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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 
 กองทุนผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นภายใต้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ซ่ึงก าหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุน
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ มีความมั่นคง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มองค์การ ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
และพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารกองทุนเป็นการบริหารในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18 และมาตรา 20  กิจกรรมหลักที่กองทุนผู้สูงอายุด าเนินการในปัจจุบัน คือการ
ด าเนินการตามมาตรา 11 (3) เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม และ 
(4) เรื่องการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 
โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภท
รายบุคคล/รายกลุ่ม โดยไม่คิดดอกเบี้ย และการส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ/
องค์กรผู้สูงอายุ  /องค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้  ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 -2557) กองทุนผู้สูงอายุได้ให้การสนับสนุนโครงการ จ านวน 1,098 โครงการ เป็น
จ านวนเงิน 100,037,134 บาท การกู้ยืมเงนิทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จ านวน 38,079 ราย เป็นจ านวนเงิน 
986,394,299 บาท และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม จ านวน 74 กลุ่ม (377 ราย) เป็นจ านวนเงิน 
6,948,360 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 897,060,475 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557) 

 จากผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2557 มีบางโครงการที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การติดตาม และ
ประเมินผลในส่วนของการสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล มีจ านวนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพมีเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันปริมาณหนี้ค้างช าระ (ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป) ก็เพ่ิมสูงขึ้นด้วย จากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบว่ามีจ านวนผู้กู้รายบุคคลที่ค้าง
ช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 12,114 ราย หรือร้อยละ 55.29 ของผู้ที่กู้ยืมทั้งหมด ซึ่งรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
129,470,461 บาท หรือร้อยละ 21.44 ของวงเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่กู้ยืม
เงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพรายบุคคล เคยค้างช าระหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย 2 งวด คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สูงอายุ จึงมีมติให้มีการเร่งรัดติดตามหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา โดยปฏิบัติตามแนวทางการติดตามทวงหนี้เงิน
กู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหนี้กลุ่มที่ครบสัญญาแล้ว หรือผู้กู้เสียชีวิตซึ่งจัดเป็นหนี้ในกลุ่ม
วิกฤต พิจารณาความจ าเป็นของผู้สูงอายุ และตรวจสอบรายละเอียดการน าเงินไปใช้จ่าย และความสามารถ
ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการช าระหนี้ที่คงค้างโดยเร็ว 
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 ดังนั้นจากการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของชมรม และองค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ เป็น
ระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว (พ.ศ. 2550-2557) และผลการด าเนินงานยังพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินการกองทุนผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และ
การสนับสนุนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน ในการสนับสนุนโครงการ 
ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน หรือกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถส่งคืนเงินกู้ได้มีสาเหตุมาจากอะไร และจะมี
แนวทางในการแก้ปัญหาการค้างช าระหนี้ได้อย่างไร เพ่ือให้กองทุนผู้สูงอายุ สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
ตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
ในสังคมปัจจุบัน และผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกองทุนในอนาคต 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม 
 2. เพ่ือศึกษาสาเหตุ และปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
 รายบุคคล และรายกลุ่ม 
 3. เพ่ือศึกษาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือเป็นอุปสรรคของการด าเนินงานของ
 โครงการ 
 4. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม โดยครอบคลุม
ภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุใน 2 ด้านหลักๆ คือ 1) การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 
และ 2) การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการหาสาเหตุ  และปัจจัยที่ท าให้ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ ไม่สามารถช าระหนี้กองทุนได้ตามสัญญา และสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการศึกษาแนวทาง และมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของกองทุนทั้งในภาพรวม และเพ่ือการลดจ านวนผู้ค้างช าระหนี้  และลดจ านวนโครงการที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค ์

 การศึกษาในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน เพ่ือประกอบอาชีพ
รายบุคคล รายกลุ่ม และผู้ที่ได้รับเงินทุนประเภทโครงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
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เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด ตลอดจนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ หรือองค์กรที่
ท างานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด 
 
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 เพ่ือให้ผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนผู้สูงอายุ 

กู้ยืมรายบุคคล กู้ยืมรายกลุ่ม โครงการ 

 ปัจจัยน าเข้า  

 กระบวนการ 

 ผลผลิต 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 การบริหารจัดการกองทุน 

 การช าระหนี้ 

 การบริหารจัดการโครงการ 

  

 ประสิทธิภาพ  

 ประสิทธิผล 

 ผลกระทบ 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 2 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์
หลักของการศึกษา โดยแนวคิดที่น ามาศึกษาประกอบด้วย 1) แนวคิดการประเมินโครงการ 2) แนวคิดการ
ประเมินความคุ้มค่า 3) แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 4) แนวคิดกองทุนกู้ยืมรายย่อย 5) แนวคิดการช าระ
หนี้ 6) แนวคิดการท างานในวัยสูงอายุ 7) แนวคิดอาชีพอิสระ และ 8) ทฤษฎีกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดการประเมินโครงการ  
 
 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐาน และเครื่องมือในการ
วัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ โดยการประเมินมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 1. เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจว่าควรจะด าเนินการต่อ หรือยกเลิกโครงการ ซึ่งถ้าประเมินผล
แล้วโครงการนั้นส าเร็จตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็ควรด าเนินการต่อไปแต่หากประเมินแล้ว
โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าก็ควรยกเลิกโครงการไป 

 2. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ  ว่าเป็นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด 

 3. เพ่ือปรับปรุงงานในกรณีที่โครงการได้น าไปปฏิบัติแล้วพบว่า ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางข้อได้ ก็ควรจะท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยผลการประเมินจะท าให้ทราบว่าโครงการยังมี
ข้อบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สามารถ
น าไปปรับปรุงโครงการได้ตรงประเด็น 

 4. เพ่ือศึกษาทางเลือก โดยการประเมินจะท าให้ผู้บริหารโครงการเห็นทางเลือก หากต้องการ
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด 

 2.1.1 รูปแบบการประเมินผล 

รูปแบบการประเมินโครงการมีการน าเสนอไว้มากมาย แต่การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจ
รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับ และมีการ
น ามาใช้ในการประเมินโครงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีการก าหนดประเด็นการประเมินไว้ 4 ด้าน
หลักๆ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2542) คือ 
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1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) 
เป็นการประเมินก่อนการด าเนินโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล ความ

จ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) 
เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมและ

ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และ
ระยะเวลา รวมถึงเทคโนโลยี และแผนการด าเนินงาน  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) 
เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากร
ที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการหา
จุดเด่น จุดด้อย ของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) 
เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้น กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบเลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
 
 2.1.2 เกณฑ์และตัวชี้วัด 

การประเมินผลโครงการสามารถใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่หลากหลาย ขึ้นกับวัตถุประสงค์
และบริบทของโครงการ โดยเกณฑ์ที่ส าคัญที่มีการน ามาใช้ในการประเมินโครงการ (วรเดช จันทรศร และ 
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2541) ประกอบด้วย  

 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อ
หน่วยเวลา ผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการ 

 เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ 

 เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร 

 เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ 

 เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัด เช่น การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ 

 เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม กิจกรรม
ที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป 

 เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) มีตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ความสามารถในการขยายผลโครงการ 
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 เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externality) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม 

 
จากเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถจ าแนกตัวชี้วัดตามขั้นตอนของการ

ประเมินแบบซิปโมเดลได้ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท(Context) เช่น ปัญหาวิกฤตก่อนมีโครงการ ความ
จ าเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคต 

 ตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมของทรัพยากร 
(งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ คน กฎระเบียบ)  

 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process) เช่น กิจกรรม เวลา ภาวะผู้น า และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Product) เช่น การมีงานท าของประชาชน รายได้ของประชาชน ความพึง
พอใจของประชาชน 

 ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcomes) เช่น คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน การไม่อพยพย้ายถิ่น 

 ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (Impact) จะวัดจากผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ 
 
2.2 แนวคิดการประเมินความคุ้มค่า (Value for Money, VFM) 
 
 แนวคิดและหลักการประเมินความคุ้มค่า ได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผล
ตามกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่
ภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management – RBM) และเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยมีการสร้างตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี, 2555) โดยการ
ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดให้มีการ
ประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในมาตรา 22 

 2.2.1 ความหมาย 

การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money-VFM) หมายถึงการประเมินภารกิจการ
ด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้  ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นได้ทั้งผลส าเร็จที่ พึงประสงค์ และ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถค านวณ
เป็นเงินได ้
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 2.2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า 

 ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐมากน้อยกว่าค่าใช้จ่าย และผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด 

 เป็นข้อมูลส าหรับส่วนราชการในการทบทวน จัดล าดับความส าคัญ ในการเลือกปฏิบัติภารกิจ 
หรือเป็นข้อมูลส าหรับรัฐบาล เพ่ือพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ (Self- improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self- control) 
 
 2.2.3 กรอบการประเมินความคุ้มค่า 

การประเมินความคุ้มค่าจะพิจารณาผลการประเมินใน 3 มิติด้วยกันคือ มิติประสิทธิผล 
มิติประสิทธิภาพ และมิติด้านผลกระทบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดในแต่ละมิติสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ ตัวชี้วัดปัจจัย
น าเข้ากระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลผลิตจากกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดนโยบาย 
ซึ่งการประเมินในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 มิติประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ (Efficiency) 
เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเปา้หมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบ

ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ที่ก าหนดไว้ก่อนการด าเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด้าน คือการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ความพึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น ระดับความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อค่าใช้จ่ายรวม ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 

 มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ (Effectiveness) 
เป็นการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร และกระบวนการเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งผลผลิตตามวัตถปุระสงค ์โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ว่ามีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมรวมทั้งมี
การประหยัดทรัพยากรหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด้านเช่นกัน คือ ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ
ให้บริการ เปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐานที่ก าหนดเป็นต้น 

 

 ผลกระทบ (Impact) 
เป็นการประเมินผลอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย 

ทั้งท่ีเกิดข้ึนระหว่าง หรือภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ตลอดถึงผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมด้านบวกและ
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ด้านลบ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อประชาชน สังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง หรือความมั่นคงของประเทศชาติ เช่น การสร้างอาชีพ การเจ็บป่วย การ
สูญเสียทรัพย์ เป็นต้น 

 จากแนวคิดการประเมินความคุ้มค่า ผู้วิจัยจะได้น ากรอบการประเมินความคุ้มค่าทั้งด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบมาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดหลักของการประเมินการ
ด าเนินการใน 3 กิจกรรมหลักของกองทุนผู้สูงอายุคือ การกู้เงินรายบุคคล การกู้เงินรายกลุ่ม และโครงการ ทั้งนี้
เนื่องจากการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการภาครัฐ อันจะเป็นการชี้ให้เห็นถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุนผู้สูงอายุ และแนวทางที่จะต้องปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
และประสิทธิภาพต่อไป 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 
 
 2.3.1 แนวคิดกองทุนทางสังคม 

กองทุนผู้สูงอายุ นับเป็นกองทุนทางสังคมประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ เล็ก สมบัติ และคณะ 
(2551) ได้ให้ค าอธิบายกองทุนทางสังคมไว้ว่า “กองทุนทางสังคมเป็นกองทุนที่มุ่งสนับสนุนให้ท้องถิ่น ได้สร้าง
บริการให้แกผู่้ด้อยโอกาส และสร้างโอกาสให้กับท้องถิ่น ในการพัฒนาบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
และได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนทางสังคมดังต่อไปนี้ 

 เป็นกองทุนขนาดกลาง ที่มีแหล่งที่มาทั้งจากรัฐบาล และจากผู้บริจาค 

 ลักษณะการจัดเป็นกึ่งองค์กรเลี้ยงตัวเอง (semi- autonomous agencies) 

 โครงสร้างการบริหารกองทุนมีลักษณะแตกต่างจากโครงสร้างภาคราชการ 

 สามารถใช้การบริหารในระบบราชการได้แต่ไม่เคร่งครัดมากนัก 

 มุมมองด้านสาธารณะ กองทุนทางสังคมเป็นกองทุนที่แยกการบริหารออกมาจากภาครัฐ 
 เพ่ือให้มีความคล่องตัว 

 กองทุนเน้นการอ านวยความสะดวก และการสนับสนุนให้กับโครงการระดับท้องถิ่น และบริการ
 ระดับชุมชน 

 กองทุนมีความจ ากัดด้านงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เชิงการปฏิบัติของกองทุนทางสังคม ได้แก่ 

1. เพ่ือกระจายงบประมาณอย่างรวดเร็วไปสู่องค์กรท้องถิ่น และองค์กรสาธารณะประโยชน์ 
 และหน่วยงานภาครัฐ 
2. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับท้องถิ่น ชุมชน ทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล 
4. เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของรัฐบาล ในการสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนภายใต้การปฏิรูป

 ทางเศรษฐกิจ และการเมือง 

ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนทางสังคม ท าให้กองทุนทางสังคมมีความยืดหยุ่นสูง 
และรัฐบาลสามารถใช้กองทุนทางสังคม ในการบริหารประเทศได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (เล็ก สมบัติ และคณะ, 2551) กองทุนทางสังคมสามารถมีบทบาท
ในการเติมเต็มช่องว่างของระบบ โดยการเสริมระบบอย่างชั่วคราว  ในกรณีที่ระบบไม่สามารถท าหน้าที่ได้
สมบูรณ์ และยังเป็นการตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้อีกด้วย 
 
 2.3.2 กองทุนผู้สูงอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่าย
เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานใน
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

 เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มี
ศักยภาพความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

ในปัจจุบัน กิจกรรมหลักท่ีกองทุนผู้สูงอายุด าเนินการ ได้แก่ 

 1. การให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
 1.1 โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

  1.2 โครงการขนาดกลาง ในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท 
  1.3 โครงการขนาดใหญ่ วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทข้ึนไป 

ซึ่งโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีวัตถุประสงค์ 
และกระบวนการในการด าเนินงานที่ชัดเจน (2) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน 
(3) โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ และไม่เป็น
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โครงการต่อเนื่อง (4) เป็นโครงการขององค์กรเอกชน หรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอ่ืนๆ เว้นแต่กรณีท่ีได้รับแต่ไม่เพียงพอ 
 
 2. การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

   2.1 การให้กู้ยืมรายบุคคล ได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท  
  2.2 การให้กู้ยืมเงินเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน 
  100,000 บาท  

 ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล จะต้องช าระคืน
เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย (รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน, 2555) 
 
 ตารางที่ 1.1 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557 
ซึ่งพบว่า จ านวนกลุ่มที่ท าการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่มได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
โดยในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ไม่มีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ในขณะที่จ านวนผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลได้เพ่ิมขึ้นมาก ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เหตุผลส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะจ านวนเงินกู้สูงสุดต่อคน ของการกู้ยืมรายบุคคล (ซึ่งก าหนดไว้ที่รายละไม่เกิน 30,000 บาท) 
มากกว่าจ านวนเงินกู้สูงสุดต่อคนของการกู้ยืมรายกลุ่ม (เฉลี่ยคนละไม่เกิน 20,000 บาท กรณีมีสมาชิก 5 คน) 
 
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2557 (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2557)  

ปีงบประมาณ การสนับสนุนโครงการ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล 

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายกลุม่ 

จ านวนโครงการ 
 (โครงการ) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนผู้กู ้ 
(ราย) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

จ านวนผู้กู ้
(กลุ่ม) 

จ านวนเงิน
(บาท) 

2550 40 9,935,415 717 9,500,900 - - 
2551 69 5,504,803 1,560 23,210,209 8 742,560 
2552 197 13,111,356 3,138 51,082,208 20 1,871,000 
2553 208 11,143,522 4,072 106,554,727 30 2,754,800 
2554 117 4,504,905 9,522 253,206,395 15 1,480,000 
2555 123 6,964,302 6,357 179,253,360 1 100,000 
2556 94 20,286,713 5,843 165,191,900 - - 
2557 250 28,586,118 6,870 198,394,600 - - 
รวม 1,098 100,037,134 38,079 986,394,299 74 6,948,360 

ที่มา: ข้อมูลจากกองทุนผู้สูงอาย ุ
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 รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน (2556) ศึกษาบทบาทของกองทุนผู้สูงอายุในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยพบว่า กองทุนผู้สูงอายุมีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุในหลายด้าน เช่น การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ การส่งเสริมกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของ
การสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนน้อย การบริหารจัดการ
เป็นแบบรวมศูนย์ และจ านวนเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุมีน้อย เมื่อเทียบกับจ านวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
และภาระงาน ท าให้มีปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุ 
 
2.4 แนวคิดกองทุนกู้ยืมรายย่อย 
 
 2.4.1 แนวคิด Microcredit ของ Grameen Bank 

แนวคิด Microcredit ของ Grameen Bank ที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบัน 
ริเริ่มโดยศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ผู้ก่อตั้ง Grameen Bank แห่งประเทศบังคลาเทศ และผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี พ.ศ. 2549 โดยศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ได้กล่าวถึง Microcredit 
ไว้ว่า เขาได้ค้นพบแนวคิดนี้ จากการพูดคุยกับชาวบ้านชาวบังคลาเทศที่มีฐานะยากจน และพบว่าหากพวกเขา
สามารถมีเงินทุนจ านวนหนึ่ง มาลงทุนในธุรกิจเล็กๆของตนเอง พวกเขาจะสามารถมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลด
ปัญหาความยากจนลงได้ หากแต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารทั่วไปได้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สิน
เพ่ือค้ าประกัน (Yunus, 1999) ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus จึงได้เริ่มทดลองการให้กู้แบบ 
Microcredit โดยใช้เงินจ านวนไม่มากนักของตนเอง และหลังจากนั้นได้ริเริ่มก่อตั้ง Grameen Bank อย่างไม่
เป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ซึ่ง Grameen Bank ได้จดทะเบียนเป็นธนาคารในปี พ.ศ. 2526 โดย
ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ได้ออกแบบระบบ Microcredit ให้มีรูปแบบดังต่อไปนี้  

(1) Microcredit ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดว่าทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ 
(2) ผู้กู้ยืมเงินจาก Microcredit ของ Grameen Bank ต้องรวมกลุ่ม 5 คน ซึ่งเป็นลักษณะของการกู้ยืม

รายกลุ่ม (Group lending) 
(3) ในการกู้ยืมรอบแรก ผู้กู้ 2 คนในกลุ่มจะสามารถกู้ได้ก่อน หลังจากท่ีผู้กู้ทั้ง 2 คนแรกได้ช าระเงินคืน

แล้ว สมาชิกในกลุ่มอีก 2 คนจะสามารถกู้ยืมได้ และหลังจากท่ีสมาชิก 2 คนหลังได้ช าระเงินคืนแล้ว 
สมาชิกในกลุ่มอีก 1 คนจะสามารถกู้ยืมได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการกู้ยืมแบบต่อเนื่อง (Sequential 
lending) 

(4) อัตราดอกเบี้ยของ Microcredit คล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป คือประมาณ 20% 
(5) ส าหรับการช าระเงินคืน ระยะเวลาในการช าระเงินคืนคือ 1 ปี โดยมีการจ่ายเงินคืนเป็นรายอาทิตย์ 
(6) เน้นการให้กู้ยืมแก่ผู้หญิง โดยกว่า 90% ของผู้กู้ของ Grameen Bank เป็นผู้หญิง 
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(7) เน้นการรวมกลุ่มและทุนทางสังคม โดยในการช าระหนี้แต่ละอาทิตย์ จะมีการรวมกลุ่มของผู้กู้ยืมใน
หมู่บ้าน และในการรวมกลุ่มจะมีการท่องบัญญัติ 16 ประการ (The 16 Decisions) ซึ่งเป็นหลักการ
ด าเนินชีวิตโดยเน้นการดูแลสุขภาพ การให้การศึกษาแก่บุตร และความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

 โดยแนวคิด Microcredit นี้ ได้รับการดัดแปลงและน าไปปรับใช้กับประเทศต่างๆทั่วโลกใน
ปัจจุบัน มี Microcredit หลากหลายรูปแบบในหลายประเทศทั่วโลก โดยหลักการที่ส าคัญที่สุดคือการให้เงินกู้
กับคนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถงึแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารทั่วไปได ้

 
 2.4.2 แนวคิด Microfinance 

Microfinance หรือ ระบบการเงินรายย่อย หมายถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่
มีรายได้ต่ าโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การรับฝากและให้กู้ แต่สถาบัน Microfinance บางแห่งก็อาจให้บริการ
รับประกันภัย และบริการรับช าระเงินด้วย (Ledgerwood, 1998 อ้างถึงใน ศุจิพงศ์ ฉัตราคม, 2550) 
Microfinance เน้นการให้เงินกู้แก่คนจน ซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถกู้จากธนาคารทั่วไปได้  เนื่องจากไม่มี
ทรัพย์สินเพื่อค้ าประกันเงินกู้ 

Microfinance และ Microcredit มีความแตกต่างกันที่ Microcredit เน้นการให้กู้ยืม
เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ Microfinance มีทั้งการให้กู้ยืมและบริการทางการเงินอ่ืนๆ เช่น การรับฝากเงิน 
เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า Microcredit เป็นส่วนหนึ่งของ Microfinance  

ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2555) ได้อธิบาย
ถึงแนวคิด และความส าคัญของ Microfinance ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) Microfinance มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการรายย่อย และคนจนในชนบทเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
บริการทางการเงินได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป 

(2) คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ าจนไม่สามารถท่ีจะออม รวมทั้งขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน และไม่มีรายได้
ประจ า ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบ เพ่ือน าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ
ได ้จึงต้องพ่ึงพิงเงินกู้นอกระบบซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงมาก 

(3) การให้สินเชื่อภายใต้ Microfinance จะไม่เน้นเรื่องการให้หลักประกันเหมือนการปล่อยกู้แบบเดิม จึง
ช่วยให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

(4) เมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จะสามารถขยายธุรกิจขนาดเล็กของตนออกไปได้ และสามารถลดความ
ยากจน เพ่ิมรายได้ เพ่ิมการออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความสามารถของตนเองได้ 

(5) ทั่วโลกมีความต้องการสินเชื่อ Microfinance มาก และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ปริมาณการให้สินเชื่อในปัจจุบัน เป็นไปอย่างจ ากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 

ในส่วนของสถาบันการเงินระดับฐานราก (Microfinance Institution) นั้น ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2555) ได้อธิบายถึงลักษณะของ Microfinance 
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Institution (MFI) ว่าอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลก าไร (NGOs) สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เครดิตยูเนียน ธนาคารเพ่ือรายย่อย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการให้บริการทางการเงิน 
จะมุ่งเน้นเฉพาะกิจกรรมการให้สินเชื่อเป็นหลัก  และให้บริการรับฝากเงิน และอาจรวมประกันภัย 
Microfinance Institution มีแหล่งเงินทุนหลักจากการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการออกหุ้นทุน และมีผู้ให้
แหล่งเงินทุนส าคัญ คือ ภาครัฐ สถาบันการเงินในประเทศ และองค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
โดยทั่วไป Microfinance Institution มีวงเงินการให้สินเชื่อไม่สูง (ตั้งแต่ 1,500 บาท ถึง 150,000 บาท) มี
ระยะเวลาปล่อยกู้สั้น (3 เดือน – 2 ปี) การปล่อยกู้ไม่เน้นการมีหลักประกัน แต่เน้นศึกษาข้อมูลสถานะของผู้กู ้
โดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ของ Microfinance Institution อยู่ที่ประมาณ 20 – 35% ต่อปี 
(ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2555) 

 

2.5 แนวคิดการช าระหนี้ 
 
 2.5.1 แนวคิดสินเชื่อ (credit) และปัญหาที่เกิดจากการให้สินเชื่อ 

Ray (1998) ได้กล่าวถึงแนวคิดสินเชื่อจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาไว้ว่า 
สินเชื่อมีความจ าเป็นส าหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการให้การบริโภคเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่
ขาดตอน (Consumption Smoothing) ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตจ าเป็นต้องมีการลงทุน และในหลายกรณี
ผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนส าหรับการลงทุน จึงจ าเป็นต้องกู้ยืม ในส่วนของการบริโภคในประเทศก าลัง
พัฒนา รายได้ของประชากรบางส่วนไม่แน่นอน เช่น การมีรายได้หลังการขายผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นไปตาม
ฤดูกาล ดังนั้น การกู้ยืมเพ่ือจัดการให้การบริโภคเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ขาดตอน จึงมีความจ าเป็น 

อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อโดยธนาคาร หรือสถาบันการเงินในระบบส่วนใหญ่นั้น มี
สถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ (ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน) และผู้กู้ มีข้อมูลที่ไม่เท่ากัน (Asymmetric Information) 
ซึ่งผู้กู้จะมีข้อมูลมากกว่าผู้ให้กู้ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น เรื่องของโครงการของตนเอง ความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนในการท าโครงการ ลักษณะนิสัยต่างๆของตน เช่น ความรับผิดชอบ การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เป็น
ต้น โดยสถานการณ์ข้อมูลที่ไม่เท่ากันนี้ น าไปสู่ปัญหาที่เกิดจากการให้สินเชื่อ ดังต่อไปนี้  

(1) Adverse selection (Hidden Information) ซึ่งได้แก่การที่ผู้ให้กู้ไม่สามารถแยกแยะผู้กู้ตาม
คุณลักษณะต่างๆได้ จึงไม่สามารถเลือกที่จะให้กู้เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าได้ (เช่น มีโครงการที่ความ
เสี่ยงต่ า มีความน่าจะเป็นที่จะช าระเงินคืนสูง) และการที่ผู้ให้กู้เพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยิ่งจะท าให้ผู้กู้ที่
มีความเสี่ยงสูงมาขอกู้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ในขณะที่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ าจะมาขอกู้เป็นสัดส่วนลดลง 
เนื่องจากผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูงคาดหวังว่า โครงการที่มีความเสี่ยงสูงของตนจะได้รับผลตอบแทนสูงด้วย 
ในขณะที่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่ าคิดว่าไม่คุ้มค่าที่ จะกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง จึงเลือกท่ีจะไม่กู้  

(2) Moral Hazard (Hidden Action) คือสถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้กู้ได้ 
เพราะผู้ให้กู้ไม่มีข้อมูลในเรื่องต่างๆของผู้กู้ เช่น ผู้ให้กู้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ กู้น าเงินไปลงทุนใน
โครงการที่กล่าวไว้จริงหรือไม่ หรือผู้กู้ใช้จ่ายเงินที่ได้กู้ยืมมาอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่ และหากผู้ให้กู้เพ่ิม
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อัตราดอกเบี้ย จะท าให้พฤติกรรมของผู้กู้เปลี่ยนไปในทางที่ท าให้ความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น ผู้กู้เลือกที่จะ
ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น (โดยหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น) หรือมีความพยายามในการช าระ
หนี้ลดลง (เนื่องจากเงินต้นรวมดอกเบี้ยมีจ านวนมากขึ้น จึงท าให้มีแรงจูงใจที่จะไม่ช าระหนี้เพิ่มข้ึน) 

ส าหรับธนาคารและสถาบันการเงินในระบบนั้น ปัญหา Adverse Selection และ 
Moral Hazard มีมาก เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินในระบบ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้ และไม่สามารถ
ตรวจตราได้ว่าเงินกู้นั้นถูกน าไปใช้ตามที่กล่าวไว้จริงหรือไม่ ดังนั้น จึงท าให้ธนาคารและสถาบันการเงินในระบบ 
จ าเป็นต้องให้ผู้กู้มีสินทรัพย์เพ่ือค้ าประกันเงินกู้ ซึ่งท าให้ผู้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่มีสินทรัพย์เพ่ือค้ าประกัน ไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ 

 2.5.2 แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าคืนเงินกู้ในกรณีกู้เป็นกลุ่ม (Group lending) 

ส าหรับผู้กู้รายย่อย ที่มีฐานะยากจน การกู้เป็นกลุ่ม (Group lending) เป็นระบบที่นัก
เศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้กู้คืนเงินได้มากกว่าการกู้รายบุคคล (Individual lending) การ
กู้เป็นกลุ่มสามารถมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ เช่น การให้กู้พร้อมกันทุกคนในกลุ่ม หรือการให้กู้
เฉพาะบางคนก่อน และให้คนที่เหลือกู้ต่อเมื่อผู้ที่กู้ไปก่อนได้ช าระหนี้แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการช าระหนี้ที่แตกต่างกันได้ เช่น การให้สมาชิกกลุ่มคนอ่ืนต้องช าระหนี้ให้หากผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่
ช าระหนี้ การตัดสิทธิ์ในการกู้ยืมของสมาชิกกลุ่มทุกคนหากสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งไม่ช าระหนี้ เป็นต้น  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวถึงกลไกที่ท าให้การกู้เป็นกลุ่ม สามารถน าไปสู่อัตรา
การช าระคืนที่สูงกว่าการกู้รายบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) การคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม (Peer-selectionหรือ Assortative Matching) โดย Ghatak (1999) 
ได้อธิบายถึงกลไกที่ Peer-selection ช่วยให้มีอัตราช าระคืนที่สูงกว่าการกู้รายบุคคลไว้ว่า หากการกู้
เป็นกลุ่มมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ที่กลุ่มได้กู้ยืม (joint liability) การที่ผู้กู้ต้อง
รวมกลุ่มกันท าให้เกิดการจับกลุ่ม และการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ดังนั้น ผู้ที่เป็นที่รู้ในชุมชนว่ามี
ความเสี่ยงในการไม่ช าระหนี้สูง (เช่น เป็นคนไม่รับผิดชอบ) จะไม่สามารถรวมกลุ่มกับผู้อ่ืนได้ ในขณะ
ที่ผู้ที่เป็นที่รู้ว่ามีความเสี่ยงในการไม่ช าระหนี้ต่ า จะสามารถรวมกลุ่มกับผู้ อ่ืนได้ โดยกลไกนี้ตั้งอยู่
ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน และรู้จักกัน มีข้อมูลของกันและกันที่ธนาคาร
ไม่มี เช่น นิสัยใจคอ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดการ
คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ท าให้กลุ่มที่เกิดขึ้นในภาพรวมมีความเสี่ยงต่ ากว่าการให้กู้ยืมรายบุคคล 
กลไกนี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันมี (local information) ซึ่งสถาบันการเงินไม่มี
ข้อมูลนี้ 

(2)  การสังเกตการณ์และควบคุมกันเองของสมาชิกในกลุ่ม (Peer monitoring) กลไกนี้หมายถึงการที่คน
ในชุมชนเดียวกัน ที่รู้จักกันและเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยกัน สามารถรับรู้ได้ว่าสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มมี
พฤติกรรมอย่างไร น าเงินกู้ที่ได้รับไปด าเนินโครงการที่กล่าวไว้จริงหรือไม่ และสามารถตักเตือน 
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ควบคุมสมาชิกที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งท าให้การกู้รายกลุ่มมีอัตราช าระคืนที่สูงกว่าการกู้
รายบุคคล  

 2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหา 

ประเวช สุพรรณพยัคฆ์ (2554) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหาว่า ประกอบด้วย
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ และปัจจัยภายในธุรกิจให้กู้ยืม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล หรือการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้กู้ แต่มีผลกระทบกับการ
ประกอบธุรกิจของผู้กู้ และอาจส่งผลให้เกิดหนี้มีปัญหาได้ 

2) ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจ นิสัยในการใช้เงิน ปัญหาสุขภาพ 
เป็นต้น 

3) ปัจจัยภายในธุรกิจให้กู้ยืม ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากภายในของธุรกิจให้กู้ยืมเอง เช่น การขาดระบบการ
ควบคุมการติดตามหนี้ที่ดี เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

 

