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บทคัดย่อ  

การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อ
ศึกษาสภาพและเปรียบเทียบการบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมมาภิ
บาลเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการ
บริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรร
มาภิบาล ของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐ
นิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เก็บจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
จ านวน 85 กองทุนท่ีอยู่ในอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีใช้แบบสอบถามจ านวน 
273 ชุด ในระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 สถิติท่ีใช้
คือ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
สถิติทดสอบ ไดแ้ก่ การทดสอบที และค่าเอฟ 

ผลการวิจยัพบว่าการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของ
กองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐนิคม  จงัหวดั
สุราษฎร์ธานีทั้ ง 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ทุกด้านมีการบริหารกองทุนหมู่บ้านอยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นหลกั

นิติธรรม รองลงมาด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลกัความโปร่งใส ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ  และด้านหลัก
ความคุม้ค่าตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบการ
บริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรร
มาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐ
นิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล พบว่า สถานภาพ รายได้ และ
ต าแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 
แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ควรมี
กระบวนการท างาน ท่ี สมาชิกส ามารถ
ตรวจสอบได ้สร้างความเขา้ใจให้สมาชิกเห็น
ความส าคัญ ของก าร มี ส่ วน ร่วม  ส ร้าง
จิตส านึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีและมีการตอบสนองความตอ้งการ
ของสมาชิก ทุกคนอย่าง เท่ า เที ยมกัน  มี
กระบวนการท างานตามวตัถุประสงค์ของ

1  หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
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ภารกิจ มีการจัดการและควบคุมการใช้
ท รัพยากรอย่างคุ้มค่ าและสอดคล้องกับ
ลกัษณะของการบริหารจดัการท่ีดี 
 
ค าส าคัญ :  การบริหาร, กองทุนหมู่บ้าน , 
หลกัธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

This research aimed to study the 
condition and to compare the management of 
village and urban community fund to be based 
on good governance in order to reach the 
approach to manage the village and urban 
community fund to be based on good 
governance in Aumphur Kiritatnikom 
Suratthani Province. The quantitative data 
collection was conducted by using the data 
that were collected from the committee of the 
village andurban community fund in 
Aumphur Kiritatnikom Suratthani Province. 
Aquestionnaire has the confident 0.95 of 273 
sets. The statistics used were mean, standard 
deviation and hypothesis testing by t - test and 
F - test. 

The research found that the overall 
the management of village and urban 
community fund to be based on good 
governance in all six aspects were in very 
good condition.Most the management aspects 
were rated average. The aspect which was 
rated highest was the rule of law and followed 

by the moral principle, the transparency 
principle, the participation principle, the 
corresponding principle and the worthiness 
principle. The comparative results on the 
management of Village and urban community 
fund to be based on good governance 
classified as personal factor found that status, 
income and position in overall had statistically 
significant different at 0.05 level whereas 
aspect of gender, age, education and careers 
were not different.  The content analysis 
concluded that the approach to manage the 
village and urban community fund to be based 
on good governance in Aumphur Kiritatnikom 
Suratthani Province should have a members-
verifiable system and encourage members to 
understand the participation, create conscious 
mind of all members in responding and the 
need of all members in a fair; have a 
corresponding working system to the 
objectives of missions; and a resource 
management and control in accordance to    
the good governance. Guidelines and 
organizational development by personal 
factors shows that different personal factors 
make no difference in the development of 
guidelines and organization. Moreover, the 
guideline for the development of a learning 
organization indicates that the knowledge of 
each personnel should relate to self-study of 
profession on roles and responsibilities. For 
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the system thinking, it should have compliance 
of a cultural organization at workplace. This 
will be based on the principles of compliance 
levels; for instance, management principles 
and well designed organizational structure for 
creating a shared vision for the executives 
involved in planning and targeting of the 
municipality. This is done through meeting 
between the management and the personnel 
consultation to brainstorm. The guidelines for 
the development and troubleshooting of team 
learning make the connection towards an 
individual's learning. The municipal executive 
uses existing resources to maximize benefits. 
Before using it, there is a meeting which is 
about understanding. For the system thinking, 
the municipal executive should have 
supervised the work of each parties by sharing 
the work and under Deputy Administrator for 
management. 
 
Keywords:  management, village and urban 
community fund, Governance.  
 
