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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของ
ประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ 1.การวางแผนงาน 2.การ
ปฏิบัติงานตามแผน 3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 4.การพัฒนาปรับปรุง โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและจุดมุ่งหมายการเป็นสมาชิก
กองทุน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จ านวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.79  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
และเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5000 บาท/เดือนมีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกกองทุนคือ 
เพื่อใช้เป็นแหล่งกู้เงินในยามฉุกเฉิน  

โดยการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 ต าบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยรวมแล้วมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน
งาน และมีความเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านการพัฒนาปรับปรุง, ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและด้าน
การปฏิบัติงานตามแผน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ; กองทุนหมู่บ้าน 
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ABSTRACT 
 The research of Management of the Village Fund in Khaokeawsrisomboon Sub-
District Thungsaliam District Sukhothai Province Area. The factors of research included are 
Planning, Implementation of the plan, Performance audit, Improvement and Development. 
That are classified by Personal factors were including Sex, age, status, Education, occupation, 
average monthly income and fund membership purpose. The sample used in this research 
amount of 180 peoples. The research instrument was the questionnaire with a confidence 
value equivalent to 0.79. Statistics used were percentage, mean and standard deviation. 
The results found that The results reveal that the majority of the samples were females 
(64.4%), aged from 51- 60 (30.0%), married (68.8%), completed lower high school certificate 
(34.3%), occupation were general employment and farmers (72,50%), and earned less than 
5,000 baht (48.3%) and The purpose of membership of funds is to finance emergency loans. 

The research of Management of the Village Fund in Khaokeawsrisomboon Sub-
District Thungsaliam District Sukhothai Province Area. The subjects rated the planning states 
of the village funds at a highest level, and then the subjects high level were Implementation 
of the plan, Performance audit, Improvement and Development. 
 
Keywords: Management; Village Fund 
 
บทน า   

กองทุนหมู่บ้านได้ก่อตั้งขึ้นมาตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล และด าเนินงานมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 20 ปี บางช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีแนวคิดที่จะ
ยกเลิกนโยบายกองทุนหมู่บ้านแต่ด้วยความส าเร็จและเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านจึงส่งผลให้กองทุนหมู่บ้าน
สามารถด าเนินงานมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบัน “กองทุนหมูบ้าน” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” เป็นโครงการที่รัฐบาลได้จัดสรรเงินให้แก่หมู่บ้านๆ ละ 1 ล้านบาท เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือเป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนเพื่อสร้างอาชีพ 
อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 

จะเห็นได้ว่านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นนโยบายกระจายอ านาจที่เป็น
รูปธรรมนโยบายหนึ่งของเกือบทุกรัฐบาลเพื่อต่อสู้กับปัญหาความยากจนของประชาชนส่ วนใหญ่ที่ก าลัง
เผชิญอยู่ และมีบทบาทอิทธิพลอย่างสูงต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 

อย่างไรก็ตามในหลายพื้นที่ยังพบว่ายังมีปัญหาในการด าเนินงานอยู่จึงท าให้กองทุนไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก การไม่มีวินัยในการช าระเงินให้ตรงตามเวลาและน า
เงินไปใช้ประกอบอาชีพไม่ตรงตามที่ได้แจ้งไว้ ท าให้เกิดปัญหาในการช าระเงินคืนในภายหลัง ขาดการสื่อสาร
ประชุมชี้แจงกับสมาชิกท าให้สมาชิกยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของเงินทุน สมาชิกเข้าใจว่าเป็นเงินของ
รัฐบาลหากไม่มีเงินจ่ายก็ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยก่อนหรือหากเงินหมดทางรัฐจะเอามาให้ใหม่อีกซึ่งเป็นความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง  
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จึงท าให้ผู้ศึกษาวิจัยเกดิความสนใจในเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชน ต าบล
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย” ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกองทุน
หมู่บ้านอย่างไร มีการวางร่วมกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร มีการร่วมมือการปฏิบัติงานตามแผน
อย่างไร มีการตรวจสอบการด าเนินงานร่วมกันอย่างไร การร่วมพัฒนาปรับปรุงกองทุนอย่างไรและมากน้อย
เพียงใด เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปแก้ไข
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและความส าคัญที่แท้จริงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ มีการพัฒนาในทางที่ถูกที่เหมาะสม เพื่อความผาสุกของประชาชน
และความเจริญในการด าเนินชีวิตของหมู่บ้านต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  
อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาคุณภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 
จุดมุ่งหมายการเป็นสมาชิกกกองทุน 
 ตัวแปรตาม คือ 
 การบริหารจัดการคุณภาพงาน (PDCA) ได้แก่ 4 ขั้น ดังนี้ 1. การวางแผนงาน, 2. การปฏิบัติงาน
ตามแผน, 3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน, 4. การพัฒนาปรับปรุง 
 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ของต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 
  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงคุณภาพของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ของ

ประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
2. เพื่อน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการการ

ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้เกดิความพึงพอใจ และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
และมีศักยภาพ เพิ่มความยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านต่อไป 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 
การบริหาร & การจัดการ (Administration & Management) 
การบริหาร (Administration) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและแผนงาน 

ตลอดจนการกากับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า ความส าเร็จที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับนโยบายและแผนที่วางไว้  
การจัดการ (Management) เป็นกระบวนการของการน าเอานโยบายและแผนงานไปปฏิบัติให้

บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในขั้นของการบริหาร 
โดยมีแนวคิดการบริการจัดการในแบบต่างๆ ยกตัวอย่างคือ แนวคิดการจัดการแบบคลาสสิก , 

แนวคิดการจัดการเชิงพฤติกรรม 

การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

1. การวางแผนงาน 
2. การปฏิบติังานตามแผน 
3. การตรวจสอบการปฏิบติังาน 
4. การพฒันาปรับปรุง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. จุดมุ่งหมายการเป็น

สมาชิกกองทุน 
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โดยแนวคิดการจัดการแบบคลาสสิก ซึ่งประกอบไปด้วย 3 แนวคิดหลัก 
1. แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 
2. แนวคิดการจัดการองค์การแบบระบบราชการ 
3. แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการ  

 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
 W. Edward Deming เป็นผู้คิดค้นแนวคิด การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ จากวงการอุตสาหกรรมสินค้าที่สามารถผลิตและ
ขายได้ทุกชนิด ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนาคุณภาพขององค์กรขั้นพื้นฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอนงานเพื่อสร้าง
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ หรือกระบวนการท างานของทุกสาขาวิชา รวมถึงการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
 Dr. William Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart 
ในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้น า
พัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle 
(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552) 

Dr. William Edwards Deming มีความเชื่อว่า คุณภาพสามารถปรับปรุงได้ จึงเป็นแนวคิด ของ
การพัฒนาคุณภาพงานขั้นพื้นฐาน เป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานเพื่อสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามี
คุณภาพดี การให้การบริการดี หรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุกๆสาขา 
วิชาชีพแม้กระทั่งการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เครื่องมือนี้คืออะไร / มีองค์ประกอบอะไรบ้างดังนี้ 

PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 
P (Plan)  คือ    ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย การ 

             แก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา 
D (Do)    คือ    ขั้นตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ 
C (Check)   คือ   ขั้นตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล 
A (Action)    คือ    การก าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
 

  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

 เฮ้าเซอร์ และ ดันแคน (Philip H. Hauser and Dudley Duncan อ้างถึงใน สลักจิต ภู่ประกร, 
2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาถึงขนาด (Size) การกระจายตัว (Distribution) 
และองค์ประกอบของประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ได้แก่ การเกิด การตาย การย้าย
ถิ่น และการเปลี่ยนแปลงฐานทางสังคม (Social mobility) จากค านิยามท าให้ทราบว่าการศึกษาเรื่อง
ประชากรเป็นสิ่งส าคัญมากเนื่องจากลักษณะและองค์ประกอบที่แตกต่างของประชากรเป็นพื้นฐานในการที่
จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของประชากรในด้านต่างๆ ดังนั้น การเรียนรู้และท าความเข้าใจใน
วิชาประชากรศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างมากส าหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อให้
การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคประสบความส าเร็จ จึงต้องอาศัยแนวคิดทางประชากรศาสตร์เป็น
ส่วนช่วยในการก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ของปัจจัยที่จะท าการศึกษา 
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักองทุนหมู่บ้าน 
 ความเป็นมาของนโยบาย (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2544, หน้า 1 - 6) นโยบายจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 รัฐบาล
ภายใต้การน าของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรได้ประกาศให้นโยบายจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็นหนึ่งใน 9 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องด าเนินการโดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบการบริหารจัดการเงินกอง ทุนหมุนเวียนและชุมชนเมืองกันเอง 
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547 มาตรา 3 ได้ให้ความหมายของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้ 