2.6 แนวคิดการท างานในวัยสูงอายุ 
 
 2.6.1 ความจ าเป็นและความต้องการท างานในวัยสูงอายุ 

จากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณ ไม่ได้ท างานแล้ว ท าให้ไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ลดลงส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของภาวะพ่ึงพิงวัยสูงอายุ  ตามแนวโน้มของจ านวนและสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึน และจากการทีป่ระชาชนมีการออมเตรียมไว้ตั้งแต่วัยท างานเพ่ือชีวิตหลังเกษียณนั้นมี
ไม่มากนัก ประกอบกับปัญหาภาระหนี้สินที่มีจึงไม่สามารถเก็บออมได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจึงต้องพ่ึงพิง
บุตรหลานตลอดจนความช่วยเหลือจากรัฐ (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552) การ
ส ารวจประชากรสูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุอยู่ในข่าย
ที่เรียกได้ว่ามีฐานะยากจน จึงมีผู้สูงอายุจ านวนมากที่ประสบกับความยากล าบาก มีรายได้ไม่เพียงพอหรือ
เพียงพอในบางครั้ง ทีต้่องการที่จะหางานท าเพ่ือเลี้ยงชีพและเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

การส ารวจประชากรสูงอายุของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ยังพบว่ามีผู้สูงอายุ
เพียงร้อยละ 36 ที่ยังท างานอยู่ และผลการส ารวจแรงงานนอกระบบ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556 
พบว่าผู้สูงอายุที่ท างานในระบบมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ท างานอยู่ทั้งหมด และอุปสรรคของการ
ท างานในวัยสูงอายุของประเทศไทยคือ การไม่เปิดรับแรงงานผู้สูงอายุ กฎหมายที่ก าหนดการเกษียณอายุที่อายุ
น้อยเกินไป และแนวคิดเชิงลบของสังคมต่อผู้สูงอายุ 

แม้ปัจจุบันภาครัฐให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ แต่ก็ยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ และยิ่งในอนาคตเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ ยนแปลงไป
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มากกว่านี้ก็จะยิ่งเป็นการยาก นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการท างานต่อหลังวัยเกษียณ เพราะ
คิดว่ายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะท างานต่อ อีกท้ังการเพิ่มขึ้นของความยืนยาวของชีวิตท าให้ผู้สูงอายุ
มีความต้องการในด้านต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น การรักษาพยาบาล และความมั่นคงทางรายได้  (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556) ซึ่งการท างานจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่
เพ่ิมขึ้นได้ ผู้สูงอายุจ านวนมากที่ต้องการท างานเพราะไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็
ไม่ได้เข้ามาหางานในตลาดแรงงาน เพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมนั้นยาก หรือได้ผลตอบแทนต่ า ไม่
ดึงดูดให้ออกมาหางานท า และผู้สูงอายุที่ต้องการท างานแต่ยังว่างงานนั้นก็มีไม่น้อย (ราวร้อยละ 30) ดังนั้น
หากมีการขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุออกไปได้ ก็จะเป็นหนทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุที่
ต้องการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพและผู้สูงอายุที่ยังต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป ซึ่งจะท าให้
ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี การขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุให้อยู่ในตลาดแรงงาน
ได้ยาวนานขึ้นจะเป็นทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในอนาคต และช่วยเพ่ิมโอกาสหรือขยาย
เวลาในการสะสมเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณจากการท างาน และลดช่วงเวลาการเป็นภาระหรือพ่ึงพิงรัฐและ
ประชากรในวัยท างาน การท างานนอกจากจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุแล้ว  ยังสร้างความ
มั่นคงในบทบาทต่อสังคมและครอบครัว อันจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วย (นงนุช สุนทรชวกานต์ 
และ สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552) 
 
 2.6.2 รูปแบบการท างานในวัยสูงอายุ 

ปัจจุบันปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพมีมากขึ้นจากเดิม ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้แก่ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (Life-Styles) โครงสร้างของครอบครัว (Family Patterns) การหย่า
ร้าง (Divorce Rate) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) โอกาสในการศึกษา (Educational Opportunities) การ
ท างานมากกว่าหนึ่งงาน (Dual Careers) การท างานของสตรี (Working Women) และรวมถึงภาวะวิกฤติช่วง
วัยกลางคน (Midlife Crisis) และการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Life Expectancy) สิ่งเหล่านี้มาเก่ียวข้องกับการเลือก
อาชีพโดยเฉพาะของผู้ใหญ่หลังวัย 25 ปีทั้งสิ้น 

การศึกษาด้านจิตวิทยาอาชีวะที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจกับ พฤติกรรมด้าน
อาชีพของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ การเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วงของอายุ  จะสามารถท าให้การ
จัดการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของบุคคล สามารถแบ่งการฝึกอาชีพตามลักษณะ
ของพฤติกรรมในแต่ละวัยได้ดังนี้ 

1. Preparation Stage (14-24ปี) เป็นขั้นแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพ 
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ พัฒนาความสามารถของตนเอง เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอาชีพ  สมัครและ
เข้าสู่ภาวะของการท างาน หรือเลือกอาชีพอิสระ ส าหรับโปรแกรมการฝึกอบรมได้แก่ การฝึกอาชีพ ซึ่งจะมีใน
ระบบโรงเรียน โปรแกรมอาชีวศึกษาสามารถมีได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมสายสามัญ และสถานศึกษาวิชาชีพ 
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ด าเนินไปจนถึงระดับปริญญา ผู้เรียนในระยะนี้ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางอาชีพมาก่อนจึงเป็นการฝึก
อาชีพของผู้เริ่มต้น 

2. Establishment Stage (25-35 ปี) เป็นขั้นวางรากฐานการท างานในองค์การพัฒนา
ความสามารถและมนุษย์สัมพันธ์ เรียนรู้ความรับผิดชอบและการบริหาร ศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้า วางแผน
เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ แสวงหาอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพในขั้นนี้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียนจะเข้ารับการฝึกวิชาชีพนอกระบบโรงเรียน ในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้
ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพกลับมาเรียนวิชาชีพอีกครั้ง  เป็นการฝึกวิชาชีพ
ให้กับผู้ประกอบอาชีพแล้ว มีทั้งการพัฒนาอาชีพที่เป็นอยู่และการฝึกอาชีพใหม่ การศึกษาส่วนมากจะอยู่นอก
ระบบโรงเรียน 

3. Maintenance Stage (35-60 ปี) เป็นขั้นพัฒนาตนเองเพ่ือให้คงสภาพของความ
มั่นคง ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วางแผนการท างานตามเป้าหมายขององค์การ การฝึก
อาชีพในขั้นนี้ ผู้ที่อยู่ในวัยนี้ส่วนมากไม่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ แต่ต้องการพัฒนาความสามารถในการท างาน ทั้ง
ในด้านเทคนิคการท างานและความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร การจัดโปรแกรมการฝึกอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพสูงสุด ส่วนมากเป็นการศึกษาวิชาชีพนอกระบบโรงเรียน  ซึ่งไม่รวมถึง
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

4. Retirement Stage (หลัง 60 ปี) ในขั้นนี้จะการคิดและต้องตัดสินใจจะท างานเต็ม
เวลาหรือครึ่งเวลา แสวงหางานอดิเรกหรืออาชีพอิสระ แสวงหาที่พ่ึงตนเองยามชรา เตรียมแผนการส าหรับการ
มีชีวิตบั้นปลาย การฝึกอาชีพในวัยนี้วิชาชีพที่ศึกษาจะมีเป้าหมายเพ่ือเสริมรายได้  หรือเป็นงานอดิเรกโดย
กิจกรรมไม่ใช้ก าลังมาก เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ผู้ที่อยู่ในช่วงของ Preparation Stage ตอนต้นจะมีความสนใจในการประกอบอาชีพ
อิสระน้อยกว่าบุคคลที่อยู่ในระยะ Preparation Stage ตอนปลาย ผู้ที่สนใจการประกอบอาชีพอิสระมากที่สุด
จะอยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงของ Establishment Stage หลังจากนั้นความต้องการของบุคคลที่จะ
ยึดอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลักจะลดลง แต่จะมีผู้ต้องการอาชีพอิสระเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมขึ้นในระยะของ 
Maintenance Stage และ Retirement Stage ผู้สูงอายุอยู่ในระยะ Retirement Stage เมื่อต้องออกจาก
งานประจ าที่เคยท ามาตลอด นอกจากรายได้อาจจะลดลงแล้วรายจ่ายอาจจะมากขึ้นด้วย การฝึกอาชีพหรือหา
งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จึงเป็นการสร้างคุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 
2556) 

รูปแบบการท างานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท เกือบทั้งหมดเป็น
การท างานนอกระบบ (ผู้สูงอายุที่ท างานในระบบมีน้อยมากๆ) การท างานส่วนใหญ่ท างานที่เป็นกิจกรรมของ
ตนหรือครอบครัว (กุศล สุนทรธาดา, 2553) ได้แก่  
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 งานในภาคเกษตรเพ่ือยังชีพหรือขาย ซึ่งท ากันมาเป็นเวลานานและตั้งใจจะท าไปจนกว่าสุขภาพ
ร่างกายจะไปไม่ไหว มักอยู่ในรูปของเกษตรพอเพียง เพ่ือให้มีกินมีใช้ในครัวเรือน เหลือก็แบ่งขาย เป็น
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  

 รองลงมาคือการประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ผลิตของกินของใช้ เช่น ท าน้ าพริก ท าขนม เลี้ยง
ปลา ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่สามารถท าได้ที่บ้าน ใช้ต้นทุนในการด าเนินการต่ า อาศัยเงินทุนจาก
การออมหรือกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน การผลิตใช้เทคโนโลยีต่ าหรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่
ดั้งเดิม ตลาดไม่กว้าง สามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่ได้รับความสนใจจากภาครั ฐในการส่งเสริม
สนับสนุนน้อย  

 ส่วนการท างานในลักษณะของการรวมกลุ่ม มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ท างานในลักษณะวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดย
ลักษณะงานที่ผู้สูงอายุท าได้เป็นงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ สามารถน ากลับมา
ท าท่ีบ้านได้ หรือถ้าท าที่กลุ่มก็ไม่ได้ท าทุกวัน กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จและยั่งยืน มักมีการท ากิจกรรม
สม่ าเสมอ ประกอบด้วยคนหลายวัยเพราะผู้สูงอายุสามารถท าได้บางกิจกรรมที่ถนัดเท่านั้น ไม่มีปัญหา
ด้านการตลาด มีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน และสมาชิกมีรายได้สม่ าเสมอตามเกณฑ์ที่กลุ่ม
ก าหนด ที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีผู้น าที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และมีความเสียสละ 

จากการส ารวจสภาวะการท างานของประชากร ณ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2551 พบว่า
ลักษณะงานและอาชีพที่มีผู้สูงอายุท ามากที่สุดนอกเหนือจากอาชีพเกษตรและประมงอันดับ 1 คือ อาชีพการ
บริการ 2.อาชีพพ้ืนฐาน และ 3.ความสามารถทางฝีมือ นอกจากนี้การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับประเภทของงานที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุมากที่สุด พบว่าการท าไรท าสวนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมาคือ
การคาขาย งานที่ปรึกษา งานสอนหนังสือและงานระดับบริหาร ตามล าดับ ทั้งนี้หากพิจารณาประเภทของงาน
ที่เหมาะสมแยกตามสาขาเศรษฐกิจ จะพบวางานที่ผู สูงอายุคาดวาจะท าหลังเกษียณอายุ จะอยู ในภาค
การเกษตรมากที่สุด รองลงมาไดแก ภาคการขนสง ภาคการคาปลีก ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ดานสุขภาพ 
สังคมสงเคราะหและการศึกษา ตามล าดับ ซึ่งงานที่ผูสูงอายุสวนใหญตองการคือ งานที่มีลักษณะยืดหยุนมาก
ขึ้น และมีความรับผิดชอบนอยลง 

 
2.7 แนวคิดอาชีพอิสระ 
 
 อาชีพอิสระ หมายถึงอาชีพที่เป็นการประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถ
ก าหนดรูปแบบ และวิธีการด าเนินงานของตนเอง โดยเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการ เป็นทางเลือกที่มี
ความส าคัญในการสร้างโอกาสการมีงานท า ลดปัญหาการว่างงาน และสร้างโอกาสในการมีรายได้  (กระทรวง
แรงงาน, ม.ป.ป.)ถึงแม้จะมีการเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed) ซึ่งจะสามารถ
สนองความต้องการของการมีอาชีพที่ตนเองปรารถนาได้มากกว่าการเป็นลูกจ้าง แต่ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ไม่เอ้ือ
อ านวยการประกอบอาชีพอิสระรายย่อยมากนัก โดยเฉพาะระบบทุนนิยมในโลกเสรีประชาธิปไตย การแข่งขันมี
มากผู้ประกอบการรายย่อยมักเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีก าลังในการผลิตและการลงทุนสูงกว่า 
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ระบบเสรีนิยมจึงมักถูกมองว่าเป็นระบบที่ท าลายผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาลักษณะเฉพาะที่จะสามารถอยู่ได้ในโลกของการ
แข่งขันเสรี เช่น การใช้ฝีมือและการพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะขึ้นในการท างาน  ซึ่งจะสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2556) 

 
 การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบ ซึ่ง
อาจสรุปได้ดังนี ้

 เลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดว่าตนเองถนัด 

 มีการศึกษารายละเอียดของอาชีพ 

 มีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกต้อง 

 องค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เช่น ท าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ผู้ร่วมงานและ
เงินทุน 

 มีความรู้ความสามรถในการบริหารจัดการด้านเทคนิคและวิธีการ การวางแผนงานและ
การตลาด 

 
 ลักษณะที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบอาชีพอิสระคือ  

 ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจทั้งหมดให้แก่ธุรกิจหรืออาชีพที่เลือก 

 ต้องมีแรงจูงใจ เพราะหากเลือกท าเพราะต้องการหาอะไรท าซักอย่างหนึ่ง โอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จมีน้อย 

 ต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทุ่มเทให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และความกังวลก็จะ
ยิ่งท าให้สุขภาพแย่ลง 

 ต้องมีการตัดสินใจ จึงต้องกล้าตัดสินใจเรื่องต่างๆ 

 ต้องกล้าเสี่ยง เพราะไม่มีธุรกิจใดที่ไม่มีความเสี่ยง แต่ต้องเป็นการเสี่ยงอย่างฉลาด 

 ต้องมีความอดทนสูง กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
 
 ประเภทธุรกิจที่สามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจที่ส าคัญคือ 
  1. ธุรกิจการผลิต เช่น การท าอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ท าแชมพู กรอบรูป เป็นต้น 
  2. ธุรกิจบริการ เป็นการใช้แรงงาน ความรู้ความช านาญ เช่น ซ่อมรถ เสริม
  สวย นวดแผนไทย บริการซักรีด เป็นต้น 
  3. ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่เป็นการรับซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิตหรือ
  ผู้ขายส่ง แล้วมาขายให้ลูกค้า เช่น ร้านขายของช า ร้านขายเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
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  4. ธุรกิจการเกษตร เป็นการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เลี้ยง
  สัตว์หรือการท าการประมง 
 

2.8 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) 
 
 เป็นทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยา ซึ่งพัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ถึงการท ากิจกรรมต่างของบุคคล สิ่งที่
ช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเอง และมีแรงจูงใจที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการ
เรียนรู้ให้กับบุคคลโดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือ และเป็นการพัฒนาบุคคล โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
และกัน (เล็ก สมบัติ, ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์  ศักดาพร, 2554:5-6) โดยทั่วไปแล้วกิจกรรม 
(Activity) นั้นหมายถึง การที่บุคคลพอใจและกระท าการต่างๆในชีวิตประจ าวันของตน ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมี
ความเชื่อว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับกลุ่มคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากกิจกรรม
เป็นสิ่งที่ท าให้สุขภาพของผู้สูงอายุดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้สูงอายุ 
ท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้เพราะการที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใดๆก็ตาม หมายถึงผู้สูงอายุนั้นได้มี
สถานภาพและบทบาทที่อยู่ในระดับหนึ่งในสังคม จากการที่ผู้สูงอายุได้มีสถานภาพและบทบาทเหล่านั้น ท าให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะท ากิจกรรมต่างๆใน
สังคมได ้

 การที่ผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่และถูกทอดทิ้ง เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุพยายามจะแยกตัวหนีออกจาก
สังคม ซึ่งผู้สูงอายุคิดว่าบทบาทของตนเป็นบทบาทที่ต่ าต้อยกว่าบทบาทของคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตน
ไม่มีประโยชน์กับสังคม และไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ทฤษฎีกิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุพยายามรักษา
กิจกรรมของตนเมื่ออยู่ในวัยกลางคนให้มากที่สุด กล่าวคือการที่ผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น 
จะต้องพยายามรักษาระดับของกิจกรรมทางสังคมของตนไว้ กิจกรรมและบทบาทใดๆของบุคคลที่ถูกผลักดันให้
เลิกกระท า จะต้องมีกิจกรรมใหม่ๆมาทดแทน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากบุคคลใดสามารถด ารงกิจกรรมทางสังคมของ
ตนไว้ได้ จะเป็นบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข และเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในชีวิต
นอกจากนั้นกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น  โดยการแนะน าให้ผู้สูงอายุที่
รู้สึกเหงาและคิดว่าตนเป็นคนไร้ประโยชน์ ให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเป็นการกลับเข้าสู่ชีวิตสังคม และมี
กิจกรรมในด้านต่างๆเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

 ทฤษฎีกิจกรรมอธิบายบทบาทของผู้สูงอายุ  ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุว่า เป็นการท ากิจกรรมที่ส่งผลให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทฤษฎีกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุที่มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ท าให้มีความพึงพอใจในชีวิต และปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่
ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือการท ากิจกรรมใดๆ ทฤษฎีกิจกรรมยังเชื่ออีกว่ากิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข มีความเพลิดเพลินกระฉับกระเฉง สามารถตัดสินใจได้ เกิดภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง โดย
แนวคิดทฤษฎีนี้อยู่บนพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ 
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 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคมก่อนการเกษียณ กล่าวคือ
ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทที่แสดงความสามารถในสังคมมาก่อนเกษียณอายุ  จะเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
ทดแทนบทบาทที่สูญเสียไป ผู้สูงอายุประเภทนี้จะมีความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มี
ความพร้อมทางด้านรายได้ และเศรษฐกิจในครอบครัว และมีความสุข มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความคิด อารมณ์ จิตใจและสังคมของผู้สูงอายุ
กล่าวคือเมือ่เข้าสู่วัยสูงอายุหรือหลังเกษียณบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้น เช่นการสูญเสีย
คู่สมรส การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน การท ากิจกรรมจะช่วยให้มีความมั่นคงทางด้าน
อารมณ์ มีความมั่นใจในการด ารงชีวิต และเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และต้องการมี
ความสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน 

 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความคาดหวังว่า กิจกรรมที่ท าจะทดแทนความสูญเสียการท างาน
ประจ า การมีชีวิตคู่ และการเป็นพ่อแม ่และสถานะในครอบครัวและในสังคมได้ ดังนั้นกิจกรรมในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  ซึ่งอาจกลายเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุที่ควรมีต่อสังคม
ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการมีคุณค่าในชีวิตและเพ่ิมความพึงพอใจตนเองของผู้สูงอายุ 
 

 รูปแบบของกิจกรรมแบ่งได้ 3 ประเภท (The Encyclopedia of Ageing: p.11) คือ 1. 
กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็นทางการ เช่นการช่วยเหลืองานทั่วไป
ภายในครอบครัว การพบปะพูดคุย หรือการสังสรรค์กับเพ่ือนๆหรือญาติ เป็นต้น 2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ 
(Formal activity) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมัครท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคม การเข้าร่วมในกลุ่มในสมาคมหรือชมรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
ครอบครัว เป็นต้น 3. กิจกรรมที่ท าคนเดียว (Solitary activity) เป็นการท ากิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัว เป็น
กิจกรรมที่ท าภายในบ้าน เช่น การท ากิจกรรมในยามว่าง กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหรือคลายเครียด เป็นต้น 
 
  
2.9 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 เล็ก สมบัติ และคณะ (2551) ได้ท าการศึกษาแนวทางการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 
พบว่า ปัจจัยภายนอก ที่มีความส าคัญต่อการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุคือ นโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความส าคัญกับผู้สูงอายุ การออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดกรอบการ
ท างานของกองทุน และการที่กองทุนผู้สูงอายุอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ท าให้กองทุนสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการ
ของกองทุน คือการขาดความร่วมมือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ระดับจังหวัด นอกจากนี้ผลการประเมิน ปัจจัยภายใน ของกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งคือ
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กองทุนเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีลักษณะยืดหยุ่นและมีระเบียบ ประกาศ ข้อก าหนดและค าสั่งเป็นแนว
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ รูปแบบการให้บริการที่ไม่หลากหลาย ไม่มีแผนการ
ด าเนินการ และการบริหารจัดการด้านการเงินที่อิงระเบียบราชการ ท าให้ขาดความคล่องตัว 
 คณะผู้วิจัยได้เสนอยุทธศาสตร์ส าหรับการบริหารจัดการกองทุนไว้ 4 ยุทธศาสตร์คือ 1) 
เสริมสร้างศักยภาพของกองทุนให้เอ้ือต่อการสร้างโอกาสส าหรับผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า โดยการพัฒนาให้
กองทุนเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การก ากับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้มี
การบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและคล่องตัว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนปรับโครงสร้างภายในกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ  และมีการติดตามประเมินผลที่
ชัดเจนและเป็นระบบ 2) การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 
3) การพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และ 4) การส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนของ
กองทุนผู้สูงอายุ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์กองทุน และการระดมทุนจากภาคเอกชน 
 
 ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ (2554) ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้กู้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทโครงการมากที่สุด คือชมรมผู้สูงอายุและสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัด 
 ผลการติดตามและประเมินกองทุน จะพิจารณาใน 3 ด้านคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลกระทบของเงินกู้รายบุคคล เงินกู้รายกลุ่ม และโครงการ ในด้านประสิทธิภาพพิจารณาจากการน าเงินไปใช้
ตามแผน และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือด าเนินกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่ผู้กู้ทั้ง
สองกลุ่มมีการน าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามแผน แต่ไม่มีการท าบัญชีค่าใช้จ่าย ส่วนโครงการร้อยละ 80 
มีการด าเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด และน าเงินไปใช้ในกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
พบว่าผู้ที่ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผน ส่วนใหญ่เกิดจากการอนุมัติเงินทุนที่ล่าช้า และเกณฑ์การ
พิจารณาให้ทุนยังไม่เหมาะสม 
 ด้านประสิทธิผลของกองทุน พิจารณาจากการน าเงินกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ
ความสามารถจ่ายเงินคืนแก่กองทุน พบว่าผู้กู้รายบุคคลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 น าเงินไปประกอบอาชีพทั้ง
อาชีพเดี่ยวและอาชีพเสริม และอาชีพส่วนใหญ่คือค้าขาย และการเกษตร ในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มก็มีการน าเงิน
ไปประกอบอาชีพเกษตร หัตถกรรม และค้าขาย ส่วนการส่งเงินคืนพบว่าผู้กู้รายบุคคลส่วนใหญ่ สามารถส่งเงิน
คืนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีเพียงร้อยละ 10 ที่ส่งเงินคืนล่าช้า และร้อยละ 0.8 ไม่ได้ส่งเงินเลย ในขณะที่ผู้กู้ราย
กลุ่มกว่าร้อยละ 16 มีการค้างช าระ ทั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่ผู้สูงอายุมีอายุมากเกิน ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง การเจ็บป่วย และการขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในส่วนของกิจกรรมหลักที่
โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินน าไปใช้คือ โครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการตามแผน โดยปัจจัยความส าเร็จประกอบด้วย ประสบการณ์และภูมิปัญญา
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ที่หลากหลายของสมาชิก การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ วิสัยทัศน์ของผู้น าและการมีองค์กรภาคีเครือข่าย 
ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ การอนุมัติโครงการล่าช้า และเงินทุนที่ได้รับไม่เพียงพอ 
 ด้านผลกระทบพิจารณาจากรายได้จากอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน ความต่อเนื่องของอาชีพ 
และความพึงพอใจต่อกองทุน ซึ่งผลการศึกษาทั้งผู้กู้รายบุคคล และรายกลุ่ม พบว่ามีผู้ไม่มีงานท าลดลง และมี
การประกอบอาชีพเสริมมากข้ึน และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน โดยกว่าร้อยละ 85 ของผู้กู้รายบุคคลประกอบอาชีพที่
ดีขึ้นหลังจากได้รับทุน เพราะได้น าเงินทุนไปขยายงานและมีก าลังใจ ส่วนสาเหตุที่ผู้ได้รับเงินทุนตอบว่าการ
ประกอบอาชีพไม่ดีข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจากการมีอายุมาก ปัญหาสุขภาพ และเงินทุนที่มีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการให้กู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพของกองทุนมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในหลายๆด้าน ใน
ส่วนของโครงการก็พบว่า การได้รับการสนับสนุนทุนท าให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรู้และได้มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา เกิดความสามัคคี และสามารถน าไปขยายต่อในชุมชนได้ และมีความพึงพอใจต่อกองทุนใน
ระดับมาก 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุในระดับนโยบาย ผู้วิจัย
เสนอให้เน้นการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน เพ่ิม
บทบาทการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามโครงการ และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้อนุมัติ ในส่วน
ของข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการเสนอว่า ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติเงิน ทั้งด้านการปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้กู ้และข้อมูลที่ควรเพิ่มในแบบฟอร์ม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังเสนอให้มีการส ารวจความต้องการ
ในการท ากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือกองทุนจะได้น ามาเป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทุน
ให้ครอบคลุมประเด็นด้านสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง และควรมีการศึกษา ติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และชัดเจน เกี่ยวกับการน าเงินไปประกอบอาชีพ และจัดท าโครงการ และ
สามารถอธิบายจุดเด่นและจุดด้อยของการด าเนินงานได้ 
  
 รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน (2555) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและ
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุ โดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ หรือกองทุนหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟัง และระดมความคิดเห็น เพ่ือได้ความเห็นที่หลากหลาย
และมีความชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลังโดยการจัดสนทนากลุ่ม และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เคยขอรับทุน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ใน
พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ของแก่น และพัทลุง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนผู้สูงอายุ 

 ผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการพบว่า (1) การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหาร
ของส่วนราชการ ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพ การขอต าแหน่งงานและครุภัณฑ์ท าได้
ล าบาก ขาดการประชาสัมพันธ์ (2) การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้การด าเนินการพิจารณาทุนมี
ความล่าช้า เพราะการพิจารณามาจากส่วนกลางเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการตัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสม และ
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บางกรณีมีการให้แก้ไขหลายรอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ (3) การเขียนโครงการเป็นเรื่องยาก
ส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงกองทุน (4) การประเมินติดตามผลยังไม่มีการ
ด าเนินการที่ชัดเจน การประเมินผลล่าช้า และเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลไม่ชัดเจน (5) กิจกรรมของ
กองทุนผู้สูงอายุ ควรมีการขยายให้ครอบคลุมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 

 ผลการศึกษาด้านกลไกการเงินการคลัง พบว่า การที่รายได้หลักของกองทุนมาจากเงิน
งบประมาณเป็นหลัก เงินจากแหล่งทุนอ่ืนมีน้อยมาก ท าให้ความมั่นคงของเงินรายได้มีน้อย และส่งผลต่อการ
ก าหนดแผนงานของกองทุน และเงินทุนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงควรมีการหาแหล่งทุนจากแหล่ง
อ่ืน เช่น เงินเบี้ยยังชีพ เงินจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุพบว่า การมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุของผู้สูงอายุมีน้อย 
กองทุนยังขาดการประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขกองทุนมีความยุ่งยาก และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
กระบวนการกลั่นกรอง หรือตัดสินใจในเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุให้มากข้ึน 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้สรุปผลจากการศึกษา และเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ 
และกลไกการเงินการคลังส าหรับกองทุนผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ 

(1) การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวขึ้น โดยระยะต้นอาจมีการผลักดันให้กองทุน
ผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นกอง เพ่ือเพ่ิมอัตราก าลังของบุคลากร และระยะยาวหากมี
ภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ก็อาจมีการผลักดันให้กองทุนผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการในรูปองค์กรอิสระ 
นอกจากนี้ ยังควรมีการเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านกองทุนในส่วนภูมิภาคให้มีอย่างน้อยทุกจังหวัด 

(2) ควรมีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้มีสัดส่วนของตัวแทนผู้สูงอายุ หรือ
ตัวแทนองค์กรผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันสัดส่วนของตัวแทนผู้สูงอายุมีเพียง 2 คนจาก
จ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารงานกองทุน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุน 

(3) ควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจของกองทุน ไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการ
พิจารณากลั่นกรอง และการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมด จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองใน
แต่ละจังหวัด โดยการก าหนดวงเงินสนับสนุนแต่ละจังหวัด เช่น อิงตามจ านวนผู้สูงอายุหรือจ านวน
ประชากรและควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ โดยใช้เกณฑ์วงเงินที่สนับสนุนเพ่ือให้การ
พิจารณารวดเร็วขึ้น เช่นให้อ านาจคณะกรรมการประจ าจังหวัด เป็นผู้อนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ หรือโครงการที่มีวงเงินไม่มากนัก ส่วนโครงการที่มีขนาดใหญ่มีการพิจารณาอนุมัติ  โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุน 

(4) ควรมีการก าหนดแผนงานในการด าเนินการที่ชัดเจน และก าหนดประเด็นของโครงการที่จะสนับสนุน
เพ่ือเป็นกรอบให้ผู้เสนอโครงการได้พัฒนาโครงการตรงตามเป้าหมายของกองทุน 
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 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกระบบการคลัง 

 (1) ควรมีการหาแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจ าปี ซึ่งจากการศึกษาแหล่งทุน
ของกองทุนอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศพบว่า แหล่งทุนที่มีความเป็นไปได้คือรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
เงินบริจาค 

 (2) สนับสนุนการกระจายอ านาจไปยังระดับจังหวัด โดยมีการจัดสรรกรอบงบประมาณ
ส าหรับการกู้ยืมและการสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละจังหวัด โดยงบประมาณส าหรับแต่ละจังหวัดควรขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัด ความต้องการในการกู้ยืมในช่วงก่อนหน้า ความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้สูงอายุ และยังควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณส าหรับค่าตอบแทน อุปกรณ์ส านักงาน และสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุน
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม 

 จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ข้างต้น และการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ สามารถน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1 

  
 รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน, (2555) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเริ่มด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ “กองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 17 
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นทุนส าหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
พัฒนาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ทั้งนี้ 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึงและเป็นธรรม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถูก
จัดตั้งอยู่ในกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการบริหารจัดการโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้แทนองค์กรคนพิการ เป็น
อนุกรรมการอีก 16 คน โดยมีเลขาธิการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกองทุน (เช่น การด าเนินการ
เกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์) และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ ก าหนดวงเงินและ
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รายการค่าใช้จ่าย โดยคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมกันทุกเดือนเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ และเห็นชอบ
ในการจ่ายเงินกองทุน  

 กิจกรรมที่สนับสนุนประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 1. การบริการให้กู้ยืมเงินแก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ เพ่ือเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายละไม่เกิน 40,000 บาท รายกลุ่มๆละไม่
เกิน 1 ล้านบาท โดยผ่อนช าระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ 2. การสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมีรายได้มาจากหลายแหล่ง ดังต่อไปนี้ 

1. ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการตาม
 พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่โอนมาตามมาตรา 42 

2. เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ทั้งนี้ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 คนพิการ 

3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 
4. เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม 
5. เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 34 
6. ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
7. รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
8. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 
9. รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายก าหนด 
10. รายได้อ่ืน 

