย  

1. สงตามกําหนดทุกงวด 

2. สงลาชากวากําหนด แตไมคางชําระ 

3. สงชากวากําหนด และคางชําระ (สงบางบางงวด) 

30. สาเหตุที่กลุมของทานไมสามารถสงเงินคืนกองทุนไดตรงตามที่ไดกําหนดไว  

(ผูที่สงตามกําหนดไมตองตอบขอนี้) 

1.  ระยะเวลาสงคืนเงินกูส้ันเกินไป  

2.  เศรษฐกิจแย คนซื้อนอย มีรายไดไมเพียงพอ  

3.  มีปญหาสุขภาพ 

4.  ประสบภัยธรรมชาติ ทําใหผลผลิตเสียหาย 

5.  มีเงินไมพอ ตองนําไปหมุนเวียน 

6.  บานอยูหางไกล ทําใหเสียเวลาในการออกบานเพื่อไปคืนเงิน  

7.  การเดินทางเพื่อไปคืนเงินไมสะดวก  

8. ฝากคนอื่นไปคืน แลวถูกเชิดเงิน 

9. อื่นๆ โปรดระบุ  _______________________________________________________ 

เวลาไปรบับริการ กลุมของทานพึงพอใจตอการบรหิารงานของกองทนุในเรือ่งตางๆดงันี้ ในระดับใด 

ระดับความพึงพอใจ   
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

31. เจาหนาที่ใหคําช้ีแจงเก่ียวกับกองทุนไดอยางชัดเจน      

32. เจาหนาที่ชวยทําสัญญากูยืม      

33. เจาหนาที่ชวยอานสัญญากูยืมใหฟงจนเขาใจ      

34. เจาหนาที่ใหคําแนะนําเร่ืองการคืนเงิน      

35 . เจาหนาที่ติดตามการประกอบอาชีพและใหคําแนะนํา      

36. เจาหนาที่อํานวยความสะดวกทุกเร่ือง      
 

37.  โปรดใหขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

 

 

 

 

  ขอขอบคุณในความรวมมือ มา ณ โอกาสนี้  
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3. แบบสอบถามหนวยงาน องคกร ชมรม ที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ 

 
โครงการการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เลขที่ .............................  
จังหวัด...........................
อําเภอ ...........................  

ตําบล ............................. 
 

กรุณาวงกลม  รอบตัวเลขที่ตรงกับขอเท็จจริงและเติมขอความในชองที่เตรียมไวใหครบถวน  
 

1. หนวยงานของทาน โปรดระบุชื่อ....................................................................................  

2. หนวยงานของทานไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อทําโครงการ  

1 การสงเสริมความรูและฝกอบรมแกผูสงูอาย ุ ระบุ ..............................................................  

2 การดูแลสขุภาพ ระบุ ...........................................................................................................  

3 การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา ระบ ุ.............................................................................. 

4 สรางความเขมแข็งใหผูนําองคกรผูสูงอาย ุและเครือขาย ระบ ุ.................................................... 

5 โครงการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสงูอายุในท่ีสาธารณะ ระบ ุ................................  

6 โครงการอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบานหรือชุมชน ระบ ุ................................................................  

7 กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรมเพื่อผูสูงอายุในระดับชาติ ระบุ .......................  

8 กิจกรรมอื่นๆระบุ. .......................................................................................................................... 

3. กรรมการและสมาชิกที่มีสวนรวมในโครงการ จํานวน ............................. คน 

4. หนวยงานของทานขอทุนสนับสนุนโครงการ เปนจํานวน  ......................................... บาท  

5. จํานวนเงินที่หนวยงานทาน ไดรับอนุมัติ  .................................................. บาท 

6. ระยะเวลารอผลการพิจารณา (เดือน) .......................................... เดือน 

7. ทานสงใบเสร็จ (ใบสําคัญการเงิน) ใหแก พมจ. หรือไม  

 1.  ไมสง  เพราะวา .............................................................................................................................. 

 2.  สงแลว    

8. ทานรายงานผลการดําเนินกิจกรรมแก พมจ. หรือยัง  

 1.  ยังไมไดรายงาน เพราะวา .................................................................................................... 

 2.  รายงานเรียบรอยแลว    

9. การใชจายเงิน เปนไปตามที่แผนกําหนดไวหรือไม (โปรดอธิบาย) 

1. ไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก .......................................................................................................... 

