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บทคดัย่อ 

           การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้น ของประชาชน

ในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะกายภาพ โดยจาํแนก

ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีอาศยัใน หมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล  คือ  แบบสอบถาม  ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจยัพบว่า 1.)  มีผูเ้สียภาษีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 400  คน  ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย  จาํนวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00  มีอาย ุ31 - 40 ปี  จาํนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.2  มี

สถานภาพสมรส  จาํนวน  213  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนตน้  

จาํนวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.7 มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย  จาํนวน  155  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.8  

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทจาํนวน  202  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.5   
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 2.)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน 

อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ตามลาํดบั และดา้นท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  ตามลาํดบั   

 

คาํสําคญั: บริการ, กองทุนหมู่บา้น 

 

ASBTRACT 

 The objective of research is to study the factors affecting the selection of village fund services 

of people in village no.3, nangtakhian subdistrict, mueang district, samutsongkhram province. The factors 

of research included Product, Price, Place, Promotion, People, Process and Physical Evidence. That are 

classified by Personal factors were including sex, age, marital status, education, occupation, and salary. 

The population in this research is a group of village fund members living in Village No. 3, Nang Takhian 

Subdistrict, Mueang District, Samut Songkhram Province. The samples used in this research amount of 

400 peoples. The instruments used to collect the data were analyzed using computer programs for 

frequency percentage frequency values standard (x�) deviation (SD). 

The results of the research are as follows: 1.) There are 400 taxpayers who answered the questionnaire, 

mostly 212 male, representing 53.00%, aged 113 - 40 years, 113 persons accounting for 28.2% with 

marital status 213 53.3% have the highest education level, 115 junior high school graduates accounting 

for 28.7%, and 155 people are in the business of trading, 38.8% have an average monthly income of 

20,000 - 20,000 baht, 202 people Accounting for 50.5 percent 

2.) Factors affecting the selection of village fund services of the people in Village No. 3, 

Nangtakhian Subdistrict, Mueang District, Samutsongkhram Province Overall is at a high level. When 

considering in each aspect found that the aspect which is important in the highest level is Physical aspects 

The process sequence and the level of importance at the high level are marketing promotion, personnel, 

price, product. And the distribution channels respectively 

 

Keywords: Service, Village fund 
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บทนํา 

 กองทุนหมู่บ้าน เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนละ 1 ลา้นบาท เป็นการจดัสรรเงินของกองทุนให้แก่ กองทุนหมู่บา้น เพื่อนาํ ไปให้สมาชิกของ

กองทุนหมู่บา้นกูย้ืม เพื่อพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้เพิ่มรายได ้หรือลดรายจ่ายของสมาชิก หรือ

เพื่อสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุน

หมู่บา้นนั้น 

 จากเหตุผลดงักล่าวขั้นตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

กองทุนหมู่บา้น ของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม ว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นเพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึน และใชเ้ป็น

ขอ้มูลสาํหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนพฒันาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการกองทุนหมู่บา้น 

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกและจูงใจใหเ้ลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นเพิ่มมากข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้น ของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนาง

ตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้น ของประชาชนในหมู่ 3 

ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ตวัแปรอิสระ คือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน  

ตัวแปรตาม คือ 

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

สมาชิกของกองทุนหมู่บา้นในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การทาํวิจยัคร้ังน้ีเร่ิมทาํการวิจยั  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.  สามารถนําผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการของกองทุนหมู่บ้านให้มี

ประสิทธิภาพท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

กรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการให้บริการ 

กุลธน ธนาพงศธ์ร (2530 อา้งถึงใน ทนัดร ธนะกูลบริภณัฑ,์ 2552, หนา้ 303) การให้บริการ คือ 

การปฏิบติัรับใชห้รือการให้ความสะดวกต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มหน่ึงจะเสนอให้คนอีกกลุ่มหน่ึงเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย ความตั้งใจและความเอาใจใส่ของผูใ้ห้บริการต่อการบริการนั้น ๆ 

รวมถึงการใหบ้ริการท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 

แนวความคดิส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539 อา้งถึงใน รัชฎาภรณ์ พรมมิรัตนะ. 2553, น. 9-10) ไดก้ล่าวถึง

