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 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารงาน ด้านศักยภาพ

การบริหารงาน ด้านภาวะผู้น า มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพ่ือศึกษา

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารงานของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือ

การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และเพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของ

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ที่มีต่อลักษณะการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกองทุนฯ โดยการศึกษาในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คือ 

คณะกรรมการฯและสมาชิกกองทุนฯ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการกองทุนซ่ึงเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ท  าให้กองทุนฯมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการด าเนินงาน คณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้กองทุนด าเนินงานอย่าง

มีประสทิธภิาพและเข้มแขง็ และกระบวนการท างานรวมกนัส่งผลให้เกดิการร่วมกลุ่มในการท างาน

ร่วมกนัในการแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 ด้านปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรมีความรู้

ความสามารถน้อยท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการให้สมาชิกกู้บาง

หมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับขาดประสิทธิภาพในการใช้

งาน รวมถึงการขาดสถานที่จัดต้ังกองทุนฯแบบถาวร 
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1.  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นนโยบายของรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. 

ทกัษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ซ่ึงถือเป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไข

ปัญหาความยากจนของประชาชน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ

รักษาสมบัติของชุมชน โดยใช้กลยุทธก์ารพัฒนาตนเองของแต่ละชุมชนและมุ่งเน้นให้ประชาชนใน

หมู่บ้านและในชุมชนเมืองทั่วประเทศพ่ึงพาตนเอง โดยเร่ิมแรกรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนของประชาชนในชุมชนและถือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ให้ประชาชนหรือสมาชิกใน

ชุมชนกู้ยืมเงินเพ่ือน าไปสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน

และความจ าเป็นเร่งด่วน  และใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยังเป็น

การเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้าง

และพัฒนาความคิดริเร่ิมในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริม

ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง  รวมถึงการสร้างศักยภาพ สร้างจิตส านึกของ

ความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแขง็ และเพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของ

ชุมชนตนองในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่เกิดข้ึนในชุมชน และเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

สมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการในด้านการด าเนินงานด้านต่างๆของกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง และการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ส าหรับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายการกระจายอ านาจใน

การบริหารงานอย่างหน่ึงของรัฐบาลที่ให้ประชาชนในชุมชนมีสทิธใินการบริหารงานอย่างอสิระและ

การบริหารจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้ นอยู่กับศักยภาพการบริหารของ

คณะกรรมการและความร่วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ และในการบริหารกองทุน

ให้มีประสทิธภิาพและส่งผลดีต่อเศรษฐกจิของประเทศและชุมชนน้ัน ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนจะต้อง

ร่วมมือช่วยกนัในการบริหารจัดการ และสมาชิกทุกคนต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ

กองทุนร่วมกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และมีความสามัคคีที่จะก่อให้เกดิเป็นพลังของเครือข่ายทางการเงินและสังคม ในการขับเคล่ือนให้

ชุมชนมีความเข้มแขง็และสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยก่อนการส่งมอบเงินทุนแต่ละชุมชนจะต้องมี

การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้ นมาดูแล และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน 

รวมถึงการให้อ านาจการตัดสนิใจในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเตม็ที่ และมีกระบวนการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจในการใช้เงินกองทุน และปลูกฝังการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเงินกองทุนหมู่บ้าน ซ่ึงส่งผลท าให้เงินทุนมีประโยชน์ต่อการพัฒนา

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างแท้จริงซ่ึงการพัฒนาชุมชน ถือเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการ

สร้างชุมชนให้มีความเข้มแขง็ในการพัฒนาชุมชนจึงครอบคลุมในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ 
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ด้านสังคม ด้านประชาธิปไตย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านวัฒนธรรม

วิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงถือเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแขง็อย่าง

ย่ังยืนในการพัฒนาทุนทางชุมชนให้มีความเข้มแขง็ ต้องเร่ิมจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคน

ที่มีความรู้ มีจิตส านึกสาธารณะ และรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มี

ความเข้มแขง็ และช่วยเหลือเกื้อกูลกนัภายในชุมชน 

 

2.     วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

จากค าถามในการวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์

ของการวิจัย ดังน้ี 

 2.1  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารงาน ด้านศักยภาพการบริหารงาน ด้านภาวะ