2. เปนไปตามแผน เนื่องจาก ............................................................................................................ 
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10.  เงินที่ไดจากกองทุน ใชหมดหรือยัง 

  1. หมดแลว            2. คงเหลือ  

11. สามารถนําเงินไปทํากิจกรรมอื่นๆ ไดอีก  

  1. ไมใช                     2. ใช   

12. ทานไดชี้แจงเร่ืองการเงินใหแกสมาชิกทุกคน หรือไม  

  1. ไมใช                  2. ใช   

13. ปจจุบันโครงการเสร็จส้ินแลวหรือยัง 

  1. ยังไมเสร็จ                            2. เสร็จแลว   

14. ทานประเมินวา การดําเนินงานเปนอยางไร เม่ือเทียบกับแผนดําเนินการที่ไดกําหนดไว 

  1. ลาชากวากําหนด  2. เปนไปตามกําหนด  3. เร็วกวาที่กําหนดไว 

15. ทานคิดวา การดําเนินงานตามแผนนั้น ประสบความสําเร็จในระดับใด   

1. ไมประสบความสําเร็จ     2. นอย               3. ปานกลาง               4. มาก     

16. ทานคิดวา สมาชิกไดรับประโยชนจากโครงการเพียงใด /ดานใด  

1. สมาชิกไดมาทํากิจกรรมรวมกัน 

2. หนวยงาน/องคกร/ชมรม มีเครือขายมากขึ้น  

3. หนวยงาน/องคกร/ชมรม เปนที่ยอมรับจากสมาชิก 

4. หนวยงาน/องคกร/ชมรม ชวยเหลือสังคม 

5. ประโยชนอื่นๆ โปรดระบุ  ............................................................................................... 

17. ในการดําเนินงานโครงการ ทานคิดวา สมาชิกที่เขารวมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมของโครงการ อยางไรบาง   

1. ไมพึงพอใจ เนื่องจาก .............................................................................................................. 

2. พึงพอใจ เนื่องจาก .................................................................................................................. 

18. เม่ือโครงการดําเนินการเสร็จส้ินแลว ทานไดขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อทํากิจกรรม อีกหรือไม 

(โปรดระบุเหตุผล) 

1. ไมขอ เนื่องจาก .................................................................................................................... 

2. ขอ เนื่องจาก .............................................................................................................................. 

19. ปญหาอุปสรรค จากการทําโครงการ ทานมีปญหาอุปสรรค หรือไม  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

1.  รอการอนุมัตินานมาก 

2.  เงินที่ไดรับไมเพียงพอตอการทํากิจกรรม 
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3.  ตองทํารายงานสง พมจ. 

4.  เก็บใบเสร็จรับเงินไดไมหมด 

5.  การเขียนโครงการยาก 

6.  การจายเงินอนุมัติลาชา  

7. ไมสามารถสอบถามเจาหนาที่เม่ือสงสัยได  

8. สมาชิกไมรวมมือ 

9. อื่นๆ ระบุ  
ทานมีความพึงพอใจตอการจัดการของกองทุนในเรื่องตางๆ ดังนี้ ในระดับใด 

ระดับความพึงพอใจ   ไม 

ไดรับ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

20. ระยะเวลาการอนุมัติโครงการ       

21. หลักเกณฑในการขอรับอุดหนุนโครงการ        

22. วิธีการเสนอโครงการโดยการเขียนโครงการ       

23. การอนุมัติโครงการ เปนไปตามหลักเกณฑ       

24. จํานวนเงินที่ไดรับอนุมัติ        

ทานมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ในเรื่องตางๆ ดังนี้ ในระดับใด 
ระดับความพึงพอใจ   ไม 

ไดรับ 
มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย 

ที่สุด 

25. เจาหนาที่ใหคําช้ีแจงเก่ียวกับกองทุนกับทานไดอยาง

ชัดเจน 

      

26. เจาหนาที่อํานวยความสะดวกในการติดตอ

ประสานงาน    

      

27. เจาหนาที่ติดตามการดําเนินงาน        

28. เจาหนาที่รวมงานอยางใกลชิด       

29. เจาหนาที่รับฟงปญหาอยางดี        

0000000000000 

30. ทานตองการใหกองทุนผูสูงอายุชวยเหลือหรือสนับสนุนอะไรบาง โปรดเสนอขอคิดเห็นอื่นๆ ที่จะเปน

ประโยชนตอกองทุนผูสูงอายุ  
 

 

