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บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
กองทุ น ผู้ สู ง อายุ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ซึง่ กาหนดให้มีการจัดตั้ง “กองทุนผู้สูงอายุ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุน
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีศักยภาพ มีความมั่นคง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม องค์การ ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สาหรับการบริหารกองทุนเป็นการบริหารในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ตามมาตรา 18 และมาตรา 20 กิจกรรมหลักที่กองทุนผู้สูงอายุดาเนินการในปัจจุบัน คือการ
ดาเนินการตามมาตรา 11 (3) เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม และ
(4) เรื่องการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
โดยดาเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมการให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพประเภท
รายบุคคล/รายกลุ่ม โดยไม่คิดดอกเบี้ย และการส่งเสริมสนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ/
องค์ ก รผู้ สู ง อายุ /องค์ ก รที่ ด าเนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ในระยะเวลา 8 ปี ที่ ผ่ า นมา (ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 -2557) กองทุนผู้สูงอายุได้ให้การสนับสนุนโครงการ จานวน 1,098 โครงการ เป็น
จานวนเงิน 100,037,134 บาท การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จานวน 38,079 ราย เป็นจานวนเงิน
986,394,299 บาท และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม จานวน 74 กลุ่ม (377 ราย) เป็นจานวนเงิน
6,948,360 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 897,060,475 บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
จากผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2557 มีบางโครงการที่ผลการดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การติดตาม และ
ประเมินผลในส่วนของการสนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รายบุคคล มีจานวนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพมีเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันปริมาณหนี้ค้างชาระ (ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป) ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย จากผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบว่ามีจานวนผู้กู้รายบุคคลที่ค้าง
ชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 12,114 ราย หรือร้อยละ 55.29 ของผู้ที่กู้ยืมทั้งหมด ซึ่งรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
129,470,461 บาท หรือร้อยละ 21.44 ของวงเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่กู้ยืม
เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพรายบุคคล เคยค้างชาระหนี้ติดต่อกันอย่างน้อย 2 งวด คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สูงอายุ จึงมีมติให้มีการเร่งรัดติดตามหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา โดยปฏิบัติตามแนวทางการติดตามทวงหนี้เงิน
กู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหนี้กลุ่ม ที่ครบสัญญาแล้ว หรือผู้กู้เสียชีวิตซึ่งจัดเป็นหนี้ในกลุ่ม
วิกฤต พิจารณาความจาเป็นของผู้สูงอายุ และตรวจสอบรายละเอียดการนาเงินไปใช้จ่าย และความสามารถ
ของผู้สูงอายุ เพื่อให้มกี ารชาระหนี้ที่คงค้างโดยเร็ว
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ดังนั้นจากการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมของชมรม และองค์ ก รที่ ด าเนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ เป็ น
ระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว (พ.ศ. 2550-2557) และผลการดาเนินงานยังพบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงควรมีการ
ติดตามประเมิน ผลการดาเนิ น การกองทุนผู้ สู งอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพของกองทุ น
ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนกิจกรรมทั้ ง 2 กิจกรรม ได้แก่ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และ
การสนับสนุนโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน ในการสนับสนุนโครงการ
ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่ทาให้ โครงการไม่สามารถดาเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
เพิ่มประสิ ทธิภ าพของกองทุน หรือกรณีผู้สู งอายุที่ไม่ส ามารถส่งคืนเงินกู้ได้มีส าเหตุมาจากอะไร และจะมี
แนวทางในการแก้ปัญหาการค้างชาระหนี้ได้อย่างไร เพื่อให้กองทุนผู้สูงอายุ สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่
ตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบหลัก เกณฑ์ของกองทุน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ
ในสั งคมปัจ จุ บัน และผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพกองทุนผู้สู งอายุ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของกองทุนในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม
2. เพื่อศึกษาสาเหตุ และปัจจัยการค้างช าระหนี้ของผู้ สู งอายุ ที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
รายบุคคล และรายกลุ่ม
3. เพื่อศึกษาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือเป็นอุปสรรคของการดาเนินงานของ
โครงการ
4. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
1.3 ขอบเขตการวิจัย
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม โดยครอบคลุม
ภารกิจของกองทุนผู้สูงอายุใน 2 ด้านหลักๆ คือ 1) การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
และ 2) การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งการหาสาเหตุ และปัจจัยที่ทาให้ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพ ไม่สามารถชาระหนี้กองทุนได้ตามสัญญา และสาเหตุหรือปัจจัยที่ทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินการได้
ตามวัตถุป ระสงค์ ที่กาหนดไว้ ตลอดจนการศึกษาแนวทาง และมาตรการในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการ
ดาเนิ น งานของกองทุน ทั้งในภาพรวม และเพื่อการลดจานวนผู้ ค้างช าระหนี้ และลดจานวนโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์
การศึกษาในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพ
รายบุคคล รายกลุ่ม และผู้ที่ได้รับเงิน ทุนประเภทโครงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลาง และระดับจังหวัด ตลอดจนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ หรือองค์กรที่
ทางานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ข้างต้น จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
กรอบแนวคิดการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

กู้ยืมรายบุคคล

กู้ยืมรายกลุ่ม

 ปัจจัยนาเข้า
 กระบวนการ
 ผลผลิต

โครงการ

 ประสิทธิภาพ
 ประสิทธิผล
 ผลกระทบ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การบริหารจัดการกองทุน
 การชาระหนี้
 การบริหารจัดการโครงการ
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด และทฤษฎีที่สาคัญ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์
หลักของการศึกษา โดยแนวคิดที่นามาศึกษาประกอบด้วย 1) แนวคิดการประเมินโครงการ 2) แนวคิดการ
ประเมินความคุ้มค่า 3) แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 4) แนวคิดกองทุนกู้ยืมรายย่อย 5) แนวคิดการชาระ
หนี้ 6) แนวคิดการทางานในวัยสูงอายุ 7) แนวคิดอาชีพอิสระ และ 8) ทฤษฎีกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 แนวคิดการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคาตอบว่านโยบาย แผนงาน หรือ
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด โดยมีมาตรฐาน และเครื่องมือในการ
วัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ โดยการประเมินมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจว่าควรจะดาเนินการต่อ หรือยกเลิกโครงการ ซึ่งถ้าประเมินผล
แล้วโครงการนั้นสาเร็จตามที่กาหนดในวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็ควรดาเนินการต่อไปแต่หากประเมินแล้ว
โครงการนั้นมีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าก็ควรยกเลิกโครงการไป
2. เพื่อ ทราบถึง ความก้ าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็ นไปตามที่กาหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้เพียงใด
3. เพื่อปรับปรุงงานในกรณีที่โครงการได้นาไปปฏิบัติแล้วพบว่า ไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์บางข้อได้ ก็ควรจะทาการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยผลการประเมินจะทาให้ทราบว่าโครงการยังมี
ข้อบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะทาให้สามารถ
นาไปปรับปรุงโครงการได้ตรงประเด็น
4. เพื่อศึกษาทางเลือก โดยการประเมินจะทาให้ผู้บริหารโครงการเห็นทางเลือก หากต้องการ
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด
2.1.1 รูปแบบการประเมินผล
รูปแบบการประเมินโครงการมีการนาเสนอไว้มากมาย แต่การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจ
รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เป็นที่ยอมรับ และมีการ
นามาใช้ในการประเมิน โครงการต่างๆ อย่างกว้างขวาง โดยมีการกาหนดประเด็นการประเมินไว้ 4 ด้า น
หลักๆ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2542) คือ
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1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C)
เป็นการประเมินก่อนการดาเนินโครงการ เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความ
จาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I)
เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมและ
ความพอเพีย งของทรั พยากรที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ เช่น งบประมาณ วัส ดุอุปกรณ์ บุคลากร และ
ระยะเวลา รวมถึงเทคโนโลยี และแผนการดาเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P)
เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากร
ที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการหา
จุดเด่น จุดด้อย ของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้น กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบเลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
2.1.2 เกณฑ์และตัวชี้วัด
การประเมินผลโครงการสามารถใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่หลากหลาย ขึ้นกับวัตถุประสงค์
และบริบทของโครงการ โดยเกณฑ์ที่สาคัญที่มีการนามาใช้ในการประเมินโครงการ (วรเดช จันทรศร และ
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2541) ประกอบด้วย
 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อ
หน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกาลังคน ระยะเวลาในการให้บริการ
 เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการบรรลุ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ
 เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร
 เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพึงพอใจ
 เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัด เช่น การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็นธรรม
ระหว่างเพศ ระหว่างกลุ่มอาชีพ
 เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัด เช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม กิจกรรม
ที่ทาแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป
 เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) มีตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้านเศรษฐกิจ
ความสามารถในการขยายผลโครงการ
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 เกณฑ์ความเสี ยหายของโครงการ (Externality) มีตัว ชี้วัด เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม
จากเกณฑ์และตัว ชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารถจาแนกตัว ชี้วัดตามขั้นตอนของการ
ประเมินแบบซิปโมเดลได้ดังนี้
 ตัวชี้วัดด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท(Context) เช่น ปัญหาวิกฤตก่อนมีโครงการ ความ
จาเป็นหรือความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคต
 ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนาเข้า (Input) เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ ความพร้อมของทรัพยากร
(งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์ คน กฎระเบียบ)
 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process) เช่น กิจกรรม เวลา ภาวะผู้นา และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
 ตัวชี้วัดด้านผลผลิต (Product) เช่น การมีงานทาของประชาชน รายได้ของประชาชน ความพึง
พอใจของประชาชน
 ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ (Outcomes) เช่น คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน การไม่อพยพย้ายถิ่น
 ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ (Impact) จะวัดจากผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ
2.2 แนวคิดการประเมินความคุ้มค่า (Value for Money, VFM)
แนวคิดและหลักการประเมินความคุ้มค่า ได้ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผล
ตามกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่
ภาครัฐมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management – RBM) และเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุป ระสงค์ และเป้าหมาย โดยมีการสร้างตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่เป็น
รูปธรรม เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด (ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี, 2555) โดยการ
ออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งกาหนดให้มีการ
ประเมินความคุม้ ค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐในมาตรา 22
2.2.1 ความหมาย
การประเมินความคุ้มค่า (Value for Money-VFM) หมายถึงการประเมินภารกิจการ
ด าเนิ น งานของภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ผลลั พ ธ์ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี
ผลประโยชน์ ที่ ส มดุ ล กั บ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ทั้ ง นี้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจเป็ น ได้ ทั้ ง ผลส าเร็ จ ที่ พึ ง ประสงค์ และ
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคานวณเป็นตัวเงินได้ และไม่สามารถคานวณ
เป็นเงินได้
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2.2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า
 ประเมิน ว่าการปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนและภาครัฐมากน้อยกว่าค่าใช้จ่าย และผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
 เป็นข้อมูลสาหรับส่วนราชการในการทบทวน จัดลาดับความสาคัญ ในการเลือกปฏิบัติภารกิจ
หรือเป็นข้อมูลสาหรับรัฐบาล เพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ (Self- improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self- control)
2.2.3 กรอบการประเมินความคุ้มค่า
การประเมินความคุ้มค่าจะพิจารณาผลการประเมินใน 3 มิติด้วยกันคือ มิติประสิทธิผล
มิติประสิทธิภาพ และมิติด้านผลกระทบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดในแต่ละมิติสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทคือ ตัวชี้วัดปัจจัย
นาเข้ากระบวนการ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลผลิตจากกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และตัวชี้วัดนโยบาย
ซึ่งการประเมินในแต่ละมิติมีรายละเอียดดังนี้
 มิติประสิทธิผลการปฏิบัติภารกิจ (Efficiency)
เป็นการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการปฏิบัติภารกิจ โดยเปรียบเทียบ
ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติภารกิจ ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ ที่กาหนดไว้ก่อนการดาเนินการหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด้าน คือการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ความพึงพอใจ ยกตัวอย่างเช่น ระดับความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อค่าใช้จ่ายรวม ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ เป็นต้น
 มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ (Effectiveness)
เป็นการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากร และกระบวนการเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ว่ามีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมรวมทั้งมี
การประหยัดทรัพยากรหรือไม่ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด 2 ด้านเช่นกัน คือ ประสิทธิภาพการผลิต และการ
ประหยัด ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด สัดส่วนเวลาที่ใช้จริงในการ
ให้บริการ เปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐานที่กาหนดเป็นต้น
 ผลกระทบ (Impact)
เป็นการประเมินผลอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย
ทั้งที่เกิดขึ้นระหว่าง หรือภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ตลอดถึงผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมด้านบวกและ
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ด้านลบ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยพิจารณาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อประชาชน สังคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง หรื อความมั่นคงของประเทศชาติ เช่น การสร้างอาชีพ การเจ็บป่วย การ
สูญเสียทรัพย์ เป็นต้น
จากแนวคิดการประเมินความคุ้มค่า ผู้ วิจัยจะได้นากรอบการประเมินความคุ้มค่าทั้งด้าน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบมาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดหลักของการประเมินการ
ดาเนินการใน 3 กิจกรรมหลักของกองทุนผู้สูงอายุคือ การกู้เงินรายบุคคล การกู้เงินรายกลุ่ม และโครงการ ทั้งนี้
เนื่องจากการดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการภาครัฐ อันจะเป็นการชี้ให้เห็นถึง
การบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุนผู้สูงอายุ และแนวทางที่จะต้องปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพต่อไป
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
2.3.1 แนวคิดกองทุนทางสังคม
กองทุนผู้สูงอายุ นับเป็นกองทุน ทางสังคมประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ เล็ก สมบัติ และคณะ
(2551) ได้ให้คาอธิบายกองทุนทางสังคมไว้ว่า “กองทุนทางสังคมเป็นกองทุนที่มุ่งสนับสนุนให้ท้องถิ่น ได้สร้าง
บริการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และสร้างโอกาสให้กับท้องถิ่น ในการพัฒนาบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน”
และได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนทางสังคมดังต่อไปนี้






เป็นกองทุนขนาดกลาง ที่มีแหล่งที่มาทั้งจากรัฐบาล และจากผู้บริจาค
ลักษณะการจัดเป็นกึ่งองค์กรเลี้ยงตัวเอง (semi- autonomous agencies)
โครงสร้างการบริหารกองทุนมีลักษณะแตกต่างจากโครงสร้างภาคราชการ
สามารถใช้การบริหารในระบบราชการได้แต่ไม่เคร่งครัดมากนัก
มุมมองด้านสาธารณะ กองทุนทางสังคมเป็นกองทุนที่แยกการบริหารออกมาจากภาครัฐ
เพื่อให้มีความคล่องตัว
 กองทุนเน้นการอานวยความสะดวก และการสนับสนุนให้กับโครงการระดับท้องถิ่น และบริการ
ระดับชุมชน
 กองทุนมีความจากัดด้านงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล
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ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เชิงการปฏิบัติของกองทุนทางสังคม ได้แก่
1. เพื่อกระจายงบประมาณอย่างรวดเร็วไปสู่องค์กรท้องถิ่น และองค์กรสาธารณะประโยชน์
และหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับท้องถิ่น ชุมชน ทั้งของภาคเอกชนและรัฐบาล
4. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของรัฐบาล ในการสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนภายใต้การปฏิรูป
ทางเศรษฐกิจ และการเมือง
ด้วยคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนทางสังคม ทาให้กองทุนทางสังคมมีความยืดหยุ่นสูง
และรั ฐ บาลสามารถใช้ ก องทุ น ทางสั ง คม ในการบริ ห ารประเทศได้ ห ลากหลายวั ต ถุ ป ระสงค์ ขึ้ น อยู่ กั บ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (เล็ก สมบัติ และคณะ, 2551) กองทุนทางสังคมสามารถมีบทบาท
ในการเติมเต็มช่องว่างของระบบ โดยการเสริมระบบอย่างชั่วคราว ในกรณีที่ระบบไม่สามารถทาหน้าที่ได้
สมบูรณ์ และยังเป็นการตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้อีกด้วย
2.3.2 กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย
เกี่ย วกับ การคุ้มครอง การส่ ง เสริ ม และการสนับสนุน ผู้ สู ง อายุ โดยกรมกิจ การผู้ สู ง อายุ เป็น หน่ว ยงานใน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 เพื่อเป็ นทุน ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุนผู้ สู งอายุให้ มี
ศักยภาพความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้
มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน กิจกรรมหลักที่กองทุนผู้สูงอายุดาเนินการ ได้แก่
1. การให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.1 โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
1.2 โครงการขนาดกลาง ในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
1.3 โครงการขนาดใหญ่ วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป
ซึ่งโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ (1) มีวัตถุประสงค์
และกระบวนการในการดาเนินงานที่ชัดเจน (2) สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน
(3) โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ และไม่เป็น
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โครงการต่อเนื่อง (4) เป็ นโครงการขององค์กรเอกชน หรือองค์กรของผู้สู งอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนราชการ และแหล่งทุนอื่นๆ เว้นแต่กรณีที่ได้รับแต่ไม่เพียงพอ
2. การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
2.1 การให้กู้ยืมรายบุคคล ได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท
2.2 การให้กู้ยืมเงินเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน
100,000 บาท
ทั้งนี้ การให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล จะต้องชาระคืน
เป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย (รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน, 2555)
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557
ซึ่งพบว่า จานวนกลุ่มที่ทาการกู้ ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
โดยในปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ไม่มีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ในขณะที่จานวนผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลได้เพิ่มขึ้นมาก ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เหตุผลส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะจานวนเงินกู้สูงสุดต่อคน ของการกู้ยืมรายบุคคล (ซึ่งกาหนดไว้ที่รายละไม่เกิน 30,000 บาท)
มากกว่าจานวนเงินกู้สูงสุดต่อคนของการกู้ยืมรายกลุ่ม (เฉลี่ยคนละไม่เกิน 20,000 บาท กรณีมีสมาชิก 5 คน)
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2557 (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557)
ปีงบประมาณ

การสนับสนุนโครงการ

จานวนโครงการ จานวนเงิน
(โครงการ)
(บาท)
2550
40
9,935,415
2551
69
5,504,803
2552
197
13,111,356
2553
208
11,143,522
2554
117
4,504,905
2555
123
6,964,302
2556
94
20,286,713
2557
250
28,586,118
รวม
1,098
100,037,134
ที่มา: ข้อมูลจากกองทุนผู้สูงอายุ

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายบุคคล
จานวนผู้กู้
จานวนเงิน
(ราย)
(บาท)
717
9,500,900
1,560
23,210,209
3,138
51,082,208
4,072
106,554,727
9,522
253,206,395
6,357
179,253,360
5,843
165,191,900
6,870
198,394,600
38,079
986,394,299
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การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
รายกลุม่
จานวนผู้กู้
จานวนเงิน
(กลุ่ม)
(บาท)
8
742,560
20
1,871,000
30
2,754,800
15
1,480,000
1
100,000
74
6,948,360

รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน (2556) ศึกษาบทบาทของกองทุนผู้สูงอายุในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยพบว่า กองทุนผู้สูงอายุมีบทบาทที่สาคัญในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุในหลายด้าน เช่น การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ การส่งเสริมกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของ
การสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุยังมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนน้อย การบริหารจัดการ
เป็นแบบรวมศูนย์ และจานวนเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุมีน้อย เมื่อเทียบกับจานวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ
และภาระงาน ทาให้มีปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุ
2.4 แนวคิดกองทุนกู้ยืมรายย่อย
2.4.1 แนวคิด Microcredit ของ Grameen Bank
แนวคิด Microcredit ของ Grameen Bank ที่เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบัน
ริเริ่มโดยศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ผู้ก่อตั้ง Grameen Bank แห่งประเทศบังคลาเทศ และผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ในปี พ.ศ. 2549 โดยศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ได้กล่าวถึง Microcredit
ไว้ว่า เขาได้ค้นพบแนวคิดนี้ จากการพูดคุยกับชาวบ้านชาวบังคลาเทศที่มีฐานะยากจน และพบว่าหากพวกเขา
สามารถมีเงินทุนจานวนหนึ่ง มาลงทุนในธุรกิจเล็กๆของตนเอง พวกเขาจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และลด
ปัญหาความยากจนลงได้ หากแต่ชาวบ้านเหล่านั้นไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารทั่วไปได้ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สิน
เพื่อค้าประกัน (Yunus, 1999) ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus จึงได้เริ่มทดลองการให้กู้แบบ
Microcredit โดยใช้เงินจานวนไม่มากนักของตนเอง และหลังจากนั้นได้ริเริ่ มก่อตั้ง Grameen Bank อย่างไม่
เป็นทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ซึ่ง Grameen Bank ได้จดทะเบียนเป็นธนาคารในปี พ.ศ. 2526 โดย
ศาสตราจารย์ Muhammad Yunus ได้ออกแบบระบบ Microcredit ให้มีรูปแบบดังต่อไปนี้
(1) Microcredit ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่าทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
(2) ผู้กู้ยืมเงินจาก Microcredit ของ Grameen Bank ต้องรวมกลุ่ม 5 คน ซึ่งเป็นลักษณะของการกู้ยืม
รายกลุ่ม (Group lending)
(3) ในการกู้ยืมรอบแรก ผู้กู้ 2 คนในกลุ่มจะสามารถกู้ได้ก่อน หลังจากที่ผู้กู้ทั้ง 2 คนแรกได้ชาระเงินคืน
แล้ว สมาชิกในกลุ่มอีก 2 คนจะสามารถกู้ยืมได้ และหลังจากที่สมาชิก 2 คนหลังได้ชาระเงินคืนแล้ว
สมาชิกในกลุ่มอีก 1 คนจะสามารถกู้ยืมได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการกู้ยืมแบบต่อเนื่อง (Sequential
lending)
(4) อัตราดอกเบี้ยของ Microcredit คล้ายคลึงกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป คือประมาณ 20%
(5) สาหรับการชาระเงินคืน ระยะเวลาในการชาระเงินคืนคือ 1 ปี โดยมีการจ่ายเงินคืนเป็นรายอาทิตย์
(6) เน้นการให้กู้ยืมแก่ผู้หญิง โดยกว่า 90% ของผู้กู้ของ Grameen Bank เป็นผู้หญิง
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(7) เน้นการรวมกลุ่มและทุนทางสังคม โดยในการชาระหนี้แต่ละอาทิตย์ จะมีการรวมกลุ่มของผู้กู้ยืมใน
หมู่บ้าน และในการรวมกลุ่มจะมีการท่องบัญญัติ 16 ประการ (The 16 Decisions) ซึ่งเป็นหลักการ
ดาเนินชีวิตโดยเน้นการดูแลสุขภาพ การให้การศึกษาแก่บุตร และความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยแนวคิด Microcredit นี้ ได้รับการดัดแปลงและนาไปปรับใช้กับประเทศต่างๆทั่วโลกใน
ปัจจุบัน มี Microcredit หลากหลายรูปแบบในหลายประเทศทั่วโลก โดยหลักการที่สาคัญที่สุดคือการให้เงินกู้
กับคนยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ เช่น ธนาคารทั่วไปได้
2.4.2 แนวคิด Microfinance
Microfinance หรือ ระบบการเงินรายย่อย หมายถึงบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าที่
มีรายได้ต่าโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การรับฝากและให้กู้ แต่สถาบัน Microfinance บางแห่งก็อาจให้บริการ
รับประกัน ภัย และบริการรั บชาระเงินด้วย (Ledgerwood, 1998 อ้างถึงใน ศุจิพงศ์ ฉัตราคม, 2550)
Microfinance เน้นการให้เงินกู้ แก่คนจน ซึ่งโดยปกติแล้วไม่สามารถกู้จากธนาคารทั่วไปได้ เนื่องจากไม่มี
ทรัพย์สินเพื่อค้าประกันเงินกู้
Microfinance และ Microcredit มีความแตกต่างกันที่ Microcredit เน้นการให้กู้ยืม
เพียงอย่างเดียว ในขณะที่ Microfinance มีทั้งการให้กู้ยืมและบริการทางการเงินอื่นๆ เช่น การรับฝากเงิน
เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า Microcredit เป็นส่วนหนึ่งของ Microfinance
ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2555) ได้อธิบาย
ถึงแนวคิด และความสาคัญของ Microfinance ไว้ดังต่อไปนี้
(1) Microfinance มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการรายย่อย และคนจนในชนบทเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
บริการทางการเงินได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป
(2) คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีรายได้ต่าจนไม่สามารถที่จะออม รวมทั้งขาดหลักทรัพย์ค้าประกัน และไม่มีรายได้
ประจา ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบ เพื่อนาเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ
ได้ จึงต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงมาก
(3) การให้สินเชื่อภายใต้ Microfinance จะไม่เน้นเรื่องการให้หลักประกันเหมือนการปล่อยกู้แบบเดิม จึง
ช่วยให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
(4) เมื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จะสามารถขยายธุรกิจขนาดเล็กของตนออกไปได้ และสามารถลดความ
ยากจน เพิ่มรายได้ เพิ่มการออม และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความสามารถของตนเองได้
(5) ทั่วโลกมีความต้องการสินเชื่อ Microfinance มาก และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ปริมาณการให้สินเชื่อในปัจจุบัน เป็นไปอย่างจากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในส่วนของสถาบันการเงินระดับฐานราก (Microfinance Institution) นั้น สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2555) ได้อธิบายถึงลักษณะของ Microfinance
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Institution (MFI) ว่าอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น องค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกาไร (NGOs) สถาบันการเงินที่
ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เครดิตยูเนียน ธนาคารเพื่อรายย่อย หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการให้บริการทางการเงิน
จะมุ่ ง เน้ น เฉพาะกิ จ กรรมการให้ สิ น เชื่ อ เป็ น หลั ก และให้ บ ริ ก ารรั บ ฝากเงิ น และอาจรวมประกั น ภั ย
Microfinance Institution มีแหล่งเงินทุนหลักจากการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการออกหุ้นทุน และมีผู้ให้
แหล่ ง เงิ น ทุ น ส าคั ญ คื อ ภาครั ฐ สถาบั น การเงิน ในประเทศ และองค์ ก รเพื่อ การพั ฒ นาระหว่ างประเทศ
โดยทั่วไป Microfinance Institution มีวงเงินการให้สินเชื่อไม่สูง (ตั้งแต่ 1,500 บาท ถึง 150,000 บาท) มี
ระยะเวลาปล่อยกู้สั้น (3 เดือน – 2 ปี) การปล่อยกู้ไม่เน้นการมีหลักประกัน แต่เน้นศึกษาข้อมูลสถานะของผู้ กู้
โดยส่วนใหญ่อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ของ Microfinance Institution อยู่ที่ประมาณ 20 – 35% ต่อปี
(สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2555)
2.5 แนวคิดการชาระหนี้
2.5.1 แนวคิดสินเชื่อ (credit) และปัญหาที่เกิดจากการให้สินเชื่อ
Ray (1998) ได้กล่าวถึงแนวคิดสินเชื่อจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนาไว้ว่า
สินเชื่อมีความจาเป็นสาหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการให้การบริโภคเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่
ขาดตอน (Consumption Smoothing) ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตจาเป็นต้องมีการลงทุน และในหลายกรณี
ผู้ประกอบการอาจไม่มีเงินทุนสาหรับการลงทุน จึงจาเป็ นต้องกู้ยืม ในส่วนของการบริโภคในประเทศกาลัง
พัฒนา รายได้ของประชากรบางส่วนไม่แน่นอน เช่น การมีรายได้หลังการขายผลิตผลการเกษตร ซึ่งเป็นไปตาม
ฤดูกาล ดังนั้น การกู้ยืมเพื่อจัดการให้การบริโภคเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ขาดตอน จึงมีความจาเป็น
อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อโดยธนาคาร หรือสถาบันการเงินในระบบส่วนใหญ่ นั้น มี
สถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ (ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน) และผู้กู้ มีข้อมูลที่ไม่เท่ากัน (Asymmetric Information)
ซึ่งผู้กู้จะมีข้อมูลมากกว่าผู้ให้กู้ ในด้ านต่างๆที่เกี่ยวกับตนเอง เช่น เรื่องของโครงการของตนเอง ความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นในการทาโครงการ ลักษณะนิสัยต่างๆของตน เช่น ความรับผิดชอบ การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย เป็น
ต้น โดยสถานการณ์ข้อมูลที่ไม่เท่ากันนี้ นาไปสู่ปัญหาที่เกิดจากการให้สินเชื่อ ดังต่อไปนี้
(1) Adverse selection (Hidden Information) ซึ่งได้แก่การที่ผู้ให้กู้ไม่สามารถแยกแยะผู้กู้ตาม
คุณลักษณะต่างๆได้ จึงไม่สามารถเลือกที่จะให้กู้เฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่าได้ (เช่น มีโครงการที่ความ
เสี่ยงต่า มีความน่าจะเป็นที่จะชาระเงินคืนสูง) และการที่ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ยิ่งจะทาให้ผู้กู้ที่
มีความเสี่ยงสูงมาขอกู้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ในขณะที่ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงต่าจะมาขอกู้เป็นสัดส่วนลดลง
เนื่องจากผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูงคาดหวังว่า โครงการที่มีความเสี่ยงสูงของตนจะได้รับผลตอบแทนสูงด้วย
ในขณะที่ผู้กู้ที่มคี วามเสี่ยงต่าคิดว่าไม่คุ้มค่าที่ จะกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง จึงเลือกที่จะไม่กู้
(2) Moral Hazard (Hidden Action) คือสถานการณ์ที่ผู้ให้กู้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้กู้ได้
เพราะผู้ให้กู้ไม่มีข้อมูลในเรื่ องต่างๆของผู้ กู้ เช่น ผู้ ให้กู้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ กู้นาเงินไปลงทุนใน
โครงการที่กล่าวไว้จริงหรือไม่ หรือผู้กู้ใช้จ่ายเงินที่ได้กู้ยืมมาอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่ และหากผู้ให้กู้เพิ่ม
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อัตราดอกเบี้ย จะทาให้พฤติกรรมของผู้กู้เปลี่ยนไปในทางที่ทาให้ความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น ผู้กู้เลือกที่จะ
ลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น (โดยหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น) หรือมีความพยายามในการชาระ
หนี้ลดลง (เนื่องจากเงินต้นรวมดอกเบี้ยมีจานวนมากขึ้น จึงทาให้มีแรงจูงใจที่จะไม่ชาระหนี้เพิ่มขึ้น)
สาหรับธนาคารและสถาบันการเงินในระบบนั้น ปัญหา Adverse Selection และ
Moral Hazard มีมาก เนื่องจากธนาคารและสถาบันการเงินในระบบ ไม่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้กู้ และไม่สามารถ
ตรวจตราได้ว่าเงินกู้นั้นถูกนาไปใช้ตามที่กล่าวไว้จริงหรือไม่ ดังนั้น จึงทาให้ธนาคารและสถาบันการเงินในระบบ
จาเป็นต้องให้ผู้กู้มีสินทรัพย์เพื่อค้าประกันเงินกู้ ซึ่งทาให้ผู้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งไม่ มีสินทรัพย์เพื่อค้าประกัน ไม่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้
2.5.2 แนวคิดการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าคืนเงินกู้ในกรณีกู้เป็นกลุ่ม (Group lending)
สาหรับผู้กู้รายย่อย ที่มีฐานะยากจน การกู้เป็นกลุ่ม (Group lending) เป็นระบบที่นัก
เศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสามารถสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้กู้คืนเงินได้มากกว่าการกู้รายบุคคล (Individual lending) การ
กู้เป็นกลุ่มสามารถมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ เช่น การให้กู้พร้อมกันทุกคนในกลุ่ม หรือการให้กู้
เฉพาะบางคนก่อน และให้คนที่เหลือกู้ต่ อเมื่อผู้ที่กู้ไปก่อนได้ชาระหนี้แล้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการชาระหนี้ที่แตกต่างกันได้ เช่น การให้สมาชิก กลุ่มคนอื่นต้องชาระหนี้ให้หากผู้กู้คนใดคนหนึ่งไม่
ชาระหนี้ การตัดสิทธิ์ในการกู้ยืมของสมาชิกกลุ่มทุกคนหากสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่งไม่ชาระหนี้ เป็นต้น
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้กล่าวถึงกลไกที่ทาให้การกู้เป็นกลุ่ม สามารถนาไปสู่อัตรา
การชาระคืนที่สูงกว่าการกู้รายบุคคลไว้ดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม (Peer-selectionหรือ Assortative Matching) โดย Ghatak (1999)
ได้อธิบายถึงกลไกที่ Peer-selection ช่วยให้มีอัตราชาระคืนที่สูงกว่าการกู้รายบุคคลไว้ว่า หากการกู้
เป็นกลุ่มมีกฎเกณฑ์ว่า ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบหนี้ที่กลุ่มได้กู้ยืม (joint liability) การที่ผู้กู้ต้อง
รวมกลุ่มกันทาให้เกิดการจับกลุ่ม และการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ดังนั้น ผู้ที่เป็นที่ รู้ในชุมชนว่ามี
ความเสี่ยงในการไม่ชาระหนี้สูง (เช่น เป็นคนไม่รับผิดชอบ) จะไม่สามารถรวมกลุ่มกับผู้อื่นได้ ในขณะ
ที่ผู้ที่เป็น ที่รู้ว่ามีความเสี่ ยงในการไม่ชาระหนี้ต่า จะสามารถรวมกลุ่มกับผู้ อื่นได้ โดยกลไกนี้ตั้งอยู่
ภายใต้สมมติฐานว่า ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน และรู้จักกัน มีข้อมูลของกันและกันที่ธนาคาร
ไม่มี เช่น นิสัยใจคอ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเกิดการ
คัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมกลุ่ม ทาให้กลุ่มที่เกิดขึ้นในภาพรวมมีความเสี่ยงต่ากว่าการให้กู้ยืมรายบุคคล
กลไกนี้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ผู้ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันมี (local information) ซึ่งสถาบันการเงินไม่มี
ข้อมูลนี้
(2) การสังเกตการณ์และควบคุมกันเองของสมาชิกในกลุ่ม (Peer monitoring) กลไกนี้หมายถึงการที่คน
ในชุมชนเดีย วกัน ที่รู้จั กกันและเป็นสมาชิกกลุ่ มด้ว ยกัน สามารถรับรู้ได้ว่าสมาชิกคนอื่นในกลุ่ มมี
พฤติกรรมอย่ างไร น าเงิน กู้ที่ได้รับไปดาเนินโครงการที่กล่ าวไว้จริงหรือไม่ และสามารถตักเตือน
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ควบคุมสมาชิกที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทาให้ ก ารกู้รายกลุ่มมีอัตราช าระคืนที่สู งกว่าการกู้
รายบุคคล
2.5.3 แนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหา
ประเวช สุพรรณพยัคฆ์ (2554) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหาว่า ประกอบด้วย
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ และปัจจัยภายในธุรกิจให้กู้ยืม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยภายนอกได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
รัฐบาล หรือการเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของผู้กู้ แต่มีผลกระทบกับการ
ประกอบธุรกิจของผู้กู้ และอาจส่งผลให้เกิดหนี้มีปัญหาได้
2) ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการประกอบธุรกิจ นิสัยในการใช้เงิน ปัญหาสุขภาพ
เป็นต้น
3) ปัจจัยภายในธุรกิจให้กู้ยืม ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากภายในของธุรกิจให้กู้ยืมเอง เช่น การขาดระบบการ
ควบคุมการติดตามหนี้ที่ดี เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2.6 แนวคิดการทางานในวัยสูงอายุ
2.6.1 ความจาเป็นและความต้องการทางานในวัยสูงอายุ
จากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณ ไม่ได้ทางานแล้ว ทาให้ไม่มีรายได้
หรือมีรายได้ลดลงส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของภาวะพึ่งพิงวัยสูงอายุ ตามแนวโน้มของจานวนและสัดส่วนของ
ประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และจากการทีป่ ระชาชนมีการออมเตรียมไว้ตั้งแต่วัยทางานเพื่อชีวิตหลังเกษียณนั้นมี
ไม่มากนัก ประกอบกับปัญหาภาระหนี้สินที่มีจึงไม่สามารถเก็บออมได้ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่วัย สูงอายุจึงต้องพึ่งพิง
บุตรหลานตลอดจนความช่วยเหลือจากรัฐ (นงนุช สุนทรชวกานต์ และ สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552) การ
สารวจประชากรสูงอายุของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุอยู่ในข่าย
ที่เรียกได้ว่ามีฐานะยากจน จึงมีผู้สูงอายุจานวนมากที่ประสบกับความยากลาบาก มีรายได้ไม่เพียงพอหรือ
เพียงพอในบางครั้ง ทีต่ ้องการที่จะหางานทาเพื่อเลี้ยงชีพและเป็นรายได้หลักของครอบครัว
การสารวจประชากรสูงอายุของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ยังพบว่ามีผู้สูงอายุ
เพียงร้อยละ 36 ที่ยังทางานอยู่ และผลการสารวจแรงงานนอกระบบ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556
พบว่าผู้สูงอายุที่ทางานในระบบมีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่ทางานอยู่ทั้งหมด และอุปสรรคของการ
ทางานในวัยสูงอายุของประเทศไทยคือ การไม่เปิดรับแรงงานผู้สูงอายุ กฎหมายที่กาหนดการเกษียณอายุที่อายุ
น้อยเกินไป และแนวคิดเชิงลบของสังคมต่อผู้สูงอายุ
แม้ปัจจุบันภาครัฐให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ แต่ก็ยังไม่สามารถ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนเหล่า นี้ได้อย่างเพียงพอ และยิ่งในอนาคตเมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ ยนแปลงไป
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มากกว่านี้ก็จะยิ่งเป็นการยาก นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการทางานต่อหลังวัยเกษียณ เพราะ
คิดว่ายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทางานต่อ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของความยืนยาวของชีวิตทาให้ผู้สูงอายุ
มี ค วามต้ อ งการในด้ า นต่ า งๆ เพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การรั ก ษาพยาบาล และความมั่ น คงทางรายได้ (มู ล นิ ธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2556) ซึ่งการทางานจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการที่
เพิ่มขึ้นได้ ผู้สูงอายุจานวนมากที่ต้องการทางานเพราะไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็
ไม่ได้เข้ามาหางานในตลาดแรงงาน เพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมนั้นยาก หรือได้ผลตอบแทนต่า ไม่
ดึงดูดให้ออกมาหางานทา และผู้สูงอายุที่ต้องการทางานแต่ ยังว่างงานนั้นก็มีไม่น้อย (ราวร้อยละ 30) ดังนั้น
หากมีการขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุออกไปได้ ก็จะเป็นหนทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้สู งอายุที่
ต้องการทางานเพื่อเลี้ยงชีพและผู้สูงอายุที่ยังต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป ซึ่งจะทาให้
ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี การขยายโอกาสการทางานของผู้สูงอายุให้อยู่ ในตลาดแรงงาน
ได้ยาวนานขึ้นจะเป็นทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศในอนาคต และช่วยเพิ่มโอกาสหรือขยาย
เวลาในการสะสมเงินออมไว้ใช้หลัง เกษียณจากการทางาน และลดช่วงเวลาการเป็นภาระหรือพึ่งพิงรัฐและ
ประชากรในวัยทางาน การทางานนอกจากจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังสร้างความ
มั่นคงในบทบาทต่อสังคมและครอบครัว อันจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุด้วย (นงนุช สุนทรชวกานต์
และ สายพิณ ชินตระกูลชัย, 2552)
2.6.2 รูปแบบการทางานในวัยสูงอายุ
ปัจจุบันปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพมีมากขึ้นจากเดิม ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านั้นได้แก่ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (Life-Styles) โครงสร้างของครอบครัว (Family Patterns) การหย่า
ร้าง (Divorce Rate) สภาพเศรษฐกิจ (Economy) โอกาสในการศึกษา (Educational Opportunities) การ
ทางานมากกว่าหนึ่งงาน (Dual Careers) การทางานของสตรี (Working Women) และรวมถึงภาวะวิกฤติช่วง
วัยกลางคน (Midlife Crisis) และการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (Life Expectancy) สิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องกับการเลือก
อาชีพโดยเฉพาะของผู้ใหญ่หลังวัย 25 ปีทั้งสิ้น
การศึกษาด้านจิตวิทยาอาชีวะที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาความเข้าใจกับ พฤติก รรมด้าน
อาชีพของบุคคลในแต่ละช่วงอายุ การเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วงของอายุ จะสามารถทาให้การ
จัดการฝึกอาชีพสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของบุคคล สามารถแบ่งการฝึกอาชีพตามลักษณะ
ของพฤติกรรมในแต่ละวัยได้ดังนี้
1. Preparation Stage (14-24ปี) เป็นขั้นแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับงานและอาชีพ
ตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ พัฒนาความสามารถของตนเอง เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอาชีพ สมัครและ
เข้าสู่ภาวะของการทางาน หรือเลือกอาชีพอิสระ สาหรับโปรแกรมการฝึกอบรมได้แก่ การฝึกอาชีพ ซึ่งจะมีใน
ระบบโรงเรี ยน โปรแกรมอาชีว ศึกษาสามารถมีได้ทั้งในโรงเรียนมัธยมสายสามัญ และสถานศึกษาวิช าชีพ
21

