
1 

 
 การจัดการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 

จังหวดัเพชรบูรณ์ 
  

A STUDY OF IMPACT OF  THE HAGUE CONVENTION OF 5 OCTOBER 
1691 ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR 

FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS OF THAILAND  
Case Study: The Opinions of the related person performing the Legalisation 

tasksat Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs  
 

 
Knowledge Management of  The Village Fund Project of Banrai Village,       

Tambon Sa Diang, Amphur Muang, Phetchabun Province 
 

 
เกยีรติศักดิ์ สมอุปฮาด1 และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ลลิตา นิพิฐประศาสน์  สุนทรวภิาต2 

หลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์  
ภาควชิารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการความรู้ 3) เพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคของการจดัการความรู้ โดยการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร  และการ
วิจยัสนาม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา    
คือ สมาชิกของกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน 7 คน 

ผลการศึกษาพบว่า การจัดการความรู้ และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่             
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพมาก สอดคลอ้งตามหลกัการจดัการความรู้
โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผูน้ าท่ีดี สามารถจดัการข้อมูล     
อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน              
มีการพฒันาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการบริหารจดัการด้านการเงิน และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสนับสนุนการด าเนินงาน มีการวางแผนและจัดท าเป็นขั้นตอน สมาชิกท่ีกู้เงินไป
ด าเนินการหรือประกอบอาชีพ สามารถบริหารจดัการเงินไดดี้ และท าให้มีเงินเพิ่มข้ึน มีการส่งเสริมการ
ออมเงินให้กบัสมาชิก  สามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีข้ึน และสร้างความสุขความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนใหก้บัสมาชิก ตลอดจนสร้างความเขม้แข็งใหก้บัหมู่บา้นและชุมชน  
ค าส าคญั : การจดัการความรู้, การบริหารกองทุนหมู่บา้น  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were: 1) to study the Village Fund Project of Banrai Village 
Tambon Sa Diang, Amphur Muang, Phetchabun Province. 2) to study the knowledge 
management approach.  3) To study the problems and the barriers of knowledge management.    
By collecting  and analyzing data from Documentary Research and field  research .The tools used 
in the study were: Structured Interview or Formal Interview. The sample of this study consisted of 
7  village fund sample members. 

This study thus contributes to the study the knowledge management approach the Village 
Fund Project of Banrai Village Tambon Sa Diang, Amphur Muang, Phetchabun Province very 
effective with a competent fund management committee, good leadership, data management 
systematic and easy access. Allow members to participate in fund management. Developed and 
shared learning regularly. There are training seminars, coaching, financial management. And     
the use of information technology to support the proper operation. It is planned and prepared. 
Members who borrow money to pursue or pursue a career. Can manage money well. And make 
more money in the system of the fund, making other members. Can borrow a good circuit Reduce 
bad debt. Promoting savings to member. It can create a better economic environment for           
the community and create better living conditions for its members. Strengthen the village and 
community. 
Keyword : Knowledge management, Management of  The Village Fund Project 

 
บทน า 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยในช่วงตน้ มุ่งเนน้ไปในดา้นการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งปี พ.ศ.2525 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการแกปั้ญหาความยากจนในชนบท โดยมีการก าหนด
พื้นท่ีเป้าหมาย แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี (พ.ศ. 2525-2529) และไดด้ าเนินการ
ต่อเน่ืองในเร่ืองการพฒันาชนบท และการพฒันาไปสู่ภูมิภาค และชนบทในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี7 (พ.ศ.2535-
2539)  
 
