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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านพฤติกรรมการบริหารงาน ด้ านศักยภาพ
การบริหารงาน ด้ านภาวะผู้นา มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมืองเพื่ อการพั ฒนาชุ มชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เพื่ อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้ อจากัดในการบริหารงานของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิ จิตร ที่มีต่อลักษณะการบริ หารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนฯ โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ ทาการวิจัยออกเป็ น 2 ส่วน คือ การวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผลการวิจัยพบว่ า ปั จจัยความสาเร็จในการบริ หารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คือ
คณะกรรมการฯและสมาชิกกองทุนฯ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งเป็ น
ปั จจั ยสาคั ญที่ทาให้ ก องทุ น ฯมี ความเข้ มแข็งและมีศั กยภาพในการดาเนิน งาน คณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯที่ได้ รับการยอมรับและไว้ วางใจ เป็ นส่วนสาคัญที่ส่งผลให้ กองทุนดาเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเข้ มแข็ง และกระบวนการทางานรวมกันส่งผลให้ เกิดการร่วมกลุ่มในการทางาน
ร่วมกันในการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองให้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ
ด้ า นปั ญ หา อุ ป สรรค ข้ อ จ ากัด ในการด าเนิ น งาน พบว่ า บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถน้ อยทาให้ ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการให้ สมาชิกกู้บาง
หมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้ องการของสมาชิก วัสดุ อุปกรณ์ท่ไี ด้ รับขาดประสิทธิภาพในการใช้
งาน รวมถึงการขาดสถานที่จัดตั้งกองทุนฯแบบถาวร

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
นโยบายกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ มชนเมือง เป็ นนโยบายของรั ฐบาลในสมัย พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้ นมา ซึ่งถือเป็ นนโยบายที่มุ่งแก้ ไข
ปั ญหาความยากจนของประชาชน และให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและ
รักษาสมบัติของชุมชน โดยใช้ กลยุทธ์การพัฒนาตนเองของแต่ละชุมชนและมุ่งเน้ นให้ ประชาชนใน
หมู่บ้านและในชุ มชนเมืองทั่วประเทศพึ่งพาตนเอง โดยเริ่มแรกรัฐบาลจะสนับสนุ นเงินทุนให้ แก่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้ านบาท เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนในการแก้ ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในชุ มชนและถือเป็ นแหล่ งเงินทุ นหมุ นเวียนที่ให้ ประชาชนหรื อสมาชิกใน
ชุมชนกู้ยืมเงินเพื่อนาไปสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน
และความจาเป็ นเร่ งด่วน และใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยังเป็ น
การเสริมสร้ างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้ านการเรียนรู้ การสร้ าง
และพัฒนาความคิดริเริ่มในด้ านต่าง ๆ เพื่อแก้ ไขปั ญหา และเสริมสร้ างศักยภาพ และส่งเสริ ม
ด้ านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการสร้ างศักยภาพ สร้ างจิตสานึกของ
ความเป็ นชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง และเพื่อให้ คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดอนาคตของ
ชุ มชนตนองในการแก้ ไขปั ญ หาความยากจนของประชาชนที่เ กิดขึ้ น ในชุ มชน และเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน และเป็ นการเสริมสร้ างขีดความสามารถของ
สมาชิกในชุ มชนในการบริ หารจัดการในด้ านการดาเนินงานด้ านต่างๆของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และการบริหารจัดการด้ านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สาหรับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็ นนโยบายการกระจายอานาจใน
การบริหารงานอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ให้ ประชาชนในชุมชนมีสทิ ธิในการบริหารงานอย่างอิสระและ
การบริ ห ารจะประสบความส าเร็ จ มากน้ อยเพี ย งใด ขึ้ นอยู่ กั บ ศั ก ยภาพการบริ ห ารของ
คณะกรรมการและความร่ วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ และในการบริหารกองทุน
ให้ มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนจะต้ อง
ร่วมมือช่วยกันในการบริหารจัดการ และสมาชิกทุกคนต้ องรับรู้ด้วยความรู้สึกของการเป็ นเจ้ าของ
กองทุนร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็ นระบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และมีความสามัคคีท่จี ะก่อให้ เกิดเป็ นพลังของเครือข่ายทางการเงินและสังคม ในการขับเคลื่อนให้
ชุมชนมีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยก่อนการส่งมอบเงินทุนแต่ละชุมชนจะต้ องมี
การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาดูแล และมีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของกรรมการอย่างชัดเจน
รวมถึงการให้ อานาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเต็มที่ และมีกระบวนการสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เงินกองทุน และปลูกฝังการสร้ างจิตสานึกให้ แก่ประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อเงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งส่งผลทาให้ เงินทุนมีประโยชน์ต่อการพัฒนา
ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนอย่างแท้ จริงซึ่งการพัฒนาชุมชน ถือเป็ นกลไกสาคัญในกระบวนการ
สร้ างชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งในการพัฒนาชุ มชนจึงครอบคลุมในหลายมิติ เช่น ด้ านเศรษฐกิจ
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ด้ านสังคม ด้ านประชาธิปไตย ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนด้ านวัฒนธรรม
วิถีการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็ นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งอย่าง
ยั่งยืนในการพัฒนาทุนทางชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง ต้ องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้ เป็ นคน
ที่มีความรู้ มีจิตสานึ กสาธารณะ และรู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อนาไปสู่การพั ฒนาชุ มชนให้ มี
ความเข้ มแข็ง และช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน

2.