บทน า   

การพัฒ นาประ เทศไทยใน ช่วง
ระยะ เวลาท่ี ผ่ านมามุ่ ง เน้นพัฒนาความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวซ่ึง
ได้รับ อิท ธิพลตัวแบบการพัฒนามาจาก
ตะวนัตกท่ีเรียกว่า “ตวัแบบความทันสมัย” 
(Modernization Model) การพัฒนาท่ีมุ่งเน้น

แต่ความ เจ ริญ เติบโตทางเศรษฐกิจตาม
กระแสทุนนิยมกลับก่อให้ เกิดภาวะรวย
กระจุกจนกระจายยิ่งพัฒนายิ่งยากจนเกิด
ความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจและปัญหา
สังคมเพิ่มมากข้ึนประชาชนในชาติยงัไม่
ส าม ารถ พึ่ ง ต น เอ งไ ด้ ด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญ า
ความสามารถเพราะชุมชมยงัไม่ เข้มแข็ง 
(คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ และคณะ, 2553 : 78) 

จากสภาวะวิกฤต เศรษฐกิจของ
ประเทศชาติในปัจจุบนัได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะผลกระทบด้าน
ความยากจนของประชาชนในชนบทและ
ชุมชนเมือง ซ่ึงความยากจนของประชาชนใน
ชนบทและชุมชนเมือง คือ การไม่มีทุนและ
ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อน ามา
พัฒนาอาชีพ  ส ร้างงาน ส ร้างรายได้ ลด
รายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
ความจ าเป็นเร่งด่วน มีเจตนารมณ์ท่ีจะแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยได้ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนในการจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติเพิ่มเติม ส าหรับเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชน
เมือง ใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม อีก
ทั้งเพื่อให้ท้องถ่ินมีขีดความสามารถในการ
จดัระบบและบริหารจดัการเงินกองทุนของ
ตนเอง เพื่อสร้างศกัยภาพในการสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของสังคม และด้านเศรษฐกิจ
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่
การพึ่ งตนเองอย่างย ัง่ยืนอนัเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิ จฐานรากของประ เทศรวมทั้ ง
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคม



246            JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.2  July – December  2016             .. 

ข อ งป ร ะ เท ศ ใน อ น าค ต  (ส านั ก ง าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ, 2555) 

ในปี 2555 รัฐบาล มีนโยบายเพิ่มทุน
กองทุ นหมู่ บ้ าน  ระยะ ท่ี  2  อี กกอ งทุ น
หมู่บ้านๆ ละ 1,000,000 บาท ทั้งน้ี กองทุน
หมู่บา้นจะตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (นวลนิตย ์
กล้าขยนั, 2555 : 1) แต่จากปัญหาในอดีตท่ี
ผา่นมาจากการตรวจสอบของส านกังานตรวจ
เงิน แผ่น ดิน แ ห่ งช าติพ บว่ า ปั ญห าก าร
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น มีแนวโน้มท่ี
จะแผ่ขยายเพิ่มข้ึนทุกปี คือกองทุนหมู่บา้นมี
หน้ีคา้งช าระ และเงินขาดบญัชี โดยกองทุน
บางแห่งอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤต 
ไม่ได้ด าเนินกิจการมาเป็นเวลาหลายปีและ
ไม่ มี เงินคงเหลือในบัญ ชีกองทุน  แต่ใน
ปัจจุบนัไดมี้การประเมินกระบวนการปฏิบติั
และติดตาม  (Monitoring and Implementation 
on Evaluation) ในโครงการนับว่า มี ส่ วน
ส าคัญยิ่ ง ท่ี ช่ วยให้ผลงานของโครงการ
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล 
(สิริรัตน์ เกียรติพิริยะ, 2553 : 1) 

ในปัจจุบันองค์กรหลายองค์กรใน
ภาครัฐและเอกชนไดน้ าเอาหลกัธรรมาภิบาล
เข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กรของตน 
เพื่อให้องคก์รของตนนั้นมีความน่าเช่ือถือต่อ
บุคคลภายนอก ประเทศไทยไดมี้ความต่ืนตวั
ให้ความสนใจในแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล
อย่างมาก โดยเฉพาะภายหลงัจากการบงัคบั
ใช้ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย

พุทธศกัราช 2540 นอกจากน้ีวิกฤติเศรษฐกิจ
ก็มีส่วนท าให้ความสนใจเก่ียวกับเร่ืองธรร
มาภิบาลมีมากยิ่งข้ึน และเป็นท่ีเช่ือกันว่า  
หากประเทศไทยมีการน าหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้กบัการปฏิบติังานภาคราชการ เอกชน 
และประชาชนแล้ว จะท าให้ประเทศมีการ
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดี และเกิดความเป็น
ธรรมในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นเร่ืองท่ี
ได้ รับการกล่าวถึงมานานแล้วในสั งคม
ตะวนัตก แต่นับว่าได้มีการน ามาศึกษาและ
ปรับใช้กนัอย่างจริงจงัในประเทศแถบเอเชีย
ตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตเ้ม่ือไม่นาน
ราวหน่ึงทศวรรษท่ีผา่นมาน้ี โดยธรรมาภิบาล
เป็นทั้ งแนวความ คิดหลักการพื้นฐานและ
วิธีการปฏิบัติหรือการบริหารงาน เช่น ท่ี
นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ทศันะไวว้่า ธรร
มาภิบาลนั้ น เป็นเร่ืองของหลักการบริหาร
แนวใหม่ ท่ีมุ่งเนน้หลกัการอนัมิใช่หลกัการท่ี
เป็นรูปแบบเชิงทฤษฎีการบริหารงาน หากแต่
เป็นหลักการท างานส าหรับองค์กรภาครัฐ 
ภาค เอกชนและภาคประชาสั งคม  โดย
องคก์ารเหล่าน้ี สามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อ
เป็นกรอบกติกาและแนวทางในการบริหาร
จดัการ ภายใตค้วามคาดหวงัว่าจะก่อให้เกิด
ผลทา้ยสุดให้องค์การสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็น
ธรรม ความสุจริต โปร่งใส ความคุ้มค่าเงิน
และอ่ืนๆ อนัเช่ือว่าจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ี
น าไปสู่สภาพแห่งการพฒันาขององคก์ารและ
สังคมประชาชาติอย่างย ัง่ยืน โดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งเม่ือน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นรากฐาน
ของการบ ริหารงาน ต่างๆ  ของประเทศ 
(ณภัทร ฐานวาสก์, 2553 :2-3) โดยเฉพาะ
องค์กรระดับเล็กของชุมชน เช่น กองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง 

ดังนั้ น หากได้น าเอาหลักธรรมาภิ
บาลเขา้มาบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นแลว้ 
การบริหารจดัการก็จะสร้างความน่าเช่ือถือ
เพิ่มมากข้ึน และปัญหาต่าง ๆ ในการบริหาร
จดัการกองทุนจะได้รับการแก้ไขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่ บ้ านตามหลักธรรมาภิบ าล 
เพื่อท่ีจะศึกษาถึงการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บ้านในปัจจุบันและสร้างแนวทางการ
พฒันาการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นตาม
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางใหก้องทุน
หมู่บา้นไดน้ าไปปฏิบติัใชต่้อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1 . เพื่ อ ศึ กษ าก ารบ ริห ารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของ
กองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจดัการ
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล ของ
กองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี 

 3. เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทาง
แกไ้ขการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นตาม

หลักธรรมาภิบาล ของกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย  

1.แบบของการวจิยั เป็นการวจิยัเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึกษาการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นตาม
หลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและปัญหา
การด าเนินการบริหารกองทุนหมู่บ้านตาม
หลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้าน ใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 6 ดา้น 

ขั้ นตอนท่ี  2 ศึกษาแนวทางการ
บริหารกองทุนหมู่บา้นตามหลกัธรรมาภิบาล
ของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคี รีรัฐนิคม 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

2.  ประชากร หรือ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั
คือ ก ลุ่มตัวอย่างเชิ งปริมาณ  คือ จ านวน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นซ่ึงประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ จ านวน 8 
ต าบล 85 กองทุนหมู่บา้น รวม 273 คน และ 
ตัวอย่างเชิงคุณภาพ จ านวน 32 คน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ เน่ืองจากเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จึงท าการเลือกผูต้อบแบบสอบถามเจาะจง
เฉพาะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านโดยตรงได้แก่ คณะกรรมการ 
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบัอ าเภอ จ านวน 
30 คน อนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
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การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดบัอ าเภอ
จ านวน 2 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในคร้ังน้ี มี  5 ชุด ไดแ้ก่  

 3.1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา 
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จดัการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ ง 6 ด้าน คือ 
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลกัความโปร่งใส่ ด้านหลกัการมีส่วนร่วม 
และดา้นหลกัความคุม้ค่า  

3.2. ศึกษาเกณฑ์และวิธีการสร้าง
แบบสอบถาม โดยก าหนดวตัถุประสงค์ตาม
ขอบข่ายของหลกัธรรมาภิบาล 

