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The purpose of this research was to study general information of productivity 

saving groups networks at district level, and learning activities provided by networks. The 

sample group consisted of 199 productivity saving groups networks selected by stratified 

random sampling and simple random sampling. Presidents of the networks are 

representatives of the networks.  

      The instrument for this research was a questionnaire. The data was analyzed by 

using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

      The results of the research were as follows :  

 1. General Information 

     1.1 Status of the presidents of the networks :  76.40 percent were male, 

average age was 44.5 years old and 52.3 percent completed secondary school level.  

           1.2 General information of the networks, it was found that most of the networks 

were established less than 6 years (B.E. 2545 – B.E. 2551) and contained 16-20 network 

groups. Motivation of the establishing was mostly from the encouragement of the government. 

The main objective of establishing the networks was to be the center of knowledge for 

members and to manage community fund. Most income was from money deposit and loan for 

members. The networks allocated benefits for members mostly by raising and expanding 

establishment of productivity saving groups. 

 2. Activities of the networks were categorized into learning, investment, welfare 

and network strengthening activities. It was found that overall activities were implemented in 

moderate level (mean = 2.56). Data was analyzed by each aspect ranking from frequently 

implemented activity to few ones ; network strengthening aspect (mean = 3.04), learning 

aspect (mean = 2.95), welfare aspect (mean = 2.29), and investment aspect (mean = 1.95). 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของปญหา 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) มุงใหการพัฒนา
ประเทศไปสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันฯ” ตามยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ
ประเทศที ่มีอยู ทั้งที่ เปนทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมใหมีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค                    
เสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวยกระบวนการเรียนรูและการจัดการ
องคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนบนฐาน
ของการพึ่งตนเองและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถ่ิน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
บนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใชทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสังคม  และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีดุลยภาพเพื่อสรางภูมิคุมกัน ลดรายจาย สรางรายได และการแกปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับระบบนิเวศนได
อยางเกื้อกูล สามารถอนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมไดอยาง
ยั่งยืน นําไปสูสังคมที่นาอยูสงบสุขและสมานฉันท โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา 3 ประการ คือ 
1)การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 2)การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และ    
3)การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสันติ
และเกื้อกูลกัน   

 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรฯขางตน รัฐบาลจึงไดนอมนําแนวทางของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระบบ
ตลาดเสรี โดยเนนใหภาคเอกชนมีบทบาทนําและผนึกกําลังรวมกับภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคเศรษฐกิจทั้ง 3 ภาค  

 กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะหนวยภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชนบท และ
มีจุดแข็งดานบุคลากรที่ทํางานใกลชิดกับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และดําเนินงานตาม
ปรัชญา หลักการ วิธีการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จเปาหมายของการ
พัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายของรัฐ และเพื่อใหการพัฒนาชุมชนเกิดผลสําเร็จและเกิด
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ประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง กรมการพัฒนาชุมชนไดปรับปรุงยุทธศาสตรเพื่อผลักดันให
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานเพื่อการพัฒนาชุมชน ในชวง พ.ศ. 2551-2554 มุงเนนการ
ใชประโยชนจากทุนของชุมชนที่มีอยูอยางหลากหลาย เปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสรางความแตกตาง (Differentiation) และมูลคาเพิ่ม (Valued added) พัฒนาไปสูชุมชน
ที่เขมแข็งอยางยั่งยืน  

 ในการพัฒนาทุนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนมีแนวคิดสําคัญ 2 ประการ คือ เร่ืองทุน
ชุมชนและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยมีเปาประสงคใหชุมชนมีความมั่นคงทางดานทุนชุมชน 
โดยเฉพาะกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซึ่งเปนกองทุนที่ชุมชนเปนเจาของบริหารจัดการโดยชุมชน 
ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย (Honest) ความเสียสละ (Sacrifice) ความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) ความเห็นอกเห็นใจ (Caring) และความไววางใจ (Trusting) (แผนยุทธศาสตร
กรมการพัฒนาชุมชน 2551 : 25-30) 

 จากแนวคิดสําคัญเรื่องทุนชุมชนและกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซ่ึงเปนกิจกรรมที่
กรมการพัฒนาชุมชนไดดําเนินการมาเปนระยะเวลานานกวา 30 ป และเปนที่รูจักกันโดยแพรหลาย
แทบทุกหมูบานชุมชน มีหลายองคกรไดนําแนวคิดดังกลาวไปตอยอดและขยายผล กอเกิดเครือขาย
กิจกรรม ที่นําไปสูการสรางชุมชนเขมแข็งดังปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป 

 เนื่องจากทุนเปนปจจัยสําคัญที่สงผลใหการดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ ประสบผลสําเร็จ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบกิจการของประชาชนและชุมชนในชนบทซึ่งเปนฐานรากของ
ประเทศ และคนในชนบทที่ยากจนสวนใหญขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนโดยเฉพาะทุนใน
ระบบ การดําเนินการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนรูปแบบของการบริหารจัดการทุนที่นําทุนสู
ภาคประชาชนในรูปแบบตาง ๆโดยเฉพาะการสงเสริมใหประชาชนในชนบท รูจักการระดมทุนเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหา การขาดแคลนเงินทุน เพื่อใหมีแหลงเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ ปลดเปลื้องหนี้สิน ไถถอน จํานอง จํานํา ทรัพยสิน หรือ ความเดือดรอนตางๆ 
รวมทั้งการจัดสวัสดิการใหกับครอบครัวและชุมชน 

 ปจจุบันมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทั่วประเทศ มากกวา 38,000 กลุม มีสมาชิกกวา            
3.7 ลานคน และมีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนกวา 8,000 ลานบาท (กรมการพัฒนาชุมชน 2548 : 5)  
จึงนับวาเปนกลุมองคกร ที่เกาแกและเปนที่พึ่งของคนในชุมชนมานาน ทําใหมีประสบการณและ
องคความรูมากมาย ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดไมมีวันหมดสิ้น ขณะเดียวกันกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน ไดมีการดําเนินงานในรูปแบบของเครือขายระดับ
ตางๆ ไดแก เครือขายระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ ซ่ึงบาง
แหงก็ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล โดยใชช่ือเรียกตางๆ กันไป เชนเครือขาย ชมรม หรือ สมาคม 
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เปนตน และเปนที่ปรากฏโดยทั่วไปวา กระบวนการจัดตั้งเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใน
หลาย ๆ พื้นที่ของประเทศ เปนกระบวนการที่ใชทุนในชุมชนเปนหลัก มีการใชทุนในชุมชน
ดําเนินการทั้งทุนเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งใชการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรู
รวมกันกลาวคือ มีการระดมทุนทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงินในรูปของเงินสัจจะสะสมรายเดือน กรณีที่
เปนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ก็จะระดมทุนจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับหมูบานที่เปนสมาชิกเครือขายมาเปนทุนในการดําเนินงาน การใชทุนทางสังคมก็เชนกัน
กลาวคือ ในการกอตั้งเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ไดมีการใชทุนทางสังคมหลายอยาง เชน 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบานซึ่งมีแกนนําในการกอตั้ง และแกนนําดังกลาว ไดไป
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งเกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบานอีกมากมาย ซ่ึงถือวา
เปนการสรางทุนทางสังคมใหขยายเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม ทั้งยังชวยใหหมูบาน ชุมชนตาง ๆ มีความ
เขมแข็งดานทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นอีกดวย และการใชทุนทางวัฒนธรรม เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิต มีกิจกรรมหลาย ๆ อยางที่เปนภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะ
การสงเสริมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาตาง ๆ ใหเกิดเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับชุมชนขึ้น
มากมาย ไดแก การสงเสริมใหคนในชุมชนมีการรวมตัวกันในรูปกลุมอาชีพ โดยใหการอุดหนุน
เงินทุนฝกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริมชองทางการตลาด ตลอดจนสรางการเรียนรูแกสมาชิก
ในรูปแบบตาง ๆ ที่ทําใหเกิดรายไดแก ครอบครัวและชุมชน นอกจากนั้น เครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่สงผลกระทบตอชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ที่มีบทบาทสงเสริมการทํางานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับหมูบาน ทําใหเกิดกิจกรรมในดานตาง ๆ อาทิ กิจกรรมดานการลดรายจาย ไดแก บริการกูยืม
เงิน ซ่ึงมีการดําเนินการทุกกลุม กิจกรรมศูนยสาธิตการตลาดหรือรานคาชุมชน โรงสีขาว ปมน้ํามัน 
เปนตน กิจกรรมดานเพิ่มรายได ไดแก กิจกรรมดานกลุมอาชีพ ยุงฉาง และกิจกรรมสงเคราะหชุมชน 
เชน ธนาคารขาวเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือผูขาดแคลนในชุมชน นอกจากนั้น กลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตแตละกลุม ยังมีการจัดสรรเงินจากผลกําไรเพื่อเปนสาธารณประโยชนและสวัสดิการชุมชนใน
ดานตางๆ เชน การฌาปนกิจศพ การใหทุนการศึกษา บูรณะวัด โรงเรียน ปรับปรุงสาธารณประโยชน 
และสิ่งแวดลอมในชุมชน และอื่น ๆ 

 จะเห็นไดวาเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ มีบทบาทสําคัญหลาย
ประการในการสนับสนุนทุนใหแกสมาชิก กลาวคือ บทบาทในการประสานแหลงทุน เชน ประสาน
กับธนาคารเพื่อใชบริการสินเชื่อ  จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนจากภายนอกในนามเครือขายฯ  
หรือ บทบาทในการจัดหาทุนมาสนับสนุนสมาชิก โดยการระดมทุนภายใน ไดแก การรับฝากเงิน
สัจจะสะสมจากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่เปนสมาชิกเครือขายฯ และนํามาบริการแกกลุมที่ขาด
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แคลน นอกจากนั้นเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ยังมีบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนสงเสริมการดําเนินการวิสาหกิจชุมชนชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนอีกดวย 

  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การทํางานรูปเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
เปนการผนึกกําลังประสานและเชื่อมโยงความรวมมือกันระหวาง กลุมองคกร ในระดับตาง ๆ เพื่อ 
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน การระดมทรัพยากร หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรในดานตางๆ 
ระหวางกัน จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางแทจริง หากเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีศักยภาพสามารถเปนแกนนําในการบริหารจัดการทุนชุมชนดวยแลว
ยอมทําใหชุมชนมีความมั่นคงทางดานทุนชุมชน กอใหเกิดชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืนตลอดไป   

 และเนื่องจากการศึกษาการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอไดมีผูทําการศึกษาเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงยังไมมีผูใดเคย
ทําการศึกษามากอน เพื่อนําไปเปนขอมูล และแนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับ เครือขายกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอหรือองคกรชุมชนอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงาน ที่ใกลเคียงกัน 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อใหทราบขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
 2. เพื่อใหทราบสภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ 
 
ขอคําถามการวิจัย 
 1. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอมีสภาพทั่วไปเปนอยางไร  
 2. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอมีสภาพการจัดกิจกรรมในภาพรวม
และรายดาน เปนอยางไร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาขอมูลทั่วไปและสภาพการจัดกิจกรรมของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
 2. ประชากรและกลุมตัวอยางประชากร 
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  2.1  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ จํานวน 877 เครือขาย โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตระดับอําเภอ 

    2.2  กลุมตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดจําแนกดวยการสุมตัวอยาง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 
ตามภูมิภาค โดยคํานวณจาก ตารางสําเร็จรูป เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอตัวอยาง 266 เครือขาย คิดเปนรอยละ 30.33 จากประชากร
ทั้งหมด 877 เครือขาย ไดประธานเครือขายเปนประชากรตัวอยาง 266 คน แลวนํามาสุมตัวอยางแบบ
งายดวยวิธีจับฉลาก โดยทําฉลากชนิดเดียวกัน และใหหมายเลขกํากับรายชื่อของหนวยประชากรที่
จะศึกษา โดยนําฉลากใสภาชนะเคลาใหทั่วแลวจับฉลากขึ้นมาทีละใบจนครบตามจํานวนที่ตองการ
โดยจับแบบไมแทนที่ ดังแสดงในตารางที่ 1 

 3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  
      3.1 กรอบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออก เปน 2 ประเภท คือ  
           3.1.1 ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  แบงเปน 

2 สวน คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับอําเภอ   
           3.1.2 การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
แบงเปน  4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการลงทุน ดานสวัสดิการ และดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขาย   

 1. ดานการเรียนรู ประกอบดวย  การประชุม  การฝกอบรม/สัมมนา  การศึกษาดูงาน  
และการเรียนรูจากการปฏิบัติ  

 2. ดานการลงทุน ประกอบดวย  ดานบริการ  และดานการผลิต   
 3. ดานสวัสดิการ ประกอบดวย ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน และดานสงเคราะหชุมชน 
 4. ดานเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ประกอบดวย  การจัดการภายใน 

เครือขาย  กระบวนการทํางานของเครือขาย การสื่อสารและสรางความสัมพันธ และการสนับสนุน
จากภายนอก 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. นําผลจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางสนับสนุนหรือพัฒนาการดําเนินงานเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อเปนขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัยเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในดานการ
บริหารจัดการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน ผูวิจัยไดใหความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการ
วิจัย ดังตอไปนี้ 

 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ หมายถึง การรวมตัวกันของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตระดับตําบลหลายๆกลุมรวมกันเปนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงอาจมีช่ือเรียกตางกันไปตามวัตถุประสงคของแตละเครือขาย    เชน 
เครือขาย ชมรม/สหพันธ/สมาคมหรือเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ไดรับการสนับสนุน
กระบวน การจัดตั้งตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 

 การจัดกิจกรรมของเครือขายฯ  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ประกอบดวย 4 ดาน คือ กิจกรรมการเรียนรูของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  ดานการลงทุน ดานสวัสดิการ และดานความ
เขมแข็งของเครือขาย 

 กิจกรรมดานการเรียนรู หมายถึง  กิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ ที่สงเสริมกระบวนการ
เรียนรูแก คณะกรรมการและสมาชิก ไดแก การประชุม การฝกอบรม/สัมมนา  การศึกษาดูงาน 
และการเรียนรูจากการปฏิบัติ     

 กิจกรรมดานการลงทุน หมายถึง  กิจกรรมในรูปแบบการลงทุนของเครือขายฯ เพื่อให      
บริการแกสมาชิกรวมทั้งมุงแสวงหาผลกําไรจากการลงทุนเชิงธุรกิจ เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน
ของเครือขาย เชน ดานบริการ เชน การออม การใหสินเชื่อ และการรับซ้ือผลผลิตจากสมาชิก  ดาน
การผลิต เชน การจัดตั้งโรงงานผลิตสินคาอื่นๆที่ไมใชการเกษตร การตั้งโรงสี การตั้งโรงงานผลิตหรือ
แปรรูปสินคาการเกษตร   

 กิจกรรมดานสวัสดิการ หมายถึง การดําเนินกิจกรรมชวยเหลือสมาชิกและชุมชน โดยมี
การจัดสรร ผลกําไรเปนทุนดําเนินการ ประกอบดวย สวัสดิการดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดาน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดานสงเคราะหชุมชน  
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 กิจกรรมดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  หมายถึง  กิจกรรมเครือขายเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในดาน การจัดการภายในเครือขาย  กระบวนการทํางานของเครือขาย การสื่อสาร
และสรางความสัมพันธ และการสนับสนุนจากภายนอก  
            เครือขาย ฯ  หมายถึง  เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาในการ
วิจัยโดยไดนําแนวคิดและหลักการของการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับอําเภอ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวของมากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย คร้ังนี้             
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั (Conceptual Framework) 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยฯ  
 

 
 
 

ขอมูลท่ัวไปของเครือขาย 
1. ขอมูลสวนบุคคล คือ  เพศ   อายุ  และ ระดับการศึกษา 
2. ขอมูลทั่วไปของเครือขาย คือ  จํานวนปที่จัดตั้ง จํานวนกลุมสมาชิกเครือขาย  แรงจูงใจในการจัดตั้ง 
วัตถุประสงคในการตั้ง รายไดเครือขาย  และการจัดสรรผลประโยชนฯ   

1. ดานการเรียนรู 
1. การประชุม  
2. การฝกอบรม/สัมมนา  
3. การศึกษาดูงาน    
4. การเรียนรูจากการปฏิบัติ 

3. ดานสวัสดิการ 
1. สุขภาพ 
2. การศึกษา 
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. สงเคราะหชุมชน 

2. ดานการลงทุน 

1. ดานบริการ 
2. ดานการผลิต 
 

4. ดานความเขมแข็งของเครือขาย 

1 การจัดการภายของเครือขาย 
2.  กระบวนการทํางานของเครือขาย 
3. การสื่อสารและสรางความสมัพันธ  
4. การสนับสนุนจากภายนอก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับจังหวัด โดย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
เปนพื้นฐานและเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
  1. การเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 
  3. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
  4. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  5. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกับสวัสดิการชุมชน 
  6. การบริหารธุรกิจ 
  7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การเรียนรูและกระบวนการเรียนรู 
ความหมายของการเรียนรู  

 น ักการศ ึกษาและน ักจ ิตว ิทยาหลายท านได ให คว ามหมายของการ เร ียน รู 
(Learning)ไวหลายความหมาย และมีความหมายคลายคลึงกัน ดังนี้ (สนธยา พลศรี 2550 : 1-3) 

 การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร อันเปนผลจากประสบการณของ
บุคคลซึ่งอาจจะไมเกิดขึ้นในทันที แตจะคอย ๆ เกิดขึ้นในอนาคตก็ได ( Lahey   2001) 

 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสามารถใหเปนไปตามที่
กําหนดอยางคงทนถาวร ซ่ึงเกิดจากการปฏิบัติหรือจากประสบการณในรูปแบบอื่น ๆ (Schunk 
1991) 

 การเรียนรู  คือ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร  เนื่องมาจากการได รับ
ประสบการณ ไมใชการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวที่เปนผลมากจากการจูงใจ การเหนื่อยลา วุฒิภาวะ 
โรคภัยไขเจ็บหรือฤทธ์ิยาตาง ๆ  (Coon  1994) 

 การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลจากการไดรับ
ประสบการณและการฝกอบรมจนทําใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไปอยางถาวร ทั้งนี้ไมรวมถึง

8 
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ หรือ พฤติกรรมที่เกิดจากการ
ตอบสนองการเรียนรู เปนกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ
ที่บุคคลไดรับมา ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดินขึ้น โดยการเรียนรู
ทําใหเกิดประสบการณและทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (น้ําทิพย วิภาวิน  2547 : 6) 

 จากความหมายของการเรียนรูที่กลาวมาแลวอาจสรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลอยางถาวร อันเปนผลจาก
คุณภาพของสมอง ประสบการณ การอบรม และกระบวนการเรียนรูของบุคคลไมใชเกิดจากสาเหตุอ่ืน 
ๆ จะเห็นไดวาการเรียนรูมีความหมาย ครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนรู คือ การดําเนินการอยางเปน
ขัน้ตอน และเปนผลของการเรียนรู คือ ความรู ความเขาใจในสาระตางๆ  

 
 ความสําคัญของการเรียนรู 
 การเรียนรู ทําใหมนุษยมีชีวิตรอดเพราะชวยใหมนุษยรูจักการนําปจจัยที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิตมาใชประโยชน ทําใหเกิดความรูหรือศาสตรตาง ๆ (Sciences) ที่เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย  ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยนําไปใช
ในการพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เชน การรูจักสราง
ความสัมพันธหรือรูจักใชชีวิตรวมกับบุคคลอื่นในสังคม การพัฒนาทักษะในดานตาง ๆ เปนตน ทํา
ใหมนุษยสามารถสรางกิจกรรมตางๆ ที่เหมาะสมขึ้นใชในสังคม ทําใหเกิดความรู ความเขาใจและ
สรางวิธีการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ของมนุษย ทั้งปญหาสวนบุคคลและปญหาของสังคม
สวนรวม ทําใหเกิดการถายทอดทางวัฒนธรรม การสั่งสมทางวัฒนธรรมซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญใน
การดํารงชีวิตของมนุษยและสังคมมนุษย ทําใหเกิดความรูความเขาใจระหวางมนุษย และสราง
ความสัมพันธอันดี ทั้งในสังคม ทําใหเกิดการพัฒนาสังคมมนุษยดวยรูปแบบและวิธีการตางๆ และ
ทําใหมนุษยมีความรูความเขาใจในปจจุบันและเตรียมการไปสูอนาคตไดลวงหนา (สนธยา พลศรี 
2550 : 27-28)  

 
 ลักษณะของการเรียนรู 
 จากความหมายของการเรียนรู ธรรมชาติของการเรียนรู สาเหตุของการเรียนรู การศึกษา

เกี่ยวกับการเรียนรู กระบวนการเรียนรูและหลักการเรียนรู พบวาการเรียนรูมีลักษณะสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

 1. มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) คือ การเรียนรูเกิดขึ้นเปนขั้นตอนหลายขั้นตอน
ที่ตอเนื่องกันตามลําดับไมใชเกิดขึ้นเพียงขั้นตอนเดียวหรือข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งเทานั้น 
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 2 .  การ เ รี ยน รู มี ค ว ามหมายครอบคลุ ม ถึ งการรั บ รู  ( Perception)  การ เข า ใ จ 
(Comprehension) และการปรับเปล่ียน (Transformation) เชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด (Conceptualization) การปรับเปลี่ยนระบบคานิยม (Values) เปนตน 

 3. การเปลี่ยนแปลง ในดานความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ (Attitude) และ
พฤติกรรมตาง ๆ (Behaviors) ของบุคคล 

 4. การเกิดการเรียนรูเปนผลจากประสบการณ (Experiences) และกระบวนการเรียนรู
ของบุคคล (Learning Process) กลาวคือ ประสบการณและกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะ
เปนพื้นฐานของการเรียนรูในครั้งตอไป ไมใชเปนผลของความเจริญเติบโตของรางกาย ความ
เจ็บปวย ความออนเพลีย ฤทธิ์ของยาและการเสพติดตางๆ  

 5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งในทิศทางที่ดีขึ้นกวาเดมิ
หรือถดถอยจากเดิมก็ได เปนการเปลี่ยนแปลงเพียงบางสวนหรือทั้งหมดก็ได 

 6. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรูเปนแบบถาวรหรือคอนขางถาวร 
ไมใชเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวแลวไมเกิดพฤติกรรมนั้นอีก 

 7. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลจากการเรียนรูตองใชเวลา คือ ไมเกิดขึ้นใน
ทันทีทันใด แตจะเกิดขึ้นอยางชาๆ แบบคอยเปนคอยไป 

 8. ประสบการณที่มีผลตอการเรียนรู เปนทั้งประสบการณตรงและประสบการณ
ทางออม ประสบการณตรงคือประสบการณที่บุคคลไดรับดวยตนเองหรือการฝกฝนดวยตนเอง 
สวนประสบการณออมเปนประสบการณที่บุคคลไมไดรับดวยตนเอง แตรับผานจากบุคคลหรือส่ิง
ตางๆ เชน ครูหรือผูสอน เอกสารตํารา ส่ือตางๆ ส่ือสารมวลชน เปนตน 

 9. การเรียนรูไมใชวุฒิภาวะ (Maturation) แตตองอาศัยวุฒิภาวะ กลาวคือ บุคคลจะมี
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในแตละวัยที่เปนเปนไปตามธรรมชาติไมใช
การเรียนรู เชน การคืบ การคลาน การยืน การเดิน การวิ่ง เปนตน แตบุคคลที่มีความสามารถในการ
เรียนรูนั้นจําเปนตองอาศัยวุฒิภาวะที่เพียงพอดวย 

 10. เกิดขึ้นโดยไมเลือกสถานที่และเวลา โดยเหตุบังเอิญหรือการจงใจ แตขึ้นอยูกับ
สถานการณที่เหมาะสม และความพรอมในการเรียนรูขอบุคคลเปนสําคัญ 

 11. เกิดขึ้นไดโดยมีผูสอนหรือไมตองมีผูสอนก็ได คือ เกิดจากการสอนของบุคคลอื่น
หรือปรากฏการณธรรมชาติก็ได 

 12. บุคคลมีระยะเวลาของการเรียนรูในเรื่องเดียวกันไมเทากัน บางคนใชเวลานอย แต
บางคนตองใชเวลามาก เนื่องจากความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูที่แตกตาง
กัน 
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 13. การเกิดการเรียนรูของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามลักษณะของบุคคล วิธีการ
เรียนรู และความพรอมของแตละบุคคล 

 14. เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคล เพราะมีความรูอีกมากที่บุคคลยังไมรูและมีความจําเปน
ที่จะตองเรียนรูเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต 

 15. ผลของการเรียนรูขึ้นอยูกับความสามารถในการเรียนรูของบุคคล ซ่ึงแตกตางกัน
ออกไป บุคคลแตละคนจึงเกิดการเรียนรูในเรื่องเดียวกันที่ไมเทาเทียมกัน 

 16. ไมสามารถสังเกตหรือมองเห็นการเกิดการเรียนรูไดโดยตรง แตจะรูไดจาก
พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออกมา ซ่ึงสามารถรูไดดวยการสังเกตและการใชเครื่องมือตรวจสอบ เชน 
ความสามารถในการทําบางสิ่งบางอยาง เปนตน 

 17. การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จเมื่อผูเรียนมีความมุงหมาย ความตองการ ความสนใจ 
ในการเรียนและเปนผูเรียนดวยตนเอง 

 18. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนส่ิงกระตุนหรือจูงใจที่สําคัญใหบุคคลเกิดความ
ตองการที่จะเรียนรู 

 19. การเรียนรูที่แทจริง จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหรือ
ไดรับในสิ่งที่ตองการแลว 

 20. การเรียนรูชวยในการปรับตัวของบุคคล ทําใหบุคคลรูจักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
เหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนได 

 จะเห็นไดวาการเรียนรูมีลักษณะหลายประการ การจะเสริมสรางความรูใหกับบุคคลจึง
ตองใหความสําคัญตอลักษณะของการเรียนรูดังกลาว และนํามาใชเปนแนวทางในการสรางเสริม
ความรูใหกับบุคคลดวย จึงจะทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ 

 
 รูปแบบของการเรียนรู 
 เดวิด โคลบ (David Kolb) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบของการเรียนรูและเสนอวาสามารถแบง

ออกไดเปน 4 รูปแบบ คือ การเรียนรูแบบนักทฤษฎี นักวิเคราะห นักปฏิบัติ และนักกิจกรรม ดังนี้ 
(สุวิทย มูลคํา และคณะ  2543 : 59-65) 

 1. การเรียนรูแบบนักทฤษฎี เปนการเรียนรูในลักษณะของแนวความคิดและทฤษฎีซ่ึง
เปนนามธรรม ผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อส่ิงที่เรียนนั้นเปนสวนของระบบ ไมนิยมที่จะใหบุคคล
ตัดสินลงความเห็นและเผชิญกับความคิดที่หลากหลาย เมื่อเผชิญปญหาก็จะวิเคราะหและจัดเขาสู
แบบแผนขอสันนิษฐานหรือจะเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อตนเองสามารถสรางความสัมพันธกับสิ่งที่
เรียนรูกับรูปแบบแนวคิดทฤษฎีได 
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 2. การเรียนรูแบบนักวิเคราะห เปนการเรียนรูในลักษณะของการทบทวน สังเกต 
ไตรตรองอยางรอบคอบ ผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อมีโอกาสมีระยะเวลาในการทบทวน ไตรตรอง
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้น จะเก็บขอมูลทั้งจากขอมูลปฐมภูมิและจากผูอ่ืนจะพิจารณาอยางถองแทกอน
จะสรุป มีความระมัดระวังในการสรุปหรือยืดหยุนเวลาลงความเห็นใหออกไปใหนานที่สุดเทาที่จะ
ทําได ชอบสังเกตผูอ่ืน ฟงผูอ่ืนกอนที่จะสนับสนุนหรือเสริมความคิด ถาตองการแสดงความคิดเห็น
หรือลงมือปฏิบัติ จะตองมีขอมูลทั้งระดับกวางและระดับลึกหรือจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อมีเวลาคิด
ทบทวนและไมตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว 

