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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ เพื่อน าผลการศึกษาเสนอต่อผู้บริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความคิดเห็นในการให้สมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซา
กล อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาภายใต้องค์ประกอบเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านบทบาทของผู้น า ด้านพันธ
กิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านผลประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคาระห์ข้อมูลในการศึกษาคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส  
 ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์
เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายและเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
42 -49 ปี และ 58 -65 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียงพอ มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิก 16 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รองลงมากลุ่มออมทรัพย์มีระบบการท างานเป็นกลุ่มตาม
หลักประชาธิปไตย ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบล
ซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ , กลุ่มออมทรัพย์ 
 
 
 

                                           
1 อาจารย์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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Abstract 
The purpose of this research is to: 1 )  study the opinions of members towards the 

management of savings groups for the home production of Ayiajia 2 )  to compare the differences of 
the opinions of members towards the administration Manage the savings group for the Ijia House 
production. In order to bring the results of the study to the savings group administrators as a guideline 
for enhancing the opinions of the members towards the management of the savings group for the 
Ijia house production, Sakol Subdistrict, Si Sakhon District, Narathiwat Province By studying under the 
four elements of content, namely the role of the leader in the management mission Benefits The 
sample group used in this study was Member of the Savings Group for the Ijia House Production, Sako 
Subdistrict, Si Sakhon District, Narathiwat Province The tools used in the study were questionnaires. 
The statistics used for data analysis in the study were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. To be used to analyze the opinions of the members towards the management of savings 
groups for the production of the Ijia House, Sako Subdistrict, Si Sakhon District, Narathiwat Province 

The results of the study showed that; the opinions of the members towards the management 
of the savings group for the production of the Ijia house in Tambon Sako, Amphoe Si Sakhon, 
Narathiwat Province, were 100 people, mostly male and female. Aged between 42-49 years and 58-
65 years old, have primary education Have enough average monthly income With a membership 
period of 16 years or more, most leaders are responsible for their duties. Next, the savings group has 
a group system based on democratic principles. The opinions of the members towards the 
management of the savings group for the production of Ayeyaya home The overall picture is at the 
highest level. 
Keywords:  Management, savings group 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

การพัฒนาคนให้คิดและท าได้เป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ  ประเทศ จะต้อง
แก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนให้ประสบผลส าเร็จก่อนเป็นอันดับแรก โดยการ สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคิด 
แก้ปัญหาของตนเองให้พ้นจากวัฏจักรของความ ยากจน โดยเฉพาะ ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
ปัญหาหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลให้ ครัวเรือนไม่หลุดพ้นจากวงจรความยากจน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
เงินทุนในการประกอบ อาชีพ และปัญหาหนี้สินจึงมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน 
เพราะ เงินทุนคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ ถ้าไม่มีเงินหรือมีเงินทุนน้อย ส่งผลให้ผลผลิตและ  รายได้น้อย 
การด ารงชีพของครัวเรือนจะประสบปัญหา ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศในที่สุด 

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดย
มุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการพัฒนา
ระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุน
ของชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการบริหารจัดการกองทุนในชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาการ  ขาด
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แคลนเงินทุนและปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมให้มีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในชุมชน  ใช้การ
รวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านสะสมเงินที่ได้จากการออม อย่างสม่ าเสมอจากรายได้ของตนเองและครอบครัว เพื่อใช้
เงินทุนที่ได้จากการสะสมร่วมกันเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพของตนเองและบุคคลอื่น ๆ ภายในชุมชน ตลอดจนถึง
การใช้จ่ายในครอบครัว 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร เริ่มจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2529 
ได้ด าเนินการเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอโดยสมาชิกจะออมเงินตั้งแต่เดือน  ละ 10-500 
บาท และเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละ 20 บาท และสมาชิกได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้บูรณาการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ  และยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ เป็นการรวมตัวของคนในหมู่บ้านที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ การ
ออมเงินไว้ในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีการด าเนินงาน เช่น การออม ปล่อยกู้ และสวัสดิการ 
จึงมีผลประกอบการที่ดี มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง จนสามารถไปศึกษาดูงาน
ได้ มีครอบครัวที่ประสบความส าเร็จจากการน าเงินกลุ่มออมทรัพย์  ไปประกอบอาชีพ อีกทั้งยังน าเงินไปช่วยเหลือ
สาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัด
นราธิวาส 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ  ต าบล
ซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนกลุ่มทดลองมีความคิดรับผิดชอบสูงกว่าประชาชนกลุ่มควบคุมและประชาชนกลุ่มทดลองมีความ
รับผิดชอบในระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะหลังการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาขั้นตอนนี้  ได้แก่  ประชากรในชุมชนบ้านไอร์เจี๊ยะ จ านวน 561 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง

คือ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะที่เป็นเพศหญิง จ านวน 50 คน และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะที่เป็นเพศชาย จ านวน 50 คน การก าหนดจ านวนขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 50 คน เพราะกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมในการวิจัยเชิงทดลอง ควรมีจ านวนอย่างน้อย 15 คน ต่อกลุ่ม ถ้ามีจ านวนอย่างน้อย 50 คนต่อกลุ่มจะท า
ให้ผลการทดลองมีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีลักษณะการคัดเลือกเข้า ดังนี้ 1) เพศ 2) อายุไม่เกิน 65 ปี 3) ระดับ
การศึกษา 4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5) ระยะเวลาการเป็นสมาชิก   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งผู้วิจัย  สร้างเครื่องมือ

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
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ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรี
สาคร จังหวัดนราธิวาส แบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ความคิดเห็นในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านไอร์เจี๊ยะ มากที่สุด, มาก, ปานกลาง, น้อยและน้อยที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ บทบาทของผู้น า พันธกิจ 
การบริหารจัดการ ผลประโยชน์ 
 ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิดในแต่ละด้าน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
 ซึ่งลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว ก าหนดเกณฑ์ให้คะแนน 1 - 5 แทนระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้  

1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย  
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test dependent 
 
สรุปผลการวิจัย 

ลักษณะข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร 
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ซึ่งแสดงผลการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ แล้วเสนอในรูปแบบของตาราง 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 50 
หญิง 50 50 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเป็น

หญิง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านบทบาทของผู้น า    
1.ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.69 0.506 มากที่สุด 
2.ผู้น ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

4.50 0.644 มากที่สุด 

3.ผู้น าประพฤติตนปฏิบัติตนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 4.58 0.589 มากที่สุด 
4.ผู้น ามีความสามารถในการโน้มน้าวใจคนให้เข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์ฯ และพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 

4.51 0.689 มากที่สุด 

5.ผู้น าของท่านมีความตั้งใจในการท างาน และเสียสละอย่าง
เต็มท่ี 

4.65 0.539 มากที่สุด 

6.ผู้น ามีความเต็มใจที่จะสื่อสารและอธิบายเรื่องการออมทรัพย์ฯ
และระเบียบข้อบังคับต่างๆให้บุคคลอื่นเข้าใจ 

4.65 0.575 มากที่สุด 

รวม 4.60 4.46 มากที่สุด 
ด้านพันธกิจ    
1.การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4.42 0.755 มากที่สุด 
2.การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯมีรายได้เพิ่มขึ้น 4.24 0.842 มากที่สุด 
3.การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯท่านมีความรู้ในเรื่องการ
ออมทรัพย์ดีขึ้น 

4.47 0.594 มากที่สุด 

4.การรวมกลุ่มออมทรัพย์ฯท าให้สมาชิกรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 

4.43 0.714 มากที่สุด 

5.การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯท าให้ได้พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

4.44 0.671 มากที่สุด 

6.กลุ่มออมทรัพย์ฯมีระบบการท างานเป็นกลุ่มตามหลัก
ประชาธิปไตย 

4.65 0.500 มากที่สุด 

7.กลุ่มออมทรัพย์ฯมีระบบการท างานเป็นกลุ่มตามหลักการ
พัฒนากลุ่ม 

4.57 0.555 มากที่สุด 

8.กลุ่มออมทรัพย์ฯช่วยให้สมาชิกสามารถด าเนินงานธุรกิจชุมชน
ได้ 

4.46 0.658 มากที่สุด 

รวม 4.46 4.20 มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ    
1.ท่านคิดว่าคณะกรรมการมีการจัดการให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯอย่าง
เหมาะสม 

4.49 0.674 มากที่สุด 
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การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
2.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯควรมีการรับฝากเงินสัจจะทุกวันที่ 
10 ของทุกเดือน ณ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.69 0.486 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่าคณะกรรมการด าเนินการจัดท างบก าไร-ขาดทุน งบ
ดุล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.66 0.536 มากที่สุด 

4.ท่านคิดว่าคณะกรรมการมีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ผ่านการเรียกประชุมสมาชิกและ
คณะกรรมการอย่างเหมาะสม 

4.54 0.673 มากที่สุด 

5.ท่านคิดว่าคณะกรรมการมีการจัดท าแผนปฏิบัติการได้อย่าง
เหมาะสม 

4.45 0.672 มากที่สุด 

6.ท่านคิดว่าคณะกรรมการสามารถน าแผนไปปฏิบัติจริงได้อย่าง
เหมาะสม 

4.43 0.685 มากที่สุด 

7.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯมีการจัดท าเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน ได้แก่ ทะเบียนคุมเงินสัจจะ ทะเบียนคุมลูกหนี้ สรุป
การรับจ่ายเงิน อย่างเหมาะสม 

