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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรและ ๓. เพ่ือน าเสนอต้นแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การด าเนินการแบ่งเป็น ๒ ระยะ ๑ เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรระยะ ๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาภาคสนามด้วย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  เพ่ือยืนยันความสอดคล้องหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๓ ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตรงตาม
กรอบแนวคิดในการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๕ ด้านส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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๔.๐๓ ด้านการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๗๓ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๒ ด้านเกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑  
 ๒. ปัจจัยการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๘๙๕ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ  
.๘๐๐ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๗๙๙ และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๑๔๕๐๕ แสดงว่า การบริหารงาน ด้าน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๐.๐ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการตรวจสอบ 
สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕ 
 ๓. ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านการบริหารงาน มีด้านสามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการ
ตรวจสอบ สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕ แต่
ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือด้านการตรวจสอบ เนื่องจากว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๖๙๐) 
ซึ่งหมายถึงมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม ด้านการมีส่วนร่วมพบว่า การร่วมคิด สามารถ
ท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อย
ละ ๖๕.๐ รองลงมาคือการร่วมท า สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕ ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายต่ ามากหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถท านายได้เลย 
สอดคล้องกับข้อมูลการบริหารงานด้านการตรวจสอบที่ไม่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study the effectiveness of village 
and urban fund management in Kamphaenphet Province 2) to study factors affecting 
of village and urban fund management in Kamphaenphet Province and 3) to propose 
the effectiveness of village and urban fund management in Kamphaenphet Province 
 This research was the mixed methods research between the qualitative 
research and quantitative research, the process was divided two steps, step 1 is 
quantitative research in survey to study in effectiveness of village and urban fund 
management in Kamphaenphet Province, and step 2 is qualitative research by In-
dept interview to confirm in accordance with, after analyzed data. The researcher 
was collected the data from 400 sampling. The validity of questionnaire=0.963, the 
research was collected by using the qualitative research and quantitative research. 
Then the data analysis was used the Content Analysis Technique through Mean ( ), 
Standard Deviation (S.D.) and (Multiple Regression Analysis) by statistics in conceptual 
framework. 
The findings of the research were as follow: 
 1. effectiveness of village and urban fund management in Kamphaenphet 
Province,  as a source of working capital for investment found that, in overall was the 
high level ( =4.05), in the promotion and development to be competent found 
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that in overall was high level ( =4.03), promotion in self-reliance process found that 
in overall had the high level ( =3.73), stimulate the economy at the foundation 
level found that in overall was high level ( =3.82), the potential and strength of the 
people in the village found that in overall was high level ( =3.91), 
 2. The factors had effect to effectiveness of village and urban fund 
management in Kamphaenphet Province, the management had effect to the 
effectiveness process of village and urban fund management in Kamphaenphet 
Province with significantly statistics at the level of 0.01, as following; working, 
checking and improving that the result in Multiple R=0.895, R Square=800, Adjusted R 
Square=0.799 and Std. Error=0.14505 showed that working management, checking 
and improving can use in the prediction with effectiveness of the process in village 
fund and capital city in Kamphaenphet Province at 80.0 % and considering of each 
section found that working section can predicted with effectiveness of the process in 
village fund and capital city in Kamphaenphet Province at 98%, secondary checking 
section at 69% and improving section at 60.5%. 
 3. Improvement guidelines to the effectiveness of village and capital city 
urban fund management in Kamphaenphet Province, working management can 
predicted with effectiveness of the process in village fund and capital city in 
Kamphaenphet Province is working can predicted at 98.0 %, secondary, checking can 
predicted at 69.0% and improving can predicted at 60.5%, moreover, founded that 
there were interesting data as improving because Adjusted R Square is -.690, the 
effectiveness of village and capital city urban fund management in Kamphaenphet 
Province had decrease as well, then the participation can predicted with the 
effectiveness of village and capital city urban fund management in Kamphaenphet 
Province at 65%, secondary, collaboration can predicted at 32.5% and Participating in 
benefits to join in evaluation had low in Adjusted R Square that the does not predict, 
therefore, the consistent with the administration data that does not have a positive 
effect on effectiveness process of village and capital city urban fund. 
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 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง" ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร" ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความ
เมตตาและการช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์คือ รองศาสตราจารย์ ดร.
สุรินทร์ นิยมางกูร และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจน
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านภาษา เนื้อหาสาระ ความครบถ้วนถูกต้องตามหลักการวิจัย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยและวิธีการเขียนเป็นอย่างดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พล.ท. ดร.วีระ  วงค์สรรค์ ที่เมตตามาเป็นประธาน
สอบดุษฎีนิพนธ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร กรรมการ สอบดุษฎีนิพนธ์ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เฉพาะทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการสนทนากลุ่ม และ
ชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ผลงานวิจัยครั้งนี้ดียิ่งขึ้นขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ช่วยแนะน าและจุดประกายแนวคิดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่านที่กรุณาให้ค าแนะน าและ
อ านวยความสะดวกในการเรียนการศึกษา ตลอดจนกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอขอบพระคุณ คุณพรทิพย์พา 
จรัสมั่นเขตกิจ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 ผู้วิจัยหวังอย่างยิ่งว่า ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ จะอ านวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ศึกษาค้นคว้าได้เป็น
อย่างดี ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมบูชากตเวทิตาคุณแด่คุณบิดามารดา 
บุพการี และบูรพาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ได้เกิดสติปัญญาและเป็นแรงบันดาลใจ 
ให้ก าลังใจในการศึกษาด้วยความรักความเมตตาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเพ่ือสร้างสรรคง์านวิจัยฉบับนี้ให้แก่
ผู้วิจัยจนประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ 

 
นายพิศณุพงศ์  กล้ากสิกิจ 

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 



ฉ 

สารบัญ 
 

 เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อ ก 

Abstract ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ฌ 

สารบัญแผนภาพ ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ 
 
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานในการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๐ 
 
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๑๑ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร ๑๑ 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล ๓๖ 
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ๔๙ 
๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักทุติยปาปณิกสูตร ๖๐ 
๒.๕ แนวคิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๖๓ 
๒.๖ บริบทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๖๓ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๖ 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๔ 

  



ช 

สารบัญ (ตอ่) 
 

 เร่ือง หน้า 
 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๗ 
 ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ๑๐๗ 
 ๓.๒ รูปแบบการวิจัย ๑๐๘ 
 ๓.๓ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ๑๑๐ 
  ๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๘ 
  ๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๘ 
  ๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๑ 
  ๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๒ 
 ๓.๔ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๑๗ 
  ๓.๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๑๔ 
  ๓.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๗ 
  ๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๗ 
  ๓.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๙ 
 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๓๓ 
 ๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๔๒ 
 ๔.๓ ต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๙๒ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๙๘ 
 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๒๐๙ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๑๐ 
 ๕.๒ การอภิปรายผล ๒๑๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๒๑ 



ซ 

บรรณานุกรม ๒๒๐ 
ภาคผนวก ๒๒๘ 
ประวัติผู้วิจัย ๓๒๗ 
  



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หน้า 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ ๒๐ 
 ๒.๒ ความหมายค าว่าประสิทธิผล ๓๗ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล ๔๔ 
 ๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ๔๘ 
 ๒.๕ ฐานะข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๗๒ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ๗๘ 
 ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๘๓ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ๘๘ 
 ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๙๙ 
 ๔.๑ จ านวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ๑๔๖ 
 ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
  ในภาพรวม ๑๔๙ 
 ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ๑๕๓ 
 ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมในภาพรวม ๑๕๖ 
 ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วม ๑๕๙ 
 ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลการปฏิบัติตาม 
  หลักปาปณิกธรรมในภาพรวม ๑๖๒ 
 ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ๑๖๕ 
 ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวม ๑๖๘ 
 ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๑๗๑ 
 ๔.๑๐ แสดงการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของ 
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๗๔ 
 ๔.๑๑ แสดงการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
  และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๗๘ 
 ๔.๑๒ แสดงการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผล 
  ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๘๑ 



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 ๔.๑๓ แสดงการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
  ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๘๔ 
 ๔.๑๔ แสดงการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผล 
  ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๑๘๗ 
 ๔.๑๕ แสดงต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ 
  ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้จากการสังเคราะห์งาน 
  วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ๑๙๐ 

  



ฎ 

สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่  หน้า 
 ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๑๐๓ 
 ๔.๑ ด้านการวางแผนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๔๖ 
 ๔.๒ ด้านการปฏิบัติงานจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๕๐ 
 ๔.๓ ด้านการตรวจสอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๕๔ 
 ๔.๔ ด้านการปรับปรุงงานจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๕๗ 
 ๔.๕ การมีส่วนร่วมคิดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๖๐ 
 ๔.๖ การมีส่วนร่วมท าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๖๓ 
 ๔.๗ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๖๖ 
 ๔.๘ การมีส่วนร่วมประเมินผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๖๙ 
 ๔.๙ มีวิสัยทัศน์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๗๒ 
 ๔.๑๐ จัดการดีจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๗๕ 
 ๔.๑๑ มีมนุษยสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๗๘ 
 ๔.๑๒ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๘๑ 
 ๔.๑๓ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๘๔ 
 ๔.๑๔ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๘๗ 
 ๔.๑๕ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๙๐ 
 ๔.๑๖ เกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๙๓ 
 ๔.๑๗ แสดงต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการ 
  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด ๒๐๒ 
 ๔.๑๘ ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
  และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒๑๓ 



ฏ 
 

 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาบาลี/พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/มหามกุฏราชวิทยาลัย 

การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๖๐๙/๕๕๔ หมายถึง สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ภาษาไทย เล่ม ๑๓ ข้อ ๖๐๙ 
หน้า ๕๕๔ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับ
เล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ขุ.เถร.อ. (บาลี) ๑/๒๘.หมายถึง ขุททกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา 
ปาลิ ภาษาบาลี ข้อ ๑ หน้า ๒๘ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา 

และคัมภีร์ฎีกา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น วิมติ.ฏีกา. (บาลี) ๒/๒๖/
๑๒๐. หมายถึง ทีฆนิกาย วิมติวิโนทนีฏีกา ภาษาบาลี เล่ม ๒ ข้อ ๒๖ หน้า ๑๒๐ ฉบับมหาจุฬาฎีกา 
ตามล าดับดังนี้ 

๑. ค ำอธิบำยค ำย่อในภำษำไทย 

ก. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 
 ค ำย่อ ชื่อคัมภีร์    ภำษำ 
ที.ปา. (ไทย)    = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต   (ภาษาไทย) 



 
 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 นับจาก พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยได้ก าหนดให้มีแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือ
เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑-๗ ที่ผ่านมาเกิดจากการน าทรัพยากรรรรมชาติที่อดดมสมบรร์ และความ
ได้เปรียบด้านแรงงานที่มีราคาถรกและมีอยร่อย่างเหลือเฟือของประเทศมาใช้สนับสนดนการพัฒนาและ
ขยายฐานการผลิตท าให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สรง แต่การเติบโตดังกล่าวนอกจาก
จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรรรรมชาติที่ เสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมาก และต้องมีการลงทดน
เทคโนโลยีและการตลาดจากต่างประเทศ ในข์ะที่ข้อจ ากัดที่เป็นอยร่ของประเทศทั้งด้านการพัฒนา
ศักยภาพของคน การบริหารจัดการฟ้ืนฟรทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้าง
ฐานทางด้านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี จึงส่งผลโดยตรงต่อคด์ภาพและประสิทริภาพโดยรวม ของ
การพัฒนาประเทศอันจะน าไปสร่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนปัญหาที่เกิดตามมา 
คือ ความขัดแย้งในสังคมจากการเลื่อมล้ าของรายได้และการแย่งชิงทรัพยากรรรรมชาติที่เหลืออยร่
เพียงเล็กน้อยนั้นมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาจะกระจดกอยร่เฉพาะพ้ืนที่ในเขตเมือง และชดมชนด้าน
อดตสาหกรรม ไม่เกิดการกระจายการพัฒนาสร่ชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดการ
อพยพปัจจัยการผลิตของชดมชนโดยเฉพาะแรงงาน ซึ่งส่งผลถึงการแยกคนออกจากชดมชน ท าให้สรดปได้
ว่าแม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลดผลตามความมด่งหมายแต่ความส าเร็จดังกล่าวได้น าไปสร่ผลการ
พัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านสังคม และการพัฒนานั้นอาจจะไม่ยั่งยืน เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่
ยังไม่ได้รับผลประโยชน จากกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ และความต่อเนื่องของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  การพัฒนาใหม่ โดยให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคนทั้งในฐานะผร้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และ
เป็นผร้ได้รับประโยชน  หรือผลกระทบโดยตรงจาก การพัฒนาจึงมด่งเน้นการพัฒนาแบบองค รวมที่มี 
“คนเป็นศรนย กลางการพัฒนา” และมีกระบวนการที่บรร์าการทดกด้านในการเชื่อมโยงกัน ส่วนการ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ให้มีความสามารถหรือประสิทริภาพต่อการสร้าง
ความสดขและมีคด์ภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือน าไปสร่จดดมด่งหมายของการพัฒนาที่ยั่ งยืนและความ อยร่ดีมีสดข
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ของคนไทยและสังคมไทย จากกระบวนทัศน ใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘  
และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ กับปรัชญาของนโยบาย
กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง ในการเสริมสร้างส านึกความเป็นชดมชนและท้องถิ่น โดยชดมชนเป็นผร้
ก าหนดอนาคตและจัดการหมร่บ้านและชดมชนด้วยคด์ค่าและภรมิปัญญาของตนเองและเกื้อกรล
ประโยชน ต่อผร้ด้อยโอกาสในหมร่บ้านและชดมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรร้ร่วมกัน
ระหว่างชดมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นและเป็นการ
พัฒนาประชาริปไตยพ้ืนฐาน และวัตถดประสงค การจัดตั้งกองทดน ๑ ล้านบาทเพ่ือเป็นแหล่งเงินทดน
หมดนเวียนในหมร่บ้านและชดมชนเมือง ส าหรับการลงทดนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือ 
เพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตดฉดกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนและส าหรับการน าไปสร่การสร้าง
กองทดน สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมร่บ้านหรือชดมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมร่บ้านและชดมชนเมืองให้
มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทดนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพา
ตนเองของหมร่บ้านและชดมชนเมือง ในด้านการเรียนรร้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมร่บ้านและชดมชนเมือง กระตด้น
เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภรมิคด้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประชาชนในหมร่บ้านและชดมชนเมือง 
 ส าหรับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๑ เป็นการมด่งเสริมให้
สังคมไทยอยร่เย็นเป็นสดข ด้วยวิรีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชดมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยที่ยดทรศาสตร และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนดน ส่งเสริม
ให้ชดมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค ความรวม มีกระบวนการเรียนรร้ และการจัดการความรร้ร่วมกัน
ของคนในชดมชนในรรปแบบที่หลากหลายตามภรมิสังคมด้วยทดนทางทรัพยากร และศักยภาพของชดมชน 
มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง พ่ึงพาตนเองได้ มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและ
ภายนอกชดมชน บนพ้ืนฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนรรรม น าไปสร่การอยร่ร่วมกันอย่าง
สันติสดข ซึ่งครอบครัวไทยในอดีตมีลักษ์ะเป็นครอบครัวแบบขยาย การด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของ
สังคมในอดีตเป็นสังคมแบบพ่ึงพาตนเองอยร่อย่างพอเพียง ในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพอยร่กับ
รรรมชาติที่เอ้ืออ านวย มีความอดดมสมบรร์  ดังค ากล่าวที่ว่า “ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว” ลักษ์ะเด่น
ทางสังคมเป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้น 
แม้ว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือเศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าประชาชนมี
                                                           

๑ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐”, รำชกิจจำนุเบกษำ ๑๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙): ๑๐๙. 
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รายได้เพ่ิมข้ึนแต่ก็ยังมีปัญหาในการกระจายรายได้สร่ประชาชนไม่ทั่วถึง ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอ่ืน
ตามมาอีกมาก เช่น ค่านิยมด้านวัตถด สังคมไทยกลายเป็นสังคมบริโภคนิยม เกิดปัญหาสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรรรรมชาติ อาชญากรรม สภาพครอบครัวเกิดการ
แตกแยก สังคมเกิดความอ่อนแอ เพราะการอพยพแรงงานไปหางานต่างถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ
การหนีสังคมชนบทเข้าสร่แรงงานและในภาคอดตสาหกรรม เป็นต้น ยดทรศาสตร การพัฒนาในอดีต เป็น
การพัฒนาที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยละเลยการพัฒนาประชาชนและเป็นการพัฒนาที่
ไม่เสมอภาคระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าความเจริญระหว่างเมือง
และชนบทเพ่ิมมากขึ้น เกิดความไม่สมดดลในการกระจายรายได้ระหว่างเมืองกับชนบทน าไปสร่ปัญหา
การด ารงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยร่ในชนบท โดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนเงินทดน ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทดนได้ ขาดรายได้ หนี้สิ้นเพ่ิมมากขึ้น 
ความยากจนของประชาชนในชนบทและชดมชนเมือง คือการไม่มีทดน การเข้าหาแหล่งทดนเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก ท าให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  
 ต่อมาในสมัยรัฐบาลของ ฯพ์ฯ พ.ต.ท.ทักษิ์ ชินวัตร จึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนใน
การจัดตั้งกองทดนหมร่บ้านและบริหารจัดการด้วยตนเอง ซึ่งเงินทดนหมร่บ้านนี้จะมีลักษ์ะแตกต่างจาก
เงินที่รัฐบาลเคยให้การสนับสนดนประชาชนไม่ว่าจะเป็นเงิน กองทดนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
(กข.คจ.) ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบในการด าเนินการไว้ในรรปแบบของโครงการต่าง  ๆ มีขั้นตอนที่
ยด่งยากซับซ้อน ล่าช้า ประชาชนไม่สามารถมีส่วนรวมในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการได้อย่างแท้จริง ส่วนเงินกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองนั้นได้ก าหนดแนวทางไว้ให้
ประชาชนเป็นผร้ก าหนดนโยบาย กฎเก์ฑ ในการบริหารจัดการโดยภาครัฐ ส่วนราชการ ท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยงให้การสนับสนดน ช่วยเหลือจากการด าเนินการของกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง ซึ่งที่ผ่านมาก็
ยังประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการกองทดนให้เกิดประสิทริภาพ เช่น การขาดความเข้าใจใน
กฎระเบียบของค์ะกรรมการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองแห่งชาติ การขาดความรับผิดชอบของ
ค์ะกรรมการ ขาดความชัดเจนในอ านาจหน้าที่ของค์ะกรรมการกองทดนหมร่บ้านที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของค์ะกรรมการ ส่งผลให้ค์ะกรรมการบางคนกลัวความผิด การพิจาร์าเงินกร้ขาด
ความโปร่งใส ไม่เป็นรรรม ส่งผลให้มีการน าเงินกร้ไปใช้ผิดวัตถดประสงค  จากผลการด าเนินงานกองทดน
หมร่บ้านและชดมชนเมือง พบว่า ยังมีปัญหามากมายที่เป็นอดปสรรคต่อการด าเนินงานตามโครงการและ
ที่ส าคัญ  
 ประการแรก คือ ค์ะกรรมการกองทดนยังขาดความรร้ และความสามารถในการบริหาร
จัดการเงินกองทดน   
 ประการที่สอง คือ ประชาชนมีการกร้เงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถดประสงค ท าให้ไม่สามารถ
น าเงินมาใช้คืนกองทดนได้ตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดการยืมเงินนอกระบบมาคืนกองทดนฯหรือใน
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ลักษ์ะกร้ใหม่เพ่ือคืนเงินเก่าเกิดหนี้สะสม และวงจรหนี้วนเวียนไม่จบสิ้น ท้ายสดดประชาชนมีภาระหนี้
มากขึ้น และ 
 ประการที่สามจากการที่รัฐบาลได้สรดปว่าการด าเนินงานตามนโยบายประสบผลส าเร็จ 
โดยดรจากบัญชีรับจ่ายที่ชาวบ้านน าเงินมาครบตามจ านวนตามก าหนดพร้อมทั้งมีจัดล าดับของหมร่บ้าน
และใช้เก์ฑ ในการประเมินความเข้มแข็งของกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง แต่ความจริงที่ยังซ่อน
เร้นอยร่อาทิชาวบ้านกร้เงินไปท าอะไรบ้าง มีระบบการคืนเงินอย่างไรและค์ะกรรมการมีระบบการ
ติดตามและก ากับดรแลหนี้สินอย่างไร๒ ซึ่งข้อมรลที่เป็นเท็จจริงเหล่านี้ได้ถรกครอบง าโดยกลไกทาง
การเมืองและระบบของรัฐ ซึ่งรัฐส่งผลให้การวิเคราะห และประเมินผลผิดพลาดได้ซึ่งจะน าไปสร่การ
ก าหนดทิศทางหรือกลยดทร ที่ผิดพลาดได้ 
 นอกจากนี้ โครงการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง ยังเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข็มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ใช้เงินกร้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกร้เงินเพ่ือฟ้ืนฟร
และเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีวัตถดประสงค เพ่ือให้หมร่บ้านและชดมชนเมือง
มีเงินทดนเพ่ิมขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินของประชาชน และรองรับความต้องการเงินทดนเพ่ือ
การประกอบอาชีพ รวมทั้งเพ่ือลดการกร้ยืมเงินนอกระบบ๓ (ส านักงานค์ะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๔) กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองจึงเป็นอีกกลไกหนึ่ง หากรัฐบาล
จะกระตด้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทดกพ้ืนที่ของประเทศ โดยการ
สนับสนดนกองทดนหมร่บ้านที่มีความเข้มแข็งให้สามารถขยายการลงทดนประกอบกิจการในภาคเกษตร
หรือลงทดนสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน รวมถึงปรับปรดงกองทดนหมร่บ้านที่ยังขาดการ
บริหารจัดการที่ดี หากกองทดนหมร่บ้านสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทริภาพ จะส่ งผลที่ดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและชดมชน แต่จะส่งผลดีในระยะยาวอย่างยั่งยืนหรือไม่นั้น ขึ้นอยร่กับการบริหาร
จัดการกองทดนที่คนในชดมชนต้องร่วมมือช่วยกันบริหารจัดการ เพ่ือให้สมาชิกทดกคนรับรร้ด้วยความรร้สึก
ของการเป็นเจ้าของกองทดนร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรร้ในชดมชนอย่างเป็นระบบ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรร้ มีความสามัคคี ก่อให้เกิดเป็นพลังเครือข่ายทางการเงินและสังคมขับเคลื่อนให้
ชดมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 ส าหรับผลการด าเนินงานกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในก าแพงเพชร พบว่า ยังมี
ปัญหามากมายที่เป็นอดปสรรคต่อการด าเนินงานตามโครงการและที่ส าคัญ  