 3. การเรียนรูแบบนักปฏิบัติ เปนการเรียนรูในลักษณะที่เปนการวางแผนและลงมือ
ทดลอง ผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อเห็นถึงความสัมพันธระหวางเนื้อหากับปญหาหรือโอกาสใน
การทํางาน ชอบแสดงความคิดใหม ๆ และทดลองเพื่อตรวจสอบวาปฏิบัติจริงไดหรือไม ชอบ
อภิปรายและแสวงหาวิธีการที่หลากหลาย ชอบแกปญหาที่แทจริงในสถานการณจริงและมีความพึง
พอใจมากถาหากแกไขปญหาไดสําเร็จหรือทํางานไดผล โดยสรุปคือผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อ
สามารถมองเห็นผลประโยชนและวัตถุประสงคของสิ่งที่กําลังเรียน 

 4. การเรียนรูแบบนักกิจกรรม เปนการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนไดเขาไปมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทําใหรับรูขอมูลที่ เปนรูปธรรมและเขาใจไดอยางรวดเร็ว ชอบ
ประสบการณใหมๆ ที่ทาทาย ใจกวาง ไมขี้สงสัย มีความกระตือรือรน โดยเฉพาะกิจกรรม ที่ใช
ระยะเวลานานซึ่งผูเรียนจะเรียนรูไดดีที่สุด เมื่อเปนผูลงมือทํากิจกรรมและไดเขารวมกิจกรรมอยาง
รวดเร็ว สนุกสนานกับประสบการณใหมๆ  

 
ประเภทของการเรียนรู 

 การแบงประเภทของการเรียนรูตามแหลงที่มาของความรูในองคการ แบงออกเปน 3 
กลุมความรู ดังนี้ (นิสดารก  เวชยานนท 2541 : 1) 

 กลุมท่ี 1 การเรียนรูที่เกิดจากประสบการณ การคาดคะเนและผลของการสะทอนกลับ มี 
3 ประเภท ดังนี้ 

 1. การเรียนรูที่เกิดจากประสบการณในอดีต (Adaptive Learning) และผลของการ
สะทอนกลับ (Reflection) ของความคิดและความรู ซ่ึงการเรียนรูของมนุษยจะเกิดจากการคิด การลง
มือกระทําและการสะทอนกลับ ทําใหเกิดความเขาใจเพิ่มมากขึ้น 

 2. การเรียนรูจากการคาดคะเน (Anticipatory Learning) เปนกระบวนการหาความรูจาก
การคาดคะเนวาความรูอะไรจะเปนสิ่งที่ตองการในอนาคต (Vision Action – Reflection Approach)  
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 3. ความรูที่เกิดจาผลของการสะทอนกลับ (Generative Learning) เปนความรูที่เกิดจาก
ผลของการสะทอนกลับ นําไปสูการวิเคราะห และเกิดความคิดสรางสรรคใหม (Creativity) 

 กลุมท่ี 2 การเรียนรูในกรอบขององคการเดิม การเปลี่ยนแปลงกรอบแนวความคิดเดิม
ขององคการและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการใหดีขึ้น มี 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. การเรียนรูในกรอบขององคการเดิม (Single-Loop Learning) เปนการเรียนรูที่อยูใน
กรอบขององคการเดิมที่เกี่ยวกับงานประจํา กฎ ระเบียบขององคการ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะ
แกไขโดยใชแนวความคิดขององคการ จัดเปนการเรียนรูในระดับต่ําสุด 

 2. การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิดเดิมขององคการ (Double-Loop Learning) 
เปนการเรียนรูที่ไมยึดติดอยูกับกรอบแนวคิดเดิมขององคการ แตเปนการเรียนรูในรูปแบบใหมที่
แตกตางไปจากกรอบแนวความคิดเดิม 

 3. การเรียนรูที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการใหดีขึ้น (Deutero Learning) เปนการเรยีนรู
ที่จะชวยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคการใหดีขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมตามที่องคการ
ตองการใหเกิดขึ้น 

 กลุมท่ี 3 การเรียนรูที่เกิดจากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในองคการ และสมาชิกใน
องคการรวมมือกันแสวงหาความรูเพื่อแกไขและพัฒนาองคการ (Action Learning) เปนการเรียนรูที่
เปลี่ยนแปลงความคิดเดิมหรือการเปลี่ยนแปลงโดยใชแนวความคิดใหม 

 
การเรียนรูรวมกันของชุมชน 

 การเรียนรูนอกจากจะมีความสําคัญตอบุคคลทั่วไปแลว ยังมีความสําคัญอยางมากตอคน
และชุมชน เพราะการเรียนรู  ความเขาใจในการดํารงชีวิตสวนตัวและรวมกับบุคคลอื่น การเพิ่มพูน
ทักษะตาง ๆ การปรับเปลี่ยนเจตคติที่เหมาะสม เปนตน การเรียนรูในชุมชนมีหลายประเภทและ
หลายวิธีการ แตการเรียนรูที่สําคัญและมีผลอยางตอการพัฒนาชุมชนและเครือขายการเรียนรูในงาน
พัฒนาชุมชน คือ การเรียนรูรวมกันของชุมชน นักพัฒนาจึงตองมีความรู ความเขาใน และสามารถ
ดําเนินการใหเกิดการเรียนรูรวมกันของชุมชนไดอยางถูกตองเหมาะสม  

 
 ลักษณะความรูของชุมชน 
 ความรูของชุมชนหรือความรูทองถ่ิน มีลักษณะ 4 ประการ ดังนี ้ 
 1. เปนความรูในเชิงปฏิบัติ เพื่อตอบปญหาบางอยางในเชิงปฏิบัติ เชนการประกอบ

อาชีพ การอยูอาศัย การรักษาโรค เปนตน ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในชุมชนโดยการบรรลุ
สัมฤทธิผลในเรื่องนั้น ๆ คือ ผลลัพธของการเรียนรู 
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 2. เปนความรูที่เกี่ยวกับศาสนธรรม คือมีพื้นฐานมาจากหลักของศาสนา เกี่ยวกับมุมมอง
ตอโลกหรือตอชีวิตที่ใชความรูในเชิงเมตตา เอื้อเฟอเผ่ือแผกัน แบงปนกัน ไมใชเพื่อการแขงขัน 

 3. ไมอางความเปนสากล คือไมอางวาความรูของชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน
หมดทั้งโลก แตเปนความรูที่ตอบปญหาเฉพาะชุมชนทองถ่ินของตน ไมมีทฤษฎีตายตัว ถาชุมชน
อ่ืนจะเอาไปใชตองประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพราะชุมชนแตละชุมชนมีบริบทของ
ตนเองที่แตกตางจากชุมชนอื่น ๆ 

 4. มักจะไมอยูในรูปของลายลักษณอักษร แตอยูในรูปของวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
แบบแผนความสัมพันธของคนในชุมชนหรือวิถีชีวิตของคนในชุมชน ไมไดอยูในตําราหรือเอกสาร
ใด ๆ 

 
 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

 กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่มีตอการพัฒนาชุมชนและสังคม  พบวากระบวนการ
เรียนรูของชุมชนมีความสําคัญดังนี้  

 1. กระบวนการเรียนรูของชุมชน มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ กระบวนการที่
เกี่ยวของกับวิถีชาวบานและชุมชน  อันทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  กระบวนการพัฒนากลไก
ทางสังคม วัฒนธรรม และกระบวนการสรางสรรคสถาบันของชุมชน 

 2. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ที่สามารถพัฒนา
ศักยภาพของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมยุคขอมูลขาวสาร 

 3. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนหัวใจที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง  เนื่องจากเปนการ
ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา  สาเหตุ แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา  การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาและสรุปบทเรียน  เพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น 
 4. กระบวนการเรียนรูของชุมชนกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 5. กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเดนของการพัฒนาชุมชน  ที่ประชาชนมีสวน
รวมและมีบทบาทในการกําหนดแผนงาน  โครงการและวิธีการดําเนินงาน  สงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุมตามธรรมชาติ  และสรางเครือขายเกิดเปนขบวนการประชาชน   ซ่ึงรวมตัวกันคนหา
ทางเลือก และทางออกในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

 
 ลักษณะสําคัญของกระบวนการเรียนรู 

 1. เปนกระบวนการกลุม  ที่เกิดจากสมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดรวมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ  ตั้งคําถาม  หาคําตอบ  หาแนวทางและอื่นๆ ในการ
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พึ่งตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่อง  กระบวนการที่สมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดมารวมกันคิด  
และทํางานรวมกันนี้เทากับเปนการยอมรับความเทาเทียมกันของสมาชิกที่มารวมเรียนรูดวยกัน  
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดพลังของสติปญญาที่ไดจาก
การระดมสมอง  ไดมีประสบการณของการทดลองในการพึ่งตนเองและการพัฒนาของครอบครัว
และชุมชนรวมกัน 

 2. เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง  เปนเรื่องของความพยายามที่จะแกปญหา
และตอบสนองความตองการในการพึ่งตนเองและในการพัฒนาของชีวิตจริง  เปนพลวัตรของการ
เรียนรูจากการพูดคุย  แลกเปลี่ยนความรู  ความคิด  ประสบการณ  วิเคราะหปญหา  สาเหตุและหา
แนวทางแกไขเมื่อไดขอตกลงแลว  สมาชิกก็นําไปลงมือปฏิบัติรวมกัน  เพื่อหาทางแกไขใหดียิ่งขึ้น 
กระบวนการคิด – ทํา – ทบทวนวิเคราะห – ทํา จึงหมุนวนไป  ซ่ึงจะสงผลใหสมาชิกของครอบครัว
และชุมชนไดยกระดับความคิดและสั่งสมภูมิปญญาไว 

 3. เปนการเรียนรูจากการแกไขปญหาในชีวิตจริง (problem oriented)  และเปนการ
เรียนรูเพื่อหาความพยายามในการพึ่งตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่องของครอบครัวและชุมชน  
ดังนั้นการเรียนรูของครอบครัวและชุมชนจึงมิไดมีความหมายเพียงการยกระดับความคิดสติปญญา
ของสมาชิกใหสูงขึ้น  แตยังรวมถึงการกลาคิดริเร่ิมและคนควาหาวิธีที่จะเรียนรูและดําเนินการเพื่อ
พึ่งตนเอง และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จึงเปนเรื่องของวีถีชีวิตของชาวบาน/ของครอบครัวและของชุมชน อันจะทําใหงายตอการ
ทําความเขาใจและเรียนรู 

 4. เปนการเรียนรูและทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย  ซ่ึงเปนความสัมพันธใน
แนวราบ(horizontal) มากกวาในแนวดิ่ง  (vertical) การเชื่อมโยงระหวางสมาชิกของครอบครัวและ
ชุมชน เปนการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซ่ึงกันและกัน  มีการชวยเหลือ 
มีการติดตอส่ือสาร            ถึงกันมีความเอื้ออาทรตอกัน  ทําใหสมาชิกที่สนใจรวมกันมาทํางาน
ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน เปนลักษณะเครือขายการเรียนรูที่เชื่อมโยงกัน  (สีลาภรณ นาครทรรพ  
2539)  

 การเรียนรูจะตองผานวิธีการหลายอยาง เชน การจัดกิจกรรม การพบปะพูดคุย  การประชุม  
อบรม ดูงาน สัมมนา เปนตน เพื่อใหไดขอมูลใหม อันจะนํามาซึ่งการสรางภูมิปญญา และการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู อันเปนเครื่องมือในการระดมสมองของชาวบานในการวิเคราะหขอมูลใหมรวมกัน
และในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมจากกันและกัน  ทั้งในระดับชุมชนและระหวางชุมชน ซ่ึงอาจจัดให
หลายลักษณะ  เชน เวทีเพื่อสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน  เวทีเพื่อวิเคราะหปญหาและขอมูลใหม  
เวทีเพื่อเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู  เปนตน (ประเวศ  วะสี 2542 : 31)  
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 ในสวนองคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนนั้น  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ  ม.ป.ป. : 41 – 42) ไดแสดงทัศนะโดยกลาวไววา  รากฐานที่สําคัญของชุมชนที่
เปนองคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนมีอยู 3 ประการ คือ 
 1. เครือขายและองคกรชาวบาน  การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูของชุมชนจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะตองใหการสงเสริมและสนับสนุนเครือขายและองคกรชาวบาน  เครือขายเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมสวนตางๆ เขาหากัน  สวนองคกรชาวบานเปนเครื่องมือในการจัดการทั้งในดาน
ผลผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และการเรียนรูของชุมชน เครือขาย และองคกรชาวบานจึงมี
บทบาทเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู 
 2. ระบบขอมูลและสารสนเทศ  การเรียนรูของชุมชนจําเปนตองอาศัยขอมูล ขาวสาร
และความรู ในระยะแรกการเรียนรูอาจใชขอมูลขาวสารและความรูในชุมชน  เมื่อกระบวนการ
เรียนรูเขมแข็งและกวางขวางขึ้น  ขอมูลขาวสารและความรูจากภายนอกก็เปนสิ่งที่จําเปน 
 3. สถาบันการเรียนรูของชุมชน หมายถึง กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่มีความมั่นคง
ตอเนื่อง  อันเปนปจจัยที่นําไปสูการเรียนรูของชุมชน 
 ดังนั้น การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูของชุมชน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยเทคนิค
วิธีการที่มีความหลากหลาย  ซ่ึงมีความแตกตางกันตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดลอม  
สภาพภูมิสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลพื้นฐานของชุมชนในทุก ๆดาน เปนส่ิงที่มีความสําคัญและมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการที่จะตัดสินใจเลือกใชกิจกรรมใดในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหแก
ชุมชน 
 
 การสงเสริมการเรียนรูรวมกันของชุมชนระดับกลุมเครือขาย  

 การสงเสริมการเรียนรูรวมกันของชุมชนเมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะขยายจากบุคคลเปนกลุม
องคกรในชุมชนแลวขยายไปสูกลุมองคกรตาง ๆ ในลักษณะของเครือขาย ซ่ึงปญหาของแตละ
บุคคล แตละกลุม แตละองคกรจะตางกัน จึงควรสงเสริมการจัดเวทีชาวบานใหเปนเวทีแหงการ
เรียนรูรวมกันเพราะจะชวยสนับสนุนทั้งกําลังใจ ทรัพยากรและความรวมมือรวมใจกันในการแกไข
ปญหาของชุมชน กระบวนการเหลานี้ จะทําใหสมาชิกเครือขายถักทอสายใยเชื่อมโยงกัน รวมกัน
ปองกันแกไขปญหา โดยใชวิธีการแบงปนความรู ประสบการณ การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การ
ประชุมสัมมนา และการทํากิจกรมที่ทําใหคนในชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูที่มีการพัฒนามากขึ้น
เปนลําดับ  (สนธยา พลศรี 2550 : 157)   

 กระบวนการเรียนรูของชุมชน เปนส่ิงที่คนในชุมชนเรียนรูและผานการแลกเปลี่ยนกับ
คนอื่น เชน อะไรคือส่ิงที่มีคุณคาตอชุมชน ชุมชนมีเปาหมายตรงกันหรือไม อะไรคือส่ิงที่ชุมชนคิด
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เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น กระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยนระหวางคนในชุมชนและสาธารณะ ทําให
คนในชุมชนเรียนรูในสิ่งที่ตองการรู ซ่ึงไมอาจรูไดโดยลําพัง จึงเปนกระบวนการเรียนรูที่เปด
โอกาสใหคนในชุมชนกําหนดประเด็นปญหาสาธารณะรวมกัน การเรียนรูของชุมชนจึงเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชน ในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึกเปนเจาของชุมชน การสรางความ
เปนชุมชนจึงเปนหนวยเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนและแยกไมขาดจาก
การสรางสํานึกสาธารณะ ฉะนั้นชุมชนที่อุดมไปดวยชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพดีหรือชุมชนที่มี
ประชาสังคมเขมแข็ง คือ ชุมชนแหงการเรียนรูนั่นเอง (เดวิด แมททิวส , อางถึงใน ปาริชาติ                  
วลัยเสถียร บก. 2548 : 8-9)  

 
แนวคิดเก่ียวกบัเครือขาย 

ความหมาย 
 คําวาเครือขาย ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําวา Network ซ่ึง ชารป โรบิน (Char Robin) ได

ใหคําจํากัดความเครือขายไววา “เครือขายคือ” ระบบที่สมาชิกทั้งหลายเทาเทียมกัน เปนอิสระตอกัน
และสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง วิธีการของเครือขายจะมีพื้นฐานอยูบนการเคารพซึ่งกันและกัน
มากกวาการเชื่อฟงกัน ปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ เปนตัวแทนรูปแบบบริสุทธิ์ของประชาธิปไตย 
(สุริชาติ จงจิตต 2550 : 31) 

 อางโดยรูปศัพท  มีที่มาจากภาษาอังกฤษ โดย Net หมายถึง ตาขายที่โยงใยถึงกันและกัน
สวน Work  หมายถึง การทํางานเมื่อรวมสองคําเขาดวยกันจึงหมายถึง การทํางานรวมกันโดยมีการ
เชื่อมโยงประสานกันเหมือนกับตาขาย 

 เครือขาย หมายถึง การติดตอสัมพันธที่สรางความเชื่อมโยงกันขึ้นระหวางบุคคลและ
กลุมคน ดวยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ขอมูลขาวสาร และทรัพยากรระหวางกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารรวมกันและสรางสรรคแลกเปลี่ยนความรู เกิดเปน
ความรูใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือ การชวยเหลือตนเองของกลุม และการปฏิบัติทางสังคม ใน
กลุมคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน ดวยอุดมการณเดียวกัน (ประหยัด จตุพรพิทักษกุล 2538 :9-10) 

 เครือขาย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลาย
องคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเปาหมาย มีวิธีการทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง แม
อาจจะมิไดมีกิจกรรมรวมกันสม่ําเสมอก็ตาม แตก็มีการวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมี
ความตองการที่จะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอื่น ๆ เพื่อแกปญหาก็สามารถ
ติดตอได (กาญจน แกวเทพ , อางถึงใน สุริชาติ จงจิตต 2550 : 31) 
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 เครือขาย คือ การรวมมือกันระหวาง ปจเจก กลุม องคกรประเภทเดียวกันหรืออาจเปน
เครือขายเชื่อมโยงกลุม องคกรตางประเภทกัน เพราะฉะนั้น เครือขายจึงมีหลายระดับ ตั้งแตการ
เชื่อมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก ระหวางกลุมตอกลุม หรือแมกระทั่งการเชื่อมโยง ระหวาง
เครือขายตอเครือขาย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2543 : 28) 

 เครือขายเปนกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับแบบแผนความสัมพันธแนวราบของ
ชุมชน ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางปจเจก บุคคล กลุม และองคกรในชุมชน เปนโครงสรางที่
สงเสริมการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยในการตัดสินใจ และเปนการสรางทุนทางสังคมขึ้นใน
ชุมชน ใหเปนเหมือนคลังเก็บความปรารถนาดีและความรวมมือ  ซ่ึงสามารถนํามาใชทําให
ประชาคมเขมแข็ง (Robert Putnam 1993 ,  อางถึงใน ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท 2552) 

 สนธยา พลศรี  (2550 : 204-212) ไดรวบรวมความหมายของเครือขายในหลาย ๆ 
ลักษณะไวดังนี้  

 1. ความหมายในฐานะที่เปนธรรมชาติของขายใยชีวิต 
 ความหมายในฐานะที่เปนธรรมชาติของขายใยชีวิต มาจากพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับ

เครือขายที่สําคัญ 3 ประการ คือ เครือขายเปนธรรมชาติที่แทจริงของสรรพสิ่ง เปนความสัมพันธเชิง
กระบวนระบบ และเปนโครงสรางที่ออกแบบและโครงสรางตามธรรมชาติ โดยสรุปไดวา 
เครือขายหมายถึง ปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการปฏิสัมพันธที่โยงใยกันของสรรพสิ่ง
แลวสรางภาระหนาที่เชิงปฏิสัมพันธตอกันจนกลายเปนความสัมพันธตาง ๆที่มีการสานตอกันอยาง
แนบแนน แตมีความยืดหยุนและมีความเปนอิสระในตนเอง โดนเปนกระบวนการที่มีความ
เคล่ือนไหวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนไปตามหลักของธรรมชาติที่สรรพสิ่งจะมี
จุดเริ่มตน เติบโต หยุดพักและขยับขยาย โดยขึ้นอยูกับจังหวะ เวลาและสถานการณแวดลอมหรือ
โอกาส หรือเครือขาย หมายถึง การเชื่อมโยงสัมพันธของสรรพสิ่ง ซ่ึงเปนไปตามกฎของธรรมชาติ
ที่ส่ิงตาง ๆ ลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางแนบแนนเปนระบบ โดยส่ิงตาง ๆ ที่สัมพันธกันนี้
ยังคงมีความเปนอิสระของตนเอง ไมถูกครอบงําโดยระบบความสัมพันธจนสูญเสียเอกลักษณของ
ตนเอง 

 2. ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายความสัมพันธของสังคมมนุษย 
 หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิก ซ่ึงอาจจะเปนบุคคลตอบุคคล กลุม

ตอกลุม องคกรกับองคกร สถาบันกับสถาบัน ชุมชนกับชุมชน ประเทศกับประเทศก็ได โดยมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมใหบรรลุความสําเร็จรวมกัน บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธและผลประโยชนที่เทาเทียมกันการดําเนินทํากิจกรรมอาจจะรวมกันเปนคร้ังคราวตาม
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ความจําเปน หรืออยางตอเนื่องก็ได โดยสมาชิกยังคงมีอิสระในการดําเนินงานหรืออาจจะรวมกัน
โดยมีคณะกรรมการรวมกันดําเนินงานก็ได  

 3. ความหมายในลักษณะที่เปนเครือขายประสานงาน 
 หมายถึง การประสานงานอยางแนบแนน ระหวางสมาชิกในลักษณะของการรวมมือกัน

เพื่อระดมทรัพยากรตาง ๆ ของสมาชิกมาใชรวมกันและดําเนินกิจกรรมรวมกัน โดยอาจจะเปนการ
ประสานงานโดยตรงระหวางสมาชิกกับสมาชิก หรือรวมกันจัดตั้งศูนยกลางในการประสานงานกัน
ก็ได เพื่อการบรรลุเปาหมายของสมาชิกรวมกัน 

 4. ความหมายในลักษณะที่เปนพลังในการทํางาน 
 หมายถึง การที่สมาชิกนําพลังหรือศักยภาพของตนมารวมเขาดวยกัน เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถจนเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จรวมกัน ซ่ึงนอกจากจะ
เปนการเพิ่มพลังในการดําเนินงานแลวยังเปนการเพิ่มอํานาจตอรองใหกับเครือขายอีกดวย 

 5. ความหมายในลักษณะที่เปนเครือขายประชาสังคม 
 หมายถึง การเชื่อมโยงประสานงานระหวางบุคคล กลุมหรือชุมชน เพื่อสรางพลังและ

อํานาจตอรองแลวขยายผลไปเชื่อมโยงกับบุคคล กลุมหรือชุมชนอ่ืน ๆ ในลักษณะของการเปน
พันธมิตรหรือภาคีกัน โดยดําเนินงานดวยความเปนอิสระไมครอบงํา เพื่อปองกันแกไขปญหาหรือ
วิกฤตการณของชุมชนรวมกัน 

 6. ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายแหงการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน 
 หมายถึง ความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกซ่ึงอาจจะเปนบุคคลกับบุคคล 

กลุมกับกลุม องคกรกับองคกร องคกรกับชุมชนอ่ืนๆ หรือระหวางชุมชนกับชุมชนอื่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ ทรัพยากรสนับสนุนสงเสริมและรวมกันดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนของสมาชิกใหประสบความสําเร็จและตอเนื่องบนพื้นฐานของความสัมพันธที่เทาเทียมกัน
ดวยความเปนกัลยาณมิตรและเอื้ออาทรตอกัน 

 จากความหมายขางตน จะเห็นวา เครือขายมีความหมายหลายความหมายและแตกตาง
กันออกไปตามแนวความคิดและลักษณะของเครือขาย การใหความหมายของเครือขายที่เปน
ความหมายรวมเพียงความหมายเดียวจึงเปนเรื่องยาก แตเมื่อพิจารณาจากความหมายที่กลาวมาแลว 
อาจสรุปไดวา เครือขาย หมายถึง ความสัมพันธเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางออมของสรรพสิ่งตางๆ 
ทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต รวมทั้งมนุษย ที่มีการเชื่อมประสานกันอยางเปนระบบในลักษณะของการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันของสมาชิก ภายใตกฎเกณฑหรือเปาหมายรวมและมีการปฏิบัติอยางไม
สูญเสียเอกลักษณ และปรัชญาของตน เครือขาย ในขณะที่เปาหมายยอย ของบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่เปนสมาชิกของเครือขายอาจแตกตางกันไป ตามความคิด ความเชื่อ ประสบการณ การกระทํา 
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พันธกิจ และเปาหมาย ขณะเดียวกันก็ทําใหเกิดการรวมพลังจนสามารถดํารงตัวเองอยูไดและพัฒนา
ไปสูอนาคตไดอยางไมส้ินสุด  

 
 แนวคิดเก่ียวกบัเครือขาย 
 ในทางสังคมวิทยาเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมอยางหนึ่งที่แตกตางไป
จากกลุม โดยที่กลุมจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รูวาใครเปนสมาชิก ใครไมเปนสมาชิก มีความเปนรู)
ธรรม มองเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหนึ่ง แตเครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทาง
สังคมที่ไมมีขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขาย อาจจะมองเห็นและมองไม
เห็นเปนรูปธรรมก็ได สาระของการเชื่อมโยงระหวางกันที่จะชวยใหมองเห็นเปนรูปธรรมของ
เครือขายมี 3 ลักษณะ คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการติดตอส่ือสาร และเครือขาย
ความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางที่แนนอนตายตัว อาจมีการออกแบบ
โครงสรางขึ้นมาทําหนาที่สานความสัมพันธระหวางคนหรือกลุมองคกรใหตอเนื่อง แตในเครือขาย
ไมมีใครบังคับใหใครทําอะไรได แตละคน/กลุมองคกรตางก็ เปนศูนยกลางของเครือขายไดพอ ๆ 
กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของเครือขายจึงมีความซับซอนกวากลุม/องคกรมากนัก
(สํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน , กรมการพัฒนาชุมชน 2547 : 1) 
 
 แนวทางการวิเคราะหความสัมพันธของเครือขาย 

 สรรพส่ิงตาง ๆ ที่อยูในเครือขายความสัมพันธ เราเรียกวา จุด (node) ถามีการเชื่อมโยง
ระหวางจุดตาง ๆ ความสัมพันธของจุดเหลานี้คือ เครือขาย (Network) ดังแผนภูมิ  

 

 
               

แผนภูมิที่ 2 เครือขายคู 
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 จากแผนภูมิ ก กับ ข เปนจุด (Nodes) เสนเปนความสัมพันธ (Link) คูที่ 1 , ก กับ ข มี
ความสัมพันธกัน แตไมมีความรูสึกอะไรตอกัน คูที่ 2 , ก ชอบ ข คูที่ 3 ก และ ข ตางก็ชอบพอกันถา
ความสัมพันธระหวาง ก กับ ข มีหลายรูปแบบมากเทาไร ความสัมพันธระหวาง , ก กับ ข ก็ยิ่ง
ซับซอนมากขึ้นเทานั้น ความสัมพันธอาจอยูในรูปของการไปมาหาสู การใหของขวัญกัน การเคารพ
นับถือกัน เปนตน   

 Kadushin (2000) จําแนกรูปแบบของเครือขายความสัมพันธงาย ๆ 3 รูปแบบ คือ  
 1. เครือขายคู (Dyad network) คือเครือขายที่มีคน ๆ หนึ่งเปนศูนยกลาง คนอื่น ๆ ตางไม