ดาเนินไปจนถึงระดับปริญญา ผู้เรียนในระยะนี้ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางอาชีพมาก่อนจึงเป็นการฝึก
อาชีพของผู้เริ่มต้น
2. Establishment Stage (25-35 ปี) เป็นขั้นวางรากฐานการทางานในองค์การพัฒนา
ความสามารถและมนุษย์สัมพันธ์ เรียนรู้ความรับผิดชอบและการบริหาร ศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้า วางแผน
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ แสวงหาอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพในขั้นนี้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบ
โรงเรียนจะเข้ารับการฝึกวิชาชีพนอกระบบโรงเรียน ในการเพิ่มพูนความรู้และทั กษะในการประกอบอาชีพให้
ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพกลับมาเรียนวิชาชีพอีกครั้ง เป็นการฝึกวิชาชีพ
ให้กับผู้ประกอบอาชีพแล้ว มีทั้งการพัฒนาอาชีพที่เป็นอยู่และการฝึกอาชีพใหม่ การศึกษาส่วนมากจะอยู่นอก
ระบบโรงเรียน
3. Maintenance Stage (35-60 ปี) เป็นขั้นพัฒนาตนเองเพื่อให้คงสภาพของความ
มั่นคง ปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วางแผนการทางานตามเป้าหมายขององค์การ การฝึก
อาชีพในขั้นนี้ ผู้ที่อยู่ในวัยนี้ส่วนมากไม่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ แต่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทางาน ทั้ง
ในด้ า นเทคนิ ค การท างานและความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค คลในองค์ ก ร การจั ด โปรแกรมการฝึ ก อาชี พ ให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการประกอบอาชีพสูงสุด ส่ วนมากเป็นการศึกษาวิชาชีพนอกระบบโรงเรียน ซึ่งไม่รวมถึง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4. Retirement Stage (หลัง 60 ปี) ในขั้นนี้จะการคิดและต้องตัดสินใจจะทางานเต็ม
เวลาหรือครึ่งเวลา แสวงหางานอดิเรกหรืออาชีพอิสระ แสวงหาที่พึ่งตนเองยามชรา เตรียมแผนการสาหรับการ
มีชีวิตบั้นปลาย การฝึ กอาชีพในวัยนี้วิชาชีพที่ศึกษาจะมีเป้าหมายเพื่อเสริมรายได้ หรือเป็นงานอดิเรกโดย
กิจกรรมไม่ใช้กาลังมาก เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ผู้ที่อยู่ในช่วงของ Preparation Stage ตอนต้นจะมีความสนใจในการประกอบอาชีพ
อิสระน้อยกว่าบุคคลที่อยู่ในระยะ Preparation Stage ตอนปลาย ผู้ที่สนใจการประกอบอาชีพอิสระมากที่สุด
จะอยู่ในช่วงอายุ 25-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงของ Establishment Stage หลังจากนั้นความต้องการของบุ คคลที่จะ
ยึ ดอาชีพ อิส ระเป็ น อาชี พหลั กจะลดลง แต่ จะมี ผู้ ต้อ งการอาชีพ อิส ระเป็น อาชี พเสริม เพิ่ม ขึ้นในระยะของ
Maintenance Stage และ Retirement Stage ผู้สูงอายุอยู่ในระยะ Retirement Stage เมื่อต้องออกจาก
งานประจาที่เคยทามาตลอด นอกจากรายได้อาจจะลดลงแล้วรายจ่ายอาจจะมากขึ้นด้วย การฝึกอาชีพหรือหา
งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ จึงเป็นการสร้างคุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ,
2556)
รูปแบบการทางานของผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท เกือบทั้งหมดเป็น
การทางานนอกระบบ (ผู้สูงอายุที่ทางานในระบบมีน้อยมากๆ) การทางานส่วนใหญ่ทางานที่เป็นกิจกรรมของ
ตนหรือครอบครัว (กุศล สุนทรธาดา, 2553) ได้แก่
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 งานในภาคเกษตรเพื่อยั งชีพหรื อขาย ซึ่งทากันมาเป็นเวลานานและตั้งใจจะทาไปจนกว่าสุ ขภาพ
ร่างกายจะไปไม่ไหว มักอยู่ในรูปของเกษตรพอเพียง เพื่อให้มีกินมีใช้ในครัวเรือน เหลือก็แบ่งขาย เป็น
การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
 รองลงมาคือการประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย ผลิตของกินของใช้ เช่น ทาน้าพริก ทาขนม เลี้ยง
ปลา ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่สามารถทาได้ที่บ้าน ใช้ต้นทุนในการดาเนินการต่า อาศัยเงินทุนจาก
การออมหรือกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนภายในชุมชน การผลิตใช้เทคโนโลยีต่าหรือใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่
ดั้งเดิม ตลาดไม่กว้าง สามารถบริหารจัดการได้ง่าย แต่ได้รับความสนใจจากภาครั ฐในการส่งเสริม
สนับสนุนน้อย
 ส่วนการทางานในลักษณะของการรวมกลุ่ม มีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ทางานในลักษณะวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดย
ลักษณะงานที่ผู้สูงอายุทาได้เป็นงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ สามารถนากลับมา
ทาที่บ้านได้ หรือถ้าทาที่กลุ่มก็ไม่ได้ทาทุกวัน กลุ่มที่ประสบความสาเร็จและยั่งยืน มักมีการทากิจกรรม
สม่าเสมอ ประกอบด้วยคนหลายวัยเพราะผู้สูงอายุสามารถทาได้บางกิจกรรมที่ถนัดเท่านั้น ไม่มีปัญหา
ด้านการตลาด มีหลายหน่ว ยงานให้การสนับสนุน และสมาชิกมีรายได้สม่าเสมอตามเกณฑ์ที่กลุ่ ม
กาหนด ที่สาคัญที่สุดคือต้องมีผู้นาที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และมีความเสียสละ
จากการสารวจสภาวะการทางานของประชากร ณ ไตรมาสที่ 3 ในปี 2551 พบว่า
ลักษณะงานและอาชีพที่มีผู้สูงอายุทามากที่สุด นอกเหนือจากอาชีพเกษตรและประมงอันดับ 1 คือ อาชีพการ
บริการ 2.อาชีพพื้นฐาน และ 3.ความสามารถทางฝีมือ นอกจากนี้การศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ ประเภทของงานที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุมากที่สุด พบว่าการทาไรทาสวนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมาคือ
การคาขาย งานที่ปรึกษา งานสอนหนังสือและงานระดับบริหาร ตามลาดับ ทั้งนี้หากพิจารณาประเภทของงาน
ที่เหมาะสมแยกตามสาขาเศรษฐกิจ จะพบว างานที่ ผู สู ง อายุค าดวาจะท าหลั ง เกษีย ณอายุ จะอยู ในภาค
การเกษตรมากที่สุด รองลงมาไดแก ภาคการขนสง ภาคการคาปลีก ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ดานสุขภาพ
สังคมสงเคราะหและการศึกษา ตามลาดับ ซึ่งงานที่ผู สูงอายุสวนใหญตองการคือ งานที่มีลักษณะยืดหยุนมาก
ขึ้น และมีความรับผิดชอบนอยลง
2.7 แนวคิดอาชีพอิสระ
อาชีพอิสระ หมายถึงอาชีพที่เป็นการประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถ
กาหนดรู ป แบบ และวิ ธี การด าเนิ น งานของตนเอง โดยเน้ น การผลิ ต สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร เป็ นทางเลื อ กที่ มี
ความสาคัญในการสร้างโอกาสการมีงานทา ลดปัญหาการว่างงาน และสร้างโอกาสในการมีรายได้ (กระทรวง
แรงงาน, ม.ป.ป.)ถึงแม้จะมีการเห็นความสาคัญของการประกอบอาชี พอิสระ (Self-employed) ซึ่งจะสามารถ
สนองความต้องการของการมีอาชีพที่ตนเองปรารถนาได้มากกว่าการเป็นลูกจ้าง แต่ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ไม่เอื้อ
อานวยการประกอบอาชีพอิสระรายย่อยมากนัก โดยเฉพาะระบบทุนนิยมในโลกเสรีประชาธิปไตย การแข่งขันมี
มากผู้ประกอบการรายย่อยมักเสียเปรียบผู้ประกอบการรายใหญ่ ที่มีกาลังในการผลิตและการลงทุนสูงกว่า
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ระบบเสรีนิยมจึงมักถูกมองว่าเป็นระบบที่ทาลายผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งส่วนมากจะ
เป็น ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก จึงจาเป็นต้องพัฒนาลั กษณะเฉพาะที่จะสามารถอยู่ได้ในโลกของการ
แข่ งขั น เสรี เช่ น การใช้ ฝี มือ และการพั ฒ นาเทคโนโลยี เฉพาะขึ้น ในการท างาน ซึ่ งจะสามารถแข่ ง ขัน กั บ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้ (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2556)
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบ ซึ่ง
อาจสรุปได้ดังนี้
 เลือกอาชีพที่ชอบหรือคิดว่าตนเองถนัด
 มีการศึกษารายละเอียดของอาชีพ
 มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการเริ่มประกอบอาชีพที่ถูกต้อง
 องค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ เช่น ทาเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ผู้ ร่วมงานและ
เงินทุน
 มี ค วามรู้ ค วามสามรถในการบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคนิ ค และวิ ธี ก าร การวางแผนงานและ
การตลาด








ลักษณะที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการประกอบอาชีพอิสระคือ
ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เต็มใจที่จะทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจทั้งหมดให้แก่ธุรกิจหรืออาชีพที่เลือก
ต้องมีแรงจูงใจ เพราะหากเลือกทาเพราะต้องการหาอะไรทาซักอย่างหนึ่ง โอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จมีน้อย
ต้องมีสุขภาพดี ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถทุ่มเทให้กับธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และความกังวลก็จะ
ยิ่งทาให้สุขภาพแย่ลง
ต้องมีการตัดสินใจ จึงต้องกล้าตัดสินใจเรื่องต่างๆ
ต้องกล้าเสี่ยง เพราะไม่มีธุรกิจใดที่ไม่มีความเสี่ยง แต่ต้องเป็นการเสี่ยงอย่างฉลาด
ต้องมีความอดทนสูง กระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
ประเภทธุรกิจที่สามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจที่สาคัญคือ
1. ธุรกิจการผลิต เช่น การทาอาหาร ตัดเย็บเสื้อผ้า ทาแชมพู กรอบรูป เป็นต้น
2. ธุรกิจบริการ เป็นการใช้แรงงาน ความรู้ความชานาญ เช่น ซ่อมรถ เสริม
สวย นวดแผนไทย บริการซักรีด เป็นต้น
3. ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นธุรกิจที่เป็นการรับซื้อสินค้ามาจากผู้ผลิต หรือ
ผู้ขายส่ง แล้วมาขายให้ลูกค้า เช่น ร้านขายของชา ร้านขายเสื้อผ้าสาเร็จรูป
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4. ธุรกิจการเกษตร เป็นการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก เลี้ยง
สัตว์หรือการทาการประมง
2.8 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)
เป็นทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยา ซึ่งพัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ถึงการทากิจกรรมต่างของบุคคล สิ่งที่
ช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเอง และมีแรงจูงใจที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เป็นการสร้างการ
เรียนรู้ให้กับบุคคลโดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือ และเป็นการพัฒนาบุคคล โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
และกั น (เล็ ก สมบั ติ , ศศิ พั ฒ น์ ยอดเพชร และ ธนิก านต์ ศั ก ดาพร, 2554:5-6) โดยทั่ ว ไปแล้ ว กิ จ กรรม
(Activity) นั้นหมายถึง การที่บุคคลพอใจและกระทาการต่างๆในชีวิตประจาวันของตน ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมี
ความเชื่อว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับกลุ่มคนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากกิจกรรม
เป็นสิ่งที่ทาให้สุขภาพของผู้สูงอายุดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความสาคัญและจาเป็นต่อผู้สูงอายุ
ทาให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต ทั้งนี้เพราะการที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใดๆก็ตาม หมายถึงผู้สูงอายุนั้นได้มี
สถานภาพและบทบาทที่อยู่ในระดับหนึ่งในสังคม จากการที่ผู้สูงอายุได้มีสถานภาพและบทบาทเหล่านั้น ทาให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะทากิจกรรมต่างๆใน
สังคมได้
การที่ผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่และถูกทอดทิ้ง เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุพยายามจะแยกตัวหนีออกจาก
สังคม ซึ่งผู้สูงอายุคิดว่าบทบาทของตนเป็นบทบาทที่ต่าต้อยกว่าบทบาทของคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตน
ไม่มีประโยชน์กับสั งคม และไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่ มอื่นๆ ทฤษฎีกิจกรรมจะช่ว ยให้ผู้ สูงอายุพยายามรักษา
กิจกรรมของตนเมื่ออยู่ในวัยกลางคนให้มากที่สุด กล่าวคือการที่ผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น
จะต้องพยายามรักษาระดับของกิจกรรมทางสังคมของตนไว้ กิจกรรมและบทบาทใดๆของบุคคลที่ถูกผลักดันให้
เลิกกระทา จะต้องมีกิจกรรมใหม่ๆมาทดแทน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากบุคคลใดสามารถดารงกิจกรรมทางสังคมของ
ตนไว้ ได้ จะเป็ น บุ ค คลที่ส ามารถดารงชีวิ ตในสั งคมอย่ างปกติสุ ข และเป็น ผู้ ที่ ป ระสบความส าเร็ จในชี วิ ต
นอกจากนั้นกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยการแนะนาให้ผู้สูงอายุที่
รู้สึกเหงาและคิดว่าตนเป็นคนไร้ประโยชน์ ให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเป็นการกลับเข้าสู่ชีวิตสังคม และมี
กิจกรรมในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
ทฤษฎีกิจ กรรมอธิบ ายบทบาทของผู้ สู งอายุ ที่เกี่ยวข้องกับการทากิจกรรมทางสั งคมของ
ผู้สูงอายุว่า เป็นการทากิจกรรมที่ส่งผลให้มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทฤษฎีกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุที่มีการทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทาให้มีความพึงพอใจในชีวิต และปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่
ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือการทากิจกรรมใดๆ ทฤษฎีกิจกรรมยังเชื่ออีกว่ากิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่
อย่างมีความสุข มีความเพลิดเพลินกระฉับกระเฉง สามารถตัดสินใจได้ เกิดภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง โดย
แนวคิดทฤษฎีนี้อยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่
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 การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคมก่อนการเกษียณ กล่าวคือ
ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทที่แสดงความสามารถในสังคมมาก่อนเกษียณอายุ จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
ทดแทนบทบาทที่สูญเสียไป ผู้สูงอายุประเภทนี้จะมีความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต มี
ความพร้อมทางด้านรายได้ และเศรษฐกิจในครอบครัว และมีความสุข มีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
 การเข้าร่ วมกิจ กรรมของผู้สู งอายุขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิด อารมณ์ จิตใจและสังคมของผู้ สูงอายุ
กล่าวคือเมือ่ เข้าสู่วัยสูงอายุหรือหลังเกษียณบุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดขึ้น เช่นการสูญเสีย
คู่สมรส การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทางาน การทากิจกรรมจะช่วยให้มีความมั่นคงทางด้าน
อารมณ์ มี ค วามมั่ น ใจในการด ารงชี วิ ต และเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเอง และต้ อ งการมี
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 ผู้สูงอายุที่เข้าร่ว มกิจ กรรมจะมีความคาดหวัง ว่า กิจกรรมที่ทาจะทดแทนความสู ญเสียการทางาน
ประจา การมีชีวิตคู่ และการเป็นพ่อแม่ และสถานะในครอบครัวและในสังคมได้ ดังนั้นกิจกรรมในการ
ดาเนิ น ชีวิต ประจ าวัน ของผู้ สู งอายุ ซึ่ง อาจกลายเป็น บทบาทหน้ าที่ ของผู้ สู งอายุที่ ควรมีต่ อสั งคม
ครอบครัว และชุมชน เพื่อการมีคุณค่าในชีวิตและเพิ่มความพึงพอใจตนเองของผู้สูงอายุ
รูปแบบของกิจกรรมแบ่งได้ 3 ประเภท (The Encyclopedia of Ageing: p.11) คือ 1.
กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็นทางการ เช่นการช่วยเหลืองานทั่วไป
ภายในครอบครัว การพบปะพูดคุย หรือการสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือญาติ เป็นต้น 2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ
(Formal activity) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น การเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมัครทากิจกรรมเพื่อ
สั งคม การเข้ าร่ ว มในกลุ่ ม ในสมาคมหรื อ ชมรมต่ างๆ ซึ่งเป็น กิจกรรมที่มีความสั ม พันธ์กับ บุคคลภายนอก
ครอบครัว เป็นต้น 3. กิจกรรมที่ทาคนเดียว (Solitary activity) เป็นการทากิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัว เป็น
กิจกรรมที่ทาภายในบ้าน เช่น การทากิจกรรมในยามว่าง กิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหรือคลายเครียด เป็นต้น

2.9 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
เล็ก สมบัติ และคณะ (2551) ได้ทาการศึกษาแนวทางการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
พบว่า ปัจจั ยภายนอก ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินการของกองทุนผู้ สูงอายุคือ นโยบายของรัฐ บาลที่ให้
ความสาคัญกับผู้สูงอายุ การออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กาหนดกรอบการ
ทางานของกองทุน และการที่กองทุนผู้สูงอายุอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ทาให้กองทุนสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้ โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินการ
ของกองทุน คือการขาดความร่วมมือจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ระดับ จังหวัด นอกจากนี้ผ ลการประเมิน ปัจจัยภายใน ของกองทุนผู้ สูงอายุ พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งคือ
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กองทุน เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีลักษณะยืดหยุ่นและมีระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนดและคาสั่งเป็นแนว
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส่วนปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อนคือ รูปแบบการให้บริการที่ไม่หลากหลาย ไม่มีแผนการ
ดาเนินการ และการบริหารจัดการด้านการเงินที่อิงระเบียบราชการ ทาให้ขาดความคล่องตัว
คณะผู้ วิ จั ย ได้ เสนอยุ ทธศาสตร์ส าหรั บการบริ ห ารจั ดการกองทุน ไว้ 4 ยุ ทธศาสตร์คื อ 1)
เสริมสร้างศักยภาพของกองทุน ให้เอื้อต่อการสร้างโอกาสสาหรับผู้สูงอายุอย่างถ้วนหน้า โดยการพัฒนาให้
กองทุนเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้การกากับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้มี
การบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและคล่องตัว พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนปรับโครงสร้างภายในกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ และมีการติดตามประเมินผลที่
ชัดเจนและเป็นระบบ 2) การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ
3) การพัฒนาระบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และ 4) การส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนของ
กองทุนผู้สูงอายุ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์กองทุน และการระดมทุนจากภาคเอกชน
ศศิพัฒน์ ยอดเพชรและคณะ (2554) ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้กู้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 60-69 ปี องค์กรที่ได้รั บการสนับสนุนทุนประเภทโครงการมากที่สุ ด คือชมรมผู้ สูงอายุและสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัด
ผลการติดตามและประเมินกองทุน จะพิจารณาใน 3 ด้านคือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลกระทบของเงินกู้รายบุคคล เงินกู้รายกลุ่ม และโครงการ ในด้านประสิทธิภาพพิจารณาจากการนาเงินไปใช้
ตามแผน และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือดาเนินกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้กู้ทั้ง
สองกลุ่มมีการนาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามแผน แต่ไม่มีการทาบัญชีค่าใช้จ่าย ส่วนโครงการร้อยละ 80
มีการดาเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด และนาเงินไปใช้ในกิจกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
พบว่าผู้ที่ไม่สามารถดาเนิน กิจกรรมได้ตามแผน ส่วนใหญ่เกิดจากการอนุมัติเงินทุนที่ล่าช้า และเกณฑ์การ
พิจารณาให้ทุนยังไม่เหมาะสม
ด้านประสิ ทธิผ ลของกองทุน พิจารณาจากการนาเงินกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ
ความสามารถจ่ายเงินคืนแก่กองทุน พบว่าผู้กู้รายบุคคลส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 นาเงินไปประกอบอาชีพทั้ง
อาชีพเดี่ยวและอาชีพเสริม และอาชีพส่วนใหญ่คือค้าขาย และการเกษตร ในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มก็ มีการนาเงิน
ไปประกอบอาชีพเกษตร หัตถกรรม และค้าขาย ส่วนการส่งเงินคืนพบว่าผู้กู้รายบุคคลส่วนใหญ่ สามารถส่งเงิน
คืนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด มีเพียงร้อยละ 10 ที่ส่งเงินคืนล่าช้า และร้อยละ 0.8 ไม่ได้ส่งเงินเลย ในขณะที่ผู้กู้ราย
กลุ่มกว่าร้อยละ 16 มีการค้างชาระ ทั้งนี้พบว่าสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่ผู้สูงอายุมีอายุมากเกิน ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ต่อเนื่อง การเจ็บป่วย และการขาดการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในส่วนของกิจกรรมหลักที่
โครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินนาไปใช้คือ โครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่
ประสบความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน โดยปัจจัยความสาเร็จประกอบด้วย ประสบการณ์และภูมิปัญญา
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ที่หลากหลายของสมาชิก การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ วิสัยทัศน์ของผู้นาและการมีองค์กรภาคีเครือข่าย
ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคคือ การอนุมัติโครงการล่าช้า และเงินทุนที่ได้รับไม่เพียงพอ
ด้านผลกระทบพิจารณาจากรายได้จากอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน ความต่อเนื่องของอาชีพ
และความพึงพอใจต่อกองทุน ซึ่งผลการศึกษาทั้งผู้กู้รายบุคคล และรายกลุ่ม พบว่ามีผู้ไม่มีงานทาลดลง และมี
การประกอบอาชีพเสริมมากขึ้น และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยกว่าร้อยละ 85 ของผู้กู้รายบุคคลประกอบอาชีพที่
ดีขึ้นหลังจากได้รับทุน เพราะได้นาเงินทุนไปขยายงานและมีกาลังใจ ส่วนสาเหตุที่ผู้ได้รับเงินทุนตอบว่าการ
ประกอบอาชีพไม่ดีขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการมีอายุมาก ปัญหาสุขภาพ และเงินทุนที่มีไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เห็นว่าการให้กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพของกองทุนมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในหลายๆด้าน ใน
ส่วนของโครงการก็พบว่า การได้รับการสนับสนุนทุนทาให้สมาชิกได้ทากิจกรรมร่วมกัน เกิดความรู้และได้มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา เกิดความสามัคคี และสามารถนาไปขยายต่อในชุมชนได้ และมีความพึงพอใจต่อกองทุนใน
ระดับมาก
ในส่วนของข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุในระดับนโยบาย ผู้วิจัย
เสนอให้เน้นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนในส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายการดาเนินงาน เพิ่ม
บทบาทการมีส่วนร่วมในการประเมินผลและติดตามโครงการ และควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้อนุมัติ ในส่วน
ของข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติการเสนอว่า ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุมัติเงิน ทั้งด้านการปรับปรุง
คุณสมบัติของผู้กู้ และข้อมูลที่ควรเพิ่มในแบบฟอร์ม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังเสนอให้มีการสารวจความต้องการ
ในการทากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อกองทุนจะได้นามาเป็นแนวทางในการกาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาทุน
ให้ครอบคลุมประเด็นด้านสวัสดิการสังคมอย่างแท้จริง และควรมีการศึกษา ติดตามและประเมินเชิงคุณภาพ
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริ งที่ถูกต้อง และชัดเจน เกี่ยวกับการนาเงินไปประกอบอาชีพ และจัดทาโครงการ และ
สามารถอธิบายจุดเด่นและจุดด้อยของการดาเนินงานได้
รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน (2555) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและ
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุ โดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริ หารจัดการกองทุนผู้สู งอายุ หรือกองทุนหรือหน่ว ยงานด้านการพัฒ นาสั งคมที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟัง และระดมความคิดเห็น เพื่อได้ความเห็นที่หลากหลาย
และมีความชัดเจนในการพัฒนารูป แบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลังโดยการจัดสนทนากลุ่ม และ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เคยขอรั บทุน แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ใน
พื้นทีก่ รุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ของแก่น และพัทลุง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การบริหาร
จัดการกองทุนผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการพบว่า (1) การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหาร
ของส่วนราชการ ทาให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพ การขอตาแหน่งงานและครุภัณฑ์ทาได้
ลาบาก ขาดการประชาสัมพันธ์ (2) การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมศูนย์ ทาให้การดาเนินการพิจารณาทุนมี
ความล่าช้า เพราะการพิจารณามาจากส่วนกลางเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการตัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสม และ
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บางกรณีมีการให้แก้ไขหลายรอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการ (3) การเขียนโครงการเป็นเรื่องยาก
สาหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงกองทุน (4) การประเมินติดตามผลยังไม่มีการ
ดาเนินการที่ชัดเจน การประเมินผลล่าช้า และเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลไม่ชัดเจน (5) กิจกรรมของ
กองทุนผู้สูงอายุ ควรมีการขยายให้ครอบคลุมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
ผลการศึ ก ษาด้า นกลไกการเงิ น การคลั ง พบว่ า การที่ร ายได้ห ลั ก ของกองทุ น มาจากเงิ น
งบประมาณเป็นหลัก เงินจากแหล่งทุนอื่นมีน้อยมาก ทาให้ความมั่นคงของเงินรายได้มีน้อย และส่งผลต่อการ
กาหนดแผนงานของกองทุน และเงินทุนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงควรมีการหาแหล่งทุนจากแหล่ง
อื่น เช่น เงินเบี้ยยังชีพ เงินจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ พบว่า การมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุของผู้สูงอายุมีน้อย
กองทุนยังขาดการประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขกองทุนมีความยุ่งยาก และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
กระบวนการกลั่นกรอง หรือตัดสินใจในเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุให้มากขึ้น
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้สรุปผลจากการศึกษา และเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ
และกลไกการเงินการคลังสาหรับกองทุนผู้สูงอายุดังต่อไปนี้
ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ
(1) การปรับเปลี่ย นการบริหารจั ดการให้มีความคล่องตัวขึ้น โดยระยะต้นอาจมีการผลั กดันให้ กองทุน
ผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นกอง เพื่อเพิ่มอัตรากาลังของบุคลากร และระยะยาวหากมี
ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ก็อาจมีการผลักดันให้กองทุนผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการในรูปองค์กรอิสระ
นอกจากนี้ ยังควรมีการเพิ่มจานวนบุคลากรด้านกองทุนในส่วนภูมิภาคให้มีอย่างน้อยทุกจังหวัด
(2) ควรมีการปรับ โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุน ให้ มีสัดส่ว นของตัวแทนผู้สูงอายุ หรือ
ตัวแทนองค์กรผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันสัดส่วนของตัวแทนผู้สูงอายุมีเพียง 2 คนจาก
จานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกองทุน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุน
(3) ควรมีการกระจายอานาจการตัดสินใจของกองทุน ไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันการ
พิจารณากลั่นกรอง และการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางทั้ งหมด จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองใน
แต่ละจังหวัด โดยการกาหนดวงเงินสนับสนุนแต่ละจังหวัด เช่น อิงตามจานวนผู้สูงอายุหรือจานวน
ประชากรและควรมีก ารกระจายอานาจการตั ด สิ น ใจ โดยใช้เ กณฑ์ว งเงิ น ที่ส นั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ก าร
พิจารณารวดเร็วขึ้น เช่นให้อานาจคณะกรรมการประจาจังหวั ด เป็นผู้อนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชี พ หรื อ โครงการที่ มี ว งเงิ น ไม่ มากนั ก ส่ ว นโครงการที่ มี ขนาดใหญ่มี ก ารพิ จารณาอนุมั ติ โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุน
(4) ควรมีการกาหนดแผนงานในการดาเนินการที่ชัดเจน และกาหนดประเด็นของโครงการที่จะสนับสนุน
เพื่อเป็นกรอบให้ผู้เสนอโครงการได้พัฒนาโครงการตรงตามเป้าหมายของกองทุน
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ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกระบบการคลัง
(1) ควรมีการหาแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจาปี ซึ่งจากการศึกษาแหล่งทุน
ของกองทุนอื่นๆทั้งในและต่างประเทศพบว่า แหล่งทุนที่มีความเป็นไปได้คือรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลและ
เงินบริจาค
(2) สนับสนุนการกระจายอานาจไปยังระดับจังหวัด โดยมีการจัดสรรกรอบงบประมาณ
สาหรับการกู้ยืมและการสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละจังหวัด โดยงบประมาณสาหรับแต่ละจังหวัดควรขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น จานวนผู้สูงอายุในจังหวัด ความต้องการในการกู้ยืมในช่วงก่อนหน้า ความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้ สู ง อายุ และยั ง ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของกองทุ น ผู้ สู ง อายุ เ ป็น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณสาหรับค่าตอบแทน อุปกรณ์สานักงาน และสวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ กองทุน
ผู้สูงอายุที่เหมาะสม
จากผลการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ข้างต้น และการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ สามารถนามาใช้ในการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1
รักชนก คชานุบาล และ ปัทพร สุคนธมาน, (2555) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเริ่มดาเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2536 เดิมชื่อ “กองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มาตรา 17
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นทุนสาหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและ
พัฒ นาสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการ ประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและการ
สนั บ สนุน การดาเนิน งานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้ อย่างเป็นธรรมและทั่ว ถึง ทั้งนี้
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มี วิสัยทัศน์เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วถึงและเป็นธรรม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถูก
จัดตั้งอยู่ในกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการบริหารจั ดการโดยคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้แทนองค์กรคนพิการ เป็น
อนุกรรมการอีก 16 คน โดยมีเลขาธิการสานักงานส่งเสริมและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการบริหารกองทุน (เช่น การดาเนินการ
เกี่ย วกับการลงทุน การหาประโยชน์) และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโ ครงการ กาหนดวงเงินและ
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รายการค่าใช้จ่าย โดยคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ และเห็นชอบ
ในการจ่ายเงินกองทุน
กิจกรรมที่สนับสนุนประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ 1. การบริการให้กู้ยืมเงินแก่คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการรายละไม่เกิน 40,000 บาท รายกลุ่มๆละไม่
เกิน 1 ล้านบาท โดยผ่อนชาระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย และ 2. การสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมีรายได้มาจากหลายแหล่ง ดังต่อไปนี้
1. ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ เงิ น งบประมาณ และรายได้ ใ นกองทุ น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารตาม
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่โอนมาตามมาตรา 42
2. เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ทั้งนี้ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน
4. เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
5. เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 34
6. ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
7. รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
8. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
9. รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกาหนด
10. รายได้อื่น
ในปีงบประมาณ 2554 กองทุนได้รับรายได้หลักร้อยละ 65.5 จากการออกสลากการกุศลงวด
พิเศษเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีรายได้ร้อยละ 18.2 จากสถานประกอบการ ร้อย
ละ 10.6 จากเงินชาระหนี้จากลูกหนี้กองทุน ร้อยละ 4.7 จากเงินงบประมาณจากรัฐบาล ร้อยละ 0.8 จาก
ดอกเบี้ยรับ และเพียงร้อยละ 0.1 จากเงินบริจาค
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาทางสังคมที่เน้น
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มด้อยโอกาสเช่นเดียวกับกองทุนผู้สูงอายุ อีกทั้งกิจกรรมที่กองทุนให้
การสนั บ สนุน ก็มีความคล้ ายคลึ งกัน คือ การสนับสนุนการกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพและการสนับสนุน
โครงการ แต่จากการศึกษาพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นเช่น
กองทุน ส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการจะให้ การกู้ยืมเงินส าหรับผู้ ดูแลคนพิการด้ว ย ซึ่งกองทุน
ผู้สูงอายุให้กู้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น และจานวนเงินสูงสุดที่ให้กู้สูงถึง 40,000 บาทสาหรับกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในขณะที่กองทุนผู้สูงอายุกาหนดไว้ที่ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าสัดส่วน
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ของคนพิการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีสูงกว่าสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง โอกาสในการมีส่วนร่วมของประชากร
กลุ่มเป้าหมายต่อการบริหารจัดการกองทุน
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (2553) ได้จัดทารายงานการวิจัย “การพัฒนา
ระบบบริหารกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ: การจัดหารายได้และผลประโยชน์ ” โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลายประการ บางส่วน
ของข้อเสนอแนะได้แก่ การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้จากสถานประกอบการ ที่ไม่รับคนพิการเข้าทางานตามที่
กฎหมายกาหนดและศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได้ ตามกฎหมายด้วยภาษีของสินค้า หรือบริการที่เป็นเหตุแห่ง
ความพิการ และการออกสลาก การจั ดกิจกรรมระดมทุนร่ว มกับองค์กรด้านคนพิการ และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอย่างต่อเนื่อง
คณะนักวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
สร้างระบบติดตาม และประเมินผลกองทุนส่ง เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และได้สรุปปัญหาเกี่ยวกับ
การติดตามเงินของกองทุนส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไว้ดังต่อไปนี้ (1) การใช้เงินไม่ตรง
วัตถุประสงค์ โดยผู้กู้ยืมขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและการลงทุน (2) คนพิการไม่เข้าใจว่าเป็น
การกู้ยืม คิดว่าเป็นเงินสงเคราะห์คนพิการ ไม่มีความจาเป็นต้องใช้คืน (3) มีการฝากเจ้าหน้าที่รัฐหรือญาติไป
ส่งคืนให้ แต่บุคคลดังกล่าวไม่นาเงินมาชาระคืน (4) คนพิการเป็นผู้กู้ยืมกองทุน แต่นาไปให้ญาติหรือผู้อื่นเป็น
คนใช้เงิน และผู้นั้นไม่ชาระคืนให้ (5) การเดินทางไปชาระเงินที่สานักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดใช้เวลา
มาก (6) กองทุนยังขาดฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับข้อมูลการกู้ยืม และรายละเอียดส่วนตัวของผู้กู้ยืม
ทั้งนี้ คณะนักวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะบางส่วนไว้ดังต่อไปนี้
(1) ควรมีการทาความเข้าใจกับคนพิการที่มาทาการกู้ยืม ในเรื่องระเบียบและข้อบังคับในการกู้ยืม
และการนาเงินที่ได้มาใช้ตรงกับวัตถุประสงค์
(2) ควรมีการประเมินว่าคนพิการที่มาทาการกู้ยืมมีความสามารถเพียงพอในการประกอบอาชีพ
หรือไม่ และใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการกู้ยืม
(3) ควรมีการติดตามประเมินผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบ
ปัญหาและให้คาแนะนาได้อย่างทั่วถึง
(4) ภาครัฐควรมีการจัดทาฐานข้อมูลในเรื่องของอาชีพของคนพิการที่มากู้ยืม เพื่อนามาจัดทาการ
อบรมเรื่องอาชีพและการออมเงินได้อย่างเหมาะสม
ศิริพร ศิริปัญญวัฒน์ และสาคร ศรีสวัสดิ์ (2550) ได้ศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ซึ่งก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2544 (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544) โดยปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แก่
1) เสริมสร้างสานึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
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2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)