 ในปีงบประมาณ 2554 กองทุนได้รับรายได้หลักร้อยละ 65.5 จากการออกสลากการกุศลงวด
พิเศษเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีรายได้ร้อยละ 18.2 จากสถานประกอบการ ร้อย
ละ 10.6 จากเงินช าระหนี้จากลูกหนี้กองทุน ร้อยละ 4.7 จากเงินงบประมาณจากรัฐบาล ร้อยละ 0.8 จาก
ดอกเบี้ยรับ และเพียงร้อยละ 0.1 จากเงินบริจาค  

 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุนเพ่ือการพัฒนาทางสังคมที่เน้น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสเช่นเดียวกับกองทุนผู้สูงอายุ อีกทั้งกิจกรรมที่กองทุนให้
การสนับสนุนก็มีความคล้ายคลึงกัน คือ การสนับสนุนการกู้ยืมเพ่ือการประกอบอาชีพและการสนับสนุน
โครงการ แต่จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นเช่น 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะให้การกู้ยืมเงินส าหรับผู้ดูแลคนพิการด้วย ซึ่งกองทุน
ผู้สูงอายุให้กู้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น และจ านวนเงินสูงสุดที่ให้กู้สูงถึง 40,000 บาทส าหรับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในขณะที่กองทุนผู้สูงอายุก าหนดไว้ที่ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วน



32 
 

ของคนพิการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีสูงกว่าสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายต่อการบริหารจัดการกองทุน 
 
 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (2553) ได้จัดท ารายงานการวิจัย “การพัฒนา
ระบบบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : การจัดหารายได้และผลประโยชน์” โดยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบบริหารกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลายประการ บางส่วน
ของข้อเสนอแนะได้แก่ การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากสถานประกอบการ ที่ไม่รับคนพิการเข้าท างานตามที่
กฎหมายก าหนดและศึกษาแนวทางการเพ่ิมรายได้ ตามกฎหมายด้วยภาษีของสินค้า หรือบริการที่เป็นเหตุแห่ง
ความพิการ และการออกสลาก การจัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับองค์กรด้านคนพิการ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอย่างต่อเนื่อง 
 
 คณะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
สร้างระบบติดตาม และประเมินผลกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และได้สรุปปัญหาเกี่ยวกับ
การติดตามเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไว้ดังต่อไปนี้ (1) การใช้เงินไม่ตรง
วัตถุประสงค์ โดยผู้กู้ยืมขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการลงทุน (2) คนพิการไม่เข้าใจว่าเป็น
การกู้ยืม คิดว่าเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการ ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้คืน (3) มีการฝากเจ้าหน้าที่รัฐหรือญาติไป
ส่งคืนให้ แต่บุคคลดังกล่าวไม่น าเงินมาช าระคืน (4) คนพิการเป็นผู้กู้ยืมกองทุน แต่น าไปให้ญาติหรือผู้อ่ืนเป็น
คนใช้เงิน และผู้นั้นไม่ช าระคืนให้ (5) การเดินทางไปช าระเงินที่ส านักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดใช้เวลา
มาก (6) กองทุนยังขาดฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อมูลการกู้ยืม และรายละเอียดส่วนตัวของผู้กู้ยืม 
ทั้งนี้ คณะนักวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะบางส่วนไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) ควรมีการท าความเข้าใจกับคนพิการที่มาท าการกู้ยืม ในเรื่องระเบียบและข้อบังคับในการกู้ยืม 
และการน าเงินที่ได้มาใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ 

(2) ควรมีการประเมินว่าคนพิการที่มาท าการกู้ยืมมีความสามารถเพียงพอในการประกอบอาชีพ
หรือไม่ และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกู้ยืม 

(3) ควรมีการติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ทราบ
ปัญหาและให้ค าแนะน าได้อย่างทั่วถึง 

(4) ภาครัฐควรมีการจัดท าฐานข้อมูลในเรื่องของอาชีพของคนพิการที่มากู้ยืม เพ่ือน ามาจัดท าการ
อบรมเรื่องอาชีพและการออมเงินได้อย่างเหมาะสม 

 
 ศิริพร ศิริปัญญวัฒน์ และสาคร ศรีสวัสดิ์ (2550) ได้ศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ซึ่งก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544) โดยปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แก่ 

1) เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
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2) ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง 
3) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม 
5) กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

 
 และวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แก่ 

1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุน (พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจ าเป็นเร่งด่วน) 

2) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ (จัดระบบเงินกองทุน บริหาร
จัดการเงินกองทุน) 

3) เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง (การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
ความคิดริเริ่ม เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง) 

4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก (เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต) 
5) เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง (เศรษฐกิจ สังคม) 

 

 และได้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ 
โดยแยกเป็นปัจจัยเกี่ยวกับประชาชน ปัจจัยเกี่ยวกับรัฐบาล และปัจจัยเกี่ยวกับธนาคาร โดยปัจจัยบางส่วนที่
เกี่ยวกับประชาชน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน (เช่น ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของการ
เป็นเจ้าของทุน การรักษาผลประโยชน์ของกองทุน) ความรับผิดชอบ และการมีวินัยในการช าระเงิน (2) 
คุณภาพกรรมการและการเลือกสรรกรรมการ ส าหรับคุณภาพกรรมการ ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ความเสียสละ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ (3) ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน โดย
กรรมการในบางกองทุนยังไม่สามารถสื่อสารให้สมาชิกกองทุนเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับได้ดีนัก ยังมีผู้ที่เข้าใจ
ผิดว่าเงินกองทุนเป็นเงินของรัฐบาล หากไม่มีเงินจ่ายก็ให้จ่ายดอกเบี้ยก่อนได้ หรือหากเงินหมดทางรัฐจะน ามาให้
ใหม่อีก เป็นต้น (4) วัฒนธรรมท้องถิ่น อันได้แก่การประนีประนอม จึงท าให้ไม่มีการฟ้องร้องเมื่อสมาชิกไม่ช าระ
หนี้คืน ซึ่งเป็นท าให้สมาชิกรายอ่ืนเลียนแบบการไม่ช าระหนี้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองบางส่วนไว้ดังต่อไปนี้ (1) ควรสร้างความตระหนักแก่สมาชิกว่า เงินกองทุนเป็นเงินของทุกคน 
ไม่ใช่เงินของรัฐบาล และควรปลูกฝังเรื่องการน าเงินไปใช้ให้ถูกต้อง (2) ควรเน้นให้กรรมการมีการสื่อสารกับ
สมาชิกมากขึ้น และหากกองทุนใดมีปัญหา ควรให้เครือข่ายชุมชนทุกระดับเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ (3) ภาครัฐ
ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคลของกองทุน เพ่ือให้สมาชิกทราบบทบาทและกฎระเบียบอย่าง
ถูกต้อง  

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า แนวคิดการประเมินผล
แบบซิปโมเดล เป็นการประเมินผลตามขั้นตอนการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินที่ได้จึงมีความ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ และมีแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินที่ชัดเจน 
ผู้วิจัยจึงน าขั้นตอนการประเมินแบบซิปโมเดลมาประยุกต์ใช้  ในการก าหนดกรอบการประเมินการด าเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุ โดยเน้นการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของกองทุน อย่างไรก็ตามการ



34 
 

ประเมินผลแบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impacts) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการ
เท่าที่ควร จึงได้น าแนวคิดการประเมินความคุ้มค่ามาร่วมในการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการ
ประเมินผลผลิตของกองทุน จะเน้นการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตในมิติของ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และผลกระทบ 
 
 นอกจากนี้ผลจากการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดกองทุนผู้สูงอายุจะใช้เป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมและตัวชี้วัดในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ หรือข้อก าหนดของกองทุน ในขณะที่แนวคิด
กองทุนกู้ยืมรายย่อย แนวคิดการช าระหนี้ และแนวคิดการท างาน แนวคิดอาชีพอิสระและแนวคิดกิจกรรม จะ
ใช้เป็นกรอบในการก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผล เพ่ือค้นหาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ หรือเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมหลักของกองทุน โดยผลที่ได้จะน าไปเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการของกองทุนต่อไปดังแสดงในภาพที่ 1 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของกิจกรรมด้านต่างๆของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนเพ่ือวิเคราะห์เชิง
ลึกถึงสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ และที่เป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ ในการด าเนินกิจกรรมของผู้รับ
การสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ  ในกิจกรรมหลักทั้ง 3 ด้านของกองทุนผู้สูงอายุ วิธีการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 ประชากรที่ศึกษา 
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุน 

3กลุ่มหลัก คือ  
 1. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ 2550 – 2557 
ประชากรตัวอย่างในกลุ่มที่1 คือผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ จะถูกแบ่งตามกิจกรรมที่กองทุน
ผู้สูงอายุให้การสนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 2) 
กลุ่มผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 3) กลุม่องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทุนด าเนินโครงการ 

 2. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 3. ตัวแทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุในจังหวัด
หรือตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด 

 

 การเลือกตัวอย่าง 
 

 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบของการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ จึงก าหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจงโดยมีรายละเอียด
ในการคัดเลือกตัวอย่างดังนี้ 
 
 1. ในแต่ละภาค คัดเลือกจังหวัดที่มีผู้กู้รายบุคคลมากกว่า 50 รายขึ้นไปและมีโครงการอย่าง
น้อย 5 โครงการระหว่างปีงบประมาณ 2550 – กรกฎาคม 2557 
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 2. จากจังหวัดตัวอย่างในข้อ 1 คัดเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระตั้งแต่ 2 
งวดขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลสูงมา 1 จังหวัด 
 3. จากจังหวัดตัวอย่างในข้อ 1 คัดเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระตั้งแต่ 2 
งวดขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ 30 และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลต่ ามา 1 จังหวัด 
 4. หากจังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่างในข้อ 2 และ 3 ไม่มีตัวอย่างผู้กู้รายกลุ่มจะเลือกตัวอย่างผู้กู้
รายกลุ่มจากจังหวัดอ่ืนที่อยู่ในภาคเดียวกันแทน โดยรายชื่อจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างมีดังนี้ (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก) 

 กรุงเทพมหานคร 

 ภาคกลาง ประกอบด้วย ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเลือกพระนครศรีอยุธยาส าหรับสัมภาษณ์
ผู้กู้รายกลุ่ม 

 ภาคเหนือ ประกอบด้วย แพร่ เชียงราย และเลือกเชียงใหม่ส าหรับสัมภาษณ์ผู้กู้รายกลุ่ม 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อุบลราชธานี และ สกลนคร 

 ภาคใต้ ประกอบด้วย พัทลุง และชุมพร 
 5. เลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามรายชื่อผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล รายชื่อผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม และ รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ในจังหวัดที่ตกเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลจ านวน 10 รายต่อจังหวัด โดยแบ่งเป็นผู้ทีไม่ค้างช าระ 5 
ราย และผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 5 ราย 

 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่มจ านวน 1-2 กลุ่มต่อภาค โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค้างช าระ 1 
กลุ่ม และกลุ่มที่ค้างช าระ 1 กลุ่ม (ถ้ามี) 

 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจ านวน 2 โครงการต่อจังหวัด 
  
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ 
2550 – 2557 โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม และผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ และ ตัวแทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุ ในแต่ละจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง  
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 การสนทนากลุ่ม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ  

 
 สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละจังหวัดดังแสดงในตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจ าแนกตามประเภทกิจกรรมในแต่ละจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง 
ภาค/จังหวัด ประเภทกิจกรรม 

กู้รายบุคลคล กู้รายกลุ่ม โครงการ 
ไม่ค้างช าระ ค้างช าระ ไม่ค้างช าระ ค้างช าระ 

กรุงเทพฯ √ √ √ - √ 
ภาคกลาง 

 ลพบุรี 
 ประจวบคีรีขันธ์ 
 อยุธยา 

 
√ 
√ 
- 

 
√ 
√ 
- 

 
- 
- 
√ 

 
- 
- 
√ 

 
√ 
√ 
- 

ภาคเหนือ 
 แพร่ 
 เชียงราย 
 เชียงใหม่ 

 
√ 
√ 
- 

 
√ 
√ 
- 

 
- 
- 
√ 

 
- 
- 
- 

 
√ 
√ 
- 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อุบลราชธานี 
 สกลนคร 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
√ 
- 

 
√ 
- 

 
√ 
√ 

ภาคใต้ 
 พัทลุง 
 ชุมพร 

 
√ 
√ 

 
√ 
√ 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
√ 
√ 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยจะท าการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารประกอบการวิจัย  

ทั้งนี้ข้อมูลหลักในการวิจัยได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยค าถามปลายเปิด และการ
สนทนากลุ่ม ในส่วนของข้อมูลประกอบได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในการ
เก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยจะขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น อายุ รายได้จากการประกอบอาชีพ ก่อน
ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาและค าส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่ม รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
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ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนดในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างโดยท า
การสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายบุคคลจ านวน 5 คน และผู้กู้ยืมรายกลุ่มจ านวน 1 กลุ่มในแต่ละจังหวัด 

(2) ผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่ค้างช าระหนี้ในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยท าการสัมภาษณ์ผู้
กู้ยืมรายบุคคลจ านวน 5 คน และผู้กู้ยืมรายกลุ่มจ านวน 1 กลุ่ม (ถ้ามี) ในแต่ละจังหวัด 

(3) ผู้ด าเนินโครงการในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างโดยท าการสัมภาษณ์ผู้ด าเนินโครงการจ านวน 2 
โครงการในแต่ละจังหวัด 

(4) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่กองทุนรวมทั้งในแต่ละจังหวัดที่ตก
เป็นตัวอย่าง  

(5) ตัวแทนสาขาสภาผู้สูงอายุประจ าจังหวัด หรือองค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดที่
ตกเป็นตัวอย่าง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางค าถาม 
 
 (1) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์การกู้ยืมเงิน รวมทั้งค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้ โดยจะด าเนินการ 
5 ด้านคือ 

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยวัดจากความเหมาะสมของการใช้เงินจากกองทุนเพ่ือการประกอบ
อาชีพรายบุคคลรายกลุ่ม และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 

 การวิเคราะห์ประสิทธิผล โดยวัดจากการที่ผู้สูงอายุน าเงินจากกองทุนผู้สูงอายุไปด าเนินงาน โดยเน้น
ข้อค าถามเก่ียวกับการมีอาชีพจากการกู้เงินจากกองทุน และความสามารถในการจ่ายเงินคืนกองทุน 

 การวิเคราะห์ผลกระทบ โดยวัดจากผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้สูงอายุหลังจากที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน โดยเน้น
ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

 การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของลูกหนี้ที่ค้างช าระหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพ
รายบุคคลและรายกลุ่ม 

  วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์และปัจจัยด้านต่างๆของผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่ค้างช าระ
หนี้และผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 
 

 ในส่วนที่หนึ่ง (ข้อ 1-3) ของการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์จาก
งานวิจัย “การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ” ของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ
คณะ (2554) ส าหรับส่วนที่สอง (ข้อ 4-5) เป็นการเน้นวิเคราะห์ปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 
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แนวทางข้อค าถามส าหรับผู้กู้ยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มทุกคนที่สัมภาษณ์  (โดยค าถามในส่วนนี้จะ
เหมือนกันทุกคน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ของผู้ที่ค้างช าระหนี้ และผู้ที่สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด) มีดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล: เพศ อายุ ระดับการศึกษา สุขภาพ อาชีพที่ประกอบก่อนกู้เงินจากกองทุน 
ทักษะในการประกอบอาชีพที่ประกอบหลังจากได้รับเงินจากกองทุน 

 ปัจจัยด้านครอบครัว: สถานภาพสมรส การอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกในครัวเรือน การเกื้อหนุน
ภายในครอบครัว 

 ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน: ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านและคนในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน 

 ปัจจัยด้านการน าเงินที่กู้ยืมจากกองทุนไปด าเนินงาน: การน าเงินกู้จากกองทุนไปประกอบ
อาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ความสามารถในการ
จ่ายเงินคืนกองทุน ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินชีวิตหลังจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน : การติดต่อกับเจ้าหน้าที่กองทุน การ
เดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิธีการช าระเงินกู้ การติดตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมโดยเจ้าหน้าที่กองทุน ความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของกองทุน 

 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้กู้ยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม จะ
แบ่งเป็นเป็นกลุ่มทีไ่ม่ค้างช าระหนี้และกลุ่มที่ค้างช าระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายบุคคลทีไ่ม่ค้างช าระ 

 1.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร 

 1.2 ข้อมูลกองทุน: 

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายจุากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร 

 ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน 

 ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง  

 ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจ านวนมาก 
หาผู้ค้ าล าบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)  

 ด าเนินการขอทุนด้วยตัวเองหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร 
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 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่  

 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ ต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่ 

 1.3 ประสิทธิภาพ:  

 อาชีพก่อนขอรับทุน อาชีพที่ขอรับทุน  

 จ านวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ  

 น าเงินไปใช้ท าอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

 ท าบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่  

 เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามท่ีขอไปหรือไม ่หากไม่พอท าอย่างไร  

 การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม 

 1.4 ประสิทธิผล:  

 ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด 

 เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามท่ีคิดไว้หรือไม่  

 เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จ่ายคืนอย่างไร (จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหน
และจ่ายครั้งละเท่าใด)  

 การจ่ายคืนยุ่งยากไหม  

 มีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ หากมีเป็นอย่างไร  

 ส่วนใหญ่เงินที่คืนกองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก  

 หักเงินส่วนที่จ่ายคืนแล้วมีเงินเหลือเก็บหรือไม่  

 1.5 ผลกระทบ: หากมีเงินเหลือหรือรายได้หลังจ่ายเงินคืนกองทุน น าไปใช้ท าอะไรบ้าง ท่าน
คิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง อย่างไร  

 1.6 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการท างานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก 
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเก่ียวกับการด าเนินการในด้านใดบ้าง  

 
2. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายกลุ่มทีไ่ม่ค้างช าระ 

 2.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร 
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 2.2 ข้อมูลของกลุ่ม: จ านวนสมาชิกในกลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพใด ความเป็นมาของ
กลุ่ม ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม การจัดการภายในกลุ่มท าอย่างไร 

 2.3 ข้อมูลกองทุน: 

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร 

 ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน 

 ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง  

 ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจ านวนมาก 
หาผู้ค้ าล าบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)  

 ใครเป็นผู้ด าเนินการขอทุนหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร 

 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่  

 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ ต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่ 

 2.4 ประสิทธิภาพ:  

 อาชีพก่อนขอรับทุนของสมาชิกแต่ละคน อาชีพที่ขอรับทุน  

 จ านวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ  

 น าเงินไปใช้ท าอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

 ท าบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่  

 เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามท่ีขอไปหรือไม่ หากไม่พอท าอย่างไร 

 การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม 

 2.5 ประสิทธิผล:  

 ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด 

 เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามท่ีคิดไว้หรือไม่  

 เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จัดสรรการจ่ายคืนอย่างไรภายในกลุ่ม (จ่าย
พร้อมกันหรือหมุนเวียนกัน จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหนและจ่ายครั้งละเท่าใด)  

 การจ่ายคืนยุ่งยากไหม  

 ท่านมีปัญหาในการจ่ายคืนอย่างไรบ้าง  

 ส่วนใหญ่เงินที่จ่ายคืนกองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก  

 หักเงินส่วนที่จ่ายคืนแล้วมีเงินเหลือเก็บหรือไม่  
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 2.6 ผลกระทบ: หากมีเงินเหลือหรือรายได้หลังจ่ายเงินคืนกองทุน น าไปใช้ท าอะไรบ้าง ท่าน
คิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง อย่างไร  

 2.7 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการท างานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก 
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเก่ียวกับการด าเนินการในด้านใดบ้าง  

 
3. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายบุคคลทีค่้างช าระ 

 3.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร 

 3.2 ข้อมูลกองทุน: 

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร 

 ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน 

 ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง  

 ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจ านวนมาก 
หาผู้ค้ าล าบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)  

 ด าเนินการขอทุนด้วยตัวเองหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร 

 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่  

 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ หรือต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่ 

 3.3 ประสิทธิภาพ:  

 อาชีพก่อนขอรับทุน อาชีพที่ขอรับทุน  

 จ านวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ  

 น าเงินไปใช้ท าอะไรบ้าง ใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

 ท าบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่  

 เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามท่ีขอไปหรือไม่ หากไม่พอท าอย่างไร  

 การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม 

 3.4 ประสิทธิผล:  

 ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด 
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 เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามท่ีคิดไว้หรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด 

 เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จ่ายคืนอย่างไร (จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหน
และจ่ายครั้งละเท่าใด)  

 มีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ หากมีเป็นอย่างไร  

 หากท่านจ่ายคืนบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้จ่ายคืนไม่ได้ตามก าหนด ส่วนใหญ่เงินที่คืน
กองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก การจ่ายเงินคืนยุ่งยากหรือไม่  

3.5 การติดตามหนี้:  

 หลังจากท่านไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามสัญญา ท่านท าอย่างไร (ติดต่อใคร หรือขอความ
ช่วยเหลือจากใคร) 

 ท่านคิดว่าการค้างช าระเงินกองทุนส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร ต่อผู้ค้ าอย่างไร และต่อ
ครอบครัวท่านอย่างไร 

 หากปัจจุบันท่านยังค้างช าระเงินคืน ท่านคิดว่าท่านจะสามารถจ่ายเงินคืนได้หรือไม่ อย่างไร  

 ท่านทราบเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการหากไม่สามารถจ่ายเงินคืนใช่หรือไม่ ทราบก่อนหรือ
หลังกู้ยืม 

 ท่านได้รับการติดต่อจากกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุนอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเงินค้างช าระ 

 ท่านต้องการให้กองทุนช่วยเหลืออย่างไรเกี่ยวกับเงินค้างช าระ 

 3.6 ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีข้ึนหรือแย่
ลง อย่างไร  

 3.7 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการท างานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก 
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเก่ียวกับการด าเนินการในด้านใดบ้าง  

 
4. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายกลุ่มทีค่้างช าระ 

 4.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร 

 4.2 ข้อมูลของกลุ่ม: จ านวนสมาชิกในกลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีประกอบอาชีพใด ความเป็นมาของ
กลุ่ม ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม การจัดการภายในกลุ่มท าอย่างไร 

 4.3 ข้อมูลกองทุน: 

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร 
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 ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน 

 ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง  

 ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจ านวนมาก 
หาผู้ค้ าล าบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)  

 ใครเป็นผู้ด าเนินการขอทุนหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร 

 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่  

 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ 

 4.4. ประสิทธิภาพ:  

 อาชีพก่อนขอรับทุนของสมาชิกแต่ละคน อาชีพที่ขอรับทุน  

 จ านวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ  

 น าเงินไปใช้ท าอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่  

 ท าบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่  

 เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามท่ีขอไปหรือไม่ หากไม่พอท าอย่างไร 

 การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม 

 4.5 ประสิทธิผล:  

 ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด 

 เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามท่ีคิดไว้หรือไม่  

 เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน ท่านเคยจ่ายคืนบ้างหรือไม่ จัดสรรการจ่ายคืน
อย่างไรภายในกลุ่ม (จ่ายพร้อมกันหรือหมุนเวียนกัน จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหนและจ่ายครั้ง
ละเท่าใด)  

 การจ่ายคืนยุ่งยากไหม  

 ท่านมีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ อย่างไรบ้าง  

 หากท่านจ่ายคืนบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้จ่ายคืนไม่ได้ตามก าหนด ส่วนใหญ่เงินที่คืน
กองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก การจ่ายเงินคืนยุ่งยากหรือไม่  

4.6 การติดตามหนี้:   

 หลังจากกลุ่มท่านไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามสัญญา ท่านท าอย่างไร สมาชิกกลุ่มแก้ปัญหา
อย่างไร (ติดต่อใคร หรือขอความช่วยเหลือจากใคร) 
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 ท่านคิดว่าการค้างช าระเงินกองทุนส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร ต่อสมาชิกกลุ่มอย่างไร ต่อผู้
ค้ าอย่างไร และต่อครอบครัวท่านอย่างไร 

 หากปัจจุบันท่านยังค้างช าระเงินคืน ท่านคิดว่าท่านจะสามารถจ่ายเงินคืนได้หรือไม่ อย่างไร  

 ท่านทราบเกี่ยวกับข้ันตอนการด าเนินการหากไม่สามารถจ่ายเงินคืนใช่หรือไม่ ทราบก่อนหรือ
หลังกู้ยืม 

 ท่านได้รับการติดต่อจากกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุนอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเงินค้างช าระ 

 ท่านต้องการให้กองทุนช่วยเหลืออย่างไรเกี่ยวกับเงินค้างช าระ 

 4.7 ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีข้ึนหรือแย่
ลง อย่างไร  

 4.8 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการท างานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก 
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเก่ียวกับการด าเนินการในด้านใดบ้าง  

 
 (2) ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยที่ท าให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุไม่สามารถด าเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ปัจจัยที่สนับสนุนให้การด าเนินการของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ (เช่น ความร่วมมือขององค์กรอ่ืนๆที่ท างานด้านผู้สูงอายุ เป็นต้น) ปัจจัยที่ส่งผลให้การ
ด าเนินการของโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะที่มีต่อกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: โครงการ 

 1. ข้อมูลองค์กร: ชื่อกลุ่มหรือองค์กร ประวัติความเป็นมา จ านวนสมาชิก หัวหน้าองค์กร 
จุดประสงค์ของการรวมกลุ่มหรือองค์กร กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือ
องค์กร การจัดการ 

 2. ข้อมูลกองทุน: 

 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนจากแหล่งใด  

 ขอรับทุนเมื่อใด ขอรับสนับสนุนทุนทั้งหมดกี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง  

 ขั้นตอนในการขอรับทุนยุ่งยากหรือไม ่( เช่น เอกสารเข้าใจยาก เอกสารจ านวนมาก รอการ
พิจารณานาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)  
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 มีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่  

 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ 

 3. ประสิทธิภาพ:  

 กิจกรรมที่ขอสนับสนุนทุนคืออะไร ท าไมเลือกขอรับทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ 

 ได้เงินทุนจ านวนเท่าไร เงินทุนพอไหมในการด าเนินกิจกรรมตามแผน หากไม่พอท าอย่างไร 

 ท่านสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่ก าหนดหรือไม่ เพราะเหตุใด  

 4. ประสิทธิผล:  

 เงินทุนที่ได้สามารถน าไปสู่การท ากิจกรรมได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

 กิจกรรมของท่านมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไร  

 5. การติดตามประเมินผล:  

 มีการติดตามประเมินผลจากกองทุนอย่างไร 

 ท่านคิดว่าการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลอย่างไร 

 6. ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้กลุ่มของท่านหรือองค์กร
ของท่านมีความเข้มแข็งหรือยั่งยืนในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างไร 
 
 7. แหล่งทุนอื่น ท่านเคยขอรับทุนจากแหล่งทุนอ่ืนหรือไม่ ท่านคิดว่ากองทุนผู้สูงอายุดีกว่า
หรือแย่กว่ากองทุนอ่ืนอย่างไร 

 8. ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการท างานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมในระดับ
ใด (ดีมาก ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนผู้สูงอายุปรับปรุงเกี่ยวกับการด าเนินการใน
ด้านใดบ้าง  

 (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
ตัวแทนสาขาสภาผู้สูงอายุประจ าจังหวัด หรือองค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด  
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์การด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ มีแนวทางค าถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กองทุนเกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
ประสบการณ์การติดตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมที่เริ่มต้นการไม่ช าระหนี้โดยเจ้าหน้าที่กองทุน และการ
ด าเนินการของกองทุนที่มีต่อผู้กู้ยืมที่ค้างช าระหนี้ โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มดังนี ้
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แนวทางการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่กองทุนในส่วนกลาง 
 

(1) ท่านคิดว่าการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นอย่างไร 
มีการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 

(2) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยของลูกหนี้ ที่ค้างช าระหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพรายบุคคล
และรายกลุ่ม ที่ไม่ช าระหนี้กองทุนผู้สูงอายุตามสัญญา 

(3) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุไม่
สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

(4) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน
เพ่ือลดจ านวนผู้ค้างช าระหนี้ ทั้งการกู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างไร 

(5) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน
เพ่ือลดจ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไร 

(6) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนใน
ภาพรวมอย่างไร 

(7) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก
ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาค และพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 

(1) ท่านได้ท างานกับกองทุนผู้สูงอายุมากี่ปี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง 
(2)  ท่านคิดว่าภาระงานของท่านเหมาะสมกับเวลาที่มีในการท างานหรือไม่ 
(3) ท่านคิดว่าการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง มีการบริหาร

จัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 
(4) ในจังหวัดนี้ มีผู้สูงอายุที่ค้างช าระหนี้เป็นจ านวนมากหรือไม่ 
(5) หากเกิดการค้างช าระหนี้ กองทุนผู้สูงอายุมีมาตรการอย่างไร 
(6) ส าหรับตัวท่านเอง มีวิธีการอะไรบ้างในการตามหนี้ และท่านได้ไปตามหนี้บ่อยหรือไม่ กรุณาเล่าถึง

ประสบการณก์ารติดตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมท่ีค้างช าระหนี้ 
(7) ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
(8) ท่านคิดว่าการกู้ยืมรายกลุ่มจะช่วยให้มีโอกาสในการช าระหนี้ได้สูงกว่าการกู้ยืมรายบุคคลหรือไม่ 

อย่างไร 
(9) ในการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับเงินกู้ ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และโครงการ ท่านมีบทบาทมากแค่ไหน 
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(10) ท่านคิดว่ากระบวนการคัดกรองผู้สูงอายุเพ่ือขอรับเงินกู้จากกองทุน มีส่วนท าให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
หรือไม ่

(11) ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการค้างช าระหนี้ลดลง 
(12) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุไม่

สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท่านคิดว่ากระบวนการคัดกรองโครงการ เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

(13) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก
ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 
 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุประจ าจังหวัดหรือตัวแทน

หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด 

(1) ท่านรู้จักกองทุนผู้สูงอายุหรือไม่ กองทุนผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง 
(2) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุบ้างหรือไม่ อย่างไร 
(3) ท่านคิดว่าการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง มีการบริหาร

จัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไร 
(4) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุน

ผู้สูงอายุอย่างไร 
(5) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอ านาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก

ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

 3.3 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1. ทราบผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบรวมถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 
 2. ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญา 
 3. ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานหรือไม่
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 4. ทราบแนวทางและมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 



 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการด าเนนิการกองทุนผู้สูงอายุ 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินการกองทุนผู้สูงอายุ 

 
 จากการเก็บข้อมูลที่ได้ด าเนินการในกลุ่มผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพรายบุคคล ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และ
น าเสนอข้อค้นพบตามกิจกรรมหลักของกองทุนคือ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล การกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการสนับสนุนโครงการ ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ผลการด าเนินการของกองทุนจะ
แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิผล และ 4. ผลกระทบ 
นอกจากนี้ในกิจกรรมด้านการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จะวิเคราะห์ผลการด าเนินการในแต่ละด้าน
ตามกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างช าระรายบุคคลสูง (ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50) เปรียบเทียบ
กับกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างช าระรายบุคคลต่ า (ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปต่ ากว่าร้อยละ 30) เพ่ือค้นหาสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน 

4.1 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 
 
 4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุมีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้ และสามารถน าเงินทุนไปใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ ผลการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
หลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์
ของกองทุน โอกาสในการเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุ และคุณภาพของข้อมูลที่ผู้สูงอายุได้รับ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้สูงอายุรู้จักกองทุนผู้สูงอายุจากหลากหลายแหล่ง เช่น จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จากผู้น าชุมชนหรือองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น จากการบอกกล่าวต่อๆกันของเพ่ือนบ้านและผู้ที่เคยกู้ยืมเงินทุน และจากสมาชิกครอบครัว ญาติพ่ี
น้อง เป็นต้น ซึ่งแหล่งข้อมูลที่กล่าวมาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ 
(เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) และแหล่งข้อมูลที่ไม่
เป็นทางการ (เพ่ือนบ้าน บุตรหลานและญาติพ่ีน้อง เป็นต้น)  