มีความสัมพันธกัน มีความสัมพันธเฉพาะจุดที่อยูตรงกลางนั้น ดังแผนภูมิ   
2. เครือขายแวดลอมระหวางบุคคลหรือเพื่อนบาน เครือขายรูปแบบนี้ จําแนกไดเปน              

2 สวนคือ เครือขายชั้นแรก กับเครือขายชั้น 2 นั่นคือแตละคนในเครือขายตางก็มีเครือขายสัมพันธ
ของตนเอง ที่ถือวาเปนเครือขายชั้น 2 ของคนที่อยูตรงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3  เครือขายแวดลอมระหวางบุคคล 
 

 3. เครือขายแวดลอมที่ขยายออกไป เครือขายที่แวดลอมคน ๆ หนึ่ง อาจขยายออกไปได
ไมจํากัดผลกระทบของเครือขายแตละสวนที่มีตอคน ๆ หนึ่ง อาจลดลงไปเรื่อย ๆ สวนใหญที่มี
อิทธิพลตอคนตรงกลางมากที่สุด คือ สวนที่เปนเครือขายแรกถึงชั้นสามเทานั้น นอกจากนี้คนเชื่อม
ในเครือขายชัน้ที่สองหรือช้ันที่สาม ยังอาจมีพลังเพียงพอท่ีจะทําใหความสัมพันธในเครือขายชั้น
แรกเปนไปในทิศทางตรงกันขามก็เปนได ดังแผนภูม ิ
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แผนภูมิที่ 4 เครือขายแวดลอมที่ขยาย 
 

 สมมติวา  และ ข อยูกันคนละหมูบานคนใน 2 หมูบานนี ้ไมคอยถูกกันเทาไหร  ก กับ ข  
เรียนหนังสือดวยกันและเปนเพื่อนรักกันแต ก ก็เปนเพื่อนสนิทกับ ค สวน ค ง และ จ  เปนพวกกัน
อยูในหมูบานเดียวกัน สวน ส เปนคนที่ จ ใหความเคารพนับถือ และ ส ก็ไมชอบคน ในหมูบาน
ของ ก เชนเดียวกัน เมื่อเปนเชนนี้ ก จะรักษาความเปนเพื่อนกับ ข  ไวไดนานสักเทาไร คําอธิบาย
เร่ืองราวเกี่ยวกับเครือขายเริ่มซับซอนมากยิ่งขึ้นเมื่อแนวความคิดทางสังคมวิทยาถูกนําไปผนวกเขา
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซ่ึงJoho Law (1992) กลาววา ถาเราตองการเขาใจเรื่องของกลไก
อํานาจและกลไกการจัดระเบียบทางสังคม ออกไปเราตองคนหาลักษณะความสัมพันธที่มีตอกัน
ระหวางคนและอุปกรณเครื่องมือที่ใช กรมการพัฒนาชุมชน (2547) 
 
 เครือขายการเรียนรู    

 เครือขายการเรียนรูเปนผลมาจากการดําเนินการทบทวนแผนการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2520  และการศึกษาแนวทางสําหรับการพัฒนาการศึกษาในอนาคตใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ ที่จัดโครงสรางของระบบการศึกษาในลักษณะที่ยืดหยุน และเปนเครือขายของการ
เรียนรู ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมหลักการการจัดการศึกษาที่สําคัญ 4 ประการ คือ ความกวางขวางและ
เปนธรรม ความสมดุล ความสอดคลองและความหลากหลาย และไดรับความสนใจและมี
ความสําคัญตั้งแตป 2533 เปนตนมา  

 เครือขายการเรียนรู (Learning Network) หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 
ขอมูลขาวสาร ประสบการณ และการเรียนรูระหวางบุคคล กลุมบุคคล องคการ และแหลงความรูที่
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มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง จนเปนระบบที่เชื่อมโยงกัน สงผลใหเกิดการ
เผยแพรและการประยุกตความรูใหมๆ เพื่อวัตถุประสงคทางวิชาชีพหรือทางสังคม (สนธยา พลศรี   
2550)  

 
 หลักสําคัญของเครือขายการเรียนรู 
 การเรียนรูตลอดชีวิตควรเริ่มจากการมีสวนรวมของบุคคล องคกรและชุมชนในการ

ตระหนักถึงปญหาและการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เอื้อตอการสรางเสริมประสบการณ การ
ถายทอดขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน จนทําใหเกิดการเรียนรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ไดสรุปหลักการสําคัญของเครือขายการเรียนรูไว ดังนี้ 

 1. การกระตุนความคิด ความใฝแสวงหาความรู จิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 
และการมีสวนรวมในการพัฒนา 

 2. การถายทอด แลกเปลี่ยน การกระจายความรูทั้งในสวนของวิทยาการสากลและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนการสรางองคความรูใหมๆ 

 3. การแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
 4. การระดมและประสานการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อการพัฒนาและลดความซ้ําซอน 

สูญเปลาใหมากที่สุด 
 การเรียนรู เปนเรื่องที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรมากขึ้น สําหรับบุคคลและความเจริญ

ของชาติ ดวยการเรียนรูเปนสื่อเช่ือมโยงกับขอมูลขาวสาร องคความรูและทักษะซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม การเรียนรูที่ประสบความสําเร็จก็คือ การที่แตละบุคคลสามารถ
ประยุกตใชเครื่องมือ ขอมูลขาวสารและองคความรูที่เหมาะสม เพื่อแกปญหา และแสวงหาโอกาส
ในการเรียนรูตลอดชีวิต สวนเครือขายการเรียนรูก็เปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิต เครือขายเปนระบบการเชื่อมโยงระหวางบุคคล หนวยงาน องคกร สถาบันเขาดวยกัน ทํา
ใหสามารถแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูลขาวสาร ทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการภารกิจใหมี
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 การพัฒนาเครือขายการเรียนรู   
 การพัฒนาเครือขายการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินควบคูไปกับการสราง

เครือขายใหมีความเขมแข็ง ซ่ึง ปาน กิมป (2540 : 30-31) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูในงานพัฒนาชุมชนที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 1. การสงเสริมกระบวนการเรียนรู ไดแก การเสริมสรางกิจกรรมใหสมาชิกของ
เครือขายและคนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยน ถายทอดความรู กระจายความรู ตลอดจนมีการเรียนรู
อยางเปนระบบ โดยการวิเคราะหสภาพและปญหา แสวงหาทางเลือกสําหรับการแกปญหา ทดลอง
และสรุปผลการเรียนรู ซ่ึงอาจทําไดในระหวางชาวบานดวยกันเองหรือชาวบานกับผูนําหรือผูรูใน
ชุมชน 
 2. เสริมสรางเครือขายการเรียนรู ไดแก การประสานเชื่อมโยงหนวยงานตาง ๆ ใน
ชุมชนและองคกรภายนอกชุมชน เพื่อใหเขามามีบทบาทในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน การพัฒนาคนที่เปนสมาชิกของเครือขาย พัฒนาความสัมพันธระหวางสมาชิกอยางตอเนื่อง 
ประสานสัมพันธอยางราบรื่น โดยมีการระดมแหลงทรัพยากร ความรู วิทยาการ วัสดุอุปกรณ 
อาคาร สถานที่ เปนตน เปนการเปดโอกาสใหคนทุกคนในชุมชนสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง
และยืดหยุนตามความตองการของแตละคน 

 กิจกรรมสําคัญในความเปนเครือขาย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร ประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน  ทําให
ดานหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ําซอน อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปน
การประสานพลัง (synergy)  เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงคเร่ืองตางๆ ถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา (เสรี พงศพิศ  
2552) 
  เงื่อนไขสําคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธส่ือสารกันอยางสม่ําเสมอ
ระหวางสมาชิก  อาจมีผูประสาน ซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุมประสาน ซ่ึงดําเนินกิจกรรมการประสาน 
แตไมใชเปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง 
 บทบาทของผูประสานงานเครือขายองคกรชุมชน หรือเครือขายองคกรที่ทํางานกับ
ชุมชนมีอยู       3 ประการ คือ  เปนผูเชื่อมประสาน(facilitator) ใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพฒันา 
เปนผูเชื่อมประสานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง(catalyst) และเปนผูเชื่อมประสานใหเกิดเครือขาย 
(network)  
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กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเกิดจาก ความคิดริเร่ิมของ ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ยุวัฒน              

วุฒิเมธี  อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยเริ่มตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2517  ที่ตําบล
ขัวมุง อําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม ภายใตปรัชญา “ใชหลักการออมทรัพยเปนอุปกรณในการ
พัฒนาคน” เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไววางใจในหมูสมาชิก (จารุพงศ พลเดช  ม.ป.ป.) 

 
แนวคิดของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (ยุวัฒน วุฒิเมธี 2550 : 6-11) 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเกิดขบวนการผสมผสานระหวางหลักการของเครดิตยูเนียน
กับโปรดักชั่นเครดิต ซ่ึงเปนขบวนการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ ที่จะนําไปใช
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตอไป ขบวนการนี้เปนขบวนการซึ่งสอนใหคนรูจัก
ชวยตนเองและชวยผูอ่ืนดวยกัน ในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยการประหยัดทรัพยแลวนํามา
สะสมกันทีละเล็กละนอยเปนประจําสม่ําเสมอ เพื่อเปนทุนกอนหนึ่งใหสมาชิกที่มีความจําเปน
เดือดรอนก็ยืมเอาไปใชในการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อเปนสวัสดิการของครอบครัว การรวมตัว
กันของสมาชิกกลุมตลอดจนการดําเนินการตาง ๆของกลุม ยึดหลักความเปนประชาธิปไตย โดย
การรวมคนที่มีสายสัมพันธอันเดียวกัน มีสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจอยางเดียวกันหรือคลายคลึง
กัน การรวมเขาเปนสมาชิกของกลุมถือเอาความสมัครใจเปนที่ตั้ง การดําเนินงานใด ๆ ถือเอา
แนวความคิดและมติของสมาชิกเปนหลัก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จึงเปนธุรกิจการเงินอยางหนึ่ง
ซ่ึงทํากันระหวางเพื่อนฝูง ผู รูจักคุนเคยกัน โดยสมาชิกของกลุมเปนผูกําหนดกฎเกณฑการ
ดําเนินงาน  และรับผิดชอบรวมกันอยางเต็มที่ โดยมีความซื่อสัตยสามัคคีของสมาชิกเปน
หลักประกันความเจริญกาวหนาและความมั่นคงของกลุม 
 
หลักการและวัตถุประสงคของกลุม 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนการรวมคนเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตผูที่จะรวมกนั
นี้จะตองเปนที่รูจักกันดีอยูแลวและสามารถยืนอยูไดดวยลําแขงของตนเอง หมายความวา ตนเปนที่
พึ่งของตน โดยการขยันหมั่นเพียร ประกอบกิจการงานเพื่อเล้ียงชีพอยางสุจริต สมศักดิ์ศรีของความ
เปนคน เมื่อตนสามารถเปนที่พึ่งของตนไดแลว ก็ตองนึกถึงเพื่อนที่อยูรวมสังคมเดียวกับเรา เร่ิม
ตั้งแตสังคมเล็ก ๆ ในหมูบาน อําเภอ จังหวัด การรวมกันอยางนี้เราจะตองเขาใจใหดีวา เรารวมกัน
เพื่ออะไร มิใชมารวมกันเพื่อแยงกัน หรือมารวมกันเพื่อจุดประสงคที่ไมดี เพราะการรวมกันแบบ
นั้นมาสามารถจะรวมกันไดติด ตองเกิดการแตกแยกกันไมวันใดก็วันหนึ่ง จะเห็นไดชัดเจนวา ใน
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การชวยเหลือกันนี้ ตองชวยเหลือกันดวยส่ิงที่ประเสริฐสุดและที่ทุกคนมี คือ น้ําใจเปนสิ่งแรก และ
ดวยอุปกรณที่คนมักใชดับทุกขรวมกัน คือ เงินตราเปนสิ่งที่สอง ทั้งน้ําใจและเงินตรา เราจะตองฝก
ใหเพื่อนไดเห็นดวยวิธีของกลุม ซ่ึงเพื่อเขาจะใหโอกาสเราไดแสดงออก พิสูจนดวยการกระทําเปน
ประจําสม่ําเสมอ ดวยความหวงใยกัน ดังนั้นทุกครั้งที่เรามาประหยัดและสะสมเงินเพื่อชวยกันและ
กัน ก็จะเกิดคุณธรรม 5 ขอข้ึนมาใหเพื่อนไดเห็น คือ ความเปนผูมีความซื่อสัตย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออารี และความไววางใจซึ่งกันและกัน  
 ฉะนั้นเมื่อเรารวมพลังกัน ถาเราเราสามารถยืนดวยลําแขงของตัวเอง และการรวมพลัง
พลังกันนี้ถากระทํากันในรูปกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะเปนการสรางพลังกลุมที่มั่นคงยิ่ง 
วัตถุประสงคหลักอันสําคัญยิ่งของกลุมคือ  การพัฒนาคนโดยใหการอบรม ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง
และสมาชิกเปนสําคัญ สวนการจัดบริการเกี่ยวกับออมทรัพย การกูยืม และกิจกรรมอื่น ๆ เปน
วัตถุประสงครองที่ใชเปนสื่อใหสมาชิกไดมีกิจกรรม มีโอการไดพบปะ ปรึกษาหารือกันอยูเสมอ 
ตอเนื่องกันไปมิใหขาดตอน ซ่ึงจะชวยใหกลุมนั้นมั่นคงถาวรตลอดไป 
 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคม (ยุวัฒน วุฒิเมธี 2550 : 6-11) 
 ปญหาสังคมเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ เพราะปญหาทางสังคม
อันเกี่ยวกับคนนั้น มีลักษณะไมรักกันจริง ไมไวใจกัน ไมซ่ือสัตยตอกัน มีการทุจริตคดโกง และไม
มีความยุติธรรมโดยเทาเทียมกัน เหลานี้เปนส่ิงที่ทําใหสังคมยุงเหยิงเลยกอใหเกิดปญหายุงยากทาง
เศรษฐกิจตามมาดวย และสิ่งที่ทําใหสังคมยุงเหยิงก็เพราะคนยังเห็นแกตัว และโลภไมมีที่ส้ินสุด...
ดวยเหตุนี้ ถาจะแกปญหาเศรษฐกิจ การแกไขปญหาที่ถูกตองจึงตองแกไขที่คน สรางคุณภาพของ
คน คือ แกไขปญหาทางสังคมเปนเบื้องแรก เพราะเมื่อพัฒนาคนไดแลวจะเปนการสรางคุณสมบัติ
ของคน  ให รูจักเสียสละไม เห็นแกตัว  มีความมัธยัสถ  รูจักเก็บออม  รูจักประมาณตน  รัก
ความกาวหนา รักการศึกษา รักเพื่อนฝูง และขยันขันแข็งในการงาน เมื่อคนในสังคมมีคุณธรรมใน
ความเปนคนอยางแทจริงแลว จะเกิดความรักกันดวยใจจริง จะไวใจกัน จะซื่อสัตยตอกัน และรัก
ความยุติธรรมในสังคม ปญหาทางสังคมก็จะลดนอยลง เปนผลใหการเศรษฐกิจดีขึ้น คุณธรรมและ
น้ําใจของคนดังกลาวนี้แหละ จะเปนเครื่องสงเสริมความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ที่
เปนเสมือนสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาการอาชีพของประชาชน เพราะเมื่อคนไดรับการพัฒนาแลว 
ยอมจะเกิดความรับผิดชอบ ดังนั้นการสงเงินสะสมไวกับกลุมก็ดี การขอกูเงินเพื่อไปลงทุน
ประกอบอาชีพก็ดี สมาชิกผูกูจะกูเทาที่จําเปนตองใช ไมกูมากเพื่อเอารัดเอาเปรียบเพื่อน ใน
ขณะเดียวกันก็จะตองมีความรับผิดชอบที่จะสงเงินกูคืนตามกําหนดสัญญา เพราะเงินจํานวนนี้จะได
ใชหมุนเวียนไปชวยสมาชิกอื่น ๆ ที่เดือดรอนตอไป ดังนั้น กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จึงสามารถมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

เงินทุนพอที่จะชวยเหลือเพื่อนในการพัฒนาฐานะความเปนอยูของสมาชิก อันเปนการชวยยก
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหสูงขึ้น 

 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเกิดจากหลักการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงดําเนินการ
โดยประชาชน และเพื่อประชาชนที่เปนสมาชิกกลุม และอาศัยคุณธรรม 5 ประการ คือ ความ
ซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไววางใจกัน เปนกรอบใน
การปฏิบัติ ดังนั้นหากประชาชนมีความเขาใจ ในวัตถุประสงคและหลักการของกลุมอยางถองแท
แลว การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจะสามารถดําเนินการไปไดอยางกาวหนาและยั่งยืน 
เพราะทุกคนตระหนักดีวา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต สามารถแกไขวงจรแหงความยากจนของเขา
ได (พมิพรรณ พันธศรี 2544 : 1) 
  จากผลการดําเนินงานที่ผานมา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดช่ือวาเปนกองทุนของ
ชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนอยางแทจริง ซ่ึงไดมีการพัฒนาและยกระดับความสามารถทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ สามารถดําเนินกิจกรรมกลุมไดกาวหนาและเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
เปนรูปธรรม ทําใหหนวยงานตาง ๆใหความสนใจที่ในการมาประสานเชื่อมโยงและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
  

เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ความเปนมา 

 กรมการพัฒนาชุมชนไดสงเสริมสนับสนุนประชาชนในหมูบาน/ตําบลใหรวมตัวกัน
เปนกลุมตามหลักและวิธีการพัฒนาชุมชน เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยผูอ่ืนในดานเศรษฐกิจและ
สังคมโดยการประหยัดทรัพยแลวนํามาสะสมรวมกันทีละเล็กละนอยในรูปกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต เพื่อเปนทุนสําหรับใหสมาชิกที่มีความจําเปนหรือเดือดรอนกูไปใชลงทุนประกอบอาชีพหรือ
เพื่อสวัสดิการของครอบครัวและการดําเนินงานดังกลาวเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ  สามารถขยาย
กิจกรรมเครือขายไปสูศูนยสาธิตการตลาด  ยุงฉาง  ธนาคารขาว  และกิจกรรมอื่นๆ  ซ่ึงสงผลให
สมาชิกกลุมและครอบครัวของสมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในระดับหนึ่ง  (กรมการพัฒนาชุมชน ,
กองพัฒนาสังคม 2537 : 10 -11)                
 ในป 2543 กรมการพัฒนาชุมชนไดเห็นความสําคัญและความจําเปนในการดําเนินงาน
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จึงมีนโยบายใหจังหวัดสนับสนุนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
รวมตัวกันในระดับตาง ๆ ทั้งระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และเขต (ธิดา จงกองเยรติและคณะ ,
กรมการพัฒนาชุมชน 2543 : 7-8) เพื่อใหเกิดผลตอการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต ดังนี้ 
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 1. การระดมพลังของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนา
ความเขมแข็งของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 2. เพื่อเปนการระดมทรัพยากรในชุมชน อาทิ คณะกรรมการบริหาร สมาชิก ผูนําชุมชน 
ใหมีการระดมพลังทางสังคม เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน โดยชุมชน ของ
ชุมชน และเพื่อชุมชนอยางแทจริง 

  3. เพื่อเปนการสงเสริมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุกระดับ ใหสามารถผนึก
กําลังประสานงาน เชื่อมโยง การเรียนรู การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนใหเขมแข็ง 

  4. เพื่อเปนการสงเสริมการประสานงานในลักษณะพหุภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ประชาชน กลุมองคกรตาง ๆ ในชุมชน 

  5. เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบความคิด การฝกอบรม การบริหารจัดการ 
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางวิสัยทัศนในการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

  6. เพื่อ เปนการสงเสริมใหองคกรชุมชน สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน เอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใชพลังปญญาของคนในชมุชน
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของตน 

  7. เพื่อเปนการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรชุมชนใหเขมแข็ง โดยใชกระบวนการ
ทางสังคม และเครือขายสังคมในการดําเนินการ 

  8. เพื่อเปนเครือขายองคกรชุมชนที่รองรับการสนับสนุนของหนวยงานตาง ๆ เชน 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ธนาคารออมสิน เปนตน 
 
วัตถุประสงคของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมีวัตถุประสงค เพื่อใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ไดพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และระดมพลังของกลุมเพื่อสราง
ความรวมมือในการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีหลายจังหวัดตาง ๆ ได
สนับสนุนการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ภายใตช่ือที่แตกตางกันไป อาทิ 
สหพันธ ชมรม หรือ เครือขาย เชน สหพันธกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา ชมรมกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตอําเภอพรหมพิราม เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอําเภอตะพานหิน 
เปนตน อยางไรก็ตามการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดังกลาว ยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากมีการจัดตั้งตามนโยบายของกรมฯ ในเชิงปริมาณเทานั้น แตไมมีการ
ดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ขาดการประสาน เชื่อมโยงระหวางเครือขาย และการมีสวนรวมของ
องคกรชุมชน  
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การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 ในการสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตนั้น ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ 

ลักษณะของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อที่จะสามารถวิเคราะหเชื่อมโยงเครือขายได
อยางสัมพันธกับองคประกอบที่มีอยูในเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ดังนี้ 

 1. เครือขายการเรียนรู การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ควรมีลักษณะเปน
เครือขายการเรียนรู คือเปนการผนึกกําลังกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตาง ๆ เขาเปนเครือขายเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม ระหวางชุมชน โดยจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซ่ึง
กันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ ภูมิปญญา เทคโนโลยีตาง ๆ อันจะนําไปสู
การวิเคราะหปญหา และความตองการของกลุมและชุมชน สามารถจัดกิจกรรมแกไขปญหาไดอยาง
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของกลุมและชุมชนนั้น ๆ  

 2.  เครือขายกิจกรรม  การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตควรมีลักษณะเปน
เครือขายกิจกรรม กลาวคือ เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือและรวมมือในการทํากิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกัน หรือกิจกรรมที่เกื้อกูลกัน เชน เครือขายศูนยสาธิตการตลาด การจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค และปจจัยการผลิต ในราคายุติธรรมแกเครือขาย การแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
เครือขาย เปนตน 

 3.  เครือขายสนับสนุนทุน การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ควรมีลักษณะ
เปนเครือขายสนับสนุนทุน กลาวคือ เปนเครือขายที่เนนการระดมทุนจากหลากหลายแหลงทุนทั้ง
ในและนอกชุมชน หรือจากสมาชิกเครือขาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของเครือขายกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 4.  เครือขายทรัพยากร การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ควรมีลักษณะเปน
เครือขายทรัพยากร กลาวคือ เปนเครือขายที่เนนการระดมและการจัดการทรัพยากรในทองถ่ิน ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ใหมีสวนเขาไปชวยสงเสริม สนับสนุนกลุม ชุมชน เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตอไปไดอยางที่คาดหวัง 

 
 รูปแบบของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีดังนี ้

 1. รูปแบบชมรม หรือสหพันธ เปนการรวมตัวของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อ
เช่ือมโยงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางกลุมและสมาชิก ซ่ึงอาจจะมีการรวมตัว
ตั้งแตระดับตําบล อําเภอ จังหวัด เขต ภาค เชน สหพันธกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปนตน 
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 2. รูปแบบสมาคม เปนการจดทะเบียนนิติบุคคลของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตตามกฎหมาย โดยเริ่มกอตัวจากการเปนชมรมระดับตาง ๆ แลวพัฒนาเปนสมาคม เพื่อผนึก
กําลังกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยใหสมาคมเปนตัวแทนในการประสานแหลงทุน ทรัพยากร
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ หรือศักยภาพของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซ่ึงใน
ปจจุบันมีสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับประเทศแลว คือ สมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ ป พ.ศ. 2533  

 ในการรวมตัวเปนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  อาจดําเนินการตั้งแตระดับตําบล
โดยการรวมตัวกันของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบานที่มีอยูในพื้นที่ตําบลนั้นๆ เปน
ชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับตําบล  หรือเร่ิมดําเนินการในระดับอําเภอ  โดยการรวมตัว
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบาน ตําบล ในพื้นที่อําเภอเปนชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตระดับอําเภอ และชมรมฯ แตละอําเภอประสานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตระดับจังหวัดในรูปชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด มีการประสานงาน
ระหวางชมรมฯ ระดับจังหวัดพัฒนาไปสูระดับเขตและประเทศตอไป  
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แผนภูมิที่ 5 รูปแบบเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 

 การดําเนินงานชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตแตละระดับอาจมีการพัฒนาเปนนิติ
บุคคลโดยการจดทะเบียนเปนสมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแต
ละชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับนั้น ๆ  ซ่ึงแสดงไวขางตน  

 
การบริหารงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 ในการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะตองมีคณะกรรมการบริหารที่
สมาชิกเครือขายคัดเลือก ใหทําหนาที่ในการบริหารจัดการเครือขาย คณะกรรมการบริหารเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต แตละระดับ ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
และคณะกรรมการกลาง  จํานวนที่เหมาะสม โดยแตละเครือขายเปนผูกําหนด การคัดเลือก
คณะกรรมการบริหารงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตแตละระดับดําเนินการ ดังนี้ 

ระดับประเทศ 

ระดับเขต 

ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ 

ระดับตําบล 

ชมรมกลุมออมทรพัยเพื่อ 
การผลติระดับประเทศ 

ชมรมกลุมออมทรพัยเพื่อ 
การผลติระดับเขต 

ชมรมกลุมออมทรัพยเพ่ือ 
การผลิตระดับจังหวัด  

ชมรมกลุมออมทรพัย 
เพื่อการผลติระดับอําเภอ  

ชมรมกลุมออมทรพัยเพื่อ 
การผลติระดับตําบล 

สมาคมกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตระดับประเทศ
ระดับประเทศ  

สมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
จังหวัด 

กลุมฯ - สมาชิก          
- กรรมการ            

สมาคมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
เขต 

กลุมฯ 
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แผนภูมิที่ 6  การเชื่อมโยงเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

 
 1. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ สมาชิกของเครือขายคือ กลุมออม

ทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบาน/ตําบล ที่ดําเนินการในเขตพื้นที่อําเภอนั้น ๆ คณะกรรมการบริหาร
ของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ คัดเลือกจากผูแทนกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตระดับหมูบาน/ตําบลที่เปนสมาชิก กลุมละ 1-2 คน ซ่ึงผูแทนกลุมไดแก ผูดํารงตําแหนง
ประธานและเลขานุการหรือ เหรัญญิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 2. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัด สมาชิกของเครือขายคือ เครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้น ๆ คณะกรรมการ
บริหารของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอที่เปนสมาชิกเครือขายละ 2-3 คน ซ่ึง

ระดับประเทศ เครือขายกลุมออม 
ทรัพยฯ ระดับประเทศ 

ผูแทนเครือขาย 
แตละเขต 

ระดับเขต 

ระดับจังหวัด 

ระดับอําเภอ 

ระดับตําบล/
หมูบาน 

เครือขายกลุมออม 
ทรัพยฯ ระดับเขต 

เครือขายกลุมออม 
ทรัพยฯ ระดับจังหวัด 

เครือขายกลุมออม 
ทรัพยฯ ระดับอําเภอ 

กลุมออมทรัพยฯ  
ระดับหมูบาน/ตําบล 

 