ผู้น า ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่มีผลต่อความส าเร็จของการบริหารงานของกองทุนฯ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน  

 2.2  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ ในการพัฒนาชุมชน 

 2.3  เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ใน ต.วังกรด อ.บางมูลนาก  

จ.พิจิตร ที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 

3. ขอบเขตในการศึกษา 

3.1  ขอบเขตทางด้านประชากรและพ้ืนที่ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  

คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนฯ ในเขตพ้ืนที่ ต.วังกรด  

อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  จ านวน 6 หมู่บ้าน 

3.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นศึกษาว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารงาน ด้าน

ศักยภาพการบริหารงาน ด้านภาวะผู้น า มีผลต่อความส าเรจ็ของการบริหารงานของกองทุนฯ ใน

การพัฒนาชุมชน ในเขตพ้ืนที่ ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ

ข้อจ ากัดในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในการพัฒนาชุมชน และความ

คิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ใน ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิ จิตร ที่มีต่อการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการกองทุนฯ 

3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา เร่ิมต้ังแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559 

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยแบบการสัมภาษณ์ ที่เป็นการสัมภาษณ์เชิง

ลึก  (In-depth  Interview)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยท าการติดต่อนัดหมาย
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ผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนวันที่จะไปท าการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ 

จ านวน 1 คนต่อ 1 กองทุนฯ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในเร่ืองการบริหารกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง  ซ่ึงได้อธิบายข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์พร้อมทั้งต้ังข้อซักถามและสัมภาษณ์

ในเวลาเดียวกนั   

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ เป็นผู้ด าเนินการแจกแบบสอบถามแทน โดยมีข้อก าหนดว่าผู้ที่ท  าแบบสอบถามจะถูก

คัดเลือกในการตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อเกบ็รวบรวมได้ครบตาม

จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแล้วกจ็ะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับก่อนน าไป

วิเคราะห์ผลต่อไป 

 

5.  สรุปผลการวิจยั 

5.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สมัภาษณ์ และผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ให้สมัภาษณ์ เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ จ านวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้าน

ละ 1 ทา่น รวม 6 ทา่น ได้แก่ หมู่ที่ 1 นายธรีเดช  รอดย้ิม ต าแหน่งเลขานุการกองทุนฯ  หมู่ที่ 2

นายเพลิน วัลลภ ต าแหน่งประธานกองทุนฯ  หมู่ที่ 3 นายสธุรรม  ชัยขาม ต าแหน่งกรรมการ

กองทุนฯ หมู่ที่ 4 นางสง่า  เบ้าศรี ต าแหน่งประธานกองทุนฯ  หมู่ที่ 5 นางประทุม  แย้มพุฒิ 

ต าแหน่งเหรัญญิกกองทุนฯ  หมู่ที่ 6 นายนิรันดร์  รอดแสวง ต าแหน่งประธานกองทุนฯ  

ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

62.60) อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้ นไป มากที่สุด (ร้อยละ 89.10) รองลงมาคือ 30-39 ปี (ร้อยละ 

9.20) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา (ร้อยละ 77.40) รองลงมาคือมัธยมศึกษา 

(ร้อยละ 15.70) เมื่อพิจารณาตามอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 89.10) 

รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปและค้าขาย (ร้อยละ 5.20) เมื่อจ าแนกตามรายได้มากกว่า 30,000 

บาท (ร้อยละ 35.60) รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท (ร้อยละ 34.80) ในส่วนของการเข้า

ร่วมประชุมของสมาชิกกองทุนฯ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังที่มีการ

ประชุม (ร้อยละ 94.30) 

5.2 ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนฯของแต่ละหมู่บ้านสามารถสรุปได้ดังน้ี

ประเด็นที ่1 ความคิดเห็นต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

คณะกรรมการบริหารกองหมู่บ้านฯ เหน็ด้วยกับนโยบายกองหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ถือ

เป็นแหล่งเงินทุนที่ให้ประชาชนสามารถกู้เงินได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค า้ประกัน และเงินกู้

น้ีมีอัตราดอกเบ้ียต ่าและเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้ประชาชนสามารถน าเงินกู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้

และพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมถึงยังเป็นการลดการกู้เงินนอกระบบ                                
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ประเด็นที ่2 แนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

คณะกรรมการบริหารกองหมู่บ้านฯ มีการวางแผนในการด าเนินงานทั้งในเร่ืองของการ

บริหารจัดการกองทุนและการน าเงินที่ได้จากดอกเบ้ียในการปล่อยเงินกู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนใน

ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ด้านสวัสดิการ ด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

ขึ้นในหมู่บ้านเพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านได้มีรายได้

เพ่ิมข้ึนหลังฤดูเกบ็เกี่ยว ซ่ึงการจัดต้ังกลุ่มอาชีพน้ีไม่ได้มีการน ารายได้ที่เกิดข้ึนมาใช้ในการพัฒนา

ชุมชนหรือสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและในบางหมู่บ้านคณะกรรมการกองทุนกจ็ะเป็น

ผู้สนับสนุนเงินลงทุนก้อนแรกให้แก่กลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นต้นทุนในการสร้างอาชีพ สร้างงานให้แก่

สมาชิกในกลุ่มอาชีพ  กรณีที่เกิดปัญหาหรือมีโครงการใหม่ๆเกิดข้ึน ทางคณะกรรมการจะมีการเรียก

ประชุมสมาชิกเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือให้สมาชิกได้มีการเสนอความคิดเหน็ในแนวทางการด าเนินงานของ

คณะกรรมการ และแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ เกิดข้ึนทั้งของสมาชิกด้วยกันเองและของ

คณะกรรมการ รวมทั้งยังเป็นการให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเหน็และมีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านของตน                                                                           

ประเด็นที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นและชุมชน

เมือง 

การบริหารงานของคณะกรรมการในแต่ละหมู่บ้านประสบความส าเร็จเน่ืองจาก

คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการท างานและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และยัง

ท าให้เกดิการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน มีการรวมตัวกันในการท างาน มีการระดมสมองกันเพ่ือ

แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด 

อีกทั้งยังท าให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน คณะกรรมการมีการวางแผนในการด าเนินงานใน

ทุกๆปี ในเร่ืองของการน าเงินดอกเบ้ียที่ได้รับจากการปล่อยเงินกู้ไปใช้ในด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่

ชุมชนและมีการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับกองทุนให้สมาชิกและมีการรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิก

ทราบอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถน้อยในการท างานแต่คณะกรรม

ทุกคนมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความสามัคคีกันในการท างานร่วมกันเพ่ือให้การท างานประสบ

ผลส าเรจ็ และมีการแบ่งงานกันท าตามความถนัดและตามความเหมาะสมของความรู้ความสามารถของ

แต่ละบุคคล มีหน่วยงานจากภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยอบรมให้แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบการ

บริหารกองทุนหมู่บ้าน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการน าเงินกู้ไปใช้ในการ

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง สมาชิกและคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

คณะกรรมการในด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมในการสร้าง

สาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในแนวทางการด าเนินงานและ

แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกดิข้ึนของชุมชน 
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ประเด็นที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัในการด าเนินงานของนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน

เมือง 

ปัญหาด้านบุคลากร โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารงานของทุกหมู่บ้าน คือ 

คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถน้อยจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานในเร่ืองของการ

ท าบัญชี , ปัญหาด้านงบประมาณ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเร่ืองของงบประมาณเพราะงบประมาณมี

เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกเพราะมีการจัดสรรเงินให้แก่สมาชิกและตามสัดส่วนและตาม

ความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว ยกเว้นหมู่ที่ 1,5 ที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

สมาชิก ,ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการ เพราะ

สมาชิกและคณะกรรมการมีความร่วมมือกันในการท างาน มีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่าง

สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการ , ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่บางหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารมาเพ่ือใช้ในการ

ท างานไม่มีประสิทธิภาพ และบางหมู่บ้านประสบปัญหาในเร่ืองของสถานที่ในการด าเนินงานของ

กองทุนฯ 

5.3 ระดับความคิดเหน็ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อลักษณะการบริหารจัดการ

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความคิดเหน็ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อลักษณะ

การบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ในภาพรวม และในแต่ละด้าน สมาชิก

กองทุนฯ มีความคิดเห็นต่อลักษณะการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนฯ ด้านพฤติ

กรรมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ด้านของการเป็นผู้น า ด้านความส าเร็จ

ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านฯ ในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกจิและสังคม และในภาพรวม อยู่ใน

ระดับเหน็ด้วยอย่างย่ิง แต่ด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ อยู่ในระดับเหน็

ด้วย ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนมีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานที่อยู่

ในช่วง 0.61-0.79 เมื่ อ พิจารณารายด้าน สมาชิกมีระดับความคิดเห็นต่อด้านพฤติ

กรรมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ มากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.34 รองลงมาคือ 

ด้านของการเป็นผู้น า ค่าเฉล่ีย 4.33 และด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ 

น้อยที่สดุ ค่าเฉล่ีย 4.15 
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6. อภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลการวิจัยเร่ือง “การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือการ

พัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก ผู้วิจัยน าผลการศึกษามาอภิปรายประกอบกับ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอยีดดังน้ี จากการศึกษา พบว่า 

1. ด้านพฤติกรรมการบริหารงาน  

 ผลการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ จากกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า  คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการติดตาม ดูแล  และช่วยเหลือ

สมาชิกเมื่อสมาชิกมีปัญหาและคณะกรรมการมีความซ่ือสัตย์ในการจัดท าบัญชี และการบริหาร

งบประมาณของกองทุนฯอย่างโปร่งใสและสมาชิกสามารถตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ

กองทุนได้ และคณะกรรมการช้ีแจงรายละเอียดของเงินกองทุนฯให้สมาชิกทราบอยู่เสมอ ซ่ึงมี

ความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ ว่า

คณะกรรมการบริหารกองหมู่บ้านฯ มีการวางแผนในการด าเนินงานการบริหารจัดการกองทุน 

และคณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม

ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน  รวมถึงการวางแผนที่จะน าเงินดอกเบ้ียที่ได้

จากการปล่อยเงินกู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่นด้านสาธารณูปโภค ด้านสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ทุนการศึกษาเดก็  ด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ผลการศึกษาในคร้ังน้ียังสอดคล้อง

กับแนวคิดของการพัฒนาชุมชน สนธยา พลศรี(2545, น.44-46) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนา

ชุมชนว่า ในการพัฒนาชุมชนคนถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดของชุมชนในการพัฒนาขีด

ความสามารถของตนเองและชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนถือเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนในชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏบัิติและร่วมรับผิดชอบ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบัิติงาน ร่วมรับ

ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทุกข้ันตอน และการช่วยเหลือตนเองของชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีด

ความสามารถของชุมชนที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง รวมถึงความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ

ประชาชนในชุมชนในการส่งเสริม สนับสนุนของรัฐบาลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ   วงศ์สว่าง แดงสน่ัน(2546) ซ่ึงพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความเข้มแขง็

ของหมู่บ้าน คือ ปัจจัยด้านศักยภาพในการบริหารของคณะกรรมการ ปัจจั ยด้านพฤติ

กรรมการบริหารของคณะกรรมการ ภาวะผู้น า การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และปัญหา อุปสรรคในการบริหารกองทุน 

2. ด้านศักยภาพการบริหารงาน 

 ผลการวิเคราะห์ด้านศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรการกองทุนฯ จากกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า  คณะกรรมการฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหาร และ

สมาชิกกองทุนมีความเช่ือม่ันและยอมรับการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน และกรณีที่เกิด

ปัญหาในการด าเนินงานหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการช าระหน้ีคืนเงินกู้ของสมาชิก คณะกรรมการกจ็ะ

ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการ

431



8 
 

สัมภาษณ์ เชิงลึกของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ ว่าในการบริหารงานของ

คณะกรรมการที่จะท าให้ประสบความส าเรจ็ คณะกรรมการทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานและ 

มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการท างาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ชุมชน การรวมตัวกันในการท างาน การระดมสมองกันเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ส่งผลต่อการ

บริหารงานให้มีประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด อีกทั้งยังท าให้เกิดความสามัคคี