วัตถุประสงค์การวิจยั

จากคาถามในการวิจัยที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านพฤติกรรมการบริหารงาน ด้ านศักยภาพการบริหารงาน ด้ านภาวะ
ผู้นา ของคณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริ หารงานของกองทุนฯ
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรค และข้ อจากัดในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ในการพัฒนาชุมชน
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ใน ต.วังกรด อ.บางมูลนาก
จ.พิจิตร ที่มีต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนฯ

3. ขอบเขตในการศึกษา
3.1 ขอบเขตทางด้ านประชากรและพื้นที่ ได้ แก่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้
คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนฯ ในเขตพื้นที่ ต.วังกรด
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จานวน 6 หมู่บ้าน
3.2 ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา เป็ นศึ กษาว่ า ปั จจั ย ด้ า นพฤติ กรรมการบริ ห ารงาน ด้ า น
ศักยภาพการบริหารงาน ด้ านภาวะผู้นา มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารงานของกองทุนฯ ใน
การพั ฒนาชุ มชน ในเขตพื้ นที่ ต.วั งกรด อ.บางมู ลนาก จ.พิ จิตร รวมถึงปั ญหา อุปสรรค และ
ข้ อจากัดในการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารกองทุนฯ ในการพั ฒนาชุ มชน และความ
คิดเห็นของสมาชิ ก กองทุ นหมู่ บ้ านฯ ใน ต.วังกรด อ.บางมู ลนาก จ.พิ จิ ตร ที่มีต่อ การบริ หาร
จัดการของคณะกรรมการกองทุนฯ
3.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 – มกราคม พ.ศ. 2559

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวิจัยแบบการสัมภาษณ์ ที่เป็ นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยทาการติดต่อนัดหมาย
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ผู้ ให้ สัมภาษณ์ล่ว งหน้ าก่ อนวั นที่จะไปทาการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริ หารกองทุ น หมู่ บ้ านฯ
จานวน 1 คนต่อ 1 กองทุนฯ ที่มีความเกี่ยวข้ องหรือรับผิดชอบในเรื่องการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ซึ่งได้ อธิบายข้ อคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์พร้ อมทั้งตั้งข้ อซักถามและสัมภาษณ์
ในเวลาเดียวกัน
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ ให้ คณะกรรมการบริ หาร
กองทุนฯ เป็ นผู้ดาเนินการแจกแบบสอบถามแทน โดยมีข้อกาหนดว่ าผู้ท่ที าแบบสอบถามจะถูก
คัดเลือกในการตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เมื่อเก็บรวบรวมได้ ครบตาม
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแล้ วก็จะทาการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ รับก่อนนาไป
วิเคราะห์ผลต่อไป

5. สรุปผลการวิจยั
5.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ สมั ภาษณ์ และผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ เป็ นคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ จานวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 1 ท่าน รวม 6 ท่าน ได้ แก่ หมู่ท่ี 1 นายธีรเดช รอดยิ้ม ตาแหน่งเลขานุการกองทุนฯ หมู่ท่ี 2
นายเพลิน วัลลภ ตาแหน่งประธานกองทุนฯ หมู่ท่ี 3 นายสุธรรม ชัยขาม ตาแหน่งกรรมการ
กองทุนฯ หมู่ท่ี 4 นางสง่า เบ้ าศรี ตาแหน่งประธานกองทุนฯ หมู่ท่ี 5 นางประทุม แย้ มพุฒิ
ตาแหน่งเหรัญญิกกองทุนฯ หมู่ท่ี 6 นายนิรันดร์ รอดแสวง ตาแหน่งประธานกองทุนฯ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สมาชิ กกองทุนหมู่ บ้านฯ ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ
62.60) อายุ ต้ังแต่ 40 ปี ขึ้นไป มากที่สุด (ร้ อยละ 89.10) รองลงมาคือ 30-39 ปี (ร้ อยละ
9.20) ส่วนใหญ่ มีระดับ การศึ กษา ประถมศึ กษา (ร้ อยละ 77.40) รองลงมาคือมัธยมศึ กษา
(ร้ อยละ 15.70) เมื่อพิจารณาตามอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้ อยละ 89.10)
รองลงมาคือรั บจ้ างทั่วไปและค้ าขาย (ร้ อยละ 5.20) เมื่อจาแนกตามรายได้ มากกว่ า 30,000
บาท (ร้ อยละ 35.60) รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท (ร้ อยละ 34.80) ในส่วนของการเข้ า
ร่ ว มประชุ มของสมาชิ ก กองทุ น ฯ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เข้ า ร่ ว มประชุ มทุ ก ครั้ งที่มีก าร
ประชุม (ร้ อยละ 94.30)