 ในเร่ืองการพฒันาชนบทและปัญหาความยากจนจึงเป็นมิติมุมมองท่ีไดรั้บความสนใจอยา่ง
ต่อเน่ืองนับตั้งแต่นั้นมาในระดบัประเทศ และในปี พ.ศ.2544 ได้มีนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
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ชุมชนเมือง เป็นนโยบายท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาความยากจนของประชาชน และให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการและรักษาสมบติัของชุมชน ต่อมาในปีพ.ศ.2559 รัฐบาลไดก้ าหนด
นโยบายและโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ “นโยบายกองทุนหมู่บา้น” เพื่อเป็น
เคร่ืองมือแกไ้ขปัญหาความยากจน ภายใตโ้ครงการเพิ่มความเขม้แข็งของเศรษฐกิจรากฐานตาม
แนวทางประชารัฐ  และไดมี้การอนุมติัหลกัการงบประมาณในการด าเนินโครงการ ในกรอบวงเงิน 
35,000 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนเงินทุนให้กบักองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เพื่อใช้ในการลงทุน
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน และเพื่อด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีชุมชนเห็นวา่เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมศกัยภาพในการประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในชุมชนท่ีดีข้ึน โดยมอบให้ส านกังาน
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายของโครงการ  (ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2559)  
 
 อยา่งไรก็ตามปัญหาของการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้นท่ีผา่นมาพบวา่ กองทุนหมู่บา้นมีผล
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพลดลง ดงัเช่น ศิริขวญั วิเชียรเพลิศ, 2558 ไดศึ้กษาพบว่าผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในปี 2556 กองทุนหมู่บา้นมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ลดลง โดยพบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานและบริหารจดัการของกองทุนหมู่บา้น 
คือ กองทุนหมู่บา้นมีหน้ีคา้งช าระและเงินขาดบญัชีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากร้อยละ 4.74 
ในปี 2547 เป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2553 ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีลดลง และหลาย
กองทุนหยดุด าเนินกิจกรรมไป มีปัญหาดา้นกระบวนการ (Process) เน่ืองจากไม่มีระบบการจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตาม ควบคุมดูแลโครงการอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีจุดอ่อนในการจดัท า
หลกัฐานทางดา้นการเงินและบญัชีท่ีไม่ไดม้าตรฐาน มีการจดัเก็บขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั ไม่มีการ
เปิดเผยขอ้มูลผลการด าเนินงานและงบประมาณ  
 
 แต่จากการศึกษาคน้ควา้ของผูศึ้กษา พบว่าโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง
อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็นกองทุนหมู่บา้นท่ีสามารถด าเนินงานและบริหารจดัการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ  ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโครงการฯ  แนวทางการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ และปัญหาอุปสรรคในการจดัการความรู้โครงการ
กองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นตน้แบบของการจดัการ
ความรู้การด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จของโครงการกองทุนหมู่บา้นใหแ้ก่หมู่บา้นอ่ืนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่   

ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ 

ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
วธิีการศึกษา 

 
 1.  ด้านเนื้อหา การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยใชว้ิธีการวิจยั

เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ในหัวขอ้ “การจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้น  
บา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์” เพื่อศึกษาโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  วิเคราะห์แนวทางการจดัการความรู้  รวมทั้งศึกษา
ปัญหาอุปสรรคของการจดัการความรู้ และการด าเนินการของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่            
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
2.  ด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2560 
 
3.  ด้านประชากร เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพจึงเก็บขอ้มูลจาก

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง (Documentary) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใ้ห้ข้อมูล        
ท่ีส าคญั เป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์      
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จ านวน 7 คน  
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สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะ

เดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์” โดยผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษาเป็นหวัขอ้ตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา ดงัน้ี 
 
 1.  เพื่อศึกษาโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

 
     1. มีการบริหารจดัการกองทุนท่ีดี มีกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ถูกวธีิ  

 
   2. เป็นโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ สามารถช่วยเหลือประชาชนผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย เป็น

แหล่งเงินทุนเพื่อกูย้มืไปประกอบอาชีพ จนท าใหค้วามเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน ลดปัญหาการเกิด
หน้ีนอกระบบได ้และเป็นเงินหมุนเวยีนใหก้บักลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บา้นไดใ้ชจ่้าย มีสวสัดิการ
ช่วยเหลือดา้นสุขภาพ เป็นการสร้างวนิยัทางการเงิน สร้างความรับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ต่อตนเอง
และกลุ่มสมาชิกดว้ยกนั  