3.3. สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลฉบบัร่าง
เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่ อตรวจสอบ  แก้ไขข้อบกพ ร่องของ
แบบสอบถาม 

3.4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แก้ ไ ขแล ะตรวจส อบ เบ้ื อ งต้น เส น อผุ ้
เช่ียวชาญเพื่อตรวจความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Item 
Objective Congruence: IOC)  ร ะ ห ว่ า ง ข้ อ
ค าถาม นิยามศัพท์และตัวเลือกท่ีมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป 
 3.5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบจากผู ้เช่ี ยวชาญแล้ว เสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
น าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 ตวัอย่าง แล้วน ามา

วิ เค ร าะ ห์ ห าค ว าม เช่ื อ มั่ น โ ด ย ใช้ ค่ า
สัมประสิท ธ์ิแอลฟา ได้ค่ าสัมประสิท ธ์ิ
แอลฟา เท่ ากับ  0.95 ตามวิธีการทดลอง
ของครอนบาค (Cranach 1979: 161 อ้างถึง
ใน พิสณุ ฟองศรี, 2549: 143) 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
การศึกษาวิจยัในขั้นตอนน้ี โดยใช้

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัได้น าเสนอการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้ นตอนการการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

4.1 การวิจยัเชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ี
ใช้ เป็ น แบ บ ส อบ ถ าม  ส าห รับ ผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม คือ จ านวนคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน โดยมีอายุไม่ต ่ ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์  จ  านวน 273 ชุด โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.1.1 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม
ไปท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงผู ้วิจ ัยจะท าการช้ีแจ้งกลุ่ม
ตวัอย่างให้เขา้ใจถึงวตัถุประสงค์และวิธีการ
ตอบแบบสอบถาม 

4.1.2 ติ ดตาม เก็ บ รวบ รวม
แบบสอบถามจากก ลุ่มตัวอย่างกลับ คืน 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ และน าแบบสอบถาม
ท่ีไดรั้บคืนมาจดัท าขอ้มูล โดยการบนัทึกและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แต่ละฉบบั 

4.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ท า
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สั ม ภ าษ ณ์ แบ บ มี โค รงส ร้ าง  เป็ น แน ว
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อทราบความเห็นเก่ียวกบั
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สภาพปัญหาและแนวทางการบริหารกองทุน
หมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน
หมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ผูต้อบแบบสอถาม คือ คือคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบัอ าเภอ จ านวน  
30 คน อนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดบัอ าเภอ
จ านวน 2 คน รวม 32 คน 

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผู้วิ จั ย วิ เค ร าะ ห์ ข้อ มู ล เป็ น ก าร

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ด าเนินการดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 

1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์ค่าร้อยละ 

2. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 
2 และตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูล
สภาพ/ปัญหาการบริหารจดัการตามหลกัธรร
มาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐ
นิคม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีมาให้คะแนนตาม
เกณฑใ์นการแปลผล 

3 . น าคะแนน ท่ี ได้จากข้อ  2  ม า
วเิคราะห์หาค่าสถิติโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ 

4. วิเคราะห์สภาพ/ปัญหาการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน
หมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมเป็นรายด้านโดยวิธีหา
ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าผลการวิเคราะห์
ท่ีได้ไป เป รียบ เทียบแนวคิดในการแปล

ความหมาย โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม     
ศรีสะอาด (อา้งใน จรวย พิมาน. 2554: 68) 

5. ความคิดเห็น เก่ียวกับ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลทั้ ง  6 ด้าน 
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) แล้ว เส นอ เป็ น ความ เรี ย งก าร
วเิคราะห์เชิงคุณภาพด าเนินการดงัน้ี 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) เป็นการวิเคราะห์
ตีความจากขอ้มูลการบริหารกองทุนหมู่บา้น
ตามหลกัธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีได้
จากการศึกษา จ านวน 6 ดา้น คือ ดา้นหลกันิติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปรงใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 
จากกิจกรรมการด าเนินการอยู่ทั้งท่ีเป็นแบบ
แผนและไม่ เป็นบรรทัดฐาน จากข้อมูล
ส ารวจแบบสอบถาม ขอ้มูลการสัมภาษณ์ 
สรุปผลการวจัิย   