เมื่อท าการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจ าแนกตามกลุ่มจังหวัดที่มี
สัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระต่ า และผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างช าระกับผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวด
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ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลต่ า ทั้งผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างช าระ และผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างช าระ มีสัดส่วน
ผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุด และในล าดับถัดมาเป็น
การรับรู้จากผู้น าชุมชน (เช่น ประธานชุมชน) หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจัดเป็นการรับรู้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ในขณะที่ผู้สูงอายุใน กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลสูง ทั้งผู้
กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างช าระ และผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างช าระ มี
การรับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนบ้านหรือคนรู้จัก ที่เคยกู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุมากที่สุด และยังพบว่าการรับรู้ข้อมูล
ในล าดับถัดมาของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระยังเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการ อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างช าระจะรับรู้ข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
รัฐเป็นล าดับถัดมา 
 
ตารางท่ี 4.1 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุเรียงตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม 
 

ประเภทของผู้กู้ยืม 
 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้
รายบุคคลที่ค้างช าระต่ า 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้
รายบุคคลที่ค้างช าระสูง 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคลที่ไม่ค้างช าระ 

(1) เจ้าหน้าที่กองทุนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
(2) ผู้น าชุมชนหรือองค์กรบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น 

(1) เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก 
(2) เจ้าหน้าที่กองทุน หรือ  
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคลที่ค้างช าระ 

(1) เจ้าหน้าที่กองทุนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
(2) ผู้น าชุมชนหรือองค์กรบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น 

(1) เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก 
(2) ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
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แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ 
 
ทราบจากเจ้าหน้าที่ เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาออกพ้ืนที่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ ก็เลยทราบว่าเขามีกองทุนให้
ผู้สูงอายุกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ก็เลยสนใจ 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ไปประชุมที่ชมรมผู้สูงอายุ แล้วประธานชมรมเขาก็เอาข้อมูลมาแจ้งเรื่องมีเงินให้ผู้สูงอายุกู้ ไม่มีดอก ก็เลยชวน
กันไปที่จังหวัด 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กูค้้างช่าระ 
 
เจ้าหน้าที่ อบต. เขาเรียกให้ผู้สูงอายุไปประชุม เขาก็มาเล่าว่าที่พัฒนาสังคมในตัวจังหวัด เขามีเงินกู้ให้ผู้สูงอายุ
ท่าอาชีพ ใครสนใจก็ไปติดต่อที่จังหวัด 

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่ามีเงินกู้เอาไปเป็นทุนท่าอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่กองทุนเขามาให้กู้ท่ีศูนย์เอนกประสงค์ ก็ไป
ติดต่อถาม เขาก็อธิบายว่าไม่ต้องเสียดอก แต่ต้องมีคนค้่า วันนั้นก็มากู้กันเยอะ 

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ 
 
เพ่ือนบ้านเขาไปกู้มา เขาก็มาแนะน่าบอกว่าดีนะ ไม่มีดอก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เวลาจ่ายคืนก็ค่อยๆผ่อนคืน เขา
บอกว่าถ้าสนใจก็ไปติดต่อที่จังหวัด เลยไปขอกู้ตั้งใจจะเอามาลงทุนซื้อของเข้าร้านช่าเพ่ิม  

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
เพ่ือนบ้านเขากู้กัน เราเห็นเขาได้กันเกือบทุกคน บางคนก็บอกเงินฟรีเขาเอามาช่วยผู้สูงอายุ เราก็อยากได้บ้าง 
เลยไปกู้มา แต่เขาบอกต้องเอามาท่าอาชีพก็เลยลองคิดว่าจะท่าอะไรดี ก็เลยขอว่าจะเอาไปเปิดร้านขายอาหาร
ตามสั่ง 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กูค้้างช่าระ 
 
หลานเขาท่างานที่จังหวัดเขามาบอกว่าที่ พมจ. เขามีเงินช่วยผู้สูงอายุท่าอาชีพ ไม่มีดอก เขาเห็นเราท่าสวน
น่าจะกู้ได้ หลานเขาก็พามาขอกู้ท่ีจังหวัด และเขาช่วยกรอกเอกสารและช่วยค้่าให้ 

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ลูกสาวกับลูกเขยเขามาบอกว่าที่จังหวัดเขาให้เงินกู้ผู้สูงอายุ เขาก็บอกว่าเราไม่ต้องท่าอะไร ไปเซ็นชื่ออย่าง
เดียว ลูกเขาอยากให้ขอทุนก็เลยไป ลูกสาวกรอกเอกสารให้หมด 

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กูค้้างช่าระ 
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จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในกลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลสูง 
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนใหญ่เป็นการรับรู้อย่างไม่เป็นทางการ (จากเพ่ือนบ้าน คนรู้จัก และจาก
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง) ซึ่งอาจเป็นการรับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ , 
2554) ในขณะที่กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้างช าระต่ ากลับพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากเจ้าที่กองทุนโดยตรง 
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับท้องถิ่น หรือเครือข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีความแตกต่างกันและน าไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับกองทุน หรือขั้นตอน
การคืนเงิน จนท าให้เกิดปัญหาการค้างช าระหนี้ได้ 

 
2. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

การยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การอนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน และการช าระเงินคืน ซึ่ง
พบว่า 

ขั้นตอนของการเขียนค่าร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระส่วนใหญ่ คิดว่าการเขียน
ค าร้องไม่ยุ่งยาก และสามารถด าเนินการเองได้ หรืออาจมีบุตรหลานช่วยเหลือบ้าง แต่ในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างช าระ
พบว่า แม้ผู้กู้ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าขั้นตอนในการเขียนค าร้องและการท าสัญญาไม่ยุ่งยาก แ ต่มีผู้กู้บางคน
ไม่ได้ด าเนินการเอง มีลูกหลานหรือญาติเป็นผู้ด าเนินการให้ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ เงื่อนไขและขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน และไม่ทราบผลที่จะตามมาหากไม่ช าระเงินกู้คืน น าไปสู่การค้างช าระหนี้  

ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่าแม้ว่าผู้ที่กู้เงินกองทุนส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มจังหวัดที่มีการ
ค้างช าระหนี้ต่ าและกลุ่มที่มีการค้างช าระหนี้สูง ตลอดจนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จะรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่
กองทุนมาเยี่ยมบ้าน โดยมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และมาดูสถานที่ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่
แตกต่างกัน แต่ก็พบว่าในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านมีความแตกต่างกันระหว่างผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระและผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ โดยพบว่าผู้กู้ท่ีไม่ค้างช าระ ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนมาเยี่ยมท่ีบ้าน เพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
หรือมีการไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการประกอบอาชีพของผู้กู้ จากผู้น าชุมชนหรือเพ่ือนบ้าน ในขณะที่
ในกลุ่มผู้กู้ที่มีการค้างช าระหนี้ ในบางจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระสูง ส่วนหนึ่งไม่เคยมี
เจ้าหน้าที่กองทุนมาเยี่ยมบ้านเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไปด าเนินการยื่นกู้ที่กองทุนผู้สูงอายุโดยการรวมกลุ่ม
กันไปหลายๆคนพร้อมกัน โดยผู้น าชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุจัดพาไปกู้ หรือการที่เจ้าหน้าที่กองทุนมาให้บริการ
รับเอกสารยื่นกู้ในพ้ืนที่ เช่น ที่ชมรมผู้สูงอายุ อบต. หรือศาลาอเนกประสงค์ ท าให้มีผู้มาขอยื่นกู้จ านวนมาก จน
เจ้าหน้าที่กองทุนไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านได้ นอกจากนี้ในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างช าระหนี้ในบางจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
กู้รายบุคคลที่ค้างช าระสูง ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเอง แต่พบว่าเป็นการประสานงานให้
เครือข่ายในพ้ืนที่เป็นคนไปเยี่ยมบ้านแทน เช่น อสม. อผส. เป็นต้น  อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้มีผู้สูงอายุ
บางส่วนรายงานว่ามีความล่าช้าในการมาเยี่ยมบ้านท าให้ได้รับการอนุมัติเงินช้า 

ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท่าสัญญาและรับเงินนั้น พบว่าผู้กู้ส่วนใหญ่ทั้งผู้กู้ที่ค้างช าระ
และไม่ค้างช าระ และทั้งผู้กู้ในกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างช าระต่ าและค้างช าระสูง พบว่าการอนุมัติเงินค่อนข้าง
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ล่าช้า ท าให้ต้องเข้ามาติดต่อสอบถามหรือโทรศัพท์มาติดตามกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายและ
ส่งผลต่อการวางแผนการท างาน และมีผู้กู้บางรายที่ถูกตัดยอดเงิน แม้ว่าจะพบไม่มากนักแต่ก็พบว่าไม่มีการ
ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการท าสัญญาและรับเงินก็พบว่าผู้กู้เกือบทุกรายพอใจและ
รายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้ าประกันพบว่าผู้กู้รายบุคคลในช่วงหนึ่งถึงสามปี
แรกของการด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ ผู้ค้ าเป็นญาติ คนรู้จัก หรือเพ่ือนบ้าน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการค้าง
ช าระหนี้ก็จะยุ่งยากในการติดตามหนี้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้กู้ในปัจจุบันจะพบว่า ผู้ค้ าประกันส่วน
ใหญ่เป็นบุตรหลาน หรือญาติสนิทมากกว่าคนรู้จัก อย่างไรก็ตามผู้กู้ส่วนหนึ่งก็รายงานว่า การหาผู้ค้ าที่มี
คุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ของกองทุนท าได้ยุ่งยาก จึงท าให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเข้ามาขอกู้เงินกองทุนได้ 

ขั้นตอนการช่าระเงินคืน ในปัจจุบันวิธีการช าระเงินคืนมี 3 วิธีคือ การช าระที่กองทุน
ผู้สูงอายุ การช าระทางไปรษณีย์ และบางพ้ืนที่มีการช าระโดยการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งพบว่าผู้กู้ส่วนใหญ่ช าระ
เงินคืนโดยการมาจ่ายที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่พ้ืนที่ โดยมีทั้งการมาจ่ายด้วยตนเอง การให้ลูกหลานมาจ่ายให้ 
หรือจ้างบุคคลอื่นมาจ่ายให้ โดยในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างช าระบางรายพบว่า ช าระหนี้โดยการให้ลูกหลาน หรือจ้างผู้อ่ืน
มาส่งเงินแทน ท าให้เกิดปัญหาผู้ที่รับเงินมาไม่น าเงินมาจ่ายคืนและผู้กู้ไม่ทราบ คิดว่าตนเองจ่ายแล้วจึงเกิดเป็น
การค้างช าระหนี้ และพบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างช าระหนี้สูง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มี
การรายงานว่าช่องทางในการช าระเงินคืนมีน้อย การเดินทางมาช าระเงินที่กองทุนผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่าย
และเสียเวลามาก ส่วนการช าระเงินคืนทางไปรษณีย์และการโอนเงินทางธนาคารมีขั้นตอนยุ่งยากส าหรับ
ผู้สูงอายุ เพราะต้องกรอกเอกสารและต้องเก็บหลักฐาน ท าให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ใช้ช่องทางนี้มักจะมอบหมาย
ให้บุตรหลานไปท าให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช าระเงินคืนผ่านทางธนาคาร พบว่าเกิดปัญหาการกรอกเอกสาร
การโอนไม่ครบท าให้เงินที่โอนเข้ามาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้กู้คนใด ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
กองทุนในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตามเกณฑ์
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้ที่ค้างช าระสูงและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้ที่ค้างช าระต่ า และแบ่งตามผู้กู้ที่
ไม่ค้างช าระและผู้กู้ที่ค้างช าระ ไม่พบความแตกต่างในประเด็น ความยุ่งยากในขั้นตอนการกรอกแบบค าร้อง 
การพิจารณาอนุมัติ และการท าสัญญา มีเพียงความแตกต่างในเรื่องการเยี่ยมบ้านและช่องทางการช าระเงิน ที่
พบว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
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ขั้นตอนของการเขียนค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน 
 
ขั้นตอนไม่ยาก เอกสารอ่านแล้วพอเข้าใจถามเจ้าหน้าที่บ้างลูกช่วยบ้าง แล้วก็มีต้องเขียนว่าจะเอาไปใช้
อะไรบ้าง จ่าเงินเท่าไหร่ เขาให้ไม่เกิน 30,000 ก็เขียนรายการไปเท่าที่เขาให้กู้ เพราะจริงๆต้องใช้มากกว่านี้แต่
แค่นี้ก็ช่วยแบ่งเบาได้มาก  

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
เอกสารเขียนเอง อันไหนเขียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะช่วย เขียนไม่มากท่าได้ 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
ไม่ยุ่งยาก จริงๆให้เขียนเองก็เขียนได้ แต่ให้ลูกชายช่วยเขียนแบบฟอร์ม 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าทีบ่ริการดี มาขอกู้เองที่ศาลากลาง มากับลูก ลูกเขาเขียนให้หมดป้าก็เซ็นต์ชื่ออย่างเดียว 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 

ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน 
 
จ่าได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาที่บ้าน 1 ครั้งก่อนที่จะได้เงิน มาถ่ายรูปร้านของช่าที่ขายอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วก็มาถาม
ว่าจะเอาเงินไปท่าอะไรบ้าง  

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
เจ้าหน้าที่กองทุนมาท่ีบ้าน ก็ดูเฉพาะสถานที่เพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไร รอเงินกองทุนก่อน 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน 1 ครั้ง ก็มาถ่ายรูปแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าจะท่ากับใครบ้าง มีลูกช่วยหรือเปล่า 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน แค่ไปยื่นใบค่าร้องขอกู้เงินทุน ตอนนั้นเขามารับสมัครที่ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุของ 
อบต. ก็ไปกันหลายคน หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าได้เงินแล้ว 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน 
 
รออยู่ 3-4 เดือน ก็นานเหมือนกัน หลังจากเขาไปดูที่บ้าน มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเงินมาแล้วให้เข้ามาท่า
สัญญาและรับเงิน ก็ไม่นานแล้วพาคนค่้าไปแล้วเขาก็ให้เงินเป็นเช็คเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้เลย 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
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นานมาก รอจนลืมไปเลยคิดว่าไม่ได้แล้ว ตอนเจ้าหน้าที่โทรมาก็รีบไป ขั้นตอนไม่ยุ่งยากลูกไปค้่าประกันให้ 
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 

 
หลังจากเขามาเยี่ยมบ้าน ก็รออีก 6-7 เดือน ก็แวะมาถามเป็นระยะ เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเงินมาแล้ว ดีใจ ก็
มากับลูกมาท่าสัญญา ก็ไม่นานถ้าเราเตรียมเอกสารกับคนค้่ามาพร้อม เอาเอกสารไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้เลย ก็
เอาไปซื้อของวันนั้นเลย 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ก็รอระยะหนึ่ง น่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกัน แต่ก็เข้าใจว่าทางส่วนกลางเขางานเยอะ ลูกเขาก็โทรถามให้
ตลอด เขากลัวไม่ได้ ตอนที่มาท่าสัญญาก็ไม่นาน ลูกจัดการให้หมดป้าก็แค่ไปเซ็นชื่อเท่านั้นก็ได้เงินมา ไม่
ยุ่งยากเลย พอใจมาก 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
ขั้นตอนการช าระเงินคืน 
 
ไปจ่ายเองทุกเดือนที่จังหวัด ไม่ล่าบาก ขับมอเตอร์ไซด์มา จ่ายเสร็จก็เก็บสมุดไว้เดือนหน้าก็เอามาจ่ายใหม่ ไม่
ล่าบาก ถ้าเดือนไหนมาไม่ได้ก็ฝากหลานมา เขาท่างานที่จังหวัด 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 

เลือกแบบไปจ่ายคืนทีก่องทุนในจังหวัด ทุกวันที่ 5 ก็จ้างให้หลานเอาไปส่งให้ที่ศาลกลาง ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ไป
จ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะป้าก็ให้เงินเขาทุกเดือน 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
ส่งทางไปรษณีย์ เพราะบ้านมันไกล ถ้าเข้าไปในเมืองก็เสียเวลาเป็นวัน ค่ารถอีก ก็เลยไปที่ไปรษณีย์ ไม่ยากถ้ารู้
หนังสือ ก็เสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเก็บใบเสร็จไว้ทุกเดือน แต่ก็ดีกว่าไปในเมือง แต่ถ้าจ่ายที่ร้านเซเว่นได้เหมือน
พวกคนพิการก็ดีนะ มันสะดวกดี 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กูไ้มค่้างช่าระ 
 
เลือกแบบไปจ่ายเอง แต่มันไกลไปทีก็เป็นร้อย เสียเวลาต่อรถอีกหลายต่อ ก็เลยจ้างเพ่ือนบ้านให้เขาไปส่งให้ 
หรือบางทีรอหลายๆเดือนค่อยไปจ่าย เจ้าหน้าที่เขาไม่ว่าอะไร นี่ก็ไม่ได้ไปจ่ายหลายเดือนแล้ว เขาก็ไม่ได้ทวง
นะ ถ้าเขามาทวงก็ค่อยไปจ่าย 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 

 

 

  



60 
 

 4.1.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน  

การศึกษาประสิทธิภาพของการน าเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะพิจารณาใน 2 
ส่วนคือ การน าเงินทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุ  หรือการน าไปประกอบอาชีพตามที่แผนที่
เสนอมาในใบค าร้องขอรับทุนหรือไม่ และส่วนที่สองคือการพิจารณาประสิทธิภาพการใช้เงินทุน จากการวาง
แผนการใช้เงินจากการการประกอบอาชีพหรือการท าบัญชีรับจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการใช้
เงินทุนของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันในกลุ่มผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระ และผู้กู้ที่ค้างช าระ โดย ผู้กู้เงินทุนประกอบ
อาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างช าระส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะน าเงินทุนที่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนการใช้เงินทุน ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ตั้งใจไว้และเกิดรายได้จากอาชีพนั้นๆ ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการใช้เงินทุนไปเพ่ือการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันพบว่าผู้กู้รายบุคคลที่
ค้างช าระส่วนใหญ่ ไม่ได้น าเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพตามท่ียื่นขอรับทุน หรือใช้เงินทุนเพียงบางส่วนใน
การประกอบอาชีพ หรือใช้เงินไปประกอบอาชีพจริงแต่ต้องเลิกไปเพราะเจ็บป่วยหรือขาดผู้ช่วย  ท าให้ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้จริงหรือประกอบอาชีพได้ไม่ยั่งยืน หรือไม่สามารถสร้างรายได้จากเงินทุน ส่งผลให้ไม่
มีเงินจ่ายคืนกองทุน เกิดเป็นหนี้หรือต้องไปขอเงินช่วยเหลือจากบุตรหลาน ทั้งนี้ยังพบว่าผู้กู้ที่ค้างช าระส่วน
ใหญ่ที่ไม่ได้น าเงินไปประกอบอาชีพ จะน าเงินที่ได้ไปให้บุตรหลานมากที่สุด ล าดับถัดมาคือน าไปใช้หนี้นอก
ระบบที่มีดอกเบี้ยสูง น าไปซ่อมแซมบ้าน (ไม่ได้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพ) เป็นต้น ส่งผลให้ใช้เงินทุนหมดไป
กับค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้เงิน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มี
สัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระต่ าและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างช าระสูง และแบ่งตามผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระและผู้กู้ที่
ค้างช าระพบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูง ผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนใหญ่ไม่ได้น าเงินไปประกอบ
อาชีพ แต่จะน าเงินที่กู้ได้ไปให้บุตรหลานมากที่สุด ล าดับถัดมาคือน าไปใช้หนี้ หรือน าไปใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ในขณะที่
ผู้กู้ที่ค้างช าระในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ท่ีค้างช าระต่ า ส่วนใหญ่จะน าเงินที่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่ขอ
ทุน แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคู่สมรส หรือการประกอบอาชีพไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งใจ จากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ล าดับ
ถัดมาจึงเป็นการน าเงินไปให้บุตรหลาน จึงไม่มีเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 4.2  
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ตารางท่ี 4.2 การใช้เงินทุน 

การใช้เงินทุนเรียงตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม 
 

ประเภทของผู้กู้ยืม 
 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่
ค้างช าระส่วนบุคคลต่ า 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
ที่ค้างช าระส่วนบุคคลสูง 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ไม่ค้างช าระ 

1. น าเงินทุนไปประกอบ
อาชีพตามแผนที่ก าหนด 
2. น าเงินไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนน าไปใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

1. น าเงินทุนไปประกอบ
อาชีพตามแผนที่ก าหนด 
2. น าเงินไปให้บุตรหลาน
ประกอบอาชีพ 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ค้างช าระ 

1. น าเงินไปประกอบอาชีพ 
แล้วต่อมาต้องหยุดท าเพราะ
ปัญหาสุขภาพ  
2. น าเงินไปประกอบอาชีพ 
แต่รายได้ไม่แน่นอน  

1. น าเงินทุนที่ได้ไปให้
บุตรหลาน 
2. น าเงินไปใช้หนี้ 
ซ่อมแซมบ้าน 

 
 

การใช้เงินทุน 
 
เงินที่ได้ก็น่าไปซื้อของเข้าร้าน ได้เงินมาก็ท่าให้ซื้อของได้ครั้งละมากๆ ท่าให้ซื้อของได้ราคาถูก ขายก็ได้ก่าไร
มากขึ้น 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
กูม้าเลี้ยงวัว ท่าสวน บางทีรายได้ไม่แน่นอน ต่อรอผลผลิตบางที 6 เดือนบางที 1 ปี ก็ต้องออกไปรับจ้างท่าให้
บางครั้งมีเงินไม่พอก็เลยไม่ได้จ่ายทุกเดือน 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
เอาเงินไปขยายร้านส่วนนึง ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้หมุนเวียนภายในครอบครัว เดือนไหนขายของไม่พอส่งก็เอา
เงินที่เก็บไว้หมุนเวียนในบ้านเอามาจ่ายเขาก่อน ไม่อยากค้างเงินเขา 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
เงินที่ได้ส่วนใหญ่น่าไปใช้หนี้แทนลูกสาวที่กู้เงินนอกระบบ สงสารลูกดอกเบี้ยแพงมาก ของกองทุนไม่มีดอก
เลยเอาไปช่วยเขาก่อน เราก็เลยไม่มีเงินมาคืนกองทุนตอนนี้ก็ต้องหยุดขายหมูปิ้ง เพราะขายไม่ดี 

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
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2. การใช้จ่ายเงินกองทุนและการท าบัญชี พบว่าผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระจะมีการท าบัญชีรับ
จ่าย เกี่ยวกับอาชีพที่ท า เช่น การท าบัญชีครัวเรือน หรือท าบัญชีอย่างง่ายเพ่ือให้เห็นต้นทุน ก าไร การใช้
จ่ายเงิน หรือจะมีการเก็บใบเสร็จและจดบันทึกต้นทุนเพ่ือใช้ประกอบการค านวณก าไร ในทางกลับกันผู้กู้ที่ค้าง
ช าระส่วนใหญ่ไม่ได้ท าบัญชีรับจ่าย หรือใช้วิธีการจ า นอกจากนี้พบว่าผู้ที่ไม่ค้างช าระหรือผู้ที่ค้างช าระช่วงสั้นๆ 
จะมีการจัดสรรเงินไว้ส าหรับคืนกองทุน โดยจะมีการแบ่งเงินรายได้จากการประกอบอาชีพได้เก็บไว้ส าหรับจ่าย
คืนกองทุนหรือเม่ือได้เงินมาก็ฝากคู่สมรสเก็บไว้จ่ายคืน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ค้างช าระระยะยาวนอกจากไม่มีการ
ท าบัญชีรับจ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ใช้ไปเพ่ือการประกอบอาชีพ ท าให้ส่วนใหญ่ไม่มี
การวางแผนการคืนเงินให้กับกองทุน 

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์การท าบัญชีรับจ่ายเพ่ือวางแผนการจัดการเงินและการคืน
เงิน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างช าระต่ า 
พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในสองกลุ่มนี้ กล่าวคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีการท าบัญชี และผู้กู้ที่ค้าง
ช าระท้ังสองกลุ่มไม่มีการวางแผนการจ่ายเงินคืน 
 
การใช้จ่ายเงินกองทุนและการท าบัญชี 
 
จดไว้ว่าซื้อมาเท่าไร ไม่ท่าบัญชี แต่รู้ว่าทุนเท่านี้ต้องขายเท่าไร ได้ก่าไรกี่บาท ... ต้องประหยัด เราต้องมีวินัย
การเงิน แยกเงินเอาไว้ส่าหรับไปจ่ายคืน พอถึงเดือนก็ให้ลูกไปโอน 

กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 

เก็บเงินวันละ 100 บาท จากการขายของแยกไว้ และท่าบัญชีครัวเรือน  
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 

 
ไม่ได้ท่าบัญชี ไม่ได้จดและเก็บใบเสร็จ ขายของได้เมื่อไหร่ก็เอามาหยอดกระปุก เมื่อถึงก่าหนดจ่ายก็เปิด
กระปุกมาจ่ายคืน บางเดือนก็พอบางเดือนเปิดมาก็ไม่พอ ก็ต้องรอ 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
ไม่ได้ท่าบัญชี แต่แยกเก็บไว้เอง ว่าส่วนไหนจะเอาไปใช้ท่าอะไร พอใกล้ๆวันก่าหนดส่งก็ต้องมานับว่าได้เท่าไร 
ถ้ายังไม่พอก็ต้องขอลูกบ้าง แต่นานๆที ส่วนใหญ่ก็ต้องหามาให้พอ ให้ทันวันที่เขานัด 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่ท่าบัญชี ไม่เคยท่า เงินที่ได้ก็เอามาใช้รวมกันไปกับทีใ่ช้จ่ายในครัวเรือน ก็ไม่ได้วางแผนหรอกว่าต้องเก็บเงิน
ไว้เท่าไหร่ หรือมีก่าไรขาดทุนเท่าไหร่ เพราะมันใช้จ่ายรวมกัน ถ้าเดือนไหนไม่พอก็ขอพลัดไปก่อน เพราะบางที
จ่าเป็นก็เอาไปใช้จ่ายก่อน เช่นลูกคลอดหลานต้องใช้เงิน ก็ไม่พอไปจ่ายกองทุน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะว่า
อย่างไร 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 



63 
 

 4.1.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน 

ประสิทธิผลของการน าเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลไปใช้ พบว่าสามารถพิจารณาได้
จาก การเกิดอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่กู้เงินไปหรือไม่ และนอกจากเงินทุนจะสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
แล้ว ยังสามารถวัดประสิทธิผลจากรายได้ว่าเพียงพอต่อการน ามาช าระคืนกองทุนหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระส่วนใหญ่น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไป เกิดเป็น
อาชีพที่สร้างรายได้จริง โดยมีทั้งการต่อยอดอาชีพเดิม การประกอบอาชีพใหม่ หรือการเกิดอาชีพเสริม ซึ่งเป็น
การน าเงินกู้จากกองทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนหนึ่งน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ตามที่ขอจริง และเกิดรายได้จากอาชีพนั้นหรือบางครั้งอาจยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพราะเป็นการ
ประกอบอาชีพที่ท าเพียงช่วงสั้นๆ และต้องหยุดประกอบอาชีพเพราะ ปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคู่สมรส 
หรือการประสบปัญหาภัยธรรมชาติไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามทั้งผู้ที่ไม่ค้างช าระและผู้ที่ค้าง
ช าระประกอบอาชีพได้ดีมากขึ้นหลังจากได้รับเงินกองทุน เช่น สามารถจัดหาของมาขายได้หลากหลายขึ้น 
สามารถเพ่ิมผลิตได้จากการมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถจัดหาปุ๋ยหรือเครื่องมือในการ
บ ารุงรักษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากข้ึน ท้ายที่สุดก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้น แต่ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระ
เพราะเงินทุนสามารถสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน แต่ในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างช าระเป็นเพราะเงินทุนไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล หรือเกิดประสิทธิผลด้านอาชีพและรายได้แต่ไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนหนึ่งน าเงิน
ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพเลย เช่น น าไปให้ลูกหลาน 
น าไปใช้หนี้ น าไปใช้ปรับปรุงบ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้กู้ในกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้น าเงินทุนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลใน
ด้านอาชีพและรายได้เลย แต่กลับเป็นการสร้างภาระหนี้ให้กับผู้สูงอายุ 

และเมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้จากอาชีพ ซึ่งเป็นผลจาก
เงินทุนที่ได้รับจากกองทุน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มี
สัดส่วนของผู้ค้างช าระต่ า พบว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในสองกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ค้าง
ช าระ พบว่าผู้ที่ค้างช าระและอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้างช าระต่ า จะมีการน าเงินไปประกอบอาชีพจริง 
แต่เป็นการประกอบอาชีพในระยะสั้นๆ และเกิดรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ในล าดับถัดมาก็จะเป็นการน าเงินไปให้ลูก
หรือใช้หนี้ ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ค้างช าระ และอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้างช าระสูง  พบว่าเงินจาก
กองทุนผู้สูงอายุไม่ได้สร้างประสิทธิผลในด้านอาชีพ เพราะส่วนใหญ่น าเงินไปให้บุตรหลาน หรือใช้หนี้สูงสุด 
ล าดับถัดมาจึงเป็นการน าเงินไปประกอบอาชีพ แต่ประสบปัญหาสุขภาพหรือภัยธรรมชาติ จนต้องเลิกประกอบ
อาชีพไป โดยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3  
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ตารางท่ี 4.3 การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินกองทุน 

การใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม 
 

ประเภทของผู้กู้ยืม 
 

กลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่
ค้างช าระส่วนบุคคลต่ า 

กลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
ที่ค้างช าระส่วนบุคคลสูง 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ไม่ค้างช าระ 

1. ประกอบอาชีพตามท่ีตั้งใจ 
2. สร้างรายได้จากอาชีพและ
มีเงินหมุนเวียนหรือมีเงินออม 

1. ประกอบอาชีพตามท่ี
ตั้งใจ 
2. สร้างรายได้จากอาชีพ
และมีเงินหมุนเวียนหรือมี
เงินออม 

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ค้างช าระ 

1. น าเงินไปประกอบอาชีพที่
ตั้งใจ แต่ท าเพียงระยะสั้น ไม่
ยั่งยืน 
2. รายได้ไม่ยั่งยืน หรือรายได้
ไม่แน่นอน  

1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ตามท่ีขอรับทุน 
2. ไม่เกิดรายได้จาก
เงินกองทุน 

 

ขายของมา 20 กว่าปีแล้ว ขอทุนมาซื้อของเข้าร้าน ได้ทุนมาก็สบาย ไม่ต้องเสียดอก มีเงินซื้อของมากๆ 
กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 

 
ก็รับซ่อมเสื้อผ้าเย็บผ้าขาย น่าเงินที่ได้มาซื้ออุปกรณ์เย็บผ้า ซื้อจักรเย็บ ด้าย ผ้า ที่เหลือก็เอาไปใช้จ่าย ก็ท่า
ให้เรามีทุนก็สามารถเย็บได้หลายตัวๆ แต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขายของได้น้อย 

กรุงเทพฯ: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
เดิมเป็นพนักงานบริษัท พอเกษียณก็มากู้ได้เงินมาลงทุนค้าขาย แล้วตอนนี้มีก่าไรก็น่าไปซื้อหมูมาเลี้ยงเพิ่ม 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
สามีให้กู้ เอามาค้าขาย ตอนนั้นก็มีส่งแต่ไม่นานสามีก็ป่วย ไม่มีใครช่วย ท่าไม่ไหว ตอนนี้ก็ไม่ได้ท่าแล้ว 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 