“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือเขตพื้นที่อื่น 

ทั้งนี้โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ

กองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ 

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี  
ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีดังนี้ 
1. เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2. ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 
3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม 
5. กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

 
 ข้อมูลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 ประชากรในต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม โดยทั่วไปจะตั้งบ้านเรือนเรียงตามถนน มี
จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 2,378 ครัวเรือน ประชากร 7,990 คน ชาย 3,944 คน หญิง 4,040 คน ประชากร
ที่ท าการเกษตรที่อยู่ในวัยแรงงานมีประมาณ ร้อยละ 41 รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24 
ส่วนวัยเด็กมีประมาณ ร้อยละ 35ทางด้านการศึกษา จ านวนเกษตรกรที่จบภาคบังคับร้อยละ 45 ผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ร้อยละ 20 จ านวนผู้จบการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 
11 และผู้ก าลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ร้อยละ 24  

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆจะท าเหมือนกันและ
ไม่มีปัญหาในการรวมกลุ่ม 

ในต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร้อยละ 41.60 ของครัวเรือน ประชากรประกอบอาชีพ เกษตร 
โดยเฉพาะการปลูกข้าว, พืชไร่ รายได้เฉลี่ยจากการประกอบอาชีพเกษตร กรรมประมาณ 48 ,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี 

กองทุนหมู่บ้าน จ านวน 11 หมู่บ้าน เป็นเงิน 15,000,000 บาท ผลการด าเนินงาน  
แต่ละหมู่บ้านประชาชนกู้ยืมเงินจากกองทุน 85% ของยอดเงินทั้งหมด เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กู้ยืม 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย ,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2562) ศึกษาเรื่อง การบริหาร

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับดีมาก:กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นกองทุนที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนนั้นๆ ได้ หากได้มีการน าเอา
หลักการบริหารจัดการกองทุนที่ดีมาใช้ รวมไปถึงการที่กองทุนมีผู้น าที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถ และ
การได้รับความร่วมมือจากสมาชิกและชุมชน สิ่งทั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
บริหารจัดการของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถบรรลุเป้าหมายและจุประสงค์ที่วางเอาไว้
ได้ และจากการศึกษาวิจัย ท าให้ได้มาซึ่งแนวทางการบริหารจัดการใน 4กระบวนการ ได้แก่ แนวทางการ
บริหารจัดการด้านผู้น า, แนวทางการบริหารจัดการด้านการมีส่วนร่วม, แนวทางการบริหารจัดการด้านการ
จัดสรรผลประโยชน์ และแนวทางการบริหารจัดการด้านการเข้าถงึและการตรวจสอบข้อมูลกองทนุ แนวคิดที่
ได้จากการศึกษานี้จะสามารถช่วยสร้างแนวทางในการบริหารที่ประสบความส าเร็จได้ต่อไปในอนาคต 

แจ่มจันทร์ ศรีจันทร์, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า โดยรวมมีการด าเนินงานในระดับมาก โดย
สามารถพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหาร
จัดการและด้านการมีส่วนร่วม แยกตามด้านการด าเนินงาน พบว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่
ในระดับดีกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้าน
การบริหารจัดการมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก และการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