5.2 ผลการสัมภาษณ์ คณะกรรมการกองทุ นฯของแต่ ละหมู่ บ้ านสามารถสรุ ปได้ ดั งนี้
ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
คณะกรรมการบริหารกองหมู่บ้านฯ เห็นด้ วยกับนโยบายกองหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ถือ
เป็ นแหล่งเงินทุนที่ให้ ประชาชนสามารถกู้เงินได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ในการคา้ ประกัน และเงินกู้
นี้มีอัตราดอกเบี้ยต่ าและเป็ นแหล่ งเงินทุนที่ให้ ประชาชนสามารถนาเงินกู้ไปสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้
และพัฒนาชุมชนให้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน รวมถึงยังเป็ นการลดการกู้เงินนอกระบบ
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ประเด็นที่ 2 แนวทางในการดาเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
คณะกรรมการบริ หารกองหมู่บ้านฯ มีการวางแผนในการดาเนินงานทั้งในเรื่ องของการ
บริ หารจัดการกองทุนและการนาเงินที่ได้ จากดอกเบี้ยในการปล่ อยเงินกู้ไปใช้ ในการพั ฒนาชุ มชนใน
ด้ านสาธารณูปโภคต่างๆ ด้ านสวัสดิการ ด้ านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ขึ้นในหมู่บ้านเพื่อสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ แก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านได้ มีรายได้
เพิ่ มขึ้นหลังฤดู เก็บเกี่ยว ซึ่ งการจัดตั้งกลุ่ มอาชี พนี้ไม่ได้ มีการนารายได้ ท่ีเกิดขึ้นมาใช้ ในการพั ฒนา
ชุ มชนหรื อสร้ างสาธารณประโยชน์ ให้ แก่ชุมชนและในบางหมู่ บ้ านคณะกรรมการกองทุ นก็จะเป็ น
ผู้สนั บสนุ นเงินลงทุ นก้ อนแรกให้ แก่กลุ่ มอาชี พเพื่ อเป็ นต้ นทุ นในการสร้ างอาชี พ สร้ างงานให้ แก่
สมาชิกในกลุ่มอาชีพ กรณีท่เี กิดปั ญหาหรือมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้น ทางคณะกรรมการจะมีการเรียก
ประชุมสมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ สมาชิกได้ มีการเสนอความคิดเห็นในแนวทางการดาเนินงานของ
คณะกรรมการ และแสดงความคิ ดเห็ น ต่ อ ปั ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นทั้ งของสมาชิ ก ด้ ว ยกั น เองและของ
คณะกรรมการ รวมทั้งยังเป็ นการให้ สมาชิกได้ มีส่วนร่ วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการแก้ ไขปัญหาในหมู่บ้านของตน
ประเด็นที่ 3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือง
การบริ หารงานของคณะกรรมการในแต่ ล ะหมู่ บ้ านประสบความส าเร็ จ เนื่ องจาก
คณะกรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการทางานและมีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และยัง
ทาให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน มีการรวมตัวกันในการทางาน มีการระดมสมองกันเพื่อ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการบริ หารให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด
อีกทั้งยังทาให้ เกิดความสามัคคีของคนในชุ มชน คณะกรรมการมีการวางแผนในการดาเนินงานใน
ทุกๆปี ในเรื่องของการนาเงินดอกเบี้ยที่ได้ รับจากการปล่อยเงินกู้ไปใช้ ในด้ านสาธารณประโยชน์ให้ แก่
ชุมชนและมีการแจ้ งข่าวสารที่เกี่ยวกับกองทุนให้ สมาชิกและมีการรายงานผลการดาเนินงานให้ สมาชิก
ทราบอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถน้ อยในการทางานแต่คณะกรรม
ทุกคนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกันในการทางานร่ วมกันเพื่อให้ การทางานประสบ
ผลสาเร็จ และมีการแบ่งงานกันทาตามความถนัดและตามความเหมาะสมของความรู้ความสามารถของ
แต่ ละบุคคล มีหน่ วยงานจากภาครั ฐที่จะเข้ ามาช่ วยอบรมให้ แก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาอบรมสมาชิกเกี่ยวกับการนาเงินกู้ไปใช้ ในการ
สร้ างอาชี พ สร้ างรายได้ ให้ กับตนเอง สมาชิ กและคณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการในด้ านการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของคณะกรรมการ การมีส่วนร่ วมในการสร้ าง
สาธารณประโยชน์ให้ แก่ชุมชน การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในแนวทางการดาเนินงานและ
แนวทางในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นของชุมชน
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ประเด็นที่ 4 ปั ญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการดาเนินงานของนโยบายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือง
ปั ญหาด้ านบุ คลากร โดยส่วนใหญ่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริ หารงานของทุกหมู่บ้าน คือ
คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถน้ อยจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานในเรื่องของการ
ทาบัญชี , ปัญหาด้ านงบประมาณ โดยส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเพราะงบประมาณมี
เพี ยงพอต่อความต้ องการของสมาชิกเพราะมีการจัดสรรเงินให้ แก่สมาชิกและตามสัดส่วนและตาม
ความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว ยกเว้ นหมู่ท่ี 1,5 ที่งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้ องการของ
สมาชิ ก ,ปั ญหาด้ านการบริ หารจั ดการ โดยส่วนใหญ่ ไม่ มีปั ญหาในด้ านการบริ หารจั ดการ เพราะ
สมาชิกและคณะกรรมการมีความร่วมมือกันในการทางาน มีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่าง
สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการ , ปัญหาด้ านวัสดุ อุปกรณ์ ปั ญหาด้ านวัสดุอุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นจากการ
ดาเนินงาน คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ท่บี างหมู่บ้านได้ รับการสนับสนุ นจากทางธนาคารมาเพื่ อใช้ ในการ
ทางานไม่มีประสิทธิภาพ และบางหมู่ บ้านประสบปั ญหาในเรื่ องของสถานที่ในการดาเนิ นงานของ
กองทุนฯ
5.3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อลักษณะการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯที่มีต่อลักษณะ
การบริ หารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ในภาพรวม และในแต่ ละด้ าน สมาชิ ก
กองทุ นฯ มีความคิดเห็น ต่อ ลัก ษณะการบริ หารจัดการของคณะกรรมการกองทุ นฯ ด้ า นพฤติ
กรรมการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ด้ านของการเป็ นผู้นา ด้ านความสาเร็จ
ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านฯ ในการพัฒนาชุมชนด้ านเศรษฐกิจและสังคม และในภาพรวม อยู่ใน
ระดับเห็นด้ วยอย่างยิ่ง แต่ด้านการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ อยู่ในระดับเห็น
ด้ วย ซึ่งสมาชิกแต่ละคนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่อยู่
ในช่ ว ง 0.61-0.79 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ าน สมาชิ ก มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ ด้ านพฤติ
กรรมการบริ หารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ
ด้ านของการเป็ นผู้นา ค่าเฉลี่ย 4.33 และด้ านการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ
น้ อยที่สดุ ค่าเฉลี่ย 4.15

430

7

6. อภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อการ
พัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ต.วังกรด อ.บางมูลนาก ผู้วิจัยนาผลการศึกษามาอภิปรายประกอบกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากการศึกษา พบว่า
1. ด้ านพฤติกรรมการบริหารงาน
ผลการวิ เคราะห์ ด้า นพฤติก รรมการบริ หารงานของคณะกรรมการกองทุ น ฯ จากกลุ่ ม
ตัวอย่ าง พบว่ า คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการติดตาม ดูแ ล และช่ วยเหลื อ
สมาชิกเมื่อสมาชิกมีปัญหาและคณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ในการจัดทาบัญชี และการบริหาร
งบประมาณของกองทุ น ฯอย่ า งโปร่ งใสและสมาชิ กสามารถตรวจสอบการจั ดสรรงบประมาณ
กองทุนได้ และคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดของเงินกองทุนฯให้ สมาชิกทราบอยู่เสมอ ซึ่งมี
ความสอดคล้ องกั บ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ านฯ ว่ า
คณะกรรมการบริ หารกองหมู่บ้านฯ มีการวางแผนในการดาเนินงานการบริหารจัดการกองทุน
และคณะกรรมการทุ กคนมี ส่ว นร่ วมในการดาเนิ น งาน มีก ารแบ่ งหน้ า ที่ความรั บผิ ดชอบ ตาม
ความรู้ ความสามารถของแต่ ละบุคคลอย่างชัดเจน รวมถึงการวางแผนที่จะนาเงินดอกเบี้ยที่ได้
จากการปล่อยเงินกู้ไปใช้ ในการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ เช่นด้ านสาธารณูปโภค ด้ านสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ทุนการศึกษาเด็ก ด้ านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้ อง
กับแนวคิดของการพัฒนาชุมชน สนธยา พลศรี(2545, น.44-46) ได้ เสนอแนวคิดการพัฒนา