 
กู้มาท่านา ซึ่งเป็นอาชีพเดิม ท่ามานาน ได้เงินมาก็เอาไปท่านาหมด แต่น้่ามันท่วมนาเสียหายหมด ขาดทุน 
ตอนนี้ก็ท่านาแต่มันไม่มีทุน ก็เลยยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืน 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
กู้ให้ลูกสะใภ้ เขาจะใช้เงิน ตอนนี้ก็ไม่ได้ท่าอะไร อาศัยอยู่กับเขา 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
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2. การจ่ายเงินคืนกองทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระเกือบทั้งหมดสามารถสร้างรายได้จาก
อาชีพที่ท าจากเงินที่กู้ไป และสามารถน าเงินรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพมาส่งคืนให้แก่กองทุน มีเพียง
ส่วนน้อยที่อาจมีการน าเงินจากบุตรหลานมาจ่ายคืนบ้าง ซึ่งก็พบในสัดส่วนที่น้อยมาก และส่วนใหญ่เกิดเฉพาะ
กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้มีบางคนที่น ารายได้จากการท าอาชีพอ่ืนมาจ่ายคืนกองทุน เพราะอาชีพที่ท าต้องรอ
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ท านา หรือเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างช าระไม่สามารถน าเงินมาจ่าย
คืนกองทุนได้เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไปมากที่สุด และก็ไม่มีรายได้จากช่องทางอ่ืน บุตรหลานก็
ไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินคืนให้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ต้องค้างช าระหนี้ในระยะยาวติดต่อกันหลาย
งวด อย่างไรกต็ามมีผู้ที่ค้างช าระหนี้ส่วนหนึ่งที่มีปัญหาการจ่ายเงินคืนเป็นระยะๆ เพราะน าเงินที่ได้ไปประกอบ
อาชีพแต่ท าไม่ต่อเนื่อง ต้องหยุดท างาน รายได้จึงไม่สม่ าเสมอ การจ่ายคืนจึงมีการค้างช าระเป็นระยะสั้นๆ 

เมื่อวิเคราะห์การจ่ายเงินคืน ซึ่งเป็นผลจากเงินทุนที่ได้รับจากกองทุน โดยแบ่งตาม
เกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างช าระต่ า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างช าระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนหนี้สูงหรือหนี้ต่ า 
ส่วนใหญ่มีปัญหาการจ่ายคืนที่คล้ายกัน เพราะไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่เพียงพอ 

การจ่ายเงินคืนกองทุน 
 
ขายของไม่กี่วันก็พอจ่ายคืนได้แล้ว ไม่เคยต้องขอลูกมาจ่าย บางครั้งยังให้เงินค่าเรียนหลาน ช่วยลูกเขาเพราะ
พ่อเขาท่างานประจ่ารายได้มันไม่มาก เรามีเหลือก็ช่วยเขาไป 

กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
จ่ายคืนไม่มีปัญหา เก็บไว้วันละ 100 บาท ไม่ถึงเดือนก็ได้ 1000 บาทไปจ่ายคืนแล้ว 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
กู้มาท่าขนม ท่าได้เดือนเดียว ภรรยาป่วย ก็ไม่ได้ท่า อุปกรณ์ก็ยังอยู่ พอไม่ได้ขายรายได้ก็ไม่พอหาคนเดียว  
ต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน ไม่มีเงินจ่ายคืนเพราะภรรยาก็ท่าขนมไม่ได้อีกเลย 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
เอาเงินไปซื้อลูกวัวมาเลี้ยง แต่มันต้องรอนานกว่าจะโตพอขายได้หรือให้ลูกใหม่ ก็ต้องไปรับจ้างก่อสร้างแล้วน า
เงินค่าจ้างมาจ่ายคืนกองทุน ก็ไม่ล าบากเพราะขายวัวได้จะได้เงินเป็นก้อน  

กลุม่จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กูไ้มค่้างช่าระ 
 
กู้มาให้หลาน ป้ามันท่างานอะไรไม่ได้แล้ว หลานเขาบอกจะไปจ่ายคืนเอง เพราะเขาเอาเงินไปหมดเราไม่ไดใช้
เงินก็ไม่ต้องจ่าย  

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
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 4.1.4 ผลกระทบ 

ผลกระทบที่ส าคัญจากการสนับสนุนทุนของกองทุนผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุสามารถ
ประกอบอาชีพตามที่ขอสนับสนุนทุนได้อย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจหรือ
ความสุข และเศรษฐกิจสังคม  

ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระ พบว่าการได้รับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ท าให้เกิดอาชีพ
ที่มีรายได้ ทั้งอาชีพเดิมที่ท าอยู่แล้วให้สามารถท าต่อไปได้อย่างยั่งยืน หรือผู้สูงอายุบางคนได้น าเงินทุนไปลงทุน
ท าอาชีพใหม่หลังจากเกษียณอายุ ช่วยขยายโอกาสในการท างานต่อจากงานเดิมที่สิ้นสุดลง โดยส่วนใหญ่
ประเมินว่าการได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุช่วยให้คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้น  สามารถมีงานท า มีรายได้ พ่ึงพิง
ตนเองและเก้ือหนุนครอบครัวได้ และที่ส าคัญคือการได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ก่อให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่
ดี เกิดความสุขและความภาคภูมิใจ และเกิดความมั่นใจในการด าเนินชีวิตในวัยสูงอายุ 

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนใหญ่พบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเงินทุน
แต่อาจเป็นเพียงในระยะสั้น เพราะมีเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน แต่ผู้กู้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้น าเงินไปประกอบ
อาชีพหรือประกอบอาชีพเพียงช่วงสั้นๆ ท าให้ไม่มีรายได้เพ่ิมในระยะยาว และต้องค้างช าระหนี้กับกองทุน เกิด
เป็นภาวะลูกหนี้ ไม่มีความสุขและเกิดความกังวลใจ และอาจน าไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมา 
อีกท้ังบางกรณีก็ท าให้เกิดผลกระทบต่อบุตรหลานที่ต้องรับจ่ายหนี้ให้กับผู้สูงอายุ เกิดเป็นปัญหาครอบครัว 

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตาม
เกณฑก์ลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างช าระต่ า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างช าระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนการค้างช าระหนี้
สูงหรือสัดส่วนการค้างช าระหนี้ต่ า ก็พบว่าผู้สูงอายุที่ไม่ค้างช าระหนี้มองว่าเงินจากกองทุนท าให้คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพในวัยสูงอายุ มีรายได้และมีความสุขที่ได้ท างาน และในกลุ่มผู้ที่ค้างช าระหนี้ก็พอใจ
ที่กองทุนให้การสนับสนุนเงินทุนกับผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากน าเงินทุนไปประกอบอาชีพเพียงช่วงสั่นๆหรือไม่ได้น า
เงินไปประกอบอาชีพเลย จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นเพียงระยะสั้นๆ แต่ระยะยาวพบว่าท าให้เกิดการ
ค้างช าระหนี้ท าให้ผู้สูงอายุกังวลกับการเป็นหนี้  เสียชื่อเสียง และการด าเนินคดีหากไม่ช าระหนี้ ส่งผลถึง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว  
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ผลกระทบ 
 
ขายของท่าให้มีความสุข บางครั้งก็น่าเงินไปช่วยหลานเรื่องค่าเล่าเรียน พ่อเขาเงินเดือนน้อย สู้ขายของไม่ได้ 
ก่าไรดี 

กรุงเทพฯ ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
ชีวิตดีขึ้น มีเงินมาหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ท่าอาชีพ ก็ท่าให้มีรายได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน 

กรุงเทพฯ ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
หลังจากได้เงินกู้จากกองทุน ชีวิตดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บเกือบทุกเดือน ดีใจมากท่ีเขาไม่ลืมผู้สูงอายุ แล้วเป็นเงินที่
ไม่มีดอก อันนี้ดีมากๆ เพราะผู้สูงอายุไปกู้ท่ีไหนก็ไม่ได้ กู้นอกระบบก็จ่ายดอกไม่ไหวแพงมากๆ 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 

จะพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้ เพราะไม่อยากเป็นหนี้ใคร กังวลเรื่องนี้อยู่บ้างเนื่องจากกลัวว่าจะถูกด่าเนินคดี 
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 

 
สะดวกสบายขึ้น มีเงินใช้ ผ่อนส่งไม่เสียดอก มีทุนท่าค้าขาย 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ 
 
เงินกองทุนดีแน่ ไม่มีดอกไม่มีอะไร ไม่ได้ท่าให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราโชคไม่ดีเอง ตอนที่ไม่มีจ่ายคืนหงุดหงิดจะ
ตาย กลุ้มใจนะ ไม่ใช่ไม่กลุ้มใจ เครียดมาก ไปหาหมอ หมอให้ยาแก้เครียดมา 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
 

4.2 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 
 
 4.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ  กองทุนผู้สูงอายุมีการด าเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้ 
และสามารถน าเงินทุนไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ ผลการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล
กองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ ขั้นตอนในการด าเนินการ
ขอรับทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการกู้ยืมเงินทุนรายกลุ่มไม่ได้มีทุกจังหวัด ท าให้การศึกษาครั้งนี้จะน าเสนอ
เปรียบเทียบระหว่างผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระกับผู้กู้รายกลุ่มท่ีค้างช าระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุรายกลุ่ม
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากหลายแหล่งเหมือนกับแหล่งข้อมูลของผู้กู้รายบุคคล เช่น จากการ
ประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง จากผู้น าชุมชนหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จากการบอกกล่าวต่อๆกันของเพ่ือนบ้าน และจาก
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สมาชิกครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เป็นต้น ซึ่งแหล่งข้อมูลที่กล่าวมาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ (เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น) และแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (เพ่ือนบ้าน บุตรหลานและญาติพ่ีน้อง เป็นต้น)  

ผลการศึกษาพบว่า ในผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ผู้สูงอายุจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจัดเป็นการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เป็นทางการ ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระ มีการรับรู้ข้อมูลจากบุตรหลานที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
เป็นการรับรู้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ  

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 
 
ทราบจากเจ้าหน้าที่กองทุน เพราะไปร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุแล้วเจ้าหน้าที่เขามาประชาสัมพันธ์ ก็เลย
ทราบว่าเขามีเงินทุนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันไปท่าอาชีพ ก็เลยรวมกลุ่มกัน 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่รู้จักกองทุนเลย จนลูกกับเพ่ือนลูก คนในหมู่บ้านเดียวกัน มาบอกว่าเขาให้เงินส่าหรับผู้สูงอายุ แล้วลูกก็พา
พ่อแม่แต่ละคนไปท่าเรื่องที่จังหวัด  

ผู้กูร้ายกลุ่มค้างช่าระ 
 

 

2. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 
เช่นเดียวกับการขอกู้รายบุคคล ดังนี้ การยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การอนุมัติเงิน การท าสัญญา
และรับเงิน และการช าระเงินคืน ซึ่งพบว่า 

ขั้นตอนของการเขียนค่าร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระคิดว่าการเขียนค าร้องไม่
ยุ่งยาก และสามารถด าเนินการเองได้โดยช่วยๆกันภายในกลุ่ม เพราะมีสมาชิกบางคนของกลุ่มท าอาชีพนั้นอยู่
แล้ว ท าให้สามารถเขียนรายละเอียดได้ไม่ยาก และแบบค าร้องก็ไม่ยุ่งยาก ท าให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเงื่อนไขใน
การรับทุนดี ทั้งวัตถุประสงค์ของกองทุนและเงื่อนไขของกองทุน  ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระไม่ทราบ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการเขียนค าร้องขอกู้เลย เพราะบุตรหลานที่พาไปกู้ด าเนินการให้ทั้งหมด ผู้สูงอายุเพียงลงนาม
ในเอกสารเท่านั้น ท าให้ผู้กู้ไม่รับทราบว่ากองทุนให้เงินมาเพ่ืออะไร และมีเงื่อนไขใดบางในการรับเงินทุนหรือ
หากไม่สามารถจ่ายคืนเงินทุนได้  

ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่าในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยม
ที่บ้านเพ่ือสอบถามข้อมูลก่อนที่จะได้รับเงิน ซึ่งในข้ันตอนนี้พบว่า จะมีความแตกต่างกับผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระ 
ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้านเลย 

ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท่าสัญญาและรับเงินนั้น พบว่าผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระ 
รายงานว่าการอนุมัติเงินต้องรอระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการท าสัญญาและรับเงินก็พบว่าผู้กู้พอใจ
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และรายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ในขณะทีผู่้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระพบว่าไม่ทราบขั้นตอนของการอนุมัติ
เงินและการท าสัญญาเพราะลูกหลานเป็นคนท าให้ทั้งหมด นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้ าประกันพบว่าผู้กู้รายกลุ่มมี
การแลกเปลี่ยนกันค้ าประกันให้กันและกันภายในกลุ่ม 

ขั้นตอนการช่าระเงินคืน ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระก็เลือกที่จะช าระเงินเองที่กองทุน
ผู้สูงอายุ ไม่ยุ่งยากโดยมีประธานกลุ่มท าห้าที่รวบรวมเงินจากสมาชิกกลุ่ม แล้วก็น าไปจ่าย ในขณะที่ผู้กู้ราย
กลุ่มที่ค้างช าระ จะให้บุตรหลานที่เป็นผู้น าเงินไปใช้ เป็นผู้ช าระหนี้คืน โดยจะมีหนึ่งคนท าหน้าที่รวบรวมไปส่ง
ที่จังหวัดเช่นกัน แต่ก็พบปัญหาว่าคนที่รับหน้าที่ไปส่งไม่ได้น าเงินไปจ่ายคืนกองทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงเกิด
เป็นปัญหาหนี้สินในเวลาต่อมา 

ขั้นตอนของการเขียนค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน 
 
ไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่เขาก็บริการดี มาท่าเรื่องขอกู้ที่ศาลากลาง เอกสารเข้าใจไม่ยาก ช่วยกันเขียนท่าได้หมด 
เราก็เขียนไปตามท่ีตั้งใจจะท่า เลยไม่ยาก 

ผู้กู้รายกลุ่มไมค่้างช่าระ 
 

ลูกๆหลานเป็นคนพาไปกู้ เขาจัดการเอกสารให้หมด เราแค่เซ็นชื่อแล้วก็กลับได้เลย เขาเอาเงินไปท่าอะไรไม่รู้ 
ลูกมาขอก็ท่าให้เขา 

ผู้กูร้ายกลุ่มค้างช่าระ 
 
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน 
ไปยื่นค่าร้องไว้ แล้วไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บ้าน สอบถามว่าจะท่าอะไร ท่าท่ีไหน เคยท่าหรือเปล่า 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่มีใครมาหาเลย ไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่ท่ีบ้าน ไปเจอท่ีศาลากลางในจังหวัดสองครั้ง ลูกเขาให้ไปเซ็นชื่อ 

ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ 
 
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน 
 
ก็ต้องรอระยะหนึ่ง เพราะเขาต้องให้ส่วนกลางอนุมัติ การท่าสัญญาและการรับเงินก็ไม่ยาก เราก็ช่วยกันค้่าให้
กันเองในกลุ่ม หมุนเวียนกันไป 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่รู้เรื่องเลย เพราะลูกๆเขาจัดการให้หมด เขาก็มาบอกว่าต้องไปลงชื่อในหนังสือ ต้องไป 2 ครั้ง แล้วก็ไม่รู้เลย
ว่าเป็นยังไงต่อ 

ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ 
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ขั้นตอนการช าระเงินคืน 
 
หัวหน้ากลุ่มเขาเก่ง เขาจะมารวบรวมทุกเดือนก่อนถึงวันก่าหนด แล้วเขาก็เอาไปจัดการให้เรียบร้อย ไม่เคย
ขาดส่ง เพราะหัวหน้าเขาจะมาถามก่อนล่วงหน้าเผื่อใครมีปัญหาอะไร 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ไม่ทราบ ลูกๆเขาบอกจะไปจ่ายเอง ก็เห็นว่าฝากคนที่อยู่ที่จังหวัดเป็นคนไปจ่ายคืนที่กองทุน แล้วเขาก็ไม่เอาไป
จ่ายให้ หลังๆเลยไม่มีใครจ่าย 

ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ 
 

 

 4.2.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน  

การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนผู้สูงอายุจะพิจารณาจากสองส่วนคือ การน าเงินทุน
ไปใช้ และการวางแผนการใช้เงินหรือการท าบัญชีควบคุมการใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันในกลุ่มผู้
กู้ท่ีไม่ค้างช าระ และผู้กู้ท่ีค้างช าระ โดยผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระได้น าเงินทุนไปประกอบอาชีพตามที่ยื่นค าร้อง
มาจริง แต่ไม่ได้ท าร่วมกันเป็นลักษณะกลุ่ม เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ในการใช้ประกอบอาชีพ จึงตกลงแบ่ง
เงินทุนแล้วแยกกันไปประกอบอาชีพของตัวเองเหมือนกับการกู้รายบุคคล ดังนั้นประสิทธิภาพในการรับเงินทุน
ก็อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่ต้องการให้ใช้เงินร่วมกันเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ร่วมกันที่ยั่งยืน และก่อเกิดรายได้ที่มั่นคง จากเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินของการกู้
รายบุคคล ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระ พบว่าลูกหลานได้แบ่งเงินกันแล้วน าเงินไปทั้งหมด จึงท าให้ไม่มี
การน าเงินไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การใช้เงินจึงไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีกองทุนก าหนด 

การใช้เงินทุน 
 
เงินที่ได้กแ็บ่งกันไป แล้วต่างคนต่างไปประกอบอาชีพของตนเองตามถนัด เพราะมีปัญหาเรื่องสถานที่ประกอย
อาชีพ จึงไม่สามารถท่าอาชีพที่ตั้งใจจะท่าร่วมกันได้ แต่ก็ตกลงกันว่าได้เงินมาแล้วและก็ตั้งใจอยากลงทุนท่า
อาชีพ อีกท้ังต้องใช้คืนกองทุนจึงต้องน่าไปท่าอาชีพให้มีรายได้ 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ลูกๆเขาเอาเงินไปหมด เราก็แก่แล้วไม่ได้อยากท่าอะไรแล้ว ลูกเขาเอาเงินไปเขาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเขา 
เขามาขอให้ช่วยก็ช่วยเขาไป 

ผู้กูร้ายกลุ่มค้างช่าระ  
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2. การใช้จ่ายเงินของผู้สูงอายุพบว่า ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระจะมีการท าบัญชีรับจ่าย
ในบางคน ส่วนบางคนก็แยกเงินเอาไว้เพ่ือส่งให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมไปจ่ายคืนกองทุน ในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มที่
ค้างช าระ เนื่องจากไม่ได้น าเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพ และให้เงินกับบุตรหลานทั้งหมดจึงไม่มีการใช้เงิน
ของกองทุน 

 4.2.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน 

ประสิทธิผลของกองทุนในการให้กู้ยมรายกลุ่มจะพิจารณาจากการเกิดอาชีพหรือมี
รายได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสามารถในกาช าระเงินคืนกองทุน
จากการประกอบอาชีพนั้นๆด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินทุน พบว่าผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระน าเงินไป
ประกอบอาชีพจริง แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมกันท าอาชีพตามที่เสนอกับกองทุน จึงท าให้เกิดอาชีพหรือต่อยอดอาชีพ
เดิมที่ท าอยู่ จนเกิดเป็นรายได้จากอาชีพที่ได้น าเงินทุนไปใช้จ่าย ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระไม่มีการน า
เงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีประสิทธิผลจากการใช้เงินของกองทุน และนอกจากจะไม่มี
รายได้เพ่ิมในกลุ่มผู้สูงอายุที่กู้เงินแล้ว ยังเกิดเป็นภาระหนี้สินจากการกู้เงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อีกด้วย 

2. การจ่ายเงินคืนกองทุนพบว่า ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระสามารถน าเงินรายได้ที่เกิด
จากการประกอบอาชีพมาคืนให้แก่กองทุน ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระไม่สามารถน าเงินมาจ่ายคืนกองทุน
ได้เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไป และก็ไม่มีรายได้จากช่องทางอ่ืน บุตรหลานที่น าเงินไปก็ไม่มี
ความสามารถในการจ่ายเงินคืนให้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะค้างช าระหนี้ในระยะยาวติดต่อกันหลายงวด  

การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินทุน 
 
แต่ละคนก็น่าเงินไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด ก็ดีนะได้มีทุนหมุนเวียน ก็ท่าให้มีรายได้เพ่ิม 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ลูกๆเขาเอาเงินไปหมด เราก็แก่แล้วไม่ได้อยากท่าอะไรแล้ว ลูกเขาเอาเงินไปเขาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเขา 
เขามาขอให้ช่วยก็ช่วยเขาไป 

ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ 
การจ่ายเงินคืนกองทุน 
 
ทุกเดือนก็จะเก็บเงินที่ได้จากการท่าอาชีพของแต่ละมาจ่ายคืนกองทุน ไม่ล่าบากเพราะส่วนใหญ่ก็มีรายได้พอ
จ่ายคืน หัวหน้าก็จะรวบรวมมาจ้าคืนให้ 

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 
ก็ไม่รู้ คิดว่าลูกจ่ายเพราะเขาเอาเงินไป เขารับปากว่าจะจัดการเอง เราก็ไม่มีรายได้อะไรไม่ได้ท่างานอะไร 

ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ 
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 4.2.4 ผลกระทบ 

ผลกระทบที่ส าคัญจากการสนับสนุนทุนของกองทุนผู้สูงอายุคือ ผู้สูงอายุสามารถ
ประกอบอาชีพตามที่ขอสนับสนุนทุนได้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระหนี้ เกิด
ความยั่งยืนในการท างานและมีรายไดแ้ม้ว่าจะไม่ใช่อาชีพที่ท าร่วมกัน แต่ก็ยังดูและช่วยเหลือกันในการท าอาชีพ
ของแต่ละคน เพราะต้องร่วมกันจ่ายเงินคืนให้กองทุน โดยประเมินว่าการได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุช่วยให้
คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้น สามารถมีงานท า มีรายได้ พ่ึงพิงตนเองและเกื้อหนุนครอบครัวได้ และที่ส าคัญคือการ
ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ก่อให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข และเกิดความภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า 

อย่างไรก็ตาม ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระพบว่าเงินทุนที่ได้ นอกจากจะไม่ก่อให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังกลับท าให้มีหนี้สินโดยไม่ได้ใช้จ่ายเงินทุนเลย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคือ เกิด
ความกังวลใจจากการถูกด าเนินคดีความ ตลอดจนเกิดการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ในครอบครัวและเพ่ือนบ้าน ที่
รวมกลุ่มกันไปกู้เงินจากองทุน 
 

ผลกระทบ 
 
ได้ท่างานมีความสุข หลังจากได้เงินกู้จากกองทุน ชีวิตดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บ ท่าให้เรามีเงินทุนหมุนเวียน  

ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ 
 

กลุ้มใจ ไม่รู้เลยว่าลูกไม่ส่งเงิน มารู้ตอนมีจดหมายมาทวง มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน ก็ไม่รู้จะท่ายังไง ไม่มีเงินจ่าย 
เราก็ไม่เคยได้เอาเงินมาใช้ 

ผู้กูร้ายกลุ่มค้างช่าระ 
 
จะพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้ เพราะไม่อยากเป็นหนี้ใคร กังวลเรื่องนี้อยู่บ้างเนื่องจากกลัวว่าจะถูกด่าเนินคดี 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
เงินกองทุนดีแน่ ไม่มีดอกไม่มีอะไร ไม่ได้ท่าให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราโชคไม่ดีเอง ตอนที่ไม่มีจ่ายคืนหงุดหงิดจะ
ตาย กลุ้มใจนะ ไม่ใช่ไม่กลุ้มใจ เครียดมาก ไปหาหมอ หมอให้ยาแก้เครียดมา 

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ 
 
 

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตาม
เกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช าระสูงและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างช าระต่ า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างช าระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนหนี้สูงหรือหนี้ต่ า 
ก็พบว่าผู้สูงอายุมองว่าเงินจากกองทุนท าให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นในระยะสั้น แต่ระยะยาวพบว่าการค้าง
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ช าระหนี้ท าให้ผู้สูงอายุกังวลกับการเป็นหนี้ และการด าเนินการหากไม่ช าระหนี้ และอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในระยะยาว  

4.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน 
 
 4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุมีการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ที่ด าเนินโครงการเกี่ยวกับสูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้ และสามารถน าเงินทุนไป
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ ผลการ
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ 
ขั้นตอนในการด าเนินการขอรับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่
ด าเนินการด้านผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนินการด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน องค์กร
และชมรมผู้สูงอายุ ก็เป็นการด าเนินการที่เป็นรูปแบบเครือข่าย โดยมีการจัดประชุมเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้จากการประชุมในระดับจังหวัดที่เป็นความ
รับผิดชอบของส่วนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด และการประชุมของสาขาสภา
ผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด การประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุหรือการนิเทศงานด้านชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งในเกือบทุกจังหวัดพบว่า ได้มีการใช้ช่องทางเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ผู้สูงอายุไปสู่กลุ่มเป้าหมายของการสนับสนุนโครงการ  

 
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 
 
ทราบจากเจ้าหน้าที่ เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาออกพ้ืนที่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ ก็เลยทราบว่าเขามีกองทุนให้การ
สนับสนุนการท่างานด้านผู้สูงอายุ 
   
ไปประชุมชมรมผู้สูงอายุที่อนามัยแล้วมีเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ว่า มีกองทุนให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเลยสนใจมากู้ 

 
รู้มาจากเทศบาล เจ้าหน้าที่เขามาประชาสัมพันธ์ตอนไปประชุมที่เทศบาล 

 
รู้จากการที่เราเข้าไปติดต่องานกับพัฒนาสังคมในจังหวัดบ่อยๆ เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกให้ทราบ 
 
ทราบจากชมรมผู้สูงอายุที่เขาได้รับการสนับสนุนมาก่อน แล้วเขาก็มาจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือขอทุน 

ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ 
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2. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน โดยต้องมีรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
ตามที่กองทุนผู้สูงอายุได้ก าหดไว้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กองทุนจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ เช่น ลักษณะโครงการ กิจกรรมที่ท า เป็นต้น เพ่ือด าเนินการส่งไปยังกองทุน
ผู้สูงอายุในส่วนกลาง เพ่ือด าเนินการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง เพ่ือท าการขอให้ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทุนแก้ไขรายละเอียดในโครงการ และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติก็จะมีการท าสัญญารับเงินอุดหนุน
โครงการ และเม่ือด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องท ารายงาน/ประเมินผลตามรยะเวลาที่ก าหนด  

ซึ่งจากขั้นตอนในการด าเนินการเหล่านี้พบว่า ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) องค์กรหรือผู้ขอรับการสนับสนุนทุนที่ด าเนินการโดยผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่
มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ และ 2) องค์กรหรือผู้ขอรับการสนับสนุนทุนที่ด าเนินการโดยผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เช่น ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในระดับท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าในขั้นตอนของการเขียนโครงการ ส่วนใหญ่หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้
เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ เช่น ไม่ใช่อดีตข้าราชการ แม้ว่าจะผ่านการอบรมการเขียนโครงการแล้วก็ตาม ก็
จะพบว่าการเขียนข้อเสนอโครงการเป็นเรื่องยาก มีรายละเอียดมาก  ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการขอรับการ
สนับสนุนทุน หรือหากสนใจก็ต้องหาผู้ช่วยในการเขียนโครงการ ในขณะที่องค์กรหรือชมรมที่ด าเนินการโดยผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ส่วนใหญ่สามารถท าข้อเสนอโครงการได้ตามที่ก าหนด แต่ก็มีความคิดเห็นว่า
รายละเอียดค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ขอสนับสนุนทุนในการด าเนินโครงการทั้งสองกลุ่ม รายงานว่า
ในขั้นตอนของการพิจารณาโดยส่วนกลาง มักมีการใช้เวลาในการพิจารณานาน ท าให้การด าเนินกิจกรรมล่าช้า 
และส่วนใหญ่รายงานว่ากองทุนผู้สูงอายุมีการปรับแก้เกี่ยวกับงบประมาณของโครงการมากที่สุด ท าให้บางครั้ง
เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมของโครงการ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ที่จะต้อง
พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และอาจท าให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือขาดความยั่งยืน 

 
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 
การเขียนโครงการทางกลุ่มพอท่าได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการครู  แต่ถ้าชมรมที่เขาเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาก็ยากอยู่เหมือนกัน เพราะมันมีรายละเอียดเยอะ เข้าใจยาก  แล้วที่ส่าคัญของกองทุนผู้สูงอายุคือรอ
นานมากกว่าจะอนุมัติ บางที่รอจนลืมไปแล้ว เขาจะไปพิจารณาท่ีส่วนกลางก็เข้าใจว่าทั่วประเทศ ต้องไปเข้าคิว
รอกัน ที่มีปัญหาอีกด้านหนึ่งคือมีข้อแก้ไขหลายรอบ ส่วนใหญ่เป็นจ่านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แจ้งมาว่ามาก
เกินไป หรือบางครั้งก็งบด้านอาหารสูงเกินไป หรือไม่ก็ขอลดการจัดกิจกรรมจาก 2 วันเหลือวันเดียว บางครั้งก็
จัดล่าบาก เพราะวันเดียวผู้สูงอายุเขายังไม่ทันจะจ่าหรือเข้าใจ ก็มาให้ลงมือปฏิบัติมันก็ท่าไม่ ค่อยได้ตามที่
วางแผนไว้ แต่เขาให้มาแค่นี้เราก็ต้องพยายามท่าให้ส่าเร็จ ช่วยๆกันระดมเงินเพ่ิม หรือจัดหาอาหารมากันเอง 
เป็นต้น  
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ขั้นตอนยุ่งยากมาก ลงรายละเอียดมาก บางครั้งผู้สูงอายุไม่เข้าใจ เงินที่ได้ก็ให้ไม่มาก แจ้งแก้ไขกันทาง
โทรศัพท์พอส่งไปก็มีโทรมาแก้อีก ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อธิบายเหตุผล คิดว่ากรรมการเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาไม่เข้าใจ
สภาพในพ้ืนที่ เลยท่าให้อนุมัติล่าช้า กว่าจะได้เงินบางครั้งกิจกรรมที่วางแผนไว้ก็ท่าไม่ได้เพราะติดหน้าฝน 
 
กองทุนดีที่ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เราท่างานด้านนี้ก็อยากได้จากแหล่งทุนนี้เพราะตรงกับ
กิจกรรมที่ท่า แต่คิดว่าคนท่างานอีกมากในที่ห่างไกลยังไม่รู้ เข้าไม่ถึง  อุปสรรคส่าคัญน่าจะเป็นการเขียน
โครงการที่ท่าไม่ค่อยได้ ผู้สูงอายุเขาปฏิบัติได้แต่เขียนโครงการต้องหาผู้ช่วย 
 

ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ 
 

 

 4.3.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน  

ประสิทธิภาพของโครงการจะพิจารณาจากการน าเงินไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆ โดยผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานหรือองค์กรได้น าเงินไป
ใช้ในการท ากิจกรรมตามที่เสนอขอไปกับกองทุนตามที่ทางกองทุนได้อนุมัติมา แต่เนื่องจากแต่ละโครงการจะ
ได้รับการพิจารณาทุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นบางครั้งหากคณะกรรมการมีการตัดงบประมาณที่ค่อนข้างมากก็
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการไป
ให้สอดคล้อง ซึ่งก็อาจเป็นการใช้เงินที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการสนับสนุนทุนประเภทนี้ไม่ต้องคืนเงิน แต่ต้องมีการส่งรายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการใช้จ่ายเงินให้กองทุนผู้สูงอายุตรวจสอบด้วย ดังนั้นทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่ก็จะด าเนินการ
ตามแผนจนส าเร็จ 