ชุมชนเป็นผู้กาหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญาของตนเอง
เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม
กระจายอานาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
และวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้แก่
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สาหรับการลงทุน (พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจาเป็นเร่งด่วน)
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ (จัดระบบเงินกองทุน บริหาร
จัดการเงินกองทุน)
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง (การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา
ความคิดริเริ่ม เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง)
กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก (เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต)
เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง (เศรษฐกิจ สังคม)

และได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ
โดยแยกเป็นปัจจัยเกี่ยวกับประชาชน ปัจจัยเกี่ยวกับรัฐบาล และปัจจัยเกี่ยวกับธนาคาร โดยปัจจัยบางส่วนที่
เกี่ยวกับประชาชน ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน (เช่น ความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของการ
เป็ น เจ้ าของทุน การรั กษาผลประโยชน์ ของกองทุน) ความรับ ผิ ดชอบ และการมีวินั ยในการช าระเงิน (2)
คุ ณ ภาพกรรมการและการเลื อ กสรรกรรมการ ส าหรั บ คุ ณ ภาพกรรมการ ได้ แ ก่ ความรู้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ ความเสี ยสละ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความซื่อสัตย์ (3) ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน โดย
กรรมการในบางกองทุนยังไม่สามารถสื่อสารให้สมาชิกกองทุนเข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับได้ดีนัก ยังมีผู้ที่เข้าใจ
ผิดว่าเงินกองทุนเป็นเงินของรัฐบาล หากไม่มีเงินจ่ายก็ให้จ่ายดอกเบี้ยก่อนได้ หรือหากเงินหมดทางรัฐจะนามาให้
ใหม่อีก เป็นต้น (4) วัฒนธรรมท้องถิ่น อันได้แก่การประนีประนอม จึงทาให้ไม่มีการฟ้องร้องเมื่อสมาชิกไม่ชาระ
หนี้คืน ซึ่งเป็นทาให้สมาชิกรายอื่นเลียนแบบการไม่ชาระหนี้ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองบางส่วนไว้ดังต่อไปนี้ (1) ควรสร้างความตระหนักแก่สมาชิกว่า เงินกองทุนเป็นเงินของทุกคน
ไม่ใช่เงินของรัฐบาล และควรปลูกฝังเรื่องการนาเงินไปใช้ให้ถูกต้อง (2) ควรเน้นให้กรรมการมีการสื่อสารกับ
สมาชิกมากขึ้น และหากกองทุนใดมีปัญหา ควรให้เครือข่ายชุมชนทุกระดับเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ (3) ภาครัฐ
ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคลของกองทุน เพื่อให้สมาชิ กทราบบทบาทและกฎระเบียบอย่าง
ถูกต้อง
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสรุปได้ว่า แนวคิดการประเมินผล
แบบซิปโมเดล เป็นการประเมินผลตามขั้นตอนการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินที่ได้จึงมีความ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดาเนินโครงการ และมีแนวทางในการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินที่ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงนาขั้นตอนการประเมินแบบซิปโมเดลมาประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกรอบการประเมินการดาเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุ โดยเน้นการประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของกองทุน อย่างไรก็ตามการ
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ประเมินผลแบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impacts) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของโครงการ
เท่าที่ควร จึงได้นาแนวคิดการประเมินความคุ้มค่ามาร่วมในการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นของการ
ประเมินผลผลิตของกองทุน จะเน้นการประเมินความคุ้มค่าของผลผลิตในมิติของ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และผลกระทบ
นอกจากนี้ผลจากการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดกองทุนผู้สูงอายุจะใช้เป็นกรอบในการกาหนด
กิจกรรมและตัวชี้วัดในการประเมินที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ หรือข้อกาหนดของกองทุน ในขณะที่แนวคิด
กองทุนกู้ยืมรายย่อย แนวคิดการชาระหนี้ และแนวคิดการทางาน แนวคิดอาชีพอิสระและแนวคิดกิจกรรม จะ
ใช้เป็นกรอบในการกาหนดตัวชี้วัดการประเมินผล เพื่อค้นหาปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ หรือเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมหลักของกองทุน โดยผลที่ได้จะนาไปเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินการของกองทุนต่อไปดังแสดงในภาพที่ 1
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ ได้ทาการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ข้อมูล เชิงลึกในการวิเคราะห์ ถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของกิจกรรมด้านต่างๆของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์เชิง
ลึกถึงสาเหตุและปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ และที่เป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จ ในการดาเนินกิจกรรมของผู้รับ
การสนั บ สนุ น ทุ น จากกองทุ น ผู้ สู ง อายุ ในกิ จ กรรมหลั ก ทั้ ง 3 ด้ า นของกองทุ น ผู้ สู ง อายุ วิ ธี ก ารศึ ก ษามี
รายละเอียดดังนี้
 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้จะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและกิจกรรมของกองทุน
3กลุ่มหลัก คือ
1. ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ 2550 – 2557
ประชากรตัวอย่างในกลุ่มที่1 คือผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้ สูงอายุ จะถูกแบ่งตามกิจกรรมที่ กองทุน
ผู้สูงอายุให้การสนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 2)
กลุ่มผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 3) กลุม่ องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทุนดาเนินโครงการ
2. พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่ ก องทุ น ผู้ สู ง อายุ ใ น
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. ตัวแทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดในฐานะตัวแทนผู้สูงอายุในจังหวัด
หรือตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด
 การเลือกตัวอย่าง
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่ อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบของการดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ จึงกาหนดขนาดตัวอย่างแบบเจาะจงโดยมีรายละเอียด
ในการคัดเลือกตัวอย่างดังนี้
1. ในแต่ละภาค คัดเลือกจังหวัดที่มีผู้กู้รายบุคคลมากกว่า 50 รายขึ้นไปและมีโครงการอย่าง
น้อย 5 โครงการระหว่างปีงบประมาณ 2550 – กรกฎาคม 2557
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2. จากจังหวัดตัวอย่างในข้อ 1 คัดเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระตั้งแต่ 2
งวดขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50 และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระส่วนบุคคลสูงมา 1 จังหวัด
3. จากจังหวัดตัวอย่างในข้อ 1 คัดเลือกจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระตั้งแต่ 2
งวดขึ้นไปต่ากว่าร้อยละ 30 และเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระส่วนบุคคลต่ามา 1 จังหวัด
4. หากจังหวัดที่เลือกเป็นตัวอย่างในข้อ 2 และ 3 ไม่มีตัวอย่างผู้กู้รายกลุ่มจะเลือกตัวอย่างผู้กู้
รายกลุ่มจากจังหวัดอื่นที่อยู่ในภาคเดียวกันแทน โดยรายชื่อจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างมีดังนี้ (รายละเอียดแสดง
ในภาคผนวก)
 กรุงเทพมหานคร
 ภาคกลาง ประกอบด้วย ลพบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเลือกพระนครศรีอยุธยาสาหรับสัมภาษณ์
ผู้กู้รายกลุ่ม
 ภาคเหนือ ประกอบด้วย แพร่ เชียงราย และเลือกเชียงใหม่สาหรับสัมภาษณ์ผู้กู้รายกลุ่ม
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย อุบลราชธานี และ สกลนคร
 ภาคใต้ ประกอบด้วย พัทลุง และชุมพร
5. เลือกตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามรายชื่อผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล รายชื่อผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม และ รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ในจังหวัดที่ตกเป็นพื้นที่ตัวอย่างโดย
มีรายละเอียดดังนี้
 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลจานวน 10 รายต่อจังหวัด โดยแบ่งเป็นผู้ทีไม่ค้างชาระ 5
ราย และผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 5 ราย
 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่มจานวน 1-2 กลุ่มต่อภาค โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค้างชาระ 1
กลุ่ม และกลุ่มที่ค้างชาระ 1 กลุ่ม (ถ้ามี)
 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจานวน 2 โครงการต่อจังหวัด
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปีงบประมาณ
2550 – 2557 โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
 การสัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม และผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ และ ตัวแทนสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ทางานด้านผู้สูงอายุ ในแต่ละจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง
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 การสนทนากลุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ
สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละจังหวัดดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาแนกตามประเภทกิจกรรมในแต่ละจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง
ภาค/จังหวัด
ประเภทกิจกรรม
กู้รายบุคลคล
กู้รายกลุ่ม
โครงการ
ไม่ค้างชาระ ค้างชาระ ไม่ค้างชาระ ค้างชาระ
กรุงเทพฯ
√
√
√
√
ภาคกลาง
√
√
√
 ลพบุรี
√
√
√
 ประจวบคีรีขันธ์
√
√
 อยุธยา
ภาคเหนือ
√
√
√
 แพร่
√
√
√
 เชียงราย
√
 เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
√
√
√
√
√
 อุบลราชธานี
√
√
√
 สกลนคร
ภาคใต้
√
√
√
 พัทลุง
√
√
√
 ชุมพร
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วยการสั มภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ คณะผู้ วิจัยจะทาการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารประกอบการวิจัย
ทั้งนี้ ข้อมูล หลั กในการวิจั ย ได้แก่ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์เชิงลึ กด้ว ยคาถามปลายเปิด และการ
สนทนากลุ่ม ในส่วนของข้อมูลประกอบได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ในการ
เก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยจะขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น อายุ รายได้จากการประกอบอาชีพ ก่อน
ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาและคาสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่ม รวมทั้งข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
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ในการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนดในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างโดยทา
การสัมภาษณ์ผู้กู้ยืมรายบุคคลจานวน 5 คน และผู้กู้ยืมรายกลุ่มจานวน 1 กลุ่มในแต่ละจังหวัด
(2) ผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่ค้างชาระหนี้ในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่าง โดยทาการสัมภาษณ์ผู้
กู้ยืมรายบุคคลจานวน 5 คน และผู้กู้ยืมรายกลุ่มจานวน 1 กลุ่ม (ถ้ามี) ในแต่ละจังหวัด
(3) ผู้ดาเนินโครงการในจังหวัดที่ตกเป็นตัวอย่างโดยทาการสัมภาษณ์ผู้ดาเนินโครงการจานวน 2
โครงการในแต่ละจังหวัด
(4) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่กองทุนรวมทั้ งในแต่ละจังหวัดที่ตก
เป็นตัวอย่าง
(5) ตัวแทนสาขาสภาผู้สูงอายุประจาจังหวัด หรือองค์กรที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัดที่
ตกเป็นตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางคาถาม







(1) ส าหรั บ การสั มภาษณ์ ผู้กู้ ยื มรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม เพื่อ วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น
สถานการณ์การกู้ยืมเงิน รวมทั้งค้นหาสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้ โดยจะดาเนินการ
5 ด้านคือ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ โดยวัดจากความเหมาะสมของการใช้เงินจากกองทุนเพื่อการประกอบ
อาชีพรายบุคคลรายกลุ่ม และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
การวิเคราะห์ประสิทธิผล โดยวัดจากการที่ผู้สูงอายุนาเงินจากกองทุนผู้สูงอายุไปดาเนินงาน โดยเน้น
ข้อคาถามเกี่ยวกับการมีอาชีพจากการกู้เงินจากกองทุน และความสามารถในการจ่ายเงินคืนกองทุน
การวิเคราะห์ผลกระทบ โดยวัดจากผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ สูงอายุหลังจากที่ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน โดยเน้น
ผลกระทบที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์ ส าเหตุและปั จ จั ย ของลู กหนี้ที่ค้างช าระหนี้กองทุนผู้ สู งอายุที่กู้ยืมไปประกอบอาชี พ
รายบุคคลและรายกลุ่ม
วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์และปัจจัยด้านต่างๆของผู้กู้ ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่ค้างชาระ
หนี้และผู้กู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มที่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ

ในส่วนที่หนึ่ง (ข้อ 1-3) ของการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวทางการวิเคราะห์ จาก
งานวิจัย “การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ” ของ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ
คณะ (2554) สาหรับส่วนที่สอง (ข้อ 4-5) เป็นการเน้นวิเคราะห์ปัญหาการค้างชาระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
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แนวทางข้อคาถามสาหรับผู้กู้ยืมทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มทุกคนที่สัมภาษณ์ (โดยคาถามในส่วนนี้จะ
เหมือนกันทุกคน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ของผู้ที่ค้างชาระหนี้ และผู้ที่สามารถ
ชาระหนี้ได้ตามกาหนด) มีดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล: เพศ อายุ ระดับการศึกษา สุขภาพ อาชีพที่ประกอบก่อนกู้เงินจากกองทุน
ทักษะในการประกอบอาชีพที่ประกอบหลังจากได้รับเงินจากกองทุน
ปัจจัยด้านครอบครัว: สถานภาพสมรส การอยู่อาศัยร่วมกับสมาชิกในครัวเรือน การเกื้อหนุน
ภายในครอบครัว
ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน: ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆในชุมชน
ปัจจัยด้านการนาเงินที่กู้ยืมจากกองทุนไปดาเนินงาน: การนาเงินกู้จากกองทุนไปประกอบ
อาชีพ ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ความสามารถในการ
จ่ายเงินคืนกองทุน ผลกระทบที่มีต่อการดาเนินชีวิตหลังจากการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน : การติด ต่อกับเจ้าหน้าที่กองทุน การ
เดินทางไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิธีการชาระเงินกู้ การติด ตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมโดยเจ้าหน้าที่กองทุน ความพึง
พอใจต่อการดาเนินงานของกองทุน
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ผู้กู้ยืมทั้งรายบุค คลและรายกลุ่ม จะ
แบ่งเป็นเป็นกลุ่มทีไ่ ม่ค้างชาระหนี้และกลุ่มที่ค้างชาระหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายบุคคลทีไ่ ม่ค้างชาระ
1.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จานวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร






1.2 ข้อมูลกองทุน:
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร
ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน
ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง
ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจานวนมาก
หาผู้ค้าลาบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)
ดาเนินการขอทุนด้วยตัวเองหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร
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 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่
 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ ต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่
1.3 ประสิทธิภาพ:







อาชีพก่อนขอรับทุน อาชีพที่ขอรับทุน
จานวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ
นาเงินไปใช้ทาอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ทาบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่
เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามที่ขอไปหรือไม่ หากไม่พอทาอย่างไร
การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม








1.4 ประสิทธิผล:
ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด
เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามที่คิดไว้หรือไม่
เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จ่ายคืนอย่างไร (จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหน
และจ่ายครั้งละเท่าใด)
การจ่ายคืนยุ่งยากไหม
มีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ หากมีเป็นอย่างไร
ส่วนใหญ่เงินที่คืนกองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก
หักเงินส่วนที่จ่ายคืนแล้วมีเงินเหลือเก็บหรือไม่

1.5 ผลกระทบ: หากมีเงินเหลือหรือรายได้หลังจ่ายเงินคืนกองทุน นาไปใช้ทาอะไรบ้าง ท่าน
คิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง อย่างไร
1.6 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการทางานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเกี่ยวกับการดาเนินการในด้านใดบ้าง
2. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายกลุ่มทีไ่ ม่ค้างชาระ
2.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จานวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร
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2.2 ข้อมูลของกลุ่ม: จานวนสมาชิกในกลุ่ม เป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพใด ความเป็นมาของ
กลุ่ม ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม การจัดการภายในกลุ่มทาอย่างไร








2.3 ข้อมูลกองทุน:
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร
ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน
ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง
ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจานวนมาก
หาผู้ค้าลาบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)
ใครเป็นผู้ดาเนินการขอทุนหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร
เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่
มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ ต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่
2.4 ประสิทธิภาพ:








อาชีพก่อนขอรับทุนของสมาชิกแต่ละคน อาชีพที่ขอรับทุน
จานวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ
นาเงินไปใช้ทาอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ทาบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่
เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามที่ขอไปหรือไม่ หากไม่พอทาอย่างไร
การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม








2.5 ประสิทธิผล:
ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด
เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามที่คิดไว้หรือไม่
เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จัดสรรการจ่ายคืนอย่างไรภายในกลุ่ม (จ่าย
พร้อมกันหรือหมุนเวียนกัน จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหนและจ่ายครั้งละเท่าใด)
การจ่ายคืนยุ่งยากไหม
ท่านมีปัญหาในการจ่ายคืนอย่างไรบ้าง
ส่วนใหญ่เงินที่จ่ายคืนกองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก
หักเงินส่วนที่จ่ายคืนแล้วมีเงินเหลือเก็บหรือไม่
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2.6 ผลกระทบ: หากมีเงินเหลือหรือรายได้หลังจ่ายเงินคืนกองทุน นาไปใช้ทาอะไรบ้าง ท่าน
คิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่ลง อย่างไร
2.7 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการทางานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเกี่ยวกับการดาเนินการในด้านใดบ้าง
3. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายบุคคลทีค่ ้างชาระ
3.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จานวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร








3.2 ข้อมูลกองทุน:
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร
ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน
ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง
ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจานวนมาก
หาผู้ค้าลาบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)
ดาเนินการขอทุนด้วยตัวเองหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร
เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่
มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่ หรือต้องแบ่งเงินให้ใครหรือไม่
3.3 ประสิทธิภาพ:








อาชีพก่อนขอรับทุน อาชีพที่ขอรับทุน
จานวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ
นาเงินไปใช้ทาอะไรบ้าง ใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ทาบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่
เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามที่ขอไปหรือไม่ หากไม่พอทาอย่างไร
การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม
3.4 ประสิทธิผล:
 ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด
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 เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามที่คิดไว้หรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด
 เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน จ่ายคืนอย่างไร (จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหน
และจ่ายครั้งละเท่าใด)
 มีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ หากมีเป็นอย่างไร
 หากท่านจ่ายคืนบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้จ่ายคืนไม่ได้ตามกาหนด ส่วนใหญ่เงินที่คืน
กองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก การจ่ายเงินคืนยุ่งยากหรือไม่







3.5 การติดตามหนี้:
หลังจากท่านไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามสัญญา ท่านทาอย่างไร (ติดต่อใคร หรือขอความ
ช่วยเหลือจากใคร)
ท่านคิดว่าการค้างชาระเงินกองทุนส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร ต่อผู้ค้าอย่างไร และต่อ
ครอบครัวท่านอย่างไร
หากปัจจุบันท่านยังค้างชาระเงินคืน ท่านคิดว่าท่านจะสามารถจ่ายเงินคืนได้หรือไม่ อย่างไร
ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการหากไม่สามารถจ่ายเงินคืนใช่หรือไม่ ทราบก่อนหรือ
หลังกู้ยืม
ท่านได้รับการติดต่อจากกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุนอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเงินค้างชาระ
ท่านต้องการให้กองทุนช่วยเหลืออย่างไรเกี่ยวกับเงินค้างชาระ
3.6 ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่

ลง อย่างไร
3.7 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการทางานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเกี่ยวกับการดาเนินการในด้านใดบ้าง
4. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: ผู้กู้ยืมรายกลุ่มทีค่ ้างชาระ
4.1 ข้อมูลประชากร: อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จานวนบุตรที่ยังมี
ชีวิต อาศัยอยู่กับใครบ้าง อยู่ที่ชุมชนปัจจุบันมานานหรือยัง ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนบ้างหรือไม่ ถ้ามีเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง สุขภาพเป็นอย่างไร
4.2 ข้อมูลของกลุ่ม: จานวนสมาชิกในกลุ่ม เป็นกลุ่มที่ประกอบอาชีพใด ความเป็นมาของ
กลุ่ม ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม การจัดการภายในกลุ่มทาอย่างไร
4.3 ข้อมูลกองทุน:
 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งใด เงินกู้จากกองทุนเป็นอย่างไร
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 ขอรับทุนเมื่อใด อะไรที่เป็นสาเหตุให้มาขอสนับสนุนทุน
 ขอรับสนับสนุนทุนมากี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง
 ขั้นตอนในการขอรับทุนเป็นอย่างไร ยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก มีจานวนมาก
หาผู้ค้าลาบาก รอการพิจารณาทุนนาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)
 ใครเป็นผู้ดาเนินการขอทุนหรือมีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ หากมีช่วย
อย่างไร
 เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มา
พูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่
 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่
4.4. ประสิทธิภาพ:







อาชีพก่อนขอรับทุนของสมาชิกแต่ละคน อาชีพที่ขอรับทุน
จานวนเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ
นาเงินไปใช้ทาอะไรบ้างใช้จ่ายเงินตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ทาบัญชีหรือเก็บใบเสร็จหรือไม่
เงินเพียงพอในการประกอบอาชีพตามที่ขอไปหรือไม่ หากไม่พอทาอย่างไร
การประกอบอาชีพมีใครช่วยเหลือไหม








4.5 ประสิทธิผล:
ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอรับทุนหรือไม่ หากไม่ใช่เพราะเหตุใด
เงินทุนที่ได้สามารถสร้างรายได้ตามที่คิดไว้หรือไม่
เงินที่กู้ต้องจ่ายคืนหรือไม่ หากต้องจ่ายเงินคืน ท่านเคยจ่ายคืนบ้างหรือไม่ จัดสรรการจ่ายคืน
อย่างไรภายในกลุ่ม (จ่ายพร้อมกันหรือหมุนเวียนกัน จ่ายช่องทางใด บ่อยแค่ไหนและจ่ายครั้ง
ละเท่าใด)
การจ่ายคืนยุ่งยากไหม
ท่านมีปัญหาในการจ่ายคืนหรือไม่ อย่างไรบ้าง
หากท่านจ่ายคืนบ้าง อะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้จ่ายคืนไม่ได้ตามกาหนด ส่วนใหญ่เงินที่คืน
กองทุนได้มาจากแหล่งใดเป็นหลัก การจ่ายเงินคืนยุ่งยากหรือไม่

4.6 การติดตามหนี้:
 หลังจากกลุ่มท่านไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ตามสัญญา ท่านทาอย่างไร สมาชิกกลุ่มแก้ปัญหา
อย่างไร (ติดต่อใคร หรือขอความช่วยเหลือจากใคร)
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 ท่านคิดว่าการค้างชาระเงินกองทุนส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร ต่อสมาชิกกลุ่มอย่างไร ต่อผู้
ค้าอย่างไร และต่อครอบครัวท่านอย่างไร
 หากปัจจุบันท่านยังค้างชาระเงินคืน ท่านคิดว่าท่านจะสามารถจ่ายเงินคืนได้หรือไม่ อย่างไร
 ท่านทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินการหากไม่สามารถจ่ายเงินคืนใช่หรือไม่ ทราบก่อนหรือ
หลังกู้ยืม
 ท่านได้รับการติดต่อจากกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุนอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับเงินค้างชาระ
 ท่านต้องการให้กองทุนช่วยเหลืออย่างไรเกี่ยวกับเงินค้างชาระ
4.7 ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือแย่
ลง อย่างไร
4.8 ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการทางานของกองทุนผู้สูงอายุในระดับใด (ดีมาก
ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนปรับปรุงเกี่ยวกับการดาเนินการในด้านใดบ้าง
(2) สาหรับการสัมภาษณ์ผู้ ได้รับการสนับสนุนโครงการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์สาเหตุ
และปัจจัยที่ทาให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุไม่สามารถดาเนินการได้
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับการดาเนินการ
ของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ปัจจัยที่สนับสนุนให้การดาเนินการของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ (เช่น ความร่ วมมือขององค์กรอื่นๆที่ทางานด้านผู้ สูงอายุ เป็นต้น) ปัจจัยที่ส่ งผลให้ การ
ด าเนิ น การของโครงการไม่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บจากการด าเนิ น การ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก/สนทนากลุ่ม: โครงการ
1. ข้อมูลองค์กร: ชื่อกลุ่มหรือองค์กร ประวัติความเป็นมา จานวนสมาชิก หัวหน้าองค์กร
จุดประสงค์ของการรวมกลุ่มหรือองค์กร กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการองค์กร ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือ
องค์กร การจัดการ
2. ข้อมูลกองทุน:
 ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนจากแหล่งใด
 ขอรับทุนเมื่อใด ขอรับสนับสนุนทุนทั้งหมดกี่ครั้ง ได้รับการสนับสนุนทุนกี่ครั้ง
 ขั้นตอนในการขอรับทุนยุ่งยากหรือไม่ ( เช่น เอกสารเข้าใจยาก เอกสารจานวนมาก รอการ
พิจารณานาน ถูกตัดเงิน เป็นต้น)
47

 มีใครช่วยเหลือในกระบวนการขอทุนหรือไม่ เจ้าหน้าที่กองทุนให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง ในตอนที่สมัครทุนมีเจ้าหน้าที่มาพูดคุยหรือเยี่ยมบ้านหรือไม่
 มีค่าใช้จ่ายในการขอรับทุนหรือไม่
3. ประสิทธิภาพ:
 กิจกรรมที่ขอสนับสนุนทุนคืออะไร ทาไมเลือกขอรับทุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
 ได้เงินทุนจานวนเท่าไร เงินทุนพอไหมในการดาเนินกิจกรรมตามแผน หากไม่พอทาอย่างไร
 ท่านสามารถดาเนินกิจกรรมได้ตามแผนที่กาหนดหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. ประสิทธิผล:
 เงินทุนที่ได้สามารถนาไปสู่การทากิจกรรมได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
 กิจกรรมของท่านมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างไร
5. การติดตามประเมินผล:
 มีการติดตามประเมินผลจากกองทุนอย่างไร
 ท่านคิดว่าการติดตามประเมินผลโครงการของกองทุนมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลอย่างไร
6. ผลกระทบ: ท่านคิดว่าการสนับสนุนทุนของกองทุนมีส่วนช่วยให้กลุ่ มของท่านหรือองค์กร
ของท่านมีความเข้มแข็งหรือยั่งยืนในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุอย่างไร
7. แหล่งทุนอื่น ท่านเคยขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่ ท่านคิดว่ากองทุนผู้สูงอายุดีกว่า
หรือแย่กว่ากองทุนอื่นอย่างไร
8. ความพึงพอใจต่อกองทุน: ท่านพอใจการทางานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมในระดับ
ใด (ดีมาก ดี พอใช้ แย่ แย่มาก) เพราะอะไร ท่านต้องการให้กองทุนผู้สูงอายุปรับปรุงเกี่ยวกับการดาเนินการใน
ด้านใดบ้าง
(3) การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุน ผู้สูงอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
ตัวแทนสาขาสภาผู้สูงอายุประจาจังหวัด หรือองค์กรที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด
เพื่อประกอบการวิเคราะห์การดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ มี แนวทางคาถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาระงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิ ภ าค ข้ อ คิ ดเห็ น ของเจ้ าหน้ า ที่ ก องทุ นเกี่ ย วกั บ สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ท าให้ เ กิ ด การค้ า งช าระหนี้
ประสบการณ์การติดตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมที่เริ่มต้นการไม่ชาระหนี้โดยเจ้าหน้าที่กองทุ น และการ
ดาเนินการของกองทุนที่มีต่อผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้ โดยมีแนวทางในการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนา
กลุ่มดังนี้
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แนวทางการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่กองทุนในส่วนกลาง
(1) ท่านคิดว่าการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นอย่างไร
มีการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร
(2) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยของลูกหนี้ ที่ค้างชาระหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพรายบุคคล
และรายกลุ่ม ที่ไม่ชาระหนี้กองทุนผู้สูงอายุตามสัญญา
(3) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุไม่
สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
(4) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางและมาตรการในเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุน
เพื่อลดจานวนผู้ค้างชาระหนี้ ทั้งการกู้ยืมรายบุคคลและรายกลุ่มอย่างไร
(5) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางและมาตรการในเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุน
เพื่อลดจานวนโครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างไร
(6) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุน ใน
ภาพรวมอย่างไร
(7) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอานาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก
ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุในส่วนภูมิภาค และพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(1) ท่านได้ทางานกับกองทุนผู้สูงอายุมากี่ปี และมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง
(2) ท่านคิดว่าภาระงานของท่านเหมาะสมกับเวลาที่มีในการทางานหรือไม่
(3) ท่านคิดว่า การดาเนิ นงานของกองทุนผู้ สู งอายุ ในจังหวัด ในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง มีการบริห าร
จัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร
(4) ในจังหวัดนี้ มีผู้สูงอายุที่ค้างชาระหนี้เป็นจานวนมากหรือไม่
(5) หากเกิดการค้างชาระหนี้ กองทุนผู้สูงอายุมีมาตรการอย่างไร
(6) สาหรับตัวท่านเอง มีวิธีการอะไรบ้างในการตามหนี้ และท่านได้ไปตามหนี้บ่อยหรือไม่ กรุณาเล่าถึง
ประสบการณ์การติดตามสถานการณ์ผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้
(7) ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้
(8) ท่านคิดว่าการกู้ยื มรายกลุ่ มจะช่ว ยให้ มีโ อกาสในการชาระหนี้ได้สูงกว่าการกู้ยืมรายบุคคลหรือไม่
อย่างไร
(9) ในการคัดเลือกผู้สูงอายุเพื่อรับเงินกู้ ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และโครงการ ท่านมีบทบาทมากแค่ไหน
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(10) ท่านคิดว่ากระบวนการคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินกู้จากกองทุน มีส่วนทาให้เกิดการค้างชาระหนี้
หรือไม่
(11) ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการค้างชาระหนี้ลดลง
(12) อะไรคือสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้โครงการด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนผู้สูงอายุไม่
สามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ท่านคิดว่ากระบวนการคัดกรองโครงการ เหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร
(13) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอานาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก
ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกตัว แทนสาขาสมาคมสภาผู้สู งอายุประจาจังหวัดหรือตัวแทน
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด
(1) ท่านรู้จักกองทุนผู้สูงอายุหรือไม่ กองทุนผู้สูงอายุมีกิจกรรมอย่างไรบ้าง
(2) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุบ้างหรือไม่ อย่างไร
(3) ท่านคิดว่าการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง มีการบริหาร
จัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอย่างไร
(4) ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุอย่างไร
(5) ท่านคิดว่ากระบวนการอนุมัติทุนของกองทุนผู้สูงอายุควรมีการกระจายอานาจลงสู่ระดับจังหวัดให้มาก
ขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
3.3 ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

1. ทราบผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และผลกระทบรวมถึงข้อเท็จจริง ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานของกองทุน
2. ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามสัญญา
3. ทราบสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้โครงการไม่สามารถดาเนินงานได้ตามแผนงานหรือไม่
สามารถดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
4. ทราบแนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
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บทที่ 4
ผลการดาเนินการกองทุนผู้สูงอายุ

บทที่ 4
ผลการดาเนินการกองทุนผู้สูงอายุ
จากการเก็บข้อมูลที่ได้ดาเนินการในกลุ่มผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพรายบุคคล ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนผู้ สู งอายุ ในพื้นที่ตัวอย่าง โดยการสั มภาษณ์เชิงลึ กและการสนทนากลุ่ ม และ
นาเสนอข้อค้นพบตามกิจกรรมหลักของกองทุนคือ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล การกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการสนับสนุนโครงการ ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์ผลการดาเนินการของกองทุนจะ
แบ่งเป็น 4 ด้านคือ 1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพ 3. ประสิทธิผล และ 4. ผลกระทบ
นอกจากนี้ในกิจกรรมด้านการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล จะวิเคราะห์ผลการดาเนินการในแต่ละด้าน
ตามกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างชาระรายบุคคลสูง (ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 50) เปรียบเทียบ
กับกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างชาระรายบุคคลต่า (ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปต่ากว่าร้อยละ 30) เพื่อค้นหาสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญสาหรับการดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน
4.1 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุมีการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยัง
กลุ่ ม เป้ า หมายคือ ผู้ สู งอายุ เพื่อให้ ผู้ สู งอายุส ามารถเข้ าถึง กองทุนได้ และสามารถน าเงิ นทุน ไปใช้ได้ ตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ ผลการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
หลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ ขั้นตอนในการดาเนินการขอรับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการประชาสัมพันธ์
ของกองทุน โอกาสในการเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุ และคุณภาพของข้อมูลที่ผู้สูงอายุได้รับ ผลการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุรู้จักกองทุนผู้สูงอายุจากหลากหลายแหล่ง เช่น จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง จากผู้นาชุมชนหรือองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น จากการบอกกล่าวต่อๆกันของเพื่อนบ้านและผู้ที่เคยกู้ยืมเงินทุน และจากสมาชิกครอบครัว ญาติพี่
น้ อง เป็ น ต้น ซึ่งแหล่ งข้อมูล ที่กล่ า วมาอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ มใหญ่ๆ คือ แหล่งข้อมูลที่เ ป็น ทางการ
(เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นาชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) และแหล่งข้อมูลที่ไม่
เป็นทางการ (เพื่อนบ้าน บุตรหลานและญาติพี่น้อง เป็นต้น)
เมื่อทาการวิเคราะห์การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ จาแนกตามกลุ่มจังหวัดที่มี
สัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระต่า และผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างชาระกับผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวด
53

ขึ้นไป ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้า งชาระส่วนบุคคลต่า ทั้งผู้ กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างชาระ และผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างชาระ มีสัดส่วน
ผู้ที่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รั ฐมากที่สุด และในลาดับถัดมาเป็น
การรับรู้จากผู้นาชุมชน (เช่น ประธานชุมชน) หรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นการรับรู้ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ในขณะที่ผู้สูงอายุใน กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระส่วนบุคคลสูง ทั้งผู้
กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างชาระ และผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลที่ค้างชาระ มี
การรับรู้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก ที่เคยกู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุมากที่สุด และยังพบว่าการรับรู้ข้อมูล
ในลาดับถัดมาของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระยังเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลอย่างไม่
เป็นทางการ อย่างไรก็ตามพบว่าในกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชาระจะรับรู้ข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่
รัฐเป็นลาดับถัดมา
ตารางที่ 4.1 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุเรียงตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
ประเภทของผู้กู้ยืม

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้
รายบุคคลที่ค้างชาระต่า
ผู้กู้ยื มเงินทุน ประกอบอาชีพ (1) เจ้าหน้าที่กองทุนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
รายบุคคลที่ไม่ค้างชาระ
(2) ผู้นาชุมชนหรือองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น
ผู้กู้ยื มเงินทุน ประกอบอาชีพ (1) เจ้าหน้าที่กองทุนหรือเจ้าหน้าที่รัฐ
รายบุคคลที่ค้างชาระ
(2) ผู้นาชุมชนหรือองค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น
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กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้
รายบุคคลที่ค้างชาระสูง
(1) เพื่อนบ้าน คนรู้จัก
(2) เจ้าหน้าที่กองทุน หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ
(1) เพื่อนบ้าน คนรู้จัก
(2) ครอบครัว ญาติพี่น้อง

แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ
ทราบจากเจ้าหน้าที่ เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาออกพื้นที่แล้วก็มาประชาสัมพันธ์ ก็เลยทราบว่าเขามีกองทุนให้
ผู้สูงอายุกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพ ก็เลยสนใจ
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ไปประชุมที่ชมรมผู้สูงอายุ แล้วประธานชมรมเขาก็เอาข้อมูลมาแจ้งเรื่องมีเงินให้ผู้สูงอายุกู้ ไม่มีดอก ก็เลยชวน
กันไปที่จังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กคู้ ้างช่าระ
เจ้าหน้าที่ อบต. เขาเรียกให้ผู้สูงอายุไปประชุม เขาก็มาเล่าว่าที่พัฒนาสังคมในตัวจังหวัด เขามีเงินกู้ให้ผู้สูงอายุ
ท่าอาชีพ ใครสนใจก็ไปติดต่อที่จังหวัด
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ผู้ใหญ่บ้านมาบอกว่ามีเงินกู้เอาไปเป็นทุนท่าอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่กองทุนเขามาให้กู้ที่ศูนย์เอนกประสงค์ ก็ไป
ติดต่อถาม เขาก็อธิบายว่าไม่ต้องเสียดอก แต่ต้องมีคนค้่า วันนั้นก็มากู้กันเยอะ
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
เพื่อนบ้านเขาไปกู้มา เขาก็มาแนะน่าบอกว่าดีนะ ไม่มีดอก ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เวลาจ่ายคืนก็ค่อยๆผ่อนคืน เขา
บอกว่าถ้าสนใจก็ไปติดต่อที่จังหวัด เลยไปขอกู้ตั้งใจจะเอามาลงทุนซื้อของเข้าร้านช่าเพิ่ม
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เพื่อนบ้านเขากู้กัน เราเห็นเขาได้กันเกือบทุกคน บางคนก็บอกเงินฟรีเขาเอามาช่วยผู้สูงอายุ เราก็อยากได้บ้าง
เลยไปกู้มา แต่เขาบอกต้องเอามาท่าอาชีพก็เลยลองคิดว่าจะท่าอะไรดี ก็เลยขอว่าจะเอาไปเปิดร้านขายอาหาร
ตามสั่ง
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กคู้ ้างช่าระ
หลานเขาท่างานที่จังหวัดเขามาบอกว่าที่ พมจ. เขามีเงินช่วยผู้สูงอายุท่าอาชีพ ไม่มีดอก เขาเห็นเราท่าสวน
น่าจะกู้ได้ หลานเขาก็พามาขอกู้ที่จังหวัด และเขาช่วยกรอกเอกสารและช่วยค้่าให้
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ลูกสาวกับลูกเขยเขามาบอกว่าที่จังหวัดเขาให้เงินกู้ผู้สูงอายุ เขาก็บอกว่าเราไม่ต้องท่าอะไร ไปเซ็นชื่ออย่าง
เดียว ลูกเขาอยากให้ขอทุนก็เลยไป ลูกสาวกรอกเอกสารให้หมด
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กคู้ ้างช่าระ

55

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ในกลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระส่วนบุคคลสูง
การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนส่วนใหญ่เป็นการรับรู้อย่างไม่เป็นทางการ (จากเพื่อนบ้าน คนรู้จัก และจาก
ครอบครัว ญาติพี่น้ อง) ซึ่งอาจเป็น การรับรู้ข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และคณะ,
2554) ในขณะที่กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้างชาระต่ากลับพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากเจ้าที่กองทุนโดยตรง
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับท้องถิ่น หรือเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีความแตกต่างกันและนาไปสู่ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับกองทุน หรือขั้นตอน
การคืนเงิน จนทาให้เกิดปัญหาการค้างชาระหนี้ได้
2. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
การยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การอนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน และการชาระเงินคืน ซึ่ง
พบว่า
ขั้นตอนของการเขียนค่าร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระส่วนใหญ่ คิดว่าการเขียน
คาร้องไม่ยุ่งยาก และสามารถดาเนินการเองได้ หรืออาจมีบุตรหลานช่วยเหลือบ้าง แต่ในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างชาระ
พบว่า แม้ผู้กู้ส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าขั้นตอนในการเขียนคาร้องและการทาสัญญาไม่ยุ่งยาก แต่มีผู้กู้บางคน
ไม่ได้ดาเนิน การเอง มีลู กหลานหรือญาติเป็นผู้ ดาเนินการให้ ซึ่งทาให้ผู้ สูงอายุกลุ่มนี้ ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ เงื่อนไขและขั้นตอนการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับกองทุน ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่ ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของกองทุน และไม่ทราบผลที่จะตามมาหากไม่ชาระเงินกู้คืน นาไปสู่การค้างชาระหนี้
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่าแม้ว่าผู้ที่กู้เงินกองทุนส่วนใหญ่ทั้งในกลุ่มจังหวัดที่มีการ
ค้างชาระหนี้ต่าและกลุ่มที่มีการค้างชาระหนี้สูง ตลอดจนพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่
กองทุนมาเยี่ยมบ้าน โดยมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ และมาดูสถานที่ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่
แตกต่างกัน แต่ก็พบว่าในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านมีความแตกต่างกันระหว่างผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระและผู้กู้ที่ค้าง
ชาระ โดยพบว่าผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระ ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนมาเยี่ยมที่บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือมีการไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของผู้กู้ จากผู้นาชุมชนหรือเพื่อนบ้าน ในขณะที่
ในกลุ่มผู้กู้ที่มีการค้างชาระหนี้ ในบางจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระสูง ส่วนหนึ่งไม่เคยมี
เจ้าหน้าที่กองทุนมาเยี่ยมบ้านเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไปดาเนินการยื่นกู้ที่กองทุนผู้สูงอายุโดยการรวมกลุ่ม
กันไปหลายๆคนพร้อมกัน โดยผู้นาชุมชนหรือชมรมผู้สูงอายุจัดพาไปกู้ หรือการที่เจ้าหน้าที่กองทุนมาให้บริการ
รับเอกสารยื่นกู้ในพื้นที่ เช่น ที่ชมรมผู้สูงอายุ อบต. หรือศาลาอเนกประสงค์ ทาให้มีผู้มาขอยื่นกู้จานวนมาก จน
เจ้าหน้าที่กองทุนไม่สามารถไปเยี่ยมบ้านได้ นอกจากนี้ในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างชาระหนี้ในบางจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
กู้รายบุคคลที่ค้างชาระสูง ส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่กองทุนไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเอง แต่พบว่าเป็นการประสานงานให้
เครื อข่ายในพื้น ที่เป็ น คนไปเยี่ ย มบ้ านแทน เช่น อสม. อผส. เป็นต้น อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้มีผู้ สู งอายุ
บางส่วนรายงานว่ามีความล่าช้าในการมาเยี่ยมบ้านทาให้ได้รับการอนุมัติเงินช้า
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การท่าสัญญาและรับเงินนั้น พบว่าผู้กู้ส่วนใหญ่ทั้งผู้กู้ที่ค้างชาระ
และไม่ค้างชาระ และทั้งผู้กู้ในกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างชาระต่าและค้างชาระสูง พบว่าการอนุมัติเงินค่อนข้าง
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ล่าช้า ทาให้ต้องเข้ามาติดต่อสอบถามหรือโทรศัพท์มาติดตามกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายและ
ส่งผลต่อการวางแผนการทางาน และมีผู้กู้บางรายที่ถูกตัดยอดเงิน แม้ว่าจะพบไม่มากนักแต่ก็พบว่าไม่มีการ
ชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการทาสัญญาและรับเงินก็พบว่าผู้กู้เกือบทุกรายพอใจและ
รายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้าประกันพบว่าผู้กู้รายบุคคลในช่วงหนึ่งถึงสามปี
แรกของการดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุ ผู้ค้าเป็นญาติ คนรู้จัก หรือเพื่อนบ้าน ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการค้าง
ชาระหนี้ก็จะยุ่งยากในการติดตามหนี้ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้กู้ในปัจจุบันจะพบว่า ผู้ค้าประกันส่วน
ใหญ่เป็ นบุ ตรหลาน หรื อญาติสนิ ทมากกว่าคนรู้จัก อย่างไรก็ตามผู้ กู้ส่ วนหนึ่งก็รายงานว่า การหาผู้ ค้าที่มี
คุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ของกองทุนทาได้ยุ่งยาก จึงทาให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถเข้ามาขอกู้เงินกองทุนได้
ขั้นตอนการช่าระเงินคืน ในปัจจุบันวิธีการชาระเงินคืนมี 3 วิธีคือ การชาระที่กองทุน
ผู้สูงอายุ การชาระทางไปรษณีย์ และบางพื้นที่มีการชาระโดยการโอนผ่านธนาคาร ซึ่งพบว่าผู้กู้ส่วนใหญ่ชาระ
เงินคืนโดยการมาจ่ายที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่พื้นที่ โดยมีทั้งการมาจ่ายด้วยตนเอง การให้ลูกหลานมาจ่ายให้
หรือจ้างบุคคลอื่นมาจ่ายให้ โดยในกลุ่มผู้กู้ที่ค้างชาระบางรายพบว่า ชาระหนี้โดยการให้ลูกหลาน หรือจ้างผู้อื่น
มาส่งเงินแทน ทาให้เกิดปัญหาผู้ที่รับเงินมาไม่นาเงินมาจ่ายคืนและผู้กู้ไม่ทราบ คิดว่าตนเองจ่ายแล้วจึงเกิดเป็น
การค้างชาระหนี้ และพบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีการค้างชาระหนี้สูง โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มี
การรายงานว่าช่องทางในการชาระเงินคืนมีน้อย การเดินทางมาชาระเงินที่กองทุนผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่าย
และเสีย เวลามาก ส่ว นการชาระเงิน คืน ทางไปรษณีย์และการโอนเงินทางธนาคารมีขั้นตอนยุ่งยากสาหรับ
ผู้สูงอายุ เพราะต้องกรอกเอกสารและต้องเก็บหลักฐาน ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ใช้ช่องทางนี้มักจะมอบหมาย
ให้บุตรหลานไปทาให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชาระเงินคืนผ่านทางธนาคาร พบว่าเกิดปัญหาการกรอกเอกสาร
การโอนไม่ครบทาให้เงินที่โอนเข้ามาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้กู้คนใด ส่งผลต่อการดาเนินงานของ
กองทุนในปัจจุบัน
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้ สูงอายุ โดยแบ่งตามเกณฑ์
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้ที่ค้างชาระสูงและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้กู้ที่ค้างชาระต่า และแบ่งตามผู้กู้ที่
ไม่ค้างชาระและผู้กู้ที่ค้างชาระ ไม่พบความแตกต่างในประเด็น ความยุ่งยากในขั้นตอนการกรอกแบบคาร้อง
การพิจารณาอนุมัติ และการทาสัญญา มีเพียงความแตกต่างในเรื่องการเยี่ยมบ้านและช่องทางการชาระเงิน ที่
พบว่ามีความแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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ขั้นตอนของการเขียนคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน
ขั้น ตอนไม่ย าก เอกสารอ่านแล้ ว พอเข้าใจถามเจ้าหน้าที่บ้างลู กช่ว ยบ้าง แล้ ว ก็มีต้องเขียนว่าจะเอาไปใช้
อะไรบ้าง จ่าเงินเท่าไหร่ เขาให้ไม่เกิน 30,000 ก็เขียนรายการไปเท่าที่เขาให้กู้ เพราะจริงๆต้องใช้มากกว่านี้แต่
แค่นี้ก็ช่วยแบ่งเบาได้มาก
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เอกสารเขียนเอง อันไหนเขียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะช่วย เขียนไม่มากท่าได้
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
ไม่ยุ่งยาก จริงๆให้เขียนเองก็เขียนได้ แต่ให้ลูกชายช่วยเขียนแบบฟอร์ม
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าทีบ่ ริการดี มาขอกู้เองที่ศาลากลาง มากับลูก ลูกเขาเขียนให้หมดป้าก็เซ็นต์ชื่ออย่างเดียว
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน
จ่าได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขามาที่บ้าน 1 ครั้งก่อนที่จะได้เงิน มาถ่ายรูปร้านของช่าที่ขายอยู่ที่หน้าบ้าน แล้วก็มาถาม
ว่าจะเอาเงินไปท่าอะไรบ้าง
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เจ้าหน้าที่กองทุนมาที่บ้าน ก็ดูเฉพาะสถานที่เพราะยังไม่ได้เตรียมของอะไร รอเงินกองทุนก่อน
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน 1 ครั้ง ก็มาถ่ายรูปแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่าจะท่ากับใครบ้าง มีลูกช่วยหรือเปล่า
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน แค่ไปยื่นใบค่าร้องขอกู้เงินทุน ตอนนั้นเขามารับสมัครที่ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุของ
อบต. ก็ไปกันหลายคน หลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาว่าได้เงินแล้ว
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน
รออยู่ 3-4 เดือน ก็นานเหมือนกัน หลังจากเขาไปดูที่บ้าน มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเงินมาแล้วให้เข้ามาท่า
สัญญาและรับเงิน ก็ไม่นานแล้วพาคนค้่าไปแล้วเขาก็ให้เงินเป็นเช็คเอาไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้เลย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
58

นานมาก รอจนลืมไปเลยคิดว่าไม่ได้แล้ว ตอนเจ้าหน้าที่โทรมาก็รีบไป ขั้นตอนไม่ยุ่งยากลูกไปค้่าประกันให้
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
หลังจากเขามาเยี่ยมบ้าน ก็รออีก 6-7 เดือน ก็แวะมาถามเป็นระยะ เจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเงินมาแล้ว ดีใจ ก็
มากับลูกมาท่าสัญญา ก็ไม่นานถ้าเราเตรียมเอกสารกับคนค้่ามาพร้อม เอาเอกสารไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้เลย ก็
เอาไปซื้อของวันนั้นเลย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ก็รอระยะหนึ่ง น่าจะหลายเดือนอยู่เหมือนกัน แต่ก็เข้าใจว่าทางส่วนกลางเขางานเยอะ ลูกเขาก็โทรถามให้
ตลอด เขากลัวไม่ได้ ตอนที่มาท่าสัญญาก็ไม่นาน ลูกจัดการให้หมดป้าก็แค่ไปเซ็นชื่อเท่านั้นก็ได้เงินมา ไม่
ยุ่งยากเลย พอใจมาก
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
ขั้นตอนการชาระเงินคืน
ไปจ่ายเองทุกเดือนที่จังหวัด ไม่ล่าบาก ขับมอเตอร์ไซด์มา จ่ายเสร็จก็เก็บสมุดไว้เดือนหน้าก็เอามาจ่ายใหม่ ไม่
ล่าบาก ถ้าเดือนไหนมาไม่ได้ก็ฝากหลานมา เขาท่างานที่จังหวัด
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เลือกแบบไปจ่ายคืนทีก่ องทุนในจังหวัด ทุกวันที่ 5 ก็จ้างให้หลานเอาไปส่งให้ที่ศาลกลาง ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ไป
จ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะป้าก็ให้เงินเขาทุกเดือน
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
ส่งทางไปรษณีย์ เพราะบ้านมันไกล ถ้าเข้าไปในเมืองก็เสียเวลาเป็นวัน ค่ารถอีก ก็เลยไปที่ไปรษณีย์ ไม่ยากถ้ารู้
หนังสือ ก็เสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยเก็บใบเสร็จไว้ทุกเดือน แต่ก็ดีกว่าไปในเมือง แต่ถ้าจ่ายที่ร้านเซเว่นได้เหมือน
พวกคนพิการก็ดีนะ มันสะดวกดี
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กไู้ ม่ค้างช่าระ
เลือกแบบไปจ่ายเอง แต่มันไกลไปทีก็เป็นร้อย เสียเวลาต่อรถอีกหลายต่อ ก็เลยจ้างเพื่อนบ้านให้เขาไปส่งให้
หรือบางทีรอหลายๆเดือนค่อยไปจ่าย เจ้าหน้าที่เขาไม่ว่าอะไร นี่ก็ไม่ได้ไปจ่ายหลายเดือนแล้ว เขาก็ไม่ได้ทวง
นะ ถ้าเขามาทวงก็ค่อยไปจ่าย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
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4.1.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน
การศึกษาประสิทธิภาพของการนาเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะพิจารณาใน 2
ส่วนคือ การนาเงินทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุ หรือการนาไปประกอบอาชีพตามที่แผนที่
เสนอมาในใบคาร้องขอรับทุนหรือไม่ และส่วนที่สองคือการพิจารณาประสิทธิภาพการใช้เงินทุน จากการวาง
แผนการใช้เงินจากการการประกอบอาชีพหรือการทาบัญชีรับจ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการใช้
เงินทุนของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันในกลุ่มผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระ และผู้กู้ที่ค้างชาระ โดยผู้กู้เงินทุนประกอบ
อาชีพรายบุคคลที่ไม่ค้างชาระส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะนาเงินทุนที่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนการใช้เงินทุน ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่ตั้งใจไว้ และเกิดรายได้จากอาชีพนั้นๆ ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการใช้เงินทุนไปเพื่อการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันพบว่า ผู้กู้รายบุคคลที่
ค้างชาระส่วนใหญ่ ไม่ได้นาเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ยื่นขอรับทุน หรือใช้เงินทุนเพียงบางส่วนใน
การประกอบอาชีพ หรือใช้เงินไปประกอบอาชีพจริงแต่ต้องเลิกไปเพราะเจ็บป่วยหรือขาดผู้ ช่ว ย ทาให้ ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้จริงหรือประกอบอาชีพได้ไม่ยั่งยืน หรือไม่สามารถสร้างรายได้จากเงินทุน ส่งผลให้ไม่
มีเงินจ่ายคืนกองทุน เกิดเป็นหนี้หรือต้องไปขอเงินช่วยเหลือจากบุตรหลาน ทั้งนี้ยังพบว่าผู้กู้ที่ค้างชาระส่วน
ใหญ่ที่ไม่ได้นาเงินไปประกอบอาชีพ จะนาเงินที่ได้ไปให้บุตรหลานมากที่สุด ลาดับถัดมาคือนาไปใช้หนี้ นอก
ระบบที่มีดอกเบี้ยสูง นาไปซ่อมแซมบ้าน (ไม่ได้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพ) เป็นต้น ส่งผลให้ใช้เงินทุนหมดไป
กับค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการใช้เงิน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจัง หวัดที่มี
สัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระต่าและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างชาระสูง และแบ่งตามผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระและผู้กู้ที่
ค้างชาระพบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูง ผู้กู้ที่ค้างชาระส่วนใหญ่ไม่ได้นาเงินไปประกอบ
อาชีพ แต่จะนาเงินที่กู้ได้ไปให้บุตรหลานมากที่สุด ลาดับถัดมาคือนาไปใช้หนี้ หรือนาไปใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นการใช้เงินที่ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ในขณะที่
ผู้กู้ที่ค้างชาระในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระต่า ส่วนใหญ่จะนาเงินที่ได้ไปประกอบอาชีพตามที่ขอ
ทุน แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เพราะปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคู่สมรส หรือการประกอบอาชีพไม่
ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งใจ จากปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ลาดับ
ถัดมาจึงเป็นการนาเงินไปให้บุตรหลาน จึงไม่มีเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 การใช้เงินทุน
การใช้เงินทุนเรียงตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
ประเภทของผู้กู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ไม่ค้างชาระ

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ค้างชาระ

กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
ค้างชาระส่วนบุคคลต่า
ทีค่ ้างชาระส่วนบุคคลสูง
1. นาเงินทุนไปประกอบ
1. นาเงินทุนไปประกอบ
อาชีพตามแผนที่กาหนด
อาชีพตามแผนที่กาหนด
2. นาเงินไปใช้ในการ
2. นาเงินไปให้บุตรหลาน
ประกอบอาชีพส่วนหนึ่ง และ
ประกอบอาชีพ
อีกส่วนนาไปใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
1. นาเงินไปประกอบอาชีพ
1. นาเงินทุนทีไ่ ด้ไปให้
แล้วต่อมาต้องหยุดทาเพราะ
บุตรหลาน
ปัญหาสุขภาพ
2. นาเงินไปใช้หนี้
2. นาเงินไปประกอบอาชีพ
ซ่อมแซมบ้าน
แต่รายได้ไม่แน่นอน

การใช้เงินทุน
เงินที่ได้ก็น่าไปซื้อของเข้าร้าน ได้เงินมาก็ท่าให้ซื้อของได้ครั้งละมากๆ ท่าให้ซื้อของได้ราคาถูก ขายก็ได้ก่าไร
มากขึ้น
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
กูม้ าเลี้ยงวัว ท่าสวน บางทีรายได้ไม่แน่นอน ต่อรอผลผลิตบางที 6 เดือนบางที 1 ปี ก็ต้องออกไปรับจ้างท่าให้
บางครั้งมีเงินไม่พอก็เลยไม่ได้จ่ายทุกเดือน
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
เอาเงินไปขยายร้านส่วนนึง ส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ใช้หมุนเวียนภายในครอบครัว เดือนไหนขายของไม่พอส่งก็เอา
เงินที่เก็บไว้หมุนเวียนในบ้านเอามาจ่ายเขาก่อน ไม่อยากค้างเงินเขา
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เงินที่ได้ส่วนใหญ่น่าไปใช้หนี้แทนลูกสาวที่กู้เงินนอกระบบ สงสารลูกดอกเบี้ยแพงมาก ของกองทุนไม่มีดอก
เลยเอาไปช่วยเขาก่อน เราก็เลยไม่มีเงินมาคืนกองทุนตอนนี้ก็ต้องหยุดขายหมูปิ้ง เพราะขายไม่ดี
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
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2. การใช้จ่ายเงินกองทุนและการทาบัญชี พบว่าผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระจะมีการทาบัญชีรับ
จ่าย เกี่ย วกับ อาชีพที่ทา เช่น การทาบัญชีครัว เรือน หรือทาบัญชีอย่างง่ายเพื่อให้เห็นต้นทุน กาไร การใช้
จ่ายเงิน หรือจะมีการเก็บใบเสร็จและจดบันทึกต้นทุนเพื่อใช้ประกอบการคานวณกาไร ในทางกลับกันผู้กู้ที่ค้าง
ชาระส่วนใหญ่ไม่ได้ทาบัญชีรับจ่าย หรือใช้วิธีการจา นอกจากนี้พบว่าผู้ที่ไม่ค้างชาระหรือ ผู้ที่ค้างชาระช่วงสั้นๆ
จะมีการจัดสรรเงินไว้สาหรับคืนกองทุน โดยจะมีการแบ่งเงินรายได้จากการประกอบอาชีพได้เก็บไว้สาหรับจ่าย
คืนกองทุนหรือเมื่อได้เงินมาก็ฝากคู่สมรสเก็บไว้จ่ายคืน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ค้างชาระระยะยาวนอกจากไม่มีการ
ทาบัญชีรับจ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ใช้ไปเพื่อการประกอบอาชีพ ทาให้ส่วนใหญ่ ไม่มี
การวางแผนการคืนเงินให้กับกองทุน
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ การทาบัญชีรับจ่ายเพื่อวางแผนการจัดการเงินและการคืน
เงิน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างชาระต่า
พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในสองกลุ่มนี้ กล่าวคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีการทาบัญชี และผู้กู้ที่ค้าง
ชาระทั้งสองกลุ่มไม่มีการวางแผนการจ่ายเงินคืน
การใช้จ่ายเงินกองทุนและการทาบัญชี
จดไว้ว่าซื้อมาเท่าไร ไม่ท่าบัญชี แต่รู้ว่าทุนเท่านี้ต้องขายเท่าไร ได้ก่าไรกี่บาท ... ต้องประหยัด เราต้องมีวินัย
การเงิน แยกเงินเอาไว้ส่าหรับไปจ่ายคืน พอถึงเดือนก็ให้ลูกไปโอน
กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เก็บเงินวันละ 100 บาท จากการขายของแยกไว้ และท่าบัญชีครัวเรือน
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ไม่ได้ท่าบัญชี ไม่ได้จ ดและเก็บ ใบเสร็จ ขายของได้เมื่อไหร่ก็เอามาหยอดกระปุก เมื่อถึงก่าหนดจ่ายก็เปิด
กระปุกมาจ่ายคืน บางเดือนก็พอบางเดือนเปิดมาก็ไม่พอ ก็ต้องรอ
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
ไม่ได้ท่าบัญชี แต่แยกเก็บไว้เอง ว่าส่วนไหนจะเอาไปใช้ท่าอะไร พอใกล้ๆวันก่าหนดส่งก็ต้องมานับว่าได้เท่าไร
ถ้ายังไม่พอก็ต้องขอลูกบ้าง แต่นานๆที ส่วนใหญ่ก็ต้องหามาให้พอ ให้ทันวันที่เขานัด
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ไม่ท่าบัญชี ไม่เคยท่า เงินที่ได้ก็เอามาใช้รวมกันไปกับทีใ่ ช้จ่ายในครัวเรือน ก็ไม่ได้วางแผนหรอกว่าต้องเก็บเงิน
ไว้เท่าไหร่ หรือมีก่าไรขาดทุนเท่าไหร่ เพราะมันใช้จ่ายรวมกัน ถ้าเดือนไหนไม่พอก็ขอพลัดไปก่อน เพราะบางที
จ่าเป็นก็เอาไปใช้จ่ายก่อน เช่นลูกคลอดหลานต้องใช้เงิน ก็ไม่พอไปจ่ายกองทุน ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะว่า
อย่างไร
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
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4.1.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน
ประสิทธิผลของการนาเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลไปใช้ พบว่าสามารถพิจารณาได้
จาก การเกิดอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่กู้เงินไปหรื อไม่ และนอกจากเงินทุนจะสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
แล้ว ยังสามารถวัดประสิทธิผลจากรายได้ว่าเพียงพอต่อการนามาชาระคืนกองทุนหรือไม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระส่วนใหญ่นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไป เกิดเป็น
อาชีพที่สร้างรายได้จริง โดยมีทั้งการต่อยอดอาชีพเดิม การประกอบอาชีพใหม่ หรือการเกิดอาชีพเสริม ซึ่งเป็น
การนาเงินกู้จากกองทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างชาระส่วนหนึ่งนาไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ตามที่ขอจริง และเกิดรายได้จากอาชีพนั้นหรือบางครั้งอาจยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพราะเป็น การ
ประกอบอาชีพที่ทาเพียงช่วงสั้นๆ และต้องหยุดประกอบอาชีพ เพราะ ปัญหาสุขภาพทั้งของตนเองและคู่สมรส
หรือการประสบปัญหาภัยธรรมชาติไม่ได้ผลผลิต ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามทั้งผู้ที่ไม่ค้างชาระและผู้ที่ค้าง
ชาระประกอบอาชีพได้ดีมากขึ้นหลังจากได้รับเงินกองทุน เช่น สามารถจัดหาของมาขายได้หลากหลายขึ้น
สามารถเพิ่มผลิตได้จากการมีอุป กรณ์ที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือสามารถจัดหาปุ๋ยหรือเครื่องมือในการ
บารุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น ท้ายที่สุดก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้น แต่ผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระ
เพราะเงิ น ทุ น สามารถสร้ า งอาชี พ ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น แต่ใ นกลุ่ ม ผู้ กู้ ที่ ค้ า งช าระเป็ น เพราะเงิ น ทุ น ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผล หรือเกิดประสิทธิผลด้านอาชีพและรายได้ แต่ไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามผู้กู้ที่ค้างชาระส่วนหนึ่งนาเงิน
ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือไม่ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพเลย เช่น นาไปให้ลูกหลาน
นาไปใช้หนี้ นาไปใช้ปรับปรุงบ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้กู้ในกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มที่ไม่ได้นาเงินทุนไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลใน
ด้านอาชีพและรายได้เลย แต่กลับเป็นการสร้างภาระหนี้ให้กับผู้สูงอายุ
และเมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้จากอาชีพ ซึ่งเป็นผลจาก
เงินทุนที่ได้รับจากกองทุน โดยแบ่งตามเกณฑ์กลุ่มจัง หวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มี
สัดส่วนของผู้ค้างชาระต่า พบว่ามีความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุในสองกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่ค้าง
ชาระ พบว่าผู้ที่ค้างชาระและอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้างชาระต่า จะมีการนาเงินไปประกอบอาชีพจริง
แต่เป็นการประกอบอาชีพในระยะสั้นๆ และเกิดรายได้ที่ไม่ยั่งยืน ในลาดับถัดมาก็จะเป็นการนาเงินไปให้ลูก
หรื อใช้ห นี้ ในขณะที่ ผู้สูงอายุที่ค้างชาระ และอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ค้า งชาระสูง พบว่าเงินจาก
กองทุนผู้สูงอายุไม่ได้สร้างประสิทธิผลในด้านอาชีพ เพราะส่วนใหญ่นาเงินไปให้บุตรหลาน หรือใช้หนี้สูงสุด
ลาดับถัดมาจึงเป็นการนาเงินไปประกอบอาชีพ แต่ประสบปัญหาสุขภาพหรือภัยธรรมชาติ จนต้องเลิกประกอบ
อาชีพไป โดยรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินกองทุน
การใช้เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ตามสัดส่วนที่พบมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
ประเภทของผู้กู้ยืม
ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ไม่ค้างชาระ

ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ที่ค้างชาระ

กลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ กลุ่มจัดหวัดที่มีสัดส่วนของผู้
ค้างชาระส่วนบุคคลต่า
ทีค่ ้างชาระส่วนบุคคลสูง
1. ประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจ
1. ประกอบอาชีพตามที่
2. สร้างรายได้จากอาชีพและ
ตั้งใจ
มีเงินหมุนเวียนหรือมีเงินออม
2. สร้างรายได้จากอาชีพ
และมีเงินหมุนเวียนหรือมี
เงินออม
1. นาเงินไปประกอบอาชีพที่
1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ตั้งใจ แต่ทาเพียงระยะสั้น ไม่
ตามที่ขอรับทุน
ยั่งยืน
2. ไม่เกิดรายได้จาก
2. รายได้ไม่ยั่งยืน หรือรายได้
เงินกองทุน
ไม่แน่นอน