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Philip Kotler ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรทางการตลาดว่า เป็นตวัแปรท่ีสามารถ

ควบคุมไดใ้นการเลือกซ้ือสินคา้และตอ้งนามาใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

(Target Market) เป็นหลกั โดยส่วนประสมการตลาดจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี  

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสามารถสนองความจาํเป็นและความต้องการของลูกค้า ได้

ผลิตภณัฑอ์าจเป็นคุณสมบติัท่ีแตะตอ้งไดแ้ละแตะตอ้งไม่ได ้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพการสมรส 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

5. อาชีพ 

6. รายไดต่้อเดือน 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการกองทุนหมู่บ้าน  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

5. ดา้นบุคลากรท่ีใหบ้ริการ 

6. ดา้นกระบวนการ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปรอสิระ 
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2.ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีกาํหนดมูลค่าไดใ้นการแลกเปล่ียนหรือบริการ  

3.การกระจายผลิตภณัฑ ์(Place or Distribution) หมายถึง ทาํเลท่ีตั้งหรือกิจกรรม  

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้าํหน่ายและตลาดเป้าหมาย

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแจง้ข่าวสาร หรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ  

5.ดา้นบุคคล (People) หมายถึง พนกังานท่ีทาํงานเพื่อก่อประโยชน์ใหแ้ก่องคก์รต่างๆ นอกจากน้ี

บทบาทอีกอยา่งหน่ึงของบุคลากรท่ีมีความสาํคญั คือ การมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็น

ส่ิงสาคญัท่ีจะทาใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความผกูพนักบัองคก์รในระยะยาว 

6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ส่ิงท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดจ้ากการ

เลือกใช ้สินคา้และ/หรือบริการขององคก์ร เป็นการสร้างความแตกต่างอยา่งโดดเด่น และมี 

7.ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัใน

ดา้นการบริการท่ีนาํเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการใหบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ชุติมณฑน์ วงษ์คาหาร (2559) ศึกษาเร่ือง ความสําเร็จในการนาํนโยบายการยกระดบักองทุน

หมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัแห่งความสําเร็จในการนาํนโยบายการยกระดบักองทุนหมู่บา้นเป็นสถาบนั

การเงินชุมชนไปปฏิบติัของสถาบนัการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 และเสนอแนะแนวทางในการพฒันา

กองทุนหมู่บา้นให้เป็นสถาบนัการเงินชุมชนการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการวิจยัเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ีปัจจยัท่ีแห่งความสาเร็จใน

การนาํนโยบายยกระดบักองทุนหมู่บา้นเป็นสถาบนัการเงินชุมชนไปปฏิบติัของสถาบนัการเงินชุมชนปาก

เกร็ดร่วมใจ 2 คือปัจจยัดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายมีความชดัเจนคณะกรรมการมีความรู้

ความเขา้ใจในเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของนโยบายการยกระดบักองทุนหมู่บา้นเป็นสถาบนัการเงิน

ชุมชน วา่เป็นแหล่งเก็บออมเงินท่ีมีความมัน่คง ปลอดภยัและมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นแหล่งเงินทุน 

เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดบับุคคล ครัวเรือน และชุมชนเสริมสร้าง

สวสัดิการ และสวสัดิภาพของชุมชน เสริมสร้างวินยัทางการเงินและให้คาํปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 

และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ร่วมกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและคณะกรรมการยงัมี

การสร้างความเขา้ใจให้กบัสมาชิกเพื่อยึดถือและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนัทาให้สถาบนัฯ สามารถ

กาํหนดภารกิจท่ีชดัเจน มีการมอบหมายงาน กาํหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย อนัเป็นแนวทางให้

การประสานการทางานทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยง่าย ส่งผลให้การนํานโยบายไปปฏิบติัประสบ

ผลสาํเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

เจษฎา จุลวรรณโณ (2557)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นวงัศิลา หมู่

ท่ี 13 ตาํบลทรายขาวอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการดาํเนินงานกองทุน
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หมู่บา้นวงัศิลา หมู่ท่ี 13 ตาํบลทรายขาว อาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นวงัศิลาจาํนวน 15 คน และสมาชิกกองทุนหมู่บา้นวงัศิลา จานวน 100 คน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบว่า ระดบัการประเมินผลการดาํเนินงานกองทุน ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ด้านส่วนของ