 
4.56 

 
0.641 

 
มากที่สุด 

8.ท่านคิดว่าคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

4.57 0.607 มากที่สุด 

รวม 4.55 4.30 มากที่สุด 
ด้านผลประโยชน์    
1.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการปันผล จัดสรรก าไรให้แก่
สมาชิก 70% เป็นประจ าทุกปีอย่างเหมาะสม 

4.61 0.601 มากที่สุด 

2.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการด้านการคลอด
บุตรให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

4.63 0.544 มากที่สุด 

3.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

4.58 0.572 มากที่สุด 

4.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน 
เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และครัวเรือนยากจนอย่างเหมาะสม 

4.58 0.606 มากที่สุด 

5.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการด้านฌาปนกิจ
แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

4.63 0.544 มากที่สุด 

6.ท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ประเพณีวัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันลอย
กระทง เดือนรอมฎอน เมาลิด กวนอาซูรอ  

 
4.69 

 
0.506 

 
มากที่สุด 

รวม 4.62 4.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบทบาทของผู้น า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
ด้านพันธกิจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และ ด้านผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 ซึ่งทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดับมากที่สุด 
 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยจ าแนกตามเพศ 

ความคิดเห็น ความคิดเห็นของสมาชิกฯ 
ชาย    ระดับความคิดเห็น    หญิง    ระดับความคิดเห็น    รวม    ระดับความคิดเห็น 

ด้านบทบาทผู้น า 33.3        มากที่สุด            66.7         มากที่สุด           33.97         มากที่สุด 
ด้านพันธกิจ 33.3        มากที่สุด            66.7         มากที่สุด           33.97         มากที่สุด 
ด้านการบริหารจัดการ 33.3        มากที่สุด            66.7         มากที่สุด           33.97         มากที่สุด 
ด้านผลประโยชน์ 33.3        มากที่สุด            66.7         มากที่สุด           33.97         มากที่สุด 

รวม 33.3       มากที่สุด           66.7         มากที่สุด          33.97        มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์
เจี๊ยะด้านต่างๆ โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะมากกว่าเพศชาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ด้านบทบาทผู้น า ด้านพันธกิจ ด้านการบริหารจัดก าร ด้าน
ผลประโยชน์ มากกว่าเพศชาย  
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้มีการน าทฤษฎีแนวคิดการบริหารองค์กรไม่แสวงหาก าไรของ Drucker ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านบทบาทผู้น า 2) ด้านพันธกิจ 3) ด้านการบริหารจัดการ 4) ด้านผลประโยชน์ ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของ
สมาชิกที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 
ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจอันจะเป็นข้อมูลให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะน าไปปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะในด้านต่างๆในอนาคต ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ด้านบทบาทของผู้น า ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตมีความคิดเห็นด้านผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความคิดเห็นรองลงมาคือ ด้านผู้น าของท่านมีความตั้งใจ
ในการท างาน และเสียสละอย่างเต็มที ่

2. ด้านพันธกิจ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี
ความคิดเห็นด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯมีระบบการท างานเป็นกลุ่มตามหลักประชาธิปไตย และมีความคิดเห็นรองลงมาคือ 
ด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีระบบการท างานเป็นกลุ่มตามหลักการพัฒนากลุ่ม 
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3. ด้านการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตมีความคิดเห็นดา้นท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯควรมีการรับฝากเงินสัจจะทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ณ ที่ท าการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ และมีความคิดเห็นรองลงมาคือ ด้านท่านคิดว่าคณะกรรมการด าเนินการจัดท างบก าไร -ขาดทุน งบดุล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4. ด้านผลประโยชน์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มีความคิดเห็นด้านท่านคิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม เช่น วันสงกรานต์ วัน
ขึ้นปีใหม่ วันลอยกระทง เดือนรอมฎอน เมาลิด กวนอาซูรอ และมีความคิดเห็นรองลงมาคือ ด้านท่านคิดว่ากลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีการจัดสวัสดิการด้านการคลอดบุตรให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 

จากผลการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ เพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ด้านบทบาทผู้น า ด้านพันธกิจ  ด้านการบริหารจัดการและด้าน
ผลประโยชน์ มากกว่าเพศชาย และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ เพศหญิงและเพศชาย มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านไอร์เจ๊ยะฯ ซึ่งสอดคล้องกับ ภริดา พิรานนท์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการ
ประเมินผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลทรายแดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนอง ในด้านความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ด้านความเพียงพอต่อปัจจัยน าเข้าหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านความเหมาะสมของกระบวนการและด้านผลผลิตหรือ ประโยชน์ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตของกลุ่ม เนื่องจากเพศหญิงมีความละเอียด รอบคอบ ใส่ใจในทุกรายละเอียดกว่าเพศชาย 
 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ที่มีอายุ 42-49 ปี มีความคิดเห็นต่อการ บริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ด้านบทบาทผู้น า ด้านพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน
ผลประโยชน์ดีกว่าช่วงอายุอื่น เนื่องจากคนในช่วงอายุนี้ มีประสบการณ์ในการท างานและการใช้ชีวิตมากกว่าจึงมี
มุมมองและทัศนคติที่ดีกว่า และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้าน 

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะฯ ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็น ต่อการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ด้านบทบาทผู้น า 
ด้านพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลประโยชน์ ดีกว่าช่วงระดับการศึกษาอื่น เนื่องจากคนที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา เพราะได้รับการสั่งสมความรู้ และมีประสบการณ์ จนมีความสามารถที่จะตัดสินใจ และมองสิ่งต่าง ๆ 
อย่างเป็นกลางและมีเหตุผลเสมอ 

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน  มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสด้านบทบาท
ผู้น า ด้านพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลประโยชน์ มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนอื่น เนื่องจากคนที่มีรายได้
น้อยจะให้ความส าคัญเรื่องต่าง ๆ ที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รับผลประโยชน์ เพราะต้องท างานเลี้ยงตนเอง และ
ครอบครัว ส่วนคนที่มีรายได้มากจะให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเพราะเป็นการสนับสนุน  ให้กลุ่มออมทรัพย์
สามารถพัฒนาต่อไป 

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า  16 ปีขึ้นไป มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ต าบลซากอ อ าเภอศรีสาคร  จังหวัด
นราธิวาส ด้านบทบาทผู้น า ด้านพันธกิจ ด้านการบริหารจัดการ และด้านผลประโยชน์ดีกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิก
อื่น เนื่องจากมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่นาน จึงทราบความความตั้งใจในการด าเนินงานของ คณะกรรมการและ
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ได้รับผลประโยชน์ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก จึงมีความคิดเห็นที่ดีกว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกอื่น  สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ฯ ที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า 16 ปีเห็นตั้งแต่แรกว่ามีการด าเนินงาน
อย่างไร ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจึงประสบความส าเร็จเช่นทุกวันนี้ โดยการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต้องใช้ระยะเวลา เพราะทุกอย่างเริ่มจากการร่วมมือของสมาชิกเองซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สิริลักษณ์ พลนอก (2553) ได้ศึกษาเรื่องการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อ าเภอ สว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์  เพื่อการผลิตอ าเภอสว่างวีระวงศ์
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค
และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาการ ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ าเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัด
อุบลราชธานีให้เข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า 1.สภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ าเภอสว่าง
วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมากพิจารณาตามรายด้านพบว่า  ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนมี  สภาพการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม ความคิดเห็นโดยรวมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในอันดับสุดท้ายของด้านบทบาทผู้น า เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะยังไม่ได้จัดท าบัญชีด้ว ย
โปรแกรมอิเลคทรอนิคส์ จึงท าให้เกิดการล่าช้าในการปิดงบดุลประจ าเดือน งบก าไร ขาดทุน ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านไอร์เจี๊ยะให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคนิค วิธีการจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรมอิเลคทรอนิคส์ พัฒนาด้าน IT 

2.จากการศึกษาพบว่า การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีรายได้เพิ่มขึ้น ความคิดเห็นโดยรวมของสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของด้านพันธกิจ 
เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะมีการปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมเงินเป็นรายเดียวเพื่อน าไปประกอบอาชีพ 
ส่วนสมาชิกที่เป็นกลุ่มจะกู้ยืมไปประกอบธุรกิจยังมีจ านวนน้อย จึงไม่สามารถ  ด าเนินงานธุรกิจชุมชนได้ ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะให้คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะ ชักชวนกลุ่มอื่นที่มีการจัดตั้งขึ้นแล้ว
มาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ฯ และมีการประชุมจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ 

3.จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการสามารถน าแผนไปปฏิบัติได้จริง ความคิดเห็นโดยรวมของสมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายของด้านการบริหารจัดการ 
เนื่องจากคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไอร์เจี๊ยะยังไม่สามารถน าแผนไปปฏิบัติได้ครบ จึงยังไม่ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิก ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ประธานกลุ่มออมทรัพย์เรียกคณะกรรมการมาประชุมเพื่อร่วมกันคิด 
ปรับปรุง และปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้  
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