ขายของมา 20 กว่าปีแล้ว ขอทุนมาซื้อของเข้าร้าน ได้ทุนมาก็สบาย ไม่ต้องเสียดอก มีเงินซื้อของมากๆ
กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ก็รับซ่อมเสื้อผ้าเย็บผ้าขาย น่าเงินที่ได้มาซื้ออุปกรณ์เย็บผ้า ซื้อจักรเย็บ ด้าย ผ้า ที่เหลือก็เอาไปใช้จ่าย ก็ท่า
ให้เรามีทุนก็สามารถเย็บได้หลายตัวๆ แต่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขายของได้น้อย
กรุงเทพฯ: ผู้กู้ค้างช่าระ
เดิมเป็นพนักงานบริษัท พอเกษียณก็มากู้ได้เงินมาลงทุนค้าขาย แล้วตอนนี้มีก่าไรก็น่าไปซื้อหมูมาเลี้ยงเพิ่ม
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
สามีให้กู้ เอามาค้าขาย ตอนนั้นก็มีส่งแต่ไม่นานสามีก็ป่วย ไม่มีใครช่วย ท่าไม่ไหว ตอนนี้ก็ไม่ได้ท่าแล้ว
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
กู้มาท่านา ซึ่งเป็นอาชีพเดิม ท่ามานาน ได้เงินมาก็เอาไปท่านาหมด แต่น้่ามันท่วมนาเสียหายหมด ขาดทุน
ตอนนี้ก็ท่านาแต่มันไม่มีทุน ก็เลยยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืน
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
กู้ให้ลูกสะใภ้ เขาจะใช้เงิน ตอนนี้ก็ไม่ได้ท่าอะไร อาศัยอยู่กับเขา
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
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2. การจ่ายเงินคืน กองทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระเกือบทั้งหมดสามารถสร้างรายได้จาก
อาชีพที่ทาจากเงินที่กู้ไป และสามารถนาเงินรายได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพมาส่งคืนให้แก่กองทุน มีเพียง
ส่วนน้อยที่อาจมีการนาเงินจากบุตรหลานมาจ่ายคืนบ้าง ซึ่งก็พบในสัดส่วนที่น้อยมาก และส่วนใหญ่เกิดเฉพาะ
กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้มีบางคนที่นารายได้จากการทาอาชีพอื่นมาจ่ายคืนกองทุน เพราะอาชีพที่ทาต้องรอ
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ทานา หรือเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างชาระไม่สามารถนาเงินมาจ่าย
คืนกองทุนได้เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไปมากที่สุด และก็ไม่มีรายได้จากช่องทางอื่น บุตรหลานก็
ไม่มีความสามารถในการจ่ายเงินคืนให้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ ต้องค้างชาระหนี้ในระยะยาวติดต่อกันหลาย
งวด อย่างไรก็ตามมีผู้ที่ค้างชาระหนี้ส่วนหนึ่งที่มีปัญหาการจ่ายเงินคืนเป็นระยะๆ เพราะนาเงินที่ได้ไปประกอบ
อาชีพแต่ทาไม่ต่อเนื่อง ต้องหยุดทางาน รายได้จึงไม่สม่าเสมอ การจ่ายคืนจึงมีการค้างชาระเป็นระยะสั้นๆ
เมื่อวิเคราะห์การจ่ายเงินคืน ซึ่งเป็นผลจากเงินทุนที่ได้รับจากกองทุน โดยแบ่งตาม
เกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างชาระต่า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างชาระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนหนี้สูงหรือหนี้ต่า
ส่วนใหญ่มีปัญหาการจ่ายคืนที่คล้ายกัน เพราะไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่เพียงพอ
การจ่ายเงินคืนกองทุน
ขายของไม่กี่วันก็พอจ่ายคืนได้แล้ว ไม่เคยต้องขอลูกมาจ่าย บางครั้งยังให้เงินค่าเรียนหลาน ช่วยลูกเขาเพราะ
พ่อเขาท่างานประจ่ารายได้มันไม่มาก เรามีเหลือก็ช่วยเขาไป
กรุงเทพฯ: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
จ่ายคืนไม่มีปัญหา เก็บไว้วันละ 100 บาท ไม่ถึงเดือนก็ได้ 1000 บาทไปจ่ายคืนแล้ว
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
กู้มาท่าขนม ท่าได้เดือนเดียว ภรรยาป่วย ก็ไม่ได้ท่า อุปกรณ์ก็ยังอยู่ พอไม่ได้ขายรายได้ก็ไม่พอหาคนเดียว
ต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน ไม่มีเงินจ่ายคืนเพราะภรรยาก็ท่าขนมไม่ได้อีกเลย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
เอาเงินไปซื้อลูกวัวมาเลี้ยง แต่มันต้องรอนานกว่าจะโตพอขายได้หรือให้ลูกใหม่ ก็ต้องไปรับจ้างก่อสร้างแล้วนา
เงินค่าจ้างมาจ่ายคืนกองทุน ก็ไม่ลาบากเพราะขายวัวได้จะได้เงินเป็นก้อน
กลุม่ จังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กไู้ ม่ค้างช่าระ
กู้มาให้หลาน ป้ามันท่างานอะไรไม่ได้แล้ว หลานเขาบอกจะไปจ่ายคืนเอง เพราะเขาเอาเงินไปหมดเราไม่ไดใช้
เงินก็ไม่ต้องจ่าย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ
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4.1.4 ผลกระทบ
ผลกระทบที่ส าคั ญจากการสนับ สนุน ทุน ของกองทุน ผู้ สู งอายุ คื อ ผู้ สู งอายุ ส ามารถ
ประกอบอาชี พตามที่ ขอสนั บ สนุ น ทุน ได้ อ ย่างยั่ งยืน มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิต ใจหรื อ
ความสุข และเศรษฐกิจสังคม
ผูก้ ู้ที่ไม่ค้างชาระ พบว่าการได้รับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ทาให้เกิดอาชีพ
ที่มีรายได้ ทั้งอาชีพเดิมที่ทาอยู่แล้วให้สามารถทาต่อไปได้อย่างยั่งยืน หรือผู้สูงอายุบางคนได้นาเงินทุนไปลงทุน
ทาอาชีพใหม่หลั งจากเกษียณอายุ ช่ว ยขยายโอกาสในการทางานต่อจากงานเดิมที่สิ้นสุ ดลง โดยส่วนใหญ่
ประเมินว่าการได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุช่วยให้คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้น สามารถมีงานทา มีรายได้ พึ่งพิง
ตนเองและเกื้อหนุนครอบครัวได้ และที่สาคัญคือการได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ก่อให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่
ดี เกิดความสุขและความภาคภูมิใจ และเกิดความมั่นใจในการดาเนินชีวิตในวัยสูงอายุ
อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ที่ค้างชาระส่วนใหญ่พบว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากได้รับเงินทุน
แต่อาจเป็นเพียงในระยะสั้น เพราะมีเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียน แต่ผู้กู้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้นาเงินไปประกอบ
อาชีพหรือประกอบอาชีพเพียงช่วงสั้นๆ ทาให้ไม่มีรายได้เพิ่มในระยะยาว และต้องค้างชาระหนี้กับกองทุน เกิด
เป็นภาวะลูกหนี้ ไม่มีความสุขและเกิดความกังวลใจ และอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมา
อีกทั้งบางกรณีก็ทาให้เกิดผลกระทบต่อบุตรหลานที่ต้องรับจ่ายหนี้ให้กับผู้สูงอายุ เกิดเป็นปัญหาครอบครัว
เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตาม
เกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูง และกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างชาระต่า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างชาระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนการค้างชาระหนี้
สูงหรือสัดส่วนการค้างชาระหนี้ต่า ก็พบว่าผู้ สูงอายุที่ไม่ค้างชาระหนี้มองว่าเงินจากกองทุนทาให้คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพในวัยสูงอายุ มีรายได้และมีความสุขที่ได้ทางาน และในกลุ่มผู้ที่ค้างชาระหนี้ก็พอใจ
ที่กองทุนให้การสนับสนุนเงินทุนกับผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากนาเงินทุนไปประกอบอาชีพเพียงช่วงสั่นๆหรือไม่ได้นา
เงินไปประกอบอาชีพเลย จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นเพียงระยะสั้นๆ แต่ระยะยาวพบว่า ทาให้เกิดการ
ค้างช าระหนี้ทาให้ ผู้สู งอายุ กังวลกับ การเป็นหนี้ เสี ยชื่อเสี ยง และการดาเนิน คดีห ากไม่ช าระหนี้ ส่งผลถึง
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในระยะยาว
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ผลกระทบ
ขายของท่าให้มีความสุข บางครั้งก็น่าเงินไปช่วยหลานเรื่องค่าเล่าเรียน พ่อเขาเงินเดือนน้อย สู้ขายของไม่ได้
ก่าไรดี
กรุงเทพฯ ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
ชีวิตดีขึ้น มีเงินมาหมุนเวียนและซื้ออุปกรณ์ท่าอาชีพ ก็ท่าให้มีรายได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน
กรุงเทพฯ ผู้กู้ค้างช่าระ
หลังจากได้เงินกู้จากกองทุน ชีวิตดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บเกือบทุกเดือน ดีใจมากที่เขาไม่ลืมผู้สูงอายุ แล้วเป็นเงินที่
ไม่มีดอก อันนี้ดีมากๆ เพราะผู้สูงอายุไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้ กู้นอกระบบก็จ่ายดอกไม่ไหวแพงมากๆ
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
จะพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้ เพราะไม่อยากเป็นหนี้ใคร กังวลเรื่องนี้อยู่บ้างเนื่องจากกลัวว่าจะถูกด่าเนินคดี
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
สะดวกสบายขึ้น มีเงินใช้ ผ่อนส่งไม่เสียดอก มีทุนท่าค้าขาย
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ไม่ค้างช่าระ
เงินกองทุนดีแน่ ไม่มีดอกไม่มีอะไร ไม่ได้ท่าให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราโชคไม่ดีเอง ตอนที่ไม่มีจ่ายคืนหงุดหงิดจะ
ตาย กลุ้มใจนะ ไม่ใช่ไม่กลุ้มใจ เครียดมาก ไปหาหมอ หมอให้ยาแก้เครียดมา
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ

4.2 ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม
4.2.1
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ผู้ สู ง อายุ กองทุ น ผู้ สู ง อายุ มี ก ารด าเนิ น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้
และสามารถนาเงินทุนไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ ผลการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล
กองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ ขั้นตอนในการดาเนินการ
ขอรับทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการกู้ยืมเงินทุนรายกลุ่มไม่ได้มีทุกจังหวัด ทาให้การศึกษาครั้งนี้จะนาเสนอ
เปรียบเทียบระหว่างผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระกับผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ รายกลุ่ ม
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุจากหลายแหล่ง เหมือนกับแหล่งข้อมูลของผู้กู้รายบุคคล เช่น จากการ
ประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและภูมิ ภาค การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้อง จากผู้นาชุมชนหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จากการบอกกล่าวต่อๆกันของเพื่อนบ้าน และจาก
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สมาชิ ก ครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาอาจแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม ใหญ่ ๆ คื อ
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ (เจ้าหน้าที่กองทุน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้นาชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ต้น) และแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (เพื่อนบ้าน บุตรหลานและญาติพี่น้อง เป็นต้น)
ผลการศึ กษาพบว่า ในผู้ กู้ร ายกลุ่มที่ ไ ม่ ค้ า งช าระ รั บทราบข้ อมู ล เกี่ ยวกั บกองทุ น
ผู้สูงอายุจากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งจัดเป็นการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เป็นทางการ ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ มีการรับรู้ข้อมูลจากบุตรหลานที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง
เป็นการรับรู้จากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
ทราบจากเจ้าหน้าที่กองทุน เพราะไปร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุแล้ว เจ้าหน้าที่เขามาประชาสัมพันธ์ ก็เลย
ทราบว่าเขามีเงินทุนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันไปท่าอาชีพ ก็เลยรวมกลุ่มกัน
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ไม่รู้จักกองทุนเลย จนลูกกับเพื่อนลูก คนในหมู่บ้านเดียวกัน มาบอกว่าเขาให้เงินส่าหรับผู้สูงอายุ แล้วลูกก็พา
พ่อแม่แต่ละคนไปท่าเรื่องที่จังหวัด
ผู้กรู้ ายกลุ่มค้างช่าระ

2. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน จากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ
เช่นเดียวกับการขอกู้รายบุคคล ดังนี้ การยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การอนุมัติเงิน การทาสัญญา
และรับเงิน และการชาระเงินคืน ซึ่งพบว่า
ขั้นตอนของการเขียนค่าร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระคิดว่าการเขียนคาร้องไม่
ยุ่งยาก และสามารถดาเนินการเองได้โดยช่วยๆกันภายในกลุ่ม เพราะมีสมาชิกบางคนของกลุ่มทาอาชีพนั้นอยู่
แล้ว ทาให้สามารถเขียนรายละเอียดได้ไม่ยาก และแบบคาร้องก็ไม่ยุ่งยาก ทาให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเงื่อนไขใน
การรับทุนดี ทั้งวัตถุประสงค์ของกองทุนและเงื่อนไขของกองทุน ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระไม่ทราบ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการเขียนคาร้องขอกู้เลย เพราะบุตรหลานที่พาไปกู้ดาเนินการให้ทั้งหมด ผู้สูงอายุเพียงลงนาม
ในเอกสารเท่านั้น ทาให้ผู้กู้ไม่รับทราบว่ากองทุนให้เงินมาเพื่ออะไร และมีเงื่อนไขใดบางในการรับเงินทุนหรือ
หากไม่สามารถจ่ายคืนเงินทุนได้
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่าในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยม
ที่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลก่อนที่จะได้รับเงิน ซึ่งในขั้นตอนนี้พบว่า จะมีความแตกต่างกับผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ
ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้านเลย
ขั้นตอนการอนุมั ติเงิน การท่าสัญญาและรับเงิน นั้น พบว่าผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระ
รายงานว่าการอนุมัติเงินต้องรอระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามในขั้นตอนของการทาสัญญาและรับเงินก็พบว่าผู้กู้พอใจ
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และรายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ในขณะทีผ่ ู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระพบว่าไม่ทราบขั้นตอนของการอนุมัติ
เงินและการทาสัญญาเพราะลูกหลานเป็นคนทาให้ทั้งหมด นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้าประกันพบว่าผู้กู้รายกลุ่มมี
การแลกเปลี่ยนกันค้าประกันให้กันและกันภายในกลุ่ม
ขั้นตอนการช่าระเงินคืน ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระก็เลือกที่จะชาระเงินเองที่ก องทุน
ผู้สูงอายุ ไม่ยุ่งยากโดยมีประธานกลุ่มทาห้าที่รวบรวมเงินจากสมาชิกกลุ่ม แล้วก็นาไปจ่าย ในขณะที่ ผู้กู้ราย
กลุ่มที่ค้างชาระ จะให้บุตรหลานที่เป็นผู้นาเงินไปใช้ เป็นผู้ชาระหนี้คืน โดยจะมีหนึ่งคนทาหน้าที่รวบรวมไปส่ง
ที่จังหวัดเช่นกัน แต่ก็พบปัญหาว่าคนที่รับหน้ าที่ไปส่งไม่ได้นาเงินไปจ่ายคืนกองทุนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงเกิด
เป็นปัญหาหนี้สินในเวลาต่อมา
ขั้นตอนของการเขียนคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน
ไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่เขาก็บริการดี มาท่าเรื่องขอกู้ที่ศาลากลาง เอกสารเข้าใจไม่ยาก ช่วยกันเขียนท่าได้หมด
เราก็เขียนไปตามที่ตั้งใจจะท่า เลยไม่ยาก
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ลูกๆหลานเป็นคนพาไปกู้ เขาจัดการเอกสารให้หมด เราแค่เซ็นชื่อแล้วก็กลับได้เลย เขาเอาเงินไปท่าอะไรไม่รู้
ลูกมาขอก็ท่าให้เขา
ผู้กรู้ ายกลุ่มค้างช่าระ
ขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน
ไปยื่นค่าร้องไว้ แล้วไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมที่บ้าน สอบถามว่าจะท่าอะไร ท่าที่ไหน เคยท่าหรือเปล่า
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ไม่มีใครมาหาเลย ไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่ที่บ้าน ไปเจอที่ศาลากลางในจังหวัดสองครั้ง ลูกเขาให้ไปเซ็นชื่อ
ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน
ก็ต้องรอระยะหนึ่ง เพราะเขาต้องให้ส่วนกลางอนุมัติ การท่าสัญญาและการรับเงินก็ไม่ยาก เราก็ช่วยกันค้่าให้
กันเองในกลุ่ม หมุนเวียนกันไป
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ไม่รู้เรื่องเลย เพราะลูกๆเขาจัดการให้หมด เขาก็มาบอกว่าต้องไปลงชื่อในหนังสือ ต้องไป 2 ครั้ง แล้วก็ไม่รู้เลย
ว่าเป็นยังไงต่อ
ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ
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ขั้นตอนการชาระเงินคืน
หัวหน้ากลุ่มเขาเก่ง เขาจะมารวบรวมทุกเดือนก่อนถึงวันก่าหนด แล้วเขาก็เอาไปจัดการให้เรียบร้อย ไม่เคย
ขาดส่ง เพราะหัวหน้าเขาจะมาถามก่อนล่วงหน้าเผื่อใครมีปัญหาอะไร
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ไม่ทราบ ลูกๆเขาบอกจะไปจ่ายเอง ก็เห็นว่าฝากคนที่อยู่ที่จังหวัดเป็นคนไปจ่ายคืนที่กองทุน แล้วเขาก็ไม่เอาไป
จ่ายให้ หลังๆเลยไม่มีใครจ่าย
ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ

4.2.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน
การศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนผู้สูงอายุจะพิจารณาจากสองส่วนคือ การนาเงินทุน
ไปใช้ และการวางแผนการใช้เงินหรือการทาบัญชีควบคุมการใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนของผู้สูงอายุมีความแตกต่างกันในกลุ่มผู้
กู้ที่ไม่ค้างชาระ และผู้กู้ที่ค้างชาระ โดยผูก้ ู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระได้นาเงินทุนไปประกอบอาชีพตามที่ยื่นคาร้อง
มาจริง แต่ไม่ได้ทาร่วมกันเป็นลักษณะกลุ่ม เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ในการใช้ประกอบอาชีพ จึงตกลงแบ่ง
เงินทุนแล้วแยกกันไปประกอบอาชีพของตัวเองเหมือนกับการกู้รายบุคคล ดังนั้ นประสิทธิภาพในการรับเงินทุน
ก็อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ที่ต้องการให้ใช้เงินร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
ร่วมกันที่ยั่งยืน และก่อเกิดรายได้ที่มั่นคง จากเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินของการกู้
รายบุคคล ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ พบว่าลูกหลานได้แบ่งเงินกันแล้วนาเงินไปทั้งหมด จึงทาให้ไม่มี
การนาเงินไปประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การใช้เงินจึงไม่มีประสิทธิภาพตามที่กองทุนกาหนด
การใช้เงินทุน
เงินที่ได้กแ็ บ่งกันไป แล้วต่างคนต่างไปประกอบอาชีพของตนเองตามถนั ด เพราะมีปัญหาเรื่องสถานที่ประกอย
อาชีพ จึงไม่สามารถท่าอาชีพที่ตั้งใจจะท่าร่วมกันได้ แต่ก็ตกลงกันว่าได้เงินมาแล้วและก็ตั้งใจอยากลงทุนท่า
อาชีพ อีกทั้งต้องใช้คืนกองทุนจึงต้องน่าไปท่าอาชีพให้มีรายได้
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ลูกๆเขาเอาเงินไปหมด เราก็แก่แล้วไม่ได้อยากท่าอะไรแล้ว ลูกเขาเอาเงินไปเขาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเขา
เขามาขอให้ช่วยก็ช่วยเขาไป
ผู้กรู้ ายกลุ่มค้างช่าระ
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2. การใช้จ่ายเงินของผู้สูงอายุพบว่า ผูก้ ู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระจะมีการทาบัญชีรับจ่าย
ในบางคน ส่วนบางคนก็แยกเงินเอาไว้เพื่อส่งให้หัวหน้ากลุ่มรวบรวมไปจ่ายคืนกองทุน ในส่วนของผู้กู้รายกลุ่มที่
ค้างชาระ เนื่องจากไม่ได้นาเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพ และให้เงินกับบุตรหลานทั้งหมดจึงไม่มีการใช้เงิน
ของกองทุน
4.2.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน
ประสิ ทธิผลของกองทุน ในการให้กู้ยมรายกลุ่มจะพิจารณาจากการเกิดอาชีพหรือมี
รายได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความสามารถในกาชาระเงินคืนกองทุน
จากการประกอบอาชีพนั้นๆด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินทุน พบว่าผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระนาเงินไป
ประกอบอาชีพจริง แม้ว่าจะไม่ได้ร่วมกันทาอาชีพตามที่เสนอกับกองทุน จึงทาให้เกิดอาชีพหรือต่อยอดอาชีพ
เดิมที่ทาอยู่ จนเกิดเป็นรายได้จากอาชีพที่ได้นาเงินทุนไปใช้จ่าย ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระไม่มีการนา
เงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่งผลให้ไม่มีประสิทธิผลจากการใช้เงินของกองทุน และนอกจากจะไม่มี
รายได้เพิ่มในกลุ่มผู้สูงอายุที่กู้เงินแล้ว ยังเกิดเป็นภาระหนี้สินจากการกู้เงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อีกด้วย
2. การจ่ายเงินคืนกองทุนพบว่า ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระสามารถนาเงินรายได้ที่เกิด
จากการประกอบอาชีพมาคืนให้แก่กองทุน ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระไม่สามารถนาเงินมาจ่ายคืนกองทุน
ได้เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพตามที่ขอทุนไป และก็ไม่มีรายได้จากช่องทางอื่น บุตรหลานที่นาเงินไปก็ไม่มี
ความสามารถในการจ่ายเงินคืนให้ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะค้างชาระหนี้ในระยะยาวติดต่อกันหลายงวด
การสร้างอาชีพและรายได้จากเงินทุน
แต่ละคนก็น่าเงินไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด ก็ดีนะได้มีทุนหมุนเวียน ก็ท่าให้มีรายได้เพิ่ม
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ลูกๆเขาเอาเงินไปหมด เราก็แก่แล้วไม่ได้อยากท่าอะไรแล้ว ลูกเขาเอาเงินไปเขาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเขา
เขามาขอให้ช่วยก็ช่วยเขาไป
ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ
การจ่ายเงินคืนกองทุน
ทุกเดือนก็จะเก็บเงินที่ได้จากการท่าอาชีพของแต่ละมาจ่ายคืนกองทุน ไม่ล่าบากเพราะส่วนใหญ่ก็มีรายได้พอ
จ่ายคืน หัวหน้าก็จะรวบรวมมาจ้าคืนให้
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
ก็ไม่รู้ คิดว่าลูกจ่ายเพราะเขาเอาเงินไป เขารับปากว่าจะจัดการเอง เราก็ไม่มีรายได้อะไรไม่ได้ท่างานอะไร
ผู้กู้รายกลุ่มค้างช่าระ
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4.2.4 ผลกระทบ
ผลกระทบที่ส าคั ญจากการสนับ สนุน ทุนของกองทุน ผู้ สู งอายุคื อ ผู้ สู งอายุส ามารถ
ประกอบอาชีพตามที่ขอสนับสนุนทุนได้จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระหนี้ เกิด
ความยั่งยืนในการทางานและมีรายได้แม้ว่าจะไม่ใช่อาชีพที่ทาร่วมกัน แต่ก็ยังดูและช่วยเหลือกันในการทาอาชีพ
ของแต่ละคน เพราะต้องร่วมกันจ่ายเงินคืนให้กองทุน โดยประเมินว่าการได้รับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุช่วยให้
คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้น สามารถมีงานทา มีรายได้ พึ่งพิงตนเองและเกื้อหนุนครอบครัวได้ และที่สาคัญคือการ
ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ก่อให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข และเกิดความภูมิใจในตนเอง รู้สึกมีคุณค่า
อย่ า งไรก็ ตาม ผู้ กู้ ร ายกลุ่ม ที่ ค้ า งช าระพบว่ า เงิ น ทุ นที่ ไ ด้ นอกจากจะไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังกลับทาให้มีหนี้สินโดยไม่ได้ใช้จ่ายเงินทุนเลย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคือ เกิด
ความกังวลใจจากการถูกดาเนินคดีความ ตลอดจนเกิดการสูญเสียความสัมพันธ์ที่ในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ที่
รวมกลุ่มกันไปกู้เงินจากองทุน
ผลกระทบ
ได้ท่างานมีความสุข หลังจากได้เงินกู้จากกองทุน ชีวิตดีขึ้นมีเงินเหลือเก็บ ท่าให้เรามีเงินทุนหมุนเวียน
ผู้กู้รายกลุ่มไม่ค้างช่าระ
กลุ้มใจ ไม่รู้เลยว่าลูกไม่ส่งเงิน มารู้ตอนมีจดหมายมาทวง มีเจ้าหน้าที่มาที่บ้าน ก็ไม่รู้จะท่ายังไง ไม่มีเงินจ่าย
เราก็ไม่เคยได้เอาเงินมาใช้
ผู้กรู้ ายกลุ่มค้างช่าระ
จะพยายามหาเงินมาจ่ายให้ได้ เพราะไม่อยากเป็นหนี้ใคร กังวลเรื่องนี้อยู่บ้างเนื่องจากกลัวว่าจะถูกด่าเนินคดี
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระต่่า: ผู้กู้ค้างช่าระ
เงินกองทุนดีแน่ ไม่มีดอกไม่มีอะไร ไม่ได้ท่าให้ชีวิตเราแย่ลง แต่เราโชคไม่ดีเอง ตอนที่ไม่มีจ่ายคืนหงุดหงิดจะ
ตาย กลุ้มใจนะ ไม่ใช่ไม่กลุ้มใจ เครียดมาก ไปหาหมอ หมอให้ยาแก้เครียดมา
กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนค้างช่าระสูง: ผู้กู้ค้างช่าระ

เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตจากการกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ โดยแบ่งตาม
เกณฑ์กลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างชาระสูงและกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ค้างชาระต่า พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน 2 กลุ่มนี้ โดยผู้ที่ค้างชาระไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนหนี้สูงหรือหนี้ต่า
ก็พบว่าผู้สูงอายุมองว่าเงินจากกองทุนทาให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้นในระยะสั้น แต่ระยะยาวพบว่าการค้าง
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ชาระหนี้ทาให้ผู้สูงอายุกังวลกับการเป็นหนี้ และการดาเนินการหากไม่ชาระหนี้ และอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในระยะยาว
4.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน
4.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุมีการดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย ที่ดาเนินโครงการเกี่ยวกับสูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กร
ผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้ และสามารถนาเงินทุนไป
ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ผลการ
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน และ
ขั้นตอนในการดาเนินการขอรับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่
ดาเนิ น การด้า นผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ รั บ ทราบข้อ มูล จากเจ้า หน้ าที่ กองทุ นผู้ สู ง อายุ และเจ้า หน้ าที่ ภ าครั ฐ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ทั้งนี้เนื่องจากการดาเนินการด้านผู้สูงอายุของหน่วยงาน องค์กร
และชมรมผู้สูงอายุ ก็เป็นการดาเนินการที่เป็นรูปแบบเครือข่าย โดยมีการจัดประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากการประชุ ม ในระดั บ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น ความ
รับผิดชอบของส่วนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด และการประชุมของสาขาสภา
ผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด การประชุมเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุหรือการนิเทศงานด้านชมรมผู้สูงอายุในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งในเกือบทุกจังหวัดพบว่า ได้มีการใช้ช่องทางเหล่านี้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ผู้สูงอายุไปสู่กลุ่มเป้าหมายของการสนับสนุนโครงการ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ
ทราบจากเจ้าหน้าที่ เพราะทางเจ้าหน้าที่เขาออกพื้นที่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ ก็เลยทราบว่าเขามีกองทุนให้ การ
สนับสนุนการท่างานด้านผู้สูงอายุ
ไปประชุมชมรมผู้สูงอายุที่อนามัยแล้วมีเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ว่า มีกองทุนให้ผู้สูงอายุกู้ยืมเลยสนใจมากู้
รู้มาจากเทศบาล เจ้าหน้าที่เขามาประชาสัมพันธ์ตอนไปประชุมที่เทศบาล
รู้จากการที่เราเข้าไปติดต่องานกับพัฒนาสังคมในจังหวัดบ่อยๆ เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกให้ทราบ
ทราบจากชมรมผู้สูงอายุที่เขาได้รับการสนับสนุนมาก่อน แล้วเขาก็มาจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอทุน
ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ
73

2. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการ จากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน โดยต้องมีรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
ตามที่ก องทุน ผู้ สู งอายุ ไ ด้ ก าหดไว้ หลั ง จากนั้ น เจ้า หน้า ที่ ก องทุ น จะท าหน้ า ที่ต รวจสอบความถู ก ต้ องของ
รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ เช่น ลักษณะโครงการ กิจกรรมที่ทา เป็นต้น เพื่อดาเนินการส่งไปยังกองทุน
ผู้สูงอายุในส่วนกลาง เพื่อดาเนินการพิจารณาและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง เพื่อทาการขอให้ผู้ขอรับการ
สนับสนุนทุนแก้ไขรายละเอียดในโครงการ และเมื่อโครงการได้รับการอนุมัติ ก็จะมีการทาสัญญารับเงินอุดหนุน
โครงการ และเมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องทารายงาน/ประเมินผลตามรยะเวลาที่กาหนด
ซึ่งจากขั้นตอนในการดาเนินการเหล่านี้พบว่า ผู้ขอรับการสนับสนุนทุนสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1) องค์กรหรือผู้ขอรับการสนับสนุนทุนที่ดาเนินการโดยผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่
มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ และ 2) องค์กรหรือผู้ขอรับการสนับสนุนทุนที่ดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เช่น ข้าราชการเกษียณ เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในระดับท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งผล
การศึกษาพบว่าในขั้นตอนของการเขียนโครงการ ส่ วนใหญ่หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้
เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ เช่น ไม่ใช่อดีตข้าราชการ แม้ว่าจะผ่านการอบรมการเขียนโครงการแล้วก็ตาม ก็
จะพบว่าการเขีย นข้อเสนอโครงการเป็นเรื่องยาก มีรายละเอียดมาก ทาให้เป็นข้อจากัดในการขอรับการ
สนับสนุนทุน หรือหากสนใจก็ต้องหาผู้ช่วยในการเขียนโครงการ ในขณะที่องค์กรหรือชมรมที่ดาเนินการโดยผู้ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ส่วนใหญ่สามารถทาข้อเสนอโครงการได้ตามที่กาหนด แต่ก็มีความคิดเห็นว่า
รายละเอียดค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ขอสนับสนุนทุนในการดาเนินโครงการทั้งสองกลุ่ม รายงานว่า
ในขั้นตอนของการพิจารณาโดยส่วนกลาง มักมีการใช้เวลาในการพิจารณานาน ทาให้การดาเนินกิจกรรมล่าช้า
และส่วนใหญ่รายงานว่ากองทุนผู้สูงอายุมีการปรับแก้เกี่ยวกับงบประมาณของโครงการมากที่สุด ทาให้บางครั้ง
เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมของโครงการ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ ที่ จะต้อง
พยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และอาจทาให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หรือขาดความยั่งยืน
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนโครงการ
การเขียนโครงการทางกลุ่มพอท่าได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการครู แต่ถ้าชมรมที่เขาเป็นชาวบ้าน
ธรรมดาก็ยากอยู่เหมือนกัน เพราะมันมีรายละเอียดเยอะ เข้าใจยาก แล้วที่ส่าคัญของกองทุนผู้สูงอายุคือรอ
นานมากกว่าจะอนุมัติ บางที่รอจนลืมไปแล้ว เขาจะไปพิจารณาที่ส่วนกลางก็เข้าใจว่าทั่วประเทศ ต้องไปเข้าคิว
รอกัน ที่มีปัญหาอีกด้านหนึ่งคือมี ข้อแก้ไขหลายรอบ ส่วนใหญ่เป็นจ่านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แจ้งมาว่ามาก
เกินไป หรือบางครั้งก็งบด้านอาหารสูงเกินไป หรือไม่ก็ขอลดการจัดกิจกรรมจาก 2 วันเหลือวันเดียว บางครั้งก็
จัดล่าบาก เพราะวันเดียวผู้สูงอายุเขายังไม่ทันจะจ่าหรือเข้าใจ ก็มาให้ลงมือปฏิบัติมันก็ท่าไม่ ค่อยได้ตามที่
วางแผนไว้ แต่เขาให้มาแค่นี้เราก็ต้องพยายามท่าให้ส่าเร็จ ช่วยๆกันระดมเงินเพิ่ม หรือจัดหาอาหารมากันเอง
เป็นต้น
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ขั้น ตอนยุ่ ง ยากมาก ลงรายละเอีย ดมาก บางครั้งผู้ สู ง อายุไม่เ ข้าใจ เงินที่ได้ก็ใ ห้ ไม่มาก แจ้งแก้ ไขกันทาง
โทรศัพท์พอส่งไปก็มีโทรมาแก้อีก ส่ว นใหญ่ก็ไม่ได้อธิบายเหตุผล คิดว่ากรรมการเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาไม่เข้าใจ
สภาพในพื้นที่ เลยท่าให้อนุมัติล่าช้า กว่าจะได้เงินบางครั้งกิจกรรมที่วางแผนไว้ก็ท่าไม่ได้เพราะติดหน้าฝน
กองทุนดีที่ให้การสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เราท่างานด้านนี้ก็อยากได้จากแหล่งทุ นนี้เพราะตรงกับ
กิจกรรมที่ท่า แต่คิดว่าคนท่างานอีกมากในที่ห่างไกลยังไม่รู้ เข้าไม่ถึง อุปสรรคส่าคัญน่าจะเป็นการเขียน
โครงการที่ท่าไม่ค่อยได้ ผู้สูงอายุเขาปฏิบัติได้แต่เขียนโครงการต้องหาผู้ช่วย
ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ

4.3.2 ประสิทธิภาพในการใช้เงินทุน
ประสิ ทธิภ าพของโครงการจะพิจ ารณาจากการนาเงินไปใช้ในการดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมผู้สูงอายุ ในด้านต่างๆ โดยผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานหรือองค์กรได้นาเงินไป
ใช้ในการทากิจกรรมตามที่เสนอขอไปกับกองทุนตามที่ทางกองทุนได้อนุมัติมา แต่เนื่องจากแต่ละโครงการจะ
ได้รับการพิจารณาทุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นบางครั้งหากคณะกรรมการมีการตัดงบประมาณที่ค่อนข้างมากก็
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ที่อาจต้องปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดาเนินการไป
ให้สอดคล้อง ซึ่งก็อาจเป็นการใช้เงินที่ไม่ เป็นไปตามแผนที่กลุ่มหรือองค์กรด้านผู้สูงอายุตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการสนับสนุนทุนประเภทนี้ไม่ต้องคืนเงิน แต่ต้องมีการส่งรายงานการประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่ง
รวมถึงการใช้จ่ายเงินให้กองทุนผู้สูงอายุตรวจสอบด้วย ดังนั้นทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติส่วนใหญ่ก็จะดาเนินการ
ตามแผนจนสาเร็จ
ประสิทธิภาพ
น่าเงินไปใช้จริงตามที่ขอไป แต่บางครั้งก็ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม จ่านวนวันตามที่ได้รับอนุมัติเงินมา หากหา
เงินจากแหล่งอื่นไม่ได้ รับเงินมาแล้วก็ต้องท่าจนส่าเร็จ
ก็ท่าเต็มที่เท่าที่ท่าได้ เพราะบางครั้ งเงินมาช้าไปจนข้ามปี เราก็ต้องรีบด่าเนินการเพราะมันจะไม่ทันกั บ
ช่วงเวลาที่เราก่าหนด คือต้องก่อนหน้าฝนไม่ทันเข้าพื้นที่ไม่ได้ แล้วเราก็ต้องส่งรายงานประเมินผลเขา เงินก็ใช้
ตามแผนที่ได้รับอนุมัติมา หากไม่พอก็หาแหล่งอื่น เรี่ยไรกัน เอาเงินเขามาแล้วล่าบากอย่างไรก็ต้องท่า
ผู้ขอสนับสนุนทุนประเภทโครงการ
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4.3.3 ประสิทธิผลของการใช้เงินทุน
ผลการศึกษาประสิทธิผลจากการสนับสนุนโครงการด้านผู้สูงอายุของกองทุนพบว่า ได้
ก่อให้เกิดกิจกรรมของชมรมที่เป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามกรอบของกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุให้
การสนับสนุน เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมด้านสุขภาพ และการดูแลสุขภาพ กิจกรรมการสร้างคุณค่า
และอนุรักษ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ที่เป็นการส่งเสริมการชี้ให้เห็นการเป็นคลังปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุ
และองค์กรที่ดาเนินงานด้านผู้สูงอายุต่างมีความพอใจต่อการสนับสนุนเงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุ เพราะได้
ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินการขององค์กร และเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ในการดาเนิน การขององค์กร หรื อของชุมชนด้วย นอกจากนี้ห ลายๆกิจกรรมที่กองทุนให้ การสนับสนุน ก็
กลายเป็นกิจกรรมที่ยั่งยืนที่ชุมชนยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิผล
กองทุนดีมากที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมได้มาพบกัน แลกเปลี่ยน
ความรู้กัน หลายๆคนก็ได้น่าความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาท่าอาชีพเสริมอยู่ที่บ้าน สร้างรายได้เพิ่ม มีรายได้
เป็นของตนเองไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมาก
ผู้สูงอายุอยากมาร่วมกิจกรรมมากจนเกินจากงบประมาณที่เราได้จากกองทุน แต่ก็พยายามจะรับให้หมด ก็ต้อง
มาเรี่ยไรเงินกัน ช่วยๆงานกันจนส่าเร็จ ผู้สูงอายุพอใจมาก ทุกวันหลังจากหมดโครงการแล้วก็ยังมาออกก่าลัง
กายด้วยกัน มากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็ยังพยายามท่ากันต่อ เพราะมันท่าให้มีความสุข ช่วงไหนไม่จัดก็จะถามถึง
ผู้สนับสนุนประเภทโครงการ

4.3.4 ผลกระทบ
ผลกระทบที่ส าคั ญจากการสนับสนุนทุ น ประเภทโครงการของกองทุ นผู้ สู งอายุคื อ
องค์กรหรือหน่วยงานด้านผู้สูงอายุมีความยั่งยืนและสามารถดาเนินกิจกรรม ทาให้ ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการดาเนินกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ตามกิจกรรมที่ทางกองทุนให้การสนับสนุน เช่น
สามารถประกอบอาชีพตามที่ได้รับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ได้ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
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4.4 สรุปผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
จากการดาเนินงานสนับสนุนเงินทุนผู้สูงอายุใน 3 กิจกรรมหลัก คือ การให้เงินกู้เพื่อประกอบ
อาชีพรายบุคคล การให้เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการให้การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ
สามารถสรุปได้ดังนี้
การสนับสนุนด้านเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม พบว่าผู้สูงอายุรับรู้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามการรับรู้ข้อมูลกองทุนจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็น
ทางการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพข้อมูล ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับรู้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องจนก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้
ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนที่ถูกต้อง และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ใน
ตอนที่ผู้สูงอายุมายื่นคาร้องจึงมีความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนและลดปัญหาการค้างชาระหนี้
ได้ นอกจากนี้ในขั้นตอนเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนทุน พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่พอใจกับรูปแบบและ
บริการที่ทางกองทุนดาเนินงานอยู่ในปัจจุบัน และสามารถดาเนินการได้เองหรือมีบุตรหลานช่วย ตลอดจนส่วน
ใหญ่เจ้าหน้าที่กองทุนให้การช่วยเหลือดี แต่จะพบปัญหาความล่ าช้าในการพิจารณาอนุมัติเงินทุน และช่องทาง
ในการจ่ายเงินคืนที่มีปัญหาในกลุ่มผู้ที่อยู่ห่างไกล ในด้านประสิทธิภาพของการใช้เงินทุนก็พบว่าผู้ที่ใช้เงินทุนไป
เพื่อการประกอบอาชีพจริงก็จะสามารถสร้างรายได้ และสามารถนาเงินมาจ่ายคืนกองทุนได้ ยกเว้นว่าจะเกิด
ปัญหาระหว่างดาเนินการประกอบอาชีพ เช่น ภัยพิบัติ การเจ็บป่วย การขาดความรู้ความชานาญในอาชีพ และ
ปัญหาเศรษฐกิจตกต่า เป็นต้น แต่หากนาเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุน ก็ทาให้เกิดปัญหาการค้าง
ช าระหนี้ เพราะส่ ว นใหญ่จ ะใช้ไปกั บ กิจกรรมที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ให้ บุตรหลาน จ่ายหนี้นอกระบบ
ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นต้น ดังนั้นประสิทธิผลและผลกระทบของกองทุนก็เป็นไปตามประสิทธิภาพในการนา
เงินทุนไปใช้ คือจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหากสามารถนาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือจะทาให้
ผู้สูงอายุเกิดความวิตกกังวลจากการเป็นหนี้ ดังนั้นการคัดเลือกผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพจริงและกลไก
ในการติดตามหนี้ ก็เป็นเงื่อนไขที่สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน และให้การดาเนินการของกิจกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างแท้จริง
ในส่วนของการสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ พบว่าการรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ จึงทาให้ผู้รับบริการของกองทุนประเภทนี้รับทราบข้องมูลและเงื่อนไขของกองทุนดี
อีกทั้งเป็นเงินทุนที่ไม่ต้องจ่ายคืนจึงไม่มีปัญหาการค้างชาระหนี้ แต่พบว่าการดาเนินงานของกองทุนที่ยังพบว่า
เป็น อุป สรรคในการดาเนินงานของกองทุนคือ การกาหนดรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเกิ นไป เป็นทางการ
ผู้สูงอายุไม่เข้าใจรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนทุน ทาให้หน่วยงาน หรือองค์กรด้านผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านธรรมดา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เข้า ไม่ถึงกองทุน ดังนั้นการปรับปรุง
ขั้นตอนการขอสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะรายละเอียดในการเขียนโครงการมีความสาคัญที่จะทาให้ผู้สูงอายุ
เข้าถึงการสนับสนุนทุนของกองทุนผู้สูงอายุได้มากขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุมัติเงินทุนก็พบ
วามความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และยังไม่เป็นระบบมากนัก โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงโครงการ ทาให้บางครั้ง
ผู้สูงอายุต้องพยายามดาเนินกิจกรรมไปตามที่ได้รับอนุมัติจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและวัตถุประสงค์หลัก
ของกิจ กรรม โดยเฉพาะการตั ดงบประมาณหรือจ านวนวั นในการดาเนิน งาน เป็นต้ น ดั งนั้ นการกาหนด
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รายละเอีย ดในการสนั บ สนุ น ทุ น ในแต่ ล ะหมวดหมู่ของการใช้ จ่ายเงิ น ก็อาจเป็นช่ องทางหนึ่งที่ ท าให้ การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในส่วนของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และผลกระทบจากการ
ดาเนินโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่จะดาเนินโครงการจนสาเร็จตามที่ได้รับอนุมัติมา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละโครงการ ดังนั้นผลระทบที่เกิดขึ้นจะยั่งยืน
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากกระบวนการทางาน
ของกองทุนและข้อกาหนดของกองทุน นอกจากนี้มาตรการที่สาคัญที่ทาให้การดาเนินการโครงการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คือ การกาหนดให้แต่ละโครงการต้องส่งรายงานผลการประเมินโครงการ แต่
ส่วนใหญ่เป็นการรายงานโดยผู้จัดกิจกรรมเอง ขาดการประเมินจากภายนอกหรือจากเจ้าหน้าที่ของกองทุน จึง
ทาให้การใช้มาตรการนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการของกองทุนยังไม่มีความชัดเจน
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บทที่ 5
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้
จากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

บทที่ 5
สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้จากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
กิจ กรรมหลั ก ด้านหนึ่ งของกองทุ นผู้ สู ง อายุคื อ การให้ บ ริการกู้ ยืมเงิ นทุนประกอบอาชี พ
รายบุคคล (คนละไม่เกิน 30,000 บาท) และรายกลุ่ม (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้เงินทุนไม่เกิน 100,000
บาทต่อกลุ่ม) ซึ่งผู้กู้จะต้องนาเงินมาชาระคืนเป็นรายงวด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทาสัญญาโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามการค้างชาระหนี้จากการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ (ค้างชาระติดต่อกันตั้งแต่ 2
งวดขึ้นไป) สูงในช่วงการดาเนินการที่ผ่านมา ซึ่งอาจส่งผลต่ อสภาพคล่องของกองทุน ดังนั้นเพื่อให้กองทุน
ผู้สูงอายุสามารถลดปัญหาหนี้ค้างชาระ และสามารถดาเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน การศึกษา
สาเหตุและปัจจัยที่ค้างชาระหนี้จึงมีความสาคัญมาก โดยการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งประเภทของสาเหตุและปัจจัย
ที่ค้างชาระหนี้ตามแนวคิดเกี่ยวกับหนี้มีปัญหา (ประเวช สุพรรณพยัคฆ์, 2554) ได้ดังนี้
5.1 ปัจจัยภายนอก ซึ่งได้แก่
5.1.1 ภัยธรรมชาติ โดยกรณีที่พบจากการศึกษาได้แก่กรณีแผ่นดินไหว ทาให้บ้านพังและ
ต้องใช้เงินจานวนมากในการซ่อมแซมบ้าน ทาให้ค้างชาระหนี้ และกรณีน้าท่วม ทาให้ผลผลิตเสียหาย ไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ไม่สามารถชาระเงินได้ตามกาหนด
ภัยธรรมชาติ
แต่ผมมาขอหยุดไปสามเดือน ถ้าจ่าไม่ผิด วันที่ 15-16 พฤษภา เพราะวันที่ 5 แผ่นดินไหว บ้านผมพัง รั้วผม
โคมไฟผมพัง เสาหัก เดี๋ยวนี้ผมเหลือหนี้สินอยู่ หมื่นสองพันบาทนะ ผมจ่ายไป 18 เดือนแล้ว ที่หยุดไปสาม
เดือนนี่ครั้งเดียว ปกติจ่ายมาตลอด ที่หยุดไปนี่ มันจ่าเป็นจริงๆ เพราะแผ่นดินไหว
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
5.1.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งผู้สูงอายุได้กล่าวถึงอีก
กรณีหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ได้แก่ ขายของได้น้อยลง หรือสินค้าราคาตกต่า รายได้จึงลดลง
หรือรายได้ไม่เป็นตามที่คาดหวังและนาไปสู่การค้างชาระหนี้ อย่างไรก็ตามสาเหตุการค้างชาระหนี้จากปัจจัย
ภายนอกนี้มักเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้กู้ได้นาเงินไปลงทุนประกอบอาชีพตามแผนแล้ ว แต่อาจได้ผลผลิตน้อยหรือไม่
ได้ผลผลิตเลย หรือยังคงประกอบอาชีพได้แต่ต้องนาเงินรายได้ไปใช้จ่ายอย่างอื่น ดังนั้นลูกหนี้ในกลุ่มนี้มักจะ
ค้างชาระหนี้ไม่นาน หรือพักชาระหนี้ระยะหนึ่ง จากนั้นก็จะนาเงินมาจ่ายคืน ซึ่งอาจพบว่าเป็นการจ่ายที่ไม่
ต่อเนื่อง
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ภาวะเศรษฐกิจ
มีปัญหานิดหน่อย เพราะขนมขายไม่ค่อยได้ เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง
ขายของยาก ห้างขึ้นเต็มไปหมด ก่าไรก็น้อยลงมาก บางเดือนก็มีพอจ่าย บางเดือนขายแทบไม่ได้เลย
กรุงเทพฯ

5.2 ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้
ซึ่งได้แก่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กู้ยืม เช่น มีปัญหาสุขภาพของตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัว การขาดความรู้หรือประสบการณ์ในอาชีพ การขาดการวางแผนทางด้านการเงิน การนาเงินที่กู้ไปทา
อย่างอื่นที่ไม่ใช่การลงทุนในการประกอบอาชีพ (เช่น ใช้หนี้นอกระบบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ใช้จ่ายในครัวเรือน)
การนาเงินที่กู้ยืมไปให้ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นใช้ การฝากเงินให้ผู้อื่นนามาส่งคืนกองทุนแต่
บุคคลนั้นไม่นาเงินมาชาระคืน เป็นต้น
5.2.1 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุหรือคู่สมรส เป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิดการค้างชาระ
หนี้ที่สาคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งการเจ็บป่วย ความพิการ
และอาจถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบว่าปัญหาสุขภาพมักนาไปสู่การค้างชาระหนี้ระยะยาว เพราะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
จะไม่สามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีก นอกจากนั้นยังต้องใช้เงินไปกั บการรักษาพยาบาล ทาให้เงินทุนที่ใช้
ไปไม่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน หรือเกิดรายได้และสร้างอาชีพเพียงระยะสั้นๆ
ปัญหาสุขภาพ
ที่ขาดส่งไปเพราะไปผ่าคอมา แล้วก็ต้องมาพักฟื้นอีก ท่าให้ไม่ได้ขายของเป็นเดือนๆ รายได้ก็เลยขาดไป จึงไม่มี
โอกาสได้ไปจ่ายคืนตามก่าหนด ลูกก็เลยปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกแม่ ก็บอกเขาไปตรงๆว่าไปผ่าคอมา เพิ่งกลับ
จากโรงพยาบาล แต่ตอนนี้ก็หายดีแล้ว กลับมาขายของได้แล้ว ก็จะกลับมาจ่ายคืนให้ครบ
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง
ความจริง ครั้งนี้มันจะไม่มีปัญหาเลย ถ้าไม่มีเรื่องสุขภาพที่จะพิการอยู่แล้ว ปัญหามันอยู่ที่เข่า เข่านี่มันร้าย ถ้า
มันเดินไม่ได้นี่ก็แย่นะ
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง
คุณตาป่วยท่าให้มีค่าใช้จ่ายสูง บางวันถ้าขายพวกกับข้าวไม่ได้ก็ไม่มีเงินจ่าย
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
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5.2.2 การนาเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้
ระยะยาว พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้กู้เงินเพื่อให้บุตรหลาน และการกู้เงินไปใช้หนี้นอกระบบหรือใช้จ่าย
ในครั ว เรื อ น ซึ่ ง ผู้ สู ง อายุ ใ นกลุ่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ มี ค วามตั้ ง ใจที่ ป ระกอบอาชี พ มาแต่ ต้ น หรื อ รั บ ทราบข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการทาให้มีการบิดเบือนข้อมูล ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ต้องการให้นาเงินทุน
ไปประกอบอาชีพและต้องจ่ายคืน ดังนั้นเงินที่ได้จึงถูกนาไปใช้ในกิจกรรมอื่นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่มีการ
ประกอบอาชีพจริง ในที่สุดก็ไม่มีเงินมาชาระหนี้ แต่กลับเป็นการเพิ่มหนี้ให้กับผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
ในกลุ่มนี้ก็ไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นเพราะส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว อีกทั้งมักเกิดจากผู้สูงอายุที่มีความ
เข้าใจว่าเงินกู้จากกองทุนเป็นเงินที่ไม่มีดอก หรือความเกรงใจบุตรหลานเพราะอาศัยอยู่กับบุตรหลาน จึงไม่
กล้าทวงถามถึงการจ่ายเงินคืนของบุตรหลาน
การนาเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เงินที่ได้ส่วนใหญ่น่าไปใช้หนี้แทนลูกสาวที่กู้เงินนอกระบบ
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
กู้เพราะลูกสะใภ้ต้องการเงิน จะได้มีใช้พอ หลานก็เรียนไง กู้มานี่ ลูกสะใภ้ก็เอาไปหมดเลยสองหมื่นแปด ตอน
แรกลูกสะใภ้เป็นคนไปจ่ายที่ศูนย์ราชการเอง เมื่อมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปทวงถาม แต่ระยะหลังลูกสะใภ้ก็ไม่มา
จ่ายคืน พ่อจึงต้องน่าเงินมาจ่ายคืนเอง โดยที่เป็นเงินที่ท่างานที่ฟาร์มวัว และน่ามาจ่ายหนี้
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
5.2.3 ลักษณะอาชีพและการบริหารจัดการเงินทุน ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งค้างชาระหนี้เพราะ
การนาเงินไปประกอบอาชีพที่อาจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ต่อเนื่อง เช่น การทานา การทาไร่ หรือการเลี้ยงสัตว์
เป็น ต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องมีการลงทุน และรอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นผู้สู งอายุส่ว นใหญ่หาก
ประกอบอาชีพเหล่านี้โ ดยไม่มีอาชีพเสริมอื่นหรือไม่มีรายได้จากแหล่งอื่น ก็จะไม่มีเงินมาชาระหนี้ได้อย่าง
ต่อเนื่องเพราะบางครั้งต้องรอนานถึงสามเดือนหรือเกือบปีในการเก็บเกี่ยว ซึ่งขัดแย้งกับเงื่อนไขการจ่ายคืน
เงินกองทุน ดังนั้นหากผู้สูงอายุขาดการวางแผนการจ่ายเงินในช่วงที่รอรายได้ ก็จ ะก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้
ในช่วงที่รอผลผลิต อย่างไรก็ตามผู้ที่ค้างชาระหนี้กลุ่มนี้มักจะค้างชาระในช่วงสั้นๆ ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต
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ลักษณะอาชีพและการบริหารจัดการเงินทุน
ปลูกมาเก้าเดือน กว่าจะได้ขาย ก็มีก่าไรนิดๆหน่อยๆ ก็พอส่งได้ กล้วยน่ะพอได้ ตัดขายมาได้ สามครั้งแล้ว แต่
ทุเรียนยังไม่ได้ผลเพราะมันยังเล็กอยู่ ส่วนบางเดือนที่ไม่พอจ่ายก็ใช้เงินเดือนหลานมาจ่ายคืน
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
ท่าไร่ ท่านา ท่าสวน บางทีรายได้ไม่แน่นอน รายได้เราไม่มาตรฐาน บางครั้งมีเงินไม่พอก็เลย ไม่ได้จ่ายทุกเดือน
สองสามเดือนมาจ่ายที ก็คิดว่าถ้าไม่มีปัญหาก็จะจ่ายจนหมด แต่แบบค่อยๆจ่ายไป
(เงินที่จ่ายคืนมาจากการ)
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
5.2.4 ขาดความรู้ในอาชีพที่ทา ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนหนึ่งนาเงินกู้ไปประกอบอาชีพที่ตน
ไม่มีความถนัด ไม่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพนั้น ส่งผลให้เงินที่นาไปลงทุนไม่ประสบความสาเร็จ ไม่เกิด
รายได้
ขาดความรู้ในอาชีพที่ทา
เอาเงินส่วนใหญ่ไปยกยอด้วย ได้ทุนคืนมาประมาณห้าพันเอง ขาดทุนไปหมื่นห้าเลย ตอนท่ายอนี่ตาเป็นคนไป
ดูยอ มันต้องยกกลางคืนด้วย แล้วตาก็พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่ค่อยได้ไปยกไง เราก็ไม่ว่างต้องขาย
ของด้วย ยกยอเลยไม่ได้ผลเท่าไหร่ เลยขาดทุนไป
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง

5.2.5 การขาดความรู้ในขั้นตอนการชาระเงิน พบว่าผู้สูงอายุในกลุ่มนี้นาเงินทุนไปประกอบ
อาชีพจริงและเกิดรายได้ที่เพียงพอในการชาระหนี้คืน แต่เนื่องจากไม่สะดวกในการมาจ่ายเงินจึงใช้วิธีการฝาก
เงินมากับบุตรหลาน ญาติหรือเพื่อนบ้าน แต่กลับพบว่าไม่มีการนาเงินมาจ่ายคืน อีกทั้ง ผู้สูงอายุไม่ทราบว่าการ
จ่ายเงินคืนต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน จึงนาไปสู่การค้างชาระหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การขาดความรู้ในขั้นตอนการชาระเงิน หรือการถูกโกงเงิน
ฝากลูกไปส่ง ก็เอาเงินให้เขาทุกเดือน ก็คิดว่าเขาไปส่งให้ เราก็ไม่ถามจนมีหนังสือมาที่บ้านถึ งได้รู้ว่าลูกไม่เอา
ไปจ่ายให้ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใบเสร็จ เพราะสมุดก็ฝากไว้กับลูกเลย
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า

5.3 ปัจจัยภายในกองทุนผู้สูงอายุ
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ได้แก่กฎระเบียบของกองทุนผู้สูงอายุหรือการบริหารจัดการกองทุน ผู้สูงอายุที่อาจส่งผลให้
เกิดการค้างชาระหนี้ได้
5.3.1 กฎระเบียบของกองทุน พบว่าสาเหตุที่สาคัญคือ
1. การที่เงินทุน ของกองทุนผู้สูงอายุเป็น เงินกู้ไม่มีดอก ทาให้ผู้กู้ไม่มีความกังวลใจ
เกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชาระ เพราะคิดว่าผ่อนผันได้ และยอดหนี้ไม่เพิ่ม ซึ่งปัจจัยในส่วนนี้ก่อให้เกิดปัญหามากใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ตั้งใจนาเงินไปประกอบอาชีพ หรือนาเงินกู้ที่ไม่มีดอกนี้ไปใช้หนี้อื่นที่มีการคิดดอกราคาแพง
ดังนั้นจากกฎระเบียบที่ไม่มีการคิดดอกเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุอาจนาไปสู่การค้างชาระหนี้ระยะยาว
เงินกู้ไม่มีดอก
มันไม่ทัน รายได้เราไม่มาก บางเดือนมี ก็ให้ บางเดือนที่ไม่มี ก็ไม่ให้ ก็หาไปส่งไป เราไม่ได้รีบ เพราะมันไม่มี
ดอกไง
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง
มันไม่มีดอกเบี้ย จึงคิดว่าไม่อยากจ่ายตามก่าหนด ยืดเวลาไปก็คงไม่เป็นไร เพราะไม่มีดอก ตอนนี้ยังติดอยู่
พันนึง สองงวด ยังไม่เห็นมีจดหมายมาทวงไง ก็เลยเอาไว้ก่อน เพราะมันไม่มีดอก คิดว่าจดหมายมาค่อยไปจ่าย
จังหวัดทีม่ ีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลสูง
บางเดือนขายไม่ดีบ้าง บางทีก็ไม่อยู่บ้านบ้าง ค่าใช้จ่ายมันก็สูงต้องส่งหลานเรียนด้วย เดือนที่เราไม่มีเราก็เว้น
ไป เพราะเขาก็ไม่มีดอก แต่ก็ใช่ว่าเราไม่ส่งเลยนะ เราก็ส่ง แต่บางเดือนที่ต้องหยุดไปเพราะมันไม่มี เราแค่ส่งไม่
ต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่าเราจะหายไปเลย พอเดือนหน้ามีก็ทบไป
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า
2. กองทุนไม่มีการกาหนดอายุของผู้กู้ ก็พบว่านาไปสู่ปัญหาสุขภาพหรือการเสียชีวิต
ของผู้กู้ระหว่างการกู้และนาไปสู่การค้างชาระหนี้ แม้ว่าในปัจจุบันกองทุนจะมีการพิจารณาเรื่องสุขภาพของผู้กู้
ที่มีอายุมาก แต่นอกจากปัญหาสุขภาพแล้ว ผู้สูงอายุที่มีอายุสูงมากกว่า 75 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้เพื่อไปประกอบ
อาชีพ แต่กู้เพื่อให้บุตรหลาน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการค้างชาระหนี้ อีกทั้งเมื่อผู้กู้เสียชีวิต บุตรหลานก็มัก
ปฏิเสธการชาระหนี้ อีกทั้งในเอกสารการขอกู้เงินก็ไม่มีการลงชื่อรับทราบการกู้จากบุตรหลาน ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุ
เสียชีวิต หนี้เงินกองทุนจะตกเป็นมรดกหนี้แก่บุตรหลาน จึงทาให้เกิดการปฏิเสธการรับรู้และการจ่ายคืนหนี้
แทน
3. ในแบบฟอร์มการทาสัญญาเงินกู้ ควรมีการเพิ่มการรับทราบหรือยินยอมของบุตร
หลาน ที่จะเป็นผู้รับมรดกหนี้หากผู้สูงอายุเสียชีวิต เพื่อให้บุตรหลานรับทราบเกี่ยวกับการกู้เงิ นกองทุนของ
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ผู้สูงอายุ และเงื่อนไขต่างๆขอกองทุน อีกทั้งยังป้องกันการปฏิเสธการรับรู้ของบุตรหลานในกรณีผู้กู้ที่ค้างชาระ
หนี้เสียชีวิต
4. ควรมีการกาหนดที่อยู่ของผู้สูงอายุตามที่อยู่จริง และควรเป็นที่อยู่ที่ถาวรหรืออยู่
เป็นประจา เพื่อให้การติดตามเมื่อมีการค้างชาระหนี้ สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในปัจจุบันเกิด
ปัญหาผู้กู้ที่ค้างชาระ แจ้งที่อยู่ที่เป็นบ้านเช่า ทาให้ไม่สามารถติดตามหรือส่งเอกสารการแจ้งหนี้ได้
5.3.2 การบริหารจัดการกองทุน พบว่าเป็นปัจจัยที่นาไปสู่ปัญหาการค้างชาระหนี้ที่สาคัญ
ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการชาระหนี้คืน
1. ในขั้นตอนของการมาสมัครขอรับทุนไม่มี การชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนและ
กฎระเบียบของกองทุน ที่ถูกต้อง ทาให้ผู้สูงอายุไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เข้าใจขั้นตอนของกองทุน จึงทา
เกิดการค้างชาระหนี้
2. ในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านหากไม่มีการลงไปในพื้นที่เยี่ยมบ้านจริงหรือการอาศัย
เครือข่ายลงไปเยี่ยมบ้านแทน มักจะนาไปสู่ปัญหาการที่ผู้กู้ไม่ได้นาเงินไปประกอบอาชีพจริง เพราะการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็จะไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูล
ข้อเท็จจริง ประกอบการให้ความเห็นอันจะนาไปสู่การคัดเลือกผู้กู้ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันการเกิด
ปัญหาการค้างชาระหนี้ได้ อีกทั้งยังพบว่าที่อยู่ไม่แน่นอนหรือแจ้งที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทาให้มีการย้ายที่อยู่และไม่
สามารถติดตามหนี้ได้
3. นอกจากนี้ยังพบว่า ช่องทางในการจ่ายคืนเงินยังเป็นอุปสรรคในการชาระหนี้ของผู้
กู้ ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางในการชาระหนี้คืน 3 ช่องทางคือ 1. การนาเงินมาจ่ายด้วยตนเองที่กองทุน
ผู้สูงอายุ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ และในส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ที่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประจาจังหวัด 2. การจ่ายผ่านทางธนาณัติ ที่ไปรษณีย์ และ 3. ในบางพื้นที่สามารถจ่ายเงินผ่านการโอน
เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ซึ่งยังเป็นช่องทางที่เป็นข้อจากัดสาหรับผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สะดวก
มาชาระเงินคืน หรือบางรายฝากเงินมาชาระกับบุตรหลาน ญาติหรือเพื่อนบ้าน แล้วไม่ได้นาเงินไปชาระให้ ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้เกิดการโกงเงิน และผู้สูงอายุต้องกลายเป็นผู้ค้างชาระหนี้ ตลอดจนผู้สูงอายุไม่เข้าใจระบบการ
โอนเงินผ่านธนาคารว่าต้องแจ้งข้อมูลใดบ้าง ทาให้มีการโอนเงินมาแต่มาสามารถระบุชื่อผู้โอนหรือผู้กู้ได้ เป็น
ต้น
4. กระบวนการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุยัง
ไม่เ ป็น ระบบและไม่เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์ข องกองทุ น ผู้ สูง อายุ การติด ตามทวงหนี้ ทาได้ ล่ า ช้า หรื อทิ้ ง
ระยะเวลาไปนาน จากปัญหาการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะนิติกรที่มีความสาคัญมากในด้านตัวเอกสาร
ที่มีผลทางกฎหมาย จนทาให้ผู้สูงอายุเกิดความเข้าใจผิด คิดว่าเป็นเงินให้ฟรี หรือไม่ทราบว่าเงินที่ตนเองฝาก
ไปชาระหนี้นั้นกองทุนไม่ได้รับ ซึ่งทาให้เกิดเป็นหนี้สะสมระยะยาวจนอาจจะหมดอายุสัญญากู้ หรือถูกปล่อยไว้
จนผู้กู้เสียชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าหากมีการติดตามทวงหนี้ เช่น การส่งจดหมาย หรือการไปติดตามหนี้ที่บ้าน
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ผู้สูงอายุจะรีบมาจ่ายเงินทันที ดังนั้นกระบวนการแจ้งเตือนเหล่านี้มีความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จ่ายเงินคืนของผู้กู้ได้
การติดตามทวงหนี้
เงินไม่มีดอก บางทีก็รวมกันหลายๆเดือนค่อยไปส่งที หรือไม่ก็รอจนกว่าเขามีจดหมายมาทวงค่อยไปจ่าย ตอน
นั้นถึงไม่มีเงินพอก็ต้องไปหามาให้ได้
กรุงเทพฯ
ฝากลูกไปส่ง ก็เอาเงินให้เขาทุกเดือน ก็คิดว่าเขาไปส่งให้ เราก็ไม่ถามจนมีหนังสือมาที่บ้านถึงได้รู้ว่าลูกไม่เอา
ไปจ่ายให้ เราก็ไม่รู้ว่าเขามีใบเสร็จ เพราะสมุดก็ฝากไว้กับลูกเลย พอได้รับจดหมายก็รีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่
กลัวเขามาจับ
จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้ที่ค้างช่าระส่วนบุคคลต่่า

5. ในส่วนของจานวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับภาระงานและมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบบ่อย เนื่องจากจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนผู้สูงอายุทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีจากัด ไม่สอดคล้องกับภาระงาน จึงทาให้การดาเนินการของกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค้าง
ชาระหนี้ที่มีสูงขึ้น เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มีเพียง 1-2 คน ทาให้ภาระงานมากจนปฏิบัติไม่ทัน
อีกทั้งเจ้าหน้าที่กองทุนมีความรู้ไม่ตรงกับตาแหน่งหรือภาระของตนเอง เช่น นักพัฒนาสังคมต้องรับผิดชอบ
งานของนิติกร เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ อีกทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญาและการติดตาม
หนี้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารหลักฐานทางกฎหมายที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทาให้การ
จัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการของกองทุน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุยังมีการเปลี่ยนงานบ่อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคที่มีตาแหน่งเป็นลูกจ้าง
ทาให้มีสวัสดิการน้อย อีกทั้งภาระงานมีมากและบางครั้งต้องรับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานกองทุน จึงทาให้
เจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน ทาให้ประสิทธิภาพในการดาเนินการต่า
6. งบดาเนินการของกองทุน ที่ให้เบิกจ่ายเพียงครั้งละ 20,000 บาท หากใช้หมดแล้ว
สามารถเบิกจ่ ายได้ใหม่ ซึ่งพบว่างบประมาณค่อนข้างน้อย เพราะการดาเนินการของกองทุนมีค่าใช้จ่าย
มากกว่างบที่ได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายทวงหนี้ ค่าน้ามันรถในการออกเยี่ ยมบ้านและติดตามหนี้ เป็น
ต้น ทาให้ต้องทาเรื่องเบิกจ่ายบ่อยๆ และต้องเสียเวลาในการรองบ งานจึงล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และส่งผล
กระทบต่อผลทางกฎหมายในการดาเนินงานด้านการติดตามหนี้
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บทที่ 6
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทุนผู้สูงอายุ