                                                           

 ๒ กรมการพัฒนาชดมชน กระทรวงมหาดไทย, สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนกกองทุนหมู่บ้ำน, 
หนังสือท่ี มท ๐๕๐๒๖/ ว ๒๔๐๐, ลงวันท่ี ๑๕ ตดลาคม ๒๕๔๔. 
 ๓ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, โครงกำรวิจัยเร่ือง บทบำทของระบบกำรเงินระดับฐำนรำกในกำร
ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน The Roles of Microfinance in Promoting Financial Access, 
(กรดงเทพมหานคร: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓๒. 
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 ประการแรก คือ ค์ะกรรมการกองทดนยังขาดความรร้ และความสามารถในการบริหาร
จัดการเงินกองทดน   
 ประการที่สอง คือ ประชาชนมีการกร้เงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถดประสงค ท าให้ไม่สามารถ
น าเงินมาใช้คืนกองทดนได้ตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดการยืมเงินนอกระบบมาคืนกองทดนฯหรือใน
ลักษ์ะกร้ใหม่เพ่ือคืนเงินเก่าเกิดหนี้สะสม และวงจรหนี้วนเวียนไม่จบสิ้น ท้ายสดดประชาชนมีภาระ
หนี้สินมากขึ้น 
 จากเหตดผลดังกล่าวผร้ศึกษาจึงมีความต้องการที่จะศึกษาต้นแบบการพัฒนาประสิทริผล
การบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในก าแพงเพชร ซึ่งจะเป็นประโยชน อย่างยิ่งต่อการ
น าข้อมรลไปประยดกต ใช้ในการก าหนด ทิศทางการพัฒนานโยบายและการวางแผน เพ่ือขจัดปัญหาและ
อดปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันจะน าไปสร่การด าเนินงานพัฒนากองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง
ให้บรรลดตามวัตถดประสงค ท่ีแท้จริงอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 ๑.๒.๑ การบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร เป็น
อย่างไร 
 ๑.๒.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการกองทดนที่ส่งผลต่อประสิทริผลการบริหารจัดการกองทดน
หมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรมีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ ต้นแบบการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองที่มีประสิทริผลในการ
บริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกองทดนที่ส่งผลต่อประสิทริผลการบริหารจัดการ
กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๑ .๓.๓ เพ่ือน าเสนอต้นแบบการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองที่มี
ประสิทริผลในการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทริผลการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและ
ชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสานวิรี (Mixed Methods 
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Research) เป็นการผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคด์ภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย
เชิงปริมา์(Quantitative Research) ผร้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ศึกษาแนวคิด กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมือง แนวคิดเกี่ยวกับประสิทริผล แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหาร ปัจจัยที่มีอิทริพลต่อประสิทริผลการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารตามวงจร
ควบคดมคด์ภาพ (PDCA) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม หลักปาป์ิกรรรม 
 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ผร้วิจัยได้สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี และข้อค้นพบจากผลงานวิจัยเพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทริผลการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  
 

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย 
 (๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ 
การปรับปรดงงาน  
 (๒) การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผลประโยชน ร่วมประเมินผล   
 (๓) ภาวะผร้น า ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน  จัดการดี และมีมนดษย สัมพันร  
 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือ ประสิทริผลการบริหารจัดการกองทดน
หมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย การเป็นแหล่งเงินทดนหมดนเวียนส าหรับ
การลงทดน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง  กระตด้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก และ เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมร่บ้าน 
 

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ และผู้เชี่ยวชำญ 
 ๑) ประชำกร (Population) ที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๗๓๗ กองทดน๔  
 ๒) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผร้วิจัยท าการสัมภาษ์ เชิงลึก ( In-depth 
Interview) ผร้ให้ข้อมรลส าคัญ จ านวน ๒๐ ท่าน  
  ๑.๑) ด้านหน่วยงานภาครัฐ เป็นผร้ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐลงสร่ เชิงพ้ืนที่ใน
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๕  ท่าน 

                                                           

 ๔ ส านักงานพัฒนาชดมชนจังหวัดก าแพงเพชร, “แบบรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง ประจ ำปี ๒๕๕๙ จังหวัดก ำแพงเพชร”, ข้อมรล ์ วันที่ ๒๒ สิงหาาคม ๒๕๕๙, (อัดส าเนา).  
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  ๑.๒) ด้านผร้บริหารกองทดนหมร่บ้านฯ เป็นผร้บริหารกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองที่
ท าหน้าที่ในการน าโยบายไปสร่การปฏิบัติ และการกระจายการสนับสนดนให้แก่สมาชิกกองทดน  จ านวน 
๕ ท่าน 
  ๑.๓) ด้านสมาชิกกองทดนหมร่บ้านฯ เป็นผร้ไดร้ับผลดีผลเสียจากการบริหารจัดการของ
กองทดนฯ จ านวน ๕ ท่าน 
  ๑.๔) ด้านนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นผร้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ จ านวน ๕ ท่าน 
 ๓) ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) ผร้วิจัยก าหนดการประชดมความเห็นของผร้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
ผร้บริหารองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร และ
พระพดทรศาสนา ประชาชน โดยใช้วิรีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสร่การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สนทนากลด่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือสร้างองค ความรร้ที่
เกี่ยวข้องในประสิทริผลการบริหารงานกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่าง
รอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๑๓ ท่าน  
 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทริผลการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร” ผร้วิจัยไดด้ าเนินการศึกษาวิจัยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชรเท่านั้น 
 

 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ถึง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลา ๑๐ 
เดือน 
 

๑.๕. สมมติฐำนในกำรวิจัย 
๑.๕.๑ ปัจจัยด้านการบริหารงานส่งผลต่อประสิทริผลในการด าเนินงานของกองทดน

หมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
๑.๕.๒ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทริผลในการด าเนินงานของกองทดน

หมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
๑.๕.๓ ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามหลักปาป์ิกรรรมส่งผลต่อประสิทริผลในการด าเนินงาน

ของกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
๑.๖.๑ ประสิทธิผล หมายถึง การบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองให้บรรลด

วัตถดประสงค ตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 



๘ 

๑. การเป็นแหล่งเงินทดนหมดนเวียนส าหรับการลงทดน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตด้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมร่บ้าน 
๑.๖.๒ ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและ

ชดมชนเมืองให้บรรลดวัตถดประสงค  โดยพิจาร์าจากปัจจัย ๓ ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารจัดการกองทดน
ด้านการมีส่วนร่วมและด้านปฏิบัติตนตามหลักรรรม การน าหลักรรรมไปใช้ 

๑.๖.๓ กำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามหลักรรรม การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และ การปรับปรดงงาน 
 ๑)  การวางแผน หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานของกองทดนฯ การวางแผนการ
จัดสรรวงเงินกร้ของกองทดนฯ การวางแผนเพ่ือเตรียมรับการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผนเพ่ือคัดเลือก
บดคคลเป็นกรรมการกองทดนฯและการวางแผนเพ่ืออบรมให้ความรร้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกร้ให้แก่
สมาชิก 
 ๒) การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อ
หน่าย การปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ การปฏิบัติงานทันทีท่ีได้รับมอบหมาย การปฏิบัติที่ไม่ย่อท้อ
ต่ออดปสรรคและไม่ละทิ้งงานโดยยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้งและปฏิบัติงานด้วยความอดทน
และตั้งใจฝึกฝนเพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 
 ๓) การตรวจสอบ หมายถึง การไตร่ตรองหาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงานทดกครั้งเพ่ือ
เป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรดงงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตดและ
ผล มีการตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยร่ตลอดเวลารวมทั้งการพิจาร์าแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน โดยมีการค้นคว้าและวิเคราะห ข้อมรลเพ่ือเพ่ิมพรน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๔) การปรับปรดงงาน หมายถึง การประเมินการด าเนินงานของกองทดนฯและน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้ในการด าเนินงาน การวางแผนปรับปรดงและร่วมปรับปรดงการด าเนินงานของ  
กองทดนฯตามผลการประเมิน การเสนอแนะแนวทางการปรับปรดงการปฏิบัติงานของของกองทดนฯตาม
ผลการประเมิน รวมทั้งการด าเนินงานปรับปรดงงานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมและการ
เสนอแนะแนวทางการวางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไปเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของกองทดนฯ ให้ดี
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม 



๙ 

 ๑.๖.๔ กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การเสริมสร้างความสัมพันร และสร้างความสามัคคีให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผร้ร่วมงาน ร่วมกิจการ และผร้อยร่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย ร่วมคิด
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน  และ ร่วมประเมินผล 
 ๑) ร่วมคิด หมายถึง การประชดมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาการ
ตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การน าเสนอปัญหาความ
ต้องการ ร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาและร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ตลอดจนความต้องการในการจัดท าแผน 
 ๒) ร่วมท า หมายถึง การเข้าร่วมประชดมในโครงการ/กิจกรรม การเข้ารับการอบรมความรร้
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการพัฒนาอาชีพ ร่วมในการกระจายข้อมรลข่าวสารเพ่ือให้บดคคลอ่ืนๆ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วม การส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกอบอาชีพตลอดจนเข้าร่วมในโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ 
 ๓) ร่วมรับผลประโยชน  หมายถึง การจัดสวัสดิการหรือการสนับสนดนการท างานตามความ
เหมาะสมและเป็นรรรม การสงเคราะห ซึ่งกันและกันในผร้ร่วมงานด้วยการแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้มา
โดยชอบรรรม มีการจัดสรรงบประมา์อย่างเป็นรรรมและทั่วถึงมีการส่งเสริมให้บดคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยส านึกในความรับผิดชอบโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและมีการส่งเสริมให้บดคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ โดยยึดประโยชน ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 ๔) ร่วมประเมินผล หมายถึง การส่วนร่วมในการรับรร้เกี่ยวกับการควบคดมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามวัตถดประสงค และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ การส่วนร่วมในการรับรร้เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมในการรับรร้เกี่ยวกับการกระจายเงินกร้อย่างทั่วถึง
และเป็นรรรม การมีส่วนร่วมในการรับรร้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงานรวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการรับรร้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 ๑.๖.๕ กำรปฏิบัติตำมหลักธรรม หมายถึง ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ หรือ
อ านวยการ หรือมีอิทริพลต่อพฤติกรรมของผร้อ่ืนเพ่ือให้มด่งไปสร่จดดหมายที่ก าหนดไว้ ในที่นี้ใช้หลัก
ปาป์ิกรรรม คือ มีวิสัยทัศน  จัดการดี และมีมนดษย สัมพันร  
 ๑) มีวิสัยทัศน  หมายถึง มีมดมมอง ทัศนะกว้างไกล เป็นทักษะทางด้านความคิด 
ประกอบด้วย ก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานขององค กร โดยมีจดดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ, มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยร่, มีแนวความคิดที่
สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประสบความส าเร็จ , สร้างวิสัยทัศน ใน
องค การรวมถึงการมีเจตคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และความรร้ความสามารถของท่าน และการ
วางแผนการด าเนินการและพอใจในการบริหารจัดการที่เป็นอยร่ 



๑๐ 

 ๒) จัดการดี หมายถึง การเชี่ยวชาญในงานที่ท า หรือที่รับผิดชอบ เป็นทักษะทางด้านการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย มีการสนับสนดนมด่งเน้นผร้รับบริการเป็นส าคัญเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ดี ,  มี
ทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับบดคลากรอย่างสม่ าเสมอ , มีความ
เชี่ยวชาญ และมด่งมั่นที่จะบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลดเป้าหมาย, มีเทคนิคและความถนัดในงานที่ท า มี
ความพร้อมในการท างานตลอดเวลา และมีประสบการ์  และความพยายามที่จะบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓) มีมนดษย สัมพันร  หมายถึง มีความสัมพันร ทางสังคมระหว่างค์ะกรรมการ เพ่ือน
ร่วมงาน สมาชิกกองทดนฯ เป็นทักษะด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย มีความกระตือรือร้น พร้อมให้
ค าปรึกษาแนะน าที่ถรกต้อง และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องเพ่ือการบริหารจัดการ , ยกย่องให้เกียรติ
ผร้อ่ืน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน, มีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเอาใจใส่, ให้ความช่วยเหลือผร้อื่นเมื่อมีโอกาส และตรวจสอบงานที่มอบหมายอยร่เสมอ 
เพ่ือให้งานมีประสิทริภาพ และมีความเป็นกันเองกับคนทดก ๆ คนท างานร่วมกันไม่ทอดทิ้งกันจนกว่า
งานจะส าเร็จ 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ๑.๗.๑ ทราบถึงการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  
 ๑.๗.๒ ทราบถึงปัจจัยการบริหารจัดการกองทดนที่ส่งผลต่อประสิทริผลการบริหารจัดการ
กองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  
 ๑.๗.๓ ทราบถึงต้นแบบการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองที่มีประสิทริผล
ในการบริหารจัดการกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยจะเป็นข้อมรลให้การด าเนินงานของกองทดนหมร่บ้านและชดมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชรสามารถด าเนินการต่อไปอย่างมีประสิทริผลตามวัตถดประสงค ของกองทดนอย่าง
แท้จริงต่อไป 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาการวิจัยเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” โดยผู้วิจัยได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ โดยผู้วิจัยขอน าเสนอตามล าดับหัวข้อดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
๒.๔ หลักปาปณิกธรรม 
๒.๕ แนวคิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
๒.๖ บริบทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 โลกและสังคมแบบดั้งเดิมเป็นผลของวิธีคิดและการพัฒนาแบบแยกส่วน หรือแบบกลไก
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนท าให้เกิดปัญหามากมาย ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภทสถานที่ตั้ง
อย่างไร จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่เป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานขององค์การ การ
เติบโตและการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การ ในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งต้อง
เผชิญกับปัจจัยแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจโลกาภิ
วัตน์ และเทคโนโลยี ท าให้องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัย เพ่ือรับมือกับการ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ โดยรวบรวมเอากลุ่มกิจกรรมต่างๆ โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมาย โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด 
 ๒.๑.๑ ความหมายของการบริหาร 
 ความหมายของค าว่าการบริหาร มีศัพท์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ๒ ค าได้แก่ “การบริหาร” 
(Administration) และ “การจัดการ” (Management)  ซ่ึงมักจะใช้สลับกันไปมาจนยากที่จะแยก
ความหมายออกจากกันได้อย่างชัดเจน 



๑๒ 

 ค าว่า “การบริหาร” นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า “Administration” ยังมีค าอีกค า
หนึ่งที่ใช้แทนกันได้ คือ ค าว่า “Management” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันแต่ทางวิชาการ
จะเลือกใช้ค าว่า “Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ เหตุผลประการแรกเมื่อไม่ต้องการ
ใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” ซึ่งมีความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานขององค์การแห่งใดแห่งหนึ่ง 
หรือหน่วยงานในหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไป หรือการบริหาร
ราชการจึงนิยมใช้ค าว่า “Administration”๑     
 การบริหาร (Administration) เป็นการบริหารองค์กรโดยไม่ค านึงถึงผลก าไรแต่ต้องท าทุก
วิถีทางให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุส าเร็จ การบริหารมักใช้กับการบริหารราชการหรือกิจการสาธารณะ
จัดการ Management คือการบริหารงานขององค์กรโดยมุ่งหวังผลก าไรและบรรลุเป้าหมาย ตามที่
ก าหนดไว้เพ่ือความอยู่รอด การจัดการมักใช้กับการบริหารของเอกชน เนื่องจากการขยายตัวภาค
ธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ประกอบกับงานของรัฐบาล ที่มีความคาบเกี่ยวกับงานภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
จนบางครั้งไม่อาจจะแยกออกจากกันได้ ท าให้การบริหารงานทั้งสองภาคส่วนใหญ่เหมือนกัน และ
แลกเปลี่ยนกันได้เกือบตลอดเวลาท าให้ “การบริหาร”และ “การจัดการ”ใช้แทนกันได้๒ 
 การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done 
through other people) การบริหารในพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปประธรรมสองเดือนนับจากวันที่
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือในวันอาสาฬหบูชาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก
แก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในการ
พระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์และวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งด ารงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า ๒,๕๐๐ ปี เป็นข้อมูลให้
เราได้ศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหาร นอกจากนี้ยังมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ใน
พระไตรปิฎก การศึกษาพระพุทธพจน์เหล่านั้นก็จะท าให้ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร๓ 
 การบริหาร หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาหมู่คณะและการ
ด าเนินงานหรือการจัดงาน (Management) กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์การต่างๆ ให้ได้
บรรลุผลส าเร็จลุล่วงตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ขององค์กรนั้นๆ 

                                                           

 ๑ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารกับการจัดการ, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://www.sianhr.com 
: project/org [๘ มกราคม ๒๕๕๙]. 
 ๒ สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ, “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษา
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕๖. 
 ๓ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พุทธวิธีบริหาร”, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓. 

http://www.sianhr.com/
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ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการบริหารหมู่คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทางแนะน า
สั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือน าพักอาศัยอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ในพระ
ธรรมวินัยและตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับระเบียบค าสั่งของมหาเถรสมาคม๔ 
 การบริหาร เป็นกระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่ส าคัญ ๓ 
ประการ คือ มนุษย์ การเงิน และทรัพยากรด้านกายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการที่ปรารถนาของสังคม การบริหารโดยสรุป คือ  
 ๑) การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จ โดยล าพังคนเดียวไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการการบริหารหรือการจัดการที่เกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม ดูอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมีจ านวน
สมาชิกตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 
 ๒) กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะต้องมี
บทบาทในการชี้น า ให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมายของคุณ
เอง ในกรณีที่เป้าหมายของผู้มิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป  
 ๓) การจัดการเป็นงานด้านสมองใช้ความคิดปฏิภาณการตัดสินใจเพ่ือสร้างเงื่ อนไขและ
รักษาไว้ ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๕ 
 การบริหาร คือ การท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังนี้  
 ๑) ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การนั้นต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Objective) อันแน่ชัด  
 ๒) ต้องมีคนท างานร่วมกันคนเป็นส่วนส าคัญในการบริหารหรือการท างาน  
 ๓) ต้องมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากรอ่ืนๆที่
ส าคัญได้แก่ เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการท างาน  
 ๔) ต้องมีการจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การท างานเป็นไปโดยราบรื่นและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 การบริหาร คือ กิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาท างานร่วมมือกันด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่าง ร่วมกันโดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  
 ๑) บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป  
 ๒) ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  
 ๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระท าร่วมกันเด่นชัด  

                                                           

 ๔ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นครปฐม: เพชรเกษมการ
พิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 
 ๕ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
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 ๔) วัตถุประสงค์นั้นนั้นต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระท าการ 
 การบริหารจัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา 
(development administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (service administration) แต่
ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วนคือ  
 ๑) ม้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ และหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานบริหารราชการ  
 ๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผนการ(planning) ด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) 
 ๓) มีจุดหมายปลายทางคือการพัฒนาประเทศไปในทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมข้ึน ส าหรับส่วนที่แตกต่างกันคือแต่ละค า
มีจุดเน้นต่างกันกล่าวคือการบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน เข้ามา
ใช้ในการบริหารราชการ เช่นการมุ่งหวังผลก าไรการแข่งขันความรวดเร็วการตลาดการประชาสัมพันธ์ 
การจูงใจด้วยค่าตอบแทนการลดขั้นตอนและการลดวิธีการเป็นต้น 
 ๒.๑.๒ หน้าที่ของการจัดการ (Functions of Management) 
 การจัดการนั้นมีการก าหนดให้ผู้บริหารขององค์การจะต้องท าหน้าที่ของการจัดการซึ่งใน
ต้นศตวรรษที่ ๒๐ Henri Fayol ชาวฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ได้เสนอไว้ว่าผู้บริหารจะต้องท าหน้าที่ ๕ 
ประการคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ต่อมาประมาณปี ค.ศ. ๑๕๙๐ ต ารา
ทางด้านการจัดการที่ส่วนมาก อธิบายหน้าที่ของการจัดการที่ผู้บริหารต้องด าเนินการ ๕ ประการ 
เช่นเดียวกันประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์ (Organizing)  การการจัดคนเข้า
ท างาน (Staffing) การอ านวยการ (directing) และการควบคุม (Controlling) ปัจจุบันวิชาการ
ทางด้านการจัดการหรือวิทยาการจัดการส่วนมากเห็นพ้องต้องกันว่า หน้าที่ของการจัดการที่ผู้บริหาร
จะต้องประกอบด้วยหน้าที่ ๔ ประการดังนี้คือ  
 ๑) การวางแผน (Planning) 
 ๒) การจัดองค์การ (Organizing) 
 ๓) การน า (Leading) 
 ๔) การควบคุม (Controlling) 
 การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน 
(Planning)  การจัดองค์การ  (Organizing)  การอ านวยการ  (Actuating)  และการควบคุม 
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(Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน๖ โดยมีความสอดคล้องกับ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหารหมายถึงการบริหารหรือการจัดการคือ
กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุต่างๆเป็นองค์ประกอบด้วย๗ ได้กล่าวโดยสรุปว่าการ
บริหารหมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้มองเห็นลักษณะของการบริหารได้ดังนี้
การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์ การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญการบริหารต้องใช้ทรัพยากร
บริหารต้องใช้ทรัพยากรบริหารเป็นองค์ประกอบ พ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็น
กระบวนการ การบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคนการบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคคลและกลุ่มคน การบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล๘ 
 การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting thing do through 
other people)และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณา ของผู้บริหารให้ส าเร็จมี ๕ 
ประการตามค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ๙ 
 ๑. P คือ planning หมายถึง การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางด าเนินงาน เพ่ือ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคตผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กร  
 ๒. O คือ organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและกระจายอ านาจ  
 ๓. S คือ staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  
 ๔. D คือ directing หมายถึง การอ านวยการการ เป็นสื่อสารเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า  
 ๕. C คือ controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

                                                           

 ๖ ธณจรส พูนสิทธิ์, การจัดการองค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรม
มิก, ๒๕๕๔), หน้า ๒๐. 
 ๗ ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ , องค์การและการจัดการ , พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: อักษรปริทรรศน,์ ๒๕๕๐), หน้า ๑๒. 
 ๘ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, 
๒๕๕๔), หน้า ๓. 
 ๙ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๓-๕. 