ผูแทน
เครือขาย 

แตละจังหวัด 

ผูแทน
เครือขาย 

แตละอําเภอ 

ผูแทนกลุมออม
ทรัพยฯ ระดับ
หมูบาน/ตําบล 

คณะกรรมการ 
เครือขาย

ระดับประเทศ 
ประกอบดวย 
1.ประธาน 
2.รองประธาน 
3.เลขานุการ 
4.เหรัญญิก 
5.กรรมการ  
 กลาง 
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ผูแทนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอที่เปนสมาชิก ไดแก ผูที่ดํารงตําแหนง
ประธาน หรือรองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกเครือขาย 
 3. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับเขต  สมาชิกของเครือขายคือ เครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบของศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนา
ชุมชนเขต คัดเลือกจากผูแทนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัดที่เปนสมาชิก
เครือขายละ 2-3 คน ผูแทนเครือกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับจังหวัดที่เปนสมาชิก ไดแก                  
ผูดํารงตําแหนงประธาน เลขานุการ หรือเหรัญญิกเครือขาย 
 4. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับประเทศ สมาชิกของเครือขายกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตระดับเขต คือ เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับเขต จํานวน 12 เขต 
คณะกรรมการ บริหารเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับประเทศคัดเลือกจากผูแทน
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับเขตที่เปนสมาชิกเครือขายละ 3 คน โดยผูแทนของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับเขตที่จะเขามาเปนคณะกรรมการบริหารเครือขายกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับประเทศไดแกผูดํารงตําแหนง ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก
เครือขาย 
 
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ   

 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  หมายถึง  การรวมตัวของกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตตางๆ ที่มีอยูในหมูบาน/ตําบล ในพื้นที่เขตอําเภอนั้นๆ 

 1. วัตถุประสงคของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ   
  1. เพื่อให กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ในหมูบาน/ตําบล มีกิจกรรมรวมกัน 
  2. เพื่อใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  มีความเปนเอกภาพ 

  3. เพื่อใหผูนํากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ของหมูบาน/ตําบลมีบทบาทในดานการ
บริหารและจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนของมวลหมูสมาชิกในระดับที่สูงขึ้น 
  4. เพื่อใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ในหมูบาน/ตําบล  มีตัวแทนระดับอําเภอที่
สามารถประสานความรวมมือกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชนและหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การสนับสนุนกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  5. เพื่อใหองคกรของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในระดับอําเภอสามารถกํากับดูแล  
สนับสนุน และใหบริการแกกลุมออมทรัพยฯ ในหมูบาน/ตําบลไดอยางทั่วถึง 

 2. โครงสรางของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ   
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  1. ใหประธานหรือผูนํากลุมออมทรัพย ฯ ในหมูบาน / ตําบล เปนตัวแทนเขารวม
ดําเนินกิจกรรมของชมรมระดับอําเภอ 

  2. ตัวแทนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในชมรมตามขอ 1.1  เลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารเครือขายขึ้นคณะหนึ่ง  ตามจํานวนที่ เห็นสมควร  (3-15คน) เพื่อทําหนาที่ประธาน  
เลขานุการและกรรมการอื่นตามความจําเปน 

  3. คณะกรรมบริหารเครือขาย  อาจแตงตั้งตัวแทนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่
ไมไดเปนกรรมการบริหาร  เปนอนุกรรมการเพื่อดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนการเฉพาะก็ได 

  4. ในกรณีที่อําเภอใดมีศูนยสาธิตการตลาดระดับอําเภอใหคณะกรรมการบริหาร
เครือขายจัดตั้ง  คณะกรรมการจัดการศูนยสาธิตการตลาด ระดับอําเภอขึ้น   เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานของศูนยสาธิตการตลาดระดับอําเภอ   

 3. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ   
  1. กําหนด นโยบาย  ควบคุมดูแลการดําเนินงานและพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิตตางๆ ในหมูบาน/ตําบล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  2. ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัดหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  ตลอดจนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตอ่ืนๆ  เพื่อใหบริการแกสมาชิกชมรม 
  3. กําหนดนโยบาย  ควบคุม  ตรวจสอบและกํากับดูแลการดําเนินงานศูนยสาธิต

การตลาดระดับอําเภอ 
  4. จัดใหมีการประชุม  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานเปนประจํา 

 
กิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 การดําเนินกิจกรรมของเครือขาย เปนการสรางผลงานที่เปนรูปธรรมกิจกรรมของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ควรเริ่มจากกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก และเปน
กิจกรรมที่สมาชิกของเครือขายมีสวนรวมในการดําเนินงาน เนนการชวยเหลือเกื้อกูลระหวางกนั ซ่ึง
กิจกรรมที่เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดําเนินการแบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการลงทุน เปนการดําเนินกิจกรรมของเครือขายเพื่อการบริการหรือชวยเหลือ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่เปนสมาชิกของเครือขาย และเปนการมุงหาผลกําไรเพื่อใชเปนทุนใน
การดําเนินงานของเครือขาย กิจกรรมที่เครือขายดําเนินการควรสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของสมาชิก การลงทุนดําเนินกิจกรรมจะทําใหเครือขายมีรายไดและสมาชิกของเครือขายได
เรียนรูการดําเนินงาน สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชกับกลุมของตน 
เชน การออมเงิน บริการสินเชื่อ กิจกรรมเชิงธุรกิจ 
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 2. ดานสวัสดิการ เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยเหลือสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตที่เปนสมาชิกของเครือขาย โดยการจัดสรรผลกําไรประมาณรอยละ 10 เปนทุนเพื่อจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก เพื่อใหกลุมเกิดความรัก เอ้ืออาทร และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน 
สวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก สวัสดิการประกันชีวิตหมู สวัสดิการประกันภัย
รถยนต ทุนการศึกษา สงเคราะหคนชรา ฌาปนกิจสงเคราะห 
 3. ดานการเสริมสรางความเขมแข็ง  เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกเครือขาย ดังนี้ 
  1. จัดทําแผน ทั้งระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติงานประจําป และระยะยาว คือ แผนระยะ                
3-5 ป 
  2. การดําเนินกิจกรรม เปนการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาเครือขาย 
  3. ประสานความรวมมือ เปนการแสวงหาความรวมมือตาง ๆ ทั้ง ดานแหลงทุน 
วิชาการ และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของเครือขายบรรลุวัตถุประสงค  
  4. พัฒนาเครือขายหรือสมาชิก เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกร เชน 
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดสัมมนา ศึกษาดูงาน เปนตน 
 โดยสรุป การดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จะตองไดรับการ
สนับสนุน สงเสริมจากเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของอยางเปนกระบวนการ เพื่อการขับเคลื่อนเครือขาย
เปนไปอยางมีพลัง สามารถดําเนินงานดูแลชุมชนของตนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน 
 
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกับการสงเสริมสวัสดิการชุมชน 

 คําวา “สวัสดิการ” มักถูกเขาใจอยางแคบๆ วาเปนเรื่องของ “การให” เพื่อการสงเคราะห 
หรือการแกไขปญหาเฉพาะหนาของบุคคลในรูปแบบตางๆ  ไมวาจะเปนการใหเงินหรือส่ิงของ ทั้ง
ที่ใหเปลาหรือการกูยืม ของกลุมองคกรตางๆ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐเอง แตความคิดและความ
เขาใจเกี่ยวกับ “สวัสดิการ” จากชุมชนทองถ่ินตางๆ มีความหมายที่กวางและลึกที่สะทอนใหเห็นถึง 
การกาวพนไปจากกรอบคิดแบบเดิมๆ ไปสู มิติที่คํานึงถึงความไมมั่นคงของทุกชีวิตที่เกิดขึ้นไดทุก
วินาที  

 ดวยเหตุที่สวัสดิการชุมชน เปนการใหอยางหลากหลาย ทั้งที่เปนเงิน ปจจัยส่ี  งานอาชีพ 
โอกาสโอกาสดํารงชีวิตจากทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดินทํากิน กําลังกาย กําลังใจ เวลา  กับเพื่อน          
พี่นอง ในชุมชน ที่ไมไดจํากัดเฉพาะวาตองเปนสมาชิกกลุมเทานั้น นอกจากนั้นยังเปนกระบวนการ 
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“ชวยเหลือเกื้อกูล” ที่มีทั้งกระบวนการ “คัดสรร” และ“ชวยเหลืออยางเหมาะสม” กลาวคือ มี
กระบวนการคัดสรร เพื่อคนหาคนที่ควรให และสิ่งที่ควรให และจัดใหมี “การใหอยางเหมาะสม” 
กับสภาพความยากลําบาก เพื่อใหพนจากสภาพความยากลําบากนั้นใหได และชวยเหลือกัน ดวย
กําลังกาย กําลังใจ ใหเวลา กําลังทรัพย กําลังปญญา ของคนในชุมชน ที่หวังจะเห็น เพื่อน พี่นอง 
รวมชุมชนที่ยากลําบาก สามารถดูแลตนเองไดในเบื้องตน และพึ่งตนเองไดในระยะยาว ตามกําลัง
ความสามารถของตนเอง  อยางเปนขั้นเปนตอน และเหมาะสมกับสภาพความยากลําบากที่เผชิญอยู 
  ดังนั้นคําวา “สวัสดิการ” ก็คือ ระบบที่ทําใหคนรูสึกวามีความมั่นคงในชีวิต รูสึกอบอุน
ในความเปนอยู และรูสึกพอใจที่จะใชชีวิตอยูในสถานที่นั้น ๆ การที่จะทําใหชีวิตเกิดความมั่นคง
อบอุนและเกิดความพึงพอใจที่จะใชชีวิตอยูในสังคมไดนั้น เงินไมสามารถตอบสนองสิ่งเหลานัน้ได
ทั้งหมด แตเงินสามารถทดแทนไดเพียงบางสวนเทานั้น เพราะฉะนั้นการที่จะพูดถึงสวัสดิการ จึง
ตองทดคําวา “เงิน” ไวขางๆ กอน แลวหันมามองในมิติที่รอบดาน 

 ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชาวบาน จะตองประกอบดวยหลาย ๆ อยาง ๆ ทั้งทุนที่เปนตัว
เงินและทุนดานสังคม ที่ไมเปนตัวเงิน ไดแก ธรรมชาติ วิถีชีวิต ที่เอ้ืออาทร วัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงาม ผลสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชน ทําใหชุมชนมีความรูสึกมั่นคงในชีวิต ทําใหชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้นและยึดติดเงินตราเทาไร  (วีรบูรณ วิสารทสกุล  2552) 
  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (กองทุนสวัสดิการชาวบาน ม.ป.ป. : 5) ไดใหความหมาย
ของ สวัสดิการชาวบานหรือสวัสดิการชุมชนในความหมายที่ใกลเคียงกันคือ  การสรางหลักประกัน
เพื่อความมั่นคงของชาวบาน เปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันของคนในทองถ่ิน มีรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย ซ่ึงหมายถึงทุกอยางที่ทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ 
เงิน ทุน น้ําใจ การฟนฟูธรรมชาติเพื่อเกื้อหนุนคนในหมูบานไดพึ่งพาระหวางคนกับธรรมชาติ การ
ชวยเหลือเกื้อกูลที่เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย ผลของการจัด
สวัสดิการจะกอใหเกิดรายไดและลดรายจาย และเกิดความสัมพันธที่ดีของคนในชุมชน นําไปสูการ
แกปญหาความยากจน  

 ฐานคิดหรือที่มาในการกอเกิดกองทุนสวัสดิการชาวบาน  ในอดีตสังคมไทย  มี
วัฒนธรรมการอยูแบบชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจตอกัน ปจจุบันถึงแมวาภาครัฐจะจัดสวัสดิการใหกับ
ประชาชนในรูปของตัวเงิน และส่ิงของชวยเหลือแตชุมชนหลายแหงก็ยังคงรวมตัวกันเปนเครือขาย
เพื่อจัดสวัสดิการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ครอบคลุมทุนทางสังคมที่มากกวา “ เงินตรา” การจะ
พัฒนาสวัสดิการชาวบานใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถอํานวยประโยชนแกประชาชนไดอยาง
กวางขวาง ตอเนื่องไดนั้น จะตองมีการพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายสวัสดิการชาวบานที่มีอยู
แลวใหสามารถจัดการตนเองไดอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงการเรียนรูและขยายผลไปสูชุมชน
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ตางๆ อยางเปนขบวนการ มีการประสานเชื่อมโยงระบบสวัสดิการชาวบานกับระบบขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานพัฒนาตาง ๆ อยางเขาใจและเกื้อกูลตอกัน โดยชุมชนทองถ่ินซึ่ง
หัวใจของการจัดสวัสดิการชาวบานคือ “การพึ่งตนเองและการชวยเหลือเกื้อกูลกัน” โดยยึดหลัก 
“ใหอยางมีคุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี” โดยสรุป  ฐานคิดสําคัญของการพัฒนาสวัสดิการชาวบานคือ 
การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(กองทุน
สวัสดิการชาวบาน ม.ป.ป. : 8-9) ไดกลาวถึง 

 
ตัวอยางการดาํเนินงานกองทุนสวัสดิการชาวบาน                                           

 1. กองทุนสวัสดิการชาวบานตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  
                 กองทุนสวัสดิการชาวบานตําบลคลองเปยะ มีนายอัมพร ดวงปาน ผูนําชุมชนในการ
จัดตั้ง ซ่ึงไดแนวความคิดเรื่องกลุมออมทรัพยจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน โดยเชื่อวาการออมคือ
จุดเริ่มตนของการแกปญหาความยากจนและการพึ่งตนเองที่เปนรูปธรรมมากที่สุด  จึงไดรวมกันตั้ง
กลุมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้นมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 โดยมีเปาหมายที่สําคัญเพื่อสราง
กองทุนของชุมชน ใหชุมชนมีแหลงทุนของตนเอง ในการจัดตั้งครั้งแรกมีสมาชิก 51 คนมีเงินทุน 
2,850 บาท ปจจุบันไดดําเนินการเปนเครือขาย มีสมาชิกครอบคลุมทุกครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย 

มากกวา 7,000 คน จาก 11 หมูบานทั้งในตําบลคลองเปยะและตําบลใกลเคียงในหลายตําบล  มีเงิน 
มากกวา 220 ลานบาท  สมาชิกรุนแรกๆหลายคนมีเงินออมนับลานบาท เด็กประถมบางคนมีเงิน
มากกวาแสนบาท เฉพาะในป 2551  เงินออมของสมาชิกอยูที่ 28ลานบาท  เงินกําไรจากการออม
ทรัพย ซ่ึงเปนดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิกและเงินฝากธนาคารอยูที่ประมาณ 28 ลานบาทเชนเดียวกัน  
              ป 2524  เปนปแรกที่กลุมออมทรัพยคลองเปยะ เร่ิมตนจัดสวัสดิการฌาปนกิจ และ
ดําเนินการตอเนื่องถึงปจจุบัน  ที่ผานมามีหนวยงานภาคีภายนอก ไดรวมสมทบกองทุนเชน 
สํานักงานกองการลงทุนเพื่อสังคม เมื่อป 2544 จํานวน 2.7 ลานบาท  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
สมทบในป 2548 จํานวน 100,000 บาท และอบต.จะสมทบ 30,000 บาท เปนตน กลุมออมทรัพยที่นี่
จึงไดทําหนาที่ในการบริหารองคกรการเงินของชุมชน และบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการชุมชน
ควบคูกัน ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการ คือดอกผลจากกลุมออมทรัพยเปนหลัก  ใน 2551  มีการจัด
สวัสดิการแกสมาชิกและประโยชนสาธารณะจํานวน 16 ประเภท ไดแกกองทุนฌาปนกิจ จายใหกับ
สมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 9,500 บาท กองทุนคารักษาพยาบาล  มีการจายคารักษาพยาบาลใหสมาชิก
ครบ 100% ของคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีเขา รพ.ของรัฐ  กองทุนสาธารณภัย สําหรับ
สมาชิกที่ประสบภัยดานตางๆ  กองทุนเด็กกําพราและผูสูงอายุที่ยากลําบาก กองทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนมัธยมถึงปริญญาตรี   กองทุนเรียนรูของชุมชนในดานตางๆ เชนคาวิทยากรอบรม
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เร่ืองอาชีพ  การศึกษาดูงาน กองทุนพัฒนาชุมชนสําหรับกิจการสาธารณประโยชนของหมูบาน เชน
ศาลากลางหมูบาน สะพานของหมูบาน  กองทุนการตอนรับ  ผูมาศึกษาดูงาน  กองทุนบริหารธุรกิจ
ชุมชน กิจกรรมที่ไดทดลองทําคือโรงน้ําปลาชุมชน โรงสีขาวชุมชน  กองทุนงานประเพณี
ชุมชน  กองทุนคาน้ํา กองทุนครูภูมิปญญาไทย สําหรับครูภูมิปญญาในตําบล  กองทุนปลูก
ตนไม  เปนโครงการระยะยาว 10 ป เปาหมายคือปลูกตนไม 10.000  ตน ดูแลตอเนื่อง 10 ป ปจจุบัน
ไดเร่ิมปลูกไปแลวทั้ง 10,000 ตน กองทุนการกีฬา เพื่อสรางพื้นที่ใหเยาวชนคนรักกีฬา  และกองทุน
สุขภาพ รวมทั้งการสมทบงบประมาณเพื่อประโยชนสาธารณะของทองถ่ินที่ทํามาอยางตอเนื่อง 
ในชวง 4-5 ปที่ผานมา เชน สมทบใหอนามัย 2 แหง ๆละ 20,000 บาท/ป สมทบโรงเรียน 7 โรงเรียน
ในตําบลคลองเปยะเปนเงิน  27,000  บาท สมทบ อบต.ปละ 50,000 บาท และสมทบศูนยเด็กเล็ก
ของชุมชน    2 แหง  ฯลฯ 
 กองทุนสวัสดิการทั้งหมดนี้ มีเปาหมายเพื่อการดูแลคนในตําบลคลองเปยะทุกครัวเรือน 
กลาวไดวาเปนชุมชนสวัสดิการ ที่สังคมไทยสมควรไดเรียนรูเปนอยางยิ่ง   

 2. กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบาน ตําบลเปอย อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ  
                  กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบาน ตําบลเปอย ตั้งขึ้นในป 2533 มีสมาชิก 56 คน สวนใหญ
เปนผูสูงอายุที่มาจําศีลในวันพระ มีเงินออมครั้งแรก 3,100 บาท ปจจุบันดําเนินงานในลักษณะเปน
เครือขายระดับอําเภอ มีสมาชิกทั้งระดับหมูบานและตําบล จํานวน 13 กลุมหมูบาน ปจจุบันมี
สมาชิก 2,000 คน มีเงินสัจจะออมทรัพย 5 ลานกวาบาท โดยมีรากฐานมาจากกลุมสัจจะสะสม
ทรัพยระดับหมูบาน ซ่ึงพระครูอุดมโพธิกิจ เจาอาวาสวัดโพธิ์ศิลา คอยใหแงคิดเตือนใจแกสมาชกิวา 
วันนี้คุณเติมบุญแลวหรือยัง ทานใหเหตุผลวา การทํางานวา  1. เงินเมื่ออยูเฉย ๆ ก็ไมมีประโยชน จึง
ตองทําใหงอกเงย 2. ชุมชนจะไดมีเงินทุนในการบริหารจัดการ 3. เพิ่มการชวยเหลือเกื้อกูลกันใน
ชุมชนใหคนรักกัน 4. เปนเครื่องมือในการสรางคนสาธารณะใหแกชุมชน 5.ใหคนมีสวัสดิการ
เหมือนขาราชการ 6.สรางขวัญกําลังใจใหกับคนเมื่อสูงวัยหรือชวงชีวิตที่เดือนรอน 7.ใหคนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 8. สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนในเรื่องการสรางหลักประกันกับชีวิต
ตนเอง  
 กองบุญสัจจะสวัสดิการไทบาน ตําบลเปอย จะมีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกของตน ซ่ึง
ในแตละกลุมสมาชิกทั้ง 13 กลุม จะมีการจัดสวัสดิการในลักษณะที่แตกตางกันไปตามความ
สอดคลองของแตละกลุม สําหรับกองบุญสัจจะสวัสดิการไทบาน ตําบลเปอย มีการจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิก 9 เรื่อง ดังนี้              1.สวัสดิการเกิด 2.สวัสดิการแก 3.สวัสดิการเจ็บ 4.สวัสดิการตาย 
5.สวัสดิการเงินกูยืมเพื่อการศึกษาและเพื่อสงเสริมอาชีพ 6.สวัสดิการผูดอยโอกาส ผูยากไร เปน
กองบุญเงินออมใหเดือนละ 30 บาท 7.สวัสดิการคนทํางาน ตอบแทนคณะกรรมการคนละ 130 บาท
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ตอคร้ัง โดยฝากเปนเงินออมให 30 บาท และเปนคาเดินทาง 100 บาท 8.สวัสดิการเงินกู เมื่อสมาชิก
เสียชีวิต และเปนหนี้ กองบุญจะนําเงินไปจายหนี้ให ซ่ึงสมาชิกตองกูเงินกับกลุมสัจจะสะสมทรัพย
เทานั้น แตกองบุญจะจายใหเฉพาะเงินตน ดอกเบี้ยใหสมาชิกจายเอง เปนการใหสมาชิกรับผิดชอบ
ดวย และ9.สวัสดิการเงินฝาก เมื่อสมาชิกเสียชีวิตกองบุญจะจายเงินออมคืนให รอยละ 50 แตไมเกิน
วงเงิน 10,000 บาท แกผู รับมรดก หรือผูรับผลประโยชนตามสัญญาที่ทํากับกลุม ปจจุบันมี
เงินกองทุนสวัสดิการ 7 แสนกวาบาท (14 พื้นที่ครู กองทุนสวัสดิการชาวบาน ม.ป.ป. :  33-38) 
 3. กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนระดับจังหวัด  “ฮักเมืองนาน”  

    ในป 2544 เครือขายออมทรัพย ฮักเมืองนาน ไดริเร่ิมและผลักดันใหเกิด กองทุน
สวัสดิการภาคประชาชนระดับจังหวัด ขึ้นมาภายใตแนวคิด 3 ประการ คือ 1.ผูนําขบวนการองคกร
ชุมชนตระหนักถึงการสรางระบบการดูแล การอื้ออาทร เกื้อกูลกันและใหกําลังใจกันอยางตอเนื่อง 
2.ศักยภาพและทุนเดิมที่จังหวัดนานมีอยูกวา 10 ป ของการทํางานของภาคประชาชนรวมตัวกัน
สรางเปนเครือขายทางสังคมขึ้นมาเพื่อปกปองและดูแลทรัพยากรในทองถิ่นจนสงผลใหเกิด
สวัสดิการสังคมขึ้นมาอยางเปนรูปธรรมถึง 855 กลุมองคกร เกิดโครงขายการชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในจังหวัด 3.การไดมีโอกาสไปรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุมแนะนํา/พื้นที่ตนแบบการจัด
สวัสดิการชุมชน เชนที่ จ.ตราด จึงเปนการจุดประกายความคิดเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน  

 เครือขายออมทรัพย ฮักเมืองนาน มีสมาชิกที่มาจากกลุมหรือเครือขายออมทรัพย                 
58 หมูบานของตําบลตาง ๆ มีกิจกรรมปลอยสินเชื่อใหเปนรายกลุม โดยใชเงินกองทุนจากโครงการ
สินเชื่อองครวม ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)จํานวน 5 ลานบาท สําหรับเครือขายฯ จะ
ไมมีการออมเงินไวในระดับจังหวัด หากสมาชิกกลุมใดตองการใชเงิน ทางเครือขายฯจะชวย
ประสานใหกลุมที่เขมแข็งมาชวยเหลือ หากเครือขายฯมีกิจกรรมที่ตองใชเงิน ก็จะระดมทนุจากกลุม
สมาชิกรวมกันขึ้น บทบาทหลักของเครือขายฯ คือ การจัดกระบวนการเรียนรู เชน ฝกหัดทําระบบ
บัญชี การบริหารจัดการกลุม และพัฒนาแกนนําใหแตละกลุมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กัน 

 กองทุนสวัสดิการภาคประชาชนระดับจังหวัด ซ่ึงมีฐานมาจากเครือขายออมทรัพยฮัก
เมืองนาน     มุงเนนสวัสดิการไปยังกลุมผูดอยโอกาส อันดับแรก คือ ผูสูงอายุ และผูติดเชื้อเอดส 
รวมถึงสมาชิกจากกลุมออมทรัพยตาง ๆ ที่สมัครเขารวมสวัสดิการระดับจังหวัดนี้ดวย รวมแลวมี
สมาชิก 21,773 คน จาก 16 อําเภอ โดยมีการรวมกันเปนเครือขายหรือชมรมยอย ๆ หลายกลุม เชน 
ชมรมผูสูงอายุ เครือขายผูติดเชื้อเอดส เปนตน ยกตัวอยาง เครือขายออมทรัพยน้ําเกี๋ยน มีสวัสดิการ
การจัดการสินเชื่อ โดยการขอใชสินเชื่อองครวมจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) 10 ลาน
บาท สําหรับกระบวนการปลอยกูสินเชื่อของเครือขายฯน้ําเกี๋ยนนั้น  จะใหกลุมออมทรัพยทั้ง 7 กลุม 
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กูเงินผานเครือขายฯ แลวนําไปปลอยกูตอใหแกสมาชิกกลุมของตนเอง สําหรับเงินสินเชื่อ 10 ลาน
บาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 10 ป โดยแตละกลุมจะรับผิดชอบเก็บเงินคืนเครือขายฯ ทุก 6 เดือน 
และเครือขายฯก็จะนําไปชําระคืน พอช.ทุก 6 เดือน และในแตละกลุมจะหักเงินสวนหนึ่งไวสําหรับ
เปนกองทุนสวัสดิการใหกับสมาชิก เมื่อแตละกลุมมีสวัสดิการขึ้นมาแลวและเห็นวาตัวเองสามารถ
ทําไดจริง จึงมีแนวคิดจะทํา “กองทุนสวัสดิการระดับตําบล” ขึ้นมาจากฐานตาง ๆ ที่มีอยูในแตละ
หมูบาน โดยมี นายเปง อุดอาย เปนประธานเครือขายฯ ตัวอยาง ทางกลุมไดจัดสวัสดิการในกรณีที่
สมาชิกเจ็บปวย เขานอนโรงพยาบาล จะชวยเหลือ คาเยี่ยมไขคนละ 300 บาทตอป นอกจากนี้ยัง
ไดรับเงินสมทบทุนจากแหลงทุน อีกหลายแหง เชน จากกองทุนหมูบาน 400 บาทตอป กลุมแมบาน 
200 บาทตอป  กลุมเสี่ยว (กลุมเพื่อน) 300 บาทตอป และสวัสดิการระดับจังหวัด จายให 400 บาท
ตอป  

 จากที่มีผูมาใชสวัสดิการของจํานวนมาก ในขณะที่เงินกองทุนไมมากนัก เนื่องจากกลุม
องคกรสมทบมานอยไมเปนไปตามที่ตั้งเปาไว ประกอบกับดอกเบี้ยธนาคารลดนอย ทําใหกองทุน
สวัสดิการภาคประชาชนระดับจังหวัด  เกิดภาวะติดลบ เพราะมุงเนนการใหเปนหลัก โดยไมได
คํานึงถึงความคุมทุนในการบริหารจัดการ สมาชิกจายแค 20 บาท แตไดสวัสดิการ 400 บาท นับเปน 
20 เทา จึงถือวามีความเสี่ยง ไมคุมทุน เพราะไมไดเกิดจากการแนวคิดของการพึ่งตนเองอยางแทจริง 
บทเรียนนี้จึงเปนขอพึงระวังสําหรับเครือขายอ่ืน ๆ ไดเรียนรูตอไป 

 ในขณะเดียวกันก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู และหนุนเสริมใหสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด
มีฐานราก มีความเข็มแข็ง และเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน (14 พื้นที่ครู กองทุนสวัสดิการชาวบาน 
ม.ป.ป. :  39-49) 

 4. กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขาม ตําบลบานขาม อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ  2534 มีสมาชิกครั้งแรก  212 คน มีเงินสัจจะสะสม 9,340 

บาท ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 800 คน มีเงินออมมากกวา 6 ลานบาท โดยมีนายประจวบ แตงทรัพย 
เปนผูนํา มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีกองทุนเปนของตัวเอง มีแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา และเพื่อการ
พึ่งตนเองในอนาคตของคนในชุมชน  