ชุ ม ชนว่ า ในการพั ฒ นาชุ ม ชนคนถื อ เป็ นทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่สุ ด ของชุ ม ชนในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของตนเองและชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนได้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ท่ีเ กิด ขึ้ นทุ ก ขั้ น ตอน และการช่ ว ยเหลื อ ตนเองของชุ ม ชนเป็ นการเสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถของชุมชนที่จะพัฒนาชุมชนได้ ด้วยตนเอง รวมถึงความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในชุ มชนในการส่งเสริ ม สนับสนุ นของรั ฐบาลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ วงศ์สว่าง แดงสนั่น(2546) ซึ่งพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างความเข้ มแข็ง
ของหมู่ บ้ าน คื อ ปั จ จั ย ด้ านศั ก ยภาพในการบริ ห ารของคณะกรรมการ ปั จ จั ยด้ านพฤติ
กรรมการบริหารของคณะกรรมการ ภาวะผู้นา การได้ รับการสนับสนุ นช่วยเหลือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง และปัญหา อุปสรรคในการบริหารกองทุน
2. ด้ านศักยภาพการบริหารงาน
ผลการวิเคราะห์ด้านศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรการกองทุนฯ จากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า คณะกรรมการฯ มี ความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทหน้ า ที่ของตนเองในการบริ หาร และ
สมาชิกกองทุนมีความเชื่อมั่นและยอมรับการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุน และกรณีท่เี กิด
ปัญหาในการดาเนินงานหรือปัญหาที่เกี่ยวกับการชาระหนี้คืนเงินกู้ของสมาชิก คณะกรรมการก็จะ
ให้ สมาชิ กมีส่วนร่ วมในการออกความคิ ดเห็น ในการแก้ ไขปั ญ หา ซึ่งมีความสอดคล้ องกับการ
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สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น หมู่ บ้ านฯ ว่ า ในการบริ ห ารงานของ
คณะกรรมการที่จะทาให้ ประสบความสาเร็จ คณะกรรมการทุกคนจะมีส่วนร่ วมในการทางานและ
มีการแบ่ งหน้ าที่ความรั บผิดชอบอย่างชัดเจนในการทางาน และการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
ชุ มชน การรวมตั ว กัน ในการทางาน การระดมสมองกั น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่เ กิ ดขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด อีกทั้งยังทาให้ เกิดความสามัคคี
ของคนในชุ มชน ผลการศึก ษาในครั้ งนี้ยังสอดคล้ องกับแนวคิดหลั กการพั ฒนาชุ มชน สัญ ญา
สัญญาวิวัฒน์(2541 อ้ างถึงใน สนธยา พลศรี,2545, น.62-65) ได้ แนะนาหลักการพัฒนาชุมชน
ว่ า การมีส่วนร่ วมในการทางานถือเป็ นพื้ นฐานของการพั ฒนาชุ มชนเพราะเป็ นการสร้ างความ
เชื่อมั่นในตนเองและศักยภาพด้ านความรู้ความสามารถของตนเอง การทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
เป็ นหลักการของการร่วมกันคิด ร่ วมกันตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ถือเป็ นการผนึกกาลัง
ความรู้ความสามารถของชุมชนทาให้ เกิดศักยภาพในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ในการค้ นหาผู้นา
จะต้ องเป็ นที่ยอมรั บ ของคนในชุ มชน เพื่ อดาเนิ นงานพั ฒนาชุ มชนให้ บรรลุ เป้ าหมายและผู้ น า
จะต้ องเป็ นผู้ ท่ีประชาชนในชุ มชนเคารพนับ ถือ ผู้น าชุ มชนจึงถือเป็ นหลั กสาคัญในการพั ฒนา
ชุ มชนในด้ า นการประสานงานทั้งการประสานงานกับ คน ทรั พยากร แผนและโครงการ และ
ผลประโยชน์ ต่างๆที่เกิดขึ้น การประสานงานจะมีท้ังลั กษณะที่แบ่ งหน้ าที่ความรั บผิดชอบและ
ความร่ ว มมื อ กั น รั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมต่ า งๆที่ ท าให้ การพั ฒ นาชุ ม ชนด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และหลักการจัดการชุมชนคนในชุมชนจะต้ องมีความสามารถในการจัดการตนเอง
และมีความสามารถในการวางแผนการจัดกระบวนการหรือการดาเนินงานตามแผนงาน และมี
ทักษะในการดาเนินงาน เพื่อให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ (2545) ซึ่งพบว่าศักยภาพในการบริหารงานต้ องเริ่มจากการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกในชุมชน ในการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
จั ด ตั้ ง รวมถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็น การตั ด สิน ใจ ในการก าหนดระเบี ย บ
ข้ อบังคับและร่ วมกันปฏิบัติตามระเบียบที่ต้ังไว้ และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วาสนา ปิ นตา
(2549) ซึ่งพบว่ าการบริ หารจัดการกองทุนให้ มีประสิทธิภาพ ต้ องเริ่ มจากคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและบทบาทหน้ าที่ของตน
รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการจะต้ องมีวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนการทางานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. ด้ านความสาเร็จของนโยบายกองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาชุมชนด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ผลการวิเคราะห์ ด้านความสาเร็จของนโยบายกองทุนหมู่บ้านในการพั ฒนาชุ มชนด้ า น
เศรษฐกิจและสังคมจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นโยบายกองทุนหมู่บ้านช่วยให้ ประชาชนในชุมชนมี
ความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ นึ และยังช่วยสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน รวมถึงยังเป็ นการลด
การกู้เงินนอกระบบของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็ นการช่วยให้ เกิดความสามัคคีร่วมกันของคนใน
ชุมชนในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นและยังทา
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ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนเกิดการพึ่ งพาตนเอง ซึ่ งมีความสอดคล้ องกับ การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กของ
คณะกรรมการบริ หารกองทุ นหมู่ บ้านฯว่ า นโยบายกองหมู่ บ้านและชุ มชนเมืองที่ถือเป็ นแหล่ ง
เงินทุนที่ให้ ประชาชนสามารถกู้เงินได้ โดยไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ในการคา้ ประกัน และเงินกู้น้ ีมีอัตรา
ดอกเบี้ยต่า และเป็ นแหล่งเงินทุนที่ให้ ประชาชนสามารถนาเงินกู้ไปสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ และ
พั ฒนาชุ มชนให้ มีความเป็ นอยู่ท่ดี ีข้ ึน รวมถึงยังเป็ นการลดการกู้ เงินนอกระบบ และในส่วนของ
ดอกเบี้ยที่ได้ รับจากการปล่อยเงินยังนามาใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในด้ านต่างๆ ชุมชน ผล
การศึกษาในครั้ งนี้ยังสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฯ ในการเป็ นแหล่ งเงินทุน
หมุนเวียนสาหรับใช้ ในการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้ างงาน สร้ างรายได้ และลดรายจ่ายรวมถึง
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาไปสู่ก ารสร้ า ง สวั ส ดิ การ หรื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมในด้ า นต่ า งๆให้ แ ก่
ประชาชนในหมู่บ้านและเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่ง
ในการบริ หารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯยังสอดคล้ องกับแนวคิดนโยบายกองทุน
หมู่บ้าน
ในด้ านความสาเร็จของกองทุนหมู่บ้านฯ คือ ประชาชนมีจิตสานึกร่วมกันในการเป็ น
เจ้ าของกองทุนและมีส่วนร่วมในการกาหนดกติกาและเคารพในกติกาที่กาหนดร่ วมกัน มีการสร้ าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งการเรียนรู้ร่วมกัน คิดร่วมกัน ทาร่วมกัน ติดตามตรวจสอบร่วมกัน
และรับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็ นธรรม และมีการประสานความร่ วมมือกันในด้ านการเรียนรู้
และกิจกรรมร่วมกันในลักษณะเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ นอกจากนี้ยังทาให้ ประชาชนในชุมชนมี
ความสามัคคี ความเอื้ออาทรแก่ผ้ ูด้อยโอกาส อีกทั้งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ ดิชวงศ์
(2546) ซึ่ ง พบว่ า ปั จ จั ย ในการบริ ห ารกองทุ น ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ หรื อ ความล้ มเหลว คื อ
คณะกรรมการต้ องมีการประสานความร่ วมมือกับกองทุนหมู่บ้านอื่น เพื่อเรี ยนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน และมีการส่งเสริมให้ ประกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ เศรษฐกิจของชุมชนดีข้ ึน รวมถึงควรมีการทบทวนการทางานของคณะกรรมการ
เพื่อหาจุดที่เป็ นปัญหาหรืออุปสรรค เพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพ
4. ปัญหา อุปสรรค ข้ อจากัดในการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ
ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้ อจากัดในการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านฯ พบว่า ปั ญหาด้ านบุคลากร
คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถน้ อยจึงส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานในเรื่องของการทาบัญชี และเอกสารต่างๆ ปั ญหาด้ านงบประมาณ หมู่บ้านโดยส่วน