 
ประสิทธิภาพ 
 
น่าเงินไปใช้จริงตามที่ขอไป แต่บางครั้งก็ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม จ่านวนวันตามที่ได้รับอนุมัติเงินมา หากหา
เงินจากแหล่งอื่นไม่ได้ รับเงินมาแล้วก็ต้องท่าจนส่าเร็จ 
 
ก็ท่าเต็มที่เท่าที่ท่าได้ เพราะบางครั้งเงินมาช้าไปจนข้ามปี เราก็ต้องรีบด่าเนินการเพราะมันจะไม่ทันกับ
ช่วงเวลาที่เราก่าหนด คือต้องก่อนหน้าฝนไม่ทันเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ แล้วเราก็ต้องส่งรายงานประเมินผลเขา เงินก็ใช้
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติมา หากไม่พอก็หาแหล่งอื่น เรี่ยไรกัน เอาเงินเขามาแล้วล่าบากอย่างไรก็ต้องท่า 

ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ 
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 4.3.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน 

ผลการศึกษาประสิทธิผลจากการสนับสนุนโครงการด้านผู้สูงอายุของกองทุนพบว่า  ได้
ก่อให้เกิดกิจกรรมของชมรมที่เป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามกรอบของกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุให้
การสนับสนุน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ กิจกรรมการสร้างคุณค่า
และอนุรักษ์ภูมปิัญญาท้องถิ่น ที่เป็นการส่งเสริมการชี้ให้เห็นการเป็นคลังปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุ
และองค์กรที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุต่างมีความพอใจต่อการสนับสนุนเงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุ เพราะได้
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินการขององค์กร และเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ในการด าเนินการขององค์กร หรือของชุมชนด้วย นอกจากนี้หลายๆกิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน ก็
กลายเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนที่ชุมชนยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 
ประสิทธิผล 
 
กองทุนดีมากท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมได้มาพบกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้กัน หลายๆคนก็ได้น่าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาท่าอาชีพเสริมอยู่ที่บ้าน สร้างรายได้เพ่ิม มีรายได้
เป็นของตนเองไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลานมาก  
 
ผู้สูงอายุอยากมาร่วมกิจกรรมมากจนเกินจากงบประมาณท่ีเราได้จากกองทุน แต่ก็พยายามจะรับให้หมด ก็ต้อง
มาเรี่ยไรเงินกัน ช่วยๆงานกันจนส่าเร็จ ผู้สูงอายุพอใจมาก ทุกวันหลังจากหมดโครงการแล้วก็ยังมาออกก่าลัง
กายด้วยกัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็ยังพยายามท่ากันต่อ เพราะมันท่าให้มีความสุข ช่วงไหนไม่จัดก็จะถามถึง 

 
ผู้สนับสนุนประเภทโครงการ 

 
 

 4.3.4 ผลกระทบ 

ผลกระทบที่ส าคัญจากการสนับสนุนทุนประเภทโครงการของกองทุนผู้สูงอายุคือ 
องค์กรหรือหน่วยงานด้านผู้สูงอายุมีความยั่งยืนและสามารถด าเนินกิจกรรม ท าให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการด าเนินกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ตามกิจกรรมที่ทางกองทุนให้การสนับสนุน เช่น 
สามารถประกอบอาชีพตามท่ีได้รับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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4.4 สรุปผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 

 จากการด าเนินงานสนับสนุนเงินทุนผู้สูงอายุใน 3 กิจกรรมหลัก คือ การให้เงินกู้เพ่ือประกอบ
อาชีพรายบุคคล การให้เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการให้การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

การสนับสนุนด้านเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม พบว่าผู้สูงอายุรับรู้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามการรับรู้ข้อมูลกองทุนจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็น
ทางการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับรู้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้ 
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนที่ถูกต้อง และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ใน
ตอนที่ผู้สูงอายุมายื่นค าร้องจึงมีความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนและลดปัญหาการค้างช าระหนี้
ได้ นอกจากนี้ในขั้นตอนเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนทุน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พอใจกับรูปแบบและ
บริการที่ทางกองทุนด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสามารถด าเนินการได้เองหรือมีบุตรหลานช่วย ตลอดจนส่วน
ใหญ่เจ้าหน้าที่กองทุนให้การช่วยเหลือดี แต่จะพบปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติเงินทุน และช่องทาง
ในการจ่ายเงินคืนที่มีปัญหาในกลุ่มผู้ที่อยู่ห่างไกล ในด้านประสิทธิภาพของการใช้เงินทุนก็พบว่าผู้ที่ใช้เงินทุนไป
เพ่ือการประกอบอาชีพจริงก็จะสามารถสร้างรายได้ และสามารถน าเงินมาจ่ายคืนกองทุนได้ ยกเว้นว่าจะเกิด
ปัญหาระหว่างด าเนินการประกอบอาชีพ เช่น ภัยพิบัติ การเจ็บป่วย การขาดความรู้ความช านาญในอาชีพ และ
ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า เป็นต้น แต่หากน าเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็ท าให้เกิดปัญหาการค้าง
ช าระหนี้ เพราะส่วนใหญ่จะใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ให้บุตรหลาน จ่ายหนี้นอกระบบ 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นประสิทธิผลและผลกระทบของกองทุนก็เป็นไปตามประสิทธิภาพในการน า
เงินทุนไปใช้ คือจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหากสามารถน าไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือจะท าให้
ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวลจากการเป็นหนี้ ดังนั้นการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพจริงและกลไก
ในการติดตามหนี้ ก็เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน และให้การด าเนินการของกิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริง 

ในส่วนของการสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ จึงท าให้ผู้รับบริการของกองทุนประเภทนี้รับทราบข้องมูลและเงื่อนไขของกองทุนดี 
อีกท้ังเป็นเงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืนจึงไม่มีปัญหาการค้างช าระหนี้ แต่พบว่าการด าเนินงานของกองทุนที่ยังพบว่า
เป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนคือ การก าหนดรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเกิ นไป เป็นทางการ
ผู้สูงอายุไม่เข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนทุน ท าให้หน่วยงาน หรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เข้า ไม่ถึงกองทุน ดังนั้นการปรับปรุง
ขั้นตอนการขอสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะรายละเอียดในการเขียนโครงการมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงการสนับสนุนทุนของกองทุนผู้สูงอายุได้มากขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติเงินทุนก็พบ
วามความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และยังไม่เป็นระบบมากนัก โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงโครงการ ท าให้บางครั้ง
ผู้สูงอายุต้องพยายามด าเนินกิจกรรมไปตามที่ได้รับอนุมัติจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและวัตถุประสงค์หลัก
ของกิจกรรม โดยเฉพาะการตัดงบประมาณหรือจ านวนวันในการด าเนินงาน เป็นต้น ดังนั้นการก าหนด
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รายละเอียดในการสนับสนุนทุนในแต่ละหมวดหมู่ของการใช้จ่ายเงิน ก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ ท าให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่จะด าเนินโครงการจนส าเร็จตามที่ได้รับอนุมัติมา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละโครงการ ดังนั้นผลระทบที่เกิดขึ้นจะยั่งยืน
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากกระบวนการท างาน
ของกองทุนและข้อก าหนดของกองทุน นอกจากนี้มาตรการที่ส าคัญที่ท าให้การด าเนินการโครงการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คือการก าหนดให้แต่ละโครงการต้องส่งรายงานผลการประเมินโครงการ แต่
ส่วนใหญ่เป็นการรายงานโดยผู้จัดกิจกรรมเอง ขาดการประเมินจากภายนอกหรือจากเจ้าหน้าที่ของกองทุน จึง
ท าให้การใช้มาตรการนี้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการของกองทุนยังไม่มีความชัดเจน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้

จากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 
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บทที่ 5 
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้จากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 

 
 กิจกรรมหลักด้านหนึ่งของกองทุนผู้สูงอายุคือ การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล (คนละไม่เกิน 30,000 บาท) และรายกลุ่ม (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้เงินทุนไม่เกิน 100,000 
บาทต่อกลุ่ม) ซึ่งผู้กู้จะต้องน าเงินมาช าระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท าสัญญาโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการค้างช าระหนี้จากการกู้ยืมเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ (ค้างช าระติดต่อกันตั้งแต่ 2 
งวดขึ้นไป) สูงในช่วงการด าเนินการที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุน ดังนั้นเพ่ือให้กองทุน
ผู้สูงอายุสามารถลดปัญหาหนี้ค้างช าระ และสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน การศึกษา
สาเหตุและปัจจัยที่ค้างช าระหนี้จึงมีความส าคัญมาก โดยการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งประเภทของสาเหตุและปัจจัย
ที่ค้างช าระหนี้ตามแนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหา (ประเวช สุพรรณพยัคฆ์, 2554) ได้ดังนี ้
 
5.1 ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่  

 5.1.1 ภัยธรรมชาติ โดยกรณีที่พบจากการศึกษาได้แก่กรณีแผ่นดินไหว ท าให้บ้านพังและ
ต้องใช้เงินจ านวนมากในการซ่อมแซมบ้าน ท าให้ค้างช าระหนี้ และกรณีน้ าท่วม ท าให้ผลผลิตเสียหาย  ไม่
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ไม่สามารถช าระเงินได้ตามก าหนด  
 
ภัยธรรมชาติ 
 
แต่ผมมาขอหยุดไปสามเดือน ถ้าจ่าไม่ผิด วันที่ 15-16 พฤษภา เพราะวันที่ 5 แผ่นดินไหว บ้านผมพัง รั้วผม 
โคมไฟผมพัง เสาหัก เดี๋ยวนี้ผมเหลือหนี้สินอยู่ หมื่นสองพันบาทนะ ผมจ่ายไป 18 เดือนแล้ว  ที่หยุดไปสาม
เดือนนี่ครั้งเดียว ปกติจ่ายมาตลอด ที่หยุดไปนี่ มันจ่าเป็นจริงๆ เพราะแผ่นดินไหว 
 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 
 5.1.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งผู้สูงอายุได้กล่าวถึงอีก

กรณีหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ ขายของได้น้อยลง หรือสินค้าราคาตกต่ า รายได้จึงลดลง
หรือรายได้ไม่เป็นตามที่คาดหวังและน าไปสู่การค้างช าระหนี้ อย่างไรก็ตามสาเหตุการค้างช าระหนี้จากปัจจัย
ภายนอกนี้มักเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู้กู้ได้น าเงินไปลงทุนประกอบอาชีพตามแผนแล้ว แต่อาจได้ผลผลิตน้อยหรือไม่
ได้ผลผลิตเลย หรือยังคงประกอบอาชีพได้แต่ต้องน าเงินรายได้ไปใช้จ่ายอย่างอ่ืน ดังนั้นลูกหนี้ในกลุ่มนี้มักจะ
ค้างช าระหนี้ไม่นาน หรือพักช าระหนี้ระยะหนึ่ง จากนั้นก็จะน าเงินมาจ่ายคืน ซึ่งอาจพบว่าเป็นการจ่ายที่ไม่
ต่อเนื่อง  
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ภาวะเศรษฐกิจ 
 
มีปัญหานิดหน่อย เพราะขนมขายไม่ค่อยได้ เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี    

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 

ขายของยาก ห้างขึ้นเต็มไปหมด ก่าไรก็น้อยลงมาก บางเดือนก็มีพอจ่าย บางเดือนขายแทบไม่ได้เลย 
กรุงเทพฯ 

 
 

5.2 ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้  

 ซึ่งได้แก่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กู้ยืม เช่น มีปัญหาสุขภาพของตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัว การขาดความรู้หรือประสบการณ์ในอาชีพ การขาดการวางแผนทางด้านการเงิน การน าเงินที่กู้ไปท า
อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การลงทุนในการประกอบอาชีพ (เช่น ใช้หนี้นอกระบบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ใช้จ่ายในครัวเรือน) 
การน าเงินที่กู้ยืมไปให้ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนใช้ การฝากเงินให้ผู้อ่ืนน ามาส่งคืนกองทุนแต่
บุคคลนั้นไม่น าเงินมาช าระคืน เป็นต้น  

 5.2.1 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุหรือคู่สมรส เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการค้างช าระ
หนี้ที่ส าคญั เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ
และอาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบว่าปัญหาสุขภาพมักน าไปสู่การค้างช าระหนี้ระยะยาว เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
จะไม่สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีก นอกจากนั้นยังต้องใช้เงินไปกับการรักษาพยาบาล ท าให้เงินทุนที่ใช้
ไปไม่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หรือเกิดรายได้และสร้างอาชีพเพียงระยะสั้นๆ 

 
ปัญหาสุขภาพ 
 
ที่ขาดส่งไปเพราะไปผ่าคอมา แล้วก็ต้องมาพักฟ้ืนอีก ท่าให้ไม่ได้ขายของเป็นเดือนๆ รายได้ก็เลยขาดไป จึงไม่มี
โอกาสได้ไปจ่ายคืนตามก่าหนด ลูกก็เลยปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ ก็บอกเขาไปตรงๆว่าไปผ่าคอมา เพ่ิงกลับ
จากโรงพยาบาล แต่ตอนนี้ก็หายดีแล้ว กลับมาขายของได้แล้ว ก็จะกลับมาจ่ายคืนให้ครบ 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 
ความจริง ครั้งนี้มันจะไม่มีปัญหาเลย ถ้าไม่มีเรื่องสุขภาพที่จะพิการอยู่แล้ว ปัญหามันอยู่ที่เข่า เข่านี่มันร้าย ถ้า
มันเดินไม่ได้นี่ก็แย่นะ 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 

คุณตาป่วยท่าให้มีค่าใช้จ่ายสูง บางวันถ้าขายพวกกับข้าวไม่ได้ก็ไม่มีเงินจ่าย  
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
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5.2.2 การน าเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้
ระยะยาว พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กู้เงินเพ่ือให้บุตรหลาน และการกู้เงินไปใช้หนี้นอกระบบหรือใช้จ่าย
ในครัวเรือน ซึ่งผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่ประกอบอาชี พมาแต่ต้น หรือรับทราบข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการท าให้มีการบิดเบือนข้อมูล ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ต้องการให้น าเงินทุน
ไปประกอบอาชีพและต้องจ่ายคืน ดังนั้นเงินที่ได้จึงถูกน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่มีการ
ประกอบอาชีพจริง ในที่สุดก็ไม่มีเงินมาช าระหนี้ แต่กลับเป็นการเพ่ิมหนี้ให้กับผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
ในกลุ่มนี้ก็ไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืนเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว อีกทั้งมักเกิดจากผู้สูงอายุที่มีความ
เข้าใจว่าเงินกู้จากกองทุนเป็นเงินที่ไม่มีดอก หรือความเกรงใจบุตรหลานเพราะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน จึงไม่
กล้าทวงถามถึงการจ่ายเงินคืนของบุตรหลาน 

 
การน าเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 
 
เงินที่ได้ส่วนใหญ่น่าไปใช้หนี้แทนลูกสาวที่กู้เงินนอกระบบ  

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 

กู้เพราะลูกสะใภ้ต้องการเงิน จะได้มีใช้พอ หลานก็เรียนไง กู้มานี่ ลูกสะใภ้ก็เอาไปหมดเลยสองหมื่นแปด ตอน
แรกลูกสะใภ้เป็นคนไปจ่ายที่ศูนย์ราชการเอง เมื่อมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปทวงถาม แต่ระยะหลังลูกสะใภ้ก็ไม่มา
จ่ายคืน พ่อจึงต้องน่าเงินมาจ่ายคืนเอง โดยที่เป็นเงินที่ท่างานท่ีฟาร์มวัว และน่ามาจ่ายหนี้ 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 
 5.2.3 ลักษณะอาชีพและการบริหารจัดการเงินทุน ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งค้างช าระหนี้เพราะ

การน าเงินไปประกอบอาชีพที่อาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่อง เช่น การท านา การท าไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องมีการลงทุนและรอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่หาก
ประกอบอาชีพเหล่านี้โดยไม่มีอาชีพเสริมอ่ืนหรือไม่มีรายได้จากแหล่งอ่ืน ก็จะไม่มีเงินมาช าระหนี้ได้อย่าง
ต่อเนื่องเพราะบางครั้งต้องรอนานถึงสามเดือนหรือเกือบปีในการเก็บเกี่ยว ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขการจ่ายคืน
เงินกองทุน ดังนั้นหากผู้สูงอายุขาดการวางแผนการจ่ายเงินในช่วงที่รอรายได้ ก็จะก่อให้เกิดการค้างช าระหนี้
ในช่วงที่รอผลผลิต อย่างไรก็ตามผู้ที่ค้างช าระหนี้กลุ่มนี้มักจะค้างช าระในช่วงสั้นๆ ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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ลักษณะอาชีพและการบริหารจัดการเงินทุน 
 
ปลูกมาเก้าเดือน กว่าจะได้ขาย ก็มีก่าไรนิดๆหน่อยๆ ก็พอส่งได้ กล้วยน่ะพอได้ ตัดขายมาได้ สามครั้งแล้ว แต่
ทุเรียนยังไม่ได้ผลเพราะมันยังเล็กอยู่ ส่วนบางเดือนท่ีไม่พอจ่ายก็ใช้เงินเดือนหลานมาจ่ายคืน 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 
ท่าไร่ ท่านา ท่าสวน บางทีรายได้ไม่แน่นอน รายได้เราไม่มาตรฐาน บางครั้งมีเงินไม่พอก็เลย ไม่ได้จ่ายทุกเดือน 
สองสามเดือนมาจ่ายที ก็คิดว่าถ้าไม่มีปัญหาก็จะจ่ายจนหมด แต่แบบค่อยๆจ่ายไป  
(เงินท่ีจ่ายคืนมาจากการ) 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 
 5.2.4 ขาดความรู้ในอาชีพที่ท า ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งน าเงินกู้ไปประกอบอาชีพที่ตน

ไม่มีความถนัด ไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพนั้น ส่งผลให้เงินที่น าไปลงทุนไม่ประสบความส าเร็จ ไม่เกิด
รายได ้

 
ขาดความรู้ในอาชีพที่ท า 
 
เอาเงินส่วนใหญ่ไปยกยอด้วย ได้ทุนคืนมาประมาณห้าพันเอง ขาดทุนไปหมื่นห้าเลย ตอนท่ายอนี่ตาเป็นคนไป
ดูยอ มันต้องยกกลางคืนด้วย แล้วตาก็พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยได้ไปยกไง เราก็ไม่ว่างต้องขาย
ของด้วย ยกยอเลยไม่ได้ผลเท่าไหร่ เลยขาดทุนไป 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 

 
 5.2.5 การขาดความรู้ในขั้นตอนการช าระเงิน พบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มนี้น าเงินทุนไปประกอบ
อาชีพจริงและเกิดรายได้ที่เพียงพอในการช าระหนี้คืน แต่เนื่องจากไม่สะดวกในการมาจ่ายเงินจึงใช้วิธีการฝาก
เงินมากับบุตรหลาน ญาติหรือเพ่ือนบ้าน แต่กลับพบว่าไม่มีการน าเงินมาจ่ายคืน อีกทั้งผู้สูงอายุไม่ทราบว่าการ
จ่ายเงินคืนต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน จึงน าไปสู่การค้างช าระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 
การขาดความรู้ในขั้นตอนการช าระเงิน หรือการถูกโกงเงิน 
 
ฝากลูกไปส่ง ก็เอาเงินให้เขาทุกเดือน ก็คิดว่าเขาไปส่งให้ เราก็ไม่ถามจนมีหนังสือมาที่บ้านถึ งได้รู้ว่าลูกไม่เอา
ไปจ่ายให้ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใบเสร็จ เพราะสมุดก็ฝากไว้กับลูกเลย 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 

 
 
5.3 ปัจจัยภายในกองทุนผู้สูงอายุ  
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 ได้แก่กฎระเบียบของกองทุนผู้สูงอายุหรือการบริหารจัดการกองทุน ผู้สูงอายุที่อาจส่งผลให้
เกิดการค้างช าระหนี้ได ้ 
 

 5.3.1 กฎระเบียบของกองทุน พบว่าสาเหตุที่ส าคัญคือ 

1. การที่เงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุเป็นเงินกู้ไม่มีดอก ท าให้ผู้กู้ไม่มีความกังวลใจ
เกี่ยวกับหนี้ที่ค้างช าระ เพราะคิดว่าผ่อนผันได้ และยอดหนี้ไม่เพ่ิม ซึ่งปัจจัยในส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหามากใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ตั้งใจน าเงินไปประกอบอาชีพ หรือน าเงินกู้ที่ไม่มีดอกนี้ไปใช้หนี้อ่ืนที่มีการคิดดอกราคาแพง 
ดังนั้นจากกฎระเบียบที่ไม่มีการคิดดอกเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุอาจน าไปสู่การค้างช าระหนี้ระยะยาว  
 
เงินกู้ไม่มีดอก 
 
มันไม่ทัน รายได้เราไม่มาก บางเดือนมี ก็ให้ บางเดือนที่ไม่มี ก็ไม่ให้ ก็หาไปส่งไป เราไม่ได้รีบ เพราะมันไม่มี
ดอกไง 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 
มันไม่มีดอกเบี้ย จึงคิดว่าไม่อยากจ่ายตามก่าหนด ยืดเวลาไปก็คงไม่เป็นไร เพราะไม่มีดอก ตอนนี้ยังติดอยู่
พันนึง สองงวด ยังไม่เห็นมีจดหมายมาทวงไง ก็เลยเอาไว้ก่อน เพราะมันไม่มีดอก คิดว่าจดหมายมาค่อยไปจ่าย 

จังหวัดทีม่ีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง 
 
บางเดือนขายไม่ดีบ้าง บางทีก็ไม่อยู่บ้านบ้าง ค่าใช้จ่ายมันก็สูงต้องส่งหลานเรียนด้วย เดือนที่เราไม่มีเราก็เว้น
ไป เพราะเขาก็ไม่มีดอก แต่ก็ใช่ว่าเราไม่ส่งเลยนะ เราก็ส่ง แต่บางเดือนที่ต้องหยุดไปเพราะมันไม่มี เราแค่ส่งไม่
ต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าเราจะหายไปเลย พอเดือนหน้ามีก็ทบไป 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 

2. กองทุนไม่มีการก าหนดอายุของผู้กู้ ก็พบว่าน าไปสู่ปัญหาสุขภาพหรือการเสียชีวิต 
ของผู้กู้ระหว่างการกู้และน าไปสู่การค้างช าระหนี้ แม้ว่าในปัจจุบันกองทุนจะมีการพิจารณาเรื่องสุขภาพของผู้กู้
ที่มีอายุมาก แต่นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว ผู้สูงอายุที่มีอายุสูงมากกว่า 75 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้เพ่ือไปประกอบ
อาชีพ แต่กู้เพ่ือให้บุตรหลาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการค้างช าระหนี้ อีกทั้งเมื่อผู้กู้เสียชีวิต บุตรหลานก็มัก
ปฏิเสธการช าระหนี้ อีกทั้งในเอกสารการขอกู้เงินก็ไม่มีการลงชื่อรับทราบการกู้จากบุตรหลาน ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุ
เสียชีวิต หนี้เงินกองทุนจะตกเป็นมรดกหนี้แก่บุตรหลาน จึงท าให้เกิดการปฏิเสธการรับรู้และการจ่ายคืนหนี้
แทน 

3. ในแบบฟอร์มการท าสัญญาเงินกู้ ควรมีการเพิ่มการรับทราบหรือยินยอมของบุตร
หลาน ที่จะเป็นผู้รับมรดกหนี้หากผู้สูงอายุเสียชีวิต เพ่ือให้บุตรหลานรับทราบเกี่ยวกับการกู้เงิ นกองทุนของ
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ผู้สูงอายุ และเงื่อนไขต่างๆขอกองทุน อีกทั้งยังป้องกันการปฏิเสธการรับรู้ของบุตรหลานในกรณีผู้กู้ที่ค้างช าระ
หนี้เสียชีวิต 

4. ควรมีการก าหนดที่อยู่ของผู้สูงอายุตามที่อยู่จริง และควรเป็นที่อยู่ที่ถาวรหรืออยู่
เป็นประจ า เพ่ือให้การติดตามเมื่อมีการค้างช าระหนี้ สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในปัจจุบันเกิด
ปัญหาผู้กู้ท่ีค้างช าระ แจ้งที่อยู่ที่เป็นบ้านเช่า ท าให้ไม่สามารถติดตามหรือส่งเอกสารการแจ้งหนี้ได้ 
 

 5.3.2 การบริหารจัดการกองทุน พบว่าเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ปัญหาการค้างช าระหนี้ที่ส าคัญ
ตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการช าระหนี้คืน  

1. ในขั้นตอนของการมาสมัครขอรับทุนไม่มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
กฎระเบียบของกองทุน ที่ถูกต้อง ท าให้ผู้สูงอายุไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เข้าใจขั้นตอนของกองทุน จึงท า
เกิดการค้างช าระหนี้ 

2. ในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านหากไม่มีการลงไปในพื้นที่เยี่ยมบ้านจริงหรือการอาศัย
เครือข่ายลงไปเยี่ยมบ้านแทน มักจะน าไปสู่ปัญหาการที่ผู้กู้ไม่ได้น าเงินไปประกอบอาชีพจริง เพราะการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็จะไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูล 
ข้อเท็จจริง ประกอบการให้ความเห็นอันจะน าไปสู่การคัดเลือกผู้กู้ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิด
ปัญหาการค้างช าระหนี้ได้ อีกทั้งยังพบว่าที่อยู่ไม่แน่นอนหรือแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท าให้มีการย้ายที่อยู่และไม่
สามารถติดตามหนี้ได ้

3. นอกจากนี้ยังพบว่า ช่องทางในการจ่ายคืนเงินยังเป็นอุปสรรคในการช าระหนี้ของผู้
กู้ ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางในการช าระหนี้คืน 3 ช่องทางคือ 1. การน าเงินมาจ่ายด้วยตนเองที่กองทุน
ผู้สูงอายุ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ และในส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประจ าจังหวัด 2. การจ่ายผ่านทางธนาณัติ ที่ไปรษณีย์ และ 3. ในบางพ้ืนที่สามารถจ่ายเงินผ่านการโอน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งยังเป็นช่องทางที่เป็นข้อจ ากัดส าหรับผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สะดวก
มาช าระเงินคืน หรือบางรายฝากเงินมาช าระกับบุตรหลาน ญาติหรือเพ่ือนบ้าน แล้วไม่ได้น าเงินไปช าระให้ ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้เกิดการโกงเงิน และผู้สูงอายุต้องกลายเป็นผู้ค้างช าระหนี้ ตลอดจนผู้สูงอายุไม่เข้าใจระบบการ
โอนเงินผ่านธนาคารว่าต้องแจ้งข้อมูลใดบ้าง ท าให้มีการโอนเงินมาแต่มาสามารถระบุชื่อผู้โอนหรือผู้กู้ได้ เป็น
ต้น  

4. กระบวนการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุยัง
ไม่เป็นระบบและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนผู้สูงอายุ  การติดตามทวงหนี้ท าได้ล่าช้าหรือทิ้ง
ระยะเวลาไปนาน จากปัญหาการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะนิติกรที่มีความส าคัญมากในด้านตัวเอกสาร
ที่มีผลทางกฎหมาย จนท าให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเงินให้ฟรี หรือไม่ทราบว่าเงินที่ตนเองฝาก
ไปช าระหนี้นั้นกองทุนไมไ่ด้รับ ซึ่งท าให้เกิดเป็นหนี้สะสมระยะยาวจนอาจจะหมดอายุสัญญากู้ หรือถูกปล่อยไว้
จนผู้กู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าหากมีการติดตามทวงหนี้ เช่น การส่งจดหมาย หรือการไปติดตามหนี้ที่บ้าน 
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ผู้สูงอายุจะรีบมาจ่ายเงินทันที ดังนั้นกระบวนการแจ้งเตือนเหล่านี้มีความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จ่ายเงินคืนของผู้กู้ได ้

 
การติดตามทวงหนี้ 
 
เงินไม่มีดอก บางทีก็รวมกันหลายๆเดือนค่อยไปส่งที หรือไม่ก็รอจนกว่าเขามีจดหมายมาทวงค่อยไปจ่าย ตอน
นั้นถึงไม่มีเงินพอก็ต้องไปหามาให้ได้ 

กรุงเทพฯ 
ฝากลูกไปส่ง ก็เอาเงินให้เขาทุกเดือน ก็คิดว่าเขาไปส่งให้ เราก็ไม่ถามจนมีหนังสือมาที่บ้านถึงได้รู้ว่าลูกไม่เอา
ไปจ่ายให้ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใบเสร็จ เพราะสมุดก็ฝากไว้กับลูกเลย พอได้รับจดหมายก็รีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่
กลัวเขามาจับ 

จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า 
 

 

5. ในส่วนของจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานและมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบบ่อย เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีจ ากัด ไม่สอดคล้องกับภาระงาน จึงท าให้การด าเนินการของกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค้าง
ช าระหนี้ที่มีสูงขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีเพียง 1-2 คน ท าให้ภาระงานมากจนปฏิบัติไม่ทัน 
อีกทั้งเจ้าหน้าที่กองทุนมีความรู้ไม่ตรงกับต าแหน่งหรือภาระของตนเอง เช่น นักพัฒนาสังคมต้องรับผิดชอบ
งานของนิติกร เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ อีกทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาและการติดตาม
หนี้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงท าให้การ
จัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการของกองทุน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุยังมีการเปลี่ยนงานบ่อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่มีต าแหน่งเป็นลูกจ้าง
ท าให้มีสวัสดิการน้อย อีกทั้งภาระงานมีมากและบางครั้งต้องรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานกองทุน จึงท าให้
เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน ท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินการต่ า 

6. งบด าเนินการของกองทุนที่ให้เบิกจ่ายเพียงครั้งละ 20,000 บาท หากใช้หมดแล้ว
สามารถเบิกจ่ายได้ใหม่ ซึ่งพบว่างบประมาณค่อนข้างน้อย เพราะการด าเนินการของกองทุนมีค่าใช้จ่าย
มากกว่างบที่ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายทวงหนี้ ค่าน้ ามันรถในการออกเยี่ยมบ้านและติดตามหนี้ เป็น
ต้น ท าให้ต้องท าเรื่องเบิกจ่ายบ่อยๆ และต้องเสียเวลาในการรองบ งานจึงล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และส่งผล
กระทบต่อผลทางกฎหมายในการด าเนินงานด้านการติดตามหนี้ 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 

กองทุนผู้สูงอายุ 
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บทที่ 6 
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ 

 

 จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ด าเนินการในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ เจ้าหน้าที่
กองทุนผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบว่า แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน
ผู้สูงอายุสามารถด าเนินการได้ใน 3 ด้านใหญ่ๆคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสนับสนุนเงินทุน
ประเภทโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม  

 6.1.1 การประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ องค์กรที่ด าเนินการ
ด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยังไม่ทราบว่ามีกองทุนผู้สูงอายุ หรือหาก
รู้จักกองทุนผู้สูงอายุก็ไม่ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน ดังนั้นการเข้าถึงกองทุนจึงมีเฉพาะ
กลุ่ม เพ่ือให้การด าเนินการของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง กองทุนผู้สูงอายุควรด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกท้ังในรูปแบบของการจัดการประชุมและการจัดท าเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือฉบับย่อในการ
รับบริการกองทุนผู้สูงอายุประเภทต่างๆ ที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกิจกรรมของกองทุน และ
กระบวนการด าเนินการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนทุนและความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพ้ืนที่ การจัดการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนควรมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เช่น ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ 
ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะได้น าข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุไปส่งต่อยังกลุ่มเป้าหมายหลักของกองทุน
ผู้สูงอายุต่อไป แต่การส่งต่อข้อมูลอาจมความผิดพลาดได้จึงควรจัดท าเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือเกี่ยวกับกองทุน 
ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ตัวแทนไปส่งต่อนั้นมีความถูกต้อง ดังนั้นเอกสารแผ่นพับควรมอบหมายให้ตัวแทนที่เข้า
ร่วมประชุมได้น าไปประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของตนต่อไป ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูล
ที่ถูกต้องมีความส าคัญมากในการท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนก่อนที่จะเข้ารับบริการ และช่วยเพ่ิม
การเข้าถึงกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 6.1.2 การกระจายอ านาจการบริหารจัดการ  

การบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นการบริหารแบบ
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยพบว่ากระบวนการในการพิจารณาเงินทุนทั้ง 2 กิจกรรมหลักของกองทุน คือ การ
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ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม และการสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ จะมีการ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งอยู่ที่ส่วนกลางคือ 1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ
พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ และ 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งท าหน้าที่
บริหารกองทุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพ่ือการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้สูงอายุ ซึ่งการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารจัดการ การกลั่นกรอง และอนุมัติเงินทุนอยู่ที่ส่วนกลาง 
ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินการของกองทุนดังรายละเอียดในบทที่ 4 และ 5 เช่น ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการอนุมัติเงินทุน และการพิจารณาตัดเงินทุนท่ีส่งผลต่อการด าเนินการโครงการ เป็นต้น  

ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่ส าคัญ
คือ การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการและการตัดสินใจไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามแนวทางในการ
กระจายอ านาจอาจต้องมีการก าหนดให้ชัดเจน และพิจารณาจากความพร้อมของพ้ืนที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลเพื่อให้การกระจายอ านาจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางในการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการกองทุนสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

การกระจายอ านาจระยะสั้น คือ การกระจายอ านาจในการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ไปยังระดับภูมิภาคหรือลง
ไปในระดับจังหวัด โดยอ านาจการตัดสินใจอนุมัติเงินทุนยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุที่
ส่วนกลาง ทั้งนี้เพ่ือการด าเนินการในขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าใจลักษณะพ้ืนที่
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการกองทุน พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน การ
จัดท ารายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อม
บุคลากรในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดในการกระจายอ านาจในระยะยาวด้วย โดยกลไกในการด าเนินการ
คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนผู้สูงอายุในระดับจังหวัด และเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัดซึ่งใช้รูปแบบของคณะกรรมการอยู่บ้างแล้ว ก็อาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอยู่แล้ว
โดยเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกองทุนผู้สูงอายุ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 
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1. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ประธานอนุกรรมการ 
2. ปลัดจังหวัด   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  อนุกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ อนุกรรมการ 

 และการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าจังหวัด 
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  อนุกรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัด   อนุกรรมการ 
7. แรงงานจังหวัด   อนุกรรมการ 
8. วัฒนธรรมจังหวัด   อนุกรรมการ 
9. สถิติจังหวัด   อนุกรรมการ 
10. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด   อนุกรรมการ 
11. ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

ในพระราชูปถัมภ์ ประจ าจังหวัด 
12. ประธานศูนย์ประสานงานภาคเอกชนประจ าจังหวัด อนุกรรมการ 
13.-14. ผู้แทนส านักงานเทศบาลเมือง/ต าบล 2 ท่าน อนุกรรมการ 
15.–16. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน   อนุกรรมการ 
17. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ 
18. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ส านักงานพัฒนาสังคม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
19. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ซึ่งจากโครงสร้างของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น ก็จะเห็นว่ามีองค์ประกอบ
จากตัวแทนหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย จึงน่าที่จะมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และการขอรับทุนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก ากับดูแลจากส่วนกลางในเชิงนโยบาย 

การกระจายอ านาจระยะยาว คือ การกระจายอ านาจการด าเนินการตัดสินใจอนุมัติ
โครงการ และการขอรับทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการจัดการกองทุน ท าให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุมีมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการบริหาร
จัดการในระยะยาวนั้น ควรเป็นการกระจายทั้งการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และอ านาจการพิจารณาอนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนโครงการ และการประกอบอาชีพไปยังส่วนภูมิภาค  โดยการก ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการกระจายอ านาจโดยเฉพาะการอนุมัติเงินทุนนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการ
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ในหลายๆ ด้านพร้อมกัน เช่น การปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินทุนที่มีความชัดเจน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค 
และเป็นแนวทางในการประเมินติดตามผลการด าเนินงานในอนาคตด้วย นอกจากนี้เพ่ือรองรับการกระจาย
อ านาจในระยะยาวนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดหรือจัดสรรเงินทุนให้แต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน ซึ่งอาจ
พิจารณาใช้เกณฑ์จ านวนผู้สูงอายุและผลการด าเนินการในแต่ละจังหวัดมาประกอบการจัดสรรเงินทุน 
นอกจากนี้แหล่งเงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุยังมาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักท าให้อาจมีจ านวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการกระจายอ านาจก็จะต้องมีการจัดสรร
บุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุให้เพียงพอในการด าเนินการด้วย 

 อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนโครงการ ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

 1. โครงการขนาดเล็ก  วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
 2. โครงการขนาดกลาง  วงเงินตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท 
 3. โครงการขนาดใหญ่  วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทข้ึนไป 

 การกระจายอ านาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนของโครงการนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่อง
งบประมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค 
สามารถอนุมัติได้เฉพาะโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดกลางเท่านั้น ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังคง
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ส่วนกลาง ในขณะที่การพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพนั้น ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. การกู้ยืมเงินรายบุคคล  รายละไม่เกิน 30,000 บาท 
 2. การกู้ยืมเงินรายกลุ่ม (กลุ่มละ 5 คนขึ้นไป) กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท 

 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงสามารถกระจายอ านาจการ
อนุมัติเงินทุนไปสู่ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคได้ โดยมีการก าหนดจ านวนเงินทุนในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาคอย่าง
ชัดเจน 

 6.1.3 การจัดสรรจ านวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน 

การด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการหลายๆ
ด้าน เช่น การดูแลเรื่องค าร้องการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุและแบบเสนอโครงการ การ
ท าสัญญา และการติดตามทวงหนี้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาระงานที่รับผิดชอบก็ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ
ในด้านนั้นๆ โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค 3 ต าแหน่งคือ 1. นักพัฒนา
สังคม 2. นักวิชาการเงินและบัญชี และ 3. นิติกร ซึ่งครอบคลุมงานหลักๆ ของกองทุนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของกรอบอัตราก าลังในส่วนภูมิภาคนั้นพบว่า มีนักพัฒนาสังคม จ านวน 65 คน นักวิชาการเงินและ
บัญชี จ านวน 19 คน และนิติกร จ านวน 10 คน ซึ่งพบว่ามีบางจังหวัดที่ไม่มีเจ้ าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ 
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และมีจังหวัดที่มีบุคลากรครบทั้ง 3 ต าแหน่งประมาณ 10 จังหวัด ดังนั้นปัญหาการด าเนินงานในปัจจุบันของ
กองทุนผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงาน หรือความรู้ความช านาญของ
เจ้าหน้าที่กองทุนไม่ตรงกับภาระงาน เช่น นักพัฒนาสังคมต้องท าหน้าที่การเงินและบัญชี หรือการด าเนินงาน
ด้านกฎหมาย เป็นต้น ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า น าไปสู่การค้างช าระหนี้ และการหมดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่ง
ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
กองทุนผู้สูงอายุด้านหนึ่งคือ การเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ ง 3 
ต าแหน่งในทุกจังหวัด และนอกจากจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปัจจุบันแล้ว การเพ่ิมจ านวน
บุคลากรยังส่งผลต่อการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการกองทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลาง ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานกองทุน ในขณะที่ในส่วนภูมิภาคนอกจากจะมีจ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแล้ว 
ต าแหน่งก็ยังเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีความมั่นคงโดยเฉพาะด้านสวัสดิการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองทุน
ลาออก เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน ดังนั้นกองทุนผู้สูงอายุควรพิจารณาการเพ่ิมความมั่นคงในอาชีพการงาน
ของเจ้าหน้าทีก่องทุนผู้สูงอายุ เพ่ือจูงใจให้คนที่มีประสบการณ์ และความช านาญงาน ยังคงเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนางานของกองทุนผู้สูงอายุต่อไป 

 6.1.4 เพิ่มงบประมาณและเครื่องมือ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุพบว่า งบประมาณในการจัดการที่
ให้ต่อครั้งในปัจจุบัน (20,000 บาทต่อครั้ง) น้อยเกินไปและท าให้ไม่สามารถน าไปบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะแม้ว่าเมื่อใช้เงินหมดก็สามารถท าเรื่องขออนุมัติเพ่ิมได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการด าเนินการแต่ละครั้ง ส่งผล
ให้การด าเนินงานของกองทุนขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นงบประมาณด าเนินการในแต่ละ
จังหวัดจึงควรพิจารณาเพ่ิมให้เหมาะสมกับภาระงาน หรือจ านวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุเป็นเกณฑ์ 

นอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องมือในการด าเนินการก็ยังมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ ซึ่งมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานของ
กองทุนผู้สูงอายุ อีกท้ังเพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.1.5 การจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้ 

การรับบริการจากกองทุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และการส่งต่อข้อมูลในแต่ละ
ขั้นตอนมีความส าคัญในการสร้างความต่อเนื่องในการด าเนินการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุน ดังนั้นการจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้มีความส าคัญมากในการด าเนินงานของ
กองทุน เพราะจะท าให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากที่สุด ครอบคลุมผู้เข้ารับบริการทุกคน และทุกประเภทของ
กิจกรรม ดังนั้นฐานข้อมูลที่เป็นระบบจะช่วยให้สามารถน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน และผู้บริหารกองทุน อีกทั้งยังลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของงาน จากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และลดขั้นตอนในการท างานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการตรวจสอบข้อมูลหรือส่งต่อ



96 

 

ข้อมูล กองทุนผู้สูงอายุจึงควรสร้างระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อมต่อกันได้ เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสามารถน าฐานข้อมูลที่มีมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินการ
กองทุนผู้สูงอายุ และน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน
ผู้สูงอายุต่อไป 

 6.1.6 การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นมาตรการที่มีความส าคัญมากในการได้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการก าหนดแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
ด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุนั้นมีการติดตามผลการด าเนินงานโดยกรมบัญชีกลางใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การเงิน การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามภารกิจกองทุน และการมีแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดทิศทางของกองทุน ดังนั้นเพ่ือให้กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ควร ด าเนินการใน 2 ระดับ คือ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ เป็นประจ าทุกปีจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งกระบวนการในปัจจุบันพบว่า มีการด าเนินการโดยการสุ่มในบางจังหวัด และส่วนใหญ่
เป็นการน าเสนอภาพรวมในการด าเนินการ เช่น จ านวนผู้รับบริการ เงินทุนที่ให้การสนับสนุน และอาชีพหรือ
ประเภทโครงการที่ได้รับทุน ซึ่งยังไม่น าไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางในการพัฒนากองทุน
ได้ การติดตามในระดับนี้มีความส าคัญมากเพราะท าทุกปี ซึ่งอาจจะพบปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการของ
กองทุน ท าให้สามารถใช้ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การค้างช าระหนี้ การติดตามและ
ประเมินผลควรจะได้ลงไปในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่กองทุนมีอยู่แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
คุณลักษณะของผู้มารับบริการ การเริ่มค้างช าระหนี้ มาตรการในการติดตามหนี้กับการช าระเงินคืน เป็นต้น 
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลของกองทุนผู้สูงอายุที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุน จึงควรให้ความส าคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ที่สามารถน าข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 

การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนมีระยะเวลา 3 ปี (แผน
ยุทธศาสตร์กองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558-2560) โดยเป็นการติดตามประเมินผลจากภายนอก เพ่ือใช้
ในการตรวจสอบผลการประเมินที่จัดท าโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ อันจะน าไปสู่การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการในระยะต่อไปของกองทุน ตลอดจนเป็นแนวทางในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปของ
กองทุน ให้สามารถป้องกันหรือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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6.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 ปัญหาที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 
คือ การค้างช าระหนี้ ซึ่งหมายถึงการค้างช าระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยปัจจัยที่ท าให้
เกิดการค้างช าระหนี้ดังแสดงในบทที่ 5 ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินการของกองทุน
ด้านการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

 6.2.1 การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ และการ
ช าระคืน ตลอดจนมาตรการในการติดตามทวงหนี้และผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุเมื่อมีการ
ขอรับแบบร้องขอกู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ควรเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ
ตัวผู้สูงอายุโดยตรงในวันที่มายื่นค าร้องขอกู้และตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการยืนยันว่าผู้สูงอายุ
รับทราบเงื่อนไขและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหากค้างช าระหนี้ เนื่องจากยังมีผู้สูงอายุที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกู้ยืม 
เพราะไดร้ับฟังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจากผู้อื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ่ือนบ้าน ว่าเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ไม่ต้องจ่ายคืน และไม่ควรให้มีกรณีท่ีผู้อื่นเป็นผู้กรอกค าร้องให้โดยผู้สูงอายุลงนามเพียงอย่างเดียว หรือผู้อ่ืนมา
ยื่นแบบค าร้องแทนผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการช าระคืน และช่วยในการ
วางแผนบริหารจัดการเงิน และการคืนเงินหลังการกู้ยืมได้ดีขึ้น เพราะผู้สูงอายุอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หากไม่ได้ด าเนินการด้วยตนเอง  

 6.2.2 การให้ความส าคัญกับข้ันตอนการเยี่ยมบ้าน 

ข้อมูลในแบบค าร้องและการสอบข้อเท็จจริงในการเยี่ยมบ้านมีความส าคัญมาก ในการ
คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพตามที่แจ้งไว้จริง  เช่น ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่ขอ
สนับสนุน ปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ที่ท าให้ผู้สูงอายุไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ตั้งใจ 
ตลอดจนการลงนามรับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนของผู้สูงอายุ และความรับผิดชอบหากผู้สูงอายุเสียชีวิต
ระหว่างการกู้ยืมเงินในฐานะผู้รับมรดกหนี้ การเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของกองทุน เป็นมาตรการที่ส าคัญที่จะ
ช่วยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ดังนั้นจะต้องมีการเยี่ยมบ้านทุกครั้งพร้อมทั้งการให้ความคิดเห็นเบื้องต้น
ของเจ้าหน้าที่กองทุนก่อนการเสนอขออนุมัติเงินทุนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เพราะหากผู้สูงอายุมีความตั้งใจ
จริงในการน าเงินไปประกอบอาชีพ ก็พบว่าจะน าเงินไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ในการกู้ยืมลักษณะกลุ่ม อาจต้องมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม เพราะการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจ าเป็นต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง และผลการศึกษาผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระพบว่าบทบาท
หัวหน้ากลุ่ม มีความส าคัญมากในการจัดการปัญหาและบริหารงาน จนสามารถช าระเงินได้อย่างครบถ้วนตรง
เวลา แม้จะมีปัญหาในการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นไปตามแผน 
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 6.2.3 การติดตามการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 

การติดตามความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพตามที่ได้ยื่นขอไว้ หรือมีปัญหา
อุปสรรคในการช าระคืนเงินกองทุนอย่างไรบ้าง ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถท าได้ภายหลังการให้กู้ยืม แต่
อาจต้องใช้เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในการช่วยเจ้าหน้าที่กองทุน เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันปัญหาการค้างช าระหนี้ในระยะยาว ซึ่งหากผู้สูงอายุทราบว่ามีระบบติดตามในส่วนนี้ จะสามารถ
ป้องกันการน าเงินที่กู้ยืมได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได ้ 

 6.2.4 การขยายช่องทางในการช าระหนี้ 

ช่องทางในการช าระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุปัจจุบัน มี 3 ช่องทาง คือ การมาจ่ายด้วย
ตนเองที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด (ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) การจ่าย
ทางไปรษณีย์ และ การโอนผ่านทางธนาคาร ซึ่งพบว่า ช่องทางการจ่ายเงินที่มีในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคในการ
จ่ายเงินคืน และส่งผลให้ในบางพ้ืนที่ที่ห่างไกลก็จะเข้าไม่ถึงกองทุน ดังนั้นการขยายช่องทางการช าระคืนผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการช าระหนี้ให้กับผู้สูงอายุ 

 6.2.5 การให้ความส าคัญกับอาชีพบางประเภท 

จากการที่ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้ก าหนดให้ ผู้ที่ค้างช าระหนี้คือ ผู้ที่ค้างช าระหนี้
ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงกลุ่มผู้ค้างช าระหนี้ตามนิยามนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ค้างช าระ
ชั่วคราวหรือระยะสั้น และผู้ที่ค้างช าระหนี้ถาวรหรือระยะยาว ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
จากภัยธรรมชาติ เจ็บป่วย หรือ ลักษณะอาชีพที่มีรายได้เป็นช่วงๆ หรือตามฤดูกาล ซึ่งผู้ค้างช าระหนี้กลุ่มนี้
ยังคงช าระหนี้แต่ไม่สม่ าเสมอ ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการช าระหนี้ที่เกิดจากประเภทอาชีพ 
เช่น เลี้ยงวัว หรือ ปลา ซึ่งต้องรอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าให้ไม่สามารถช าระเงินคืนเป็นรายเดือน ได้ 
คือเจ้าหน้าที่กองทุนต้องสอบถามแนวทางในการช าระหนี้ที่ผู้ยื่นค าร้องที่มีลักษณะอาชีพเข้าข่ายอาชีพตาม
ฤดูกาลวางแผนไว้ หรือแจ้งให้ทราบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรหากต้องช าระหนี้ทุกเดือน เพ่ือจะได้ใช้เป็น
แนวทางการประเมินศักยภาพในการช าระหนี้ 

 6.2.6 การติดตามหนี้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  

ผลการศึกษาพบว่า หากผู้สูงอายุได้รับหนังสือติดตามหนี้ หรือมีเจ้าหน้าที่มาติดตาม
ทวงหนี้ ก็จะช าระเงินที่ค้างอยู่ และเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กู้ยืมว่าการค้างช าระกองทุนผู้สูงอายุเป็นเรื่อง
ที่สามารถผ่อนผันได้ แต่ทั้งนี้การติดตามหนี้ควรควบคู่ไปกับมาตรการรับค าร้องขอผ่อนผันหนี้  ในกรณีที่
ผู้สูงอายุประสบปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้จริง เพ่ือป้องกันการสร้างความกดดันให้กับผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหา และไม่สามารถช าระหนี้ได้ โดยควรมีระเบียบการรับค าร้องขอผ่อนผันหนี้ที่ชัดเจน 
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 6.2.7 การพิจารณาคิดดอกเบี้ย  

กรณีที่ผู้สูงอายุค้างช าระหนี้ติดต่อกันเกิน 6 เดือนแล้วไม่แจ้งขอผ่อนผัน แม้จะ
ด าเนินการติดตามหนี้ตามที่ก าหนดแล้ว ควรมีการคิดดอกเบี้ยเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุช าระเงินตามเวลา
ที่ก าหนด และลดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการไม่ยอมมาช าระหนี้เพราะเป็นเงินที่ไม่คิดดอก เพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมและก าลังใจให้กับผู้ที่ช าระเงินตรงเวลา 

 6.2.8 การให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย 

โดยกองทุนผู้สูงอายุอาจจัดอบรมหรือส่งเสริมกิจกรรมประเภทโครงการในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม การจัดท าบัญชีการบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและการท าบัญชีครัวเรือน
แบบง่าย ส าหรับผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการให้ความรู้และสร้างความพร้อมในการเป็น
ผู้กู้ที่ดี โดยอาจจัดอบรมเป็นรุ่นๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจเป็นการคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่เป็นผู้กู้ที่ดีให้มา
เล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินทุน  

 
6.3 การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ 

 ปัญหาที่ส าคัญในการด าเนินงานด้านการสนับสนุนโครงการคือ ขั้นตอนในการขอรับการ
สนับสนุนโครงการค่อนข้างยุ่งยาก โดยเฉพาะการเขียนโครงการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือท าโครงการ นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติโครงการล่าช้าและมีการตัดงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนทุน จนส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของโครงการ ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการของกองทุนและขยายโอกาสในการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุประเภทโครงการ ประกอบด้วยมาตรการ
ต่างๆ ดังนี้ 

 6.3.1 การลดรายละเอียดของเนื้อหาในแบบเสนอโครงการ  

โดยเฉพาะในส่วนที่ 2 เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลโครงการ เช่น หลักการและ
เหตุผล โดยเน้นรูปแบบการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของกองทุน ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การเขียนโครงการ โดยสิ่งที่ควรเน้นคือ 

 การระบุปัญหาที่เกิดข้ึน  

 ให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ว่าอยากจะท าอะไร  

 ส่วนกระบวนการด าเนินการก็เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น ที่ให้เห็นขั้นตอนใน
การด าเนินการรวมถึงงบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้  
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และอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบค าร้องให้เป็นแบบตัวเลือก แทนการกรอกข้อมูล เพ่ือช่วย
ลดความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบของเอกสาร และเพ่ิมโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ
ได้เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนมากขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่า กลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุ หรือองค์กรของ
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับกาสนับสนุนทุนในการด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการเขียน
โครงการ หรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือ องค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นพ่ีเลี้ยงในการเขียน
โครงการ ในขณะที่องค์กรด้านผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโครงการ แม้ว่าจะมีการเข้ารับการ
อบรมหลายๆ ครั้งก็ยังไม่สามารถเขียนโครงการเองได้ ท าให้ผู้สูงอายุท้อและไม่ขอสนับสนุนทุนอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเสนอขอสนับสนุนทุนแล้วไม่ได้รับการอนุมัติเงินทุน 

นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาโครงการ หากมีข้อสงสัยควรเปิดโอกาสให้มีการ
ซักถาม หรือให้องค์กรด้านผู้สูงอายุได้อธิบายเพ่ิมเติมอย่างเป็นระบบ เช่น มีการท าหนังสือถึงองค์กรเพ่ือชี้แจง
รายละเอียดข้อสงสัยและขอข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเป็นผู้ติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์หากมีข้อสงสัยหรือมีการขอแก้ไขโครงการ ในขณะที่การติดต่อทางโทรศัพท์อาจมีข้อจ ากัดในการ
อธิบายข้อสงสัยของคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจและอาจไม่มีเวลาเตรียมการ
อธิบาย จึงท าให้อาจเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และน าไปสู่การบอกต่อๆกันว่า กองทุนผู้สูงอายุ ขอทุนยาก
และให้เงินน้อย และในกรณีที่โครงการไม่ผ่านการอนุมัติควรมีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
กับผู้รับบริการและสามารถน าไปปรับปรุงการยื่นขอสนับสนุนในครั้งต่อๆไป อีกทั้งเหตุผลที่ไม่อนุมัติเงินทุนที่
ชี้แจงไปยังสามารถน ามาใช้ในการประเมินติดตามผลในกิจกรรมประเภทโครงการได้อีกด้วย 

 6.3.2 การก าหนดรายละเอียดของวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละหมวด 

เพ่ือช่วยให้การก าหนดกิจกรรมและงบประมาณมีความชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการ
ด าเนินการของผู้ขอสนับสนุนทุน เพราะการทราบเงื่อนไขก็จะสามารถช่วยการก าหนดงบประมาณในแต่ละ
หมวดใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยการก าหนดรายละเอียดคงเป็นเพียงกรอบเพดานวงเงินในหมวดหลักๆ 
เพราะโครงการอาจมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาโครงการ และความ
ไม่เข้าใจของผู้รับบริการ 

 6.3.3 การก าหนดหัวข้อหรือประเด็นเร่งด่วนที่จะสนับสนุน 

โดยก าหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุเพ่ิมเติมจากประเด็นโดยทั่วไป 
เช่น โครงการต่อเนื่อง หรือ โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพ่ือให้ผลการด าเนินงาน
ประเภทโครงการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนและมีการตอบสนองของผลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุต่อ
สถานการณ์เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมโครงการที่มีการบูรณาการของหลายภาคส่วน ก็จะ
เป็นการสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป 
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 6.3.4 การติดตามประเมินผลโครงการ 

กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ มีความส าคัญมากในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของโครงการ ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันคือ ผู้รับการสนับสนุนทุนจะต้องจัดท าผลการประเมินโครงการ
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ เป็นส่วนใหญ่ มีน้อยมากที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่กองทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ติดตามประเมินผลในระหว่างด าเนินการ ซึ่งท าให้มีกระบวนการประเมินผลแบบภายใน แต่ขาดการประเมินผล
จากภายนอก นอกจากนี้ผลการประเมินการด าเนินการที่กองทุนได้รับ จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่จะต้องน ามา
วิเคราะห์เพ่ือหาปัญหาอุปสรรคทั้งที่เกิดจากกองทุนผู้สูงอายุ และตัวโครงการเอง เพราะจากข้อมูลในปัจจุบัน
พบว่าโครงการส่วนใหญ่จะด าเนินการได้ แต่ไม่ทราบว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก เพียงใดใน
รายละเอียด นอกจากนี้การประเมินติดตามผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ก็มีความส าคัญในการพัฒนาและ
สร้างความยั่งยืนในอนาคต 



 
 

 
 
 
 
 
 

บทที ่7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 7 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการ “การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ค้นหาสาเหตุ และปัจจัยในการค้างช าระหนี้ จากการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 
 2. สาเหตุและปัจจัยในการค้างช าระหนี้ และการด าเนินการโครงการ 
 3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ 
 4. ข้อเสนอแนะ  
 
7.1 ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 
 ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุตามกิจกรรมหลักของกองทุนคือ การกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายบุคคล การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการสนับสนุนโครงการ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ได้ศึกษาผลการด าเนินการของกองทุนใน 4 ด้านคือ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพ 3. 
ประสิทธิผล และ 4. ผลกระทบ โดยสามารถสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี้ 

  7.1.1 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ มีการศึกษาผลการด าเนินการของกองทุนด้านนี้ใน 2 
ด้านคือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ และ ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ โดยสามารถจัดกลุ่มแหล่งข้อมูลออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แหล่งข้อมูลที่เป็น
ทางการ (เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้น าชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) และ
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (เพ่ือนบ้าน บุตรหลาน และญาติพ่ีน้อง เป็นต้น) และในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของ
ผู้ที่ค้างช าระส่วนบุคคลต่ า ผู้กู้จะทราบข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ในขณะที่ในกลุ่ม
จังหวัดที่มีการค้างช าระสูง ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับรู้ หรือรู้จักกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูลที่ไม่
เป็นทางการ 

ในขณะที่ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนการ
ยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การอนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน และการช าระเงินคืน ใน
ขั้นตอนของการเขียนค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ส่วนใหญ่คิดว่าไม่ยุ่งยาก สามารถท าเองได้ หรืออาจให้บุตร
หลานช่วยกรอกให้ได้อย่างไรก็ตามผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการเขียนค าร้องเอง บุตรหลาน
ด าเนินการให้โดยผู้สูงอายุเพียงลงนามในเอกสารเท่านั้น ส าหรับขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้กู้ท่ีไม่ค้างช าระ และผู้กู้ที่ค้างช าระ โดยผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนมาเยี่ยมที่
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บ้าน เพ่ือสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในขณะที่กลุ่มผู้กู้ท่ีมีการค้างช าระหนี้ โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างช าระสูง จะไม่เคยมีเจ้าหน้าที่กองทุนมาเยี่ยมบ้านเลย หรือเจ้าหน้าที่กองทุน
ไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเอง แต่มอบหมายให้เครือข่ายในพ้ืนที่เป็นคนไปเยี่ยมบ้านแทน  

ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท าสัญญา และรับเงินนั้น ผู้กู้ส่วนใหญ่รายงานว่าการอนุมัติ
เงินค่อนข้างล่าช้าที่ส่วนกลาง และในการพิจารณาอนุมัติเงินทุนพบว่า ไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตามในขั้นตอนของการท าสัญญาและรับเงิน ผู้กู้เกือบทุกรายพอใจและรายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้ าประกันส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน หรือญาติสนิทมากกว่าคนรู้จัก ส าหรับขั้นตอนการ
ช าระเงินคืน ในปัจจุบันวิธีการช าระเงินคืนมี 3 วิธีคือ การช าระที่กองทุนผู้สูงอายุ การช าระทางไปรษณีย์ และ
บางพ้ืนที่มีการช าระโดยการโอนผ่านธนาคารนั้น ผู้กู้ส่วนใหญ่ช าระเงินคืนโดยการมาจ่ายที่กองทุนผู้สูงอายุใน
แต่ละพ้ืนที่ โดยมีทั้งการมาจ่ายด้วยตนเอง การฝากให้ลูกหลาน หรือบุคคลอ่ืนมาจ่ายแทน เพราะผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่รู้หนังสือ ท าให้ไม่สะดวกที่จะช าระทางไปรษณีย์ หรือ การโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนั้นช่องทางการช าระ
เงินในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคในการช าระเงินคืน โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ การเดินทางมาช าระ
เงินที่กองทุนผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ส่วนการช าระเงินคืนทางไปรษณีย์และการโอนเงินทาง
ธนาคารมีข้ันตอนที่ยุ่งยากส าหรับผู้สูงอายุ  

ด้านประสิทธิภาพของการน าเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพรายบุคคล พิจารณาใน 
2 ส่วนคือ การน าเงินทุนไปใช้ประกอบอาชีพ และการวางแผนการใช้เงินและท าบัญชีรับจ่าย ซึ่งผู้กู้ที่ไม่มีการ
ค้างช าระเงิน มีการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง แต่ผู้กู้ที่มีการค้างช าระเงิน ส่วนใหญ่น าเงินที่ได้ไป
ให้บุตรหลาน หรือจ่ายหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ในส่วนของการวางแผนการใช้เงินและการท าบัญชีรับจ่าย ก็พบความแตกต่างกันระหว่างผู้กู้ที่ไม่ค้าง
ช าระกับผู้กู้ที่ค้างช าระ โดยผู้กู้ที่ไม่ค้างช าระส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้เงิน ใช้จ่ายตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการท าบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายด้วย  

ด้านประสิทธิผลในการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพนั้น ท าการศึกษาจากการเกิดอาชีพที่
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่กู้เงินไปหรือไม่ และเพียงพอต่อการน ามาช าระคืนกองทุนหรือไม่ ซึ่งผู้กู้ที่ไม่ค้าง
ช าระจะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้จากอาชีพที่ได้น าเงินไปใช้ และยังมีรายได้เพียงพอที่จะน าเงินมาช าระคืน
ให้กับกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างช าระส่วนใหญ่น าเงินที่กู้ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
อีกท้ังยังไม่มีเงินที่จะน ามาช าระหนี้กองทุน จึงเกิดเป็นการค้างช าระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้างช าระเงินระยะ
ยาว (ติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน) 

ด้านผลกระทบจากกองทุนนั้น ผู้กู้ที่ไม่มีการค้างช าระ สามารถน าเงินที่กู้ไปต่อยอด
อาชีพเดิมหรือเกิดการสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้ เป็นการช่วยขยายโอกาสในการท างานของผู้สูงอายุ และยัง
ส่งผลให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจ และเกิดความม่ันใจในการด าเนินชีวิตในวัยสูงอายุ 
อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ส าคัญส าหรับผู้ค้างช าระเงินคือ การเกิดหนี้ และน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพและความ
วิตกกังวล ตลอดจนการเกิดปัญหาในครอบครัว 
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 7.1.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม  