 

ขอขอบคุณในความรวมมือ มา ณ โอกาสนี้  
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ผนวก ข 
รายช่ือบุคคลใหขอมูลกองทนุผูสูงอายุแตละจังหวัด 

 
 

1. สุโขทัย   
กูยืมกลุม 1. นายเหรียญ นอยหลุบเลา สมาชิกกลุมเล้ียงวัว 

2. นายหอง เมอืงแผน  สมาชิกกลุมเล้ียงวัว 

3. นายฮอง เมอืงแผน สมาชิกกลุมเล้ียงวัว 

4. นางประว ีมุลาลักษณ  แทนสามีเปนสมาชิกกลุมเสียชีวิตแลว 
จนท. 5. นายโชคชัย  แกวเกิด   นักพัฒนาสังคม      

ผูแทนผูสูงอายุ 6. นายสุวรรณ เอี่ยมสะอาด 

   ประธาน สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดสุโขทัย 
2. แพร 

พมจ 1. นางธิภกร นันทะพงษ   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร 
จนท. 2. นางรพีพงษ กันยะม ี นักพฒันาสังคมปฏิบัติการ    

3. นางสุภัทสร  พรหมวงศมินท  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ    

4. นายไตรภพ  เปรมใจ นักศึกษาสหกิจ  ม.แมโจ   

 (ฝกงานในสนง.พัฒนาสังคมฯ จ.แพร) 
ผูแทน

ผูสูงอายุ 
5. นายพิทักษ ทุงมผีล  ประธานสาขาสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดแพร 

6. พ.ต.ท.สุนทร สีสด ประธานชมรมผูสูงอายุ ต.ทุงโฮง 

7. นายชลัช หมืน่โฮง เลขาฯ ชมรมผูสูงอายุ ต.ทุงโฮง 

8. พ.อ.อ. สมพงษ มาศงานเมอืง ประธานชมรมผูสูงอายุ อ.สูงเมน 

9.  นายอัมพร สารตา ประธานชมุชนเหมืองหิดตนธน 

10.นางสดศรี  สิทธิสรวง กรรมการมูลนิธิผูสูงอายุ 
3. เชียงราย   

จนท. 1.  นายเจริญ  จติวงพงษ  นักพฒันาสังคม  
4. พะเยา 

จนท. 1. นายสงวนชัย วงษารัตน  นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

2. นางปราณี วงษารัตน นักพัฒนาสังคม (กองทุนผูสูงอายุ) 
ผูแทนผูสูงอายุ 
และโครงการ 

(พะเยา) 

3. นายสมาน  ขนักฤษณ    ประธานสาขาสภาผูสูงอายุ 

4. นายวชัระ  ศรีคําดัน   รองประธานสาขาสภาผูสูงอายุ 

5. นายบุญสง  เมืองกรุง   รองประธานสาขาสภาผูสูงอายุ 

6. นางวรรณศร  สุขกาย   เลขานุการสาขาสภาผูสูงอายุ 
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7. นางสาวดวงติ  ศูนยกลางกรรมการ 

8 นางวนิดา  ศรีวิภาต   กรรมการ 

9. นายพ.ต.เฉลย  เขมันเกตกิจ  เหรัญญิก 

10 นายประเสริฐ  ไชยสังดา นายทะเบียน 
5. กาฬสินธุ   

พมจ 1. นายสาย  เตรียมไธสง 

   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ 
จนท. 2. นางสุภาภรณ  พลสิน  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กูยืมกลุม 4. นางสมร  พลสุวรรณ  สมาชกิกลุมเพาะเห็ด  

5. นางทองจันทร  ภูชมศรี  สมาชิกกลุมเพาะเห็ด  

6. นางสงัด  อุนทะยา  สมาชิกกลุมเพาะเห็ด  

7. นายสุภาพ วรรณสุทิน  สมาชิกกลุมเพาะเห็ด  

8  นางเทียน  ภงูานนิล  สมาชิกกลุมเพาะเห็ด  
ผูแทนผูสูงอายุ ประธานสาขาสภาผูสูงอายุฯ ประจําจังหวัดกาฬสินธุ   

โครงการ ผูสูงอายุในตําบลโนนสูง 
6.   บุรีรัมย   

พมจ 1. นางไพรวรรณ   พลวัน  

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดบุรีรัมย   
จนท. 2. นางศิรินญา  แกวเนตร นักพัฒนาสังคม     