ผลผลิต ส่วนใหญ่ในระดบัมาก คือ ประชาชนในชุมชนมีเงินออมมากข้ึน, กองทุนหมู่บา้นสามารถแกไ้ข

ปัญหาดอกเบ้ียสูงจากเงินกูน้อกระบบ, นโยบายกองทุนหมู่บา้นทาํให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการดาํเนินการและการบริหารจดัการกองทุน เร่ิมจากร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตาม 

ตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์, กองทุนหมู่บา้นไดเ้สริมสร้างเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บา้นใหดี้ข้ึน, 

และกองทุนหมู่บา้นทาให้เกิดการเช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน 

ตามลาํดบั  ดา้นปัจจยันาํเขา้ พบว่า ส่วนใหญ่ความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก คือคณะกรรมการมี

ความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการกองทุน, คณะกรรมการจาํนวน 9-15 คน ท่ีไดรั้บการคดัเลือก 

เป็นจานวนท่ีมีความเหมาะสม, จาํนวนเงินกองทุน มีเพียงพอกบัความตอ้งการกูเ้งินของสมาชิก, สถานท่ี

ทาํการ อุปกรณ์ เอกสารคู่มือต่าง ๆ สําหรับใชใ้นการบริหารจดัการกองทุนมีความเพียงพอ, และระเบียบ

กองทุนหมู่บา้นมีความชดัเจน เหมาะสมกบัการใชป้ฏิบติัของสมาชิกกองทุนตามลาํดบั 

แจ่มจนัทร์ ศรีจนัทร์, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2553) ศึกษาเร่ือง การดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาบล

โพธ์ิไทร อาํเภอโพธ์ิไทรจงัหวดัอุบลราชธานีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น

ตาบลโพธ์ิไทร อาํเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือคณะกรรมการกองทุน

หมู่บา้นในเขตตาบลโพธ์ิไทร อาเภอโพธ์ิไทร จงัหวดัอุบลราชธานีจาํนวน 160 คน โดยการสุ่มตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้นภูมิอยา่งเป็นสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั .81 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา/ปวช. สถานภาพสมรส อาชีพ

เกษตรกรรม รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท การดาเนินงานกองทุนหมู่บา้นตาบลโพธ์ิไทร อาํเภอโพธ์ิไทร 

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีความสาํคญัต่อการดาเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการดาเนินงาน

กองทุนหมู่บา้นเรียงลาดบัจากมากไปานอ้ย คือ ดา้นการดาํเนินงาน ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการมี

ส่วนร่วมโดยการดาํเนินงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 3 

ลาํดบัแรก คือ สมาชิกของกองทุนท่ียืน่ขอกูไ้ดรั้บเงินกูจ้ากกองทุนมากกวา่ร้อยละ 75 กองทุนไม่มีเงินขาด

บญัชีและมีระบบการควบคุมป้องกนัทางการเงิน กองทุนมีการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

มากกว่า 2 กิจกรรม เช่น สนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน สนบัสนุนเงินทุนในการจดักิจกรรมในวนั

สาคญั เน่ืองจากปัจจยัในการดาํเนินงานส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนตลอดระยะการดาํเนินงาน ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรได้รับโดยตรงแต่ก็พบว่าการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

คณะกรรมการและสมาชิกท่ีกูย้ืมเงินตอ้งการให้จาํนวนเงินกองทุนหมู่บา้นท่ีภาครัฐให้การสนบัสนุนจาก

เงินกองทุนเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิมเพราะกองทุนยงัตอ้งการเงินลงทุนเพื่อพฒันาอาชีพ สร้างรายได ้ส่วนการ
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ให้กูย้ืมนั้นก็มีการการพิจารณาเป็นไปตามเง่ือนไขและระเบียบของกองทุนหมู่บา้น กองทุนยงัให้ความ

สาคญัในดา้นการสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 

มรรษมน บวัภา (2553)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง:

กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการ

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  ประเมินกระบวนการ

ดาํเนินงานของโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง คนเก็บขอ้มูลโดยใชแ้นวทางการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบวา่ การ