1.  สถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาสถานภาพส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 มีอายุ
ระหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 126 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.2 มีสถานภาพสมรส จ านวน 229 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.9 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/
ปวช . จ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3       
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มีอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 178 คน คิดเป็น
ร้อยละ 65.2 มี รายได้  20,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 30.4  และมี
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการ จ านวน 85 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.1  

2.  ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ
ด าเนินงานบริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรี
รัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มี 6 ดา้น ดงัน้ี 

 2.1 การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ตามหลกัธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานีทั้ ง 6 
ดา้นโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้านท่ี มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นหลกันิติธรรม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  4.45  (S.D. = 0.53) รองลงมาดา้นหลกั
คุณธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 (S.D. = 0.55) 
ดา้นหลกัความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 
(S.D. = 0.73)  ด้ าน ห ลั ก ก าร มี ส่ วน ร่ ว ม             
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 (S.D. = 0.63) ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 (S.D. = 
0.75)และด้านหลักความคุ้มค่ า มี ค่ าเฉ ล่ี ย
เท่ากบั 3.76 (S.D. =  0.85)  

3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล 
ของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคี รีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ
ต าแหน่ง สรุปไดด้งัน้ี 

 3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้นหลกั
ความคุ้มค่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 

 3.2 จ าแนกตามอายุ  พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ดา้นหลกันิติธรรม ดา้นหลกัการมี ส่วน
ร่วม ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และ ดา้นหลกั
ความคุ้มค่ า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่
แตกต่างกนั 

 3.3 จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส 
และด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน  
อย่ างมี นั ยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0 .05       
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกนั 

 3.4 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวมไม่ แตกต่ างกัน  เม่ื อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 3.5  จ าแนกตามอาชีพพบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
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 3.6 จ าแนกตามรายได้ พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้าน
หลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความ
คุม้ค่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

 3.7 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า 
โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลกัความโปร่งใส ด้านหลกัความรับผิดชอบ 
และด้านหลกัความคุ้มค่า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ
ไม่แตกต่างกนั 
 4.  แนวท างก ารบ ริห ารกองทุ น
หมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ผู ้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นระดบัอ าเภอ จ านวน  
30 คน อนุกรรมการสนบัสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่ บ้ านระดับอ าเภอ 
จ านวน 2 คน รวม 32 คน ผลปรากฎดงัน้ี 

 4.1 ด้านหลักนิติธรรม การออก
กฎระเบียบข้อบัญญัติต่างๆ ท่ีใช้ในกองทุน
หมู่บา้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะตอ้ง
มีการยึดกฎอย่างเคร่งครัดตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติให้อ านาจและหน้าท่ีเอาไว ้และการ
ออกกฎระเบียบต่างๆ จะต้องยึดหลักความ
เสมอภาคกันอย่างเท่าเทียมของสมาชิก และ

สมาชิกรายใดท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีได้
ประกาศไว ้ต้องแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรและให้สมาชิกได้ลงนาม
รับทราบการฝ่าฝืนกฎระเบียบนั้นๆ และหาก
สมาชิกรายใดยงัไม่ปฏิบติัตามกฎและระเบียบ
ก็ให้เพิกถอนสมาชิกรายนั้ นเสีย แต่ก็ไม่ตัด
สิทธ์ิท่ีสมาชิกรายนั้นจะกลับมาเป็นสมาชิก
ของกลุ่มใหม่  เม่ือได้มีการปฏิบัติตามตาม
ข้อตกลงท่ีตามบทบัญัติของกฎและระเบียบ   
ท่ี ได้ ก ระท า เป็ น ล ายลั ก ษ ณ์ อั ก ษ รกั บ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นแลว้  

 4.2 ด้านหลักคุณธรรม ในการ
จดัการบริหารกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและต้องมีความสามารถใน
เร่ืองการให้บริการ คณะกรรมการหมู่บ้าน
จะต้องไม่คิดว่าตนเองเห็นหัวหน้าหรือผูท่ี้มี
อ านาจนอกเหนือจากท่ีกฎและระเบียบได้
บญัญติัไว ้และการให้บริการแก่สมาชิกจะตอ้ง
ให้การบริการแก่สมาชิกทุกคนดว้ยความเสมอ
ภาค ไม่มีการเลือกปฏิบติัโดยใช้ความใกล้ชิด
และความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเก่ียวข้องกับ
หนา้ท่ีท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเม่ือได้รับเร่ืองร้องเรียนจาก
สมาชิกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะตอ้ง
ท าการสอบถามหาขอ้เท็จจริงจากสมาชิกหลาย
ราย เพื่อให้ขอ้ร้องเรียนจากสมาชิกได้รับการ
ยุติด้วยความเป็นธรรม และคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจะต้องปฏิบัติตามกฎและ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูก
ร้องเรียนจากสมาชิก ซ่ึงจะท าให้ความเช่ือมัน่
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ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่ได้รับ
ความเช่ือถือจากสมาชิก 