บทที่ 6
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้ดาเนินการในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งผู้กู้ยืม
เงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการ เจ้าหน้าที่
กองทุนผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุใน
พื้นที่ตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มพบว่า แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
ผู้สูงอายุสามารถดาเนิ นการได้ใน 3 ด้านใหญ่ๆคือ การเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม การเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพด้านการให้ กู้ยื มเงิน ทุน ประกอบอาชีพ และการเพิ่มประสิ ทธิภ าพด้านการสนับสนุนเงินทุน
ประเภทโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม
6.1.1 การประชาสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ องค์กรที่ดาเนินการ
ด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ยังไม่ทราบว่ามีกองทุนผู้สูงอายุ หรือหาก
รู้จักกองทุนผู้สูงอายุก็ไม่ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน ดังนั้นการเข้าถึงกองทุนจึงมีเฉพาะ
กลุ่ ม เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น การของกองทุ น บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์อ ย่า งแท้จ ริง กองทุ นผู้ สู ง อายุค วรดาเนิ นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในรูปแบบของการจัดการประชุมและการจัดทาเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือฉบับย่อในการ
รับบริการกองทุนผู้สูงอายุประเภทต่างๆ ที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะกิจกรรมของกองทุน และ
กระบวนการดาเนินการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนและความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ การจัดการ
ประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนควรมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เช่น ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ
ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่ านี้ จะได้น าข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนผู้ สูงอายุไปส่งต่อยังกลุ่มเป้าหมายหลักของกองทุน
ผู้สูงอายุต่อไป แต่การส่งต่อข้อมูลอาจมความผิดพลาดได้จึงควรจัดทาเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือเกี่ยวกับกองทุน
ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่ตัวแทนไปส่งต่อนั้นมีความถูกต้อง ดังนั้นเอกสารแผ่นพับควรมอบหมายให้ตัวแทนที่เข้า
ร่วมประชุมได้นาไปประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนต่อไป ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์และส่งต่อข้อมูล
ที่ถูกต้องมีความสาคัญมากในการทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกั บกองทุนก่อนที่จะเข้ารับบริการ และช่วยเพิ่ม
การเข้าถึงกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
6.1.2 การกระจายอานาจการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นการบริหารแบบ
รวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยพบว่ากระบวนการในการพิจารณาเงินทุนทั้ง 2 กิจกรรมหลักของกองทุน คือ การ
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ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม และการสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ จะมีการ
ดาเนินการโดยคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งอยู่ที่ส่วนกลางคือ 1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่
ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ
พิจ ารณาให้ ความเห็น ต่อโครงการที่ขอรับ การสนับสนุนและกู้ยืมเงิน ทุนประกอบอาชีพ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ และ 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งทาหน้าที่
บริหารกองทุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกาหนด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
สนับสนุนผู้สูงอายุ ซึ่งการรวมศูนย์อานาจในการบริหารจัดการ การกลั่นกรอง และอนุมัติเงินทุนอยู่ที่ส่วนกลาง
ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินการของกองทุนดังรายละเอียดในบทที่ 4 และ 5 เช่น ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการอนุมัติเงินทุน และการพิจารณาตัดเงินทุนที่ส่งผลต่อการดาเนินการโครงการ เป็นต้น
ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่สาคัญ
คือ การกระจายอานาจในการบริหารจัดการและการตัดสินใจไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามแนวทางในการ
กระจายอานาจอาจต้องมีการกาหนดให้ชัดเจน และพิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการกากับดูแลเพื่อให้การกระจายอานาจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางในการ
กระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การกองทุ น สามารถแบ่ ง เป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะสั้ น และระยะยาว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การกระจายอ านาจระยะสั้ น คื อ การกระจายอ านาจในการพิ จ ารณากลั่ น กรอง
โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ไปยังระดับภูมิภาคหรือลง
ไปในระดับจังหวัด โดยอานาจการตัดสินใจอนุมัติเงินทุนยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุที่
ส่วนกลาง ทั้งนี้เพื่อการดาเนินการในขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองเป็นไปอย่างรวดเร็ว เข้าใจลักษณะพื้นที่
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการกองทุน พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน การ
จัดทารายงานสถานะการเงิน และการบริห ารกองทุนผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2548 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อม
บุคลากรในระดับภูมิภาคหรือระดับจังหวัดในการกระจายอานาจในระยะยาวด้วย โดยกลไกในการดาเนินการ
คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุ นและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
จากกองทุนผู้สูงอายุ ในระดับจังหวัด และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินการด้านผู้สูงอายุในระดับ
จังหวัดซึ่งใช้รูปแบบของคณะกรรมการอยู่บ้างแล้ว ก็อาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอยู่แล้ว
โดยเพิ่ มอ านาจหน้ าที่ ในการพิ จ ารณากลั่ นกรองกองทุน ผู้ สู ง อายุ เช่ น คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริม การจั ด
สวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
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1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ปลัดจังหวัด
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยประจาจังหวัด
5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
6. ท้องถิ่นจังหวัด
7. แรงงานจังหวัด
8. วัฒนธรรมจังหวัด
9. สถิติจังหวัด
10. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
11. ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัด
12. ประธานศูนย์ประสานงานภาคเอกชนประจาจังหวัด
13.-14. ผู้แทนสานักงานเทศบาลเมือง/ตาบล 2 ท่าน
15.–16. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
18. หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
19. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ซึ่งจากโครงสร้างของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวข้างต้น ก็จะเห็นว่ามีองค์ประกอบ
จากตัวแทนหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการดาเนินการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกองทุนผู้สูงอายุใน
ระดับจังหวัดในปัจจุบันรวมอยู่ด้วย จึงน่าที่จะมีความเป็นไปได้ในการดาเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และการขอรับทุนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกากับดูแลจากส่วนกลางในเชิงนโยบาย
การกระจายอานาจระยะยาว คือ การกระจายอานาจการดาเนินการตัดสินใจอนุมัติ
โครงการ และการขอรับทุนประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการจัดการกองทุน ทาให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุมีมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบการบริหาร
จัดการในระยะยาวนั้น ควรเป็นการกระจายทั้งการพิจารณากลั่นกรองโครงการ และอานาจการพิจารณาอนุมัติ
เงินทุนสนับสนุนโครงการ และการประกอบอาชีพไปยังส่วนภูมิภาค โดยการกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามการกระจายอานาจโดยเฉพาะการอนุมัติเงินทุนนั้น จาเป็นต้องดาเนินการ
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ในหลายๆ ด้านพร้อมกัน เช่น การปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องมีการ
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินทุนที่มีความชัดเจน เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค
และเป็นแนวทางในการประเมิ นติดตามผลการดาเนินงานในอนาคตด้วย นอกจากนี้เพื่อรองรับการกระจาย
อานาจในระยะยาวนั้ น จ าเป็ น ต้อ งมีก ารก าหนดหรือจั ดสรรเงินทุ นให้ แต่ ล ะจั งหวัดอย่างชัด เจน ซึ่ง อาจ
พิจ ารณาใช้ เกณฑ์ จ านวนผู้ สู ง อายุ แ ละผลการด าเนิ น การในแต่ ล ะจัง หวั ดมาประกอบการจัด สรรเงิ น ทุ น
นอกจากนี้ แหล่ งเงิน ทุน ของกองทุน ผู้ สู งอายุยังมาจากงบประมาณแผ่ นดินเป็นหลั กทาให้ อาจมีจานวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของผู้สูงอายุ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการกระจายอานาจก็จะต้องมีการจัดสรร
บุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุให้เพียงพอในการดาเนินการด้วย
อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนโครงการ ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. โครงการขนาดเล็ก
2. โครงการขนาดกลาง
3. โครงการขนาดใหญ่

วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
วงเงินตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท
วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป

การกระจายอานาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนของโครงการนั้น มีความแตกต่างกันในเรื่อง
งบประมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค
สามารถอนุมัติได้เฉพาะโครงการขนาดเล็ก และโครงการขนาดกลางเท่านั้น ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังคง
พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนที่ส่วนกลาง ในขณะที่การพิจ ารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบ
อาชีพนั้น ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. การกู้ยืมเงินรายบุคคล
2. การกู้ยืมเงินรายกลุ่ม (กลุ่มละ 5 คนขึ้นไป)

รายละไม่เกิน 30,000 บาท
กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงสามารถกระจายอานาจการ
อนุมัติเงินทุนไปสู่ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคได้ โดยมีการกาหนดจานวนเงินทุนในแต่ละจังหวัดหรือภูมิภาคอย่าง
ชัดเจน
6.1.3 การจัดสรรจานวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน
การดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดาเนิน การหลายๆ
ด้าน เช่น การดูแลเรื่องคาร้องการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และแบบเสนอโครงการ การ
ทาสัญญา และการติดตามทวงหนี้ เป็นต้น ซึ่งแต่ละภาระงานที่รับผิดชอบก็ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ
ในด้านนั้นๆ โดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค 3 ตาแหน่งคือ 1. นักพัฒนา
สังคม 2. นักวิชาการเงินและบัญชี และ 3. นิติกร ซึ่งครอบคลุมงานหลักๆ ของกองทุนผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของกรอบอัตรากาลังในส่วนภูมิภาคนั้นพบว่า มีนักพัฒนาสังคม จานวน 65 คน นักวิชาการเงินและ
บัญชี จานวน 19 คน และนิติกร จานวน 10 คน ซึ่งพบว่ามีบางจังหวัดที่ไม่มีเจ้ าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ
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และมีจังหวัดที่มีบุคลากรครบทั้ง 3 ตาแหน่งประมาณ 10 จังหวัด ดังนั้นปัญหาการดาเนินงานในปัจจุบันของ
กองทุนผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงาน หรือความรู้ความชานาญของ
เจ้าหน้าที่กองทุนไม่ตรงกับภาระงาน เช่น นักพัฒนาสังคมต้องทาหน้าที่การเงินและบัญชี หรือการดาเนินงาน
ด้านกฎหมาย เป็นต้น ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า นาไปสู่การค้างชาระหนี้ และการหมดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่ง
ส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุทั้งสิ้น ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กองทุนผู้สูงอายุด้านหนึ่งคือ การเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ ง 3
ตาแหน่งในทุกจังหวัด และนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการปัจจุบันแล้ว การเพิ่มจานวน
บุคลากรยังส่งผลต่อการกระจายอานาจในการบริหารจัดการกองทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลาง ประกอบด้วย ข้าราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานกองทุน ในขณะที่ในส่วนภูมิภาคนอกจากจะมีจานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแล้ว
ตาแหน่งก็ยังเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่มีความมั่นคงโดยเฉพาะด้านสวัสดิการ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่กองทุน
ลาออก เกิดความไม่ต่อเนื่องของงาน ดังนั้นกองทุนผู้สู งอายุควรพิจารณาการเพิ่มความมั่นคงในอาชีพการงาน
ของเจ้าหน้าทีก่ องทุนผู้สูงอายุ เพื่อจูงใจให้คนที่มีประสบการณ์ และความชานาญงาน ยังคงเป็นกาลังสาคัญใน
การพัฒนางานของกองทุนผู้สูงอายุต่อไป
6.1.4 เพิ่มงบประมาณและเครื่องมือ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุพบว่า งบประมาณในการจัดการที่
ให้ต่อครั้งในปัจจุบัน (20,000 บาทต่อครั้ง) น้อยเกินไปและทาให้ไม่สามารถนาไปบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะแม้ว่าเมื่อใช้เงินหมดก็สามารถทาเรื่องขออนุมัติเพิ่มได้แต่ก็ต้องใช้เวลาในการดาเนินการแต่ละครั้ง ส่งผล
ให้การดาเนินงานของกองทุนขาดความต่อเนื่องและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นงบประมาณดาเนินการในแต่ละ
จังหวัดจึงควรพิจารณาเพิ่มให้เหมาะสมกับภาระงาน หรือจานวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุเป็นเกณฑ์
นอกจากนี้ยั งพบว่าเครื่องมือในการดาเนินการก็ยังมีไม่เพีย งพอ เช่น คอมพิว เตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์สานักงานอื่นๆ ซึ่งมีความสาคัญและมีความจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานของ
กองทุนผู้สูงอายุ อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.5 การจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้
การรับ บริ การจากกองทุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และการส่งต่อข้อมูลในแต่ล ะ
ขั้นตอนมีความสาคัญในการสร้างความต่อเนื่องในการดาเนินการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของกองทุน ดังนั้นการจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้มีความสาคัญมากในการดาเนินงานของ
กองทุน เพราะจะทาให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากที่สุด ครอบคลุมผู้เข้ารับบริการทุกคน และทุกประเภทของ
กิ จ กรรม ดั ง นั้ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ระบบจะช่ ว ยให้ ส ามารถน าข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง
ผู้ปฏิบัติงานกองทุน และผู้บริหารกองทุน อีกทั้งยังลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของงาน จากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และลดขั้นตอนในการทางานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการตรวจสอบข้อมูลหรือส่งต่อ
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ข้อมูล กองทุนผู้สูงอายุจึงควรสร้างระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อมต่อกันได้ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และสามารถนาฐานข้อมูลที่มีมาใช้ในการประเมินผลการดาเนินการ
กองทุนผู้สูงอายุ และนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุน
ผู้สูงอายุต่อไป
6.1.6 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเป็นมาตรการที่มีความสาคัญมากในการได้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุน และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการกาหนดแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
ดาเนิ นงานของกองทุน ผู้สู งอายุ นั้ นมีการติดตามผลการดาเนินงานโดยกรมบัญชีกลางใน 4 ด้าน คือ ด้าน
การเงิน การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปฏิบัติตามภารกิจกองทุน และการมีแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดทิศทางของกองทุน ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินการเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ควร ดาเนินการใน 2 ระดับ คือ
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ เป็นประจาทุกปีจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งกระบวนการในปัจจุบันพบว่า มีการดาเนินการโดยการสุ่มในบางจังหวัด และส่วนใหญ่
เป็นการนาเสนอภาพรวมในการดาเนิ นการ เช่น จานวนผู้รับบริการ เงินทุนที่ให้การสนับสนุน และอาชีพหรือ
ประเภทโครงการที่ได้รับทุน ซึ่งยังไม่นาไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางในการพัฒนากองทุน
ได้ การติดตามในระดับนี้มีความสาคัญมากเพราะทาทุกปี ซึ่งอาจจะพบปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินการของ
กองทุน ทาให้ ส ามารถใช้ป้ องกัน หรื อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เช่น การค้างช าระหนี้ การติดตามและ
ประเมิ น ผลควรจะได้ ล งไปในรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ที่ ก องทุ น มี อ ยู่ แ ล้ ว อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น
คุณลักษณะของผู้มารับบริการ การเริ่มค้างชาระหนี้ มาตรการในการติดตามหนี้กับการชาระเงินคืน เป็นต้น
และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลของกองทุนผู้สูงอายุที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการทั้งหมด เป็นฐานข้อมูลที่สาคัญในการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกองทุน จึงควรให้ความสาคัญกับระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ที่สามารถนาข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนมีระยะเวลา 3 ปี (แผน
ยุทธศาสตร์กองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558-2560) โดยเป็นการติดตามประเมินผลจากภายนอก เพื่อใช้
ในการตรวจสอบผลการประเมิ น ที่ จั ด ท าโดยกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ อั น จะน าไปสู่ ก ารก าหนดทิ ศ ทางการ
ดาเนินการในระยะต่อไปของกองทุน ตลอดจนเป็นแนวทางในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไปของ
กองทุน ให้สามารถป้องกันหรือตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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6.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
ปัญหาที่สาคัญในการดาเนินงานด้านการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
คือ การค้างชาระหนี้ ซึ่งหมายถึงการค้างชาระหนี้ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจัยที่ทาให้
เกิดการค้างชาระหนี้ดังแสดงในบทที่ 5 ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการของกองทุน
ด้านการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้
6.2.1 การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินการ และการ
ชาระคืน ตลอดจนมาตรการในการติดตามทวงหนี้และผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ เมื่อมีการ
ขอรับแบบร้องขอกู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้สูงอายุรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง นอกจากนี้ควรเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ
ตัว ผู้ สู ง อายุ โ ดยตรงในวั น ที่ มายื่ น คาร้ องขอกู้และตรวจเยี่ยมบ้ านผู้ สู งอายุ เพื่อเป็นการยืนยั นว่าผู้ สู งอายุ
รับทราบเงื่อนไขและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากค้างชาระหนี้ เนื่องจากยังมีผู้สูงอายุที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกู้ยืม
เพราะได้รับฟังข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจากผู้อื่น เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน ว่าเป็นเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ไม่ต้องจ่ายคืน และไม่ควรให้มีกรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้กรอกคาร้องให้โดยผู้สูงอายุลงนามเพียงอย่างเดียว หรือผู้อื่นมา
ยื่นแบบคาร้องแทนผู้สูงอายุ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการชาระคืน และช่วยในการ
วางแผนบริหารจัดการเงิน และการคืนเงินหลังการกู้ยืมได้ดีขึ้น เพราะผู้สูงอายุอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หากไม่ได้ดาเนินการด้วยตนเอง
6.2.2 การให้ความสาคัญกับขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน
ข้อมูลในแบบคาร้องและการสอบข้อเท็จจริงในการเยี่ยมบ้านมีความสาคัญมาก ในการ
คัดเลือกผู้สู งอายุ ที่มีศักยภาพที่จ ะประกอบอาชีพตามที่แจ้งไว้จริง เช่น ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพที่ขอ
สนั บ สนุ น ปั ญ หาสุ ขภาพซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ต ามที่ ตั้ง ใจ
ตลอดจนการลงนามรับทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินทุนของผู้สูงอายุ และความรับผิดชอบหากผู้สูงอายุเสียชีวิต
ระหว่างการกู้ยืมเงินในฐานะผู้รับมรดกหนี้ การเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของกองทุน เป็นมาตรการที่สาคัญที่จะ
ช่วยคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ดังนั้นจะต้องมีการเยี่ยมบ้านทุกครั้งพร้อมทั้งการให้ความคิดเห็นเบื้องต้น
ของเจ้าหน้าที่กองทุนก่อนการเสนอขออนุมัติเงินทุนเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะหากผู้สูงอายุมีความตั้งใจ
จริงในการนาเงินไปประกอบอาชีพ ก็พบว่าจะนาเงินไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ในการกู้ยืมลักษณะกลุ่ม อาจต้องมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการภายในกลุ่ม เพราะการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มจาเป็นต้องมีผู้นาที่เข้มแข็ง และผลการศึกษาผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระพบว่าบทบาท
หัวหน้ากลุ่ม มีความสาคัญมากในการจัดการปัญหาและบริหารงาน จนสามารถชาระเงินได้อย่างครบถ้วนตรง
เวลา แม้จะมีปัญหาในการประกอบอาชีพที่ไม่เป็นไปตามแผน
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6.2.3 การติดตามการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ
การติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการประกอบอาชี พ ตามที่ ไ ด้ ยื่ น ขอไว้ หรื อ มี ปั ญ หา
อุปสรรคในการชาระคืนเงินกองทุน อย่างไรบ้าง ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถทาได้ ภายหลังการให้กู้ยืม แต่
อาจต้องใช้เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในการช่วยเจ้าหน้าที่กองทุน เช่น อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการ
ป้องกันปั ญหาการค้างชาระหนี้ในระยะยาว ซึ่งหากผู้สู งอายุทราบว่ามีระบบติดตามในส่ว นนี้ จะสามารถ
ป้องกันการนาเงินที่กู้ยืมได้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้
6.2.4 การขยายช่องทางในการชาระหนี้
ช่องทางในการชาระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุปัจจุบัน มี 3 ช่องทาง คือ การมาจ่ายด้วย
ตนเองที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด) การจ่าย
ทางไปรษณีย์ และ การโอนผ่านทางธนาคาร ซึ่งพบว่า ช่องทางการจ่ายเงินที่มีในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคในการ
จ่ายเงินคืน และส่งผลให้ในบางพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะเข้าไม่ถึงกองทุน ดังนั้นการขยายช่องทางการชาระคืน ผ่าน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการชาระหนี้ให้กับผู้สูงอายุ
6.2.5 การให้ความสาคัญกับอาชีพบางประเภท
จากการที่ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุได้กาหนดให้ ผู้ที่ค้างชาระหนี้คือ ผู้ที่ค้างชาระหนี้
ตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงกลุ่มผู้ค้างชาระหนี้ตามนิยามนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ค้างชาระ
ชั่วคราวหรือระยะสั้น และผู้ที่ค้างชาระหนี้ถาวรหรือระยะยาว ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
จากภัยธรรมชาติ เจ็บป่วย หรือ ลักษณะอาชีพที่มีรายได้เป็นช่วงๆ หรือตามฤดูกาล ซึ่งผู้ค้างชาระหนี้กลุ่มนี้
ยังคงชาระหนี้แต่ไม่สม่าเสมอ ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการชาระหนี้ที่เกิดจากประเภทอาชีพ
เช่น เลี้ยงวัว หรือ ปลา ซึ่งต้องรอเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทาให้ไม่สามารถชาระเงินคืนเป็นรายเดือน ได้
คือเจ้าหน้าที่กองทุนต้องสอบถามแนวทางในการชาระหนี้ที่ผู้ยื่นคาร้ องที่มีลักษณะอาชีพเข้าข่ายอาชีพตาม
ฤดูกาลวางแผนไว้ หรือแจ้งให้ทราบว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรหากต้องชาระหนี้ทุกเดือน เพื่อจะได้ใช้เป็น
แนวทางการประเมินศักยภาพในการชาระหนี้
6.2.6 การติดตามหนี้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ผลการศึกษาพบว่า หากผู้สูงอายุได้รับหนังสือติดตามหนี้ หรือมีเจ้าหน้าที่มาติดตาม
ทวงหนี้ ก็จะชาระเงินที่ค้างอยู่ และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้กู้ยืมว่าการค้างชาระกองทุนผู้สูงอายุเป็นเรื่อง
ที่ส ามารถผ่ อนผั น ได้ แต่ทั้งนี้ การติดตามหนี้ควรควบคู่ไปกับมาตรการรับคาร้องขอผ่ อนผั นหนี้ ในกรณีที่
ผู้สูงอายุประสบปัญหาที่ทาให้ไม่สามารถผ่อนชาระหนี้ได้จริง เพื่อป้องกันการสร้างความกดดันให้กับผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหา และไม่สามารถชาระหนี้ได้ โดยควรมีระเบียบการรับคาร้องขอผ่อนผันหนี้ที่ชัดเจน
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6.2.7 การพิจารณาคิดดอกเบี้ย
กรณี ที่ ผู้ สู ง อายุ ค้ า งช าระหนี้ ติ ด ต่ อ กั น เกิ น 6 เดื อ นแล้ ว ไม่ แ จ้ ง ขอผ่ อ นผั น แม้ จ ะ
ดาเนินการติดตามหนี้ตามที่กาหนดแล้ว ควรมีการคิดดอกเบี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุชาระเงินตามเวลา
ที่กาหนด และลดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการไม่ยอมมาชาระหนี้เพราะเป็นเงินที่ไม่คิดดอก เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมและกาลังใจให้กับผู้ที่ชาระเงินตรงเวลา
6.2.8 การให้คาแนะนาในการบริหารจัดการรายรับรายจ่าย
โดยกองทุ น ผู้ สู ง อายุ อ าจจั ด อบรมหรื อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมประเภทโครงการในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม การจัดทาบัญชี การบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและการทาบัญชีครัวเรือน
แบบง่าย สาหรับผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความพร้อมในการเป็น
ผู้กู้ที่ดี โดยอาจจัดอบรมเป็นรุ่นๆ ตามความเหมาะสม โดยอาจเป็นการคัดเลือกจากผู้สูงอายุที่เป็นผู้กู้ที่ดีให้มา
เล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินทุน
6.3 การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ
ปัญหาที่สาคัญในการดาเนินงานด้านการสนับสนุนโครงการคือ ขั้นตอนในการขอรับการ
สนั บสนุน โครงการค่อนข้างยุ่ งยาก โดยเฉพาะการเขียนโครงการ ส่ งผลให้ผู้ สู งอายุส่ว นใหญ่เข้าไม่ถึงการ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อทาโครงการ นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติ โครงการล่าช้าและมีการตัดงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนทุน จนส่งผลกระทบต่อการดาเนินการของโครงการ ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดาเนินการของกองทุนและขยายโอกาสในการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุประเภทโครงการ ประกอบด้วยมาตรการ
ต่างๆ ดังนี้
6.3.1 การลดรายละเอียดของเนื้อหาในแบบเสนอโครงการ
โดยเฉพาะในส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลโครงการ เช่น หลักการและ
เหตุผล โดยเน้นรูปแบบการให้ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของกองทุน ที่ไม่มีประสบการณ์ใน
การเขียนโครงการ โดยสิ่งที่ควรเน้นคือ
 การระบุปัญหาที่เกิดขึ้น
 ให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์ว่าอยากจะทาอะไร
 ส่วนกระบวนการดาเนินการก็เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น ที่ให้เห็นขั้นตอนใน
การดาเนินการรวมถึงงบประมาณที่คาดว่าจะใช้
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และอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบคาร้องให้เป็นแบบตัวเลือก แทนการกรอกข้อมูล เพื่อช่วย
ลดความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบของเอกสาร และเพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ
ได้เข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนมากขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่า กลุ่ม ชมรมผู้สูงอายุ หรือองค์กรของ
ผู้สูงอายุ ที่ได้รับกาสนับสนุนทุนในการดาเนินโครงการ ส่วนใหญ่จะมีสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการเขียน
โครงการ หรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือ องค์กรส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยงในการเขียน
โครงการ ในขณะที่องค์กรด้านผู้สูงอายุที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโครงการ แม้ว่าจะมีการเข้ารับการ
อบรมหลายๆ ครั้งก็ยังไม่สามารถเขียนโครงการเองได้ ทาให้ผู้สูงอายุท้อและไม่ขอสนับสนุนทุนอีก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเสนอขอสนับสนุนทุนแล้วไม่ได้รับการอนุมัติเงินทุน
นอกจากนี้ กระบวนการพิจารณาโครงการ หากมี ข้อสงสั ยควรเปิ ดโอกาสให้ มีการ
ซักถาม หรือให้องค์กรด้านผู้สูงอายุได้อธิบายเพิ่มเติ มอย่างเป็นระบบ เช่น มีการทาหนังสือถึงองค์กรเพื่อชี้แจง
รายละเอีย ดข้อ สงสั ย และขอข้อ มูล เพิ่มเติม ซึ่ง ปัจจุ บันเจ้า หน้า ที่ส่ ว นกลางเป็น ผู้ ติด ต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์หากมีข้อสงสัยหรือมีการขอแก้ไขโครงการ ในขณะที่การติดต่อทางโทรศัพท์อาจมีข้อจากัดในการ
อธิบายข้อสงสัยของคณะกรรมการบริหารกองทุน และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจและอาจไม่มีเวลาเตรียมการ
อธิบาย จึงทาให้อาจเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และนาไปสู่การบอกต่อๆกันว่า กองทุนผู้สูงอายุ ขอทุนยาก
และให้เงินน้อย และในกรณีที่โครงการไม่ผ่านการอนุมัติควรมีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กับผู้รับบริการและสามารถนาไปปรับปรุงการยื่นขอสนับสนุนในครั้งต่อๆไป อีกทั้งเหตุผลที่ไม่อนุมัติเงินทุนที่
ชี้แจงไปยังสามารถนามาใช้ในการประเมินติดตามผลในกิจกรรมประเภทโครงการได้อีกด้วย
6.3.2 การกาหนดรายละเอียดของวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละหมวด
เพื่อช่วยให้การกาหนดกิจกรรมและงบประมาณมีความชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการ
ดาเนินการของผู้ขอสนับสนุนทุน เพราะการทราบเงื่อนไขก็จะสามารถช่วยการกาหนดงบประมาณในแต่ละ
หมวดใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยการกาหนดรายละเอียดคงเป็นเพียงกรอบเพดานวงเงินในหมวดหลักๆ
เพราะโครงการอาจมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาโครงการ และความ
ไม่เข้าใจของผู้รับบริการ
6.3.3 การกาหนดหัวข้อหรือประเด็นเร่งด่วนที่จะสนับสนุน
โดยกาหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุเพิ่มเติมจากประเด็นโดยทั่วไป
เช่น โครงการต่อเนื่อง หรือ โครงการสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อให้ผลการดาเนินงาน
ประเภทโครงการสร้ า งผลกระทบที่ ชั ด เจนและมี ก ารตอบสนองของผลการด าเนิ น งานด้ า นผู้ สู ง อายุ ต่ อ
สถานการณ์เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมโครงการที่มีการบูรณาการของหลายภาคส่วน ก็จะ
เป็นการสร้างเครือข่ายในการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ยั่งยืนต่อไป