ประเมินผลการดาํเนินงานตามโครงการในภาพรวม  การประเมินกระบวนการดาํเนินงานตามโครงการ 

ปรากฏวา่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง เห็น

วา่กระบวนการดาํเนินงานตามโครงการ ดาํเนินงานไดดี้ โดยเฉพาะในเร่ืองการอาํนวยการ เร่ืองการอธิบาย

หรือแนะนาํรายละเอียดของโครงการของขา้ราชการระดบัอาํเภอผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

สิริวงษ์ เอ่ียมสกุล (2557)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลกองทุนหมู่บา้น ในเทศบาลตาํลโพธ์ิชยั 

อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อติดตามประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นใน

ดา้นปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและปัจจยันาํออก ในเทศบาลตาํบลโพธ์ิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

โดยการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและสมาชิก

กองทุนหมู่บา้น จาํนวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า การดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ ด้านปัจจัยนําออก และด้านกระบวนการ ตามลาํดับ ด้านปัญหาและอุปสรรคในการ

ดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้น ในเทศบาลตาํบลโพธ์ิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย 

เลิศชาย เจตนธรรมจกัร (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค ์: กรณีศึกษาผลกระทบ

ของเคร่ืองแบบ (Uniform) ท่ีมีต่อคนในสงัคม มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา 3 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษา

ท่ีมาของอาํนาจและการควบคุมอตัลกัษณ์ขององคก์รผา่นการสวม ใส่เคร่ืองแบบ ประการท่ีสอง เพื่อศึกษา

ของท่ีมา บทบาท หนา้ท่ีและผลกระทบของเคร่ืองแบบท่ีมีต่อผูค้นในสังคม และประการท่ีสาม เพื่อศึกษา

แนวทางการสร้างสรรค์ตามวิธีวิทยาของทศันศิลป์ และนาํมาถ่ายทอดแนวความคิดจากแรงบนัดาลให้

ออกมาเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยัต่อสาธรณะชน โดยเก็บขอ้มูลจากภาพถ่ายบุคคลท่ีสมใส่

เคร่ืองแบบองคก์รต่างๆ 20 ช้ิน และแบบประเมินความคิดเห็น 100 ชุด ผลการประเมินดา้นความเขา้ใจของ

ผูช้มระหวา่งผลงานศิลปะ กบัแนวความคิดเร่ืองผลกระทบของเคร่ืองแบบท่ีมีต่อคนในสงัคม โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัดีมาก โดยสามารถพิจารณาไดเ้ป็นขอ้ดงัน้ี ดา้นงานศิลปะแสดงถึงแนวความคิดเร่ือง อาํนาจ

ของเคร่ืองแบบท่ีใชใ้นการควบคุมองคก์ร และดา้นงานศิลปะแสดงถึงแนวความคิดเร่ืองผลกระทบของ

เคร่ืองแบบท่ีมีต่ออตัลกัษณ์ของบุคคล 
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วธีิดาํเนินการวจิัย 

เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) 

และใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัย 

กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีอาศยัใน หมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม  จาํนวน  400  คน โดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่

ทราบสัดส่วนประชากรท่ีแน่ชดั (กลัยา วนิชยบ์ญัชา. 2545 : หนา้ 74) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความ

ผิดพลาดสูงสุดท่ียอมให้เกิด 5% หรือ 0.05 ดังนั้น ผูว้ิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้ งในรูปแบบเอกสาร และ

แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อนาํไปจดัทาํและเตรียมขอ้มูลสําหรับ

การวิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลาตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอบเขตดา้นเวลา 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย x� สาํหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้น ของประชาชน

ในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สําหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุน

หมู่บา้น ของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ด้านเพศ พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่ีตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจาํนวน 400 คน เป็นเพศชาย  จาํนวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00  และเพศหญิง  จาํนวน  188  

คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00  ดา้นอายุ พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31 - 40 ปี  
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จาํนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.2  รองลงมาคือ  20 – 30 ปี จาํนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.0 , 41 – 

50 ปี  จาํนวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ 19.5, 51 – 60 ปี จาํนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5, ตํ่ากว่า 20 ปี 

จาํนวน 33  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.30 และ 61 ปีข้ึนไป จาํนวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.5  ตามลาํดบั ดา้น