๑๖ 

 สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School 
Administration) เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการคือ ๑๐ 
 ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการโดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ  
 ๒) การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึงการแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๓) การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และการส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ  
 ๔) การประสานงาน (Co-origination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ
ผู้อื่นและเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก  
 ๕) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้าย เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและ
ประเมินผลครั้งสุดท้าย เพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับ ผลที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เพ่ือ
วางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติในอนาคต ในทางเดียวกันมีนักวิชาการอีกหนึ่งท่าน ได้กล่าวถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ กล่าวคือ การบริหารจัดการ
เป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (knowledge) มี
หลักเกณฑ์ (Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
ศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับ วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ส่วนในทางปฏิบัตินั้นจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้หลักการและ
ทฤษฎีไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะดังนั้นนัก
บริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์และศิลปะ๑๑ มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงการบริหารเป็นการจัดการ
อย่างมีระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและท างานให้งานด าเนินไป
อย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคลยังเสนอว่า “การ
บริหาร” และ “การจัดการ” นั้นบางครั้งอาจให้แทนกันได้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้าย
อย่างเดียวกัน คือความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” 

                                                           

 ๑๐ ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๒), หน้า ๖๗. 
 ๑๑ เด่น ชะเนติยัง, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๓), หน้า ๕๒. 



๑๗ 

ให้มากในทางธุรกิจ หรืออาจกล่าวว่า”การบริหาร” มุ่งเน้นที่ท าการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ส่วน “การจัดการ” เป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้๑๒ 
 การบริหารและการจัดการ๑๓ มีความหมายไม่แตกต่างกัน (There is No Distinction 
Between The Management and Administration) เป็นความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันในสมัย
ปัจจุบันแต่ความนิยมในการน าไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน โดยค าว่าการจัดการจะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผนการจัดองค์การการจัดบุคคลเข้าท างานการ
สั่งงานและการควบคุมในองค์การธุรกิจส่วนค าว่าการบริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการจัดการแต่
ใช้ในองค์การรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามค าสองค านี้มักจะใช้แทนที่กันและกัน  การจัดการโดยทั่วไปใน
ปัจจุบัน มักจัดระบบแนวความคิด เป็นสองแนว คือ เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นศิลปะ (Management 
: Science or Art) การจัดการโดยทั่วๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนการวิธี หรือเป็นการก าหนด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการจัดการ ซึ่งในการจัดการนั้นจะต้องมีล าดับ
รายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อน และต่อๆ ไป จะท าอะไร ซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์  (Scientific Management) กระบวนการจัดการจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตาม
ขั้นตอนต่างๆไว้อย่างชัดเจนมีนักวิชาการด้านการบริหารจัดการได้กล่าวไว้ว่า๑๔การจัดการเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลปะด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ 
 การที่กล่าวว่า การจัดการเป็นศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  (Management is Science) ก็
เพราะองค์ความรู้ (Bosky of Knowledge) ที่ได้มีมาลักษณะเป็นระบบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผู้จัดการ และนักวิจัยจ านวนมาก และความรู้ เหล่านี้ยังได้มี
การศึกษาพัฒนา ปรับปรุงจากหลักฐานการสังเกต และการทดลองอยู่เรื่อยมา แต่อย่างไรก็ตามความรู้
ที่ได้มาไม่ได้มีลักษณะเที่ยงตรงเหมือนกับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น เคมี ฟิสิกส์และการที่กล่าวว่าการ
จัดการเป็นศิลปะนั้นด้วย (Management is Also an Art) เนื่องมาจากการจัดการเป็นวิธีการน า
ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาไปประยุกต์ให้องค์การบรรลุผลดังที่ปรารถนา จนมีผู้กล่าวว่ า การจัดการ
เป็นศิลปะของศิลปะ (Management is The Art of Art) ก็เพราะการจัดการจะต้องใช้เทคนิค วิธีการ
จัดองค์การและน าความสามารถพิเศษของสมาชิกในองค์การมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การดังนั้น 
ผู้จัดการจึงได้รับสมญานามสมญานามว่านักศิลปะ (Artist) เพราะจะเป็นผู้น าความรู้ที่ได้จากศาสตร์

                                                           

 ๑๒ ทองหล่อ เดชไทย, หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 
 ๑๓ เอกวิทย์ มณีธร, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บ้านหนังสือ
โกสินทร์, ๒๕๔๒), หน้า ๕. 
 ๑๔ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทส านักพิมพ์สุภา, ๒๕๕๑), 
หน้า ๓๕-๓๖. 



๑๘ 

และการจัดการน าด าเนินการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรวัตถุเพ่ือให้เอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อองค์กรให้มากที่สุด พัฒนาการของศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการจึงเป็นการรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับหลักการของการบริหารจัดการและวิธีการประยุกต์ความรู้เหล่านี้ มาใช้กับองค์การลักษณะ
ต่างๆในการน าหลักการวางหลักการไปประยุกต์ใช้อาจไม่เกิดผลดังที่ปรารถนาทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่
ส าคัญที่ว่าการบริหารจัดการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อมที่ตนอยู่ จึงเป็นการยากยิ่งที่จะน าในพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงจึงจ าเป็นที่
จะต้องการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งวิธีการและเทคนิค
ต่างๆที่ค้นพบระหว่างขณะที่ด าเนินการปฏิบัติผู้จัดการที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการบริหาร
จัดการจึงจ าเป็นต้องมีศิลปะในการประยุกต์ความรู้เหล่านี้ กล่าวในลักษณะง่ายๆก็คือวิทยาศาสตร์
สอนให้เรามีความรู้มีวิชาการแต่ศิลปะสอนวิธีการปฏิบัตินั่นเอง 
 ฉะนั้น วิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงเป็นสิ่งที่ประกอบซึ่งกัน และกันให้เกิดภาพที่สมบูรณ์ขึ้น 
เปรียบเหมือนเหรียญที่มีด้านหัวและก้อยต้องมีความสมดุลระหว่าง ๒ ด้าน จึงจะท าให้งานนั้นประสบ
ความส าเร็จอย่างยิ่ง ดังนั้นบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการจัดการและมีความสามารถในการจัดการจะ
เป็นบุคคลที่น าองค์การด าเนินไปในทิศทางที่ประสบความส าเร็จสูงสุด ผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จ
จึงต้องเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักศิลปะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เพราะมีความรู้และพัฒนาความรู้
ใหม่ๆหลักการต่างๆอยู่เสมอและที่เป็นนักศิลปะก็เพราะจะต้องรู้จักประยุกต์ความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหา
ในการจัดการบุคคลวัสดุเครื่องจักร วิธีด าเนินการและการเงินในองค์การให้ด าเนินไปได้ด้วยดี 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่านอ่ืนๆ แสดงทรรศนะในการท านองเดียวกันนี้ เช่นมี
นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารจัดการนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ ศาสตร์
นั้นต้องรู้ (To Know) ในเนื้อหาทางการบริหารจัดการ ส่วนศิลป์เป็นการน าความรู้ไปปฏิบัติที่ท า   
(To Do) ดังนั้น การจัดการจึงเป็นทั้งสองอย่างคู่กัน ผู้บริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จจึงมักเป็นผู้ที่
มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการอยู่ในตัวเอง ซึ่งจะเห็นว่านักวิชาการชาวไทยส่วนใหญ่จะ
ประยุกต์แนวความคิดทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยมีการน าเสนอความคิดเห็นเป็นประเด็นให้เห็น ได้อย่าง
เด่นชัด ดังเช่นที่ นักวิชาการได้แสดงทัศนคติไว้ ได้แก่๑๕ 
 ๑) แต่ก่อนถือว่า การจัดการให้ได้รับผลความส าเร็จนั้น เป็นศิลปะ หรือ ศิลป์  (Art) ใน
ปัจจุบันการจัดการที่ได้ให้รับความส าเร็จนั้น จะไปศิลปะการใช้ความสามารถหรือทักษะในการ
ด าเนินงานให้ได้รับความส าเร็จมากกว่าอย่างอ่ืนๆ  
 ๒) ในเชิงศิลป์นี้ถือว่า การจัดการจะส าเร็จหรือไม่แค่ไหนที่อยู่กับความสามารถและทักษะ
ในการจัดการของผู้จัดการเป็นส าคัญ  
                                                           

 ๑๕ บรรยงค์ โตจินดา, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ จ ากัด, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๕. 



๑๙ 

 ๓) ต่อมาเรื่องของการจัดการนั้น ได้มีการศึกษาอย่างมีระบบและได้มีการคิดค้นหลักการ
ต่างๆในการจัดการ และมีความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักการ ให้สอดคล้องกับความรู้สึกใหม่ๆ การ
จัดการจึงเป็นศาสตร์(Science) หรือวิทยาการหรือเทคโนโลยี (Technology) สาขาหนึ่ง  
 ๔) ในปัจจุบันนี้เป็นการจัดการศึกษาที่มีความก้าวหน้ามีการคิดค้นมีการวิจัยและการ
พัฒนาไปอย่างกว้างไกลมาก 
 ๕) แต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีการยอมรับอยู่ว่าแม้ว่าการจัดการหรือการบริหารนั้นเป็น
ศาสตร์สาขาหนึ่งซึ่งมีการศึกษากันอย่างเป็นระบบ ก็ตามและผู้ซึ่งได้รับความส าเร็จในการจัดการหรือ
การบริหารนั้นต้องอาศัยศิลปะอยู่มาก สมัยก่อนยอมรับว่าเป็นศิลปะเพราะเรื่องความสามารถส่วน
บุคคล สมัยนี้ถือว่าเป็นสินเพราะเป็นเรื่องของความสามารถและทักษะในการด าเนินงานมากกว่าอย่าง
อ่ืน ขณะเดียวกันปัจจุบันยอมรับว่าเป็นศาสตร์ด้วยเพราะสามารถศึกษาได้อย่างมี ระบบและมีการ
คิดค้นเป็นหลักต่างๆ และน าไปปฏิบัติได้ผล 
 ปัจจุบันมีนักทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกิดข้ึนจ านวนมากซึ่งโดยมากแล้วได้ต่อยอด
มาจากการศึกษาแนวทางของนักบริหารในอดีตของยุคอุตสาหกรรมในยุโรป บุคคลผู้ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารได้แก่ เฟรเดอริค เทเลอร์ (Frederick W.Taylor) วิศวกรเครื่องจักรกลชาว
อเมริกัน มีชีวิตอยู่ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๕๖ - ๑๙๑๕ เขาเขียนหนังสือชื่อ หลักการของการจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์ (The Principles of Scientific Management) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๙๑๑ และได้
ยอมรับ อย่างกว้างขวาง ด้วยหลักการบริหารของเขาสรุปได้มี ๔ ประการดังนี้๑๖ 
 ๑) ต้องคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด (The best way) ส าหรับงานที่จะท าแต่ละอย่างเช่นท าอย่างไร
จึงจะผลิตชิ้นงานให้เสร็จได้โดยเร็วที่สุดด้วยการจับเวลาเป็นต้น  
 ๒) มีการคัดเลือกและพัฒนาคนงานเพ่ือจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน  (Put the right 
man on the right job)  
 ๓) ให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างานขั้นตอนการท างานการ
เคลื่อนไหวของคนงานเป็นต้น  
 ๔) มีการประสานงานใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน 
 เป้าหมายของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการท างาน
จึงได้เสนอให้ค้นหาวิธีทางที่ดีที่สุดซึ่งจะท าให้ผลผลิตสูงขึ้นได้โดยใช้หลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนั้นยังเน้นการจัดการในลักษณะที่เป็นอาชีพ การออกแบบกระบวนการท างานศึกษาเรื่อง
เวลาและการเคลื่อนไหวในการท างานการใช้สิ่งจูงใจต่างๆการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตโดย

                                                           

 ๑๖ Alan C. Filley and Robert J. House, Managerial Process and Organization 
Behavior, (Glenvieww lll: Scott Foreman and Company, 1969), p. 12. 



๒๐ 

พยายามลดต้นทุนและเพ่ิมก าไรรวมถึงเพ่ิมค่าจ้างให้คนงานที่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นโดยถือ
หลักการของให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 สรุปว่า การบริหารหรือการจัดการคือกระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการ
ท างานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกส าคัญในการบริหารงานมีเงินทุนเครื่องจักรและวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆการบริหารหมายถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบเป็นกระบวนการ
บริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์การ
บริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นส าคัญการบริหารต้องใช้ทรัพยากรบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหาร
เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่เป็นกระบวนการการบริหารเป็นการ
ด าเนินงานร่วมกันของกลุ่มคน การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคลและของกลุ่มคนและ
การบริหารมีลักษณะเป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์มนุษย์มีความซับซ้อนและแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่จึงเป็นการยาก
ยิ่งที่จะท านายพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างเที่ยงตรงจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการนั้นๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งวิธีการและเทคนิคต่างๆที่ค้นพบระหว่างคณะที่
ด าเนินการปฏิบัติผู้จัดการที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของการบริหารจัดการสิ่งจ าเป็นต้องมีศิลปะในการ
ประยุกต์ความรู้เหล่านี้โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๑ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
การบริหารกับการจัดการ, (ออนไลน์), 
(๒๕๕๙). 

ค าว่า “การบริหาร” นั้น นอกจากใช้ค าภาษาอังกฤษว่า 
“Administration” ยังมีค าอีกค าหนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือ
ค าว่ า  “Management” ซึ่ ง เป็ นค าที่ มี ความหมาย
เ ห มื อ น กั น แ ต่ ท า ง วิ ช า ก า ร จ ะ เ ลื อ ก ใ ช้ ค า ว่ า 
“Administration” ก็ด้วยเหตุผล ๒ ประการคือ เหตุผล
ประการแรก เมื่อไม่ต้องการใช้ค าว่า “ผู้จัดการ” ซึ่งมี
ความหมายแคบจ ากัดลงไปว่าเป็นผู้บริหารงานของ
องค์การแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เท่านั้น ดังนั้นเมื่อพูดถึงการบริหารงานโดยทั่วๆ ไป หรือ
การบริหารราชการจึงนิยมใช้ค าว่า “Administration” 

 

  



๒๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ, (๒๕๔๖, หน้า 
๑๐). 

การบริหาร (Administration) เป็นการบริหารของ
องค์กรโดยไม่ค านึงถึงผลก าไรแต่ต้องท าทุกวิถีทางให้
เป้าหมายที่วางไว้บรรลุส าเร็จการบริหารมักใช้การบริหาร
ร า ช ก า ร ห รื อ กิ จ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ก า ร จั ด ก า ร 
(Management) คือการบริหารงานขององค์กรโดยไม่
มุ่งหวังผลก าไรและบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เพ่ือ
ความอยู่รอด 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), 
๒๕๔๙, หน้า ๓). 

การบริหาร หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน
พุทธพจน์ที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริหารกระจายอยู่ ใน
พระไตรปิฎกการศึกษาพุทธพจน์เหล่านั้นจึงจะท าให้
ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงคโล), 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖). 

การบริหาร คือ การปกครอง (Government) การดูแล
รักษาหมู่คณะและการด า เนินงานหรือการจัดงาน 
(Management) กิจกรรมต่างๆของหมู่คณะ หรือ
องค์การต่างๆ ให้ได้บรรลุผลส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ (Purpose/Objective) ขององค์กรนั้นๆ
ด้วยดีมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

งชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, (๒๕๔๐, หนา ๓-๔). การบริหารคือการปกครองการดูแลรักษาหมู่คณะและ
การด าเนินงานหรือการจัดงาน management กิจกรรม
ต่างๆของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆให้ได้บรรลุผลส าเร็จ
ลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆด้วยดี
มีประสิทธิภาพ 

ประธาน คงฤทธิ์ศึกษากร, (๒๕๓๙, หน้า 
๑๗). 

การจัดการในการบริหารหรือการท างานเพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปด้วยโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ 

บรรจบ เนียมมณี,(๒๕๒๓). การบริหารคือกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
มาท างานร่วมมือการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างรวมกันโดยประกอบไปด้วย
ส่วนต่างๆ 

 



๒๒ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Ernest Daie, (๑๙๙๓, p.๔.) การบริหารคือกระบวนการจัดองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

สมพงศ์ เกษมสิน, (๒๕๒๓). การบริหารคือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกับผู้อ่ืนภายในสภาพองค์การนั้นๆทรัพยากรด้าน
บุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกัน
ท างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้าน
วัตถุอ่ืนๆเครื่องจักรอุปกรณ์วัตถุดิบเงินทุนรวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศต่างๆเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่าย 

ศิริสรรณ เสรีรัตน์, (๒๕๔๕, หน้า ๑๘-
๑๙). 

การจัดการ (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้
เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการ
จัดการธุรกิจ (Business Management) ส่วนค าว่า 
“ผู้จัดการ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งท า
หน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและ
กิจการงาน 

สุปรีชา กมลาศน์, (๒๕๔๕, หน้า ๕). POSDCORB: panning (การวางแผน) Organizing (การ
จัดองค์การ) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) 
Directing (การสั่งหรืออ านวยการ) Coordinating (การ
ประสานงาน) Reporting (การรายงานผลปฏิบัติงาน) 
Budgeting (การงบประมาณ) 

ทองหล่อ เดชไทย, (๒๕๓๕, หน้า ๕). การจัดการใช้มากในทางธุรกิจหรืออาจกล่าวว่าการ
บริหารมุ่งเน้นที่การก าหนดนโยบายและการวางแผนส่วน
การจัดการเป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

ธงชัย สันติวงษ์ , (๒๕๔๓, หน้า ๔๗-๔๘). การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ 
(Principles) ที่ส าคัญ ๔ ประการ ๑.ต้องมีการคิดค้นและ
ก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ๒.ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน ๓.
ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน 
๔.การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร 



๒๓ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Price, Alan, (๒๑๑๔, p ๑๑๑). หน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ 
๑.การวางแผน  (Planning) 
๒.การจัดองค์การ (Organizing) 
๓.การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
๔.การประสานงาน (Coordinating) 
๕.การควบคุม (Controlling) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ ,(๒๕๔๕, 
หน้า ๖๘-๖๙). 

หลักการในการบริหารจัดการเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ 

ธณจรส พูนสิทธิ์, (๒๕๑๔, หน้า ๒๐) การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้นอัน
ประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์ การ 
(Organizing) การอ านวยการ (Actuating) และการ
ควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย
อาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน 

สมพงษ์ เกษมสิน, (๒๕๑๔, หน้า ๓). การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานการบริหารมีลักษณะการด าเนินการที่ เป็น
กระบวนการการบริหารเป็นการด าเนินงานร่วมกันของ
กลุ่มคนการบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล
และกลุ่มคน เป็นการร่วมมือด าเนินการอย่างมีเหตุผล 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตโต), 
(๒๕๔๙) หน้า ๓-๕). 