100

6.3.4 การติดตามประเมินผลโครงการ
กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการ มีความสาคัญมากในการประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการ ซึ่งรูปแบบในปัจจุบันคื อ ผู้รับการสนับสนุนทุนจะต้องจัดทาผลการประเมินโครงการ
เมื่อดาเนิน การแล้วเสร็จ เป็น ส่วนใหญ่ มีน้อยมากที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่กองทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป
ติดตามประเมินผลในระหว่างดาเนินการ ซึ่งทาให้มีกระบวนการประเมินผลแบบภายใน แต่ขาดการประเมินผล
จากภายนอก นอกจากนี้ผลการประเมินการดาเนินการที่กองทุนได้รับ จะเป็นข้อมูลที่สาคัญที่จะต้องนามา
วิเคราะห์เพื่อหาปัญหาอุปสรรคทั้งที่เกิดจากกองทุนผู้สูงอายุ และตัวโครงการเอง เพราะจากข้อมูลในปัจจุบัน
พบว่ า โครงการส่ ว นใหญ่ จ ะด าเนิ น การได้ แต่ ไ ม่ ท ราบว่ า มีป ระสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมาก เพีย งใดใน
รายละเอียด นอกจากนี้การประเมินติดตามผลหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ก็มีความสาคัญในการพัฒนาและ
สร้างความยั่งยืนในอนาคต
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการ “การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ค้นหาสาเหตุ และปัจจัยในการค้างชาระหนี้ จากการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชี พ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิน การของโครงการ ตลอดจนศึก ษาแนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาสามารถสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
2. สาเหตุและปัจจัยในการค้างชาระหนี้ และการดาเนินการโครงการ
3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ
4. ข้อเสนอแนะ
7.1 ผลการดาเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ
ผลการดาเนิ น งานของกองทุนผู้ สู งอายุ ตามกิจกรรมหลั กของกองทุนคือ การกู้ยืมเงินทุ น
ประกอบอาชีพรายบุคคล การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม และการสนับสนุนโครงการ โดยการศึกษา
ครั้งนี้ได้ศึกษาผลการดาเนินการของกองทุนใน 4 ด้านคือ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ 2. ประสิทธิภาพ 3.
ประสิทธิผล และ 4. ผลกระทบ โดยสามารถสรุปผลการดาเนินการได้ดังนี้
7.1.1 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ มีการศึกษาผลการดาเนินการของกองทุนด้านนี้ใน 2
ด้านคือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ และ ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยแหล่งข้อมูล
เกี่ย วกับกองทุน ผู้สู งอายุ โดยสามารถจั ดกลุ่ม แหล่งข้อมูลออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ แหล่ งข้อมูลที่เป็น
ทางการ (เจ้ าหน้ าที่กองทุน เจ้ าหน้ าที่ภ าครัฐ ผู้ นาชุมชน หรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็นต้น) และ
แหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ (เพื่อนบ้าน บุตรหลาน และญาติพี่น้อง เป็นต้น) และในกลุ่มจังหวัดที่มีสัดส่วนของ
ผู้ที่ค้างชาระส่วนบุคคลต่า ผู้กู้จะทราบข้อมูลกองทุนผู้สูงอายุมาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ในขณะที่ในกลุ่ม
จังหวัดที่มีการค้างชาระสูง ผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพส่วนใหญ่รับรู้ หรือรู้จักกองทุนผู้สูงอายุจากแหล่งข้อมูลที่ไม่
เป็นทางการ
ในขณะที่ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าประกอบด้วยขั้นตอนการ
ยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงิน ทุน การเยี่ย มบ้าน การอนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน และการชาระเงินคืน ใน
ขั้นตอนของการเขียนคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน ผู้กู้ส่วนใหญ่คิดว่าไม่ยุ่งยาก สามารถทาเองได้ หรืออาจให้บุตร
หลานช่ ว ยกรอกให้ ไ ด้ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ กู้ ที่ ค้ า งช าระส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ด าเนิ น การเขี ย นค าร้ อ งเอง บุ ต รหลาน
ดาเนินการให้โดยผู้สูงอายุเพียงลงนามในเอกสารเท่านั้น สาหรับขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระ และผู้กู้ที่ค้างชาระ โดยผู้กู้ที่ไม่ค้างชาระส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่จากกองทุนมาเยี่ยมที่
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บ้าน เพื่อสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในขณะที่กลุ่มผู้กู้ที่มีการค้างชาระหนี้ โดยเฉพาะในจังหวัด
ที่มีสัดส่วนของผู้กู้รายบุคคลที่ค้างชาระสูง จะไม่เคยมีเจ้าหน้าที่กองทุนมาเยี่ยมบ้านเลย หรือเจ้าหน้าที่กองทุน
ไม่ได้มาเยี่ยมบ้านเอง แต่มอบหมายให้เครือข่ายในพื้นที่เป็นคนไปเยี่ยมบ้านแทน
ขั้นตอนการอนุมัติเงิน การทาสัญญา และรับเงินนั้น ผู้กู้ส่วนใหญ่รายงานว่าการอนุมัติ
เงินค่อนข้างล่าช้าที่ส่วนกลาง และในการพิจารณาอนุมัติเงินทุนพบว่า ไม่มีการชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน อย่างไรก็
ตามในขั้นตอนของการทาสัญญาและรับเงิน ผู้กู้เกือบทุกรายพอใจและรายงานว่าขั้นตอนรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
นอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้าประกันส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน หรือญาติสนิทมากกว่าคนรู้จัก สาหรับขั้นตอนการ
ชาระเงินคืน ในปัจจุบันวิธีการชาระเงินคืนมี 3 วิธีคือ การชาระที่กองทุนผู้สูงอายุ การชาระทางไปรษณีย์ และ
บางพื้นที่มีการชาระโดยการโอนผ่านธนาคารนั้น ผู้กู้ส่วนใหญ่ชาระเงินคืนโดยการมาจ่ายที่กองทุนผู้สูงอายุใน
แต่ละพื้นที่ โดยมีทั้งการมาจ่ายด้วยตนเอง การฝากให้ลูกหลาน หรือบุคคลอื่นมาจ่ายแทน เพราะผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ไม่รู้หนังสือ ทาให้ไม่สะดวกที่จะชาระทางไปรษณีย์ หรือ การโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนั้นช่องทางการชาระ
เงินในปัจจุบันยังเป็นอุปสรรคในการชาระเงินคืน โดยเฉพาะในจังหวัด ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ การเดินทางมาชาระ
เงินที่กองทุนผู้สูงอายุต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก ส่วนการชาระเงินคืนทางไปรษณีย์และการโอนเงินทาง
ธนาคารมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสาหรับผู้สูงอายุ
ด้านประสิทธิภาพของการนาเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพรายบุคคล พิจารณาใน
2 ส่วนคือ การนาเงินทุนไปใช้ประกอบอาชีพ และการวางแผนการใช้เงินและทาบัญชีรับจ่าย ซึ่งผู้กู้ที่ไม่มีการ
ค้างชาระเงิน มีการนาเงินที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพจริง แต่ผู้กู้ที่มีการค้างชาระเงิน ส่วนใหญ่นาเงินที่ได้ไป
ให้บุตรหลาน หรือจ่ายหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงิ นที่ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ในส่วนของการวางแผนการใช้เงินและการทาบัญชีรับจ่าย ก็พบความแตกต่างกันระหว่างผู้กู้ที่ไม่ค้าง
ช าระกั บ ผู้ กู้ ที่ ค้ า งช าระ โดยผู้ กู้ ที่ ไ ม่ ค้ า งช าระส่ ว นใหญ่ มี ก ารวางแผนการใช้ เ งิ น ใช้ จ่ า ยตามแผนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีการทาบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างง่ายด้วย
ด้านประสิทธิผลในการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพนั้น ทาการศึกษาจากการเกิดอาชีพที่
สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่กู้เงินไปหรือไม่ และเพียงพอต่อการนามาชาระคืนกองทุนหรือไม่ ซึ่งผู้กู้ที่ไม่ค้าง
ชาระจะเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้จากอาชีพที่ได้นาเงินไปใช้ และยังมีรายได้เพียงพอที่จะนาเงินมาชาระคืน
ให้กับกองทุนได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างชาระส่วนใหญ่นาเงินที่กู้ไปใช้ในกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
อีกทั้งยังไม่มีเงินที่จะนามาชาระหนี้กองทุน จึงเกิดเป็นการค้างชาระหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ค้างชาระเงินระยะ
ยาว (ติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน)
ด้านผลกระทบจากกองทุนนั้น ผู้กู้ที่ไม่มีการค้างชาระ สามารถนาเงินที่กู้ไปต่อยอด
อาชีพเดิมหรือเกิดการสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้ เป็นการช่วยขยายโอกาสในการทางานของผู้สูงอายุ และยัง
ส่งผลให้เกิดการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข มีความภาคภูมิใจ และเกิดความมั่นใจในการดาเนินชีวิตในวัยสูงอายุ
อย่างไรก็ตามผลกระทบที่สาคัญสาหรับผู้ค้างชาระเงินคือ การเกิดหนี้ และนาไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพและความ
วิตกกังวล ตลอดจนการเกิดปัญหาในครอบครัว
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7.1.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุม่
ผลการดาเนินการให้กู้ยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพรายกลุ่ม ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับ
ของผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระ ส่วนใหญ่รับทราบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ ทาให้รู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ และ
กฎเกณฑ์ของกองทุน ในขณะที่ผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ จะทราบหรือรู้จัก กองทุนจากบุตรหลานหรือเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ ทาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินการ ทั้งการยื่นคาร้องขอกู้ยืมเงินทุน การเยี่ยมบ้าน การ
อนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้างชาระสามารถทาเองได้ไม่ยุ่งยาก และมีเจ้าหน้าที่มา
เยี่ยมบ้าน อย่างไรก็ตามผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระเงินนั้น ผู้กู้ไม่ได้ดาเนินการเอง แต่มีบุตรหลานดาเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆให้ทั้งหมด และไม่มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้าน สาหรับ ขั้นตอนการชาระเงินคืน ส่วนใหญ่มาจ่ายด้วย
ตนเอง โดยกลุ่มที่ไม่ค้างชาระสมาชิกที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจะทาการรวบรวมเงินมาจ่ายคืน และคิดว่าช่องทางที่มี
ในปัจจุบันดีแล้ว
ด้านประสิทธิภาพของการนาเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพ ผู้กู้รายกลุ่มที่ไม่ค้าง
ชาระนาเงิน ได้นาเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ แม้บางกลุ่มจะไม่ได้ทาอาชีพร่วมกันอย่างที่ตั้งใจ แต่ก็นาไป
ลงทุนประกอบอาชีพส่วนตัวตามที่ตนเองถนัด โดยมีการวางแผนการใช้เงินและการทาบัญชีรับจ่าย ซึ่งแตกต่าง
กับผู้กู้รายกลุ่มที่ค้างชาระ ซึ่งนาเงินที่กู้ไปให้บุตรหลานทั้งหมด ไม่มีการประกอบอาชีพตามที่ขอกู้ จึงเป็นการใช้
เงินทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ด้านประสิทธิผ ลในการกู้ยืมเงิน ผู้กู้รายกลุ่ มที่ไม่ค้างช าระสามารถสร้างรายได้จาก
อาชีพที่ทา และเพียงพอต่อการนามาชาระคืนกองทุน โดยไม่ต้องพึ่งพิงบุตรหลาน หรือแหล่งเงินอื่นในการชาระ
หนี้ ในขณะที่ผู้กู้ที่ค้างชาระซึ่งส่วนใหญ่นาเงินที่กู้ไปให้บุ ตรหลาน นอกจากไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วผลจากการ
กู้ยืมเงินยังทาเกิดการมีหนี้
ด้านผลกระทบ ผู้กู้ที่ไม่มีการค้างชาระ สามารถนาเงินที่กู้ไปต่อยอดอาชีพเดิม หรือเกิด
การสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้ และทาให้มีโอกาสในการทางานเป็นทีม มีการแบ่งความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มที่ไม่ค้างชาระเงินนั้น พบว่าจะมีหัวหน้ากลุ่มที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการ และยังส่งผลให้เกิดการ
มีความสุข ความภาคภูมิใจ และพึ่งพิงตนเอง อย่างไรก็ตามผลกระทบที่สาคัญสาหรับกลุ่มที่ค้างชาระเงินคือ
การเกิดหนี้ นาไปสู่ความวิตกกังวล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุ
7.1.3 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ เพราะหน่วยงานหรือองค์กรที่มาขอรับทุนประเภทนี้ ส่วนใหญ่เป็นภาคีเครือข่าย
ที่ทางานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่อยู่แล้ว จึงมีโอกาสที่จะรับทราบข้อมูลจากกองทุน ผู้สูงอายุโดยตรง หรือจาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ ในส่วนของขั้นตอนการดาเนินการทั้ง การเขียนโครงการ การพิจารณา
การอนุมัติเงิน การทาสัญญาและรับเงิน พบว่าในขั้นตอนของการเขียนโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูล
หลายด้าน เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมากในการขอสนับสนุนทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหรือองค์กรด้าน
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ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการเขียนโครงการมาก่อน หรือไม่มีพี่เลี้ยงช่วยในการเขียนโครงการ
นอกจากนี้พบว่าขั้นตอนของการพิจารณาและอนุมัติเงินค่อนข้างช้า ทาให้ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการที่อาจ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมด หรือต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการดาเนินการ นอกจากนี้ยังพบว่าการดาเนินการ
ติดตามประเมินผลกิจกรรมของโครงการ ส่วนใหญ่ให้ผู้ที่ได้รับทุนประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงการเอง และส่ง
ต่อให้กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งยังไม่มีกระบวนการติดตามประเมินผลจากกองทุนหรือองค์กรภายนอกอย่างเป็นระบบ
ทาให้ผู้รับทุนประเภทโครงการขาดข้อมูลที่จะนาไปปรับปรุงการดาเนินการโครงการในอนาคต
ด้านประสิทธิภาพของการสนับสนุนกิจกรรมประเภทโครงการพบว่า มีการนาเงินทุนไป
ใช้ในการดาเนินโครงการตามที่ขอสนับสนุนจริง มีการวางแผนการดาเนินการ และการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน ส่วน
ประสิทธิผลในการใช้เงินกองทุนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทโครงการและกิจกรรมของโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ทาให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุ ด้านต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกองทุน อย่างไรก็ตาม
โครงการที่สนับสนุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังไม่มีความยั่งยืน นอกจากนี้กองทุนยังไม่สนับสนุนโครงการระยะยาว
ด้านผลกระทบจากการสนับสนุนโครงการที่สาคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในด้านต่างๆ ผ่ านกิจ กรรมที่ห ลาหลายของโครงการ ทั้งการสร้างอาชีพ การดูแลสุขภาพอนามัย และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ กิจกรรมโครงการยังมีส่วนช่วยให้เกิดความรักสามัคคี ในกลุ่มผู้เข้าร่วม
และคณะทางาน ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายหรือความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย
7.2 สาเหตุและปัจจัยในการค้างชาระหนี้ และปัญหาในการดาเนินโครงการ
จากการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล (คนละไม่เกิน 30,000 บาท) และราย
กลุ่ม (กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้เงินทุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อกลุ่ม) ซึ่งผู้กู้จะต้องนาเงินมาชาระคืน
เป็นรายงวด ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันทาสัญญาโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่งผลให้ก องทุนผู้สูงอายุมีหนี้ค้าง
ชาระสูง โดยสาเหตุและปัจจัยที่ค้างชาระหนี้ที่สาคัญสามารถจาแนกเป็น
7.2.1 ปัจจัยภายนอก ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ทั้งความแห้งแล้ง การเกิดน้าท่วม แผ่นดินไหว
ซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า แต่ต้นทุนมี
ราคาสูง ทาให้ขายของได้น้อยลง หรือสินค้าราคาตกต่า รายได้จึงลดลงหรือรายได้ไม่เป็นตามที่คาดหวังและ
นาไปสู่การค้างชาระหนี้
7.2.2 ปัจจัยด้านตัวลูกหนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้กู้ โดยพบว่าสาเหตุ
หลักที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้คือ มีปัญหาสุขภาพของตนเองหรือสมาชิกในครอบครัว ทาให้ไม่ส ามารถ
ประกอบอาชีพได้ หรือรายได้ไม่เพียงพอที่จะนามาชาระหนี้ การนาเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้หนี้นอก
ระบบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ใช้จ่ายในครัวเรือน การนาเงินที่กู้ยืมไปให้ลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนอื่นใช้
เป็นต้น การขาดความรู้หรือประสบการณ์ในอาชีพ ประเภทของอาชีพที่ทาขึ้นกับฤดูกาล ทาให้มีรายได้ไม่
แน่นอน ประกอบกับการขาดการวางแผนทางด้านการเงิน นอกจากนี้ การขาดความรู้ในการชาระเงิน หรือการ
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ถูกโกงเงินจากการฝากเงินให้ผู้อื่นนามาส่งคืนกองทุนแต่บุคคลนั้นไม่นาเงินมาชาระคืน ก็เป็นปัญหาที่สาคัญใน
การเกิดการค้างชาระหนี้
7.2.3 ปัจจัยภายในของกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ กฎระเบียบของกองทุนผู้สูงอายุหรือการ
บริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่อาจส่งผลให้เกิดการค้างชาระหนี้ได้ การที่เงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุเป็น เงินกู้
ไม่มีดอก ทาให้ผู้กู้ไม่มีความกังวลใจเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างชาระ ก่อให้เกิดปัญหามากในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ตั้งใจนา
เงินไปประกอบอาชีพ หรือนาเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้กองทุน ไม่มีการกาหนดอายุของผู้กู้ ก็พบว่า
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต นาไปสู่การค้างชาระหนี้ และพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุสูง
มากกว่า 75 ปี ส่วนใหญ่ไม่ได้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพ แต่กู้เพื่อให้บุตรหลาน อีกทั้งเมื่อผู้กู้เสียชีวิต บุตรหลานก็
มักปฏิเสธการชาระหนี้ อีกทั้งในเอกสารการขอกู้เงินก็ไม่มีการลงนามรับทราบการกู้จากบุตรหลาน ซึ่งเมื่อ
ผู้สูงอายุเสียชีวิต บุตรหลานปฏิเสธการรับรู้และการจ่ายคืนหนี้แทน นอกจากนี้ที่อยู่ของผู้สูงอายุตามที่อยู่จริง
และที่อยู่ที่ถาวรหรืออยู่เป็นประจา เพราะในปัจจุบันเกิดปัญหาผู้กู้ที่ค้างชาระ แจ้งที่อยู่ ที่เป็นบ้านเช่า ทาให้ไม่
สามารถติดตามหรือส่งเอกสารการแจ้งหนี้ได้
ในส่วนของปัจจัยที่เกิดจากการบริหารจัดการกองทุน เป็นปัจจัยที่นาไปสู่ปัญหาการ
ค้างชาระหนี้ที่สาคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนของการชาระหนี้คืน ในขั้นตอนของการมาสมัครขอรับทุน
ไม่มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และกฎระเบียบของกองทุน ที่ถูกต้อง ในขั้นตอนของการเยี่ยมบ้านไม่
มีการลงไปในพื้นที่เยี่ยมบ้านจริงหรือการอาศัยเครือข่ายลงไปเยี่ยมบ้านแทน มักจะนาไปสู่การให้ความเห็น
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพก็จะไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่เจ้าหน้าที่สามารถเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง
ประกอบการให้ความเห็นอันจะนาไปสู่การคัดเลือกผู้กู้ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่า ช่องทางในการจ่าย
คืนเงินยังเป็นอุปสรรคในการชาระหนี้ของผู้กู้ ปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุมีช่องทางในการชาระหนี้คืน 3 ช่องทาง
คือ 1. การนาเงินมาจ่ายด้วยตนเองที่กองทุนผู้สูงอายุ 2. การจ่ายผ่านทางธนาณัติ ที่ไปรษณีย์ และ 3. ในบาง
พื้นที่สามารถจ่ายเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายไม่สะดวกมาชาระเงินคืน
หรือบางรายฝากเงินมาชาระกับบุตรหลาน ญาติหรือเพื่อนบ้าน แล้วไม่ได้นาเงินไปชาระให้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
การโกงเงิน และผู้สูงอายุต้องกลายเป็นผู้ค้างชาระหนี้ กระบวนการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการติดตามทวง
หนี้ของกองทุนผู้สูงอายุยังไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนผู้สูงอายุ การติดตามทวงหนี้ทา
ได้ล่าช้าหรือทิ้งระยะเวลาไปนาน จากปัญหาการมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตาแหน่งนิติกร ซึ่งพบว่าหาก
มีการติดตามทวงหนี้ ผู้สูงอายุจะมาจ่ายเงินคืน ดังนั้นกระบวนการแจ้งเตือนเหล่านี้มีความสาคัญ ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ่าเงินคืนของผู้กู้ได้
ในส่วนของจานวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกับภาระงาน และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบบ่อย จานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีจากัด ไม่
สอดคล้องกับภาระงาน จึงทาให้การดาเนินการของกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค้างชาระหนี้ที่มี
สูงขึ้น อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ก องทุนไม่ครบทุกตาแหน่ง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในงานที่แท้จริง ก่อให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินการ อีกทั้งเอกสารเกี่ยวกับสัญญา และการติดตามหนี้ส่วนใหญ่เป็นเอกสารหลักฐาน
ทางกฎหมาย ที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเจ้าหน้าที่กองทุนผู้ สูงอายุมีการเปลี่ยน
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งานบ่อย เพราะขาดความมั่นคงและสวัสดิการ ในตาแหน่งงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค อีกทั้งการ
บริหารจัดการงบดาเนินการของกองทุนไม่เหมาะสมกับการดาเนินงาน โดยงบประมาณค่อนข้างน้อย
กิจกรรมประเภทโครงการมีการสนับสนุนโครงการ 3 ประเภท คือ 1. โครงการขนาด
เล็ก วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 2. โครงการขนาดกลาง วงเงินตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บาท และ 3.
โครงการขนาดใหญ่ วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ซึ่งพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการโครงการ
คือ ปัจจัยจากกองทุน โดยพบว่าระเบียบข้อกาหนดของกองทุนที่กาหนดให้ผู้ ขอรับการสนับสนุนต้องเขียน
โครงการ ทาให้เกิดเป็นข้อจากัดในการเข้าถึงโครงการ เพราะผู้สูงอายุเขียนโครงการไม่ได้ และการพิจารณา
โครงการจากส่วนกลางทาให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา และส่งผลให้การได้รับเงินทุนมาเลยช่วงเวลาที่
วางแผนไว้ การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กองทุนกับผู้รับการสนับสนุน ทั้งเรื่องการแก้ไขปรับปรุงโครงการ หรือ ผลการพิจารณา ยังไม่มีความชัดเจนหรือ
ขาดการให้เหตุผลที่ใช้ในการพิจารณา ทาให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้รับบริการ และขาดแนวทางที่จะ
ใช้ในการปรั บปรุงงานในอนาคต ปั จจัยที่สาคัญอีกด้านหนึ่งคือ การขาดการติดตามประเมินผลการดาเนิน
โครงการในช่ว งเวลาที่ดาเนิ น การ และหลั งจากดาเนินการเสร็จแล้ ว จากผู้ ประเมินภายนอก เช่น กองทุน
ผู้สูงอายุ มีเพียงการประเมินผลจากภายในคือผู้ดาเนินโครงการเอง และผลติดตามประเมินผลภายในก็ยังไม่มี
การนามาใช้ในการประเมินผลโครงการ หรือกองทุนผู้สูงอายุในภาพรวมอย่างเป็นรูปธรรม
7.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนผู้สูงอายุ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการให้กู้ยื มเงินทุน ประกอบอาชีพ และ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพด้านการสนับสนุนเงินทุน
ประเภทโครงการ
7.3.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนในภาพรวม
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนผู้สูงอายุ การเข้าถึงกองทุนมีเฉพาะกลุ่ม โดย
ยังมีกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ทราบว่ามีกองทุนผู้สูงอายุ หรือไม่ทราบเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่กองทุนให้การสนับสนุน ดังนั้น กองทุนผู้สูงอายุควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งในรูปแบบของ
การจัดการประชุมให้ความรู้เพื่อเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลกองทุนที่มีประสิทธิภาพแก่ภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุใน
พื้นที่ เช่น ประธานสาขาสภาผู้สูงอายุ ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น และมีการจัดทาเอกสารแผ่นพับหรือคู่มือฉบับย่อในการรับบริการ
กองทุนผู้สูงอายุประเภทต่างๆ ที่เน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือแกผู้ที่ผ่านการอบรมนาไปใช้เผยแพร่
ข้อมูลต่อไป
การกระจายอานาจการบริห ารจั ดการกองทุ นผู้ สู งอายุ การบริห ารจั ดการกองทุ น
ผู้สูงอายุที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นการบริหารแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
อนุมัติเงินทุน ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุที่สาคัญคือ การ
กระจายอานาจในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจไปยังส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามแนวทางในการกระจาย
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อานาจอาจต้องมีการกาหนดให้ชัดเจน และพิจารณาจากความพร้อมของพื้นที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน ตลอดจนให้
ความสาคัญกับการกากับดูแล เพื่อให้การกระจายอานาจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแนวทางในการกระจาย
อานาจการบริหารจัดการกองทุนสามารถแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยการกระจายอานาจ
ระยะสั้ น คือการกระจายอานาจในการพิจารณากลั่ นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ไปยังระดับภูมิภาคหรือลงไปในระดับจังหวัด โดยอานาจการตัดสินใจอนุมัติ
เงินทุนยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ที่ส่วนกลาง โดยกลไกในการดาเนินการคือ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุน
ผู้สูงอายุในระดับจังหวัด และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการดาเนินการด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัดซึ่งใช้
รูปแบบของคณะกรรมการอยู่บ้างแล้ว ก็อาจใช้โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งอยู่แล้วโดยเพิ่ม
อานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกองทุนผู้สูงอายุ เช่น คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ด้านผู้สูงอายุในระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหลายภาคส่วนที่มีบทบาทในการดาเนินการด้านผู้สูงอายุ
ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบงาน
ด้านกองทุ น ผู้ สู งอายุ ในระดับ จั งหวัดในปัจจุบันรวมอยู่ด้ว ย จึงน่าที่ จะมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการและการขอรับทุนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกากับดูแลจาก
ส่วนกลางในเชิงนโยบาย
การกระจายอ านาจระยะยาว คื อ การกระจายอ านาจทั้ งการพิ จารณากลั่ น กรอง
โครงการ และอานาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนสนับสนุนโครงการและการประกอบอาชีพไปยังส่วนภูมิภาค
โดยการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานในการจัดการของกองทุน
ทาให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกองทุนของผู้สูงอายุมีมากขึ้น อย่างไรก็
ตามการกระจายอานาจโดยเฉพาะการอนุมัติเงินทุนนั้น จาเป็นต้องดาเนินการในหลายๆด้านพร้อมกัน คือ การ
ปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนและ
แนวทางการพิจารณาเงินทุนที่มีความชัดเจน เช่น จานวนผู้สูงอายุใ นพื้นที่ และความจาเป็นของพื้นที่ เพื่อเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค และเป็นแนวทางในการประเมินติดตามผลการดาเนินงานในอนาคต
ด้วย นอกจากนี้เพื่อรองรับการกระจายอานาจในระยะยาวนั้น จาเป็นต้องมีการกาหนดหรือจัดสรรเงินทุนให้แต่
ละจั งหวัดอย่างชัดเจน ซึ่งอาจพิจารณาใช้เกณฑ์จานวนผู้สูงอายุและผลการดาเนินการในแต่ล ะจังหวัดมา
ประกอบการจัดสรรเงินทุน
การกระจายอานาจการพิจารณาอนุมัติเงินทุนของโครงการนั้น มีอาจมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค สามารถอนุมัติได้เฉพาะโครงการขนาดเล็ก และ
โครงการขนาดกลางเท่านั้น ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังคงพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนที่
ส่วนกลาง ในขณะที่การพิจารณาการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ นั้น เป็นเงินทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงสามารถ
กระจายอานาจการอนุมัติเงินทุนไปสู่ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคได้ แต่ควรมีการกาหนดจานวนเงินทุนในแต่ละ
จังหวัดหรือภูมิภาคอย่างชัดเจน
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การจั ด สรรจ านวนบุ ค ลากรให้ เ พี ย งพอและเหมาะสมกั บ ภาระงาน เพราะการ
ดาเนินการของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดาเนินการหลายๆด้าน เช่น การดูแลเรื่องคา
ร้องการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ และแบบเสนอโครงการ การทาสัญญา และ การติดตาม
ทวงหนี้ เป็นต้น ซึ่งแต่ภาระงานที่รับผิดชอบก็ต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญในด้านนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย
นักพัฒนาสังคม นักวิชาการเงินและบัญชี และ นิติกร แต่พบว่าการดาเนินการปัจจุบันโดยเฉพาะในส่ว น
ภูมิภาคส่วนใหญ่ยังมีเจ้าหน้ าที่ไม่ครบทุกตาแหน่ง เกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงาน หรือความรู้
ความชานาญของเจ้าหน้าที่กองทุนไม่ตรงกับภาระงาน ดังนั้นควรพิจารณาเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคให้ครบทั้ง 3 ตาแหน่งในทุกจังหวัด อีกทั้งควรมีการส่งเสริมความมั่นคง และสวัสดิการ
ให้กับเจ้าหน้าที่กองทุนเป็นขวัญกาลังใจในการทางานของบุคลากร โดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ และความ
ชานาญงาน ยังคงเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนางานของกองทุนผู้สูงอายุต่อไป
เพิ่ ม งบประมาณและเครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม ให้
เหมาะสมกับภาระงาน หรือจานวนผู้สูงอายุที่มาใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ยังพบว่าควรมี
การจัดสรรเครื่องมือในการดาเนินการให้เพียงพอ อีกทั้งกองทุนผู้สูงอายุควรสร้างระบบในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อกันได้ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้
การจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อมต่อได้ เพื่อจะช่วยให้สามารถนาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งผู้ปฏิบัติงานกองทุน และผู้บริหารกองทุน อีกทั้งยังลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
งานจากการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ และลดขั้นตอนในการทางานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน
การตรวจสอบข้อมูลหรือส่งต่อข้อมูล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ โดยควร ดาเนิ นการใน 2 ระดับ คือ การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุ เป็นประจาทุกปีจากกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อนาไปสู่การหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรคหรือแนวทางใน
การพัฒนากองทุนได้ การติดตามและประเมินผลเป็นประจาทุกปี จะช่วยให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาทาได้
อย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ปั ญหาที่มีประสิทธิภาพ โดย
กระบวนการติดตามและประเมินผลจากภายในสามารถใช้ข้อมูลของกองทุนผู้สูงอายุที่รวบรวมจากผู้ใช้บริการ
ทั้งหมด เป็ น ฐานข้อมูล ที่ส าคัญ อีกทั้งควรมีการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้ นแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนมี
ระยะเวลา 3 ปี โดยควรเป็นการติดตามประเมินผลจากภายนอก เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการติดตามและ
ประเมินที่จัดทาโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
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7.3.2 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินการของกองทุนด้านการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วยมาตรการที่สาคัญ ดังนี้
การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินการ และ
การชาระคืน ตลอดจนมาตรการในการติดตามทวงหนี้แ ละผลกระทบ โดยเจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุ เมื่อมี
การขอรับบริการการกู้ยืมเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแบบร้องขอกู้ยืมเงิน
การให้ความสาคัญกับข้อมูลและขั้นตอนการเยี่ยมบ้าน ซึ่งข้อมูลในแบบคาร้องและการ
สอบข้อเท็จจริงในการเยี่ยมบ้าน มีความสาคัญในการคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและ
การชาระเงินคืน ดังนั้นจะต้องมีการเยี่ยมบ้านทุกครั้งพร้อมทั้งมีการสอบข้อเท็จจริง และการให้ความคิดเห็น
เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่กองทุน เพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติเงินทุน นอกจากนี้ในการกู้ยืมลักษณะกลุ่ม
อาจต้องมีการพิจ ารณารูป แบบการบริ ห ารจัดการภายในกลุ่ ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีผู้ นากลุ่ มที่มีความ
เข้มแข็ง และมีความสามารถในการบริหารจัดการดี
การติดตามการประกอบอาชีพ ของผู้ สู งอายุ เพื่อการติดตามความก้าวหน้ าในการ
ประกอบอาชีพตามที่ได้ยื่นขอไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคในการชาระคืนเงินกองทุนอย่างไรบ้าง ก็เป็นมาตรการ
หนึ่งที่ควรทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาในการชาระหนี้ โดยการใช้เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เช่น อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ ในการทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุน
การขยายช่องทางในการชาระหนี้ จากปัจจุบันที่มี 3 ช่องทางคือ การมาจ่ายด้วยตนเอง
ที่กองทุนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด การจ่ายทางไปรษณีย์ และ การโอนผ่านทางธนาคาร ควรมีการเพิ่มช่องทางที่
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การขยายช่องทางการชาระคืนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
เป็นต้น
การให้ความสาคัญกับรูปแบบการจ่ายเงินคืนสาหรับอาชีพบางประเภท ปัจจุบันกลุ่มผู้
ค้างชาระหนี้ประกอบด้วย 2 กลุ่มคือ ผู้ที่ค้างชาระหนี้ชั่วคราว และผู้ที่ค้างชาระหนี้ถาวร ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นเป็น
ผู้ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ เจ็บป่วย หรือ ลักษณะอาชีพที่มีรายได้เป็นช่วงๆหรือตามฤดูกาล
ซึ่งผู้ค้างชาระหนี้ กลุ่มนี้ยังคงชาระหนี้แต่ไม่สม่าเสมอทุกเดือน ดังนั้นในกลุ่มผู้ขอกู้ยืมที่มีการประกอบอาชีพ
เหล่านี้จะต้องมีการสอบถามข้อมูลและแผนการจ่ายเงินคืนให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพที่มี
รายได้เป็นรอบหรื อตามฤดูกาล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ย งสัตว์ เป็นต้น เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการชาระเงินคืนกองทุน
การติดตามหนี้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้แนวทางในการติดตามหนี้ของกองทุน
จะเริ่มดาเนินการเมื่อมีการค้างชาระหนี้งวดที่ 2 ซึ่งเป็นเพียงการเริ่มต้นค้างชาระ ดังนั้นหากสามารถดาเนินการ
ติดตามหนี้ได้ตามที่กาหนด ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการชาระหนี้ได้ตามกาหนด ลดจานวนผู้ค้างชาระโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ค้างชาระหนี้ถาวร อีกทั้งพบว่าเมื่อมีการติดตามหนี้ผู้สูงอายุที่ค้างชาระในแต่ละขั้นตอนก็จะส่งผลให้
ผู้ค้างชาระมาชาระเงินคืนได้ และในกรณีที่ผู้สูงอายุ ประสบปัญหา และไม่สามารถชาระหนี้ได้โดยเฉพาะจาก
ปัจจัยภายนอกก็ควรให้มีการยื่นขอผ่อนผันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการกาหนดระเบียบหรือเกณฑ์ในการผ่อนผันที่ชัดเจน
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การพิจารณาคิดดอกเบี้ย ในกรณีที่ผู้สูงอายุค้างชาระหนี้ติดต่อกันเกิน 6 เดือนแล้วไม่
แจ้งขอผ่อนผัน แม้จะดาเนินการติดตามหนี้ตามที่กาหนดแล้ว ควรมีการคิดดอกเบี้ยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้
ผู้สูงอายุชาระเงินตามเวลาที่กาหนด และลดทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับการไม่ชาระหนี้เพราะเป็นเงินที่ไม่คิดดอก
การให้คาแนะน าในการบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย โดยกองทุนผู้สูงอายุอาจจัด
อบรมหรือส่งเสริมกิจกรรมประเภทโครงการในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม การจัดทาบัญชี การบริหาร
จัดการรายรับ รายจ่ายและการทาบัญชีครัวเรือนแบบง่าย สาหรับผู้สูงอายุที่กู้ยืมจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อเป็น
การให้ความรู้และสร้างความพร้อมในการเป็นผู้กู้ที่ดี
7.3.3 การสนับสนุนเงินทุนประเภทโครงการ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้
การลดรายละเอียดของเนื้อหาที่กาหนดในแบบเสนอโครงการ โดยเน้นถึง การระบุ
ปัญหาที่เกิดขึ้น วัตถุประสงค์ว่าอยากจะทาอะไร ส่วนกระบวนการดาเนินการก็เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่
ให้เห็นขั้นตอนในการดาเนินการรวมถึงงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ และอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบคาร้องให้เป็น
แบบตัวเลือก แทนการกรอกข้อมูล นอกจากนี้กระบวนการพิจารณาโครงการ หากมีข้อสงสัยควรเปิดโอกาสให้
มีการซักถาม หรือให้องค์กรด้านผู้สูงอายุได้อธิบายเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ เช่น มีการทาหนังสือถึงหน่วยงาน
หรือองค์กร เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อสงสัยและขอข้อมูลเพิ่มเติม และในกรณีที่โครงการไม่ผ่านการอนุมั ติควรมี
การชี้แจงเหตุผลที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับบริการและสามารถนาไปปรับปรุงการยื่นขอสนับสนุน
ในครั้งต่อๆไป
การกาหนดรายละเอียดของวงเงินที่สามารถเบิกจ่ายได้ในแต่ละหมวด เพื่อช่วยให้การ
กาหนดกิจกรรมและงบประมาณที่จะขอสนับสนุนให้มีความชัดเจนขึ้น และง่ายต่อการดาเนินการของผู้ขอ
สนับสนุนทุน โดยการกาหนดรายละเอียดคงเป็นเพียงกรอบเพดานวงเงินในหมวดหลักๆ
การกาหนดหัวข้อหรือประเด็นเร่งด่วนที่จะสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ด้านผู้สูงอายุ ซึ่งหากกิจกรรมของโครงการอยู่ในขอบเขตของหัวข้อที่กาหนด ก็มีโอกาสสูง ที่จะได้รับการอนุมัติ
โดยกิจกรรมของโครงการที่ไม่อยู่ในหัวข้อที่กาหนด ก็ยังคงได้รับการพิจารณาตามปกติ
การติดตามประเมินผลโครงการ ควรมีการดาเนินการทั้งภายในและภายนอก โดย
ปัจจุบันเป็นการประเมินผลของโครงการโดยผู้ขอสนับสนุนทุน ซึ่งจะต้องจัดทาผลการประเมินโครงการเมื่ อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นควรมีการติดตามประเมินผลในระหว่างดาเนินการ เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคทั้งที่
เกิดจากกองทุนผู้สูงอายุ และตัวโครงการเอง
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7.4 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาประสิทธิภาพของกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย
7.4.1 การจัดทาระบบฐานข้อมูลของกองทุ นให้เป็นระบบและเชื่อมต่อได้ ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่สาคัญในการศึกษาประสิทธิภาพของกองทุน และวางแผนในการกาหนดกรอบการ
ดาเนินการในอนาคต ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
7.4.2 การศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุควรให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
จากกิจ กรรมหลั กที่ดาเนิ น การอยู่ เพราะปัจจุบันมีการดาเนินการเพียง 2 ด้านหลั กๆ คือ การให้ กู้ยืมเงิน
ประกอบอาชีพ และ การสนับสนุนโครงการ ซึ่งอาจยังไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกองทุนผู้สูงอายุ และการ
ขยายประเภทกิจกรรมออกไปจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุได้มากขึ้น
7.4.3 การศึกษาแนวทางในการกระจายอานาจการบริหารจัดการกองทุนไปยังส่วน
ภูมิภาค ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามกระบวนการในการการกระจายอานาจมีได้
หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน จึงควรทาการศึกษาเพื่อช่วยให้เห็นแนวทางและรูปแบบ
ที่เหมาะสม อีกทั้งแนวทางในการปรั บปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ผู้สูงอายุ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
กรุงเทพฯ
1,536
48.44
1
0
48
ภาคกลาง
กาญจนบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชัยนาท
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี

279
413
65
300
77
130
7
506
12
337

32.62
38.98
52.31
27.67
27.27
24.62
57.14
47.04
58.33
53.71

2
1
-

-
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7
26
8
13
11
4
1
27
15
2

ภาคผนวก 1 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 กรุงเทพมหานครและภาคกลาง (ต่อ)
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
ประจวบคีรีขันธ์
223
9.42
10
ปราจีนบุรี
4
17
อยุธยา
168
69.05
4
2
4
เพชรบุรี
364
69.78
1
11
ระยอง
7
28.57
6
ราชบุรี
60
35.00
7
ลพบุรี
113
73.45
25
สมุทรปราการ
99
36.36
10
สมุทรสงคราม
15
46.67
5
สมุทรสาคร
24
50.00
1
สระบุรี
120
57.50
23
สระแก้ว
120
73.33
1
5
สิงห์บุรี
53
54.72
6
สุพรรณบุรี
851
59.69
10
อ่างทอง
52
57.69
12
124

ภาคผนวก 2 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคเหนือ
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
ภาคเหนือ
กาแพงเพชร
502
62.75
4
เชียงราย
474
11.39
102
เชียงใหม่
522
59.39
2
57
ตาก
208
54.33
2
นครสวรรค์
62
41.94
21
น่าน
156
46.15
27
พะเยา
287
25.44
54
พิจิตร
94
74.47
พิษณุโลก
11
9.09
8
เพชรบูรณ์
20
60.00
13
แพร่
597
96.65
5
แม่ฮ่องสอน
200
60.50
11
ลาปาง
15
60.00
32
ลาพูน
139
61.15
9
สุโขทัย
282
50.35
4
2
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ภาคผนวก 2 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคเหนือ (ต่อ)
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
อุตรดิตถ์
60
28.33
21
อุทัยธานี
11
-
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ภาคผนวก 3 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์
1,088
ขอนแก่น
851
ชัยภูมิ
83
นครพนม
95
นครราชสีมา
58
บุรีรัมย์
535
บึงกาฬ
51
มหาสารคาม
546
มุกดาหาร
1,493
ยโสธร
497
ร้อยเอ็ด
628
เลย
287
ศรีสะเกษ
948
สกลนคร
711
สุรินทร์
120

78.49
56.40
48.19
62.11
75.86
60.56
11.76
58.24
52.04
50.10
89.33
36.93
57.07
29.25
46.67

22
1
2
1
17
13
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50
24
23
6
6
16
5
12
18
3
2
21
-

ภาคผนวก 3 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
หนองคาย
762
55.12
หนองบัวลาภู
242
54.55
3
อุดรธานี
187
72.19
2
อุบลราชธานี
810
72.84
1
1
21
อานาจเจริญ
312
73.40
2
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ภาคผนวก 4 สรุปผู้กู้รายบุคคล ผู้กู้รายกลุ่ม ผู้ค้างชาระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปและโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 – 2557 ภาคใต้
กู้ยืมรายบุคคล
กู้ยืมรายกลุ่ม
จานวนโครงการ
(งบประมาณ 2550-ก.ค. 57)
(งบประมาณ 2550 - พ.ค. 57)
ภาค
งบประมาณ
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา จานวนผู้กู้ที่ค้าง
ผู้กู้ยืมที่ทาสัญญา
จานวนผู้กู้ที่ค้าง
2550 - พ.ค. 2557
(ราย)
ชาระ (ร้อยละ)
(กลุ่ม)
ชาระ (กลุ่ม)
ภาคใต้
กระบี่
33
48.48
1
ชุมพร
144
28.47
5
ตรัง
39
46.15
9
นครศรีธรรมราช
329
30.40
3
นราธิวาส
133
53.38
2
ปัตตานี
12
91.67
3
พังงา
206
64.08
2
พัทลุง
143
58.04
18
ภูเก็ต
26
42.31
1
ยะลา
84
50.00
1
ระนอง
105
44.76
สงขลา
25
48.00
9
สตูล
732
71.45
5
สุราษฎร์ธานี
18
50.00
3

129