สถานภาพ พบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีตอบแบบสอบถาม สถานภาพสมรส  จาํนวน  213  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 53.3, รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  และมีสถานภาพหย่าร้าง/

หมา้ย  จาํนวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้น

ท่ีตอบแบบสอบถาม มีระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนตน้  จาํนวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.7 

รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน  103  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.8, ระดบั

การศึกษาสูงสุดปริญาตรี จาํนวน  57 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.2, ระดบัการศึกษาสูงสุดตํ่ากว่าประถมศึกษา  

จาํนวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 12,ระดบัการศึกษาสูงสุด ปวช. จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0, ระดบั

การศึกษาสูงสุดปวส. จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 และระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี  

จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั ดา้นอาชีพ พบวา่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีตอบแบบสอบถาม  

มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย  จาํนวน  155  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน/

รับจา้ง จาํนวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.3, พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราการ จาํนวน  53 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 13.2, พ่อบา้น/แม่บา้น  จาํนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 8 และนิสิต/นกัศึกษา  จาํนวน 23 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.7 ตามลาํดบั ดา้นรายได ้พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บา้นท่ีตอบแบบสอบถาม  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 10,000 – 20,000 บาทจาํนวน  202  คน  คิดเป็นร้อยละ 50.5  รองลงมาคือ ตํ่ากว่า 10,000 บาท 

จาํนวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.5 , 20,001 – 30,000 บาท จาํนวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.8,  และ 

30,001 บาทข้ึนไป  จาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นของประชาชน

ในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มีองคป์ระกอบ 7 ดา้น ดว้ยค่าเฉล่ีย  x� และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นของประชาชนใน

หมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.12) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ

ดา้นกระบวนการ (x� = 4.26, x� = 4.21) ตามลาํดบั และดา้นท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดดา้นบุคคลากร ดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (x� = 4.19,  x� 

= 4.17, x� = 3.98, x� = 3.96, x� = 3.90) ตามลาํดบั 
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สรุปผลการวจิัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการกองทุนหมู่บา้นของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนาง

ตะเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม มีสมาชิกผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สมาชิกกองทุน

หมู่บา้นท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  จาํนวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.00  และเพศหญิง  

จาํนวน  188  คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00  ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 40 ปี  จาํนวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.2  

รองลงมาคือ  20 – 30 ปี จาํนวน  100  คน  คิดเป็นร้อยละ 25.0 , 41 – 50 ปี  จาํนวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ 

19.5, 51 – 60 ปี จาํนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.5, ตํ่ากวา่ 20 ปี จาํนวน 33  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.30 และ 

61 ปีข้ึนไป จาํนวน 22  คน  คิดเป็นร้อยละ  5.5  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  จาํนวน  213  คน  

คิดเป็นร้อยละ 53.3, รองลงมามีสถานภาพโสด จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  และมีสถานภาพหยา่

ร้าง/หมา้ย  จาํนวน  57  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษา

ตอนตน้  จาํนวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษาสูงสุดมธัยมศึกษาตอนปลาย 

จาํนวน  103  คน  คิดเป็นร้อยละ  25.8, ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญาตรี จาํนวน  57 คน  คิดเป็นร้อยละ 

14.2, ระดบัการศึกษาสูงสุดตํ่ากวา่ประถมศึกษา  จาํนวน  48  คน  คิดเป็นร้อยละ 12,ระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปวช. จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0, ระดบัการศึกษาสูงสุดปวส. จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

และระดบัการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี  จาํนวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย  จาํนวน  155  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ พนกังานบริษทัเอกชน/

รับจา้ง จาํนวน  137  คน  คิดเป็นร้อยละ  34.3, พนกังานรัฐวิสาหกิจ/รับราการ จาํนวน  53 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 13.2, พ่อบา้น/แม่บา้น  จาํนวน  32  คน  คิดเป็นร้อยละ 8 และนิสิต/นกัศึกษา  จาํนวน 23 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 5.7 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทจาํนวน  202  คน  คิดเป็นร้อย

ละ 50.5  รองลงมาคือ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จาํนวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.5 , 20,001 – 30,000 บาท 

จาํนวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.8,  และ 30,001 บาทข้ึนไป  จาํนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามลาํดบั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการกองทุนหมู่บา้นของประชาชนในหมู่ 3 ตาํบลนางตะเคียน 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม  

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ตามลาํดบั และดา้นท่ีมีความสาํคญัอยู่ในระดบั

มาก คือ ด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคคลากร ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์ และ ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่าย 
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อภิปรายผลการวจิัย 

 

1.  ด้านผลติภัณฑ์   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

คือ มีความปลอดภยัในการใชบ้ริการ มีความสะดวก สบาย รวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูล และมีรูปแบบการ

ให้บริการท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน เขา้ใจง่าย ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชุติมณฑน์ วงษ์คาหาร 

(2559) ศึกษาเร่ือง ความสาํเร็จในการนาํนโยบายการยกระดบักองทุนหมู่บา้นเป็นสถาบนัการเงินชุมชนไป

ปฏิบติั: กรณีศึกษา สถาบนัการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2  

2.  ด้านราคา 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 

คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับบริการท่ีได้รับ อัตราเบ้ียปรับมีความ

เหมาะสม และอตัราดอกเบ้ียมีความเหมาะสมเม่ือเปรียเทียบกบัแหล่งเงินกู ้ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ เจษฎา จุลวรรณโณ (2557)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นวงัศิลา 

หมู่ท่ี 13 ตาํบลทรายขาวอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี  

3.  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก 

คือ ช่วงวนั และเวลาท่ีให้บริการมีความเหมาะสม (บริการทุกวนัท่ี 5 ของเดือน เวลา 9.00 น. - 15.00 น.) 

สามารถเดินทางมาใชบ้ริการของกองทุนหมู่บา้นสะดวก มีความเหมาะสม และ มีจุดบริการเพียงพอต่อการ

ให้บริการแก่สมาชิก ตามลาํดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจษฎา จุลวรรณโณ (2557)  ศึกษาเร่ือง การ

ประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นวงัศิลา หมู่ท่ี 13 ตาํบลทรายขาวอาํเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี  

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ มีรายการส่งเสริมการใชบ้ริการอย่างสมํ่าเสมอ เช่นแจกขา้ว แจกนํ้ ามนัพืช เป็นตน้ ส่วนขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ มีการปรับเพื่มวงเงินกูส้าํหรับโอกาสต่างๆ ให้แก่สมาชิก อยา่งสมํ่าเสมอ 

และมีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น ผา่นทาง Facebook เป็นตน้ตามลาํดบั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แจ่มจนัทร์ ศรีจนัทร์, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (2553) ศึกษาเร่ือง การดาํเนินงาน

กองทุนหมู่บา้นตาํบลโพธ์ิไทร อาํเภอโพธ์ิไทรจงัหวดัอุบลราชธานี  

5.  ด้านบุคคลากร   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ บุคคลากรท่ีให้บริการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สุภาพ และมีความเต็มใจการให้บริการ  ส่วนขอ้ท่ีมี

ความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก คือ บุคคลากรท่ีใหบ้ริการมีความรับผดิชอบดูแล เอาใจใส่ รวมถึงอาํนวยความ

สะดวกในการให้บริการสมาชิก ตั้งแต่เร่ิมติดต่อจนกระทั้งเสร็จส้ินกระบวนการ บุคคลากรท่ีให้บริการมี
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จาํนวนเพียงพอ เหมาะสมกบัการให้บริการ และ บุคคลากรท่ีให้บริการสามารถให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา 

ตอบ คาํถาม จดัหาขอ้มูล รวมถึงแก้ไขปัญหาถูกตอ้งตรงตามท่ีสมาชิกกองทุนตอ้งการ ตามลาํดบั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มรรษมน บวัภา (2553)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บา้น

และชุมชนเมือง:กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการ

ดาํเนินงานตามโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

ประเมินกระบวนการดาํเนินงานของโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง คนเก็บขอ้มูลโดยใชแ้นว

ทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการ 

6.  ด้านกระบวนการ   

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด คือ มีระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการใหบ้ริการท่ีง่าย ไม่ยุง่ยาก หรือซบัซอ้น และกระบวนการ

ขอเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้นสะดวกมีความเหมาะสม ตามลาํดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 