บุญคลอง เรืองแสน,คะนอง พิลุน.(2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขต
อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.วารสารการเมืองการปกครอง ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้านการวางแผน พบว่า นโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายที่รัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้
ยากจนอย่างแท้จริง และคิดว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้ บุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน จะเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งชุมชนเลือกกันเอง และด้านการจัดองค์ กร พบว่า การ
พิจารณารับสมาชิก การพิจารณาการกู้ยืม การช าระเงินคืน การท าบัญชีและการตรวจสอบเงินกองทุน 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เห็นว่ากรรมการกองทุน ทราบกระบวนการด าเนินการเป็นอย่างดีแล้ว ส่วนด้าน
การอ านวยการ พบว่า กองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สามารถสร้ างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่ ชุมชนนั้น มีความเห็นว่าขณะนี้ชาวบ้านมักจะใช้เงินผิดประเภท ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
กู้เงิน ด้านการควบคุม พบว่า การพิจารณารับสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ผู้สมัครเป็น
สมาชิกต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในชุมชนครบ 1 ปี แต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วลาออก จะมาสมัครสมาชิกใหม่อีกต้อง
ลาออกไปแล้วครบ 2 ปี 
 สุภาชนก เหล็กกล้า, ผศ.ดร.ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก. (2556) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นรายด้าน ด้านการตัดสินใจ พบว่า การมีส่วนได้เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีและประชุมวิสามัญประจ าปี อย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากพื้นที่ที่ สมาชิกเข้าร่วม
ประชุมนั้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนสามารถเดินทางได้สะดวก ด้านการด าเนินกิจกรรม การมีส่วนน าเงินมา
คืนตามก าหนดทุกครั้ง เนื่องจากคณะกรรมการมีการปลูกจิตส านึกแก่สมาชิกกองทุนในการสร้างวินัยในการ
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ออมเงิน มีการก าหนดข้อตกลงระหว่างกันในการส่งเงินตามก าหนด ด้านการรับผลประโยชน์ พบว่า การมี
ส่วนรับผลประโยชน์จากเงินปันผลจากกองทุนสม่ าเสมอ เนื่องจากการที่สมาชิกส่งเงินตามก าหนดจึงสามารถ
น าเงินของสมาชิกไปหาผลประโยชน์โดยน าออกให้สมาชิกที่มีวินัยทางการเงินที่ดีแต่ต้องการกู้ยืมและน าเงิน
บ้างส่วนที่เหลือไปหาประโยชน์โดยการน าฝากธนาคารโครงการพิเศษต่างๆ ของธนาคาร ตามความเหมาะสม 
จึงได้ก าไร และในส่วนด้านการประเมินผลพบว่า การมีส่วนในการประเมินผล การบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้มีการด าเนินการต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในแบบรูปธรรม โดยใช้หลักการ
ด าเนินงานแบบประชาธิปไตยให้สิทธิในการออกเสียงแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์,รัญชนา พงศาปาน. (2550) การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กับความยั่งยืนในอนาคต เป็นหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยเน้นให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองในการบริหารจัดการเงินทุนที่ภาครัฐเป็นผู้จัดสรรให้ในเบื้องต้น เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้
เงินงบประมาณเป็นจ านวนมากและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง การประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ยิ่งขึ้นงานศึกษานี้ นอกจากจะช่วยสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการของโครงการ รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว ยังมีจุดประสงค์ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในภาพรวมและจากการลง
ส ารวจพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงปัจจัยความส าเร็จและประเด็นปัญหาของการด าเนินงานในระดับชุมชนซึ่งจะ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปรายงานการศึกษานี้ แบ่งเป็นหัวข้อหลัก ๆ 
คือ ความเป็นมา โดยจะกล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลก่อนโครงการกองทุนหมู่บ้าน 
และการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะรวมถึงการจัดสรรงบประมาณและแหล่งที่มาของเงินทุน 
จากนั้นจะมีการประเมินผลการด าเนินการในภาพรวมจากข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัย
ความส าเร็จและอุปสรรคจากข้อมูลที่ได้รับจากการลงส ารวจพื้นที่ในภาคต่าง ๆ เพื่อน าผลการวิเคราะห์มา
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป. 