ใหญ่ จ ะไม่มีปั ญ หาในเรื่ อ งของงบประมาณเพราะงบประมาณมีเพี ยงพอต่อความต้ องการของ
สมาชิกเพราะมีการจัดสรรเงินให้ แก่สมาชิกและตามสัดส่วนและตามความเหมาะสมของแต่ละ
ครอบครั ว ยกเว้ นบางหมู่บ้านที่งบประมาณไม่เพี ยงพอต่อความต้ องการของสมาชิกเนื่องจากมี
จานวนสมาชิ กที่มาก ปั ญหาด้ านการบริ หารจัดการ โดยส่วนใหญ่ ไม่มีปัญหา เพราะสมาชิกและ
คณะกรรมการมีความร่วมมือกันในการทางาน มีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสมาชิก
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กองทุนและคณะกรรมการ ปั ญหาด้ านวัสดุ อุปกรณ์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ท่บี างหมู่บ้านได้ รับ
การสนับสนุ นจากทางธนาคารมาเพื่อใช้ ในการทางานไม่มีประสิทธิภาพ และบางหมู่บ้านประสบ
ปั ญหาในเรื่ องของสถานที่ในการดาเนินงานของกองทุนฯ ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา(2551, น.276-280) ในเรื่องปัญหาในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านบุคลากร ในด้ านคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ความเต็มใจ
หรื อความตั้งใจที่จะมาร่ วมเป็ นผู้ ปฏิบัติ และปั จจั ยในด้ านเงิ นทุ นที่จะต้ องตอบสนองต่ อความ
ต้ อ งการได้ อ ย่ า งทัน เวลา ถ้ า หากไม่ สามารถตอบสนองได้ หรื อเกิดความล่ า ช้ า จะส่งผลต่ อการ
ปฏิบัติงาน อาจนามาซึ่งความล้ มเหลวในการปฏิบัติงาน และปั จจัยด้ านวัสดุอุปกรณ์ ถือเป็ นสิ่ง
สาคัญที่หน่ วยงานที่รับผิดชอบจะต้ องให้ การสนั บสนุ นทางด้ านวั สดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
อย่างเพียงพอ เพื่อให้ การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
กมลลักษณ์ ดิษยนันท์ (2545) ซึ่งพบว่า ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการจัดการกองทุนฯโดยส่วน
ใหญ่ คือ เงินทุนไม่เพียงพอกับขนาดของจานวนสมาชิก ควรมีการปรับเพิ่มให้ เหมาะสมกับขนาด
ของสมาชิกและคณะกรรมการยังขาดเงินทุนในการบริหารจัดการและค่าตอบแทน จึงควรมีการ
จัดสรรเงินทุนในการบริหารจัดการและค่าตอบแทน เพื่อเป็ นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดัง นั้ น ในการบริ ห ารงานกองทุ น หมู่ บ้ า นฯของแต่ ล ะหมู่ บ้ า นที่จ ะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห าร
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนนั้นจึงขึ้นอยู่กับการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ในแต่ ล ะหมู่ บ้ า นในด้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้
1. ด้ า นการบริ ห ารงาน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีความตั้ งใจและทุ่มเทต่อบทบาทหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบ และให้ การ
ช่วยเหลือสมาชิกทุกครั้งในกรณีท่สี มาชิกมีปัญหา มีการบริหารงานอย่างโปร่ งใสที่สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบการบริ ห ารงานได้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ท่ีไ ด้ รั บ มองหมาย และ
คณะกรรมการที่ดารงตาแหน่งบริหารงานในแต่ละคนได้ รับการยอมรับ และได้ รับการไว้ วางใจจาก
สมาชิกกองทุนฯในการที่จะเข้ าไปบริหารงานจัดการเงินกองทุนฯที่ได้ รับอย่างโปร่ งใส และเป็ นผู้ท่ี
มีภาวะของการเป็ นผู้นาที่จะกล้ าตัดสินใจในการแก้ ปัญหา มีพฤติกรรมการบริหารงานที่น่าเชื่อถือ
บริหารจัดการกองทุนฯอย่างเป็ นระบบ วางแผนการบริ หารโดยการแบ่ งหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ให้ กบั คณะกรรมการแต่ละคน และในแต่ละหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่มีความต้ องการที่จะพัฒนาชุมชน
ของตนเองในด้ านการส่งเสริ มฝึ กอบรมการประกอบอาชีพ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุ มชนตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง พั ฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร เสริมสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมด้ านสาธารณสุขให้ กับประชาชนในชุมชน และการ
ส่งเสริมสวัสดิการด้ านต่างๆให้ กบั ผู้สงู อายุ สตรี เด็ก คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ ึน 2. ด้ านการบริ หารงบประมาณ คณะกรรมการกองทุนจะต้ อ งมีการบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้ รับจากรัฐบาลโดยการปล่อยกู้ให้ กบั สมาชิกตามความเหมาะสมของสมาชิกของแต่