คือ กระบวนการขอกูเ้งินสะดวก มีความเหมาะสม, ระยะเวลาไดรั้บเงินหลงัจากยื่นเร่ืองของกูเ้งินมีความ

เหมาะสม, วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บมีความเหมาสม (กาํหนดให้กูไ้ด ้20 เท่าของเงินหุ้น หรือ 30 เท่าของเงิน

สัจจะ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) และขั้นตอนในการเขา้ใช้บริการกองทุนสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน 

ตามลาํดบั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สิริวงษ ์เอ่ียมสกุล (2557)  ศึกษาเร่ือง การประเมินผลกองทุน

หมู่บา้น ในเทศบาลตาํลโพธ์ิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัหนองคาย  

7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ   

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความสําคญัอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด คือ บุคคลากรของกองทุนแต่งกายเรียบร้อย มีความเหมาะสม อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการให้บริการมีความ

เหมาะสม บรรยากาศภายในสถานท่ีให้บริการกองทุนมีความเหมาะสม สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด 

ปลอดภยั และเหมาะสม บุคลากรของกองทุนให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา ตอบคาํถาม จดัหาขอ้มูล รวมถึง 

แก้ไขปัญหาถูกตอ้งตรงตามท่ีสมาชิกตอ้งการ ตามลาํดบัซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เลิศชาย เจตน

ธรรมจักร (2555) ศึกษาเร่ือง การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลกระทบของเคร่ืองแบบ 

(Uniform) ท่ีมีต่อคนในสงัคม  
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 

 

ด้านผลติภัณฑ์  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  หน่วยงานควรเพิ่มความปลอดภยัในการใชบ้ริการ และ เพิ่มความสะดวก 

สบาย รวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูล กล่าวคือ หน่วยงานตอ้งเพิ่มความมัน่ใจแก่สมาชิกดา้นความปลอดภยัใน

การฝากเงิน กูเ้งิน โดยการจดัทาํสมุดบญัชีเงินฝากแก่สมาชิก และควรปรับระบบใหมี้การโอนเงินออนไลน์

เขา้บญัชีกองทุนโดยตรงเลย สามารถตรวจสอบเงินเขา้ เงินออกได ้เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

และยงัเพิ่มความสะดวก สบาย รวดเร็ว ในการเขา้ถึงขอ้มูล  

ด้านราคา   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกบับริการท่ีไดรั้บ 

กล่าวคือ ปัจจุบนั หลายๆสถาบนัการเงินไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเขา้แลว้ หน่วยงานกองทุนควรปรับปรุง

จากเรียกเก็บค่าธรรมเนียนมแรกเขา้ เป็นฝากเงินขั้นตํ่าแทน นอกจากสมาชิกไดล้ดภาระค่าธรรมเนียมแลว้ 

หน่วยงานกองทุนยงัไดเ้พิ่มเงินมาหมุนเวียนในกองทุนอีกดว้ย  

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  ช่วงวนั และเวลาท่ีให้บริการมีความเหมาะสม (บริการทุกวนัท่ี  5 ของ

เดือน เวลา 9.00 น. – 15.00 น.) กล่าวคือ หน่วยงานควรปรับปรุงระบบการทาํธุรกรรมการเงินผ่านทาง

ออนไลน์ สมาชิกสามารถเขา้ใชบ้ริการไดต้ลอด 24 ชม. โดยกาํหนดใหเ้ขา้พบหน่วยงานไดเ้ฉพาะวนัและ

เวลาเหมือนเดิม คือทุกวนัท่ี 5 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางการทาํธุรกรรมทางการเงิน

แก่สมาชิกมากยิ่งข้ึน โดยสมาชิกบางเดือนอาจมีธุระ ไม่สามารถเดินทางมายงัหน่วยงานไดต้ามวนัและ

เวลากาํหนดได ้กส็ามารถฝากเงิน หรือจ่ายชาํระเงินกู ้ผา่นมือถือได ้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด   

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  มีรายการส่งเสริมการใชบ้ริการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แจกขา้ว แจกนํ้ ามนั

พืช เป็นตน้ กล่าวคือ หน่วยงานควรเพิ่มความถ่ีของการจดัรายการส่งสริมการใชบ้ริการจากปีละ 1 คร้ัง 