ของคนในชุมชน ผลการศึกษาในคร้ังน้ียังสอดคล้องกับแนวคิดหลักการพัฒนาชุมชน สัญญา 

สญัญาวิวัฒน์(2541 อ้างถึงใน สนธยา พลศรี,2545, น.62-65) ได้แนะน าหลักการพัฒนาชุมชน

ว่า การมีส่วนร่วมในการท างานถือเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชนเพราะเป็นการสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองและศักยภาพด้านความรู้ความสามารถของตนเอง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม

เป็นหลักการของการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบัิติ ถือเป็นการผนึกก าลัง 

ความรู้ความสามารถของชุมชนท าให้เกดิศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างเตม็ที่ในการค้นหาผู้น า

จะต้องเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เพ่ือด าเนินงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและผู้น า

จะต้องเป็นผู้ที่ประชาชนในชุมชนเคารพนับถือ ผู้น าชุมชนจึงถือเป็นหลักส าคัญในการพัฒนา

ชุมชนในด้านการประสานงานทั้งการประสานงานกับคน ทรัพยากร แผนและโครงการ และ

ผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดข้ึน การประสานงานจะมีทั้งลักษณะที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ความร่วมมือกันรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆที่ท  าให้การพัฒนาชุมชนด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และหลักการจัดการชุมชนคนในชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการตนเอง

และมีความสามารถในการวางแผนการจัดกระบวนการหรือการด าเนินงานตามแผนงาน และมี

ทกัษะในการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ   

กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ (2545) ซ่ึงพบว่าศักยภาพในการบริหารงานต้องเร่ิมจากการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกในชุมชน ในการรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ ในการก าหนดระเบียบ

ข้อบังคับและร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบที่ต้ังไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาสนา ปินตา 

(2549) ซ่ึงพบว่าการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ ต้องเร่ิมจากคณะกรรมการและ

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักองทุนหมู่บ้านและบทบาทหน้าที่ของตน

รวมถงึการมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆของกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการจะต้องมีวิสัยทศัน์ใน

การวางแผนการท างานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

3. ด้านความส าเรจ็ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

 ผลการวิเคราะห์ด้านความส าเร็จของนโยบายกองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนด้าน

เศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  นโยบายกองทุนหมู่บ้านช่วยให้ประชาชนในชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงยังเป็นการลด

การกู้เงินนอกระบบของประชาชน นอกจากน้ียังเป็นการช่วยให้เกิดความสามัคคีร่วมกันของคนใน

ชุมชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและยังท า
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ให้ประชาชนในชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง ซ่ึงมีความสอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯว่า นโยบายกองหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ถือเป็นแหล่ง

เงินทุนที่ให้ประชาชนสามารถกู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค า้ประกนั และเงินกู้น้ีมีอัตรา

ดอกเบ้ียต ่า และเป็นแหล่งเงินทุนที่ให้ประชาชนสามารถน าเงินกู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้และ

พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมถึงยังเป็นการลดการกู้เงินนอกระบบ และในส่วนของ

ดอกเบ้ียที่ได้รับจากการปล่อยเงินยังน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ชุมชน ผล

การศึกษาในคร้ังน้ียังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฯ ในการเป็นแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนส าหรับใช้ในการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และลดรายจ่ายรวมถึง

การส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้าง สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆให้แก่

ประชาชนในหมู่บ้านและเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ซ่ึง

ในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯยังสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายกองทุน

หมู่บ้าน 

ในด้านความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านฯ คือ ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันในการเป็น

เจ้าของกองทุนและมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาและเคารพในกติกาที่ก  าหนดร่วมกัน มีการสร้าง

กระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งการเรียนรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน ท าร่วมกัน ติดตามตรวจสอบร่วมกัน 

และรับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในด้านการเรียนรู้

และกจิกรรมร่วมกนัในลักษณะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ นอกจากน้ียังท าให้ประชาชนในชุมชนมี

ความสามัคคี ความเอื้ออาทรแก่ผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ ดิชวงศ์

(2546) ซ่ึงพบว่าปัจจัยในการบริหารกองทุนที่ประสบผลส าเร็จหรือความล้มเหลว คือ 

คณะกรรมการต้องมีการประสานความร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านอื่น เพ่ือเรียนรู้และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพที่หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้