กญัญาภัค มาตรา (2556) งานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยภาพรวม ผู้ท าการศึกษาเห็นว่า
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสบความส าเร็จอย่างมาก เป็นที่
น่าพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี สามารถน าเงินทุนมาหมุนเวียน
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลท าให้โครงการประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาแหล่งเงินทุนในชุมชนให้ประชาชน
มีแหล่งเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research ) โดยท าการวิจัยเชิง
ปริมาณ(Survey Research ) โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติพรรณนา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยนี้ คือ สมาชิกของกองทุนทุนหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 ต าบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสุ่มจากจ านวน
สมาชิกทั้งหมดของกองทุนทุนหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 โดยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรการ
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ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และ
ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่มากกว่าร้อยละ 5 น ามาค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับจ านวน 168 
คน เพื่อความสะดวกต่อการค านวณและกลุ่มตัวอย่างที่ได้สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้อย่าง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการเก็บข้อมูลจ านวน 180 คน และการสุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่มีจ านวนมากนั้นมีความยากที่จะสามารถหาสมาชิกของกองทุนทั้งหมดอย่างครบถ้วน เพื่อให้
ข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนและครอบคลุม รวมถึงการง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้การสุ่ม 
“แบบสุ่มอย่างง่าย” (Sample Random Sampling) ที่มีข้อดีคือง่ายต่อการท างานหาสมาชิกกกองทุนที่จะ
มาท าแบบสอบถามได้และยังช่วยประหยัดเวลาในการท าแบบส ารวจอีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ในการด าเนินงานวิจัยที่มีน้อย 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าการสอบถามผ่านประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ของต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. เมื่อได้รับอนุญาตจากประธานกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 4 แล้วจึงด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา 

3. ผู้วิจัยด าเนินการน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ท าการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ข้อมูลมากที่สุด ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนน าไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 

4. น าผลคะแนนมาท าการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลี่ย (X̅) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการบริหารจัดการกองทุนของ

ประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนงาน, ด้าน
ปฏิบัติงานตามแผน, ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน, ด้านการพัฒนาปรับปรุงการ 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 180 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 จ านวน 116 คน และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.6 จ านวน 
64 คน ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ  51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 จ านวน 54 คน และรองลงมามี อายุ 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.6 จ านวน 46 คน และช่วงอายุ 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.8 
จ านวน 41 คน, อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.4 จ านวน 17 คน,อายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.9 จ านวน 



 
 

10 

 

16 คน ,อายุน้อยกว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.3 จ านวน 6 คน ด้านสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 71.1จ านวน 128 คน และรองมามีสถานภาพ หม้าย/หย่า คิดเป็นร้อยละ 15.6 จ านวน 
28 คน, สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 13.3 จ านวน 24 คน ด้านการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 34.3 จ านวน 62 คน และรองมามีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 27.8 จ านวน 50 คน, ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
26.1 จ านวน 47 คน,ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 7.8 จ านวน 14 คน , ระดับการศึกษา 
อนุปริญญา/ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 3.9 จ านวน 7 คนและระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีเลย ด้าน
อาชีพ พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้างทั่วไปและเกษตรกร / ประมง สองอาชีพนี้คิดเป็นร้อยละ 68.8 จ านวน 
124 คน และรองมามีอาชีพ พ่อบ้าน/ แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 10.6 จ านวน 19 คน , อาชีพ ค้าขาย / ธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 8.9 จ านวน 16 คน,อาชีพ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 6.1 
จ านวน 11 คน, อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.7 จ านวน 7 คน ,อาชีพ อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.7 จ านวน 3 คน, และสุดท้ายอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชนไม่พบเลย ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 48.3 จ านวน 87 คน และรองมามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5000-10000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.1 จ านวน 65 คน , รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10001-20000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.9 จ านวน 16 คน,รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  20001-30000 บาท/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 5 จ านวน 9 คน, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
จ านวน 3 คน,รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30001-40000 บาท/เดือน ไม่พบเลย 0 คน และสุดท้ายด้านจุดมุ่งหมาย
การเป็นสมาชิกกองทุน พบว่าส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกกองทุน คือ เพื่อใช้เป็นแหล่งกู้เงินใน
ยามฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 37.2 จ านวน 67 คน และรองมามีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกกองทุน คือ เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งเงินกู้หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 26.1 จ านวน 47 คน , และมีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิก
กองทุน คือ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า คิดเป็นร้อยละ 25.0 จ านวน 45 คน และจุดมุ่งหมายในการ
เป็นสมาชิกกองทุน คือ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คิดเป็นร้อยละ 11.7 จ านวน 
21 คน ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชน
ต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีการแบ่งออกเป็นด้านย่อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนงาน, ด้านการปฏิบัติงานตามแผน, ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน, ด้านการพัฒนาปรับปรุง โดย
ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็น
โดยรวมในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผนงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X̅ = 4.21) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจะพบว่าด้านที่มีระดับมาก คือ ด้านการพัฒนาปรับปรุง, ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและด้านการ
ปฏิบัติงานตามแผน คิดเป็นค่าเฉลี่ย ( X̅ = 4.13), ( X̅ = 4.11), ( X̅ = 4.11 ) ตามล าดับ 
 