ละครอบครัวและต้ องมีการจัดสรรเงินดอกผลที่ได้ รับจากการปล่อยกู้มาใช้ ในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมด้ านสาธารณะประโยชน์ให้ แก่ ชุมชนของ
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ตนเอง เช่น การปรับปรุง ดูแลสภาพแวดล้ อมในชุมชนของตนเอง จัดเป็ นเงินสนับสนุนให้ กับกลุ่ม
อาชีพที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง จัดเป็ นงบประมาณเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็ น
ค่าตอบแทนให้ กบั คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ด้ านบุคลากร แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
1) คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน พบว่า คณะกรรมการโดยส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถน้ อยทาให้ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เช่ น การจั ด ท าบั ญ ชี การท าเอกสาร ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย เห็น ว่ า ควรมี ก ารจั ด อบรมต่ า งๆ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการมีความรู้ในการดาเนินงาน เช่นการจัดทาบัญชี การใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ในการ
ทางาน รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน
2) สมาชิกกองทุน พบว่ า สมาชิกบางหมู่บ้านที่ก้ ูเงินไปใช้ ในการประกอบอาชีพด้ าน
การเกษตรบางท่านไม่เพี ยงพอต่อค่าใช้ จ่ายในด้ านการเกษตร ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ าภาครั ฐความ
จัดการอบรมด้ านการวางแผนการใช้ เงินในการสร้ างอาชีพให้ เพียงพอกับเงินที่ทางคณะกรรมการ
จัดสรรให้ ตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว
2. ด้ านการบริหารจัดการ พบว่า ในการบริหารงานของคณะกรรมการฯในแต่ละหมู่บ้านไม่
ประสบปัญหาในด้ านการบริหารจัดการ เพราะสมาชิกและคณะกรรมการมีความร่วมมือกันในการ
ทางาน มีการปรึกษาหารือกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสมาชิกกองทุนและคณะกรรมการ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงขอเสนอให้ มีการจัดทามาตรฐานการบริหารงานเพื่อเป็ นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของแต่ละหมู่บ้านอย่างแท้ จริง โดยการมอบรางวัลในการด้ านบริ หารงานดีเด่นให้ แก่หมู่บ้านที่มี
การบริหารงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบริหารงานที่กาหนดขึ้น
3. ด้ านงบประมาณ พบว่า บางหมู่บ้านประสบปัญหาเรื่องเงินกู้ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ของสมาชิก ทาให้ การใช้ จ่ายเงินกู้เพื่ อสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ทาได้ ไม่เต็มที่ ดังนั้ นผู้วิจัยเห็นว่ า
ควรให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ความช่ วยเหลือแก่สมาชิกในการสร้ างอาชีพเสริ ม และส่งเสริ มให้
สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมใหม่ๆและมีทางเลือกในการใช้ เงินที่ก้ ูไปสร้ างรายได้ ให้ เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะทาให้ การใช้ จ่ายเงินกู้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของกองทุ นฯ ที่ทาให้ ประชาชนในหมู่บ้านมี
อาชีพ และรายได้ เพิ่มขึ้นแล้ วยังส่งผลต่อความสาเร็จในเชิงนโยบายที่รัฐบาลกาหนดไว้ ด้วย
4. ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า กองทุนหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้ านวัสดุ อุปกรณ์
และสถานที่จัดตั้งกองทุน ที่จะทาให้ การดาเนินงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่ า
กองทุนควรมีการจัดสรรงบประมาณ หรือกาไรที่ได้ รับจากการปล่อยเงินกู้มาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
มีความจาเป็ น เพื่อให้ การบริหารกองทุนหมู่บ้านมีความคล่องตั วมากยิ่งขึ้น และในส่วนของสถาน
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ที่ต้ังกองทุนคณะกรรมการควรขอความร่ วมมือจากองค์กรบริ หารส่วนตาบล หรื ออาเภอในการ
จัดหาสถานที่ต้งั หรืองบประมาณในการก่อสร้ าง
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้วิจัยควรมีการเข้ าไปศึกษากลุ่มเป้ าหมายที่ชัดเจน โดยการเข้ าไปสังเกตการณ์การบริหารงาน
ของคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อเปรียบเทียบการบริหารของแต่ละหมู่บ้าน ตั้งแต่กระบวนการใน
การเริ่มกู้เงินไปจนถึงการติดตามให้ ส่งเงินคืนให้ กบั กองทุน
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