เพ่ิมขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้ น รวมถึงควรมีการทบทวนการท างานของคณะกรรมการ 

เพ่ือหาจุดที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรค เพ่ือก าหนดทศิทางการบริหารงานให้มีประสทิธภิาพ  

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากดัในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ พบว่า  ปัญหาด้านบุคลากร 

คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถน้อยจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงานในเร่ืองของการท าบัญชี และเอกสารต่างๆ ปัญหาด้านงบประมาณ หมู่บ้านโดยส่วน

ใหญ่จะไม่มีปัญหาในเร่ืองของงบประมาณเพราะงบประมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของ

สมาชิกเพราะมีการจัดสรรเงินให้แก่สมาชิกและตามสัดส่วนและตามความเหมาะสมของแต่ละ

ครอบครัว ยกเว้นบางหมู่บ้านที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกเน่ืองจากมี

จ านวนสมาชิกที่มาก ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะสมาชิกและ

คณะกรรมการมีความร่วมมือกนัในการท างาน มีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสมาชิก
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กองทุนและคณะกรรมการ ปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่บางหมู่บ้านได้รับ

การสนับสนุนจากทางธนาคารมาเพ่ือใช้ในการท างานไม่มีประสิทธิภาพ และบางหมู่บ้านประสบ

ปัญหาในเร่ืองของสถานที่ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ผลการศึกษาในคร้ังน้ียังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา(2551, น.276-280) ในเร่ืองปัญหาในการน านโยบาย

ไปปฏิบัติประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร ในด้านคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ความเตม็ใจ

หรือความต้ังใจที่จะมาร่วมเป็นผู้ปฏิบัติ และปัจจัยในด้านเงินทุนที่จะต้องตอบสนองต่อความ

ต้องการได้อย่างทันเวลา ถ้าหากไม่สามารถตอบสนองได้หรือเกิดความล่าช้าจะส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงาน อาจน ามาซ่ึงความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ถือเป็นสิ่ง

ส าคัญที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้การท างานมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ  

กมลลักษณ์ ดิษยนันท ์(2545) ซ่ึงพบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการกองทุนฯโดยส่วน

ใหญ่ คือ เงินทุนไม่เพียงพอกับขนาดของจ านวนสมาชิก ควรมีการปรับเพ่ิมให้เหมาะสมกับขนาด

ของสมาชิกและคณะกรรมการยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการและค่าตอบแทน จึงควรมีการ

จัดสรรเงินทุนในการบริหารจัดการและค่าตอบแทน เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจในการปฏบัิติงาน  

 ดังน้ันในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านฯของแต่ละหมู่บ้านที่จะส่งผลให้การบริหาร

ประสบความส าเรจ็และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนน้ันจึงขึ้นอยู่กับการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ ในแต่ละหมู่บ้านในด้านต่างๆ ดังน้ี  1. ด้านการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทต่อบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้การ

ช่วยเหลือสมาชิกทุกคร้ังในกรณีที่สมาชิกมีปัญหา มีการบริหารงานอย่างโปร่งใสที่สมาชิกสามารถ

ตรวจสอบการบริหารงานได้  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมองหมาย และ

คณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งบริหารงานในแต่ละคนได้รับการยอมรับ และได้รับการไว้วางใจจาก

สมาชิกกองทุนฯในการที่จะเข้าไปบริหารงานจัดการเงินกองทุนฯที่ได้รับอย่างโปร่งใส และเป็นผู้ที่

มีภาวะของการเป็นผู้น าที่จะกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา มีพฤติกรรมการบริหารงานที่น่าเช่ือถือ 

บริหารจัดการกองทุนฯอย่างเป็นระบบ วางแผนการบริหารโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้กบัคณะกรรมการแต่ละคน และในแต่ละหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะพัฒนาชุมชน

ของตนเองในด้านการส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพ  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในชุมชน และการ

ส่งเสริมสวัสดิการด้านต่างๆให้กบั  ผู้สงูอายุ  สตรี  เดก็ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน 2. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนจะต้องมีการบริหารจัดการ

งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาลโดยการปล่อยกู้ให้กบัสมาชิกตามความเหมาะสมของสมาชิกของแต่

ละครอบครัวและต้องมีการจัดสรรเงินดอกผลที่ได้รับจากการปล่อยกู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนของ

ตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ให้แก่ ชุมชนของ
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ตนเอง เช่น การปรับปรุง ดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง จัดเป็นเงินสนับสนุนให้กับกลุ่ม

อาชีพที่เกดิข้ึนในชุมชนของตนเอง  จัดเป็นงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็น

ค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

7. ขอ้เสนอแนะ 

 7.1  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

1. ด้านบุคลากร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน พบว่า คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่มีความรู้

ความสามารถน้อยท าให้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

เช่น การจัดท าบัญชี การท าเอกสาร ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการจัดอบรมต่างๆ เพ่ือให้

คณะกรรมการมีความรู้ในการด าเนินงาน เช่นการจัดท าบัญชี การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการ

ท างาน รายละเอยีดเกี่ยวกบักองทุน 

2) สมาชิกกองทุน พบว่า สมาชิกบางหมู่บ้านที่กู้เงินไปใช้ในการประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรบางท่านไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในด้านการเกษตร ดังน้ันผู้วิจัยเห็นว่าภาครัฐความ

จัดการอบรมด้านการวางแผนการใช้เงินในการสร้างอาชีพให้เพียงพอกับเงินที่ทางคณะกรรมการ

จัดสรรให้ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว 

2.  ด้านการบริหารจัดการ  พบว่า ในการบริหารงานของคณะกรรมการฯในแต่ละหมู่บ้านไม่

ประสบปัญหาในด้านการบริหารจัดการ เพราะสมาชิกและคณะกรรมการมีความร่วมมือกันในการ

ท างาน มีการปรึกษาหารือกนัอยู่ตลอดเวลาระหว่างสมาชิกกองทุนและคณะกรรมการ ดังน้ันผู้วิจัย

จึงขอเสนอให้มีการจัดท ามาตรฐานการบริหารงานเพ่ือเป็นตัวช้ีวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ของแต่ละหมู่บ้านอย่างแท้จริง โดยการมอบรางวัลในการด้านบริหารงานดีเด่นให้แก่หมู่บ้านที่มี

การบริหารงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานที่ก  าหนดข้ึน 

3. ด้านงบประมาณ พบว่า บางหมู่บ้านประสบปัญหาเร่ืองเงินกู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของสมาชิก ท าให้การใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ท าได้ไม่เตม็ที่ ดังน้ันผู้วิจัยเหน็ว่า

ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในการสร้างอาชีพเสริม และส่งเสริมให้

สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกบัอาชีพเสริมใหม่ๆและมีทางเลือกในการใช้เงินที่กู้ไปสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้น 

ซ่ึงจะท าให้การใช้จ่ายเงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ท  าให้ประชาชนในหมู่บ้านมี

อาชีพ และรายได้เพ่ิมข้ึนแล้วยังส่งผลต่อความส าเรจ็ในเชิงนโยบายที่รัฐบาลก าหนดไว้ด้วย 

4. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า กองทุนหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

และสถานที่จัดต้ังกองทุน ที่จะท าให้การด าเนินงานมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน ดังน้ันผู้วิจัยเหน็ว่า 

กองทุนควรมีการจัดสรรงบประมาณ หรือก าไรที่ได้รับจากการปล่อยเงินกู้มาจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ที่

มีความจ าเป็น เพ่ือให้การบริหารกองทุนหมู่บ้านมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น และในส่วนของสถาน
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ที่ต้ังกองทุนคณะกรรมการควรขอความร่วมมือจากองค์กรบริหารส่วนต าบล หรืออ าเภอในการ

จัดหาสถานที่ต้ังหรืองบประมาณในการก่อสร้าง 

 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 

ผู้วิจัยควรมีการเข้าไปศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการเข้าไปสงัเกตการณ์การบริหารงาน

ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือเปรียบเทยีบการบริหารของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่กระบวนการใน

การเร่ิมกู้เงินไปจนถึงการติดตามให้ส่งเงินคืนให้กบักองทุน 
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