หน้าที่ของผู้บริหาร  มี ๕ประการ 
๑.P คือ Planning 
๒.O คือ organizing 
๓.S คือ staffing 
๔.D คือ directing 
๕.C คือ controlling 

  



๒๔ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, (๒๕๔๒, หน้า ๖๗). กระบวนการบริหารไว้ ๕ ประการ 
๑.การวางแผน (Planning) 
๒.การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ 
(Allocation) 
๓. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) 
๔.การประสานงาน (Co-ordination) 
๕.การประเมินผล (Evaluation) 

เด่น ชะเนติยัง, (๒๕๓๓,หน้า ๕๒). ทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะน าความรู้หลักการและ
ทฤษฎีไปปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งเป็นเรื่องศิลปะดังนั้นนักบริหารที่เก่ง
ต้องมีศาสตร์และศิลปะ 

ทองหล่อ เดชไทย, (๒๕๓๕, หน้า ๕). การบริหาร และการจัดการด้านบางครั้งอาจใช้แทนกันได้
เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน 
คือ ความส าเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการ
บริหารรัฐกิจ ส่วน “การจัดการ” ให้มากในทางธุรกิจ 
หรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร”มุ่งเน้นที่การก าหนด
นโยบายและการวางแผน ส่วน “การจัดการ” เป็นการ
น าเอานโยบายและแผนไปด าเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ 

เอกวิทย์ มณีธร, (๒๕๔๒, หน้า ๕). การบริหารและการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน
เป็นความหมายที่เป็นที่ยอมรับกันในสมัยปัจจุบันแต่
ความนิยมในการน าไปใช้งานจะมีความแตกต่างกันโดยค า
ว่าการจัดการจะใช้ในหน้าที่การบริหารระดับสูงในด้าน
นักก าหนดนโยบายการวางแผนการจัดการการจัดบุคคล
เข้าท างานการสั่งงานและการควบคุมในองค์การธุรกิจ
ทวนค าว่าการบริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดียวกับการ
บริการแต่ใช้ในองค์การรัฐบาล 

 

  



๒๕ 

ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พะยอม วงศ์สารรศรี, (๒๕๔๑, หน้า ๓๕-
๓๖). 

หลั ก เ กณ ฑ์ วิ ธี ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร์  ( Scientific 
Management) กระบวนการจัดการก าหนดขอบเขตและ
หน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ 

บรรยงค์ โตจินดา, (๒๕๔๒, หน้า ๒๕). การบริการจัดการนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์กล่าวคือ
ศาสตร์นั้นต้องรู้ (To Know) ในเนื้อหาทางการบริหาร
จัดการส่วนสินเป็นการน าความรู้ไปปฏิบัติหรือท า (To 
Do) 

 
 ๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหาร๑๗ โดยกระบวนการตามความเห็นของนักบริหารทั้งหลายที่ได้แยกไว้
ถึง ๓๕ รายการแล้วน ามาวิเคราะห์และประมวลกระบวนการบริหารใหม่โดยแบ่งกระบวนการบริหาร
ได้ ๗ ประการดังนี้  
 ๑. การตัดสินใจสั่งการ (Decision-making) ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการบริหารงานการ
ตัดสินใจมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานในทุกองค์การผู้บริหารควรมีความเข้าใจในความส าคัญของ
การตัดสินใจและมีหลักการในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การตัดสินใจจึงเป็นหน้าที่
ส าคัญของผู้บริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเลือกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติหรือการเลือกทาง
ด าเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง ทางเลือก หลายๆทางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการหรือการวินิจฉัยสั่งการคือการชั่งใจไตร่ตรองและตัดสินใจเลือกทางด าเนินงานที่เห็นว่าดีที่ดี
ที่สุดทางใดทางหนึ่งจากหลายๆทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการในทางปฏิบัติการตัดสินใจ
มักเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ปัญหาให้วินิจฉัยมากกว่าหนึ่งครั้งเสมอ
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้วินิจฉัยปัญหาว่าจะเลือกสั่งการปฏิบัติโดยวิธีใด จึงจะบรรลุ เป้าหมายอย่างดี
ที่สุดและบังเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่องค์การนั้น 
 การบริหาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจ (Thought and Decision) ผู้น า
มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการวางแผนการวางแผนเกิดขึ้นในทุกระดับของการบริหารในองค์การ
ทุกแห่ง การวางแผนเป็นเรื่องที่จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องกันตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุดและมีการ
ปรับปรุงแผนที่ได้ก าหนดไว้อยู่เสมอโดยให้แผ่นนั้นมีความยืดหยุ่นสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ การ
วางแผนเป็นการคิดไปในอนาคตที่ยังไม่เกิดโดยผู้น าจะต้องคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคตทั้งใน
                                                           

 ๑๗ วิโรจน์ สารรัตนะ , ผู้บริหารโรงเรียนสามมิติการพัฒนาวิชาชีพ สู่ความเป็นผู้บริหารที่มี
ประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



๒๖ 

ระยะใกล้ การวางแผนเป็นเรื่องของการคาดการณ์ล่วงหน้า และสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นต้องการให้
เป็นไปในอนาคต โดยพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันและที่ก าลังเกิดขึ้นในอนาคตที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวางแผนอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้านเป็นการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเป็นความคิดในทางริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิง
วิเคราะห์ การใช้วิจารณญาณ (Critical Thinking) โดยอาศัยความสามารถทางด้านสติปัญญาของผู้น า
แต่ละคน (Personal Intelligence) โดยผู้น าแต่ละระดับ จะต้องการวางแผนการท างานเสมอ และ
แผนผู้ที่น าแต่ละคนก าหนดมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้น านั้น ผล
ของการวางแผนจะท าให้หน่วยงานประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ผู้บริหารจึงควรตระหนักถึงการ
วางแผนการก าหนดทิศทางนโยบายก่อนเสมอ ตั้งแต่เข้ามาด ารงต าแหน่งโดยเฉพาะต าแหน่งส าคัญ
ส าคัญเพราะผู้รับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร คือ ผู้ก าหนดกลยุทธ์ (Strategist) 
ได้แก่ ประธานบริษัท (President) ประธานกรรมการ (Chairman) ผู้บริหารระดับสูง (Top 
executive) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรขึ้นอยู่กับการวางแผนของผู้น าแผนการที่
ก าหนดไว้จะน าไปสู่หน้าที่อ่ืนๆ ทางการบริหารอย่างสอดคล้องต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้องค์กร ประสบ
ความส าเร็จในที่สุดผู้บริหารแต่ละระดับมีการวางแผนและจะต้องตัดสินใจที่แตกต่างกันดังนี้  
 ๑) ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่วางแผนที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 
 ๒) ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่าแผนส าหรับหน้าที่  
 ๓) ผู้บริหารระดับล่าง มีหน้าที่ในการวางแผนที่เรียกว่าแผนปฏิบัติการ 
 การบริหารและการตัดสินใจจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้บริหารในการท าหน้าที่
ทางการบริหารและการตัดสินใจในปัญหาต่างๆ 
 การตัดสินใจขององค์การขึ้นอยู่กับบุคคลหลายฝ่ายเพราะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยบุคคล
เพียงคนเดียวบางครั้งมีความคิดเห็นแตกต่างกันหลายอย่างต้องมีการรวมกันเพ่ิมการตัดสินใจที่เพ่ิม
มากขึ้น การเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้แก่การพิจารณาล าดับขั้นตอนของการตัดสินใจตาม
กระบวนการตัดสินใจ การพิจารณาสภาพแวดล้อม การตัดสินใจเน้นที่ประสิทธิภาพของการตัดสินใจ
การรวมอ านาจการตัดสินใจเป็นสิ่งที่อาจท าให้การตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย เพราะมีข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจน้อยขาดความคิดเห็นจากบุคคลฝ่ายต่างๆมีผลประโยชน์มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีเป้าหมาย
และค่านิยมที่แตกต่างกัน และความไม่เห็นด้วยท าให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ดังนั้นผู้บริหาร
ควรท าความร่วมมือกันในการตัดสินใจเพ่ือให้ผลประโยชน์ลงตัว การตัดสินใจที่ดีควรด าเนินการ
กระบวนการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้นเสมอด้วยความระมัดระวังแต่ในบางครั้งก็อาจมีปัญหาจากการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 
 ๑) การเบี่ยงเบนที่ไม่ปรากฏออกให้เห็น (Psychological biases) หมายถึงการเบี่ยงเบน
ผิดพลาดไปโดยที่ไม่มีเอกสารหรือตัวเลขยืนยันได้ 



๒๗ 

 ๒) การตัดสินใจผิดเพราะไม่สามารถควบคุมบางอย่างได้ (Illusion of control) หมายถึง
การที่คนเรามีความเชื่อว่าไม่สามารถควบคุมได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าคงไม่ท า
อะไรผิดพลาด หรือค านึงถึงแต่ในด้านดีโดยไม่นึกถึงความล้มเหลวหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนได้ 
 ๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Framing effect) หมายถึงการตัดสินใจผิดที่เกิดการเบี่ยงเบน
เพราะมีการก าหนดและคาดคะเนความส าเร็จความล้มเหลวออกมาจึงท าให้เกิดขอบเขตจ ากัดการ
ตัดสินใจเพราะผลของความส าเร็จและความล้มเหลวมีเท่าๆกัน 
 ๔) การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (Discount the future) หมายถึง การประเมินทางเลือก
โดยให้ความส าคัญกับผลที่เกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น การตัดสินใจมีความส าเร็จมีผลในระยะสั้น
มากกว่าระยะยาวเพราะระยะยาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 ๕) ข้อจ ากัดด้านเวลา (Time pressures) หมายถึงการมีเวลาในการตัดสินใจน้อย เพราะ
ในภาวการณ์ปัจจุบันต้องการความเร่งด่วนในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วการตัดสินใจที่
มีคุณภาพในเวลาอันจ ากัดเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ผู้บริหารควรมีการวางแผนในระยะยาวไว้ก่อนล่วงหน้า
โดยเน้นที่ข้อมูลปัจจุบันที่มีอยู่และการตัดสินใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเกี่ยวข้องให้ค าแนะน า รวมทั้ง
พิจารณาถึงความเห็นที่แตกต่างกันความขัดแย้งกัน ที่อาจจะเกิดขึ้น 
 ๖) การตัดสินใจโดยเน้นที่ความพอใจและการยอมรับของคนในองค์การ (Social 
Realities) หมายถึงการตัดสินใจโดยกลุ่มหรือการตัดสินใจร่วมกันของคนในองค์การ (Decision 
making in groups) ซึ่งท าให้การตัดสินใจถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญส าคัญๆ ต้องการตัดสินใจโดยบุคคลหลายฝ่ายหรือกลุ่มคนดังนั้นผู้บริหารจึงควร
เข้าใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรและจะปรับปรุงการตัดสินใจอย่างไรโดยใช้กลุ่มเข้ามาช่ วยในการการ
ตัดสินใจที่ดีคือการส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความคิดเห็นที่จะแก้ปัญหาเทคนิคในการให้มีความคิด
ริเริ่มมากที่สุด คือ การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง การให้กลุ่มคนเหล่านั้นแสดงความ
คิดเห็นให้มากที่สุดเกี่ยวกับปัญหานั้นมากเท่าท่ีจะท าได้ ในสภาพแวดล้อมของการระดมสมองควรจะมี
สภาพที่ไม่เป็นทางการ ไม่มีอีกชุดมันดูสวยให้เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดและความคิดเห็นอย่างเต็มที่และ
ปริมาณความคิด เกิดวิกฤตที่ การวิพากษ์วิจารณ์  (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา  
(exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine idesa) 
กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันน าไปสู่การวางแผนการบริหารการตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
ท าให้การบริหารในหน่วยงานนั้นเจริญก้าวหน้า โดยผู้ตัดสินใจกระท าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือให้ผล
ของการตัดสินใจเป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้มากที่สุดมีผลกระทบน้อยที่สุดโดยค านึงถึงทางเลือกต่างๆ 
ที่น ามาวิเคราะห์ทางเลือกเพ่ือหาข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกจนกระทั่ง เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยอาศัยข้อมูลเพียงพอและระยะเวลาในการตัดสินใจที่เพียงพอผู้บริหารอาจใช้เทคนิคในการ
ตัดสินใจในเชิงปริมาณ เข้าช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาข้อมูลตัวเลขต่างๆการ



๒๘ 

ค านวณหาค่าตัวเลขที่ชี้บอกถึงการตัดสินใจได้เรียกว่า วิธีการเชิงประมาณ (Quantitative method) 
วิธีการเชิงประมาณและปัญหาบางอย่างอาจเป็นปัญหาที่ไม่อ่านวัดเป็นตัวเลขได้ผู้ตัดสินใจต้องใช้
ดุลพินิจประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งประสบการณ์ในอดีตช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. การวางแผน (planning) มีความส าคัญต่อการบริหารทุกประการถ้าขาดการวางแผน
กิจกรรมนั้นจะไม่สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมาย
และการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น๑๘ การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้
เป็นการล่วงหน้าโดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (Set 
Objective) การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบายเพ่ือให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน๑๙ 
 การวางแผน หมายถึง ความพยายามอย่างจริงจังของรัฐบาลที่จะเข้าไปมีอิทธิพลในการ
ก าหนดทิศทาง และควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศภายในระยะเวลาที่
ก าหนดเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ การวางแผนพัฒนาเป็นความพยายามของรัฐบาลในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับส่วนรวม การก าหนดเป้าหมาย
เฉพาะอย่างและการจัดเตรียมเค้าโครงส าหรับการน าออกปฏิบัติการประสานงานการควบคุมติดตาม
และการประเมินผลการด าเนินการพัฒนา การวางแนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์และการ
ใช้ความพยายามที่ต่อเนื่องเพ่ือเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้การวาง
แนวทางปฏิบัติในอนาคตอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีการใช้ความพยายามที่ต่อเนื่อง เพ่ือเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมาย๒๐ การเตรียมการเพ่ือการกระท าและเป็นวิธีการเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายสุดท้าย ทั้งเป็นกระบวนการบริหารงานการก าหนดวัตถุประสงค์การตัดสินใจในเรื่องการเงิน
การจัดองค์การ ความต้องการทางด้านก าลังคนกระบวนการของการท างานและเครื่องใช้ต่างๆการ
วางแผนเป็นกระบวนการทางด้านบริการ ที่ใช้ทั้งโดยรัฐบาลและเอกชน๒๑ 
 การวางแผนอย่างมีหลักการและถูกต้องตามหลักวิชาการจะท าให้ได้แผนงานที่มีความ
สมบูรณ์และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ซึ่งหลักการพ้ืนฐานของการวางแผนที่ดีและมี
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๒๙ 

ประสิทธิผลเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการวางแผน ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้กล่ าวไว้ดังนี้หลักการ
พ้ืนฐานของการวางแผนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการคือ จุดมุ่งหมายเครื่องมือหรือการกระท า
และค้น โดยคนจะเป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมายและเครื่องมือหรือวิธีการ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานให้
บรรลุจุดมุ่งหมายได้ การตัดสินใจของคนจึงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยก่อนที่จะตัดสินใจต้องมีการ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ เท่าที่มีเสียก่อนแล้วจึงเลือกทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ ภายใต้สภาพการณ์
และจุดมุ่งหมายที่ต้องการ ในการนี้จะต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของแต่ละหนทาง
เสียก่อนแล้วจึงเลือกหนทางเลือกท่ีดีที่สุดด้วยเหตุนี้การวางแผนจึงมีลักษณะที่ส าคัญดังนี้ 
 ๑) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้เทคนิควิชาการเพ่ือค้นหาปัญหา
เครื่องมือและคาดคะเนถึงผลที่เกิดขึ้น จากการใช้เครื่องมือเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการวางแผนจึง
เป็นรากฐานทางวิชาการ ให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ทางด้านการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  
 ๒) การวางแผนมีลักษณะของความสมบูรณ์แบบในตัวกล่าวคือนักวางแผนจะพิจารณา
หนทางเลือกต่างๆเท่าที่มี และผลที่จะเกิดขึ้นตามแต่ละหนทางเลือกกล่าวอีกนัยหนึ่งนักวางแผน
จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกับหนทาง และผลที่เกิดข้ึนของแต่ละหนทาง  
 ๓) การวางแผนมีลักษณะเป็นเครื่องมือเพ่ือการจัดการทรัพยากรคือเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วย
ให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ภายใต้กรอบของความสมบูรณ์ตามข้อ ๒ 
ข้างต้น๒๒  
 ๓. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกระท าให้เกิดความมีระเบียบในการปฏิบัติงาน
การก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆอย่างชัดเจน  
 ๔. การติดต่อสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสารค าสั่งค าอธิบายจาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งจะต้องชัดเจนได้ใจความ
ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการผ่านข่าวสารข้อมูลและความเข้าใจเพ่ือที่จะให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 
 ๕. การใช้อิทธิพลจูงใจกระตุ้นให้บุคลากรท างาน ( Influencing) ในหน่วยงานทุกชนิด
จ าเป็นต้องมีระบบควบคุมบังคับบัญชาเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆด าเนินไปอย่างราบรื่นโดยการปฏิบัติตาม
ค าสั่ง รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ น าการปฏิบัติอย่างเต็มที่การจูงใจเป็นกระบวนการอีกอย่างหนึ่งที่ช่วย
กระตุ้นให้บุคคลประพฤติ ปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ การกระตุ้นที่ว่านี้เรียกว่า
การจูงใจซึ่งเรามักจะพูดกันว่า บุคคลหนึ่งสามารถที่จะจูงใจบุคคลอีกผู้หนึ่งได้นอกเหนือไปจากการ
สร้างการจูงใจ ให้มีข้ึนในตนเอง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกจูงใจแล้วนั้นก็หมายถึงบุคคลนั้นพร้อมที่
จะประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างออกมาให้เห็นได้  
                                                           

 ๒๒ ประสิทธ์ิ ตงยิ้งศิริ, การวางแผนพัฒนาของไทย : ส าเร็จการหรือล้มเหลว, (กรุงเทพมหานคร: โอ
เดียนสโตร์, ๒๕๕๔), หน้า ๒๕-๓๐. 
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 ๖. การประสานงาน (Co-ordination) เป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลต่อบุคคลหรือ
หน่วยงานต่อหน่วยงาน๒๓ มีการติดต่อสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ และมี
การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงานเข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพียงกัน 
ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการประสานงานคือความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่อง “จิตใจ”  
 ๗. การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย การรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  แจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งโดยทั่วไปการรายงานจาก
หมายถึงวิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถาม
ผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงาน ความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการได้แก่การวาง
แผนการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล หากมีการน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการแล้วย่อมจะเป็น
ปัจจัยให้การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 แนวคิดหลักการและทฤษฎีการบริหารองค์การเป็นแนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้น
อย่างมีหลักเกณฑ์ มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกต์และ
ปฏิบัติได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลต่อ
หน่วยงานในองค์การนั้นๆ   
 

 ๒.๑.๓ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 แม้ว่าแนวคิด ทฤษฎีตะวันตกจะอธิบายในเชิงกระบวนการทางการบริหารในห้วง
ระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มีการอธิบายในเรื่องเดียวกันนี้มากกว่า 
๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว เช่น ความสอดคล้องของแนวคิดวงจรคุณภาพของ William Edwards Deming๒๔ 
ได้น าวงจรของ Walter A. Shewhart มาปรับปรุงและอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เรียกว่า PDCA 
Cycle ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนหลัก ๆ คือ PDCA กับหลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางการท างาน ให้
ประสบความส าเร็จที่พระพุทธองค์ได้ทรงสดับไว้อย่างแยบคลาย อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ ๔ ข้อ 
คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา๒๕ อันเป็น ๔ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องหนุนเสริมกัน จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ 
ด้วยเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน จึงจะท าให้เราประสบผลส าเร็จการท างาน 
                                                           