 4.3 ด้ าน ห ลั ก ค ว าม โป ร่ ง ใส 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดท า
แผนการด าเนินงานและโครงการต่างๆให้มี
ความชัดแจ้ง และมีการฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก เพื่ อซักถามและตอบข้อสงสัยใน
แผนการและโครงการก่อนท่ีจะด าเนินการ
ต่างๆ และสมาชิกสามารถเรียกขอดูเอกสาร
เก่ียวกับโครงการต่างๆ ท่ีก าลังจะด าเนินการ
และด าเนินการไปแล้วได้อย่างรวดเร็วและ
ครบถ้วน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จะตอ้งท าการแจง้ผลการด าเนินการต่างๆ ตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทุก 1-3 เดือนของการ
ด าเนินการ และสมาชิกสามารถท่ีจะรวมกลุ่ม
เพื่อขอตรวจสอบเอกสารและด าเนินการต่างๆ 
ไดต้ามท่ีกฎและระเบียบไดร้ะบุไว ้

 4.4 ด้านหลักการมีส่วนร่วม ใน
การด าเนินการหรือโครงการใดๆ หากสมาชิก
ต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมหรือเสนอตัวเข้ามา
ช่วยงานของโครงการ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดง
ความ คิ ด เห็ นห รือข้อ เสนอแนะในการ
ด าเนินการหรือโครงการใดๆ ท่ีสมาชิกมีความ
สนใจ และตลอดจนให้สมาชิกได้เสนอแนะ
เก่ียวกบัโครงการหรือแผนงานอ่ืนๆ ท่ีสมาชิก
มีความสนใจ คณะกรรมการหมู่บา้นจะตอ้งรับ
ไวพ้ิจารณาและให้สมาชิกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางของแผนการด าเนินงาน
นั้นด้วยและเม่ือกองทุนประสบปัญหาในการ
บริหารจดัการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น

จะตอ้งแจง้ให้สมาชิกได้ทราบโดยเร็วและให้
สมาชิกได้มีการเสนอแนะแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหานั้นๆ อยา่งเปิดเผยในท่ีประชุม 

 4.5 ด้านหลักความ รับผิดชอบ    
ใน ก ารด า เนิ น ก ารห รื อ โค รงก ารใด ๆ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะตอ้งตระหนกั
ถึงความสามารถของเงินทุนของกองทุน
หมู่บ้านว่ามีความสามารถในการด าเนินการ
หรือโครงการใดท่ีมีความเหมาะสม เพราะใน
การด าเนินการใดๆ ท่ี เป็นการลงทุนย่อมมี
ความเส่ียง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จะตอ้งสร้างความมัน่ใจให้กบัสมาชิกให้ไดว้่า 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นจะมีความมุ่งมนั
ในการรับผิดชอบดูแลโครงการและการ
ด าเนินการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 
เพื่อใหก้องทุนหมู่บา้นมีผลก าไรท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
สามารถท่ีจะหาแหล่งทุนจากภายนอกเข้ามา
เสริมสภาพคล่องของกองทุนหมู่บ้านทั้ งเพื่อ
การลงทุนเพิ่มเติมและแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.6 ด้านหลักความคุ้มค่า ในการ
บริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นย่อมมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานในดา้นต่างๆ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจะต้องมีการวางแผนการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดผลประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าในด้านวัสดุ
อุปกรณ์  ค่ าใช้ จ่ายจากการบริหารกองทุน
หมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้นจะตอ้งมีความ
เขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีส าคญัของกองทุนหมู่บา้น
หมายถึงผลประกอบการท่ีไดก้ าไร การติดตาม
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หน้ีจากสมาชิก การเพิ่มทุนในกองทุนหมู่บา้น 
การตดัสินใจในการลงทุนในโครงการต่างๆ 
แล ะจะต้ อ งให้ ส ม าชิ ก ได้ รับ ท ราบ ถึ ง
สภาพการณ์ของกองทุนหมู่บา้นไดต้ลอดเวลา 
ทั้ งน้ีข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสมาชิกท่ีเป็น
ประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้นตอ้งไดรั้บความสนใจจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นเป็นอนัดบัแรก 