 
  3. มีการประชุมใหค้วามรู้แก่สมาชิก สร้างความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อชุมชน อยูอ่ยา่ง

ตลอด เฉล่ียปีละ 2 คร้ัง กลุ่มไดจ้ดัการ บริหารกองทุน อยา่งเป็นระบบ โดยการน าเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วย และมีการวางองคค์วามรู้ ท าใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและด าเนินงานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  และเป็นการสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนตามแนวทางประชารัฐไดอ้ยา่งดี  

 
  4. กรรมการและคณะบริหารกองทุนไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ มีภาวะผูน้ า และความ

น่าเช่ือถือ มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีการแบ่งปัน ถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใหก้บัสมาชิก
กองทุนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์แนวทางการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบล

สะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
    1. มีการรวบรวมความรู้ แนวปฏิบติัท่ีเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน มีการจดัเก็บอยา่งเป็น
ระบบโดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเป็นตวัช่วยในการจดัเก็บความรู้  
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 2. มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซ่ึงมีหลายรูปแบบและหลาย

ช่องทาง เช่น การจดังานสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั การสอนงาน หรือในรูปแบบอ่ืนๆ   
ท่ีมีการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  

 
 3. มีการยกยอ่งชมเชยเพื่อโนม้นา้วใหส้มาชิกปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการแลกเปล่ียน

ความรู้และเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ กลุ่มกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 
 4. มีการสับเปล่ียนงาน มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้ มีการส่งบุคลากรเขา้อบรมเพิ่มพนูความ

รู้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายใหมี้ความรู้เท่าเทียมกนั สามารถ
อธิบายใหค้วามรู้กบัสมาชิกกองทุนไดจ้นท าใหส้มาชิก  

 
  5. มีความซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีแผนการด าเนินชีวติ เป็นการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย 

สมาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จากการวดัผลและติดตามการน าเงินไปลงทุนและส่งใชเ้งินคืนเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์ดงันั้นการติดตามวดัผลจึงท าใหไ้ดข้อ้มูลมาปรับปรุงใหก้ระบวนการต่างๆ
ประสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน มีการวดัและประเมินผลของการจดัการความรู้ เพื่อใหก้ารจดัการความรู้ 
บรรลุจุดมุ่งหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ 
ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบปัญหาและอุปสรรค คือ  
 
  1. ปัญหาเร่ืองความรู้ความเขา้ในเร่ืองของการจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการยงัไม่
ชดัเจน  
 
  2. ปัญหาเร่ืองของสมาชิกส่วนใหญ่ท่ีเป็นเกษตรกร หรือ ชาวบา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถ
เขียนหรือจดัการขอ้มูลในเชิงวชิาการหรือไม่ถนดัในการใชเ้ทคโนโลย ีไม่สามารถจดบนัทึกได ้ท า
ใหบ้างคร้ังอาจไม่สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ ไดน้อกจากการสอบถามพดูคุย จึงท าให้
มีมีขอ้จ ากดัในการถ่ายทอดขอ้มูล จึงเป็นความรู้ท่ีติดอยูใ่นตวับุคคลอยากท่ีจะน าออกมาเผยแพร่    
  
  3. ปัญหาดา้นเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและปัญหาเร่ืองวสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
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  4. สมาชิกของกลุ่มยงัไม่เห็นถึงความส าคญักบัการจดัการความรู้ ท าใหถู้กจ ากดัอยูแ่ค่
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ยงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
 