 
สรุปผลการวิจัย   
  
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 
ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5000 บาท/เดือนมีจุดมุ่งหมายในการเป็นสมาชิกกองทุนคือ เพื่อใช้เป็นแหล่งกู้
เงินในยามฉุกเฉิน  
 
 การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่
ยม จังหวัดสุโขทัย 

โดยการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในหมู่ที่ 4 ต าบลเขาแก้วศรี
สมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยรวมแล้วมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน
งาน และมีความเห็นอยู่ในระดับมากคือ ด้านการพัฒนาปรับปรุง, ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานและด้าน
การปฏิบัติงานตามแผน ตามล าดับ 
 
 
อภิปรายผล   
 
 1. ด้านการวางแผนงาน 

การวางแผนงานการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอ
ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด มีรายข้อพบว่าอยู่ ในระดับมากที่สุด คือ 
คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผนการด าเนินงานกองทุนชัดเจนและสมาชิกกองทุนได้รับความรู้ข้อมูลการ
จัดการของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนนั้นมีความสามารถในการดูแลจัดการ
กองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดีเยี่ยมสงผลให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนจามแนวทางตามนโยบายของรัฐบานที่ชุมชน
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้ด้วยตนเอง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าข้อที่มีระดับมาก 
คือ ท่านได้ทราบถึงกฎและระเบียบการจัดการกองทุน, การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานกองทุนของ
สมาชิกและท่านได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคลากรเป็นกรรมการกองทุน ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญคลอง เรืองแสน,คะนอง พิลุน.(2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค า
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์.วารสารการเมืองการปกครอง ,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ บุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน จะเป็น
กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งชุมชนเลือกกันเอง กรรมการกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ มีความสามารถ ตั้งใจ
ท างาน เหรัญญิกมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเคยทางานที่กองทุนนี้สามารถด าเนินการได้ดี 
งบประมาณค่อนข้างเพียงพอในการด าเนินงาน การบริหารจัดการ กรรมการกองทุนหมู่บ้านจะบริหารจัดการ
กันเองได้  

2. ด้านการปฏิบัติงานตามแผน 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานของกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเส
ลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกตามรายข้อพบว่าทั้งหมดมีความเห็นโดยรวมในระดับ
มาก คือ ทราบถึงแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้ยั่งยืน ,ทราบโครงสร้างการบริหารจัดการงานของ
กองทุน, ทราบถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองทุน , ทราบถึงระดับของการช่วยแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นของกองทุนและความคืบหน้าในการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งบงบอกว่าว่าในการปฏิบัติงานตามแผน
ของกองทุนนั้นมีการก าหนดขั้นตอนของการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สมาชิกส่วนใหม่มีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางของการด าเนินงานกองทุน ให้เป็นไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แจ่มจันทร์ 
ศรีจันทร์, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร 
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อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน
และอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนดีเท่าที่ควร คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจในการพิจารณาการกู้ยืมของสมาชิก 

3. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  อ าเภอทุ่ง
เสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ สมาชิกส่วนใหญ่ได้การรับทราบและตรวจสอบบัญชีการ
ด าเนินงานกองทุนอยู่เสมอและได้รับการตรวจสอบและประเมินผลงานของกองทุนอยู่เป็นประจ า ซึ่งผล
เหล่านี้ส่งผลถึงการปฏิบัติงานและด าเนินงานกองทุนและระดับความสามารถในการให้กู้เงินของกองทุนอยู่ใน
ระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์ , ศิริรัตน์ ชุณหคล้ายและวฤษสุพร ณัฐรุจิโรจน์. 
(2562) การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับดีมาก:กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม แนวทางการ
บริหารจัดการด้านการเข้าถึงและการตรวจสอบข้อมูลกองทุน กล่าวคือ แนวทางการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ายของกองทุน สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงานสถานภาพ เป้าหมายและ
แผนการด าเนินงานของกองทุน ประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้ 1 การบริหารจัดการที่ยึดถือหลัก
ประชาธิปไตย โปร่งใส ชัดเจน และ 2 การเข้าถึงข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้และการสร้างระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 4. ด้านการพัฒนาปรับปรุง 
 การพัฒนาปรับปรุงการกองทุนหมู่บ้านของประชาชนต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานกองทุนมีความชัดเจน ส่งผล
ให้กองทุนมีความจ าเป็นในการเดินหน้าพัฒนาชุมชนเคียงข้างกันต่อไป  กองทุนมีการชี้แจ้งเรื่องปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านรวมถึงวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างกองทุนในอนาคตอยู่เสมอๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือของสมาชิกในการแก้ไขปัญหากองทุนเป็นย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวลังก์ วงศ์
สุรวัฒน์, ศิริรัตน์ชุณหคล้ายและวฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2562) การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระดับดีมาก:กรณีศึกษาจงัหวัดนครปฐม กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการกองทนุโดยให้ความส าคัญในการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนในทุกระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้ 1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 2. การมีส่วนร่วมที่มีความสม่ า เสมอ ต่อเนื่อง และทั่วถึง และ 3. การ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารและการน าหลักกัลยาณมิตรมาใช้ 
 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 
 1. ด้านการวางแผนงาน 

1.1. คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านท าการวางแผนการจัดสรรที่เหมาะสมกับภาระงานที่มีใน
ปัจจุบัน ให้บุคลากรในแต่ละต าแหน่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ตรงกับรูปแบบและบริบทในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่จริงของแต่ละพื้นที่มากที่สุด 

1.2. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องมีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารข้อมูลของกองทุนให้มีความชัดเจน เช่น เดียวกับการจัดการประชุมของคณะกรรมการและสมาชิก
โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้วางแผนก าหนดการออกประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี เดือน หรือตาม
วาระและสถานการณ์ส าคัญ 
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2. ด้านการปฏิบัติงานตามแผน 
2.1. เมื่อคณะกรรมการได้รับข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาตามประกาศจากนโยบายภาครัฐ ให้ด าเนินการแจ้ง

สมาชิกให้รับทราบในช่องทางต่างๆ ที่มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
2.2. กองทุน ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์และจริยธรรม 
2.3. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกองทุนในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและ

คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ทิศทางการ
ด าเนินงานของกองทุน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพของโครงการ  

3. ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
3.1. ส่งเสริมด้านการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของสมาชิกกองทุนทุกคนอย่าง

สม่ าเสมอ เพื่อจะสามารถเกินศักยภาพในการด าเนินงานที่ดีขึ้นได้ 
4. ด้านการพัฒนาปรับปรุง 
4.1. พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีความทันสมัยเพื่อช่วยในการด าเนินนโยบายที่จัดเจนและรวดเร็ว

มากขึ้น 
4.2. กองทุนควรที่จะต้องจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหาร

จัดการ สมาชิก และผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการรับมือและใช้งานเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น 
4.3. ยกระดับฐานการปฏิบัติงานของกองทุนในชุมชนให้สามารถรองรับเทคโนโลยีและความ

ต้องการของคนในชุมชนที่มากขึ้นตามยุคสมัยและเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
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