7.  อํานาจเจรญิ  
จนท. 1. น.ส.บุษยาฏษฐ เขียวหวาน  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ   

2. นายนพปฏล นามดวง  นิติกร     

3. นายจรวยพร  เขียวหวาน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ   

4. น.ส.สมบูรณ บุญยะมูล  นักพัฒนาสังคม   
ผูแทนผูสูงอายุ 5. นางวรวรรณ โฉมชนลา  เลขาสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุ จ.อาํนาจเจริญ 

8.  นครราชสีมา 
จนท. 1. น.ส.ทัดดาว ทองบุญชื่น  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

9.  กรุงเทพฯ 
จนท. 1. น.ส.กรวิภา สมานไทย  นิติกร 

2. นายอนุพงศ  สังขสมบูรณ  เจาหนาท่ีกองทุนผูสูงอายุ กทม. 
โครงการ 3 นางณีนอย ปติเจริญ   

  ผูรับผิดชอบโครงการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ (มูลนิธิหมอชาวบาน)  

4. นางปราณีติ  ผูรับผิดชอบโครงการ (ชมรมผูสูงอายุเคหะลําดวนดินแดง) 
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10.  สุพรรณบุรี 
พมจ 1. นายธนวิทย  จารุสาธิต  

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี 
จนท. 2. น.ส.วรรณวิสา  พทิักษวงษ นักสังคมสงเคราะหชาํนาญการ 

3. น.ส.จนัทรเพ็ญ  คํากิง่ เจาหนาที่กองทนุผูสูงอาย ุ  
ผูแทนผูสูงอายุ 4. นายบรรจง มาแสง  ประธานสาขาสภาผูสูงอายฯุ ประจําจงัหวัดสุพรรณบุรี 

โครงการ 5. นายเคลื่อน พวงพนัธุดี ผูสูงอาย ุผูถายทอดภูมิปญญา 
11. กาญจนบุรี 

จนท. 1. นางวรรณา  เรืองจุย  นักพฒันาสังคมชาํนาญการ   
12.  สตูล 

จนท. นายธีรวัจน  จลุนวล  นักสังคมสงเคราะหชาํนาญการ   
13.นราธวิาส   

จนท. นายสงกรานต  เพ็ชรพาน  นกัพัฒนาสังคม     
14.  พัทลุง 

พมจ 1. นางสาวสุธีรา  นุยจันทร   

   พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจงัหวัดพทัลุง 
จนท. 2. คุณศิริวัลย  ชูเกิด นักสังคมสงเคราะหชาํนาญการ     

3. คุณทพิวรรณ  พุมพวั  เจาหนาทีก่องทุนผูสูงอายุจงัหวดัพัทลุง  
ผูแทนผูสูงอายุ นายคิด ประธานสาขาสภาผูสูงอายฯุ ประจําจังหวัดพทัลุง 
โครงการ 

 
1. นายจํารัส  แสงชาตรี ประธานชมรมผูสูงอายุสงเสริมสุขภาพแหลมโตนด 

2. นายขาว แจงจุล รองประธาน  

3. นายไสว เพชรสงค  รองประธาน  

4. นางอาภา  แจงจุล กรรมการชมรม  

5. นางอุไร บุญเรืองขาว เหรัญญิก  

6. นายลออ ปลอดเอ่ียม  ประธานชมรมผูสูงอายุเทศบาลเขาชัยสน 

7. นางละมัย วตัรวีกฤต   กรรมการ  

8. นายชิต เรืองสน  กรรมการ  

9. นายสุพจน หลีบนอย กรรมการ  

10. นายเพิ่ม ทพิยนอย กรรมการ  

11. นางนงเยาวว หลีบนอย  กรรมการ  

12. นางปทุมรัตน  ศรียาทนุ กรรมการ  
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13. นายถวิล จงอักษร กรรมการ 

14. นายบุญรัตน เกตุสุวรรณ  ประธานชมรมผูสูงอายโุรงพยาบาลเขาชัยสน 
15.  นครศรธีรรมราช 

จนท. นายวีระศักด์ิ ไกรสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะหชาํนาญการ 
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ผนวก ค 

คําสั่งสํานกังานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ 
ที่ ๒๐/ ๒๕๕๓ 

เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานออกเย่ียมบานเพื่อสอบขอเท็จจริงการกูยืมกองทนุผูสูงอายุ 
 

ดวยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ ไดรับคํา

รองของกูยืมกองทุนผูสูงอายุเพื่อนําไปประกอบอาชีพแยกเปนรายบุคคลและรายกลุม ประมาณ 

1,200 ราย  

เพื่อใหการกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุเปนไปดวยความรวดเร็ว คลองตัวและสงเร่ือง

การกูเงินกองทุนผูสูงอายุไปถึงสวนกลางเร็วยิ่งข้ึน จึงแตงต้ังคณะทํางานทําหนาที่ออกเยี่ยมบาน

และสอบขอเท็จจริงของกองทุนผูสูงอายุ ตามแผน/กําหนดการเยี่ยมบานผูขอกูเงินกองทุนผูสูงอายุ

รายบุคคลและรายกลุม ดังนี้ 

 

คณะกรรมการชุดที่ ๑ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอเมือง  ประกอบดวย 

๑.๑ นายประพันธ  ภูอินออย นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

๑.๒  นางสาวธัญมน  ก่ําแสง นักสังคมปฏิบัติการ 

คณะกรรมการชุดที่ ๒ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอยางตลาด อําเภอหวยเม็ก   

ประกอบดวย 

๒.๑ นายดํารงศักด์ิ สงาวงศ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

๒.๒ นายจรัส  ชูลม นิติกร 

คณะกรรมการชุดที่ ๓ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอนามน อําเภอดอนจาน  

ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววีรินท  นิตยสุวรรณ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

๓.๒ นางสาวพัชญา  เรืองไชย เจาหนาที่ประจําศูนยฯ รุนแรงฯ 

๓.๓ นายปติพงษ  พลาศรี พนักงานขับรถยนต 

คณะกรรมการชุดที่ ๔ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอสมเด็จ  อําเภอหวยผ้ึง  

ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาวปรียะดา  ฉายถวิล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

๔.๒ นางสาวราศี  จรัสแผว พนักงานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
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คณะกรรมการชุดที่ ๕ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอกมลาไส  อําเภอฆองชัย   

ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาวเสาวลักษณ  ทินเลย นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 

๕.๒  นางสาวสุภาภรณ  พลสิน  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๕.๓  นางเพชรพรรณ สุวรรณชมภู พนักงานพิมพ  

คณะกรรมการชุดที่ ๖ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอกุฉินารายณ อําเภอรองคํา  

ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาวจริยา  มาจวง  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 

๖.๒ นางสาวชนกนารถ นักพัฒนาสังคม 

คณะกรรมการชุดที่ ๗ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอนาคู อําเภอเขาวง  ประกอบดวย 

๗.๑ นายสฤษด์ิ  ทองโคตร เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

๗.๒ นายธนะชัย หัวบุปผา  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

คณะกรรมการชุดที่ ๘ รับผิดชอบเขตพื้นที่อําเภอหนองกุงศรี อําเภอทาคันโท

ประกอบดวย 

๘.๑ นางหงสกุล  บุญเลิศ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ 

๘.๒ นางจารุวรรณ ประชานอก นักพัฒนาสังคม 

๘.๓ นายเทียนทอง ภูแชมโชติ นักพัฒนาสังคม 

คณะกรรมการชุดที่ ๙  ประกอบดวย  

๙ .๑ นางพิกุล  กรีเทพ เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 

๙ .๒ นางสาวนธิดา  พันธละออ นักพัฒนาสังคม 

 

ใหคณะทํางานชุดที่ ๙ ใหมีหนาที่ดังกลาวขางตนและอํานวยความสะดวกให

คณะทํางานชุดที่ ๑-๘ ในดานการใหขอมูลการกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ เชน แผนการตรวจเยี่ยม

การกูยืมเงินกองทุนผูสูงอายุ/ บัญชีรายช่ือผูกูยืมเงินกองทุน (ชื่อ-สกุล, อายุ, ที่อยูภูมิลําเนา) ผูคํ้า

ประกัน/ รายละเอียดแตละบุคคลที่กูยืม และเอกสารประกอบอ่ืนๆ เปนตน  

 

ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ส่ัง ณ วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(นายสาย  เตรียมไธสง) 

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจงัหวัดกาฬสินธุ 
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ผนวก ง 

การติดตามโครงการ 
สํานกังานพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ 

 
  

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงัหวัด 
โทร./โทรสาร ๐๔๓ ๘๒๓๖๔๙ 
ผู้ประสานงาน นางพิกุล กรีเทพ ๐๔๓ ๘๒๓๖๔๙ 