 
อภิปรายผล  

ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยสภาพ 
การด าเนินงานบริหารกองทุนหมู่บ้านตาม
หลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผลวจิยั
มีดงัน้ี 

1 . ผ ล ก ารวิ เค ร าะ ห์ ส ภ าพ ก าร
ด าเนินงานบริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรี
รัฐนิคม จงัหวดัสุราษฎร์ธานีจากข้อมูลเชิง
ปริมาณ ทั้ง 6 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้น
มีสภาพการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ี
มีค่ า เฉ ล่ี ย สู งสุด  คือ  ด้านหลัก นิ ติธรรม 
รองลงมาด้านหลักคุณธรรม รองลงมาด้าน
หลกัความโปร่งใส  รองลงมาดา้นหลกัการมี
ส่วนร่วม รองลงมาดา้นหลกัความรับผิดชอบ 
และด้านหลักความคุ้มค่า อาจเป็นเพราะ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในอ าเภอคีรีรัฐ
นิคม ได้มีแนวทางในการให้ความรู้เร่ือง 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั สิทธิเสรีภาพ บทบาท
และความรับผิดชอบ ต่อสมาชิกทุกคน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา มีจ  ารัส 
(2550) พบว่า การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สุชิน เรืองบุญส่ง (2551) 
พบว่า ระดับการปฏิบัติงานของผู ้บ ริหาร
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาระยอง 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผู ้สอน โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บา้นตามหลกัธรรมาภิบาล
ของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคี รีรัฐนิคม 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้
และต าแหน่ง พบว่า สถานภาพ รายได้ และ
ต าแหน่ง มีระดับการป ฏิบัติการบ ริหาร
จดัการกองทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพไม่แตกต่างกัน ซ่ึงอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

 2.1  เพศ พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
หลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความ
คุม้ค่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบนัสังคมไทย
ให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนัแก่
บุคคลทั้ งชายและหญิง โดยเฉพาะให้เพศ
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หญิงได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการและการท างานมากยิง่ข้ึน  

 2.2 อายุ พบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
หลกันิติธรรม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ด้าน
หลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความ
คุม้ค่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บา้นได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทุก
ว ัย  ได้มี โอกาส เข้ามามี ส่วน ร่วมในการ
ด าเนินงานของกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน ใน
ฐานะผูมี้ส่วนร่วมหรือผูมี้เงินออมในหมู่บา้น 
จึงมีประสบการณ์และความคิดในการบริหาร
จดัการกองทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ม่แตกต่างกนั  

 2.3 ส ถ าน ภ าพ  พ บ ว่ า  โ ด ย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น
หลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะ
บุ คคล ท่ี มี ค รอบ ค รัวม าแล้ ว  ย่อม จะ มี
ประสบการณ์ความคิดเห็นท่ีลึกซ้ึงมากกว่า
บุคคลท่ีเป็นโสด ในขณะท่ีบุคคลท่ีเป็นโสดมี
ความคิดเห็นอิสระท่ีเป็นของตวัเองมากกว่า
บุคคลท่ีมีครอบครัวแลว้  

 2.4 ระดับการศึกษา พบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ด้านหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
ดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
การรับบุคคลเขา้มาเป็นสมาชิกหรือเขา้มาเป็น
กรรมการบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้นไม่ได้
ก าหนดวา่จะตอ้งมีการศึกษาใดเป็นส าคญั แต่
จะรับเอาบุคคลท่ีมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วม
กองทุนหมู่บ้านและยินดีท่ีจะปฏิบติัตามกฏ
ระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนโดยสมาชิกและ
คณะกรรมการทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ ดัง
เช่นเดียวกนั  

 2.5 อาชีพพบว่า โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
หลักความโป ร่งใส  แตกต่ างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้าน
อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
สมาชิกและคณะกรรมการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นคนภายในพื้นท่ี 
ประกอบอาชีพเก่ียวกบัเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ ท าให้การแสดงความคิดเห็นหรือการ
ปฏิบติัต่อสมาชิกและคณะกรรมการดว้ยกนั
เสมอภาคกนัหรือเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

 2.6 รายได้ พบว่า โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านหลัก
คุณธรรม ด้านหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกั
ความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนด้าน อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกันทั้ ง น้ี    
อ าจ เป็ น เพ ราะว่ าส ม าชิ กกองทุ นห รือ
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีรายไดน้อ้ยกวา่ยอ่ม
มีความคิดเห็นและการปฏิบติัต่อกฏระเบียบ
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ข้อบังคับของการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บา้น นอ้ยกวา่ผูมี้รายไดม้ากกวา่  