อภิปรายผล 

 
 อภิปรายผล 
จากผลการศึกษา “การจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์” อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
  1. ท าให้ทราบการด าเนินการของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จังหวดัเพชรบูรณ์ จากผลการศึกษา โดยการศึกษาเอกสารทางวชิาการ และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งในคร้ังน้ี พบวา่โครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลท่ีด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2544 จนถึง
ปัจจุบนั นบัเป็นโครงการท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และสร้างความเขม้แขง็ให้กบัหมู่บา้นและ
ชุมชน ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัชุมชน มีศกัยภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งมีการ
บริหารจดัการกองทุนท่ีดี เป็นโครงการท่ีประสบผลส าเร็จ สามารถช่วยเหลือประชาชนผูท่ี้มีรายได้
นอ้ย เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อกูย้ืมไปประกอบอาชีพ จนท าให้ชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนดีข้ึน 
เป็นการลดปัญหาการเกิดหน้ีนอกระบบได ้และเป็นเงินหมุนเวยีนใหก้บักลุ่มสมาชิกกองทุน
หมู่บา้นไดใ้ชจ่้าย มีสวสัดิการช่วยเหลือดา้นสุขภาพ เป็นการสร้างวนิยัทางการเงิน สร้างความ
รับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ต่อตนเองและกลุ่มสมาชิกดว้ยกนั สมาชิกในชุมชนท่ีไดกู้เ้งินเป็นการกูเ้งิน
มาเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และใชจ่้ายในส่ิงท่ีจ  าเป็นในครอบครัว สมาชิกใน
กองทุนปฏิบติัตามกฎระเบียบและใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ท าใหล้ดการเกิดหน้ีเสีย และการใช้
เงินเป็นไปตามวตัถุประสงค ์มีการประชุมใหค้วามรู้แก่สมาชิก สร้างความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อ
ชุมชน เฉล่ียปีละ 2 คร้ัง กลุ่มไดจ้ดัการบริหารกองทุนอยา่งเป็นระบบ โดยการน าเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วย และมีการสร้างองคค์วามรู้ ท าใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและด าเนินงานไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีแลว้คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารกองทุนไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ มีภาวะ
ผูน้ า และความน่าเช่ือถือ มีการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ มีการแบ่งปัน ถ่ายทอด แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ใหก้บัสมาชิกกองทุนอยา่งสม ่าเสมอ 
 
  2. ท าให้ทราบแนวทางการจัดการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ ต าบลสะเดียง 
อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ์ จากผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง และการตรวจสอบ
กบัเอกสารทางวชิากาดา้นการจดัการความรู้ในคร้ังน้ี พบวา่ จากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ และการ
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จดัการความรู้ ซ่ึงเป็นการผสมผสานระหวา่งสารสนเทศ ความรอบรู้ ประสบการณ์ ความเขา้ใจ 
ค่านิยมและความเช่ือท่ีมีอยูภ่ายใตจิ้ตใจของบุคคล จึงท าใหบุ้คคลมีความสามารถในการประเมิน
คุณค่าและคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนและเป็นส่ิงท่ีจ  าแนกวา่บุคคลแต่ละบุคคลมีความสามารถมาก
นอ้ยต่างกนั จะเห็นไดว้า่จากขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไปสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้น
ไร่ พบวา่ประธานฯ เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการบริหารกองทุน มีความรู้ดา้นสารสนเทศ มี
ความเขา้ใจชุมชนและบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงมีคณะกรรมการร่วมดว้ยหลายฝ่าย มีค่านิยมท่ีดี
ท าใหมี้ความเป็นผูน้ า น่าเช่ือถือ ท าใหก้ารบริหารงานสะดวก รวดเร็ว เพราะไดน้ าระบบสารสนเทศ
มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ สร้างองคก์รแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เปิดเผย มีความสัมพนัธ์
อยา่งใกลชิ้ดและเรียนรู้จากกลุ่มสมาชิก และจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาเป็นระยะเวลานานจน
สามารถน าความรู้มาจดัการ น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง และพฒันาชุมชนจึงท าใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และเพิ่มสมรรถนะของคนในชุมชน นอกจากน้ี กลุ่มกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากการศึกษาพบวา่ มีการสับเปล่ียนงาน มีเวทีแลกเปล่ียนความรู้ มีการ
ส่งบุคลากรเขา้อบรมเพิ่มพนูความรู้อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการพฒันาความรู้ใหก้บับุคลากรทุกฝ่ายให้
มีความรู้เท่าเทียมกนั สามารถอธิบายใหค้วามรู้กบัสมาชิกกองทุนไดจ้นท าใหส้มาชิก มีความ
ซ่ือสัตย ์มีความรับผดิชอบ มีแผนการด าเนินชีวติ เป็นการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย สมาชิกมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จากการวดัผลและติดตามการน าเงินไปลงทุนและส่งใชเ้งินยมืเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์ดงันั้นการติดตามวดัผลจึงท าใหไ้ดข้อ้มูลมาปรับปรุงใหก้ระบวนการต่างๆ จนท าให้
ประสบผลส าเร็จมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนของ (นิรันดร์ จงวุฒิ
เวศย,์ 2527: 55 )  ท่ีกล่าววา่ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ ด าเนินงาน รับผลประโยชน์และประเมินผล ของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใน
การพฒันาชุมชนซ่ึงการการจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ไดมี้สมาชิกและ
ประชาชน ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดแ้บ่งระดบัของการสร้าง
การมีส่วนร่วม การใหข้อ้มูลข่าวสารกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ เป็นองคก์รท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม โดยการเขา้หุ้นกองทุน และจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นทุกปี 
  

3. ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคของการจัดการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่ 
ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองจังหวดัเพชรบูรณ์ จากผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาอุปสรรคของการจดัการ
ความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียงอ าเภอเมืองจงัหวดัเพชรบูรณ์ มีดงัน้ี 
 
  1)  ปัญหาเร่ืองความรู้ความเขา้ในเร่ืองของการจดัการความรู้ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการยงั
ไม่ชดัเจน 
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 2)  ปัญหาเร่ืองของสมาชิกท่ีเป็นเกษตรกร หรือ ชาวบา้นซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถเขียนหรือ
จดัการขอ้มูลในเชิงวชิาการหรือไม่ถนดัในการใชเ้ทคโนโลย ีท าใหบ้างคร้ังอาจไม่สามารถถ่ายทอด
องคค์วามรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ ไดน้อกจากการสอบถามพดูคุย และบางท่านก็ไม่ถนดัในการสอนหรือ
ถ่ายทอด แต่มีประสบการณ์มาก สามารถท าไดดี้ แต่ไม่ถนดัสอนหรือบนัทึกขอ้มูล  
 
 3)  ปัญหาดา้นเทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วและปัญหาเร่ืองวสัดุอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ 
 
 4)  สมาชิกของกลุ่มบางท่านยงัไม่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการความรู้ ท าใหถู้กจ ากดัอยูแ่ค่
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ยงัไม่ครอบคลุมทั้งกองทุนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ บุญดี 
บุญญากิจ และคณะ (2549 : 46-48) ท่ีกล่าววา่วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากส าหรับกลุ่มหรือชุมชน
เพราะวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในกลุ่มหรือชุมชนและเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก
ยิง่ การจดัการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเร่ิมตน้จากการท่ีคนในกลุ่มหรือชุมชนมีการแลกเปล่ียนและ
แบ่งปันความรู้ซ่ึงกนัและกนั แต่วฒันธรรมของกลุ่มหรือชุมชนส่วนใหญ่กลบัไม่เอ้ือหรือสนบัสนุน
ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้  
 

4. ท าให้ได้รับแนวทางตลอดจนข้อเสนอแนะของการจัดการความรู้ของโครงการกองทุน
หมู่บ้านบ้านไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ์ เพือ่น าไปประยุกต์ใช้กบัโครงการ
กองทุนหมู่บ้านอืน่ๆ ในเขตจังหวดัเพชรบูรณ์ ให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน จากผล
การศึกษาพบวา่ การจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังาน
ของกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ และน าไปถ่ายทอดใหก้บักองทุนหมู่บา้นอ่ืนๆ ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินงานและมีความย ัง่ยนืในระยาว สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน เกิดประโยชน์กบั
ประชาชนและประเทศชาติซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ (พรรณี  สวนเพลง, 2552: 88) ท่ี
กล่าววา่ “การจดัการความรู้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับองคก์าร สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
พฒันาตนเอง พฒันาคน และพฒันาขององคก์าร เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และเพิ่ม
สมรรถนะของคนในองคก์าร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการน าองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ” จึงสรุปไดว้า่
การจดัการความรู้ของโครงการกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์
สามารถท าใหก้ารด าเนินงานของโครงการมีผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์กบัประชาชนและประเทศชาติ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