 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขาม เร่ิมนําดอกผลมาจัดสรรผลประโยชนใหแก
สมาชิกและชุมชน มีมาตั้งแต ป 2535 สวนใหญเปนการปนผลใหแกสมาชิกและการคืนกําไรสู
ชุมชน ไดแก สรางอาคารศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน สรางศาลาอเนกประสงค สราง
ธนาคารขาว สรางกุฏิพระ สรางถนน ซ้ือท่ีดินเพื่อขุดสระน้ําสําหรับทําประปาหมูบาน ซ้ือเครื่องมือ
ซอมไฟฟาสําหรับใชสวนกลางของชุมชน ซ้ือถังขยะใหหมูบาน จัดสรรเงินใหคนพิการ เด็กกําพรา 
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ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คาน้ําคาไฟวัด สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน ใหทุนการศึกษาเด็ก
เรียนดี เปนตน  
 การสนับสนุนจากภายนอก ตั้งแตป 2539-2545 ไดรับการสนับสนุนจากภายนอก ตั้งแต
ป 2539-2545 อยางตอเนื่องจากหนวยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน  เชน กรมการพัฒนาชุมชน 
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) สํานักงานจังหวัด อบต. และงบกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัด 
ทั้งรูปตัวเงินสรางอาคาร เงินสมทบ เงินทุนหมุนเวียน การศึกษาดูงานและสรางการเรียนรู ฯลฯ 
นับเปนเงินจํานวน หลายสิบลานบาท     
การสนับสนุนสมาชิกของกลุม มีดังนี้ 
 1. ดานการประกอบอาชีพของชุมชน เชน ซ้ือปุย และเมล็ดพันธุขาวโพดมาจําหนายให
สมาชิกในราคาถูก ดอกเบี้ยต่ํา โดยใหเครดิตไดจํานวน 300,00 บาท  จัดสรรเงินหมุนเวียนรับซื้อ
เมล็ดขาวโพด ซ่ึงไดทํามาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2543 ถึงปจจุบัน 
 2. ดานธุรกิจชุมชน เชน จัดสรรเงินปนผลจากหลาย ๆ กิจกรรม มาซื้อท่ีนาจํานวน 7 ไร 
พรอมโรงเรือนสําหรับเลี้ยงไก 300,00 บาท และตอมาไดขายไปเพื่อมาที่ดินที่มีขนาดใหญขึ้น
จํานวน 238,500 บาท  เพื่อเปนนารวมใหสมาชิกผลิตพันธุขาวดี แลวนํามาใหสมาชิกกูยืม  ซ้ือรถตัก
ขาว และขาวโพด 2 คัน จํานวน 400,000 บาท ซ้ือรถบรรทุกสิบลอ 1 คัน จํานวน 200,000 บาท ซ้ือ
เครื่องสีขาวโพด 1 เครื่อง จํานวน 200,000 บาท  ถมดิน ซอมแซม ทํากําแพง ฯลฯ  และมีกิจกรรม
เปนประโยชนตามมาแกสมาชิกมากมาย เชน โรงสีขาวชุมชน ลานตากขาวโพด การจําหนายเมล็ด
พันธุขาวโพด ศูนยสาธิตการตลาด การแกไขปญหาหนี้สินและความยากจน ตัดการกูเงินนอกระบบ 
 3. ดานสังคม ชุมชน ทําใหเกิดองคความรูในการบริหารจัดการทุนของชุมชน กลายเปน
ศูนยการเรียนรูของชุมชนแบบบูรณาการ และเกิดแหลงเรียนรู มากมายในชุมชน เชน แหลงเรียนรู
ธุรกิจโรงสีขาว ธุรกิจขาวโพด ศูนยสาธิตการตลาด และเรียนรูเร่ืองการออมทรัพยชุมชน ซ่ึง
สามารถเรียนรูในเชิงบูรณาการการบริหารจัดการไดอยางครบวงจร   
 ปจจัยสนับสนุนความสําเร็จ ปจจัยภายในเกิดจากการ คณะกรรมการมีความสามารถใน
การประสานงาน และการเชื่อมโยงกิจกรรมใหเกื้อกูลกัน การไดมีโอกาสไปเรียนรูกับหนวยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับทองถ่ินและในระดับประเทศ ทําใหมีโอกาสไดเรียนรู 
เทคนิค วิธีการบริหารจัดการจากภายนอกที่หลากหลายรูปแบบ และมีโอกาสไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากหลายหนวยงาน เนนการทํางานรวมกันในแนวราบ ไมมีการสั่งการ มีการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดสรรผลประโยชนใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สมาชิกมีสวนรวมในการ
ปรับโครงสรางการบริหาร มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ และมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
สูง  
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 จากบทเรียนการจัดสวัสดิการชุมชนขางตน ที่ชุมชนดําเนินการกันเองในพื้นที่ตาง ๆ 
พบวาการจัดสวัสดิการชุมชนสวนใหญมีรากฐานสําคัญมาจากการกลุมออมทรัพยแทบทั้งส้ิน โดย
สรุปหลักการสําคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนได ดังนี้  
 1. ทําจากสิ่งที่เปนจริง ถาตั้งใจไมสําเร็จ สวัสดิการชุมชนตองสอดคลองกับวิถีของแต
ละพื้นที่ ตั้งใจทําโดยลอกเลียนแบบกันไมได เชน เห็นชุมชนอื่นใหสวัสดิการผูสูงอายุเดือนละ 
300.- บาท ก็ใหบาง อาจไปไมรอดเพราะเงินไมพอ ตองดูวาคนที่นี่คิดอยางไร กลุมเรามีเงินอยูเทาไร 
เร่ิมจากจุดนั้น ควรรูกอนวาตอนนี้บานเราเปนอยางไร มีรากเงา มีกลไกอยางไร แลวจึงกําหนด
อนาคตตอไปวาบานเราจะเปนอยางไร ดวยภูมิปญญาทองถ่ินของเราเอง เพื่อประโยชนแก
ผูดอยโอกาส  

 2. เร่ิมจากเล็กไปใหญ ทําแบบคอยเปนคอยไป เหมือนตนไมที่แตกทีละ 2 ใบ ตอไปก็
เติบโตเปนพุมใหญ หากคิดจัดสวัสดิการแบบรวดเร็วเกินไป โดยที่คนไมพรอม ไมมีสวนรวม ไม
รูสึกเปนเจาของก็จะเหมือนการใสปุยมากเกินไป ตนไมอาจจะตายไดเพราะเกินกําลัง ไมเกิด
สวัสดิการที่เปนของคนในชุมชน  

 3. เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงินสรางเงื่อนไข ทําใหคนอยากทํางานอยาก
ทําดี เชน ใครทํางานเพิ่ม จายเงินสมทบให ใครบริหารเงินใหงอกเงยขึ้นมาจะจายสมทบให ส่ิง
สําคัญคือ การใหความคิด ทําใหคนคิดพึ่งตนเอง ทําความดี ทํางานสรางเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน 
ควรใหตามความจําเปนและพอดี ไมใชใชเงินเปนเปาหมายหรือหาเงินมาแจกจาย  
   4. ระบบสวัสดิการที่ดีตองชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกในชุมชน ควรให           
ทุกคนได แตมุงเนนคนยากจนและดอยโอกาส ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมโดยตกลงกติกาและ
ใชรวมกัน  
           5. เปนองครวมที่ทุกอยางเชื่อมโยงเขาหากัน กิจกรรมทุกอยางสามารถกอใหเกิด
สวัสดิการไดทุกเรื่อง ตั้งแตเกิดจนตาย กับคนทุกเพศทุกวัย การสรางสวัสดิการจะเริ่มจากเรื่องใดก็
ได โดยจัดสรรผลกําไรสวนหนึ่งมาทําสวัสดิการ เชน  เช่ือมโยงกิจกรรม เชื่อมโยงคน 3 วัย คือ 
ผูสูงอายุ พอบาน แมบาน เยาวชนใหเปนเครือขายเดียวกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เปนกลุมเดียวกนั 
เชื่อมโยงกลุมคนในชุมชนไวดวยกิจกรรมใหมาทํางานรวมกัน พึ่งพาอาศัยกันได รวมมือรวมใจกัน 
และเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ คนสามารถเรียนรูอยูรวมกับธรรมชาติได เชน การอนุรักษปา ปุย
ชีวภาพ  

 6. ตองเปนทั้งผูใหและผูรับ คนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการตองเปนทั้งผูให
และผูรับเสมอ (ไมใชฝายหนึ่งหามาให อีกฝายหนึ่งรอรับ) จึงเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน และมี
ศักดิ์ศรี เชน จัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีสวนรวมจายสมทบ กันเงินบางสวนเติมเขากองทุน นําดอกผล
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กองทุนบางสวนขยายกิจกรรมตอ ทําใหทุกคนในกลุม/ชุมชนสามารถเปนเขาของทุนและไดรับ
สวัสดิการไปในเวลาเดียวกัน  

 7. ตองทําดวยความรักและอดทน โดยจะตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นวาชาวบานสามารถ
สรางสวัสดิการของตนเองได รักที่จะทํางานเพื่อชุมชน เพื่อสวนรวม อดทนตอความคิดความเห็นที่
ไมตรงกัน ยอมรับการคิดคน ตําหนิ โดยถือวาเปนครู เปนบทเรียนที่จะกอใหเกิดการปรับปรุง
พัฒนาทําใหเขาฉลาดขึ้น ทํางานไดดีขึ้น  

 5. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอกับการบริหารจัดการทุนชุมชน 
 จากการศึกษากระบวนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน (สายพิรุณ นอยศิริ 2547 : 47) 

ระดับพื้นที่พบวา ในการดําเนินกิจกรรมของชมรมหรือเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ มีกิจกรรมที่กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันและสรางความสัมพันธแกสมาชิกและชุมชนในดาน
ตาง ๆ มากมาย เชน ในเรื่องการใชทุนของชุมชน สรุปไดดังนี้ 

 1. กิจกรรมระดมทุนที่เปนตัวเงินในรูปของเงินสัจจะสะสมรายเดือนจากกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับหมูบานที่เปนสมาชิกเครือขาย มาเปนทุนในการดําเนินงานซึ่งนอกจากจะแสดง
ใหเห็นถึงการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายแลว ในการนําเงินสะสมฝากกับชมรมหรือเครือขาย
ในแตละเดือน คณะกรรมการจะจัดใหมีการประชุมสมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแกไข
ปญหา หรือหากลวิธีในการพัฒนากิจกรรมของชมรมเครือขายและสมาชิกอีกดวย  

 2. กิจกรรมการสนับสนุนใหแกนนํากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบานสงเสริม
ใหเกิดการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการลิตระดับหมูบานเพิ่มขึ้น 
 3. กิจกรรมสํารวจการประกอบอาชีพของประชาชนในหมูบาน ทําใหเครือขายมองเห็น
ความสําคัญของการใชภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชนที่ถายทอดและสืบทอด
ตอมาจนถึงปจจุบัน โดยเครือขายอาจมีกิจกรรมพัฒนาตอยอดภูมิปญญาตาง ๆ ใหเปนอาชีพ
เสริมสรางรายไดใหกับครัวเรือนตาง ๆ ในชุมชน ดวยการสงเสริมใหรวมตัวกันในรูปกลุมอาชีพ 
อุดหนุนเงินทุนฝกอบรม สรางการเรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 4. กิจกรรมเพิ่มรายได เชน การรับซ้ือผลิตภัณฑของสมาชิกเพื่อนําไปสูการแปรรูปหรือ
จําหนายในทองตลาด และเมื่อส้ินปหรือปดบัญชี การดําเนินงาน ก็ไดรับการปนผลกําไรดวย  
 5. การบูรณาการกองทุนตาง ๆ ในชุมชน นอกจากจะมีแหลงทุนจากกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตแลว ยังมีแหลงเงินทุนตาง ๆ ในหมูบานอีก เชน กองทุนหมูบาน กองทุนอาชีพ กองทุนปุย 
ฯลฯ กองทุนเหลานี้อยูกระจัดกระจาย ทําใหชาวบานเปนหนี้สินหลายทาง และการจัดการเงินทุนยัง
ไมเกิดประโยชนสูงสุด คณะกรรมการบริหารเงินทุนกองทุนตาง ๆ อาจมีมติที่ประชุมสรางเอกภาพ
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ในการบริหารจัดการกองทุนรวมกัน โดยนําเงินทุนทุกกองทุนมารวมกัน และใหคณะกรรมการกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนแกนในการบริหารจัดการกองทุน เรียกวา กองทุนบูรณาการ 
 นอกจากนี้ จากการที่เครือขายเขาไปมีบทบาทสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับหมูบาน กอใหเกิดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูตอชุมชนอีก
มากมาย เชน ศูนยสาธิตการตลาด โรงสีขาว ปมน้ํามัน ธนาคารขาว ลานตากขาว ฯลฯ 
 จะเห็นไดวากิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต มีหลากหลายซึ่งไดสราง
กระบวนการเรียนรูควบคูกับการปฏิบัติ เปนการเรียนรูเพื่อใหรูจักตนเอง รูวาภายนอกชุมชนเปน
อยางไร มีความเชื่อมโยงระหวางคน ความรู และทรัพยากรกอใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาในสิ่ง
ตาง ๆ  นอกจากนั้นยังเปนการเรียนรูเพื่อใหรูจักชุมชน รูจักสังคมและการเปลี่ยนแปลง เปน
กระบวนการเรียนรู ชีวิตใหเขาใจ และเห็นอกเห็นใจกัน มีการพัฒนาและสรางองคความรูบนฐาน
ภูมิปญญาของชุมชน อันนําไปสู กระบวนการเรียนรูชีวิตบนแนวคิดการพึ่งตนเอง อันเปนหัวใจ
สําคัญของการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุกระดับ 

 
การบริหารธุรกิจ 

 ในการการดําเนินงานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ซ่ึงเกี่ยวของกับเงินทุน
จํานวนมาก และสมาชิกหลายกลุมอาจมีการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ซ่ึงสวนใหญจะเปนไปใน
ลักษณะของธุรกิจชุมชนในฐานะเครือขายมีบทบาทในการประสาน สนับสนุน สงเสริม กิจกรรม
ของสมาชิก เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตน เครือขายจะตองมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจดวยเชนกัน   

 การบริหารธุรกิจ ประกอบดวย หลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน ประเภทและความสําคัญ
ของการประกอบธุรกิจ การขนสง และการจัดโครงสรางขององคกร จากเอกสาร กรมการพัฒนา
ชุมชน สรุปผลการดําเนินงาน การสรางทีมผูเชี่ยวชาญดานการขับเคล่ือนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
ชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน 2550 : 64-68) สรุปได ดังนี้ 
 หลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน 

 การดําเนินธุรกิจตาง ๆ ผูประกอบการหรือผูจัดการจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 
องคประกอบตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ และคุณลักษณะทั่วไปของธุรกิจ เพื่อเปนความรูเบื้องตนใน
การบริหารและจัดการในธุรกิจประเภทนั้น ๆ เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจใหมีขนาดใหญ และมี
กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชตอไป 
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 ความหมายและความสําคัญของธุรกิจ 
 ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่ทําใหมีการผลิตสินคาและบริการ มีการซื้อขาย

แลกเปลี่ยน จําหนายและกระจายสินคา และมีผลประโยชนหรือกําไรจากกิจกรรมนั้น ๆ  
 1. การผลิต (Production)  หมายถึงวา จะตองมีการนําวัตถุดิบเขามาในกระบวนการผลิต

และผลิตเปนสินคาออกมา ซ่ึงกระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตสินคานั้น จะมีกระบวนการที่
ตางกัน แลวแตชนิดของสินคานั้น ๆ  

 2. การจําหนาย (Distribution) สินคาที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนมาก
แลว จะมีคุณภาพที่ใกลเคียงกัน การที่จะจําหนายสินคาดีหรือไมดีแลวแตเทคนิค และวิธีการของแต
ละบริษัท สินคาที่มีคุณภาพถาจําหนายไมไดก็ถือวา การทําธุรกิจไมประสบความสําเร็จ คือขาดทุน
นั่นเอง 

 3. การบริการ (Services) หลังจากสินคาที่ผลิตออกจําหนายไปแลว ส่ิงที่จะสรางความ
ประทับใจใหลูกคาตาง ๆ ก็คือ การบริการหลังการขาย  

 ความสําคัญของธุรกิจ  ธุรกิจถือวามีความสําคัญกับสังคมมาก เพราะการเกิดธุรกิจไมวา
จะเปนธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ จะทําใหเกิดการมีรายไดของประชาชน อยางนอยประชาชน
ก็มีรายไดสงผลใหเศรษฐกิจของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น ฉะนั้นการเกิด
ธุรกิจขึ้น จึงมีความสําคัญหลายประการ ดังนี้ 

 1. สรางความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
 2. ทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น จากผลของการเกิดธุรกิจนั้น ประชาชนที่อยูรอบบริเวณบริษัท

หรือโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีงานทํากอใหเกิดรายได กระแสการเงินหมุนเวียน สงผลให
เศรษฐกิจดีขึ้น เมื่อมีการประกอบธุรกิจเกิดขึ้นภายในประเทศมาก ๆ จะทําใหเศษรฐกิจโดยรวมของ
ประเทศดีขึ้นตามลําดับดวย 

 3. ยกระดับคาครองชีพของประชาชนใหสูงขึ้น เมื่อประชาชนมีรายไดดี สาธารณูปโภค
ของประชาชนและชุมชนนั้นๆ ยอมสูงขึ้นตามไปดวย 

 4. เพิ่มรายไดใหกับรัฐบาล เนื่องธุรกิจที่เกิดขึ้นจะตองมีการสงสินคาออกไปขายทุก
ภูมิภาคของประเทศหรือสงขายตามประเทศตาง ๆ เชน เขมร พมา ลาว เวียดนาม การสงสินคาออก
ไปขาย จะทําใหเงินตราของตางประเทศหมุนเวียนเขามาสูประเทศได ทําใหรัฐมีรายได จึงเปนการ
เพิ่มรายไดใหกับ รัฐบาลอีกทางหนึ่ง 

 5. ชวยเหลือดานสวัสดิการตาง ๆ ใหกับสังคม การที่ประชาชนมีงานทํา ทําใหมีรายได
มาเล้ียงครอบครัว รัฐบาลไมตองงบประมาณบางสวนมาชวยเหลือผูวางงานหรือตกงาน รัฐบาลจึง
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สามารถนําเงินสวนนี้ มาจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับประชาชนทั่วทั้งประเทศ เชน การประกันสังคม 
การสาธารณสุข และการศึกษา เปนตน 

 จุดมุงหมายในการประกอบธุรกิจ จําแนกไดดังนี้ 
 1. สรางสินคาหรือบริการใหแกผูบริโภค 
 2. ใหบริการตาง ๆ แกชุมชนทองถ่ิน 
 3. เสริมสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคมและประเทศชาติ 
 4. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาชีพที่ธุรกิจประกอบกิจการอยู 
 5. นําผลกําไรในการขายสินคาสูผูลงทุนตามสัดสวนอันสมควร 
 6. ผลิตสินคาและบริการอยูในขอบเขตที่รัฐบาลกําหนด 
 7. เปนหลักประกันทางเศรษฐกิจใหแกพนักงานและเจาหนาที่ทุกคน 

 องคประกอบของการจัดการธุรกิจ 
 1. วัตถุประสงคและเปาหมาย ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมาทุกลักษณะ เมื่อทําการผลิตสินคาและ
บริการ ไมวาจะประเภท ใดก็ตาม ตองตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจไวเสมอ 
อาจจะเปนกําไรสูงสุดหรือผลผลิตสูงสุดหรือยอดขายสูงสุด หรือตั้งเปาหมายไมใหเกิดมลภาวะ
เกิดขึ้นในระบบการผลิต เปนตน 
 2. ทรัพยากรการจัดการ ไดแก คน (Man) เครื่องจักร (Machine) เงินทุน (Money) และ
วัตถุดิบ (Material) จะตองจัดใหประหยัด คุมคากับการลงทุน 
 3. กระบวนการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกรการบริหารงานบุคคล 
การอํานวยการ การควบคุมงาน การฝกอบรม และการประเมินผลงาน เปนตน 
 ประเภทของการประกอบธุรกิจ 

 การแบงประเภทธุรกิจ มีหลายแนวคิด แตไมวาจะแบงอยางไรก็มีลักษณะไมแตกตางกนั
ในดานการผลิตสินคาและการใหบริการ เพราะกิจกรรมทางธุรกิจทุกประเภทจะมีกิจกรรมหลักอยู                       
4 ประเภท คือ 
 1. กิจกรรมดานการผลิต คือ กิจกรรมที่ทําใหเกิดสินคาหรือบริการ 
 2. กิจกรรมดานการเงิน คือ กิจกรรมที่ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 
 3. กิจกรรมดานการตลาด คือ กิจกรรมที่ทําใหสินคาหรือบริการที่ผลิตแลวไปถึงมือ
ผูบริโภคได 

 4. กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดองคกร เพื่อใหดําเนินการตอไปไดดวยดี 
เชน กิจกรรมดานการขนสง การสื่อสาร เปนตน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 โสภิต ภูริสวัสดิ์ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ชมรมกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ ไดคนพบปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ
ของชมรมคือ ความสามารถในการสรางความตระหนักใหชุมชนเห็นความสําคัญของการออมเงิน 
เนื่องจากคณะกรรมการชมรมมีความพยายามในการใหความรูแกชุมชน และแกคณะกรรมการกลุม
ออมทรัพยฯ การมีสวนรวมในกิจกรรมสม่ําเสมอของสมาชิกและสมาชิกมีคุณธรรม 5 ประการตาม
หลักการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต อีกทั้งไดรับการสนับสนุนจากภายใน ไดแก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน และภายนอก ไดแก เจาหนาที่ของรัฐ 

 พิมพรรณ พันธศรี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางเครือขายกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตดวยเวทีประชาคม ผลการศึกษาพบวา พบวา สมาชิกมีความคาดหวังใหเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตเปนแหลงเงินทุนหรือแสวงหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนแกสมาชิกในดาน
การจัดการ วิชาการ และพัฒนาเครือขาย ตลอดจนเงินทุนในการดําเนินกิจกรรม นอกจากนั้นยัง
คาดหวังใหเครือขายระดับภูมิภาคเปนตลาดซื้อขายผลผลิตจากสมาชิก ปญหาของการพัฒนา
เครือขายระดับอําเภอและจังหวัดที่สําคัญ คือ การขาดความรูเร่ืองเครือขายและการบริหารเครือขาย  
และไมมีเงินทุนในการดําเนินกิจกรรม การติดตามผลหลังเวทีเครือขายพบวามีเพียงเครือขายใน
ระดับจังหวัดเทานั้นที่เคลื่อนไหวมีกิจกรรม สําหรับเครือขายอ่ืน ๆ ไมไดรับการกระตุน และที่
สําคัญคือ ขาดงบประมาณสนับสนุน 

 สายพิรุณ นอยศิริ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเพื่อสรางและพัฒนาองคความรูจาก
ชุมชน เร่ือง กระบวนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน  โดยวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ 

 1. ผูนํากิจกรรมมีภาวะผูนําสูง สามารถเชื่อมโยงบูรณาการงานและคนในชุมชนได มี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความรูและประสบการณเชิงธุรกิจ เรียนรูสถานการณทางเศรษฐกิจสังคมที่
เชื่อมโยงกับชุมชนได ยอมรับนวัตกรรมการเรียนรูใหม ๆ เปนแบบอยางดานคุณธรรมและการ
ทํางาน ผูนําดังกลาว แสดงบทบาทที่สําคัญ คือ การกําหนดเปาหมายองคกร การสรางกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวมของสมาชิก ขับเคลื่อนภารกิจขององคกร สรุปบทเรียนและพัฒนาระบบ
การทํางานในองคกร  

 2. การมีสวนรวมของสมาชิก เกิดจากกิจกรรมขององคกรที่ตรงตอความตองการของ
สมาชิก ภาวะผูนํา ระบบการบริหารจัดการองคกร และกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

 3. สมาชิกมีการเรียนรูที่สอดคลองกับระดับการพัฒนาขององคกร 
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 4. การบริหารจัดการที่กระจายอํานาจ ใชหลักการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิก และความเห็นพองตองกัน (Consensus) 

 ชนากานต มูกขุนทด (2548 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปญหาของเครือขาย
กองทุนหมูบานระดับอําเภอ คือ ไมมีกฎระเบียบในการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหการดําเนินงานที่
ผานมา ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ไมมีที่ทําการเปนของตนเอง ทําใหการประสานงานเกิดความ
ลาชา ขาดระเบียบ ไมมีสถานที่พบปะประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะกรรมการขาดความ
เชื่อมั่นในคณะกรรมการบริหาร โดยเฉพาะระบบบัญชีไมมีความชัดเจน ไมมีการประสานงาน
ระหวางเครือขายกองทุนกับกรรมการกองทุนในหมูบานในการเขาไปชวยแกไขปญหา 
คณะกรรมการเครือขายแตละตําบลมีการสับเปลี่ยนกันมาประชุมทําใหเนื้อหาของการประชุมไม
ตอเนื่อง และไมใหความสําคัญตอการประชุม 
 สุจินดา ชุณหชาคร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหวางชุมชนวัดไรขิง และชุมชนวัดดอนหวาย ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
สําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจชุมชน คือ นโยบายจากรัฐอันเปนปจจัย
ความสัมพันธภายนอกที่เขามาชี้นําและเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชน สวนปจจัยภายนอก คือ ผูนําและ
สมาชิกในชุมชน ซ่ึงยึดหลักการธุรกิจชุมชนดวยการใชหลักคิดแบบภูมิปญญาและการสืบทอด
อาชีพจากบรรพบุรุษ รวมทั้งหลักแหงการพึ่งตนเอง ดวยวิธีการออมและไมขยายธุรกิจเกินกําลังของ
ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ ทําใหการประกอบอาชีพไมตองพึงพาเงินทุนจากภายนอก ทําใหชุมชน
เขมแข็งและสามารถดําเนินธุรกิจชุมชนไดยั่งยืน 
 สันติภพ ไกรกิจราษฎร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา แนวทางการบริหารจัดการ
เครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ผลการศึกษาพบวา  

1. ดานระบบบริหารจัดการเครือขายการเรียนรู เกี่ยวกับการวางแผนพบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญยังไมมีการสนับสนุนสงเสริมและมอบนโยบายอยางจริงจัง เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ พบวา วิธีการรวมกลุมเครือขายการเรียนรู เกิดจากการศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบ
ความสําเร็จ และนํารูปแบบมาใชมีการปฏิบัติในกลุมเล็ก ๆ แบบยืดหยุน ตามความสมัครใจ ไมเปน
ทางการ ในลักษณะคอยเปนคอยไป เกี่ยวกับการควบคุมพบวา การนิเทศติดตามจะสงผลดีตอทั้ง
สถานศึกษาและเครือขายการเรียนรู เพราะสามารถใหคําแนะนําแกสถานศึกษาไดเปนอยางดี 
เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาพบวา ควรมอบนโยบายอยางชัดเจนเพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาได
ปฏิบัติตามอยางเปนรูปแบบ   
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 2. ดานปจจัยที่สนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายฯ เกี่ยวกับงบประมาณ พบวา ปจจัย
หลักที่จะทําใหการจัดการเครือขายฯประสบผลสําเร็จคือ เร่ืองงบประมาณ เกี่ยวกับบุคลากร พบวา 
บุคลากรที่จะมาดําเนินการใหเครือขายประสพผลสําเร็จมีนอย เนื่องจากขาดความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ขาดการประสานกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับทรัพยากร พบวา ทรัพยากรที่
เกี่ยวของกับการจัดการเครือขายฯมีความพรอมคอนขางมาก โดยสวนใหญจะมีอยูแลวในทองถ่ิน
หรือสถานศึกษา เกี่ยวกับการบริหารจัดการ พบวา ภาพรวมมีปญหาอยูในระดับปานกลาง ระบบ
บริหารจัดการสวนใหญทางสถานศึกษาจะเปนฝายนําการดําเนินงาน โดยระบบบริหารที่ใชไดแก 
การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 3. แนวทางการบริหารโรงเรียนพบวา ควรเตรียมบุคคลากร สรางความรู ความเขาใจ
เพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติ ส่ิงสําคัญคือ หนวยงานเหนือสถานศึกษาและสถานศึกษาตองมี
งบประมาณรองรับใหเพียงพอ ควรกําหนดโครงสรางและจัดระบบงานใหชัดเจน ควรมีการนิเทศก 
ติดตาม และประสานงานอยางตอเนื่อง สถานศึกษาควรดึงศักยภาพทองถ่ินมารวมเปนวิทยากร หรือ
เปนที่ปรึกษาแกเครือขายการเรียนรูดวยกัน การดําเนินงานเครือขายการเรียนรูตองทําการศึกษา 
สํารวจปญหา และความตองการของโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งเก็บขอมูลจากชุมชน โดยการ
สังเกต สอบถาม สืบคนจากชาวบาน ผูรูในทองถ่ิน จัดทําระบบขอมูลใหชัดเจนเปนปจจุบัน 
ตลอดจนนําส่ิงที่อยูรอบ ๆ ตัวผูเรียนหรือปญหาชุมชนมากําหนดไวในสาระการเรียนรู 
 กาญจนา รอดแกว (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
เครือขายการเรียนรู โดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน เปน
การศึกษากรณี 2 แหงคือเครือขายการเรียนรูตําบลเจาฉา กับ เครือขายการเรียนรูตําบลแพรกหนาม
แดง การศึกษา พบวา  