 2.7 ต าแหน่ง พบวา่  โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นหลกันิติ
ธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความ
โปร่งใส ดา้นหลกัความรับผิดชอบ และดา้น
หลกัความคุม้ค่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ส่วนด้าน อ่ืนๆไม่
แตกต่างกันทั้ งน้ีอาจเป็นต าแหน่งหน้าท่ีใน
การบริหารกองทุนแตกต่างกนัไปตามหน้าท่ี
ของแต่ละต าแหน่ง ซ่ึงแต่ละหน้าท่ี ต่างก็
ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจดัการกองทุน
หมู่บา้นให้เป็นไปตามแบบแผนและนโยบาย
ท่ีได้ก าหนดไว ้เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด อีกทั้ งคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านเป็นคน
ภายในพื้ น ท่ี ท่ี ได้ รับความไว้วางใจจาก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้ เข้ามาบริหาร
จดัการกองทุนหมู่บา้น มีความรู้จกัคุน้เคยกนั
เป็นอยา่งดี การบริหารจดัการกองทุนหมู่บา้น
จึงเป็นไปอยา่งเปิดเผยและโปร่งใส  

 
ข้อเสนอแนะ   

ส าหรับการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง มีการบริหารจดัการ
ท่ีดี และย ัง่ยนืในระยะยาว ควรมีแนวทางดงัน้ี 

1. ควรตรวจสอบผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บา้นฯ ทุกกองทุนหมู่บา้นฯ ไดรั้บ
การเพิ่ มทุนหลายคร้ังและมีงบประมาณ
จ านวนมากกระจายสู่หมู่บ้านและชุมชน 

ดงันั้น เพื่อให้ทราบถึงสถานะท่ีแท้จริงของ
เงินกองทุนหมู่บ้านฯ และห น้ีค้างช าระ 
ตลอดจนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของ
กองทุนว่ามีกองทุนหมู่บ้านฯ ใดท่ีผลการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง จึงต้องเร่งตรวจสอบทุกบัญชี
ของกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ งกองทุน
หมู่บ้านฯ จนถึงระยะเวลาท่ีก าหนดภายใต้
มาตรฐานและฐานขอ้มูลเดียวกนั 

2. ก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา
หน้ีค้างช าระและเงินขาดบัญชีของกองทุน
หมู่บ้านฯอย่างเร่งด่วนเน่ืองจากปัจจุบัน
กองทุนหมู่บ้านฯ ส่วนใหญ่มีหน้ีค้างช าระ
เป็นจ านวนมาก และไม่สามารถบริหาร
จัดการติดตามทวงถามให้ช าระหน้ีคืนได ้
(Non Performing Loan: NPL) มีแนวโน้ม ท่ี
จะทวีความรุนแรงหรือแผ่ขยายเพิ่มมากข้ึน 
หากยงัไม่สามารถจดัการและแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน อาจก่อให้เกิดปัญหา
เศรษฐกิจต่อชุมชนจากผลกระทบของหน้ีสิน
ในครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผล
ต่อการขาดสภาพคล่องของกองทุนหมู่บา้น 

3. ปรับปรุงการบริหารจัดการของ
กองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อสร้างความย ัง่ยืนใน
ระยะยาว โดยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
บทบัญญัติ เก่ียวกับการยกระดับกองทุน
ห มู่ บ้ า น เป็ น ส ถ าบั น ก า ร เงิ น ชุ ม ช น 
หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกคณะกรรมการ
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กองทุนหมู่บ้าน ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การกู้ยืมและสัญญาค้าประกัน นอกจากน้ี 
ควรปรับปรุงการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นฯ และ สทบ. 
ในเร่ืองต่างๆ เช่น ระบบบญัชีและระบบการ
บริหารจัดการเงินควรให้ เป็นมาตรฐาน
เดี ย วกัน  ก ารจัด เก็ บ ข้อ มู ล แล ะ จัด ท า

ฐานข้อมูลต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบนั 

4. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเสริมสร้าง 
การเรียนรู้และร่วมกันขับเคล่ือนกองทุน
หมู่บา้นฯ อย่างต่อเน่ืองให้สามารถเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ ซ่ึงกนัและกนัตามวถีิชุมชน 
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