1. ปัจจุบนักองทุนหมู่บา้นมีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน และมีเงินทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนเป็น 
จ านวนมากและกองทุนหมู่บา้นไดย้กระดบัเป็นสถาบนัการเงิน ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงความส าเสร็จ
ของสถาบนัการเงินแห่งน้ีในอนาคต 
 

2.   ปรับเปล่ียนทศันคติและวฒันธรรมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ต าบลสะเดียง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ 

 
3. ควรมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชก้บัสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ต าบลสะเดียง 

อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มากข้ึน เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการจดัการการเรียนรู้ต่อไป 
 

4. ควรใหมี้การสนบัสนุนดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินการจากภาครัฐให้เพียงพอ เพื่อท่ีจะ 
สามารถจดัเก็บและเผยแพร่ความรู้ไดอ้ยา่งเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

5. ควรมีรางวลัใหก้บัสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมีการช าระหน้ีไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่ม
สมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

6. ควรใหมี้การจดักิจกรรมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการท างาน 
 เพื่อสร้างเครือข่าย ระหวา่งชุมชน ต าบล หรือ อ าเภอ อ่ืนๆ ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

 
      7.   ปรับเปล่ียนทศันคติและวฒันธรรมของสมาชิกกองทุนหมู่บา้นบา้นไร่ต าบลสะเดียงอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ 
 
      8.  ใหมี้การดึงภาคส่วนอ่ืนๆ มาร่วมดว้ย เช่น ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาคประชาชนในพื้นท่ี 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการความรู้มากข้ึน 
 
     9. ศึกษาความส าเร็จของสมาชิกในกองทุน และพฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้ และถ่ายทอด 
แก่ชุมชนอ่ืนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
      1. ศึกษาเปรียบเทียบการจดัการความรู้โครงการกองทุนหมู่บา้นท่ีประสบความส าเร็จในจงัหวดั
อ่ืน และน ามาสรุปเป็นโมเดลตน้แบบการจดัการความรู้ในระดบัประเทศ  และใหเ้ป็นขอ้มูลใน
ระดบัจงัหวดัของประเทศ เพื่อใหก้ารด าเนินการโครงการประสบผลส าเร็จ 
 
    2. ศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพและการวจิยัแบบมีส่วนร่วมจากสมาชิกในโครงการกองทุนหมู่บา้น
บา้นไร่ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อพจารณาถึงมูลเหตุจูงใจในการเขา้ร่วมและ
การประเมินผลส าเร็จของโครงการจากความคิดเห็นของสาชกกองทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
บริหารจดัการกองทุนต่อไป 
 

เอกสารและส่ิงอ้างอิง 

 
นิรันดร์ จงวฒิุเวศย.์   2527.  กลวธีิ แนวทาง วธีิการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพฒันา 

 ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์ 
 
บุญดี  บุญญากิจ,  นงลกัษณ์  ประสพสุขโชคชยั,  ดิสพงศ ์ พรชนกนารถ และปรียวรรณ  กรรณ 

ลว้น. 2549.  การจัดการความรู้จากทฤษฎสู่ีการปฏิบัติ.   พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกัพิมพจิ์รวฒัน์เอก็เพรส. 

 
พรรณี สวนเพลง.  2552.  เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมส าหรับการจัดการความรู้.  

กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่. 
 
ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ.  2559.  คู่มือการด าเนินงานโครงการเพิม่ความ 

เข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(ส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
เมือง) (Online)  http://www.villagefund.or.th/Sitedirectory/my_files/guidelines.pdf,   
20 เมษายน 2560. 
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