 1. การเรียนรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1)การตระหนักในปญหา 2)การศึกษาและ
วิเคราะหขอมูล 3)การกําหนดแนวทางแกไขปญหา 4)การลงมือปฏิบัติ  และ 5)การสรางและขยาย
ความรูโดยระบวนการเรียนรูดังกลาว ประกอบดวย กิจกรรมการเรียนรูไดแก การจัดทําแผนชุมชน 
การจัดเวทีการดเรียนรู การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม สัมมนา  

 2. องคประกอบสําคัญที่สงเสริมกระบวนการเรียนรูของเครือขาย เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน พบวา คือ คนในชุมชน ภูมิปญญาในชุมชน  กิจกรรมการเรียนรู การมีเปาหมาย
รวมกัน และการบริหารจัดการ 

 3. กระบวนการเรียนรูโดยใชแนวคิดการเรียนรูจากประสบการณ เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน โดยการวิเคราะหสังเคราะห 2 กรณี พบวา มี 6 ขั้นตอน คือ 1)การตระหนักใน
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ปญหาที่ 2)การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 3)การกําหนดแนวทางแกไขปญหา 4)การตัดสินใจแกไข
ปญหา 5)การลงมือปฏิบัติ  และ6) )การสรางและขยายความรู 

 4. ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการนํากระบวนการเรียนรูของเครือขายฯ ไดแก 1)ศักยภาพ
ชุมชน 2)ผูนําหรือแกนนําชุมชน 3)ความสัมพันธและความเอื้ออาทรในชุมชน 4)ภูมิปญญาชุมชน      
5)ระบบการสื่อสารภายในชุมชน 6) ระบบการจัดการความรูของชุมชน และ7)ลักษณะกิจกรรมการ
เรียนรู 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํามากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้  

 1. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลทั่วไปของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ไดแก จํานวนปที่จัดตั้ง จํานวนกลุมสมาชิก
เครือขาย  แรงจูงใจในการจัดตั้ง วัตถุประสงคในการตั้ง รายไดเครือขาย และการจัดสรร
ผลประโยชนแกสมาชิก 

 2. การจัดกิจกรรมการของเครือขายกลุมออมทรัพยฯ  4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการ
ลงทุน ดานสวัสดิการ และดานความเขมแข็งของเครือขาย โดยกําหนดเปนกรอบในการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 ดานการเรียนรู ประกอบดวย การประชุม  การฝกอบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน  
และการเรียนรูจากการปฏิบัติ   
  2.2 ดานการลงทุน ประกอบดวย กิจกรรมดานการบริการและดานการผลิต  
  2.3 ดานสวัสดิการประกอบดวย ดานสุขภาพ  ดานการศึกษา ดานความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน  และดานสงเคราะหชุมชน  
  2.4 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ประกอบดวย การจัดการภายใน
เครือขาย กระบวนการทํางานของเครือขาย การสื่อสารและสรางความสัมพันธ และการสนับสนุน
จากภายนอก 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้ 
 1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหทราบสภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
ประชากรและตัวอยางประชากร 

 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
จํานวน 877 เครือขาย โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับอําเภอ 

 2. ตัวอยางประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจําแนกดวยการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ตามภูมิภาค 
โดยคํานวณจาก ตารางสําเร็จรูป เครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดเครือขายกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอตัวอยาง 266 เครือขาย คิดเปนรอยละ 30.33 จากประชากรทั้งหมด 877 
เครือขาย ไดประธานเครือขายเปนประชากรตัวอยาง 266 คน แลวนํามาสุมตัวอยางแบบงายดวยวิธี
จับฉลาก โดยทําฉลากชนิดเดียวกัน และใหหมายเลขกํากับรายชื่อของหนวยประชากรที่จะศึกษา 
โดยนําฉลากใสภาชนะเคลาใหทั่วแลวจับฉลากขึ้นมาทีละใบจนครบตามจํานวนที่ตองการโดยจับ
แบบไมแทนที่ ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงการสุมกลุมตัวอยาง 
แบงตามภูมิภาค จํานวนประชากร จํานวนกลุมตวัอยาง 
ภาคเหนือ 143 44 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 322 97 
ภาคกลาง 198 60 
ภาคตะวันออก 63 20 
ภาคใต 151 45 
รวม 877 266 

 
กรอบท่ีใชในการวิจัย  
 กรอบที่ใชในการวิจัย แบงออก เปน 2 ประเภท คือ  
 1. ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  แบงเปน 2 สวน 
คือ ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตระดับอําเภอ   
 2. การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  แบงเปน 4 ดาน 
คือ ดานการเรียนรู ดานการลงทุน ดานสวัสดิการ และดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
   
เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวมรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีลักษณะผสม
ระหวาง แบบปลายปด (Closed-ended) และแบบปลายเปด (Open-ended)   ที่สรางขึ้นจากการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสํารวจสภาพทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ  ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคํา ประกอบดวย 2 สวน คือ 1)
ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 2)ขอมูลทั่วไปของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  ไดแก จํานวนปที่จัดตั้ง จํานวนกลุมสมาชิก
เครือขาย  แรงจูงใจในการจัดตั้ง วัตถุประสงคในการตั้ง และการจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก 

 ตอนที่ 2  สภาพการจัดกิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ จํานวน 
4 ดาน คือ ดานการเรียนรู ดานการลงทุน ดานสวัสดิการ และการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขาย โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ 
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 1. ดานการเรียนรู ประกอบดวย 5 กิจกรรม ไดแก การประชุม การฝกอบรม/สัมมนา  
การศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติ มีขอคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมดานการเรียนรู ดังนี้ 
  1. การประชุม    จํานวน  4   ขอ 
  2.  การฝกอบรม/สัมมนา     จํานวน  4   ขอ 
  3.  การศึกษาดูงาน    จํานวน  3   ขอ 
  4. การเรียนรูจากการปฏิบัติ   จํานวน  4   ขอ 

 2. ดานการลงทุน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก  การบริการ และ การผลิต มีขอคําถาม
เกี่ยวกับกิจกรรมดานการลงทุน ดังนี้ 
  1. การบริการ    จํานวน  4   ขอ 
  2.  การผลิต      จํานวน  3   ขอ 

 3. ดานสวัสดิการ ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก ดานสุขภาพ ดานการศึกษา ดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และดานสงเคราะหชุมชน มีขอคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมดานสวัสดิการ 
ดังนี้ 
  1.  ดานสุขภาพ    จํานวน  1   ขอ   
  2. ดานการศึกษา    จํานวน  1   ขอ 
  3. ดานความปลอดภัยในชีวิตฯ  จํานวน  1   ขอ 
  4. ดานสงเคราะหชุมชน   จํานวน  1   ขอ 

 4. ดานการสรางความเขมแข็งของเครือขาย ประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก  โครงสราง
ของเครือขาย กระบวนการทํางานของเครือขาย และการสนับสนุนจากภายนอก มีขอคําถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ดังนี้ 
  1. การจัดการภายในของเครือขาย   จํานวน  5   ขอ 
  2. กระบวนการทํางานของเครือขาย   จํานวน  5   ขอ  
  3.  การสื่อสารและสรางความสัมพันธ จํานวน  3   ขอ 
  4. การสนับสนุนจากภายนอก    จํานวน  4   ขอ 

 กําหนดการใหคะแนน เปน 1,2,3,4,5 โดยใช แบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale)  
กําหนดระดับการปฏิบัติกิจกรรม/ความคิดเห็น เปน 5 ระดับ คือ     

 ระดับ 1  หมายถึง   ไมมีการปฏิบัติ/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงนอยที่สุด 
 ระดับ 2  หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงนอย 

ระดับ 3  หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงปานกลางระดับ 4  
หมายถึง   มีการปฏิบัติคอนขางบอย/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงมาก 
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 ระดับ 5  หมายถึง   มีการปฏิบัติบอยครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงมากที่สุด 
 เกณฑการแปลความหมาย ใชแบงคะแนนเฉลี่ย จากคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ต่ําสุด 1 
คะแนน แบงเปน 5 ระดับ โดยการแบงชวงคะแนนเฉลี่ย  (Class Interval) ดังนี้   

 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีระดับการจัดกิจกรรดานนั้น ๆ นอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ นอย 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ มาก 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง        มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ มากที่สุด 

 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ สภาพการ
จัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอโดยการแจกแจงความถี่ และคารอย
ละของคําตอบ สรุปเนื้อหารวมกับตอนที่ 2 
 
การสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้สามารถวัดไดตรงตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  บรรลุ
วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสรางเครื่องมือ 

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลงานที่เกี่ยวของกับกรอบแนวคิดที่ทําการ
วิจัยแลวนํามาเปนแนวทางในการสรางและปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

  1.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถาม
ใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณ ตรวจความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
ในแตละขอของคําถามจากนั้นจึงนําแบบสอบถาม ไปปรับปรุงเนื้อหาและลักษณะของคําถามตามที่
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําเพื่อใหมีความชัดเจนและสมบรูณยิ่งขึ้น 

 2.   การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  2.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) กับผูนําองคกรเครือขาย จังหวัดนนทบุรี 

ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรตัวอยาง จํานวน 40 คน  
  2.2 หาความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา ทําการวิเคราะห    

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.9590 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ทําหนังสือถึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ จํานวน 266 ชุด โดยแนบซอง
ติดแสตมปและจาหนาซอง ระบุช่ือที่อยู ที่ชัดเจนใหสงคืนทางไปรษณีย  

 
การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การประมวลผลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองสมบรูณ สราง
คูมือลงรหัส (Coding Book) และทําการลงรหัสขอมูล  

 2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาประมวลผล โดยใชโปรแกรมทางสถิติ วิเคราะห
พฤติกรรมทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณคาสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้   
  2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไปของเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (Percentage)และ คาเฉลี่ย 
(Mean) 
  2.2 การวิเคราะหการจัดกิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2.3 การวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ดวยการแจกแจงความถี่ และ คารอยละ (Percentage)  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษา สภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ
เก็บขอมูลจากประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ จํานวน 266 เครือขาย               
ที่เปนประชากรตัวอยาง ไดแบบสอบถามกลับคืนมา  ทั้งส้ินจํานวน  199 ชุด  คิดเปนรอยละ 74.81 
โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ  แบงเปน 2 สวน คือ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม และขอมูลทั่วไปของเครือขาย
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยการหาคารอยละและคาเฉลี่ย   
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตระดับอําเภอ โดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่  3 ผลการวิ เคราะหขอมูล  ดานปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะจาก
แบบสอบถามปลายเปด โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ 

 
ตอนที่  1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
 1.1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับอําเภอ จํานวน 199  คน จําแนกตาม เพศ อายุ  และระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูล            
ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน/
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

1.1  เพศ  
       ชาย 
       หญิง 

 
152 
47 

 
76.4 
23.6 

 

 

56 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

สถานภาพสวนบุคคล จํานวน/
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

1.2 อายุ 
      25 – 45 ป 
      46 – 65 ป 
      66  ปขึ้นไป 

 
42 

145 
12 

 
21.1 
72.9 
6.0 

 
 

44.5 

1.4 จบการศึกษาระดับ 
     -  ประถมศึกษา 
     -  มัธยมศึกษา 
     -  อาชีวะศึกษาหรือเทียบเทา 
     -  ปริญญาตรี 
     -  สูงกวาปริญญาตรี 

 
34 

104 
42 
17 
2 

 
17.1 
52.3 
21.1 
8.5 
1.0 

 

                                                                                                                                     N = 199 
 จากขอมูลในตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามคือประธานเครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับอําเภอ จํานวน 199 คน สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 76.4  โดยเฉลี่ยมีอายุ 44.5  ป               
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 52.3    
 
 1.2 ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
 ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอประกอบดวย 
ระยะเวลาในการจัดตั้ง จํานวนกลุมสมาชิกเครือขาย  แรงจูงใจในการจัดตั้ง วัตถุประสงคในการตั้ง 
รายไดเครือขาย และการจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก ผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 

ขอมูลท่ัวไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ จํานวน/
ความถี่ รอยละ 

1. ระยะเวลาในการจัดต้ัง นับถึงป 2551 
-  1 -  6  ป                (ป พ.ศ. 2545 - 2551) 
-  7 – 12 ป               (ป พ.ศ. 2539 – 2544) 

 -  13   ปขึ้นไป         (กอนป พ.ศ. 2539) 

 
84 
68 
47 

 
42.2 
34.2 
23.6 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

ขอมูลท่ัวไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ จํานวน/
ความถี่ รอยละ 

2.  จํานวนกลุมสมาชิกของเครือขายระดับอําเภอ                    
     (กลุมเครือขายระดับตําบล) 
-   นอยกวา  10   กลุมเครือขาย 
-   11 – 15           กลุมเครือขาย 
-    16 – 20          กลุมเครือขาย 
-    มากกวา  20   กลุมเครือขาย 

 
 

18 
78 
91 
12 

 
 

9.1 
39.2 
45.7 
6.0 

3.  แรงจูงใจในการจัดต้ัง (บางเครือขายมีแรงจูงใจมากกวา 1 ขอ) * 
-  การผลักดันของภาครัฐ 
-   ความตองการของชุมชนโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน 
-   การไดเห็นความสําเร็จของเครือขายอื่น 

 
94 
82 
63 

 
47.2 
41.2 
31.6 

4.  วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งเครือขาย 
      (บางเครือขายมีวัตถุประสงคมากกวา 1 ขอ) * 
-  ศูนยกลางในการสรางการเรียนรูและการบริหารจัดการทุนชุมชน 
-  ศูนยกลางในการประสานแหลงทุน/สนับสนุนทุนแกสมาชิก 
-  ศูนยกลางในการใหความรู/ขอมูลขาวสาร/และประสานงานกับสมาชิก 
-  ศูนยกลางในการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายไดแกสมาชิก 

 
 

166 
145 
120 
112 

 
 

83.4 
72.8 
60.3 
56.2 

5. ท่ีมาของรายไดของเครือขาย  
 (บางเครือขายมีกิจกรรมมากกวา 1 ขอ) * 
- การรับฝากเงิน 
- การปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิก 
- การลงทุนเชิงธุรกิจ 

 
 

98 
85 
45 

 
 

49.2 
42.7 
22.6 

6. การจัดสรรผลประโยชนแกสมาชิก  
  (บางเครือขายมีผลประโยชนใหสมาชิกมากกวา 1 ขอ) * 
-ในรูปของการยกระดับและขยายผลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต     
-ในรูปของการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูแกสมาชิก     
-ในรูปของการถือหุนและการใหบริการสมาชิก                         
-ในรูปของการพัฒนาอาชีพและรายได        
-ในรูปของกองทุนสวัสดิการ                                                  

 
 

101 
99 
79 
44 
34 

 
 

50.7 
49.7 
39.7 
22.1 
17.0 
N = 199 

หมายเหตุ * หมายถึง ขอที่เครือขายมีคําตอบมากกวา 1 ขอ 
                ในการคํานวณคารอยละของแตละกิจกรรม คิดจากจํานวนเต็มของเครือขาย 
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X

 จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวา เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอสวน
ใหญ จัดตั้งมาไมเกิน 6 ป (พ.ศ.2545-2551) รอยละ 42.2  มีสมาชิกจํานวน 16 -20 กลุมเครือขาย         
(รอยละ 45.7) แรงจูงใจในการจัดตั้งเกิดจากการผลักดันของภาครัฐ (รอยละ 47.2) และเกิดจากความ
ตองการของชุมชนโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุน (รอยละ 41.2)  วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้ง
เครือขายเพื่อตองการเปนศูนยกลางในการสรางการเรียนรูและการบริหารจัดการทุนชุมชน(รอยละ 
83.4) รองลงมาเพื่อตองการเปนศูนยกลางในการประสานแหลงทุนหรือสนับสนุนทุนแกสมาชิก               
(รอยละ 72.8) รายไดของเครือขายฯสวนใหญ มาจากการรับฝากเงิน(รอยละ 49.2)และการปลอย
สินเชื่อใหสมาชิกกู (รอยละ 42.7) มีการใหผลประโยชนแกกลุมสมาชิกในรูปของการยกระดับและ
ขยายผลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (รอยละ50.7) การพัฒนาการเรียนรูแกกลุมสมาชิก (รอยละ  49.7)  
 
ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 

 เกณฑการจัดระดับกิจกรรม 
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49    หมายถึง  มีระดับการจัดกิจกรรดานนั้น ๆ นอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ นอย 
 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49    หมายถึง       มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ มาก 
 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง        มีระดับการจัดกิจกรรมดานนั้น ๆ มากที่สุด 
 

ตารางที่ 4 การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอในภาพรวม 
การจัดกิจกรรมของเครือขาย  S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานการเรียนรู                                                    2.95 0.68 ปานกลาง 2 
1. การประชุม 
2. การฝกอบรม/สัมมนา 
3. การศึกษาดูงาน 
4. เรียนรูจากการปฏิบัติ 

3.37 
2.76 
2.54 
3.07 

0.79 
0.77 
0.91 
0.84 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
3 
 

2 
ดานการลงทุน 1.95 0.77 นอย 4 
1. การบริการ 
2. การผลิต 

2.47 
1.43 

0.96 
0.86 

นอย 
นอยที่สุด 

1 
2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 60

X
ตารางที่ 4 (ตอ) 

การจัดกิจกรรมของเครือขาย  S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานสวัสิดิการ   2.29 1.03 นอย 3 
1. ดานสุขภาพ  คือ การรักษาพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการ
ออก กําลังกาย การกีฬา ฯลฯ  
2. ดานการศึกษา คือ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอาหาร
กลางวัน อุปกรณการเรียน ฯลฯ  
3. ดานความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน คือ ประกันชีวิต
หมู  ประกันภัยรถยนต  
4. ดานสงเคราะหชุมชน คือ สงเคราะหคนชราผูดอยโอกาส 
คนพิการ  ฌาปนกิจศพ ฯลฯ 

2.26 
 

2.35 
 

1.90 
 

2.66 

1.28 
 

1.20 
 

1.11 
 

1.28 

นอย 
 
นอย 
 
นอย 
 
ปานกลาง 

3 
 

2 
 
 
 

1 

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 3.04 0.87 ปานกลาง 1 
1. การจัดการภายในเครือขาย 
2. กระบวนการทํางานของเครือขาย 
3. การสื่อสารและสรางความสัมพันธ 
4. การสนับสนุนจากภายนอก 

3.23 
3.01 
3.01 
2.88 

0.97 
0.82 
0.87 
0.92 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
2 
3 

รวมทุกดาน 2.56 0.84 ปานกลาง N=199 
 จากขอมูลในตารางที่ 4   ผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิตระดับอําเภอ ประกอบดวยกิจกรรม 4 ดาน คือ  ดานการเรียนรู  ดานการลงทุน  ดาน
สวัสดิการ และดานความเขมแข็งของเครือขาย ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.56) เมือ่
วิเคราะหเปนรายดานพบวา ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายมีการจัดกิจกรรมมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.04) รองลงมาคือ ดานการเรียนรู (คาเฉลี่ย = 2.95)  ดานสวัสดิการ (คาเฉลี่ย = 
2.29) และดานการลงทุน (คาเฉลี่ย = 1.95) โดยมีผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมแตละดาน ดังนี้ 

 ดานการเรียนรูของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.95)  ผลการวิเคราะหพบวา เครือขายมีกิจกรรมการประชุมมากที่สุด  
(คาเฉลี่ย = 3.37) และมีกิจกรรมการศึกษาดูงานนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.54) โดยมีผลการวิเคราะห
กิจกรรมแตละประเด็นดังนี้ 

 ดานการลงทุนของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ภาพรวม อยูใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย = 1.95)  ผลการวิเคราะหพบวา เครือขายมีกิจกรรมดานการบริการอยูในระดับ
นอย (คาเฉลี่ย = 2.47) และดานการผลิต อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 1.43) 
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   ดานสวัสดิการของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ภาพรวม อยูใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.29) ผลการวิเคราะหพบวา เครือขายมีกิจกรรมดานการสงเคราะหชุมชน
มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.66) และมีกิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนอยที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 1.90) 

 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.04) ผลการวิเคราะหพบวา เครือขายมีกิจกรรมดานการ
จัดการภายในเครือขาย มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.23) และมีกิจกรรมดานการสนับสนุนจากภายนอก   
นอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.88) โดยมีผลการวิเคราะหกิจกรรมเปนรายดานดังนี้ 

 
 ดานการเรียนรู 

ตารางที่ 5   การจัดกิจกรรมดานการเรียนรู 
การจัดกิจกรรมดานการเรียนรู  S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานการประชุม                                                               รวม 3.37 0.79 ปานกลาง 1 
1. การจัดประชุมสมาชิกทุกเดือนอยางตอเนื่อง 
2. การเปดกวางและใหโอกาสสมาชิกไดเสนอความคิดเห็น
ตางๆ ในการดําเนินงาน  
3. ในการประชุมมีการนําปญหาอปุสรรคและความตองการของ
สมาชิกมาคิดหาทางออกรวมกัน 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในการประชุม 

2.65 
3.68 

 
3.57 

 
3.57 

0.99 
0.95 
 
0.93 
 
0.92 

ปานกลาง 
มาก 
 
มาก 
 
มาก 

 
1 
 

2 
 

3 
ดานการฝกอบรม/สัมมนา                                                 รวม 2.76 0.77 ปานกลาง 3 
1. คณะกรรมการหรือสมาชิกไดรับการฝกอบรม/สัมมนา
สม่ําเสมอ 
2. วิทยากรจากภายนอกมาใหความรู/ฝกอบรมสม่ําเสมอ 
3. สมาชิกนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาถายทอดตอเพื่อนสมาชิก 
4. การฝกอบรมสมาชิกเพื่อใหเปนวิทยากรกลุมออมทรัพยฯ 

2.72 
 

2.61 
3.09 
2.53 

0.92 
 

0.94 
0.95 
1.02 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2 
 

3 
1 

ดานการศึกษาดูงาน                                                           รวม 2.54 0.91 ปานกลาง 4 
1. การนําคณะกรรมการไปศึกษาดูงานเครือขายอื่นๆ 
2. สมาชิกนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมุมมองรวมกัน  
3. สมาชิกนําสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนากิจกรรม
ของเครือขายฯ 

2.34 
2.57 

 
2.70 

9.40 
1.10 

 
1.08 

นอย 
ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

3 
2 
 

1 
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ตารางที่ 5 (ตอ) 

การจัดกิจกรรมดานการเรียนรู  S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานการเรียนรูจากการปฏิบัติ                                            รวม 3.07 0.84 ปานกลาง 2 
1. การนําบทเรียนจากการทํางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. การนําความรูหรือวิธีการใหม ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติไป
ประยุกต ใช กับการทํางาน 
3. การนําขอคนพบจากการปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จมา
กําหนดแนว ทางการทํางานของเครือขายฯ  
4. การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญๆไวเปนบทเรียน 

3.57 
3.68 

 
3.57 

 
2.65 

0.99 
0.95 

 
0.93 

 
0.92 

มาก 
มาก 
 
มาก 
 
ปานกลาง 

3 
1 
 

2 

รวมทุกดาน 2.95 0.68 ปานกลาง N=199 
 จากขอมูลในตารางที่ 5  ดานการเรียนรู ประกอบดวย การประชุม การอบรม/สัมมนา 

การศึกษาดูงาน และการเรียนรูจากการปฏิบัติ  โดยมีผลการวิเคราะหแตละกิจกรรม ดังนี้ 
 การประชุม ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  = 3.37) ขอที่มีการปฏิบัติมากทีสุ่ด
ในกิจกรรมนี้ คือ การเปดกวางและใหโอกาสสมาชิกไดเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ในการดําเนินงาน 
(คาเฉลี่ย = 3.68) สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การจัดประชุมสมาชิกทุกเดือนอยางตอเนื่อง
(คาเฉลี่ย = 2.65)    
 การอบรม/สัมมนา ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  = 2.76)  ขอที่มีการปฏิบัติ
มากที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ สมาชิกนําส่ิงที่ไดเรียนรูมาถายทอดตอเพื่อนสมาชิก (คาเฉลี่ย = 3.09) 
สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การฝกอบรมสมาชิกเพื่อใหเปนวิทยากรกลุมออมทรัพย เพื่อการ
ผลิต (คาเฉลี่ย = 2.53)    

 การศึกษาดูงาน ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.54) ขอท่ีมีการปฏิบัติมาก
ที่สุดในกิจกรรมนี้ คือสมาชิกนําส่ิงที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนากิจกรรมของเครือขาย 
(คาเฉลี่ย = 2.70)  สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การนําคณะกรรมการไปศึกษาดูงานเครือขาย
อ่ืน ๆ (คาเฉลี่ย = 2.34)   

 การเรียนรูจากการปฏิบัติ  ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.07) ขอท่ีมีการ
ปฏิบัติมากที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ การนําความรูหรือวิธีการใหม ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติไปประยุกต 
ใชกับการทํางานของเครือขายฯ (คาเฉลี่ย = 3.68)  สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญ ๆไวเปนบทเรียน (คาเฉลี่ย = 2.65)   

   สรุปผลการวิเคราะหกิจกรรมดานการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  
2.95)โดยมีกิจกรรม ดานการประชุมมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.37) รองลงมา คือ การเรียนรูจากการ
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ปฏิบัติ  (คาเฉลี่ย = 3.07) การอบรม/สัมมนา (คาเฉลี่ย  = 2.76) และการศึกษาดูงาน (คาเฉลี่ย = 2.54) 
ตามลําดับ 

 
ดานการลงทุน 

ตารางที่ 6   การจัดกิจกรรมดานการลงทุน 
การจัดกิจกรรมดานการลงทุน  S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานการบริการ                                                               รวม 2.47 0.96 นอย 1 
1. การรับฝากเงิน 
2. การใหสมาชิกกูยืม 
3. การรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก 
4. ต้ังศูนยสาธิตการตลาด 

3.30 
2.91 
1.74 
1.93 

1.28 
1.36 
0.99 
1.26 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
นอย 
นอย 

1 
2 
 

3 
ดานการผลิต                                                                   รวม 1.43 0.86 นอยที่สุด 2 
1. การตั้งโรงงานผลิตสินคาอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร 
2. การตั้งโรงสี 
3. การตั้งโรงงานผลิตหรือแปรรูปสินคาการเกษตร 