ผลการด าเนินการให้กู้ยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพรายกลุ่ม ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับ
ของผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระ ส่วนใหญ่รับทราบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ท าให้รู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ และ
กฎเกณฑ์ของกองทุน ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระ จะทราบหรือรู้จักกองทุนจากบุตรหลานหรือเพ่ือนบ้าน 
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ ท าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการ ทั้งการยื่นค าร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การ
อนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระสามารถท าเองได้ไม่ยุ่งยาก และมีเจ้าหน้าที่มา
เยี่ยมบ้าน อย่างไรก็ตามผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างช าระเงินนั้น ผู้กู้ไม่ได้ด าเนินการเอง แต่มีบุตรหลานด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆให้ทั้งหมด และไม่มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้าน ส าหรับขั้นตอนการช าระเงินคืน ส่วนใหญ่มาจ่ายด้วย
ตนเอง โดยกลุ่มที่ไม่ค้างช าระสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจะท าการรวบรวมเงินมาจ่ายคืน และคิดว่าช่องทางที่มี
ในปัจจุบันดีแล้ว 

ด้านประสิทธิภาพของการน าเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้าง
ช าระน าเงิน ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ แม้บางกลุ่มจะไม่ได้ท าอาชีพร่วมกันอย่างที่ตั้งใจ แต่ก็น าไป
ลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวตามท่ีตนเองถนัด โดยมีการวางแผนการใช้เงินและการท าบัญชีรับจ่าย ซึ่งแตกต่าง
กับผู้กู้รายกลุ่มท่ีค้างช าระ ซึ่งน าเงินที่กู้ไปให้บุตรหลานทั้งหมด ไม่มีการประกอบอาชีพตามที่ขอกู้ จึงเป็นการใช้
เงินทนุที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิผลในการกู้ยืมเงิน ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างช าระสามารถสร้างรายได้จาก
อาชีพที่ท า และเพียงพอต่อการน ามาช าระคืนกองทุน โดยไม่ต้องพ่ึงพิงบุตรหลาน หรือแหล่งเงินอ่ืนในการช าระ
หนี้ ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างช าระซึ่งส่วนใหญ่น าเงินที่กู้ไปให้บุตรหลาน นอกจากไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วผลจากการ
กู้ยืมเงินยังท าเกิดการมีหนี้ 

ด้านผลกระทบ ผู้กู้ท่ีไม่มีการค้างช าระ สามารถน าเงินที่กู้ไปต่อยอดอาชีพเดิม หรือเกิด
การสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้ และท าให้มีโอกาสในการท างานเป็นทีม มีการแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มท่ีไม่ค้างช าระเงินนั้น พบว่าจะมีหัวหน้ากลุ่มที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการ และยังส่งผลให้เกิดการ
มีความสุข ความภาคภูมิใจ และพ่ึงพิงตนเอง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่ส าคัญส าหรับกลุ่มที่ค้างช าระเงินคือ 
การเกิดหนี้ น าไปสู่ความวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ 

 7.1.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน  

แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ เพราะหน่วยงานหรือองค์กรที่มาขอรับทุนประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาคีเครือข่าย
ที่ท างานด้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่อยู่แล้ว จึงมีโอกาสที่จะรับทราบข้อมูลจากกองทุนผู้สูงอายุโดยตรง หรือจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการทั้ง การเขียนโครงการ การพิจารณา 
การอนุมัติเงิน การท าสัญญาและรับเงิน พบว่าในขั้นตอนของการเขียนโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูล
หลายด้าน เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมากในการขอสนับสนุนทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหรือองค์กรด้าน
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ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเขียนโครงการมาก่อน หรือไม่มีพ่ีเลี้ยงช่วยในการเขียนโครงการ 
นอกจากนี้พบว่าขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติเงินค่อนข้างช้า ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการที่อาจ
ไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการด าเนินการ นอกจากนี้ยังพบว่าการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมของโครงการ ส่วนใหญ่ให้ผู้ที่ได้รับทุนประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการเอง และส่ง
ต่อให้กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผลจากกองทุนหรือองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ 
ท าให้ผู้รับทุนประเภทโครงการขาดข้อมูลที่จะน าไปปรับปรุงการด าเนินการโครงการในอนาคต 

ด้านประสิทธิภาพของการสนับสนุนกิจกรรมประเภทโครงการพบว่า มีการน าเงินทุนไป
ใช้ในการด าเนินโครงการตามที่ขอสนับสนุนจริง มีการวางแผนการด าเนินการ และการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน ส่วน
ประสิทธิผลในการใช้เงินกองทุนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทโครงการและกิจกรรมของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ท าให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุน อย่างไรก็ตาม
โครงการที่สนับสนุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่มีความยั่งยืน นอกจากนี้กองทุนยังไม่สนับสนุนโครงการระยะยาว 

ด้านผลกระทบจากการสนับสนุนโครงการที่ส าคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่หลาหลายของโครงการ ทั้งการสร้างอาชีพ การดูแลสุขภาพอนามัย และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้กิจกรรมโครงการยังมีส่วนช่วยให้เกิดความรักสามัคคี ในกลุ่มผู้เข้าร่วม 
และคณะท างาน ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายหรือความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย 
 
7.2 สาเหตุและปัจจัยในการค้างช าระหนี้ และปัญหาในการด าเนินโครงการ 

 จากการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล (คนละไม่เกิน 30,000 บาท) และราย
กลุ่ม (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้เงินทุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อกลุ่ม) ซึ่งผู้กู้จะต้องน าเงินมาช าระคืน
เป็นรายงวด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท าสัญญาโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลให้กองทุนผู้สูงอายุมีหนี้ค้าง
ช าระสูง โดยสาเหตุและปัจจัยที่ค้างช าระหนี้ที่ส าคัญสามารถจ าแนกเป็น  

 7.2.1 ปัจจัยภายนอก ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งความแห้งแล้ง การเกิดน้ าท่วม แผ่นดินไหว 
ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า แต่ต้นทุนมี
ราคาสูง ท าให้ขายของได้น้อยลง หรือสินค้าราคาตกต่ า รายได้จึงลดลงหรือรายได้ไม่เป็นตามที่คาดหวังและ
น าไปสู่การค้างช าระหนี้  

 7.2.2 ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้กู้ โดยพบว่าสาเหตุ
หลักที่ท าให้เกิดการค้างช าระหนี้คือ มีปัญหาสุขภาพของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว ท าให้ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอที่จะน ามาช าระหนี้ การน าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้หนี้นอก
ระบบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ใช้จ่ายในครัวเรือน การน าเงินที่กู้ยืมไปให้ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอ่ืนใช้ 
เป็นต้น การขาดความรู้หรือประสบการณ์ในอาชีพ ประเภทของอาชีพที่ท าขึ้นกับฤดูกาล ท าให้มีรายได้ไม่
แน่นอน ประกอบกับการขาดการวางแผนทางด้านการเงิน นอกจากนี้การขาดความรู้ในการช าระเงิน หรือการ
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ถูกโกงเงินจากการฝากเงินให้ผู้อ่ืนน ามาส่งคืนกองทุนแต่บุคคลนั้นไม่น าเงินมาช าระคืน ก็เป็นปัญหาที่ส าคัญใน
การเกิดการค้างช าระหนี้ 

 7.2.3 ปัจจัยภายในของกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ กฎระเบียบของกองทุนผู้สูงอายุหรือการ
บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่อาจส่งผลให้เกิดการค้างช าระหนี้ได้ การที่เงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุเป็นเงินกู้
ไม่มีดอก ท าให้ผู้กู้ไม่มีความกังวลใจเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างช าระ ก่อให้เกิดปัญหามากในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ตั้งใจน า
เงินไปประกอบอาชีพ หรือน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้กองทุนไม่มีการก าหนดอายุของผู้กู้ ก็พบว่า
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต น าไปสู่การค้างช าระหนี้ และพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุสูง
มากกว่า 75 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้เพ่ือไปประกอบอาชีพ แต่กู้เพ่ือให้บุตรหลาน อีกทั้งเมื่อผู้กู้เสียชีวิต บุตรหลานก็
มักปฏิเสธการช าระหนี้ อีกทั้งในเอกสารการขอกู้เงินก็ไม่มีการลงนามรับทราบการกู้จากบุตรหลาน ซึ่งเมื่อ
ผู้สูงอายุเสียชีวิต บุตรหลานปฏิเสธการรับรู้และการจ่ายคืนหนี้แทน นอกจากนี้ที่อยู่ของผู้สูงอายุตามที่อยู่จริง 
และท่ีอยู่ที่ถาวรหรืออยู่เป็นประจ า เพราะในปัจจุบันเกิดปัญหาผู้กู้ที่ค้างช าระ แจ้งที่อยู่ที่เป็นบ้านเช่า ท าให้ไม่
สามารถติดตามหรือส่งเอกสารการแจ้งหนี้ได้ 

ในส่วนของปัจจัยที่เกิดจากการบริหารจัดการกองทุน เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ปัญหาการ
ค้างช าระหนี้ที่ส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการช าระหนี้คืน ในขั้นตอนของการมาสมัครขอรับทุน
ไม่มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และกฎระเบียบของกองทุน ที่ถูกต้อง ในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านไม่
มีการลงไปในพ้ืนที่เยี่ยมบ้านจริงหรือการอาศัยเครือข่ายลงไปเยี่ยมบ้านแทน มักจะน าไปสู่การให้ความเห็น
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็จะไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ประกอบการให้ความเห็นอันจะน าไปสู่การคัดเลือกผู้กู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ช่องทางในการจ่าย
คืนเงินยังเป็นอุปสรรคในการช าระหนี้ของผู้กู้ ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางในการช าระหนี้คืน 3 ช่องทาง
คือ 1. การน าเงินมาจ่ายด้วยตนเองที่กองทุนผู้สูงอายุ 2. การจ่ายผ่านทางธนาณัติ ที่ไปรษณีย์ และ 3. ในบาง
พ้ืนที่สามารถจ่ายเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สะดวกมาช าระเงินคืน 
หรือบางรายฝากเงินมาช าระกับบุตรหลาน ญาติหรือเพ่ือนบ้าน แล้วไม่ได้น าเงินไปช าระให้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
การโกงเงิน และผู้สูงอายุต้องกลายเป็นผู้ค้างช าระหนี้ กระบวนการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการติดตามทวง
หนี้ของกองทุนผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนผู้สูงอายุ การติดตามทวงหนี้ท า
ได้ล่าช้าหรือทิ้งระยะเวลาไปนาน จากปัญหาการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะต าแหน่งนิติกร ซึ่งพบว่าหาก
มีการติดตามทวงหนี้ ผู้สูงอายุจะมาจ่ายเงินคืน ดังนั้นกระบวนการแจ้งเตือนเหล่านี้มีความส าคัญ ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจ่าเงินคืนของผู้กู้ได้ 

ในส่วนของจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบบ่อย จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีจ ากัด ไม่
สอดคล้องกับภาระงาน จึงท าให้การด าเนินการของกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค้างช าระหนี้ที่มี
สูงขึ้น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กองทุนไม่ครบทุกต าแหน่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในงานที่แท้จริง ก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการด าเนินการ อีกทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญา และการติดตามหนี้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารหลักฐาน
ทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเจ้าหน้าที่กองทุนผู้ สูงอายุมีการเปลี่ยน
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งานบ่อย เพราะขาดความมั่นคงและสวัสดิการ ในต าแหน่งงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  อีกทั้งการ
บริหารจัดการงบด าเนินการของกองทุนไม่เหมาะสมกับการด าเนินงาน โดยงบประมาณค่อนข้างน้อย  

กิจกรรมประเภทโครงการมีการสนับสนุนโครงการ 3 ประเภท คือ 1. โครงการขนาด
เล็ก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 2. โครงการขนาดกลาง วงเงินตั้งแต่ 50 ,000 – 300,000 บาท และ 3. 
โครงการขนาดใหญ่ วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโครงการ
คือ ปัจจัยจากกองทุน โดยพบว่าระเบียบข้อก าหนดของกองทุนที่ก าหนดให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนต้องเขียน
โครงการ ท าให้เกิดเป็นข้อจ ากัดในการเข้าถึงโครงการ เพราะผู้สูงอายุเขียนโครงการไม่ได้ และการพิจารณา
โครงการจากส่วนกลางท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา และส่งผลให้การได้รับเงินทุนมาเลยช่วงเวลาที่
วางแผนไว้ การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความยากล าบาก นอกจากนี้กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กองทุนกับผู้รับการสนับสนุน ทั้งเรื่องการแก้ไขปรับปรุงโครงการ หรือ ผลการพิจารณา ยังไม่มีความชัดเจนหรือ
ขาดการให้เหตุผลที่ใช้ในการพิจารณา ท าให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้รับบริการ และขาดแนวทางที่จะ
ใช้ในการปรับปรุงงานในอนาคต ปัจจัยที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งคือ การขาดการติดตามประเมินผลการด าเนิน
โครงการในช่วงเวลาที่ด าเนินการ และหลังจากด าเนินการเสร็จแล้วจากผู้ประเมินภายนอก เช่น กองทุน
ผู้สูงอายุ มีเพียงการประเมินผลจากภายในคือผู้ด าเนินโครงการเอง และผลติดตามประเมินผลภายในก็ยังไม่มี
การน ามาใช้ในการประเมินผลโครงการ หรือกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม 

  
7.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ  

 สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสนับสนุนเงินทุน
ประเภทโครงการ 

 7.3.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ การเข้าถึงกองทุนมีเฉพาะกลุ่ม โดย

ยังมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ทราบว่ามีกองทุนผู้สูงอายุ หรือไม่ทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน ดังนั้น กองทุนผู้สูงอายุควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในรูปแบบของ
การจัดการประชุมให้ความรู้เพ่ือเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลกองทุนที่มีประสิทธิภาพแก่ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุใน
พ้ืนที่ เช่น ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น และ 
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น และมีการจัดท าเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือฉบับย่อในการรับบริการ
กองทุนผู้สูงอายุประเภทต่างๆ ที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือแกผู้ที่ผ่านการอบรมน าไปใช้เผยแพร่
ข้อมูลต่อไป  

การกระจายอ านาจการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ การบริหารจั ดการกองทุน
ผู้สูงอายุที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
อนุมัติเงินทุน ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่ส าคัญคือ การ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามแนวทางในการกระจาย
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อ านาจอาจต้องมีการก าหนดให้ชัดเจน และพิจารณาจากความพร้อมของพ้ืนที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน ตลอดจนให้
ความส าคัญกับการก ากับดูแล เพ่ือให้การกระจายอ านาจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางในการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการกองทุนสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยการกระจายอ านาจ
ระยะสั้น คือการกระจายอ านาจในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ไปยังระดับภูมิภาคหรือลงไปในระดับจังหวัด โดยอ านาจการตัดสินใจอนุมัติ
เงินทุนยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ที่ส่วนกลาง โดยกลไกในการด าเนินการคือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน
ผู้สูงอายุในระดับจังหวัด และเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัดซึ่งใช้
รูปแบบของคณะกรรมการอยู่บ้างแล้ว ก็อาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอยู่แล้วโดยเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกองทุนผู้สูงอายุ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการด าเนินการด้านผู้สูงอายุ 
ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกองทุนผู้สูงอายุในระดับจังหวัดในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย จึงน่าที่จะมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการและการขอรับทุนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก ากับดูแลจาก
ส่วนกลางในเชิงนโยบาย 

การกระจายอ านาจระยะยาว คือ การกระจายอ านาจทั้งการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการ และอ านาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนสนับสนุนโครงการและการประกอบอาชีพไปยังส่วนภูมิภาค  
โดยการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการจัดการของกองทุน 
ท าให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุมีมากขึ้น อย่างไรก็
ตามการกระจายอ านาจโดยเฉพาะการอนุมัติเงินทุนนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการในหลายๆด้านพร้อมกัน คือ การ
ปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและ
แนวทางการพิจารณาเงินทุนที่มีความชัดเจน เช่น จ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ และความจ าเป็นของพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค และเป็นแนวทางในการประเมินติดตามผลการด าเนินงานในอนาคต
ด้วย นอกจากนี้เพื่อรองรับการกระจายอ านาจในระยะยาวนั้น จ าเป็นต้องมีการก าหนดหรือจัดสรรเงินทุนให้แต่
ละจังหวัดอย่างชัดเจน ซึ่งอาจพิจารณาใช้เกณฑ์จ านวนผู้สูงอายุและผลการด าเนินการในแต่ละจังหวัดมา
ประกอบการจัดสรรเงินทุน  

การกระจายอ านาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนของโครงการนั้น มีอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค สามารถอนุมัติได้เฉพาะโครงการขนาดเล็ก และ
โครงการขนาดกลางเท่านั้น ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังคงพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนที่
ส่วนกลาง ในขณะที่การพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพนั้น เป็นเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงสามารถ
กระจายอ านาจการอนุมัติเงินทุนไปสู่ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคได้ แต่ควรมีการก าหนดจ านวนเงินทุนในแต่ละ
จังหวัดหรือภูมิภาคอย่างชัดเจน 
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การจัดสรรจ านวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน เพราะการ
ด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องด าเนินการหลายๆด้าน เช่น การดูแลเรื่องค า
ร้องการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และแบบเสนอโครงการ การท าสัญญา และ การติดตาม
ทวงหนี้ เป็นต้น ซึ่งแต่ภาระงานที่รับผิดชอบก็ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในด้านนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย 
นักพัฒนาสังคม  นักวิชาการเงินและบัญชี และ นิติกร แต่พบว่าการด าเนินการปัจจุบันโดยเฉพาะในส่วน
ภูมิภาคส่วนใหญ่ยังมีเจ้าหน้าที่ไม่ครบทุกต าแหน่ง เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงาน หรือความรู้
ความช านาญของเจ้าหน้าที่กองทุนไม่ตรงกับภาระงาน ดังนั้นควรพิจารณาเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ 
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ง 3 ต าแหน่งในทุกจังหวัด อีกท้ังควรมีการส่งเสริมความมั่นคง และสวัสดิการ
ให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ และความ
ช านาญงาน ยังคงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนางานของกองทุนผู้สูงอายุต่อไป 

เพ่ิมงบประมาณและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุน ควรพิจารณาเพ่ิมให้
เหมาะสมกับภาระงาน หรือจ านวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพบว่าควรมี
การจัดสรรเครื่องมือในการด าเนินการให้เพียงพอ อีกทั้งกองทุนผู้สูงอายุควรสร้างระบบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อกันได้ เพ่ือให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

การจัดท าฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้ เพ่ือจะช่วยให้สามารถน าข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกองทุน และผู้บริหารกองทุน อีกทั้งยังลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
งานจากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และลดขั้นตอนในการท างานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
การตรวจสอบข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูล 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ โดยควร ด าเนินการใน 2 ระดับ คือ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุ เป็นประจ าทุกปีจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพ่ือน าไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางใน
การพัฒนากองทุนได้ การติดตามและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี จะช่วยให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาท าได้
อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพ่ือจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดย
กระบวนการติดตามและประเมินผลจากภายในสามารถใช้ข้อมูลของกองทุนผู้สูงอายุที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการ
ทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญ อีกทั้งควรมีการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนมี
ระยะเวลา 3 ปี  โดยควรเป็นการติดตามประเมินผลจากภายนอก เพ่ือใช้ในการตรวจสอบผลการติดตามและ
ประเมินที่จัดท าโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
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 7.3.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 

แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินการของกองทุนด้านการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วยมาตรการที่ส าคัญ ดังนี้ 

การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ และ
การช าระคืน ตลอดจนมาตรการในการติดตามทวงหนี้และผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ เมื่อมี
การขอรับบริการการกู้ยืมเงิน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแบบร้องขอกู้ยืมเงิน 

การให้ความส าคัญกับข้อมูลและข้ันตอนการเยี่ยมบ้าน ซึ่งข้อมูลในแบบค าร้องและการ
สอบข้อเท็จจริงในการเยี่ยมบ้าน มีความส าคัญในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
การช าระเงินคืน ดังนั้นจะต้องมีการเยี่ยมบ้านทุกครั้งพร้อมทั้งมีการสอบข้อเท็จจริง และการให้ความคิดเห็น
เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กองทุน เพ่ือประกอบการพิจารณาขออนุมัติเงินทุน นอกจากนี้ในการกู้ยืมลักษณะกลุ่ม
อาจต้องมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผู้น ากลุ่มที่มีความ
เข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการดี 

การติดตามการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพตามที่ได้ยื่นขอไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการช าระคืนเงินกองทุนอย่างไรบ้าง ก็เป็นมาตรการ
หนึ่งที่ควรท าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาในการช าระหนี้ โดยการใช้เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เช่น อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ในการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุน 

การขยายช่องทางในการช าระหนี้ จากปัจจุบันที่มี 3 ช่องทางคือ การมาจ่ายด้วยตนเอง
ที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด การจ่ายทางไปรษณีย์ และ การโอนผ่านทางธนาคาร ควรมีการเพ่ิมช่องทางที่
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การขยายช่องทางการช าระคืนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส  
เป็นต้น 

การให้ความส าคัญกับรูปแบบการจ่ายเงินคืนส าหรับอาชีพบางประเภท ปัจจุบันกลุ่มผู้
ค้างช าระหนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ ผู้ที่ค้างช าระหนี้ชั่วคราว และผู้ที่ค้างช าระหนี้ถาวร ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นเป็น
ผู้ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ เจ็บป่วย หรือ ลักษณะอาชีพที่มีรายได้เป็นช่วงๆหรือตามฤดูกาล 
ซึ่งผู้ค้างช าระหนี้กลุ่มนี้ยังคงช าระหนี้แต่ไม่สม่ าเสมอทุกเดือน ดังนั้นในกลุ่มผู้ขอกู้ยืมที่มีการประกอบอาชีพ
เหล่านี้จะต้องมีการสอบถามข้อมูลและแผนการจ่ายเงินคืนให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพที่มี
รายได้เป็นรอบหรือตามฤดูกาล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ย งสัตว์ เป็นต้น เพ่ือประเมิน
ศักยภาพในการช าระเงินคืนกองทุน  

การติดตามหนี้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้แนวทางในการติดตามหนี้ของกองทุน
จะเริ่มด าเนินการเมื่อมีการค้างช าระหนี้งวดที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นค้างช าระ ดังนั้นหากสามารถด าเนินการ
ติดตามหนี้ได้ตามที่ก าหนด ก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสในการช าระหนี้ได้ตามก าหนด ลดจ านวนผู้ค้างช าระโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ค้างช าระหนี้ถาวร อีกทั้งพบว่าเมื่อมีการติดตามหนี้ผู้สูงอายุที่ค้างช าระในแต่ละขั้นตอนก็จะส่งผลให้
ผู้ค้างช าระมาช าระเงินคืนได้ และในกรณีที่ผู้สูงอายุประสบปัญหา และไม่สามารถช าระหนี้ได้โดยเฉพาะจาก
ปัจจัยภายนอกก็ควรให้มีการยื่นขอผ่อนผันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการก าหนดระเบียบหรือเกณฑ์ในการผ่อนผันที่ชัดเจน 
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การพิจารณาคิดดอกเบี้ย ในกรณีที่ผู้สูงอายุค้างช าระหนี้ติดต่อกันเกิน 6 เดือนแล้วไม่
แจ้งขอผ่อนผัน แม้จะด าเนินการติดตามหนี้ตามที่ก าหนดแล้ว ควรมีการคิดดอกเบี้ยเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุช าระเงินตามเวลาที่ก าหนด และลดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการไม่ช าระหนี้เพราะเป็นเงินที่ไม่คิดดอก 

การให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย โดยกองทุนผู้สูงอายุอาจจัด
อบรมหรือส่งเสริมกิจกรรมประเภทโครงการในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม การจัดท าบัญชีการบริหาร
จัดการรายรับ รายจ่ายและการท าบัญชีครัวเรือนแบบง่าย ส าหรับผู้สูงอายุที่กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็น
การให้ความรู้และสร้างความพร้อมในการเป็นผู้กู้ท่ีดี  

 
 7.3.3 การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ  

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้ 

การลดรายละเอียดของเนื้อหาที่ก าหนดในแบบเสนอโครงการ โดยเน้นถึงการระบุ
ปัญหาที่เกิดข้ึน วัตถุประสงค์ว่าอยากจะท าอะไร ส่วนกระบวนการด าเนินการก็เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่
ให้เห็นขั้นตอนในการด าเนินการรวมถึงงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ และอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบค าร้องให้เป็น
แบบตัวเลือก แทนการกรอกข้อมูล นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาโครงการ หากมีข้อสงสัยควรเปิดโอกาสให้
มีการซักถาม หรือให้องค์กรด้านผู้สูงอายุได้อธิบายเพ่ิมเติมอย่างเป็นระบบ เช่น มีการท าหนังสือถึงหน่วยงาน
หรือองค์กร เพ่ือชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยและขอข้อมูลเพ่ิมเติม และในกรณีที่โครงการไม่ผ่านการอนุมัติควรมี
การชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและสามารถน าไปปรับปรุงการยื่นขอสนับสนุน
ในครั้งต่อๆไป 

การก าหนดรายละเอียดของวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละหมวด เพ่ือช่วยให้การ
ก าหนดกิจกรรมและงบประมาณที่จะขอสนับสนุนให้มีความชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการด าเนินการของผู้ขอ
สนับสนุนทุน โดยการก าหนดรายละเอียดคงเป็นเพียงกรอบเพดานวงเงินในหมวดหลักๆ  

การก าหนดหัวข้อหรือประเด็นเร่งด่วนที่จะสนับสนุนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งหากกิจกรรมของโครงการอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่ก าหนด ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับการอนุมัติ 
โดยกิจกรรมของโครงการที่ไม่อยู่ในหัวข้อที่ก าหนด ก็ยังคงได้รับการพิจารณาตามปกติ 

การติดตามประเมินผลโครงการ ควรมีการด าเนินการทั้งภายในและภายนอก โดย
ปัจจุบันเป็นการประเมินผลของโครงการโดยผู้ขอสนับสนุนทุน ซึ่งจะต้องจัดท าผลการประเมินโครงการเมื่ อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นควรมีการติดตามประเมินผลในระหว่างด าเนินการ เพ่ือให้ทราบปัญหาอุปสรรคทั้งที่
เกิดจากกองทุนผู้สูงอายุ และตัวโครงการเอง  
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7.4 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

7.4.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลของกองทุนให้เป็นระบบและเชื่อมต่อได้ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาประสิทธิภาพของกองทุน และวางแผนในการก าหนดกรอบการ
ด าเนินการในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

7.4.2 การศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุควรให้การสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากกิจกรรมหลักที่ด าเนินการอยู่ เพราะปัจจุบันมีการด าเนินการเพียง 2 ด้านหลักๆ คือ การให้กู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ และ การสนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุ และการ
ขยายประเภทกิจกรรมออกไปจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุได้มากข้ึน 

7.4.3 การศึกษาแนวทางในการกระจายอ านาจการบริหารจัดการกองทุนไปยังส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกระบวนการในการการกระจายอ านาจมีได้
หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน จึงควรท าการศึกษาเพ่ือช่วยให้เห็นแนวทางและรูปแบบ
ที่เหมาะสม อีกทั้งแนวทางในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ผู้สูงอายุ 
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ภาคผนวก 1 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ      
2550 - พ.ค. 2557  

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(ราย) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

กรุงเทพฯ 1,536 48.44 1 0 48 
            
ภาคกลาง 

     
กาญจนบุรี 279 32.62 - - 7 
จันทบุรี 413 38.98 - - 26 
ฉะเชิงเทรา 65 52.31 - - 8 
ชัยนาท 300 27.67 - - 13 
ชลบุรี 77 27.27 2 - 11 
ตราด 130 24.62 1 - 4 
นครนายก 7 57.14 - - 1 
นครปฐม 506 47.04 - - 27 
นนทบุรี 12 58.33 - - 15 
ปทุมธานี 337 53.71 - - 2 
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ภาคผนวก 1 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง (ต่อ) 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ        
2550 - พ.ค. 2557  ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 

(ราย) 
จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

ประจวบคีรีขันธ์ 223 9.42 - - 10 
ปราจีนบุรี 4 - - - 17 
อยุธยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         168 69.05 4 2 4 
เพชรบุรี 364 69.78 1 - 11 
ระยอง 7 28.57 - - 6 
ราชบุรี 60 35.00 - - 7 
ลพบุรี 113 73.45 - - 25 
สมุทรปราการ 99 36.36 - - 10 
สมุทรสงคราม 15 46.67 - - 5 
สมุทรสาคร 24 50.00 - - 1 
สระบุรี 120 57.50 - - 23 
สระแก้ว 120 73.33 1 - 5 
สิงห์บุรี 53 54.72 - - 6 
สุพรรณบุรี 851 59.69 - - 10 
อ่างทอง 52 57.69 - - 12 
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ภาคผนวก 2 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคเหนือ 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ       
 2550 - พ.ค. 2557  

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(ราย) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

ภาคเหนือ 
     

ก าแพงเพชร 502 62.75 - - 4 
เชียงราย 474 11.39 - - 102 
เชียงใหม่ 522 59.39 2 - 57 
ตาก 208 54.33 - - 2 
นครสวรรค์ 62 41.94 - - 21 
น่าน 156 46.15 - - 27 
พะเยา 287 25.44 - - 54 
พิจิตร 94 74.47 - - - 
พิษณุโลก 11 9.09 - - 8 
เพชรบูรณ์ 20 60.00 - - 13 
แพร่ 597 96.65 - - 5 
แม่ฮ่องสอน 200 60.50 - - 11 
ล าปาง 15 60.00 - - 32 
ล าพูน 139 61.15 - - 9 
สุโขทัย 282 50.35 4 - 2 
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ภาคผนวก 2 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคเหนือ (ต่อ) 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ        
2550 - พ.ค. 2557  

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(ราย) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

อุตรดิตถ์ 60 28.33 - - 21 
อุทัยธานี 11 - - - - 
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ภาคผนวก 3 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ       
2550 - พ.ค. 2557  ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 

(ราย) 
จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    

กาฬสินธุ์ 1,088 78.49 22 - 50 
ขอนแก่น 851 56.40 - - 24 
ชัยภูมิ 83 48.19 - - 23 
นครพนม 95 62.11 1 - 6 
นครราชสีมา 58 75.86 - - 6 
บุรีรัมย์ 535 60.56 2 - 16 
บึงกาฬ 51 11.76 - - - 
มหาสารคาม 546 58.24 - - 5 
มุกดาหาร 1,493 52.04 1 - 12 
ยโสธร 497 50.10 17 - 18 
ร้อยเอ็ด 628 89.33 - - - 
เลย 287 36.93 - - 3 
ศรีสะเกษ 948 57.07 - - 2 
สกลนคร 711 29.25 - - 21 
สุรินทร์ 120 46.67 13 - - 
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ภาคผนวก 3 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ        
2550 - พ.ค. 2557  

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(ราย) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

หนองคาย 762 55.12 - - - 
หนองบัวล าภู 242 54.55 - - 3 
อุดรธานี 187 72.19 - - 2 
อุบลราชธานี 810 72.84 1 1 21 
อ านาจเจริญ 312 73.40 - - 2 
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ภาคผนวก 4 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างช าระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคใต้ 

ภาค 

กู้ยืมรายบุคคล  
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57) 

กู้ยืมรายกลุ่ม  
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)    จ านวนโครงการ         

งบประมาณ        
2550 - พ.ค. 2557  

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(ราย) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (ร้อยละ) 

ผู้กู้ยืมที่ท าสัญญา 
(กลุ่ม) 

จ านวนผู้กู้ที่ค้าง
ช าระ (กลุ่ม) 

ภาคใต ้
     

กระบี่ 33 48.48 - - 1 
ชุมพร 144 28.47 - - 5 
ตรัง 39 46.15 - - 9 
นครศรีธรรมราช 329 30.40 - - 3 
นราธิวาส 133 53.38 - - 2 
ปัตตานี 12 91.67 - - 3 
พังงา 206 64.08 - - 2 
พัทลุง 143 58.04 - - 18 
ภูเก็ต 26 42.31 - - 1 
ยะลา 84 50.00 - - 1 
ระนอง 105 44.76 - - - 
สงขลา 25 48.00 - - 9 
สตูล 732 71.45 - - 5 
สุราษฎร์ธาน ี 18 50.00 - - 3 

 