 ๒๓ Gulick L.and Urwickj., Papers on the Science of Administration, (New York: 
institute of Public Administration, 1973), pp.18-19. 
 ๒๔ Deming, Edward W., Out of the Crisis, (USA: The Massachusetts Institute of 
Technology Center for Advanced Engineering Study, 1995), p. 185. 
 ๒๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๓๑/๒๓๓. 
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 William Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ W.A. 
Shewhart นักควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ jBell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาที่ได้น าเสนอใน
หนังสือ Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control (๑๙๓๐) ในระยะแรก
รู้จักวงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้น าไปพัฒนา
ปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า Deming Cycle 
เริ่มแรกวงจร PDCA เน้นถึงความสัมพันธ์ของ ๔ ฝ่ายในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณภาพและ
ความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย และฝ่ายวิจัยความสัมพันธ์ทั้ง ๔ ฝ่าย
จะต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าตามความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยให้ถือว่าคุณภาพต้องมาก่อนสิ่งใด ต่อมาแนวคิดเกี่ยวกับ  Deming 
Cycle ได้ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวงจรการบริหารงาน คือ ขั้นตอนการวางแผน (Plan) หมายถึง การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการที่จะน ามาปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Do) การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือลงมือปฏิบัติและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) หมายถึงการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์
ของการปฏิบัติตามแผน และขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (Act)การทบทวนแผนงานเพ่ือปรับปรุงระบบ
และวิธีการด าเนินการให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมีการจัดระบบการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง    ดังนั้นโครงสร้างของวงจร PDCA  จึงประกอบด้วย ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
 P – (Plan) คือ การวางแผนเป็นการรวบรวม ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจ าต้องท า
ความเข้าใจกับเป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร การ
วางแผนจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในแผนหรือไม่ ดังนั้นการวางแผนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance Planning) รู้เป้าหมาย
ว่าในแต่ละวันต้องท าอะไรบ้าง และเพ่ือท าให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ จะต้องแสดงออกหรือมีพฤติกรรม
เช่นไรนั้น จะช่วยท าให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ ท างานเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น และเมื่องานที่ได้รับ
มอบหมายบรรลุผลส าเร็จ ย่อมเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้คนท างานเกิดความรู้สึกโล่งอก โล่งใจ ซึ่งความรู้สึก
เช่นนี้มักจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การวางแผนงานที่ชัดเจนจ าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกว่าในแต่ละวันงานที่  
ต้องท าให้ส าเร็จมีอะไรบ้าง เพราะแผนงานที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเป็นเสมือน
เข็มทิศหรือเครื่องน าทางให้สามารถท างานแต่ละชิ้นอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน  ดังนั้นแล้ว
ทุกการวางแผนล้วนแต่ต้องเริ่มมาจากฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น พอใจท า (ฉันทะ) ก็จะ
สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ การสร้างให้เกิดฉันทะนั้นพระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า มนุษย์เราต้อง
เลือกที่จะศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืนอันรวมถึง
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สังคมโดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะท าด้วยความตั้งใจ และหากไม่ดีก็จง
เปลี่ยนแปลงศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสารและ
เป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายนั่นเอง  หากจะ
ฝึกฝนตนเอง อาจเริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็
จะได้พบกับสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็
จะเข้าถึงชาวบ้าน ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศ
เข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธาต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่
ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่าง
ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กร
ของเราศรัทธานั้นตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่
จะให้โอกาสตัวเองไปสู่แห่งที่ท่ีเหมาะสมกว่า ฉันทะ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตภายใต้หลักธรรม คือ โยนิโส
มนสิการ คือ การรู้จักคิด วิเคราะห์ หรือคิดในทางที่ถูก และเหมาะสมเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สภาวะแห่งเหตุ และผล ดังนั้นเมื่อเกิดฉันทะ คือ ความพอใจหรือยินดีในสิ่ง
นั้นแล้ว ย่อมท าให้เป็นผู้ที่รู้จักใช้โยนิโสมนสิการ คือ การคิดวิเคราะห์หาแนวทางที่จะด าเนินต่อไป ซึ่ง
จะน ามาสู่การเกิดวิริยะ คือ ความเพียรในแนวทางนั้นต่อไป 
 กล่าวได้ว่า การเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า หมายถึง การท างานด้วยเชื่อมั่น เต็มใจที่จะท างานนั้น
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์โดยสมัครใจ ประกอบด้วย การปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและ
มุ่งหวังในผลส าเร็จของงาน ความเต็มใจในการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน สมัครใจที่จะปฏิบัติงานอย่า ง
สุดความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะเหนือความสามารถ ยินดีรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และรักและพอใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
 D - (Do) คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ จ าเป็น
ที่จะต้องศึกษาข้อมูล เงื่อนไขต่าง ๆ ของสภาพที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นงานประจ าที่เคยปฏิบัติจริง การ
ปฏิบัติจะต้องเป็นไปตามแผน วิธีการ และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้โดยจะต้องเก็บรวบรวม และบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานไว้ด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานขั้นต่อไป สมาชิกกลุ่มต้อง
มีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการ
ท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย ๒๖ การ
ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ และท าตามแผนงานที่วางไว้ ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หรือเรียกว่าต้องมี 

                                                           

 ๒๖ มยุรี ค าปาเช้ือ อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”, วารสารศึกษาศาสตร
ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙): ๑๐๔. 



๓๓ 

วิริยะ คือความพากเพียร ความมุ่งม่ันทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้
เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้น วิริยะนี้มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็นความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมี
ความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ 
ความอดทนเป็นเครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะ
มันจะท าให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด ดังนั้นความวิริยะอุตสาหะ จึงเป็น
วิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและท้าทายต่ออุปสรรคใด ๆ การฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่ม
จากความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อย ๆ หมั่นท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขี้
เกียจ อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง 
อย่าท้อต่องานหนัก และงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มากเก่งมากขึ้น อย่าบ่นว่าไม่มีเวลาเพราะเวลามีเท่า
เดิมฯลฯ ด้วยเหตุนี้วิริยะจึงเป็นหลักที่มีความส าคัญอันจะน าไปสู่การประพฤติปฏิบัติในการงานหรือ
การกระท าต่อสิ่งใด ๆ ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการเหตุ และผลที่เกิดจากโยนิโสมนสิการ เพ่ือมุ่งให้สิ่ง
นั้น ๆ ด าเนินไปสู่จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ 
 กล่าวได้ว่า การมีความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท หมายถึง การท างานด้วยความมุ่งมั่น 
ทุ่มเท และมีความเพียรที่จะท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่องยาวนานไม่เบื่อหน่าย ปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ 
ปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงาน ยึดหลักความส าเร็จของงาน
เป็นที่ตั้ง และอดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 
 C - (Check) คือ การตรวจสอบมีการติดตามผลและความก้าวหน้าของงานเก็บสถิติเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการประเมิน และเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ หรือ จิตตะ อันหมายถึง ความไม่
ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินผลงานที่ท าขึ้นมาว่าผู้รับหรือลูกค้ามี
ความพึงพอใจกับผลงานแต่ละชิ้นมากน้อยแค่ไหน การประเมินผลงาน (Performance Appraisal) 
จึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่ผลักดันให้ปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนงานใหม่ หากงานที่ท าไป
แล้ว แม้ท างานได้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดขึ้น แต่ผู้รับไม่ชอบ ไม่พอใจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
แผนงานใหม่ เพ่ือสร้างผลงานให้ลูกค้าหรือผู้รับเกิดความพึงพอใจทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณ
งานที่ส่งมอบ แผนงานที่ดีย่อมมีการปฏิบัติ การตรวจสอบ การติดตามผลงานที่ท าไปแล้วว่าส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จบ้าง ด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ในการ
ประเมินผลงาน หรือการตรวจสอบนั้นจ าเป็นต้องท าด้วยความตั้งใจ (จิตตะ) เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นใน
การท างาน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่
จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม ค านี้ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น
มากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่ ที่ต้องท ามากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่
เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เรา



๓๔ 

ก็จะมีความรอบรู้มากข้ึนเรื่อย ๆ ด้วยใจที่จดจ่อ ตั้งมั่น และใฝ่เรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้น
ก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความรอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาด
น้อยตามไปด้วย 
 ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยังต้องอาศัยความดีงามเป็น
เครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรองในเนื้อแท้ของสิ่งต่าง ๆ นั้น
ได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลักศาสนาและจริยธรรมของ
สังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข จิตตะมีความสัมพันธ์กับสมาธิ คือ 
หมายถึง จิตเป็นเครื่องผลักดัน และควบคุมการเกิดของสมาธิ โดยสภาวะจิตที่มีความแน่วแน่ และจด
จ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตนี้จึงเรียกว่า สมาธิ ซึ่งเป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการจะ
กระท าสิ่งใด ๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ โดยไม่เกิด
ความฟุ้งซ่าน ย่อมท าให้งานประสบความส าเร็จได้ดี ไม่ผิดพลาด และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่
วางไว้ ด้วยความสนใจในสิ่งที่จะท านั้นอย่างจริงจัง เอาใจใส่ในขณะที่กระท าสิ่งนั้น ๆ มีใจที่เป็นสมาธิ
ในขณะที่กระท าสิ่งนั้น ๆ และมีจิตใจมุ่งมั่น และแน่วแน่ในขณะที่กระท าเพ่ือมุ่งให้สิ่งนั้น ๆ ด าเนินไปสู่
จุดหมาย และส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ 
 กล่าวได้ว่า การมีใจที่จดจ่อ และรับผิดชอบ หมายถึง การท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ด้วยใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ ประกอบด้วย การมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย แน่วแน่มั่นคงต่องาน หรือภารกิจไม่คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ ใส่ใจ 
ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ทั้งใน-นอกเวลางาน เอาใจใส่ในงานและเพ่ือนร่วมงาน เมื่อ
พบปัญหาก็พร้อมที่จะแก้ไข สนใจรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แม้งานจะมีอุปสรรค 
 A - (Act) คือ การปรับปรุงเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ท า
การตรวจสอบไปแล้ว หรือการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ ารอยเดิม 
การปรับปรุงอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานของวิธีการท างานต่างไปจากเดิม เมื่อมีการด าเนินงาน
ตามวงจร PDCA ในรอบใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึนด้วย๒๗ การด าเนินการน าผลของการปฏิบัติงาน พร้อมข้อมูลทางสถิติ มาประเมิน หรือ
วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น
ไปตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการท างานเพ่ือที่จะหาวิธีการท าในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า การส ารวจและจดบันทึกว่ามีแนวทางไหนบ้างในการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนากระบวนการท างานให้ดีขึ้น การพัฒนาผลงาน (Performance Development) จะท าให้เกิด
การปรับปรุง และการปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ไม่ซ้ าซากจ าเจกับวิธีการท างานแบบเดิม ๆ บน
                                                           

 ๒๗ ปิ่นมณี ขวัญเมือง, “หลักอิทธิบาท๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 
๑๓ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗): ๓. 



๓๕ 

พ้ืนฐานของชั่งใจ (วิมังสา) ในการตัดสินใจด าเนินการ ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท าสิ่งใด ๆ ย่อมเกิดจากปัจจัยจากข้อนี้เป็นสิ่งส าคัญ เพราะการใช้วิมังสา คือ การคิด วิเคราะห์ อย่าง
มีเหตุ และผล ย่อมท าให้เข้าใจต่อกระบวนการ วิธีการ และแนวทางในการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
เหมาะสม รวมถึงย่อมรู้จักแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดี แต่หากไม่มีการใช้ปัญญาก่อน
ท าหรือขณะท าสิ่งใด ๆ แล้ว ย่อมน ามาซ่ึงปัญหา และอุปสรรคในสิ่งนั้น ๆ ส่งผลต่อการท้อแท้ การท า
สิ่งนั้นไม่ส าเร็จ หรือหากส าเร็จก็จะไม่เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  

กล่าวได้ว่า การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา หมายถึง การท างานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์โดยมีการทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา ประกอบด้วย ไตร่ตรอง หาข้อดี ข้อด้อย ใน
การปฏิบัติงานทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป ไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและผล ตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา พิจารณา
แผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

พระพุทธศาสนาอธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับคนและ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่มีคุณค่า พบได้ในสังคมมนุษย์ หรือปัจจัยแห่งสังคม
ในกระบวนการอาศัยซึ่งกันและกัน การพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้จักโลก รู้จักธรรมชาติ เพราะมนุษย์
เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการองค์การที่ดีได้ ส าหรับในส่วนของหลักการบริหารสมัยใหม่จะเน้น
เทคนิคและวิธีการโดยแสวงหาก าไร และการแข่งขันให้องค์กรบรรลุสู่เป้าหมายตามแบบของทุนนิยม 
แต่หากผู้บริหารจะน าหลักการบริหารเชิงพุทธเข้ามาประกอบ หรือบูรณาการให้เข้ากับการบริหารงาน
ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ หรือเข้าสู่มิติของการบริหารงานที่ยั่ งยืน มีความมั่นคง และสร้าง
ความเป็นธรรมต่อบุคคล หรือสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างชาญฉลาด รวมทั้งสร้างประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลต่อการบริหารงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งจะเป็นหลักการของนักบริหารในการ
บริหารจัดการองค์กรของตนอย่างมีระบบ โดยที่ยังมีคุณธรรมมาประกอบในการพิจารณาบริหาร
จัดการด้วยอีกโสตหนึ่งด้วย 

กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารจัดการ คือ การท าให้คณะกรรมการ ประชาชน และผู้ที่มี
ส่วนได้เสียกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของ
กองทุน ประกอบด้วยการเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า, ความเพียร ความมุ่งมั่นทุ่มเท, มีใจที่จดจ่อ และ
รับผิดชอบ และการทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา 
  



๓๖ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 

 ๒.๒.๑ ความหมายค าว่าประสิทธิผล 
 ความหมายของค าว่า ประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น๒๘ที่เป็นเครื่อง
ตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงานหรือการจัดการว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด๒๙มีความสัมพันธ์กับ
ผลงานที่องค์กรพึงประสงค์ หมายถึงความส าเร็จของการปฏิบัติที่เป็นไปหรือบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้นประสิทธิผลจึงหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะตองสนองตอบ   
หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ๓๐เพราะการท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถ
สร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก่อให้ เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ 
ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่ก าหนดล่วงหน้าไว้มากน้อยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน าออก ๓๑ ซึ่งเป็น
ความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ๔ ประการ คือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค์การ ( Integration) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
(Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสังคม (Social relevance) และผลผลิตของ
องค์การ (Productivity)๓๒ 
 กล่าวได้ว่า ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด
ไว้หรือมีความส าเร็จตามท่ีปรารถนาซึ่งอาจจะต้องมีการวัดและประเมินผลถึงความส าเร็จดังกล่าวด้วย
วิธีการ และกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับผลงานเชิงรูปธรรม
อย่างชัดเจนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น ผลลัพธ์ ผลผลิตตามความคาดหวังขององค์กรที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมอย่างเหมาะสมที่สุด 

                                                           

 ๒๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์นานมีบุคส์ พับลิเคช่ันส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๕๐๔. 
 ๒๙ ภรณี กีร์ติบุตร, การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียน สโตร์, 
๒๕๒๙), หน้า ๒-๓. 
 ๓๐ รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร, แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การ
แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (หน่วยที่ ๑๑), (นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หน้า ๑๕๙. 
 ๓๑ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกล
ยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๓๗-๑๓๘. 
 ๓๒ อรุณ รักธรรม, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๕), หน้า ๒๕๗. 



๓๗ 

ตารางท่ี ๒.๒ :ความหมายค าว่าประสิทธิผล 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๖, (๒๕๔๖,หน้า ๕๐๔). 

ประสิทธิผลหมายถึงผลส าเร็จหรือผลที่เกิดขึ้น 

ภรณี กีร์ติบุตร,  
(๒๕๒๙, หน้า ๒-๓). 

เครื่องตัดสินใจขั้นสุดท้ายของการบริหารงาน 

รุ่ง  แก้วแดง และชัยณรงค์ สุวรรณ
สาร, (๒๕๓๖, หน้า ๑๕๙). 

ผลที่เกิดขึ้นของงานนั้นจะต้องสนองตอบ หรือบรรลุ         
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

สุพจน์ ทรายแก้ว, (๒๕๔๕, หน้า 
๑๓๗-๑๓๘). 

การท ากิจกรรมการด าเนินงานขององค์กรสามารถสร้าง
ผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

อรุณ รักธรรม,  
(๒๕๒๕, หน้า๒๕๗). 

ความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 ๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
 แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การตามแนวความคิดตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นความ
พยายามที่ จะ เ พ่ิม พูนประสิทธิภ าพในการปฏิบัติ ง านให้ เกิดความช านาญเฉพาะอย่ า ง 
(Segmentation) การปฏิบัติงานขององค์การ ท าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจตลอดจนไม่อาจริเริ่ม
สร้างสรรค์และไม่อาจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้จึงเกิดแนวคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวคิด
ดั้งเดิมคือแนวความคิดแบบผสมผสาน (Integration approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและ
การเสริมสร้างสิ่งใหม่ ๆ โดยมองภาพรวมว่ามีสิ่งใดเกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้างขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่
เกี่ยวข้องนั้นเข้าด้วยกันลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเลี่ยงความขัดแย้งแต่จะมองสิ่งขัดแย้ง 
(Conflicts) เป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องเผชิญและแก้ไขเพ่ือน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
แนวทางนี้จึงเป็นพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท างานให้ส าเร็จด้วยดี๓๓ 
 แนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลนอกจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายอันเป็น
ความมีประสิทธิผลโดยทั่วไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือ
บริการพ้ืนฐานขององค์การหรือความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการขององค์การ ความพร้อม
หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อถูกขอร้องให้ท าผลตอบแทนหรือผลก าไรที่
ได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้น กิจกรรมขององค์การที่เป็นเครื่องตัดสินการ

                                                           

 ๓๓ วุฒิชัย จ านงค์, “การผสมผสานปฏิบัติการเพื่อผลิตภาพ”, วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ ๕ 
ฉบับท่ี ๓, (๒๕๓๐): ๒๕๕ - ๒๖๙. 



๓๘ 

ปฏิบัติงานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่อไปนี้คือ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรที่ด้องใช้ในการปฏิบัติงานการใช้ปัจจัยน าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต
ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของ องค์การการปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการและด้าน
การบริหารอย่างมีเหตุผล การลงทุน ในองค์การการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและ
การตอบสนองความต้องการและความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและของกลุ่ม๓๔ 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเรื่องของการกระท าใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ ที่มี
ความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไรสักอย่างให้เกิดข้ึน การกระท าหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ า
เพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อย
เพียงใด 
 ประสิทธิผลอาจพิจารณาเป็น ๒ ระดับ คือ 
 ๑) ประสิทธิผลของบุคคล 
 ๒) ประสิทธิผลขององค์การ 
 ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะของบุคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้บังเกิดผลตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์ไว้          
ผลที่เกิดขึ้นมีลักษณะคุณภาพ เช่น ความถูกต้อง ความมีคุณค่า ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความ
คาดหวังและความต้องการของของหมู่คณะ สังคม และผู้จะน าผลนั้นไปใช้เป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ เป็นการปฏิบัติด้วยความพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถ ปฏิบัติด้วยการ
เลือกสรรกลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
อย่างสูงสุด แต่ใช้ทุน ทรัพยากร และระยะเวลาน้อยท่ีสุด 
 ประสิทธิผลขององค์การ เน้นไปที่ผลรวมขององค์การ ซึ่งกิบสันอธิบายถึงเกณฑ์ของความ
มีประสิทธิผลขององค์การ ว่าประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ๕ ตัว คือ 
 ๑) การผลิต  (Production) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถด าเนินการผลิตให้
ได้ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ตรงกับความต้องการขององค์การ 
 ๒) ประสิทธิภาพ (Performance) องค์การมีประสิทธิผลถ้าอัตราส่วนระหว่างปัจจัย
ทรัพยากร (Inputs) ที่ใช้ กับผลผลิต (Outputs) มีความเหมาะสมในลักษณะที่ใช้ปัจจัยทรัพยากรได้คุ้มค่า 
 ๓) ความพึงพอใจ  (Satisfaction) องค์การมีประสิทธิผลถ้าผลการด าเนินงานขององค์การ
น ามาซึ่งความส าเร็จสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกในองค์การ 

                                                           

 ๓๔ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”, เอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาการบริหารและพัฒนาองศ์การ (หน่วยที่ ๒), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๐), หน้า ๒๔๓. 



๓๙ 

 ๔) การปรับเปลี่ยน (Addictiveness)  องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การมีกลไกที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ 
 ๕) การพัฒนา (Development) องค์การมีประสิทธิผลถ้าองค์การสามารถเพ่ิมพูน
ศักยภาพ (Potential) และวิสัยสามารถ (Capacity) ขององค์การให้เจริญก้าวหน้าตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
 ประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองค์การมีคว ามหมายครอบคลุมทั้งผลการ
ด าเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและยังครอบคลุม ถึงกระบวนการ
ด าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม  ซึ่งก็คือรวมถึงประสิทธิภาพ
นั่นเอง๓๕ จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลองค์การ (Organization effectiveness) จะบ่ง
บอกถึงความสามารถของสถานศึกษาในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยประยุกต์ตาม
แนวความคิดของ Kaplan และ Norton ซึ่งประกอบด้วยมุมมอง ๔ ด้าน ได้แก่  
 ๑) ประสิทธิผลด้านการเงิน   
 ๒) ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ   
 ๓) ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน   
 ๔) ประสิทธิผลด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 ประสิทธิผลด้านการเงิน (Financial Perspective) หมายถึง ความสามารถของ
สถานศึกษาในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งในการแสวงหางบประมาณและทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ
สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์การ  
 ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) หมายถึงความสามารถของ
สถานศึกษาในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการของสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่นความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือผู้เข้ามาติดต่อ
กับสถานศึกษาในด้านการให้บริการทางวิชาการ.หรือบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของ
นักเรียนนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริการ ความพึงพอใจของชุมชนเป็นต้น 
 ประสิทธิผลด้านกระบวนการภายใน (Internal – Process Perspective) หมายถึง
ความสามารถของสถานศึกษาในการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการบริหารภายในตั้งแต่การวิเคราะห์  
การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการในการบริหาร  เช่น  การบริหารงานวิชาการ  การจัดการเรียนการสอน 
การสร้างและปลูกฝังแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  การประกันคุณภาพภายใน
                                                           

 ๓๕ สมใจ ลักษณะ, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพิ่มทรัพย์การ
พิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๕-๖.  