1.36 
1.40 
1.53 

0.94 
0.99 
1.01 

นอยที่สุด 
นอยที่สุด 
นอย 

2 
3 
1 

รวมทุกดาน 1.95 0.77 นอย N = 199 
 จากขอมูลในตารางที่ 6  การจัดกิจกรรมดานการลงทุนของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิตระดับอําเภอ มีผลการวิเคราะหแตละกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
 ดานบริการ ภาพรวม อยูในระดับนอย  (คาเฉลี่ย  = 2.47) ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดใน
กิจกรรมนี้ คือ การรับฝากเงิน (คาเฉลี่ย = 3.30) สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การรับซ้ือ
ผลผลิตจากสมาชิก (คาเฉลี่ย = 1.74)  

 ดานการผลิต ภาพรวม อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย = 1.43) ขอที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ การตั้งโรงงานผลิตหรือแปรรูปสินคาการเกษตร (คาเฉลี่ย = 1.53) สวนขอท่ีมี
การปฏิบัตินอยที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ การตั้งโรงงานผลิตสินคาอ่ืนๆ ที่ไมใชการเกษตร (คาเฉลี่ย = 
1.36) 

 สรุปผลการวิเคราะหกิจกรรมดานการลงทุน ภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 1.95) 
โดยมีกิจกรรม ดานการบริการ อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 2.47) และดานการผลิต อยูในระดับ
นอยที่สุด  (คาเฉลี่ย  = 1.43) 
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ดานสวัสดิการ 
ตารางที่ 7   การจัดกิจกรรมดานสวัสดิการ 

การจัดกิจกรรมดานสวัสดิการ  S.D. ระดับ ลําดับ 
ดานสวัสดิการ                                                                   
1. ดานสุขภาพ  คือ การรักษาพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการ
ออกกําลังกาย การกีฬา ฯลฯ 
2. ดานการศึกษา คือ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอาหาร
กลางวัน อุปกรณการเรียน ฯลฯ  
3. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คือ ประกันชีวิต
หมู ประกันภัยรถยนต  
4. ดานสงเคราะหชุมชน คือ สงเคราะหคนชราผูดอยโอกาส 
คนพิการ ฌาปนกิจศพ ฯลฯ 

2.26 
 

2.35 
 

1.90 
 

2.66 
 

1.28 
 

1.20 
 

1.11 
 

1.28 
 

นอย 
 
นอย 
 
นอย 
 
ปานกลาง 
 

3 
 

2 
 
 
 

1 

รวมทุกดาน 2.29 1.03 นอย N=199 
 จากขอมูลในตารางที่ 7  การจัดกิจกรรมดานสวัสดิการของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิตระดับอําเภอ ภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.29) โดยมีผลการวิเคราะหแตละ
กิจกรรม ดังตอไปนี้ 
 ดานสุขภาพ  คือ การรักษาพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการออกกําลังกาย การกีฬา ฯลฯ 
อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.26) 
                ดานการศึกษา คือ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อุปกรณการเรียน ฯลฯ 
อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.35) 

 ดานสงเคราะหชุมชน คือ สงเคราะหคนชราผูดอยโอกาส คนพิการ ฌาปนกิจศพ ฯลฯ 
อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย = 2.66) 

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คือ ประกันชีวิตหมู ประกันภัยรถยนต อยูใน
ระดับนอย (คาเฉลี่ย = 1.90) 

สรุปผลการวิเคราะหกิจกรรมดานสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.29) โดย
มีกิจกรรม ดานสงเคราะหชุมชน มากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.66) รองลงมา คือ สวัสดิการดานการศึกษา 
(คาเฉลี่ย = 2.35) สวัสดิการดานสุขภาพ (คาเฉลี่ย = 2.26) และสวัสดิการดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน (คาเฉลี่ย = 1.90) ตามลําดับ 
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ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
ตารางที่ 8   การจัดกิจกรรมดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  S.D. ระดับ ลําดับ 
การจัดการภายในเครือขาย                                               รวม 3.23 0.97 ปานกลาง 1 
1. การบริหารงานภายในเครือขายมีลักษณะยืดหยุนใช
ความสัมพันธ ในการทํางาน มากกวา สั่งการโดยตรง 
2. การจัดหาชองทางการแจงขาวสาร ความรู หรือขอมูลใหม ๆ 
ใหสมาชิกรับรูมากกวา 3 ชองทาง 
3. สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนด ระเบียบขอบังคับ 
และทบทวนใหมได ตามความเหมาะสม 
4. การสํารวจและจัดทําทะเบียนขอมูล กลุม องคกรและ
เครือขาย 
5. การระดมทุนในการบริหารเครือขาย 

3.61 
 

3.45 
 

3.12 
 

3.13 
 

2.85 

1.14 
 

1.14 
 

1.09 
 

1.13 
 

1.14 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

1 
 

2 
 
 
 

3 

กระบวนการทํางานของเครือขาย                                    รวม 3.01 0.82 ปานกลาง 2 
1. จัดกิจกรรม สนับสนุน สงเสรมิ ชวยเหลือ สมาชิก ในรูปการ
ใหความรู คําแนะนํา  หรือ ประสานงบประมาณ 
2. การเชื่อมประสานเครือขาย เชน จัดเวที รวมประชุม 
แลกเปลี่ยนวิทยากร 
3. จัดเวทีถอดบทเรียนที่ประสบผลสําเร็จใหสมาชิกไดรับรู และ
รวบรวม บันทึกเปนหลักฐานเอกสาร 
4. นําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับปรุงการทํางาน 
5. คณะกรรมการมีแผนการทํางานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สม่ําเสมอ 

2.99 
 

2.82 
 

2.74 
 

2.94 
2.89 

1.07 
 

0.98 
 

1.03 
 

1.06 
1.03 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
 
 
 
 
 

2 
3 

การสื่อสารและสรางความพันธ                                  รวม 3.01 0.87 ปานกลาง 3 
1. การมีกิจกรรมใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคเพื่อกระชับ
ความสัมพันธสม่ําเสมอ 
2. สมาชิกมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในเครือขาย 
3. คณะกรรมการเครือขาย เขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ 

2.74 
 

3.11 
3.17 

1.04 
 

0.93 
1.04 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3 
 

2 
1 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  S.D. ระดับ ลําดับ 
การสนับสนุนจากภายนอก                                             รวม 2.88 0.92 ปานกลาง 4 
1. เจาหนาที่พัฒนาชุมชนมาสงเสริมและใหการเรียนรูการ
ดําเนินงานแกเครือขายฯสม่ําเสมอ 
2. พัฒนากรมารวมประชุม/ใหคําปรึกษา/ประสานงานกับ
เครือขายสม่ําเสมอ 
3. การสนับสนุนสื่อหรือชองทางการเรียนรู ตาง ๆ เชน 
คอมพิวเตอร  คูมือหรือแนวทางการทํางาน ขอมูลทาง 
อินเตอรเน็ต รายการวิทยุ  รายการทีวี เอกสารสิ่งพมิพ  
4. หนวยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองคกรเอกชนมาให
ความรู หรือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเครือขาย 

3.30 
 

3.27 
 

2.72 
 
 

2.73 

0.97 
 

0.94 
 

1.06 
 
 

0.98 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 

1 
 

2 
 
 
 
 

3 

รวมทุกดาน 3.04 0.87 ปานกลาง N=199 

 จากขอมูลในตารางที่ 8 การจัดกิจกรรมดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย        
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยมีผลการวิเคราะหแตละกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 ดานการจัดการภายในเครือขายฯ ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.23) ขอที่มี
การปฏิบัติมากที่ สุดในกิจกรรมนี้ คือ การบริหารงานภายในเครือขายมีลักษณะยืดหยุนใช
ความสัมพันธในการทํางานมากกวาสั่งการโดยตรง (คาเฉลี่ย = 3.61) สวนขอที่มีการปฏิบัตินอย
ที่สุด คือ การระดมทุนในการบริหารเครือขาย (คาเฉลี่ย = 2.85) 

 ดานกระบวนการทํางานของเครือขายฯ ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.01) 
ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ จัดกิจกรรมสนับสนุน สงเสริม ชวยเหลือ สมาชิกใน
รูปแบบการใหความรู คําแนะนําหรือ ประสานงบประมาณ (คาเฉลี่ย = 2.99) สวนขอที่มีการปฏิบัติ
นอยที่สุดคือ การจัดเวทีถอดบทเรียนที่ประสบผลสําเร็จใหสมาชิกไดรับรูและรวบรวมบันทึกเปน
หลักฐานเอกสาร (คาเฉลี่ย = 2.74) 

 ดานการสื่อสารและสรางความพันธ ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.01)           
ขอที่มีการปฏิบัติมากที่สุดไดแก คณะกรรมการเครือขายฯเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ 
(คาเฉลี่ย = 3.17) สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดไดแก การมีกิจกรรมใหสมาชิกไดพบปะสังสรรค
เพื่อกระชับความสัมพันธสม่ําเสมอ  (คาเฉลี่ย = 2.74) 

 ดานการสนับสนุนจากภายนอก ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.88) ขอที่มี
การปฏิบัติมากที่สุดในกิจกรรมนี้ คือ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนมาสงเสริมและใหการเรียนรูการ
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ดําเนินงานแกเครือขายฯสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย = 3.30) สวนขอที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด คือ การ
สนับสนุนสื่อหรือชองทางการเรียนรู  ตางๆ เชน คอมพิวเตอร  คูมือหรือแนวทางการทํางาน                
(คาเฉลี่ย = 2.72)  

 สรุปผลการวิเคราะหดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ภาพรวม อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.04) โดยมีกิจกรรมดานการจัดการภายในเครือขายมากที่สุด (คาเฉลีย่ = 
3.23)รองลงมาคือ ดานกระบวนการทํางานของเครือขาย (คาเฉลี่ย = 3.01) ดานการสื่อสารและสราง
ความพันธ (คาเฉลี่ย = 3.01) และดานการสนับสนุนจากภายนอก (คาเฉลี่ย = 2.88) ตามลําดับ  
 
ตอนที่  3  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปดใหแสดง
ความคิดเหน็ โดยนํามาเรยีงลําดับตามความถี่ แลวคิดคารอยละจากจํานวนเต็มของประชากรกลุม
ตัวอยาง จํานวน 199 คน ดังแสดงขอมูลในตาราง ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 9 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จํานวน/
ความถี่ รอยละ 

1. ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 
ปญหา อุปสรรค 
1. การดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง เชน การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู   
2. ขาดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขายอยางตอเนื่อง  
3. คณะกรรมการขาดทักษะในการจัดกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 
1. การไปศึกษาดูงานเครือขายหรือกลุม/องคกร ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเครือขายฯ 
2. การจัดกิจกรรมประสานเชื่อมความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกเครือขายอยาง
ตอเนื่อง 
3. จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมดีเดนของเครือขาย 
4. อบรม เพิ่มพูนความรูและทักษะการเปนวิทยากรกระบวนการ 
5. จัดใหมีแหลงเรียนรูกิจกรรมดีเดนดานตาง ๆ ของเครือขาย  
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จํานวน/
ความถี่ รอยละ 

2. ดานการบริหารจัดการเก่ียวกับทุนดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค 
1 1.ขาดทุนดําเนินการ เนื่องจากสมาชิกยังไมเห็นประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน  
2. ขาดทักษะและประสบการณ ดานการแสวงหาแหลงทุน และการลงทุน 
3. ขาดทักษะและประสบการณดานบริหารจัดการทุน  
ขอเสนอแนะ 
1. สัมมนาคณะกรรมการเครือขายฯเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและการ
เพิ่มเงินทุนของเครือขายฯ  
2. รณรงค/ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานสมัครเปนสมาชิกของเครือขายฯ 
3. การพัฒนาคณะกรรมการเครือขายดานการดําเนินธุรกิจหรือการลงทุน 
4. รณรงค/ประชาสัมพันธการจัดต้ังเครือขายกลุมออมทรัพยฯ 
5. รณรงค/ประชาสัมพันธใหสมาชิกของเครือขายกลุมออมทรัพยฯ เพิ่มเงินสัจจะ 

 
99 
87 
62 

 
64 
58 
45 
30 
29 

 
49.7  
43.7  
31.2  

 
32.2 
29.1 
22.6 
15.1 
14.6 

3. ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชน 
ปญหา อุปสรรค 
1. เครือขายขาดการพัฒนาและยกระดับความรูเพื่อเพิ่มรายได แกสมาชิก 
2. คณะกรรมการเครือขายขาดทักษะ ความรู และประสบการณดานการตลาด และการ
ผลิต 
3.เครือขายขาดแหลงขอมูล ความรู ในการสนับสนุนกิจกรรมตามความตองการของ
สมาชิก 
ขอเสนอแนะ 
1. ฝกอบรมและพัฒนาใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก 
2. สงเสริมอาชีพสมาชิกเพื่อเปนตนแบบ และนําไปขยายผลแกสมาชิกในชุมชน 
3. ศึกษาดูงานการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร ดานอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดานฝมือ
แรงงาน และดานอื่นๆ ระดับอําเภอ 
4. สงเสริมและพัฒนาสินคาที่เปนผลิตภัณฑของชุมชน 
5. สงเสริมการนําภูมิปญญามาพัฒนาใหเกิดรายได 
6. ศึกษาดูงานกลุมที่ประสบความสําเร็จดานการสรางงานสรางรายได 
7. เช่ือมโยงเครือขายเพื่อเพิ่มชองทางการตลาด 
8. สงเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดานการเพิ่มรายได ลดรายจาย และ
ขยายโอกาสแกสมาชิก 

 
98 
68 
64 
52 

 
 
 

98 
96 
77 

 
58 
54 
46 
45 
32 

 
49.2  
34.2 
32.2 
26.1 

 
 
 

49.2  
48.2  
38.5  

 
29.1 
27.1 
23.1 
22.3 
16.1 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จํานวน/
ความถี่ รอยละ 

4. ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางาน 
ปญหา อุปสรรค 
1. คณะกรรมการขาดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง 
2. คณะกรรมการขาดความรูในเรื่องการบริหารจัดการ 
3. เอกสารหลักฐานยังไมเปนระบบ 
4. กรรมการตองทําหลายหนาที่ทําใหการทํางานไมเต็มที่ 
5. การจัดทําเอกสารหลักฐานการเงินไมเปนปจจุบัน 
ขอเสนอแนะ 
1. การฝกอบรมทบทวนบทบาทคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯ 
2. การประชุมคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯเดือนละครั้ง 
3. การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือขายระดับอําเภอ 
4. สัญจรแนะนําการจัดทําบัญชีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
5. ตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินตางๆ ของกลุมโดยคณะกรรมการเครือขายฯ 
6. การใหความรูคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
7.ปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหเปนปจจุบัน 

 
72 
66 
64 
61 
37 

 
79 
68 
59 
49 
33 
15 
14 

 
36.2  
33.2  
32.2  
30.6 
18.6 

 
39.7 
34.2 
29.6 
24.6 
16.6 
7.5 
7.03 
N = 199 

 จากขอมูลในตารางที่ 9  ผลการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ในการดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ดังตอไปนี้ 

 ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู  ปญหา อุปสรรค ที่พบมาก คือ การดําเนิน
กิจกรรมไมตอเนื่อง เชน การประชุม/สัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 
45.2) รองลงมาคือ ขาดการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือขายอยางตอเนื่อง (รอยละ 44.2)  

  ขอเสนอแนะ ดานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูที่พบมาก คือ การไปศึกษาดูงาน
เครือขายหรือกลุม/องคกร ที่ประสบความสําเร็จเพื่อทําไปเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและสมาชิกเครือขายฯ (รอยละ 43.7) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมประสานเชื่อม
ความสัมพันธทั้งภายในและภายนอกเครือขายอยางตอเนื่อง (รอยละ 33.2)  

 ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการ ปญหา อุปสรรค ที่พบมาก คือ ขาดแคลน
ทุนดําเนินการ เนื่องจากสมาชิกยังไมเห็นประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน  (รอยละ 49.7) รองลงมา 
คือ ขาดทักษะและประสบการณ ดานการแสวงหาแหลงทุน และการลงทุน (รอยละ 43.7) 
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 ขอเสนอแนะ ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการ ที่พบมาก คือ สัมมนา
คณะกรรมการเครือขายฯ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมและการเพิ่มทุนของเครือขายฯและการ
เพิ่มเงินทุน            (รอยละ 32.2) รองลงมา คือ รณรงค/ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานสมัครเปน
สมาชิกของเครือขายกลุมออมทรัพยฯ (รอยละ 29.1) 

 ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชน ปญหา อุปสรรค ที่พบมาก คือ เครือขายขาดการ
พัฒนาและยกระดับความรูเพื่อเพิ่มรายได แกสมาชิก (รอยละ 49.2) รองลงมา คือ เครือขายขาด
แหลงขอมูล ความรู ในการสนับสนุนกิจกรรมตามความตองการของสมาชิก (รอยละ 34.2) 

 ขอเสนอแนะ ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชนที่พบมากที่สุด  คือ ฝกอบรมและ
พัฒนาใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก (รอยละ 49.2) รองลงมาคือ สงเสริมอาชีพสมาชิกเพื่อ
เปนตนแบบ และนําไปขยายผลแกสมาชิกในชุมชน (รอยละ 48.2)  

 ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางาน  ปญหา  อุปสรรค  ที่พบมาก  คือ 
คณะกรรมการขาดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง(รอยละ 36.2) รองลงมา คือ คณะกรรมการขาด
ความรูในเรื่องการบริหารจัดการ(รอยละ 33.2)  

   ขอเสนอแนะ ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางานที่พบมากที่สุดคือ ฝกอบรม
ทบทวนบทบาทคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯ(รอยละ 39.7) ประชุมคณะกรรมการเครือขาย
กลุมออมทรัพยฯเดือนละครั้ง (รอยละ 34.2)  

 
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู ของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ การดําเนินกิจกรรมไมตอเนื่อง เชน การประชุม การศึกษางาน 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การไปศึกษาดูงานเครือขายหรือ
กลุม/องคกร ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและ
สมาชิกเครือขายฯ 

 ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการ ของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับอําเภอ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ ขาดแคลนทุนดําเนินการเนื่องจากสมาชิกยังไมเห็น
ประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ สัมมนาคณะกรรมการ
เครือขายฯ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขายฯ และการเพิ่มเงินทุน 

 ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชน ของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ เครือขายขาดการพัฒนาและยกระดับความรูเพื่อเพิ่มรายได แก
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สมาชิก โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรมและพัฒนาใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพ
หลัก  

 ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางาน ของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ระดับอําเภอ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก  คือ คณะกรรมการขาดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดย
มีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรมทบทวนบทบาทคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯ  

 
 

สรุปผลการวิเคราะห  
 
1. ขอมูลท่ัวไป 
             1.1 สถานภาพสวนตัวของประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ
สวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 76..4  โดยมีอายุเฉล่ีย 44.5  ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 
52.3  
  1.2 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอสวนใหญ จัดตั้งมาแลวไมเกิน 6  
ป (พ.ศ. 2545-2551) แตละเครือขายมีจํานวนกลุมสมาชิกระหวาง 16-20 กลุมเครือขาย  แรงจูงใจใน
การจัดตั้งเกิดจากการผลักดันของภาครัฐมากที่สุด วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งเพื่อตองการเปน
ศูนยกลางในการสรางการเรียนรูและการบริหารจัดการทุนชุมชนมากที่สุด รายไดของเครือขายมา
จากการรับฝากเงินและการปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิก และมีผลประโยชนตอบแทนสมาชิกในรูป
ของการยกระดับและขยายผลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต               มากที่สุด             
 
2. การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
      การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ประกอบดวยการ
เรียนรู การลงทุน  การจัดสวัสดิการ และการสรางความเขมแข็งของเครือขาย  พบวา การจัด
กิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย = 2.56) ผลการวิเคราะหเปนรายดานเรียงตามลําดับการจัดกิจกรรม ดังนี้ ดานการสราง
ความเขมแข็งของเครือขาย (คาเฉลี่ย = 3.04) ดานการเรียนรู (คาเฉลี่ย = 2.95)  ดานสวัสดิการ 
(คาเฉลี่ย = 2.29)  และ ดานการลงทุน  (คาเฉลี่ย = 1.95) สรุปผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมเปน 
รายดานไดดังนี้ 
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 ดานการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  2.95)โดยมีกิจกรรม ดานการ
ประชุมมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.37) รองลงมา คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติ  (คาเฉลี่ย = 3.07) การ
อบรม/สัมมนา (คาเฉลี่ย  = 2.76) และการศึกษาดูงาน (คาเฉลี่ย = 2.54) ตามลําดับ 

 ดานการลงทุนภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 1.95) โดยมีกิจกรรม ดานการ
บริการ อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 2.47) และดานการผลิต อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย  = 1.43) 

 ดานสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.29) โดยมีกิจกรรม ดานการ
สงเคราะหชุมชนมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.66) รองลงมาคือ ดานการศึกษา (คาเฉลี่ย = 2.35) ดาน
สุขภาพ (คาเฉลี่ย = 2.26) และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเฉลี่ย = 1.90) ตามลําดับ 

 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง       
(คาเฉลี่ย = 3.04) โดยมีกิจกรรมดานการจัดการภายในเครือขายมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.23) รองลงมา
คือ ดานกระบวนการทํางานของเครือขาย (คาเฉลี่ย = 3.01) ดานการสื่อสารและสรางความพันธ 
(คาเฉลี่ย = 3.01) และดานการสนับสนุนจากภายนอก (คาเฉลี่ย = 2.88) ตามลําดับ  

 
3. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู  ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ การดําเนินกิจกรรม
ไมตอเนื่อง เชน การประชุม การศึกษางาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยมีขอเสนอแนะที่พบ
มาก คือ การไปศึกษาดูงานเครือขายหรือกลุม/องคกร ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเครือขายฯ 

 ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ ขาดแคลน
ทุนดําเนินการเนื่องจากสมาชิกยังไมเห็นประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน โดยมีขอเสนอแนะที่
พบมาก คือ สัมมนาคณะกรรมการเครือขายฯ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขายฯ 
และการเพิ่มเงินทุน 

 ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชน ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ เครือขายขาดการ
พัฒนาและยกระดับความรูเพื่อเพิ่มรายได แกสมาชิก โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรม
และพัฒนาใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก  

 ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางาน  ปญหา อุปสรรคที่พบมาก   คือ 
คณะกรรมการขาดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรม
ทบทวนบทบาทคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง สภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ

อําเภอ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปและสภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตระดับอําเภอ กลุมประชากรตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก เครือขายกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ จํานวน 877 เครือขาย และกลุมประชากรตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ัง
นี้ ไดจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ตามภูมิภาค ไดเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอตัวอยาง 266 
เครือขาย  ผูตอบแบบสอบถาม คือ ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อผลิต จํานวน 199 คน คิดเปน
รอยละ 74.81 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น ได
คาความเชื่อมั่น 0.9590 วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ดวยการแจกแจงความถี่ และคํานวณ หาคารอยละ (Percentage)  
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาสภาพการจดักิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพือ่การผลิตระดบัอําเภอ ได              
ทราบขอคนพบตามวตัถุประสงคของการวจิัย ดังนี ้

1. ขอมูลท่ัวไป 
             1.1 สถานภาพสวนตัวของประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ
สวนใหญเปนเพศชาย  รอยละ 76..4  โดยมีอายุเฉล่ีย 44.5  ป จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 
52.3  
  1.2 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอสวนใหญ จัดตั้งมาแลวไมเกิน 6  
ป (พ.ศ. 2545-2551) แตละเครือขายมีจํานวนกลุมสมาชิกระหวาง 16-20 กลุมเครือขาย  แรงจูงใจใน
การจัดตั้งเกิดจากการผลักดันของภาครัฐมากที่สุด วัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งเพื่อตองการเปน
ศูนยกลางในการสรางการเรียนรูและการบริหารจัดการทุนชุมชนมากที่สุด รายไดของเครือขายมา
จากการรับฝากเงินและการปลอยสินเชื่อใหแกสมาชิก และมีผลประโยชนตอบแทนสมาชิกในรูป
ของการยกระดับและขยายผลกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตมากที่สุด             
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2. การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
      การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ประกอบดวยการ
เรียนรู การลงทุน  การจัดสวัสดิการ และการสรางความเขมแข็งของเครือขาย  พบวา การจัด
กิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย = 2.56) ผลการวิเคราะหเปนรายดานเรียงตามลําดับการจัดกิจกรรม ดังนี้ ดานการสราง
ความเขมแข็งของเครือขาย (คาเฉลี่ย = 3.04) ดานการเรียนรู (คาเฉลี่ย = 2.95)  ดานสวัสดิการ 
(คาเฉลี่ย = 2.29)  และ ดานการลงทุน  (คาเฉลี่ย = 1.95) สรุปผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมเปน 
รายดานไดดังนี้ 
 ดานการเรียนรู ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  2.95)โดยมีกิจกรรม ดานการ
ประชุมมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.37) รองลงมา คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติ  (คาเฉลี่ย = 3.07) การ
อบรม/สัมมนา (คาเฉลี่ย  = 2.76) และการศึกษาดูงาน (คาเฉลี่ย = 2.54) ตามลําดับ 

 ดานการลงทุนภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 1.95) โดยมีกิจกรรม ดานการ
บริการ อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย  = 2.47) และดานการผลิต อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉลี่ย  = 1.43) 

 ดานสวัสดิการ ภาพรวมอยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.29) โดยมีกิจกรรม ดานการ
สงเคราะหชุมชนมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 2.66) รองลงมาคือ ดานการศึกษา (คาเฉลี่ย = 2.35) ดาน
สุขภาพ (คาเฉลี่ย = 2.26) และดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คาเฉลี่ย = 1.90) ตามลําดับ 

 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย  ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง       
(คาเฉลี่ย = 3.04) โดยมีกิจกรรมดานการจัดการภายในเครือขายมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 3.23) รองลงมา
คือ ดานกระบวนการทํางานของเครือขาย (คาเฉลี่ย = 3.01) ดานการสื่อสารและสรางความพันธ 
(คาเฉลี่ย = 3.01) และดานการสนับสนุนจากภายนอก (คาเฉลี่ย = 2.88) ตามลําดับ  

 
3. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 ดานการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู  ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ การดําเนินกิจกรรม
ไมตอเนื่อง เชน การประชุม การศึกษางาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยมีขอเสนอแนะที่พบ
มาก คือ การไปศึกษาดูงานเครือขายหรือกลุม/องคกร ที่ประสบความสําเร็จเพื่อนําไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเครือขายฯ 

 ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการ ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ ขาดแคลน
ทุนดําเนินการเนื่องจากสมาชิกยังไมเห็นประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน โดยมีขอเสนอแนะที่
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พบมาก คือ สัมมนาคณะกรรมการเครือขายฯ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขายฯ 
และการเพิ่มเงินทุน 

 ดานการสรางงานและรายไดแกชุมชน ปญหา อุปสรรคที่พบมาก คือ เครือขายขาดการ
พัฒนาและยกระดับความรูเพื่อเพิ่มรายได แกสมาชิก โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรม
และพัฒนาใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก  

 ดานการพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางาน  ปญหา อุปสรรคที่พบมาก   คือ 
คณะกรรมการขาดการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะที่พบมาก คือ การฝกอบรม
ทบทวนบทบาทคณะกรรมการเครือขายกลุมออมทรัพยฯ  

 
 