เป็นปีละ 2 คร้ัง โดยอาจลดตน้ทุนของสินคา้ท่ีจดัรายการลง นอกจากน้ี ควรมีการจดักิจกรรมจดัอนัดบัผู ้

จ่ายชาํระเงินกูดี้เด่น และมอบของรางวลัให้ เพื่อเพิ่มขวญัและกาํลงัใจแก่สมาชิกให้เขา้มาเลือกใชบ้ริการ 

และจ่ายชาํระเงินกูม้ากยิง่ข้ึน เป็นการเพิ่มปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

ด้านบุคคลากร  

ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง  คือ  บุคคลากรท่ีให้บริการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี สุภาพ และมีความเต็มใจการ

ให้บริการ กล่าวคือ หน่วยงานตอ้งลดอตัราการพบปะ ระหว่างบุคคลากร กบั สมาชิก โดยการปรับปรุง

ระบบใหมี้การทาํธุรกรรมการเงินผา่นทางออนไลน์ สมาชิกสามารถดาํเนินการฝากเงินสจัจะ จ่ายชาํระเงิน

ตน้พร้อมดอกเบ้ียเงินกูง่้าย ๆ ไดต้นเอง ลดการพบเจอกบับุคลากรให้มากท่ีสุด ซ่ึงหากในอนาคตมีการ

ให้บริการแก่สมาชิกเป็นจาํนวนมาก และในวนันั้นมีสภาวะแวดลา้มภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดเ้ช่น 
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อากาศร้อน อบอา้ว ฝนตก ฟ้าร้อง เสียงดงั รถติด เป็นตน้ อาจเป็นเหตุทาํใหบุ้คคลากรของหน่วยงานอาจมี

พฤติกรรมท่ีไม่สุภาพ ส่งผลกระทบความรู้สึกท่ีไม่ดีทั้ง 2 ฝ่าย แต่หากสมาชิกสามารถดาํเนินธุรกรรมต่าง 

ๆ ดว้ยตนเองได ้จะเป็นการลดปัญหาดงักล่าวน้ีในอนาคตได ้ 

ด้านกระบวนการ   

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง  คือ  มีระเบียบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการให้บริการท่ีง่ายไม่ยุ่งยาก หรือ

ซบัซ้อน กล่าวคือ หากหน่วยงานกองทุนสามารถเพิ่มระดบัความง่ายในส่วนของกฎระเบียบและขั้นตอน

ต่าง ๆ ใหก้ารใหบ้ริการ ไม่ยุง่ยาก หรือซบัซอ้นอีก โดยการ ปรับปรุงระบบใหส้ามารถดาํเนินธุรกรรมทาง

ออนไลน์ สมาชิกสามารถฝากเงินสัจจะ ชาํระเงินตน้ ดอกเบ้ียเงินกูง่้าย ๆ เพียงปลายน้ิวสัมผสั จากเดิมท่ี

สะดวกอยูแ่ลว้ กเ็พิ่มระดบัใหส้ะดวกยิง่ข้ึน สร้างความประทบัใจแก่สมาชิกใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ  

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ บุคคลากรของกองทุนแต่งกายเรียบร้อย มีความเหมาะสม กล่าวคือ 

หน่วยงานต้องมีชุดยูนิฟอร์ม เม่ือถึงช่วงวนั และเวลาท่ีต้องปฏิบติังานบริการสมาชิก บุคคลากรของ

กองทุนตอ้งเป็นยูนิฟอร์มเดียวกนัทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อย เน่ืองจากความคิดเห็น

ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั ทางดา้นบุคคลากรของกองทุนมองว่า การแต่งตวัแบบน้ีสุภาพ และเรียบร้อย

แลว้ แต่ทางด้านสมาชิกบางคนอาจมีความคิดเห็นเหมือนกนั หรือต่างกนัก็เป็นได้ หากสมาชิกท่ีเป็น

ผูสู้งอายุหัวโบราณ อาจมองว่ายงัสุภาพไม่เพียงพอก็ย่อมได ้ดงันั้น การแต่งกายท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนั

ทั้งหมดจะลดปัญหาความคิดเห็นแต่งต่าง เป็นการเพิ่มปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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