๔๐ 

สถานศึกษา  การสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยในชั้นเรียน  การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียน
การสอน การติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เป็นต้น  ดังนั้น ประสิทธิผลขององค์การ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญขององค์การที่ผู้จัดการจะประเมินผลของบุคคล และของกลุ่มโดยประเมินจากการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาดูถึงองค์ประกอบที่จะสามารถน าไปเปลี่ยนแปลงตัวองค์การเองไปในทิศทางที่
ก่อให้เกิดความส าเร็จ  
 นักวิชาการท่านแรกกล่าวว่า องค์การที่มีประสิทธิผล คือ องค์การที่สามารถด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย (goal) ที่ตั้งไว้ขององค์การ  ดังนั้น องค์การที่มีประสิทธิผลย่อมประสบความส าเร็จสูง
ในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ในขณะที่องค์กรที่มีประสิทธิผลต่ ามักจะประสบความล้มเหลวใน
การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้๓๖  อีกท่านหนึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่น าพา
องค์การมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นองค์การต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ คือ  
 ๑) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ 
 ๒) สมาชิกทุกคนขององค์การฝึกความรับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อยุ่งยากที่เกิดขึ้นและมี
ความเชื่อมั่นว่าปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้เสมอ  
 ๓) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างกว้างขวาง คุม
ความขัดแย้ง  
 ๔) มีการยอมรับนับถือความคิดเห็นของผู้บริหารระดับรองลงมาเป็นอย่างมาก  
 ๕) เมื่อมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น สมาชิกขององค์การทุกคนจะผนึกก าลังกันอย่างเร็ว เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์จนกระท่ังวิกฤติการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไปที่สุด  
 ๖) ภาวะผู้น ามีความยืดหยุ่นได้มาก  
 ๗) ความส านึกในด้านระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งยังคงมีอยู่ แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนกัน 
แล้วความคิดริเริ่มหรือภาวะสร้างสรรค์มีอยู่สูงมากกว่าเรื่องใดก้าวทันสมัยใหม่จะได้รับการพิจารณา
และยกเลิกในที่สุด๓๗ 
 ประสิทธิผลขององค์การจะมีขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า  องค์การสามารถท า
ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่ ส าคัญที่สุดอยู่เบื้องหลัง
ควบคู่กับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถ

                                                           

 ๓๖ พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองค์การสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์, 
๒๕๔๑), หน้า ๕๓. 
 ๓๗ อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองค์กร แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบสังคม , (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๐), หน้า ๖๐.  



๔๑ 

มีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป๓๘ เห็นพ้องกับ
นักวิชาการท่านนี้ ท่านให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง การท ากิจกรรมการด าเนินงานของ
องค์การสามารถสร้างผลงานได้สอดรับกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งในส่วนของ
ผลผลิต และผลลัพธ์ ที่ตรงตามความคาดหวัง ที่ก าหนดล่วงหน้าไว้น้อยเพียงใด การมีประสิทธิผลจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับ ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน า
ออก๓๙อีกท่านหนึ่งได้ให้ความหมายของการวิจัยประเมินผลว่า หมายถึงการวิจัยประยุกต์ซึ่งได้น า
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเหตุผล ดังนี้  
 ๑) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลระหว่าง นโยบาย/แผนงาน/โครงการ (หรือตัว
แปรอิสระ) กับผลลัพธ์และผลการะทบ (ตัวแปรตาม) ทั้งท่ีพึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา  
 ๒) ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบที่พ่ึงปรารถนากับวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมาย    
 ๓) ศึกษา สังเกต รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และผลกระทบข้างเคียงที่อาจไม่เคย 
คาดคิดล่วงหน้า   
 ๔) เพ่ือติดตามและประเมินกระบวนการในขั้นตอนต่างๆระหว่างด าเนินการให้เป็นไปตาม 
แนวทางหรือแผนงานที่ได้วางไว้ล่วงหน้า๔๐ 
 การบรรลุเป้าหมายอันเป็นประสิทธิผลโดยทั่วไปแล้วการประเมินประสิทธิผลอาจ
พิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององค์การ หรือความสามารถ ในการผลิต
สินค้า หรือบริการขององค์การ ความพร้อม หรือความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานที่ เฉพาะเจาะจงถูก
ขอร้องให้ท าผลตอบแทน หรือผลก าไร ที่ได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้น 
กิจกรรมขององค์การที่เป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์การว่ามีประสิทธิผลหรือไม่จึง
ประกอบไปด้วย กิจกรรมต่อไปนี้ การได้มาซึ่งทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ปัจจัย
น าเข้าอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิตความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการของ
องค์การ การปฏิบัติงานด้านเทคนิควิชาการ และด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล การลงทุนในองค์การ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับพฤติกรรมในองค์การและ การตอบสนองความต้องการและความสนใจที่

                                                           

 ๓๘ ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารเชิงกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๔๔), หน้า ๑๕๒. 
 ๓๙ สุพจน์ ทรายแก้ว, การวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผน  กลยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน, (เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๘. 
 ๔๐ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, การวิจัยประเมินผล, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนการพิมพ์พระนคร
จ ากัด, ๒๕๒๙), หน้า ๗-๘.  



๔๒ 

แตกต่างกันของบุคคลและของกลุ่ม๔๑พร้อมกับการประเมินผลนโยบาย สามารถกระท าได้หลายแบบ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น 
 ๑) ประเมินประสิทธิผล  
 ๒) ประเมินประสิทธิภาพ  
 ๓) ประเมินความพอเพียง  
 ๔) ประเมินความเสมอภาพ  
 ๕) ประเมินตอบสนอง  
 ๖) ประเมินความเหมาะสม  
 นอกจากนี้ในการวินิจฉัยขององค์การประสิทธิผล คือ ความร่วมมือช่วยเหลือกันท างาน
โดยมุ่งสู่จุดหมาย และ ความรู้สึกเป็นอิสระในการเสนอข้อคิดเห็นจากความรู้สึกในการแก้ปัญหานั้น
จะเป็นการปฏิบัติที่มุ่งต่อผล อย่างแท้จริงและบรรยากาศการท างานเป็นแบบให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลไปอย่างอิสระโดยเต็มใจโดยสรุปลักษณะขององค์การที่มีประสิทธิผลต้องมีลักษณะ
ดังนี้ 
 ๑) มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การสามารถผสมผสานความต้องการสมาชิกได้  
 ๒) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น  
 ๓) การปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม  
 ๔ ผลผลิตที่สูงขององค์การ๔๒ 
 นักวิชาการท่านนี้ได้อธิบายว่าความสามารถขององค์กรในการสร้างให้วัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนด การวัดประสิทธิผลขององค์กรมีหลายแนวทาง เช่น การพิจารณาถึงขนาดของ
ความส าเร็จขององค์การในการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยวิธีวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
องค์กร ๔ วิธี คือ  
 ๑. วิธีการวัดผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยยึดหลักที่ว่า องค์กรทุกองค์กรมีจุดหมายการวัด 
ผลส าเร็จของเป้าหมายจึงเป็นแนวทางส าหรับการวัดประสิทธิผลมากที่สุด 
 ๒. วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบ โดยอาศัยแนวคิดที่ ว่าองค์กรประกอบด้วยส่วนย่อย
ต่างๆ และการพิจารณาเชิงระบบ จะสมบูรณ์ได้ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๓. วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะแต่ละส่วนโดยองค์กร 
ตอบสนองความต้องการส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อม  

                                                           

 ๔๑ จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”, เอกสารประกอบการสอนชุด 
วิชาการบริหารและพัฒนาองค์การ (หน่วยที่ ๒), (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑๗. 

 ๔๒ มนูญ วงศ์นารี, องค์การที่มีประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์การพิมพ์, ๒๕๓๔), หน้า 
๕๗. 



๔๓ 

 ๔. วิธีการวัดคุณค่า ซึ่งเป็นการเอาคุณค่าและความนิยมเป็นหลักในการประเมิน    
 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส านักมาตรฐานและประเมินผล 
อุดมศึกษาให้รายละเอียดว่า ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาว่ากระบวนการ  หรือมาตรการที่ใช้สามารถ 
ตอบสนองจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด  การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินว่า  แนวทางนั้ นมีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  กับความต้องการของสถาบัน และสถาบันสามารถน าแนวทางไป
ปฏิบัติได้ดีเพียงใด รวมทั้งผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้๔๓เพราะประสิทธิผลเป็นการแสดงให้ทราบผลที่
ได้รับของโครงการหรือบริการที่มีส่วนช่วยลดและแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้น ฉะนั้น ประสิทธิผล
จึงเป็นการวัดองศาของการได้มาซึ่งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ๔๔ ท่านสุดท้าย
ที่ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า เป็นการสมดุลอย่างดีที่สุด ระหว่างกิจการด้านการปรับตัว  
และการรักษาสภาพ  ดังนั้น กิจกรรมขององค์การซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององค์การว่า มี
ประสิทธิผลหรือไม่ จึงประกอบด้วย กิจกรรม ต่อไปนี้  
 ๑. การได้มาซึ่งทรัพยากร  
 ๒. การใช้ตัวป้อนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผลผลิต  
 ๓. การผลิตผลผลิตในรูปบริการหรือสินค้า  
 ๔. การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและด้านการบริหารอย่างมีเหตุผล  
 ๕. การลงทุนในองค์การ  
 ๖. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของพฤติกรรม  
 ๗. การสนองตอบความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม  
 กล่าวได้ว่า กิจกรรมเหล่านี้แต่ละกิจกรรมมุ่งไปสู่การรักษาไว้ซึ่งปัจจัยในวงจรของตัวป้อน
กระบวนการผลิตผล  และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม๔๕โดยสรุปประสิทธิผล หมายถึง ผลส าเร็จ
หรือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลองค์การ (Organizational 
Effectiveness) คือความสามารถในการบริหาร ด าเนินการงานขององค์กรให้ก้าวหน้า มีการปฏิบัติงาน
ตรงตามหน้าที่ที่องค์การก าหนดไว้  ท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การที่จะต้อง       
มีองค์ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ๕ ตัว คือ การผลิต ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับเปลี่ยน       
และการพัฒนา ทั้ง ๕ ประการจะต้องวัดไปที่ประสิทธิผล ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล และระดับของ

                                                           

 ๔๓ ทวี หงส์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๙๘. 
 ๔๔ ทองหล่อ เดชไทย, การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุข , (กรุงเทพมหานคร:
ภาควิชาบริการงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หน้า ๖๕.  
 ๔๕ ยงยุทธ เกษสาคร, การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ , (กรุงเทพมหานคร: 
สถาบัน ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕), หน้า ๕๕. 



๔๔ 

องค์กรจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความส าเร็จตามที่มุ่งหวังด้วยภาพรวมจะต้องวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
องค์กร ๔ วิธี คือ วิธีการวัดผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบ วิธีการวัดคุณค่า 
และวิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่มีการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับไปด้วย
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การสามารถผสมผสานความต้องการสมาชิกได้ มีการปรับตัวของ
องค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่น  มีการปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพ 
ทางสังคมและผลผลิตที่สูงขององค์การ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วุฒิชัย  จ านงค์, (๒๕๓๐,หน้า 
๒๕๕-๒๖๙). 

แนวความคิด เกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลขององค์ การตาม
แนวความคิดตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นความพยายามที่จะเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญเฉพาะ
อย่าง 

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์, (๒๕๓๐, 
หน้า ๒๔๓). 

ความสามารถในการบรรลุ เป้ าหมายอันเป็นความมี
ประสิทธิผลซึ่งพิจารณาได้จากคุณภาพของผลผลิตหรือ
บริการพื้นฐานขององค์การ 

สมใจ ลักษณะ,(๒๕๕๒, หน้า ๕-๖). การด าเนินงานที่สนองวัตถุประสงค์ได้ผลดีทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพและยังครอบคลุม ถึงกระบวนการด าเนินงานที่ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม 

พิทยา บวรวัฒนา, (๒๕๔๑, หน้า
๕๓). 

องค์การที่สามารถด าเนินการบรรลุ เป้าหมาย (goal) ที่ตั้งไว้
ขององค์การ 

อรุณ รักธรรม, (๒๕๔๐, หน้า ๖๐). ๑. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
๒. สมาชิกทุกคนขององค์การฝึกความรับผิดชอบ 
๓. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้สมาชิก 
๔. มีการยอมรับนับถือความคิดเห็น 
๗. ความส านึกในด้านระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่ง 
๖. ภาวะผู้น ามีความยืดหยุ่นได้มาก  
๕. เมื่อมีวิกฤติการณ์เกิดขึ้น สมาชิกขององค์การทุกคนจะ
ผนึกก าลังกันอย่างเร็วเพ่ือแก้ปัญหา 

ธงชัย  สันติวงษ,์ (๒๕๔๔, หน้า 
๑๕๒). 

องค์การสามารถท าประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุ
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ 



๔๕ 

ตารางท่ี ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุพจน์  ทรายแก้ว, (๒๕๔๕, หน้า 
๑๘). 

การมีประสิทธิผลจึงมีความเกี่ยวข้องกับ ผลผลิตและผลลัพธ์
การด าเนินงานเป็นกระบวนการวัดผลงานที่เน้นด้านปัจจัยน า
ออก 

ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์, (๒๕๒๙, 
หน้า ๗-๘). 

การวิจัยประยุกต์ซึ่งได้น าระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และ
พฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือเหตุผลเพื่อ 
๑. ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล 
๒. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบ 
๓ . ศึกษา สั ง เกต รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์และ
ผลกระทบ 
๔. เพ่ือติดตามและประเมินกระบวนการในขั้นตอนต่าง ๆ 

มนูญ  วงศ์นารี, 
(๒๕๓๔, หน้า ๕๗). 

การประเมินผลนโยบาย สามารถ กระท าได้หลายแบบ
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่น   
๑. ประเมินประสิทธิผล  
๒. ประเมินประสิทธิภาพ  
๓. ประเมินความพอเพียง  
๔. ประเมินความเสมอภาพ  
๕. ประเมินตอบสนอง  
๖. ประเมินความเหมาะสม  

ทวี หงส์วิวัฒน์, 
(๒๕๒๗, หน้า ๙๘). 

การพิจารณาว่ากระบวนการ  หรือมาตรการที่ใช้สามารถ 
ตอบสนองจุดประสงค์ที่ ตั้ ง ไว้ เ พียง ใด   การประเมิน
ประสิทธิผลต้องประเมินว่า  แนวทางนั้นมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน  กับความต้องการของสถาบัน 

ทองหล่อ  เดชไทย, (๒๕๔๑, หน้า 
๖๕). 

การแสดงให้ ทราบผลที่ได้รับของโครงการหรือบริการที่มี
ส่วนช่วยลดและแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้ดีขึ้น 

 
 ๒.๒.๓ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
 ผลการปฏิบัติงานขององค์การ (Organizational Performance) ว่าจะมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ กลุ่ม คือ ปัจจัยลักษณะองค์การ (Organizational 
Characteristics) ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้าง และเทคโนโลยี   



๔๖ 

 ๑. ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม (Environmental Characteristics) ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งหมายถึง บรรยากาศองค์การ 
 ๒. ปัจจัยลักษณะของพนักงาน (Employee Characteristics) ประกอบด้วย การปฏิบัติงาน 
และความผูกพันต่อองค์การ 
 ๓. ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ (Managerial Policies and Practices) ซึ่งประกอบด้วย
การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การจัดหาและการใช้ทรัพยากร การสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน 
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผู้น าและการตัดสินใจ การปรับตัวขององค์การและนวัตกรรม๔๖ 
 จากข้อความดังกล่าวมีผลต่อความส าเร็จ (Success) หรือความล้มเหลว (Failure) ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือนโยบายที่ได้ก าหนดไว้นอกจากนี้ ประสิทธิผลของ
องค์การ (Organizational Effectiveness) หมายถึง ระดับของการปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวัง 
หรือวางแผนไว้ สามารถบรรลุหรือส าเร็จลุล่วงไปได้  นอกจากนั้น ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
องค์การที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
 ๑. การเจริญเติบโตขององค์การ (Growth) เช่น จ านวนของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่
เพ่ิมขึ้น 
 ๒. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ (Resource Acquisition) เป็นความสามารถ
ขององค์การในการสรรหาปัจจัยน าเข้าตามกรอบการพิจารณาองค์การ ได้แก่ ทุน คน วัตถุดิบ และ
แนวความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น 
 ๓. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ขององค์การภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของผู้รับบริการ คู่แข่งขัน พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 ๔. นวัตกรรม (Innovation) คือ ความสามารถขององค์การในการคิดสิ่งใหม่ ๆ เช่น        
การให้บริการรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือระบบการจัดการที่ทันสมัย เป็นต้น 
 ๕. ผลิตภาพการให้บริการ (Productivity) คือ การจัดหาบริการที่มีคุณค่าในระดับสูง      
โดยใช้ต้นทุนต่ าที่สุด หรือความมีประสิทธิภาพในการจัดการ 
 ๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer/client Satisfaction) และความพึงพอใจ 

ความผูกพันของพนักงาน หรือสมาชิกท่ีมีต่อองค์การ๔๗ 

                                                           

 ๔๖ Steers, R. M., When is an Organization Effective?, (A process approach to understanding 
effectiveness, Organizations Dynamics, 1980), p. 442. 
 ๔๗ Arnold, H. J., & Feldman, D. c, Organizational Behavior, (New York: McGraw-Hill, 1986), p. 6. 
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 ประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) ก าหนดจากระดับความมาก
น้อยในการบรรลุเป้าหมาย หรือการท าเป้าหมายให้เป็นจริง ขององค์การ และยังได้กล่าวถึงการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลขององค์การใน ๒ รูปแบบ คือ 
 ๑. ตัวแบบเป้าหมาย (Goal Model) คือ การประเมินประสิทธิผลขององค์การ  โดยใช้
เป้าหมายขององค์การเป็นเครื่องวัดผลการท างาน 
 ๒. ตัวแบบเชิงระบบ (System model) ซึ่งวัดประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถ 
ในการจัดสรรทรัพยากรไปยังส่วนต่าง ๆ ขององค์การเพ่ือสนองตอบความต้องการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด๔๘ 
 ความแตกต่างของตัวแบบทั้งสองในการวัดประสิทธิผล ขององค์การ โดยกล่าวถึงตัวแบบ
เป้าหมายว่า สามารถปฏิบัติไต้ง่ายกว่า แต่มีข้อบกพร่อง ได้แก่ การที่องค์การโดยมากจะมีหลาย
เป้าหมายและหลายผู้ก าหนด เช่น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือเจ้าของกิจการ อีกทั้งระยะเวลา
และมิติของการบรรลุเป้าหมาย เช่น ระยะยาว หรือระยะสั้น และเป็นเป้าหมายด้านเทคนิค หรือด้าน
การบริการซึ่งเป็นการยาก ที่จะให้ความส าคัญกับเป้าหมายใด และอาจท าให้การวัดประสิทธิผล
คลาดเคลื่อนไปจาก ความเป็นจริง กล่าวโดยสรุป คือ Etzioni ให้ความส าคัญกับตัวแบบเชิงระบบ 
(system model) มากกว่า  นอกจากนั้น การวัดประสิทธิผลขององค์การว่ามีแนวความคิดและเกณฑ์
การวัดที่แตกต่างกันและได้แนวทางในการศึกษาเพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์การไว้เป็น ๔ แนวทาง คือ 
 ๑. แนวทางที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย (The Goal-attainment Approach) โดยวัด 
ประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
แนวทางนี้ยึดหลักว่า องค์การมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยอาจมีเป้าหมายเดียว
หรือหลายเป้าหมายก็ได้  แนวทางที่มุ่งการบรรลุเป้าหมาย คือ องค์การจะต้องมีความมั่นคง มีเหตุผล
และแสวงหาเป้าหมายที่แท้จริง 
 ๒.แนวทางเชิงระบบ (The Systems Approach) วัดประสิทธิผลขององค์การตามแนวคิด
เชิงระบบที่มีทรัพยากรน าเข้า กระบวนการแปรสภาพท าให้เกิดผลผลิต การศึกษาในแนวนี้นอกจากจะ
มุ่งเน้นเป้าหมายแล้ว ยังมุ่งเน้นวิธีการที่ท าให้บรรลุเป้าหมายด้วย 
 ๓. แนวทางเชิงกลยุทธ์เฉพาะส่วน (The Strategic-Constituencies Approach) 
กล่าวถึงการที่องค์การต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา ได้แก่ ความกดดันและ ข้อเรียกร้อง
จากกลุ่มผลประโยชน์ แต่จะมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์การ คือ
กลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ มีอ านาจควบคุมทรัพยากรที่จ าเป็นต่อองค์การ ดังนั้น ความอยู่รอดของ
องค์การขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาและรักษา ทรัพยากรจะแสดงถึงระดับความมีประสิทธิผล
ขององค์การ 
                                                           

 ๔๘ Etzioni, A., Modern Organizations Upper Saddle River, (NJ: Prentice-Hall, 1964), p. 8. 
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 ๔. แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า (The Competing-Values Approach) กล่าวถึง
เป้าหมาย ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ มาจากบุคคลที่ก าหนดเป้าหมายที่มีค่านิยมต่างกัน ดังนั้น 
การวัดประสิทธิผลขององค์การจึงขึ้นกับค่านิยม (Values) ความพึงพอใจ (Preferences) และความ
สนใจ (Interests) ของผู้ประเมินหรือวัดประสิทธิผลขององค์การ๔๙ 
 นอกจากนี้การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อองค์การต้อง 
การประเมินสถานะขององค์การโดยรวมทั้งหมด๕๐แต่การประเมินหรือการวัดประสิทธิผลขององค์การ
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม๕๑โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินองค์การภาครัฐ ซึ่งเป็น
เรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะองค์การภาครัฐมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์การภาคเอกชนหลายประการ 
เช่น ความหลากหลายภายในองค์การ การได้รับอิทธิพลจากคน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่า
องค์การภาคเอกชน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง 
มีความขัดแย้งค่อนข้างมากระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย มีความแตกต่างด้านสถานะและบทบาท 
ตลอดจนได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มผลประโยชน์และสื่อต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา๕๒ เป็นต้น 
 
ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Steers, R. M.  
(1980, p. 442). 