 
การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
พบวา ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย   
44.5  ป ขึ้นไป มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนสวนใหญ รองลงอยูในระดับมัธยมศึกษา  
 จากผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
พบวา สวนใหญจัดตั้งขึ้น ระหวางป พ.ศ. 2545 -2551 ซ่ึงเปนชวงเวลาหลังจากที่กรมการพัฒนา
ชุมชนมีนโยบาย ใหทุกจังหวัดสนับสนุนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตรวมตัวกันเปนเครือขายใน
ระดับตาง ๆ ทั้งระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และเขต ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา และพบวา
แรงจูงใจในการจัดตั้งเครือขายฯ เกิดจากการผลักดันของภาครัฐและเกิดจากความตองการของ
ชุมชนเองโดยมีภาครัฐใหการสนับสนุนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนเร่ืองปกติที่เครือขายฯ
ดังกลาว เกิดจากหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนมาตั้งแตตน ในประเด็นดังกลาว หากหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของไดเขามาทําหนาที่ตามบทบาท โดยดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการสรางหรือจัดตั้ง
เครือขายดวยแลว ยอมกอใหเกิดประโยชนกับเครือขายอยางแทจริง ในกรณีตรงกันขามหาก
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของเรงรีบดําเนินการเพื่อสนองตอบนโยบายโดยไมพิจารณาถึง ความพรอมในการ
จัดตั้งเครือขาย ตอมาไมนานเครือขายก็จะลมสลายไป เนื่องจากสมาชิกยังไมมีความเขาใจที่ชัดเจน
ในวัตถุประสงคและเปาหมายของการมารวมตัวกันเปนครือขาย  ซ่ึงสอดคลองกับสุจินดา           
ชุณหชาคร ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจชุมชน คือ 
นโยบายจากรัฐอันเปนปจจัยความสัมพันธภายนอกที่เขามาชี้นําและเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชน สวนปจจยั
ภายนอก คือ ผูนําและสมาชิกในชุมชน ซ่ึงยึดหลักการธุรกิจชุมชนดวยการใชหลักคิดแบบภูมิ
ปญญาและการสืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษ รวมทั้งหลักแหงการพึ่งตนเอง ดวยวิธีการออมและไม
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ขยายธุรกิจเกินกําลังเปนส่ิงสําคัญ ทําใหไมตองพึงพาเงินทุนจากภายนอก ทําใหชุมชนเขมแข็งและ
สามารถดําเนินธุรกิจชุมชนไดยั่งยืนและจากขอมูลท่ัวไปพบวา เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตระดับอําเภอ มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเครือขายฯเพื่อเปนศูนยกลางในการสรางการเรียนรูแก
สมาชิกและการบริหารจัดการทุนชุมชน และเพื่อเปนศูนยกลางในการประสานแหลงทุน/สนับสนุน
ทุนแกสมาชิก ในขณะที่ผลการวิเคราะหพบวาเครือขายฯมีการจัดกิจกรรมดานการเสริมสรางความ
เขมแข็งและดานการเรียนรูมากกวาดานการลงทุนและดานสวัสดิการ ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ัวไป
ที่พบวา เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอใหความสําคัญกับการยกระดับและขยาย
ผลกลุมออมทรัพยและพัฒนาการเรียนรูแกสมาชิก สอดคลองกับ ยุวัฒน วุฒิเมธี ที่กลาว วา
วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต คือ การพัฒนาคนโดยใหการอบรมศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองและสมาชิกเปนสําคัญ สวนการจัดบริการเกี่ยวกับออมทรัพย การกูยืม และกิจกรรม 
อ่ืน ๆ เปนวัตถุประสงครองที่ ใชเปนสื่อใหสมาชิกไดมี มีโอกาสไดพบปะ ปรึกษาหารือกัน อยู
เสมอตอเนื่องกันไปมิใหขาดตอน  

การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ ซ่ึงประกอบดวยการ
จัดกิจกรรม ดานการเรียนรู ดานการลงทุน ดานสวัสดิการ และดานการเสริมสรางความเขมแข็งของ
เครือขายฯ มีประเด็นการจัดกิจกรรมที่นาสนใจควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

 1. การจัดกิจกรรมดานการเรียนรูและดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
 ผลการวิเคราะห พบวาดานการเรียนรูและดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 

มีกิจกรรมที่สอดคลองสัมพันธกัน   เนื่องจากดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย 
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการและกระบวนการทํางานของเครือขายอันเปนกลไกหลักในการ
ดําเนินงานและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของเครือขาย สําหรับกิจกรรมดานการเรียนรู มีบทบาท
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายใหมากขึ้น ซ่ึงจากผลการวิเคราะหกิจกรรมทั้งสองดาน
อยูในระดับที่ใกลเคียงและมีลักษณะของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยกิจกรรมที่สงเสริมการ
เรียนรูใหแกสมาชิก ประกอบดวย การประชุม การฝกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน และ เรียนรู
จากการปฏิบัติ สําหรับกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ซ่ึงเปนกลไกหลักที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนเครือขาย ประกอบดวย การจัดการภายในเครือขาย  กระบวนการทํางานของ
เครือขาย การสื่อสารและสรางความสัมพันธ และ การสนับสนุนจากภายนอก โดยกิจกรรมการ
เรียนรูจะเปนไปในลักษณะของการนําความรูในเชิงปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เพื่อตอบปญหา
ในเชิงปฏิบัติเปนพื้นฐาน ซ่ึงใชวิธีการเรียนรูหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งวิธีการพูดคุยกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน มีลักษณะของการแบงปนความรูใหแกกัน
และเมื่อไดรับความรูใหม ๆจากภายนอกก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูและทดลองปฏิบัติ  
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 สําหรับการบริหารจัดการภายใน ใชวิ ธีการบริหารงานในลักษณะที่ยืดหยุนใช
ความสัมพันธในการทํางานมากกวาสั่งการซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของเครือขายที่ ใชวิธีการ
ประสานงานและเชื่อมความสัมพันธในแนวราบมากกวาแนวดิ่ง และใหความสําคัญในดานการ
ส่ือสารภายในเครือขายฯ เนื่องจากพบวา เครือขายสวนใหญมีการจัดหาชองทางการแจงขาวสาร 
ความรู หรือขอมูลใหม ๆใหสมาชิกรับรูมากกวา 3 ชองทาง และสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการ
กําหนด ระเบียบขอบังคับ ตามความเหมาะสม มีการสํารวจ จัดทําทะเบียนขอมูล มีการระดมทุน มี
การจัดกิจกรรมในลักษณะสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือสมาชิกในรูปแบบ การใหความรู คําแนะนํา 
หรือ ประสานงบประมาณ  มีการจัดเวทีถอดบทเรียนใหสมาชิกไดรับรู มีการรวบรวมบันทึกเปน
หลักฐานเอกสาร มีการเชื่อมประสานเครือขายอื่น มีแผนการทํางานและติดตามผลการปฏิบัติงาน มี
การติดตอสรางความสัมพันธกับสมาชิก เชน คณะกรรมการ เขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ  มี
การจัดกิจกรรมใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคเพื่อกระชับความสัมพันธ  สวนการสนับสนุนจาก
ภายนอก จะมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชนมาสงเสริมและใหการเรียนรูการดําเนินงาน มารวมประชุม มา
ใหคําปรึกษา มาประสานงานกับเครือขายฯ นอกจากนี้ก็มีหนวยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ
องคกรเอกชนมาใหความรู หรือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายฯ  หนวยงานภายนอกมีการ
สนับสนุนสื่อหรือชองทางการเรียนรู ตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร คูมือหรือแนวทางการทํางาน ขอมูลทาง 
อินเตอรเน็ต รายการวิทยุ รายการทีวี และเอกสารสิ่งพิมพ  
 จากกิจกรรมที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กิจกรรมดานการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายมีลักษณะของการบริหารจัดการที่คอนขางเปนระบบและมีกิจกรรมในลักษณะที่
สงเสริมกระบวนการเรียนรู ที่ผสานเชื่อมโยงกิจกรรม หลาย ๆ ดานเขาไวดวยกัน โดยเนนการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของเครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชนที่มี
เปาหมายเพื่อการพัฒนาบุคคลและชุมชน ซ่ึงจะตองดําเนินควบคูไปกับการสรางเครือขายใหมีความ
เขมแข็ง ในดานการสนับสนุนจากภายนอกพบวา มีหนวยงานตาง ๆใหการสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชน สอดคลองกับ ผลการศึกษาวิจัย
ของสายพิรุณ นอยรอด  เรื่องกระบวนการดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับ บทบาทของ
นักพัฒนาในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยเฉพาะ
ทีมงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาเครือขายฯ ซ่ึงสอดคลองกับกิจกรรมสําคัญในความเปน เครือขาย คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน และการดําเนิน
กิจกรรมตองใชวิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับ ประเวศ  วะสี  ที่กลาววา การเรียนรูจะตองผาน
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วิธีการหลายอยาง เชน การจัดกิจกรรม การพบปะพูดคุย  การประชุม อบรม ดูงาน สัมมนา เปนตน 
เพื่อใหไดขอมูลใหมอันจะนํามาซึ่งการสรางภูมิปญญา  และสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยการ
ดําเนินงานวิสาหกิจชุมชนของ สายพิรุณ นอยศิริ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน ดานการเรียนรูรวมกันขององคกร พบวา มีการเรียนรูและชองทางการเรียนรูที่
หลากหลายรูปแบบ กลาวคือ การเรียนรูจากภายใน ไดแก การรับขอมูลขาวสาร การเขารวมประชุม 
การสื่อสารขององคกรผานคณะกรรมการ การเรียนรูโดยผานการปฏิบัติงานรวมกัน แลวนํามาสรุป
เปนบทเรียนเพื่อพัฒนาการทํางานใหกาวหนายิ่งขึ้น การเรียนรูจากภายนอกไดแก การแลกเปลี่ยน
กับคณะศึกษาดูงานจากภายนอก การที่ผูนําไดมีโอกาสเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรมตาง ๆ ซ่ึง
จะเห็นไดวา เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ มีลักษณะและวิธีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู ที่หลากหลายบนการพึ่งพาอาศัยกัน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการเปนเครือขาย คือ 
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกิจกรรมบนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน   
 จากขออภิปรายขางตน สามารถนํามาใชอธิบายปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมดานการเรียนรูและดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายไดชัดเจน วามีความ
สอดคลองสัมพันธกัน โดยกิจกรรมการเรียนรูเปนสวนชวยสนับสนุนและสงผลใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูในการขับเคลื่อนเครือขายไปสูความเขมแข็งของเครือขายในที่สุด 

 2. การจัดกิจกรรมดานการลงทุนและดานสวัสดิการ 
 ผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมดานการลงทุนและดานสวัสดิการ มีความสอดคลอง

สัมพันธกัน แตยังอยูในระดับคอนขานอย แตเมื่อพิจารณาดูจากวัตถุประสงคในการจัดตั้งเครือขายฯ 
พบวา เครือขายฯตองการเปนศูนยกลางในการสรางการเรียนรูแกสมาชิกและการบริหารจัดการทุน
ชุมชนมากที่สุด ดังนั้น การที่เครือขายฯ มีกิจกรรมดานการลงทุนในเชิงธุรกิจคอนขางนอย อาจเเปน
เพราะวาเครือขายมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะของการสรางการเรียนรูมากกวา ดําเนินการใน
ลักษณะการลงทุนเชิงธุรกิจ อีกอยางสมาชิกเครือขายเองก็ไดมีการดําเนินกิจกรรมในดานการลงทุน
อยูแลว ประกอบกับสาเหตุจากการที่เครือขายฯ ขาดความรู ประสบการณ และทักษะในการดําเนิน
ธุรกิจ อีกทั้งยังไมมีกิจกรรมที่ทําใหสมาชิกเห็นประโยชนอยางชัดเจนจึงทําใหมีกิจกรรมดานนี้ใน
ระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับ ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการที่พบวา 
เครือขายฯ ขาดแคลนทุนดําเนินการเนื่องจากสมาชิกยังไมเห็นประโยชนที่ชัดเจนในการระดมทุน 
รวมทั้งคณะกรรมการขาดความรู ทักษะและประสบการณ ดานการบริหารจัดการทุน และสอดคลองกบั
งานวิจัยของ พิมพรรณ พันธศรี ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การสรางเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ดวยเวทีประชาคม ผลการศึกษาพบวา ปญหาของการพัฒนาเครือขายระดับอําเภอและระดับจังหวัด
ที่สําคัญ คือ การขาดความรูเร่ืองเครือขายและการบริหารเครือขาย และไมมีเงินทุนในการดําเนิน
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กิจกรรม จึงดําเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง สอดคลองกับหลักการจัดการธุรกิจ
เบื้องตน ที่วาการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ผูประกอบการหรือผูจัดการจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจ 
องคประกอบตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจ และคุณลักษณะทั่วไปของธุรกิจ เพื่อเปนความรูเบื้องตนใน
การบริหารและจัดการในธุรกิจประเภทนั้น ๆ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหกิจกรรมดานการลงทุนของ
เครือขายอยูในระดับนอยกวาดานอื่น 

 จากขออภิปรายขางตน สามารถนํามาใชอธิบายปรากฏการณจริงที่เกิดขึ้นในการจัด
กิจกรรมดานการลงทุนและดานสวัสดิการไดชัดเจน วามีความสอดคลองสัมพันธกัน โดยกิจกรรม
การลงทุนมีสวนสนับสนุน และสงผลใหเกิดการจัดสวัสดิการตามมา 
 จากที่กลาวมาขางตนพบวา การจัดกิจกรรมและองคประกอบโดยรวมของเครือขายกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ โดยทั่วไปมีลักษณะรูปแบบที่ผสมผสานเชื่อมโยงกันระหวาง
เครือขายการเรียนรู เครือขายกิจกรรม เครือขายสนับสนุนทุน และเครือขายทรัพยากร โดยมีลักษณะ
ของเครือขายการเรียนรูและเครือขายกิจกรรมคอนขางชัดเจนกวาดานอื่น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ
ในรูปแบบทางสังคมวิทยา จะเห็นไดวา เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ มีลักษณะ
ของการเปนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู เครือขายติดตอส่ือสาร และเครือขายความสัมพันธ ซ่ึง
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งเครือขายฯ ในประเด็นที่ตองการเปนศูนยกลาง ในการสราง
การเรียนรูแกสมาชิก ดวยเหตุนี้จึงทําใหผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรม ดานการเรียนรูและดานการ
เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายสูงกวาดานอื่น แตทั้งนี้เครือขายฯเอง ก็ตองมีความพรอม
ทางดานงบประมาณและทรัพยากรดวย ซ่ึงสอดคลองกับ สันติภพ ไกรกิจราษฏร ที่ไดศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการเครือขายการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอเมืองเชียงราย ที่พบวา 
ดานระบบบริหารจัดการเครือขายการเรียนรู เกี่ยวกับงบประมาณ ปจจัยหลักที่จะทําใหการบริหาร
จัดการเครือขายฯประสบผลสําเร็จคือ เร่ืองงบประมาณ เกี่ยวกับบุคลากรพบวา บุคลากรที่จะมา
ดําเนินการใหเครือขายประสพผลสําเร็จมีนอย เนื่องจากขาดความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ขาดการประสานกับฝายตาง ๆ จากผลการวิเคราะหการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตระดับอําเภอทั้ง 4 ดาน ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาทุกกิจกรรมมีความสัมพันธกันและ
สงผลกระทบซึ่งกันและกัน  
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ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะจากการวจิยั  

         จากผลการวจิยั สภาพการจดักิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ
อําเภอ ผูวิจยัมขีอเสนอแนะ ดังนี ้
 1. 1 หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ ควรมีการฝออบรมทบทวนบทบาท คณะกรรมการ
เครือขายกลุมออมทรัพยระดับอําเภอ ในเรื่องวัตถุประสงคในการจัดตั้งเครือขาย จัดบริหารจัดการ
เครือขาย  และแนวทางการพัฒนาเครือขาย เปนระยะเวลาที่สม่ําเสมอและตอเนื่อง 

 1.2  หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของ ควรจัดมีเวที ระดับ จังหวัด ระดับเขตหรือระดับภาค และ
ระดับประเทศ เพื่อใหเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดมาพบประเพื่อยกระดับและขยายผลการ
ดําเนินงานในเครือขายของตนเอง 

 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรศึกษาวิจัยการบริหารจัดการเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในระดับตาง ๆ
โดยศึกษาเชิงลึกในบางประเด็น เชน ในบทบาทของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในการ
เปนแกนหลักในการบริหารจัดการทุนชุมชนในทุกภูมิภาค โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหได
รูปแบบและวิธีการดําเนินงานของแตละพื้นที่ 
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แบบสอบถาม 
ประธานเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 

เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  
               ใหทําเครื่องหมาย ( / ) หรือเติม คํา หรือ ตัวเลข หนาขอความใหตรงตามความเปนจริง  
 1.1  ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ                                              ชาย                                                   หญิง 
2.  
3. อายุ                                            25 – 35 ป                                           36 – 45 ป 

                                                          46 – 55 ป                                           56 – 65 ป                   

        65  ปขึ้นไป 
4. จบการศึกษา         

                                                     ประถมศึกษา                                     มัธยมศึกษา 

                                            อาชีวะศึกษา/เทียบเทา                      ปริญญาตรี      

                                                          สูงกวาปริญญาตรี                          
 
1.2  ขอมูลสภาพทั่วไปของเครือขายฯ 
       1. เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ จัดต้ังเมื่อ ป พ.ศ. ................. 

2. มีกลุมสมาชิกที่เปนเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับตําบล จํานวน ................กลุมเครือขาย  
3. แรงจูงใจการจัดต้ังเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอเกิดจาก 

1  ............................................... 
                       2. …......……………………… 
                       3………………………………..           
5. วัตถุประสงคของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ เพื่อ  
  1. ................................................. 
                       2. ................................................. 
                       3. ................................................. 
6.   ที่มาของรายไดเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ มาจาก  
                      1................................................... 
                      2................................................... 
                      3...................................................                                                                    
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  7.   ผลประโยชนที่เครือขายใหแกสมาชิก มีดังนี้   
                           1................................................        
                           2……………………………….                                                

                          3………………………………..           

ตอนที่ 2  การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในขอความขางลางนี้ ใหตรงกับสิ่งที่ทานปฏิบัติมากที่สุด    

เกณฑการใหคะแนน 
ระดับนอยที่สุด  หมายถึง   ไมมีการปฏิบัติ/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงนอยที่สุด 
ระดับนอย          หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงนอย 
ระดับปานกลาง  หมายถึง   มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงปานกลาง 
ระดับมาก           หมายถึง   มีการปฏิบัติคอนขางบอย/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงมาก 
ระดับมากที่สุด   หมายถึง   มีการปฏิบัติบอยครั้ง/มีความคิดเห็นวาเปนความจริงมากที่สุด 

1. ดานการเรียนรู 
ระดับการจัดกิจกรรม (ป2548-2450) 

การจัดกิจกรรมดานการเรียนรู มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

1.1 การประชุม 
1) การประชุมสมาชิกจากทุกเดือนอยางตอเนื่อง      
2) การเปดกวางและใหโอกาสสมาชิกไดเสนอความคิดเห็น
ตางๆในการดําเนินงาน  

     

3) การประชุมมีการนําปญหาอุปสรรคและความตองการของ
สมาชิกมาคิดหาทางออกรวมกัน 

     

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในการประชุม      
1.2 การฝกอบรม/สัมมนา 
1) คณะกรรมการหรือสมาชิกไดรับการฝกอบรม/สัมมนา
สม่ําเสมอ 

     

2) วิทยากรจากภายนอกมาใหความรู/ฝกอบรมสม่ําเสมอ      
3. สมาชิกนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาถายทอดตอเพื่อนสมาชิก 
4. การฝกอบรมสมาชิกเพื่อใหเปนวิทยากรกลุมออมทรัพยฯ 

     

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

87

ระดับการจัดกิจกรรม (ป2548-2450) 
การจัดกิจกรรมดานการเรียนรู มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.3 การศึกษาดูงาน 
1) การนําคณะกรรมการไปศึกษาดูงานเครือขายอื่นๆ      
2) สมาชิกนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและมุมมองรวมกัน  

     

3) นําสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนากิจกรรมของ
เครือขายฯ 

     

1.4 การเรียนรูจากกการปฏิบัติ 
1) การนําบทเรียนจากการทํางานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
สม่ําเสมอ 

     

2) การนําความรูหรือวิธีการใหม ๆ ที่ไดจากการปฏิบัติไป
ประยุกต ใชกับการทํางาน 

     

3) การนําขอคนพบจากการปฏิบัติที่ประสพผลสําเร็จมากําหนด
แนวทางการทํางานของเครือขายฯ  

     

4) การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติที่สําคัญๆไวเปนบทเรียน      
 
2.ดานการลงทุน 

ระดับการจัดกิจกรรมฯ (ป2548-2550) 
การจัดกิจกรรมดานการลงทุน มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
2.1 ดานการบริการ 
1) การรับฝากเงิน      
2) การใหสมาชิกกู      
3) การรับซื้อผลผลิตจากสมาชิก      
4) ต้ังศูนยสาธิตการตลาด 
2.2   ดานการผลิต      
1) การต้ังโรงงานผลิตสินคาอื่นๆ ที่ไมใชการเกษตร      
2) การตั้งโรงสี           
3) การตั้งโรงงานผลิตหรือแปรรูปสินคาการเกษตร      
3. ดานสวัสดิการ 

การจัดกิจกรรมดานสวัสดิการ ระดับการจัดกิจกรรมฯ (ป2548-2550) 
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มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3.1 ดานสุขภาพ  เชน การรักษาพยาบาล สนับสนุนอุปกรณการ
ออกกําลังกาย การกีฬา ฯลฯ  

     

3.2 ดานการศึกษา  เชน มอบทุนการศึกษา สนับสนุนอาหาร
กลางวัน อุปกรณการเรียน ฯลฯ  

     

3.3 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน ประกัน 
ชีวิตหมู ประกันภัยรถยนต  

     

 3.4 ดานสงเคราะหชุมชน  เชน  สงเคราะหคนชราผูดอยโอกาส   
คนพิการ ฌาปนกิจศพ ฯลฯ 

     

 
4. ดานความเขมแข็งของเครือขาย 

ระดับการจัดกิจกรรมฯ (ป2548-2550) 
การจัดกิจกรรมดานความเขมแข็งของเครือขาย มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
4.1 การจัดการภายในเครือขายฯ 
1) การบริหารงานภายในเครือขายมีลักษณะยืดหยุนใช
ความสัมพันธ ในการทํางาน มากกวา สั่งการโดยตรง 

     

2) การจัดหาชองทางการแจงขาวสาร ความรู หรือขอมูลใหม ๆ 
ใหสมาชิกรับรูมากกวา 3 ชองทาง 

     

3) สมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในการกําหนด ระเบียบขอบังคับ 
และทบทวนใหมได ตามความเหมาะสม 

     

4) การสํารวจและจัดทําทะเบียนขอมูล กลุม องคกรและ
เครือขาย 

     

5) . การระดมทุนในการบริหารเครือขาย      
4.2 กระบวนการทํางานของเครือขาย      
1)  จัดกิจกรรม สนับสนุน สงเสรมิ ชวยเหลือ สมาชิก ในรูป การ
ใหความรู คําแนะนํา  หรือ ประสานงบประมาณ 

     

2)  การเชื่อมประสานเครือขาย เชน จัดเวที รวมประชุม 
แลกเปลี่ยนวิทยากร 
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4. ดานความเขมแข็งของเครือขาย (ตอ) 
ระดับการจัดกิจกรรมฯ (ป2548-2550) 

การจัดกิจกรรมดานความเขมแข็งของเครือขาย มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

3) จัดเวทีถอดบทเรียนที่ประสบผลสําเร็จใหสมาชิกไดรับรู และ
รวบรวม บันทึกเปนหลักฐานเอกสาร 

     

4) นําสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับปรุงการทํางาน      
5) คณะกรรมการมีแผนการทํางานและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สม่ําเสมอ 

     

4.3 การสื่อสารและสรางความสัมพันธ 
1) กิจกรรมใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคเพื่อกระชับ
ความสัมพันธสม่ําเสมอ  

     

2) สมาชิกมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในเครือขาย      
3) คณะกรรมการเครือขายฯ เขารวมกิจกรรมกับชุมชน
สม่ําเสมอ 

     

4.4 การสนับสนุนจากภายนอก      
1) เจาหนาที่พัฒนาชุมชนมาสงเสริมและใหการเรียนรูการ
ดําเนินแกเครือขายฯสม่ําเสมอ 

     

2) พัฒนากรมารวมประชุม/ใหคําปรึกษา/ประสานงานกับ
เครือขายสม่ําเสมอ  

     

3) การสนับสนุนสื่อหรือชองทางการเรียนรู ตาง ๆ เชน 
คอมพิวเตอร  คูมือหรือแนวทางการทํางาน ขอมูลทาง อินเตอรเน็ต 
รายการวิทยุ  รายการทีวี เอกสารสิง่พิมพ 

     

4) หนวยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองคกรเอกชนมาให
ความรูหรือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย 

     

 
ตอนที่ 3  ปญหาขอจํากัด และขอเสนอแนะ  
              3.1 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิฯ   

 1) ปญหา อุปสรรค ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
2) ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
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3.2 การบริหารจัดการเกี่ยวกับทุนดําเนินการของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ   

 1) ปญหา อุปสรรค……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
2)  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 

               3.3 การสรางงานและรายไดแกชุมชนของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ   
 1) ปญหา อุปสรรค……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
2)  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 

               3.4 การพัฒนาโครงสรางและระบบการทํางานของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตฯ   
 1) ปญหา อุปสรรค……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
 2)  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………     
 ……………………………………………………………………………….…………. 
 
 

ขอขอบพระคุณทานที่ไดใหขอมูลท่ีเปนจริง 
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การวิเคราะหหาคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามสภาพการจัดกิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ แบงออกเปน  
3 ตอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คําถามปลายปด 
1. ขอมูลทั่วไปของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   จํานวน 2 ขอ  
2. การจัดกิจกรรมของเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ   จํานวน 31 ขอ  
 2.1 ดานการเรียนรู      จํานวน   13  ขอ 
 2.2 ดานการลงทุน       จํานวน    7 ขอ 
 2.3 ดานสวัสดิการ     จํานวน    4 ขอ 
 2.4 ดานความเขมแข็งของเครือขาย   จํานวน    17 ขอ 
คําถามปลายเปด 
1. ปญหา  ขอจํากัด  และขอเสนอแนะ   
 
การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของสภาพการจัดกิจกรรมเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับ

อําเภอ ไดนําตอนที่ 2 มาหาคาความเชื่อมั่นดังตารางผนวก ข 
ตารางผนวก ข แสดงคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเกี่ยวกับของกลุมตัวอยางตอสภาพการจัดกิจกรรม
เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตระดับอําเภอ 

ลําดับที่ Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

1 65.8333 195.8678 .6729 09574 

2 64.7333        198.8230         .5700            .9585 

3 64.7333        203.5816         .4445            .9590 
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ลําดับที่ Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if Item 

Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

4 64.7000 201.1138 .5422 .9586 

5 65.4333 196.4609 .6415 .9583 

6 65.7667 202.5299 .4552 .9584 

7 65.3000 195.2517 .6515 .9582 

8 65.8000 198.1655 .5546 .9587 

9 66.1667 196.4885 .5821 .9587 

10 65.9000 196.1621 .5501 .9584 

11 65.7333 192.1333 .6746 .9581 

12 65.3333 198.5057 .5838 .9569 

13 65.1000 190.6448 .8039 .9572 

14 65.0000 190.2069 .8538 .9571 

15 65.4000 190.9379 .6661 .9565 

16 65.7667 189.7023 .7088 .9573 

17 65.5000 184.3966 .8251 .9580 

18 65.2000 187.4759 .7288 .9580 
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ลําดับที่ Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

19 65.2000 193.8897 .6601 .9574 

20 65.3000 197.7345 .6082 .9574 

21 65.5667 190.1851 .6967 .9575 

22 65.7333 193.4437 .7673 .9576 

23 55.6000 178.5241 .7774 .9579 

24 55.7000 178.1483 .7492 .9593 

25 56.8667 194.6023 .4420 .9592 

26 56.6000 190.3862 .4126 .9956 

27 57.1667 195.3851 .3822 .9595 

28 57.2333 191.2195 .4465 .9602 

29 57.0333 193.8264 .3338 .9576 

30 56.1667 185.1092 .6417 .9574 

31 56.0333 184.1023 .7012 .9594 

 
Reliability Coefficients : N of Item = 31.0  Alpha = 0.9590
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