๑. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้อ ๑ การพิจารณาคําขอกู้ของผู้สูงอายุเพื่อใช้ประกอบอาชีพ 
สํานักงานฯ ได้ตั้งคณะทํางานในการออกเย่ียมบ้านและพิจารณากล่ันกรองการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ ออกเป็น ๙ คณะ เพื่อลงเย่ียมบ้านผู้สูงอายุท่ีขอกู้ยืมเงินให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ ความพร้อมดา้นสขุภาพ
ร่างกายเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพหรือไม่ ความพร้อมของสถานท่ี ทําเล ท่ีตั้งในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
ว่ามีความพร้อมท่ีจะประกอบอาชีพได้ทุกราย ก่อนพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินทุน (ตามคําสั่งท่ี กส ๒๐/๒๕๕๓ ลง
วันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑  

๒. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะข้อ ๒ การพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินทุน ให้พิจารณาถึงอายุกับ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ สํานักงานได้ดําเนินการพิจารณาจากคําขอกู้ของผู้สูงอายุ กรณีผู้กู้ยืมมีอายุมาก 
ให้มีใบรับรองแพทย์ รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรงและมีรูปถ่าย ณ ปัจจุบันและเอกสารยืนยันตัวผู้กู้ยังสามารถ
ประกอบอาชีพได้ ประกอบกับสํานักงานฯ ได้กําหนดคุณสมบัติผู้ขอกู้ยืม, คุณสมบัติของผู้คํ้าประกันและหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขในกู้อย่างชัด รวมท้ังผู้สูงอายุต้องมาย่ืนกู้ท่ีสํานักงานด้วยตนเอง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  

๓. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๓ การพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 
ปัจจุบันมีการลงพื้นท่ีเย่ียมกลุ่มอาชีพ เพ่ือตรวจสอบว่า กลุ่มนําเงินไปประกอบอาชีพตามท่ีขอจริงหรือไม่และมี
ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน มีความย่ังยืนหรือต่อเน่ืองมากน้อยเพียงใด  

๔. กรณีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจํานวน ๓๔ โครงการ พบว่าบางโครงการนําเงินไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และจัดกิจกรรมไม่ครบถ้วน     
จึงทําให้ไม่มีความต่อเน่ืองและย่ังยืน สํานักงานฯจึงพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนตรวจเย่ียมโครงการทุกโครงการ     
ท่ีได้รับการสนับสนุน ว่าดําเนินการได้เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และกรณีดําเนินการไม่ตรงตามวัตถุ 
ประสงค์จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนเมษายน ๒๕๕๔ แล้วรายงานให้กองทุนทราบต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ผนวก ฉ  

คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

ดานผูสูงอายุ 
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คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดดานผูสูงอาย ุมีองคประกอบดังนี ้
 

 1. ผูวาราชการจังหวัด      ประธานกรรมการ 

 2. ปลัดจงัหวดั       รองประธานกรรมการ 

 3. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด     อนุกรรมการ 

 4. ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

         และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด     อนุกรรมการ 

 5. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด      อนุกรรมการ 

 6. ทองถิ่นจงัหวัด       อนกุรรมการ 

 7. แรงงานจังหวัด       อนุกรรมการ 

 8. วัฒนธรรมจังหวัด       อนุกรรมการ 

 9.  สถิติจังหวดั        อนุกรรมการ 

10. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี/คณะพยาบาล   อนุกรรมการ 

11. นายกเหลากาชาดจังหวดั      อนุกรรมการ 

12. ประธานสาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย    อนุกรรมการ 

13. ประธานศูนยประสานงานองคกรเอกชนประจําจังหวดั    อนุกรรมการ  

14. เทศบาลเมอืงหรือเทศบาล       อนุกรรมการ 

15. องคการบริหารสวนตําบล       อนุกรรมการ 

16. พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด      อนกุรรมการและเลขานุการ 

 

********************************* 

มีอํานาจหนาที่  

1) ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนงานผูสูงอายุในจังหวัด   

2) พิจารณาสงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวของในการขยายผลโครงการอาสาสมัคร

ดูแลผูสูงอายุที่บาน  

ทั้งนี้ จังหวัดสามารถปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาที่ไดตามดุลพินิจและความ

เหมาะสมของพื้นที่  
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