ผลการปฏิบัติงานขององค์การขึ้นอยู่กับปัจจัย ๓ กลุ่ม คือ 
๑. ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม  
๒. ปัจจัยลักษณะของพนักงาน  
๓. ปัจจัยด้านนโยบายและการปฏิบัติ  

 

  

                                                           

 ๔๙Robbins, R. P., Organization Theory: Structure, Design and Applications, (2nd ed.), 
(Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall, 1987), p. 22. 
 ๕๐Murray, V., Evaluating the Effectiveness of Nonprofit Organizations. In R. D. 
Herman (Ed.), “The Jossey-bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management”, (San 
Francisco: Jossey-Bass, 2005), p. 346. 
 ๕๑Goodman, P. S., & Pennings, J. M., Critical issues in Assessing Organizational 
Effectiveness, (New York: John Wiley& Sons, 1980), p. 185. 
 ๕๒Eddy, W. B., Public Organization Behavior and Development, Cambridge, (MA: 
Winthrop, 1981), p. 105. 
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ตารางท่ี ๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Arnold, H. J., & Feldman, D. c.  
(1986, p.6). 

องค์ประกอบขององค์การที่มีประสิทธิผล ได้แก่ 
๑. การเจริญเติบโตขององค์การ  
๒. การได้มาซึ่งทรัพยากรทางการจัดการ  
๓. ความสามารถในการปรับตัว  
๔. นวัตกรรม  
๕. ผลิตภาพการให้บริการ  
๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

Robbins, R. P.  
(1987, p. 22). 

การศึกษาเพ่ือวัดประสิทธิผลขององค์การไว้เป็น ๔ แนวทาง 
คือ 
๑. แนวทางท่ีมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย  
๒. แนวทางเชิงระบบ  
๓. แนวทางเชิงกลยุทธ์-เฉพาะส่วน  
๔. แนวทางการแข่งขัน-คุณค่า  

Murray, V 
(2005, p. 346). 

การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นเมื่อองค์การต้อง การประเมินสถานะขององค์การ
โดยรวมทั้งหมด 

Goodman, P. S., & Pennings, J. 
M. 
(1980, p. 185). 

การประเมินหรือการวัดประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องที่
ซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม 

Eddy, W. B. 
(1981, p. 105). 

การประเมินองค์การภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะ
องค์การภาครัฐมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์การภาคเอกชน
หลายประการเช่น ความหลากหลายภายในองค์การ การ
ได้รับอิทธิพลจากคน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

 

๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 
๑๙๗๕ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น ค าที่ไม่อาจก าหนด
นิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้นการนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ



๕๐ 

ประชาชน ควรมีลักษณะจ ากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหนึ่ง ๆ เท่านั้น อย่างไรก็
ดี กลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุมประเด็น ดังนี้๕๓ 
 ประเด็นที่ ๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสที่เอ้ือให้สมาชิกทุก
คนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรมซึ่งน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พัฒนา และเอ้ือ
ให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน 
 ประเด็นที่ ๒ การมีส่วนร่วมสะท้อนการเข้าเกี่ยวข้องโดยสมัครใจ และเป็นประชาธิปไตย
ในกรณีดังนี้ คือ การเอ้ือให้เกิดการพยายามพัฒนา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยเท่า
เทียมกัน และการตัดสินใจเพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ประเด็นที่ ๓ การมีส่วนร่วมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและทรัพยากรเพ่ือพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนดังกล่าว  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ ไม่ว่าระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่
ประชาชนลงทุนลงแรงกับประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประเด็นที่ ๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลักษณะเศรษฐกิจสังคมของประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้ เป็นเพียงเทคนิควิธีการ แต่ เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาที่มุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน 
 นอกจากนี้ ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดความต้องการของตัวเอง การตัดสินใจใช้ทรัพยากร๕๔ โดยทวีทอง  
หงษ์วิวัฒน์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตัดสินใจ
นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) และการใช้ประโยชน์ (Utilization) ของทรัพยากรเพ่ือ
การผลิต ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ประชาชนต้องเข้าร่วมในการวางแผน เพ่ือการกินดีอยู่ดี และสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เข้าถึง ซึ่งการพัฒนาให้คนจนได้รับประโยชน์เพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกสาธารณะด้วย และการมีส่วนร่วมคือการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจ
ในระดับต่าง ๆ ทางการจัดการบริการทางการเมือง เพื่อก าหนดความต้องการของชุมชนของตน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนสามารถที่จะแสดงออก ซึ่ง
ความต้องการของตน การจัดล าดับความส าคัญ การเข้าร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการ

                                                           

 ๕๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, วัดส่งเสริมสุขภาพ: แนวคิดและการด าเนินงาน, พิมพ์ครั้งที่ 
๕, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๐), หน้า ๕๐. 
 ๕๔ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, การมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์
ศึกษานโยบายสาธารณสุข, ๒๕๒๗), หน้า ๒. 



๕๑ 

พัฒนานั้นโดยเน้นการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบท และเป็นกระบวนการกระท าที่
ประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วนในการก าหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือประชาชนเอง โดยให้
ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง ทั้ งนี้ โดยมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจาก
บุคคลภายนอก 
 ตามนิยามข้างต้น จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะสมาชิกของสังคม ไม่
ว่าจะในบริบทของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวัฒนธรรม ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็น
ถึงพัฒนาการรับรู้ และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตนเองในการจัดการ
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนในการจัดการควบคุมการใช้ทรัพยากร ควบคุมการกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา  
 ๒.๓.๑ ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของค าว่า “การมีส่วนร่วม” คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมี
ส่วนในการตัดสินใจ ในการก าหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จาก
บริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมิลโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้ให้ความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่ามี ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มด้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน 
การดัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล 
รวมทั้งรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 
  ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและ
พลังอ านาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิด
กระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับ 
ผลประโยชน์จากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน มี
บทบาทหลักโดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืน
อ านาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง๕๕ 
 การมีส่วนร่วมเป็นการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์
กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับ
                                                           

 ๕๕ ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎและ
ทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๔๖), หน้า ๑๑๔. 



๕๒ 

ทั้งท าให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบ๕๖ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้า
ร่วมการตัดสินใจ หรือเคยมาเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่างมีอิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น และการเข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้น
แรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่
ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ามีส่วนร่วม หรือเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา
ชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอนแล้วแต่เหตุการณ์จะเอ้ืออ านวย๕๗ และการเข้าร่วมอย่าง
แข็งขันและอย่างเต็มที่ของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนา
ชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในอ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ความรับผิดชอบการมีส่วน
เข้าร่วมจะเป็นเครื่องประกันว่า สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการที่สุดนั้น จักได้รับการตอบสนองและท า
ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสิ่งที่ท าไปนั้นจะตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมั่นใจมากขึ้นว่า
ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์เสมอหน้ากัน๕๘  
 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน๕๙ และถือเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” (Alternative 
Development) โดยมุ่งเป้าการพัฒนาไปยังชุมชนที่มีขนาดเล็กโดยตรง และให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) เช่น การพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ต่อปัจจัย ๔ รวมถึงการให้
ความส าคัญและให้ความสนใจในข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 
และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ (Human Flourishing)๖๐ ขณะที่องค์การสหประชาชาติได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท าและเกี่ยวข้องกับ
                                                           

 ๕๖ นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๕๙. 
 ๕๗ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง , 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ๕๙๘, ๒๕๔๖), หน้า ๗๙. 
 ๕๘ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๕๒. 
 ๕๙ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ , กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓), หน้า ๘๙. 
 ๖๐ Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, 
(Blackwell: Cambridge M.A. and Oxford UK, 1993), pp. 31-32. 



๕๓ 

มวลชนในระดับต่าง ๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางสังคม การจัดสรรทรัพยากรใน
การกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและต่อโครงการ๖๑  
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การมีส่วนร่วมเป็นการที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
โครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิด
ผลส าเร็จ ผ่านกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
รับผลประโยชน์ที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ด้วยความรู้สึกของความเป็นเจ้าของ (Ownership) 
ที่มีพลังในการต่อรองทางการตัดสินใจ (Empowerment) และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความชอบธรรมแห่งสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights) รวมถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship Right) 
 ๒.๓.๒ ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation) 
 การมีส่วนร่วมมีกรอบแนวคิดที่กว้างขวางและสามารถเกิดขึ้นได้ในขอบเขตและระดับที่
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและประเด็นปัญหา การนิยามค าว่าการมีส่วนร่วมมักจะเป็นไปในลักษณะ
การบรรยายองค์ประกอบและรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นว่า เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการจะด าเนินการซึ่งมีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติของประชาชนในชุมชนนั้น การท าความเข้าใจถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่ส่วนราชการจะด าเนินการ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน โดยให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและแก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้ภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลส าเร็จ เพราะเห็นว่าจะเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน๖๒ 
 การมีส่วนร่วมนั้นยังมีการแบ่งแยกออกเป็น ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  
 ๑) การมีส่วนร่วมเป็นทางการและไม่เป็นทางการ (Formal-informal Participation) ที่
เป็นการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์กร ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมตามหน้าที่ที่มีอิทธิพลต่อการ
เข้าร่วมตามขอบเขตที่องค์กรได้วางนโยบายไว้ และการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการซึ่งเป็นการมี
ส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง อาจเป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรือใน
บรรยากาศของความเป็นส่วนตัวมากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ  
 ๒) การมีส่วนร่วมทางตรง (Direct Participation) ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมกันโดยตรงที่
สมาชิกหรือการรวมกลุ่มต่าง ๆ โดยได้มีส่วนร่วมแบบทันที แต่ละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมี

                                                           

 ๖๑ ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย, “ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๐), หน้า ๙๕. 
 ๖๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๔๖), หน้า ๙. 



๕๔ 

ส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านองค์กรที่จัดตั้งโดยประชาชน และการมีส่วนร่วมทางอ้อม ( Indirect 
Participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทนของประชาชน กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน๖๓  
 ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff๖๔ ยังได้อธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วม
ว่าประกอบด้วย ๑) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ๒) การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ (Implementation) ๓) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ ๔) การมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
 นอกจากนี้ Cohen and Uphoff ได้เสนอลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพิ่มเติม คือ 
 ๑) การร่วมประชุมกลุ่มผู้ท ากิจกรรมในสถานประกอบการนั้น ๆ กล่าวคือ ผู้บริหาร
กิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมตามวัน และเวลาที่มีการประชุม 
 ๒) การร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจ คือ การที่บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงกิจกรรมในธุรกิจ เช่น การตลาดก็มีการเสนอให้
หาตลาดใหม่ก็คือ ว่าเป็นการร่วมวางแผน เป็นต้น 
 ๓) การร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม คือ การที่ผู้บริหารกิจการมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะมีขึ้นในสถานประกอบการนั้น ๆ 
 ๔) การร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ คือ การที่ผู้บริหารได้มีโอกาสลงมือท ากิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื่นในสถานประกอบการณ์นั้น ๆ 
 ๕) การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ คือ การที่ผู้บริหารกิจการมีโอกาสเป็นผู้
ตรวจสอบและติดตามผลงานของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 ๖) การร่วมได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการ คือ การที่ผู้บริหารกิจการมีโอกาสได้
เงินเดือน หรือโบนัสเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff จะต้องประกอบด้วยการ
มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชน ๔ ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า จะท าอะไรและท าด้วย
วิธีการอย่างไร มีส่วนในการด าเนินโครงการตัดสินใจในการให้ทรัพยากรสนับสนุนโครงการและการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มกิจกรรมเป็นการเฉพาะ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และมีส่วนในการ
ประเมินผลโครงการ 
 ในส่วนของเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการส าคัญ ได้แก่  

                                                           

 ๖๓ Cohen J.M. and Uphoff N.T., Participation’s Place in Rural Development : 
Seeking Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 
213-235.  
 ๖๔ Cohen & Uphoff, Effective Behavior in Organizations, (New York: Richard D. Irwin 
Inc, 1980), p. 20. 



๕๕ 

 ๑) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมมีอิสระที่จะเข้า 
ร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเป็นไปอย่างสมัครใจ การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะรูปแบบ
ใดก็ตามไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม  
 ๒) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปโดยความเสมอภาค กล่าวคือ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืน ๆ  
 ๓) การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแม้จะก าหนด 
ว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาคแต้กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้๖๕  
 ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมยังข้ึนอยู่กับเงื่อนไขย่อยอ่ืนอีกเป็นต้นว่า ประชาชนต้องมีเวลา 
ประชาชนต้องมีความสนใจประชาชนต้องสามารถสื่อสารด้วยความเข้าใจต่อกันทั้งสองฝ่าย  
ประชาชนต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบกระเทือนต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือสถานภาพทางสังคมด้วย 
ส าหรับรูปแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบ
ด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ด าเนินการ โดยอาจเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากระดับต่ าไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งในบางโครงการอาจสามารถ
ด าเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แต่ส าหรับโครงการที่มีความซับซ้อนของ
โครงสร้างปัญหาควรด าเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย ๆ รูปแบบเข้าไว้ด้วยกันเพ่ือ
ความส าเร็จของโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ตรงกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงมี
รูปแบบของการมีส่วนร่วมสามารถสรุปได้เป็น ๕ รูปแบบ๖๖ ได้แก่ 
 ๑) การรับรู้ข่าวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องแจ้งก่อนที่
จะมีการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
 ๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีการ
จัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ เพ่ือที่จะรับ
ฟังความคิดเห็นและตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยัง

                                                           

 ๖๕ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘), หน้า ๓. 
 ๖๖ สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕), 

หน้า ๖๕. 



๕๖ 

ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้นและ
เพ่ือให้มีการให้ข้อเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 
 ๓) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผู้มีอ านาจตัดสินใจในการท าโครงการหรือ
กิจกรรมนั้นได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจ และค้นหาเหตุผลที่จะด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมในพื้นท่ีนั้นหรือไม่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่ 

๓.๑) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้
จะต้องจัดขึ้นในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมเพ่ืออธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมถึงตอบข้อซักถาม การประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกว้างเพ่ือรวมหลายๆ ชุมชนในคราว
เดียวกันในกรณีที่มีหลายชุมชนได้รับผลกระทบเหมือนกันหรือคล้ายกัน 

๓.๒) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับ
โครงการที่มีข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการจ าเป็นจะต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถามและให้ความเห็นต่อโครงการ การ
ประชุมอาจจะจัดในที่สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะต้องน าเสนอต่อสาธารณะ รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องได้รับทราบผลดังกล่าวด้วย 

๓.๓) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นการประชุมที่มีขั้นตอนการ
ด าเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผยไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของ
โครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้อง
มีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นยอมรับ มีหลักเกณฑ์ มีประเด็นในการพิจารณาที่ชัดเจนซึ่งอาจมา
จากการร่วมกันก าหนดขึ้นและแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบทั่วกัน ทั้งนี้รูปแบบการประชุมไม่ควรจะเป็น
ทางการมากนักและไม่เกี่ยวข้องกับนัยของกฎหมาย ที่จะต้องมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทาง
กฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดให้หลายวันและไม่จ าเป็นว่าจะต้องจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานที่
เดียวตลอดไป 
 ๔) การร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วน
งานที่เก่ียวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นปัญหา ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการ
มีส่วนร่วมภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ 
ไม่สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นได้ง่ายนัก ทั้ งนี้อาจด าเนินการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเลือก
ตัวแทนของตนเข้าไปนั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งที่มีอ านาจตัดสินใจ รวมทั้งได้รับเลือกในฐานะที่
เป็นตัวแทนขององค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในพ้ืนที่ และประชาชนจะมีบทบาทชี้น าการ



๕๗ 

ตัดสินใจได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้นๆ ว่าจะมีการวางน้ าหนักของ
ประชาชนไว้เพียงใด 
 ๕) การใช้กลไกทางกฎหมาย (Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและส่วนงานที่
เกี่ยวข้องมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในเชิงของการป้องกันแก้ไข เป็นลักษณะของการเรียกร้องและป้องกัน
สิทธิของตนเองอันเนื่องมาจากการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ตนเอง
คิดว่าจะได้รับ โดยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี แต่ก็ได้ให้
หลักการเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า  

๕.๑) ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
๕.๒) ด้านการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  
๕.๓) ด้านการก าหนดนโยบาย  
๕.๔) ด้านการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕.๕) ด้านการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕.๖) ด้านการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  
๕.๗) ด้านการออกกฎหมาย  

 ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปัจเจกและในรูปของ
องค์กรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามการใช้กลไกทาง
กฎหมายนี้จะท าให้เกิดความยืดเยื้อต่อการด าเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมทั้งมีภาระ
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นด้วย ขณะเดียวกันสถาบัน IAP๒ (International Association for Public 
Participation)๖๗ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดระดับการมี ส่วนร่วมของประชาชนไว้ตามกรอบแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ ๖๘ ที่ได้
กล่าวถึงหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 
 ๑) การมีส่วนในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นประชาชนมีบทบาท
น้อย เป้าหมาย คือ การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก และทางแก้ไข ตัวอย่างเช่น การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 

                                                           

 ๖๗ ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน , 
(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐-๑๑. 
 ๖๘ United Nation, “Popular Participation asa Strategy for Promoting Community Level 
Action and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert”. 
Department of international Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), pp. 
123-124. 



๕๘ 

แผ่นพับ เสียงตามสาย ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นและถูกต้อง 
 ๒) การมีส่วนในระดับปรึกษาหารือ (Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เป้าหมายคือการได้รับ
ข้อมูลและรับความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปัญหา ทางเลือก และแนวทางแก้ไขตัวอย่าง 
เช่น การส ารวจความคิดเห็น การสนทนากลุ่มย่อย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงาน
ให้กับประชาชน คือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ตระหนักถึงข้อมูล และความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 
 ๓) การมีส่วนในระดับการเข้ามามีบทบาท (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมท างาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารระหว่าง
รัฐและประชาชนอย่างจริงจัง เป้าหมายคือ การท างานร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ความ
ต้องการและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การส ารวจความคิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การ
ท างานกับประชาชนเพื่อให้ความคิดเห็นและข้อมูลจากประชาชนสะท้อนในทางเลือก 
 ๔) การมีส่วนในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้บทบาทแก่ประชาชน
ในระดับสูง โดยประชาชนและรัฐท างานร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจ เป้าหมายคือ การเป็นหุ้นส่วน
กับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแก้ไข 
ตัวอย่างเช่น การตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน การสร้างฉันทามติ กระบวนการตัดสินใจแบบมี
ส่วนร่วม ฯลฯ ค าสัญญาที่หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การร่วมงานกับประชาชน เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะและแนวคิดใหม่จากประชาชน โดยสัญญาว่าจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสินใจ
ทางออกของปัญหาให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
 ๕) การมีส่วนในระดับให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) ถือเป็นขั้นที่ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงที่สุด เป้าหมายคือ การให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจลงมือด้วยตนเอง โดยรัฐจะด าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วม คือ การลงประชามติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยกระบวนการประชาคม มักเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ประโยชน์ของการ
ตัดสินใจขั้นนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ค าสัญญาที่
หน่วยงานให้กับประชาชน คือ การปฏิบัติตามสิ่งที่ประชาชนตัดสินใจเลือก 
 

๒.๔ หลักปาปณิกธรรม 
 จากการศึกษาหลักปาปณิกธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่ง เป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนา
นั้นซึ่งในหลักธรรมดังกล่าวที่ได้กล่าวถึง หลักธรรมของการบริหารจัดการไว้  อย่างน่าสนใจ ซึ่งได้มี



๕๙ 

นักวิชาการทั้งทางพุทธหรือกระทั้งนักวิชาการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร  จัดการทั่วไปได้น าหลัก
ดังกล่าวไปใช้หรือมีส่วนร่วมของหลักธรรมดังกล่าวนี้ไปใช้ในการบริหารจัดการ ดังกล่าว หลักการ
บริหารนี้ได้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาตร ปฐมปัณณาสก์ ซึ่ง พระพุทธองค์ได้
ตรัสไว้ว่า ผู้ที่จะเป็นนักบริหารจัดการที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีการบริหาร จัดการที่ดี และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี๖๙ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีนักวิชาการทางพุทธศาสนาได้อธิบาย  ขยายความไว้
เป็นจ านวนมาก 
 จากเนื้อหาในพระไตรปิฎกดังกล่าว ท าให้เราเข้าใจได้ระดับหนึ่งของพระสูตรนี้แต่เพ่ือที่จะ
เข้าในแนวคิดของทุติยปาปณิกสูตรมากยิ่งขึ้น ได้มีพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านได้กล่าวถึง ทุติย
ปาปณิกสูตร หรือปาปณิกธรรม ๓ ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมว่า (ปาปณิกังคะ 
หลักพ่อค้า,องค์คุณของพ่อค้า -qualities of a successful shopkeeper or businessman) 
ประกอบด้วย 
 ๑) จักขุมา ตาดี (รู้จักสินค้า ดูของเป็น สามารถค านวณราคา กะทุนเก็งก าไรแม่นย า - 
shrewd) 
 ๒) วิธูโร จัดเจนธุรกิจ (รู้แหล่งซื้อแหล่งขาย รู้ความเคลื่อนไหวความต้องการของตลาด
สามารถในการจัดซื้อจัดจ าหน่าย รู้ใจและรู้จักเอาใจลูกค้า - capable of administering business) 
 ๓) นิสสยสัมปันโน พร้อมด้วยแหล่งทุนเป็นที่อาศัย (เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจในหมู่แหล่ง ทุน
ใหญ่ๆ หาเงินมาลงทุนหรือด าเนินกิจการโดยง่าย - having good credit rating)๗๐ 
 จากหลักการของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ดังกล่าวก็สอดคล้องกับสิ่งที่  พระธรรม
โกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ได้กล่าวถึงค าตรัสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ในทุติย 
ปาปณิกสูตรว่า เกี่ยวกับคุณลักษณะ ๓ ประการของนักบริหารที่จะช่วยให้นักบริหารท าส าเร็จลุล่วงไป 
ได้ด้วยดี  
 ๑) จักขุมา หมายถึง ปัญญามองการณ์ไกล เช่นถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ ต้องรู้ 
ว่าอนาคตเศรษฐกิจหรือตลาดจะมีแนวโน้มเป็นแบบไหนหรือสามารถคาดการณ์ทิศทางหรืออนาคตใน 
การด าเนินธุรกิจได้แม่นย าจากการอาศัยกระบวนการคิดที่รอบคอบและมีเหตุผล โดยอาจใช้ 
ประสบการณ์ในอดีตร่วมในการตัดสินใจและวางแผนด้วย ซึ่ งคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษ ค าว่า Conceptual Skill คือการช านาญในการใช้ความคิด หรือทักษะทางด้านความคิด  
 ๒) วิธูโร หมายถึง จัดการธุระได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น นักการเงินต้องมี  
ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการเงินสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนต่างๆ ได้หรือเข้าใจใน  

                                                           

 ๖๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๒๐/๑๖๓-๑๖๔. 
 ๗๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสตร์ (ฉบับประมวลธรรม) , 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๙๖ – ๙๘.  



๖๐ 

งบการเงิน ที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ ในกรณีแพทย์ผ่าตัดสมองก็ต้องมีความเชี่ยวชาญใน   
การผ่าตัดสมอง เป็นต้น คุณลักษณะที่สองนี้ตรงกับค าภาษาอังกฤษ ค าว่า Technical Skill คือความ 
ช านาญการด้านเทคนิค หรือ ทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน  
 ๓) นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  
มีความสามารถในการติดต่อประสานงานให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานให้แต่ละฝ่ายในองค์กรด าเนินแนวทางตามกรอบทิศทาง
ที่องค์กรต้องการบรรลุได้หรือมีความสามารถในการผูกใจคนให้เป็นที่รักของคน โดยสามารถท าให้ 
พนักงานแต่ละคนปฏิบัติงานตามค าสั่งด้วยความเต็มใจได้ เป็นต้น คุณลักษณะที่สามนี้ตรงกับค า
ภาษาอังกฤษ ค าว่า Human Relation Skill คือความช านาญด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือ ทักษะทางด้าน 
มนุษย์สัมพันธ์ 
 โดยคุณลักษณะทั้งสามประการมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับ ของ
นักบริหารถ้าเป็นนักบริหารระดับสูงที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมคนจ านวนมาก  
คุณลักษณะข้อที่  ๑ และ ๓ มีความส าคัญมาก ส่วนข้อที่  ๒ มีน้อยเพราะเขาสามารถใช้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้ ส าหรับนักบริหารระดับกลาง คุณลักษณะทั้ง ๓ ข้อมี 
ความส าคัญพอๆ กัน นั่นคือ เขาต้องมีความช านาญเฉพาะด้านและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพ่ือเตรียมตัวส าหรับเป็น  
นักบริหารระดับสูง นอกจากนั้นต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานในการถ่ายทอด 
นโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหารระดับสูงมาสู่การปฏิบัติในผู้บริหารและพนักงานระดับล่าง และ  
น าผลการด าเนินงานที่ได้จากการปฏิบัติงานมาสรุปและน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง๗๑ ด้วยหลักการ 
ดังกล่าวของท่านนั้นก็ได้มีนักวิชาการท่านหนึ่ง ได้ให้ทัศนะต่อว่า ในหลักการของทุติปาปณิกสูตร นั้น 
ส าหรับหัวข้อหลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญสุดของนักบริหารที่ดีนั้น จะต้องมี Human Relation 
Skill หรือ หลักนิสยสัมปันโน เพราะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้คนอยากเข้ามาร่วมงานและ ท างานให้ 
หากไม่มีมนุษยสัมพันธ์การบริหารคนก็ไปไม่รอด “หลักนิสสยสัมปันโน เป็นหลักการส าคัญ ที่จ าเป็น
และส าคัญมาก ส าหรับนักบริหารคน เพราะถ้ามนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากมาร่วมงาน  หรือ
ท างานให้ เพราะการบริหารงาน บริหารคน คือการด าเนินกิจกรรมให้ส า เร็จโดยร่วมกับคนอ่ืน 
ทางด้านนักวิชาการอีกท่าน๗๒ ให้ความเห็นต่อว่าโดยหลักทุติยปาปณิกสูตรที่ประกอบด้วย ๓ หลักการ 
นั้นเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการมีวิสัยทัศน์หรือจักขุมา ถือว่าเป็นหลักการของนักบริหารที่ทันยุค

                                                           

 ๗๑ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๕. 
 ๗๒ นิตยสาร ผู้จัดการ, เปิดไตรสูตรสร้างนักบริหารใช้หลักธรรมสู่ความส าเร็จธุรกิจ , [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=70732 [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 



๖๑ 

ทันสมัยที่สุด เพราะการมองการณ์ไกล มีสายตาปัญญาในการวิเคราะห์อนาคตท าให้นักบริหาร นั้นมี
โอกาสประสบความส าเร็จ สามารถแข่งขันอยู่รอดในธุรกิจได้ ขณะที่ วิธูโร หรือ การจัดการธุระ โดยมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปรียบเทียบได้กับหลัก Competency ความสามารถที่จะเข้ามา สร้าง
สมดุลให้กับนักบริหารที่เป็นผู้น าและหลักนิสสยสัมปันโน เป็นความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ โดย
หลัก ๓ ข้อควรมีอยู่ภายในของนักบริหาร และหากหลอมรวมกันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่มี ประสิทธิภาพ
ในการบริหารธุรกิจ กิจการให้ประสบความส าเร็จหรือผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้๗๓ และต่อมาท่าน
นักวิชาการอีกท่านได้กล่าวถึง ทุติยปาปณิกสูตร ไว้เช่นกันว่า พ่อค้าที่ดีนั้นต้องมี ตาดี ๑ มีธุระดี ๑ ถึง
พร้อมที่บุคคลที่พึงได้หนึ่ง ๑ คือ หมายถึง ๑. ความสามารถในการคิดต้นทุนและ รายได้เป็น ๒. รู้ว่า
สินค้าใดจะขายได้และขายได้อย่างไร และ ๓. มีเครดิตดี หากมีครบทั้ง ๓ ประการ จะท าให้พ่อค้ามี
โภคทรัพย์มากมายเหลือเฟือ๗๔ 
 สรุป จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักปาปณิกธรรมทั้งจากพระไตรปิฎกและ
อรรถกถาร่วมทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจดังกล่าวท าให้ สรุปได้ว่า หลักปาปณิกธรรมดังกล่าวที่ 
ประกอบด้วย จักขุมา คือ การมีวิสัยทัศน์ วิธูโร การจัดการดี และนิสสยสัมปันโนการมีมนุษย์สัมพันธ์มี
ความส าคัญต่อองค์กรทุกระดับและถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับจะต้อง 
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อหลักธรรมในหลักปาปณิกธรรมดังกล่าว 
 

๒.๕ แนวคิดกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรักษาสมบัติของ
ชุมชน โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาตนเองของแต่ละชุมชนและมุ่งเน้นให้ประชาชนในหมู่บ้านและใน
ชุมชนเมืองทั่วประเทศพ่ึงพาตนเอง โดยเริ่มแรกรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งละ ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนใน
ชุมชนและถือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ให้ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนกู้ยืมเงินเพ่ือนน าไปสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วนและใช้เป็น
แหล่งเงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและยังเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มในด้านต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึง
การสร้างศักยภาพ สร้างจิตส านึกของความเป็นชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และเพ่ือให้คนในชุมชนมีส่วน
                                                           

 ๗๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒. 
 ๗๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓. 



๖๒ 

ร่วมในการก าหนดอนาคตของชุมชนตนองในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการในด้านการด าเนินงานด้านต่างๆของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองและการบริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ส าหรับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายการกระจายอ านาจในการ
บริหารงานอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ท าให้ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการบริหารงานอย่างอิสระและการ
บริหารจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการและ
ความร่วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ และในการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพและ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนจะต้องร่วมมือช่วยกันในการ
บริหารจัดการ และสมาชิกทุกคนต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความสามัคคีที่จะ
ก่อให้เกิดเป็นพลังของเครือข่ายทางการเงินและสังคมในการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยก่อนการส่งมอบเงินทุนแต่ละชุมชนจะต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูแลและมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการอย่างชัดเจนรวมถึงการให้อ านาจการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเต็มที่และมีกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เงินกองทุน และปลูกฝังการสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งส่งผลท าให้เงินทุนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งการพัฒนาชุมชนถือเป็นกลไกส าคัญในกระบวนการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการ
พัฒนาชุมชนจึงครอบคลุมในหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านประชาธิปไตย ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านวัฒนธรรมวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งถือ
เป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการพัฒนาทุนทางชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้มีจิตส านึกสาธารณะและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน 

นโยบายกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิม การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ส่งเสริมการพัฒนาในหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีด
ความสามารถในการจัดการระบบและการบริหารเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างการเรียนรู้การพ่ึงพา
ตนเองของคนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้คนในชุมชนมีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม    
เห็นอกเห็นใจกันสร้างความสามัคคีและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากของประเทศ การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมีความแตกต่างจาก



๖๓ 

โครงการอ่ืนๆโดยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน ๙-๑๕ คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเอง
โดยสมาชิกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนส่วน
ข้าราชการจะท าหน้าที่คอยสนับสนุนการด า เนินงานในรูปของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเท่านั้น หัวใจส าคัญของการด าเนินงานคือคณะกรรมการกองทุนจะต้องมีบทบาทในการ
บริหารจัดการ ช่วยกันดูแลรักษาเงินกองทุนให้เกิดประโยชน์ไม่ให้ใครน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องหากคณะกรรมการไม่เข้ามาร่วมบริหารจัดการเงินกองทุน ย่อมเกิดการทุจริตและ     
สูญหายได้ซึ่งการที่จะบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งหากพิจารณา
ในแง่ของโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้หมู่บ้านและ
ชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าเข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการกองทุนเป็นสิ่งที่ดีและประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติใน
ระดับหนึ่ง 

เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนดังกล่าวข้างต้นรัฐบาลจึงได้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 
๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๑ ตลอดจนจัดท าคู่มือการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนและภาครัฐ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 

โดยสรุป การด าเนินงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือแนะน า
วิธีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาที่ให้นิสิตนักศึกษาเขามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการต่างๆ ของชาวบ้าน โดยให้ค าชี้แนะและช่วยเหลือเกี่ยวกับรายละเอียด   
ต่าง ๆ ในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจาก
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของรัฐบาลอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติและนับเป็นปัจจัย
ภายนอกที่มีความส าคัญซึ่งจะส่งผลถึงการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการพัฒนาอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ของคนในชุมชนทั้งในระดับหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากปัจจัยภายนอกที่ได้กล่าวถึง
ในข้างต้นแล้วปัจจัยภายในชุมชนเมืองและหมู่บ้านเอง เช่น ผู้น าชุมชน คุณลักษณะกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน การบริหารกองทุนอ่ืน ๆ ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อนหน้านี้ก็มีความส าคัญเช่นกันและคงต้อง
กล่าวรวมไปถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชนและหมู่บ้านที่มีความแตกต่างกัน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารกองทุนหมู่บานและ
ชุมชนเมืองของแต่ละแห่งได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ เช่น แหล่งน้ าสภาพ
ดินที่เป็นแหล่งผลิตหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าการเกษตรของชุมชนหมู่บ้าน นอกจากนี้การ



๖๔ 

คมนาคมที่จะน าผลผลิตไปจ าหน่ายลักษณะของกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งในชุมชนเมืองและหมู่บ้านย่อมมีความ
แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้  สมศักดิ์  นักวิชาการให้เห็นเชิงสังคมวิทยาในลักษณะภาพกว้างๆของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากร นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมว่าไม่สามารถแยกส่วน
จากกันไดใ้นการศึกษาชุมชนเชิงสังคมวิทยา ดังนั้นในการศึกษาเปรียบเทียบความส าเร็จและล้มเหลว
ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องให้ความส าคัญในหลายเรื่องเช่นขนาดและความ
หนาแน่นของประชากร ชุมชนชนบทจะมีขนาดน้อยกว่าชุมชนในเมือง แต่ถ้าหากพิจารณาถึงรายได้
และระดับการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาอาชีพ การจับจ่ายหรือซื้อผลผลิต ชุมชนในเมืองจะมี อ านาจ
ซื้อสูงกว่า อย่างไรก็ตามหากมองในแง่นิเวศวิทยาชุมชนในชนบทจะมีทุนทรัพยากรธรรมชาติในการ
สร้างอาชีพทางการเกษตรที่สูงกว่าเพราะมีพ้ืนที่ท ากินมากกว่าซึ่งสะท้อนสังคมหมู่บ้านว่าเป็นสังคม
เกษตรกรรม ส่วนคนในชุมชนเมืองจะมีอาชีพที่หลากหลาย ดังนั้นการก าหนดเงินกองทุนหมู่บ้านหนึ่ง
ล้านบาทเพ่ือท าอาชีพและสร้างรายได้ของคนในสองชุมชนนี้ก็มีความแตกต่างกันนอกจากประเด็น
การศึกษาเปรียบเทียบชุมชนเมืองกับหมู่บ้านในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านหนึ่ง
ล้านบาทจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้ว ความเชื่อในเรื่องการพัฒนาแนวใหม่ที่เชื่อว่าความ  ส าเร็จของ
การพัฒนาขึ้นอยู่กับชุมชนเป็นหลักโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อ งที่มาจาก
หน่วยงานขององค์กรเอกชนเป็นฝ่ายสนับสนุน ซึ่งสมศักดิ์ ศรีสันติสุข(๒๕๔๙ : ๑๓ – ๑๔) ได้สรุปว่า
ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงความส าเร็จของโครงการในตอน
สุดท้าย นั้นก็คือชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตโดยใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
และหากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็จะพบว่าประเด็นหลัก 
ๆ ที่ภาครัฐมุ่งเน้นคือ ให้กองทุนนี้เป็นแหล่งเงินทุน หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้การลดรายจ่ายการบรรเทาเหตุ ฉุกเฉิน
และจ าเป็นเร่งด่วน และน า ไปสู่การสร้างกองทุน สวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน  
จากการช่วยเหลือจากภาครัฐในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ไม่มีรูปแบบชัดเจนบวกกับ
ภูมิปัญญาของชาวบ้านในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน ไปในแต่ละชุมชน หากพิจารณาถึง
ความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดก าแพงเพชรพบว่ามีหลายประเด็นที่ส าคัญและน าไปสู่ความ
สนใจการศึกษาว่าการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่ต้องมีการวางระบบการบริหารจัดการได้รับการยอมรับ
จากสมาชิกกองทุนการ ก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุนตลอดจนความรู้ความสามารถของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน และการตรวจสอบติดตามประเมินผล หากน ามาเปรียบเทียบกับการบริหาร
กองทุนชุมชนเมืองที่มีปัจจัยการบริหารคล้ายคลึงกันได้ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการพัฒนาอาชีพ
ของสมาชิกกองทุนในสองชุมชนนี้อย่างไรบ้าง 



๖๕ 

จากผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในเขตจังหวัดก าแพงเพชรพบว่ายังมีปัญหามากมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานตามโครงการและที่ส าคัญประการแรก คือคณะกรรมการกองทุนยัง
ขาดความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการเงินกองทุน ประการที่สองประชาชนมีการกู้เงินไป
ใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่สามารถน าเงินมาใช้ได้ตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดการน า เงินนอก
ระบบมาคืนหรือในลักษณะกู้ใหม่เพ่ือคืนเงินเก่าเกิดหนี้สะสมและวงจรหนี้วนเวียนไม่จบสิ้นท้ายสุด
ประชาชนเป็นหนี้มากขึ้น และการที่สามจากการที่รัฐบาลได้สรุปว่าการด าเนินงานตามนโยบาย
ประสบผลส าเร็จ โดยดูจากบัญชีรับจ่ายที่ชาวบ้านน าเงินมาครบตามจ านวนตามก าหนดพร้อมทั้งมีการ
จัดเกรดของหมู่บ้านและใช้เกณฑ์ในการประเมินความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน แต่ความจริงที่ยัง
ซ่อนเร้นอยู่อาทิชาวบ้านกู้เงินไปท าอะไรบ้าง มีระบบการคืนเงินอย่างไรและคณะกรรมการมีระบบ
การติดตามและก ากับดูแลหนี้สินอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่เป็นเท็จจริงเหล่านี้ได้ถูกครอบง าโดยกลไกทาง
การเมืองและระบบของรัฐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์และประเมินผลผิดพลาดได้ซึ่งจะน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทางหรือกลยุทธ์ที่ผิดพลาดได ้

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนานโยบายและการวางแผนเพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป 

การที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะอยู่รอดและมีความมั่นคงเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิผลของกองทุนฯความหมายของประสิทธิผลองค์การที่ใช้กับในกลุ่มผู้บริหารองค์การคือ
ความสามารถขององค์การที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท าให้เกิดผลผลิตที่บรรลุเป้าหมายขององค์การ
และสามารถคงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ประสิทธิผลองค์การที่ดีที่สุดเป็นการท าให้
เป้าหมายขององค์การในสถานการณ์ใด ๆ มีความเป็นไปได้ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริหาร
องค์การต้องการจะบรรลุถึง๗๕ซึ่งทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไรล้วน
ต้องการความเจริญก้าวหน้าความอยู่รอดการปรับตัว รักษาสภาพ และไม่ต้องการความขัดแย้งในการ
ท างาน เหล่านี้เป็นประสิทธิผลองค์การทั้งสิ้น แต่กรณีจะเป็นไปได้ต้องอาศัยการบริหารและการ
จัดการที่เหมาะสม๗๖  โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วการแข่งขันระหว่างประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้น กฎหมาย

                                                           

 ๗๕ พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, “ประสิทธิผลองค์การ: ปฏิบทแห่งมโนทัศน์”, วารสารร่มพฤกษ์, ปีที่ ๒๘ 
ฉบับท่ี ๓ (๒๕๕๓): ๑๓๔-๑๘๒. 
 ๗๖ Steers, R. M., Organizational effectiveness: A behavioral view, (Santa Monica, CA: 
Goodyear, 1977), p. 55. 



๖๖ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศ การเปิดเสรีตลอดจนการรวมกลุ่มกันของประเทศต่าง ๆ ส่งผลให้องค์การ
ทุกองค์การจ าเป็นที่จะต้องปรับสภาพแวดล้อมภายใน อาทิ ด้านโครงสร้าง การน าองค์การ  การ
วางแผนยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์การจัดการความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการบริหาร
จัดการให้ก้าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังกล่าวเพ่ือให้การด าเนินการขององค์การ
บรรลุผลส าเร็จหรือผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด องค์การมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป  

ส าหรับวิธีการวัดความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย (The goal - 
attainment Approach) เป็นวิธีการหนึ่งในการวัดประสิทธิผลองค์การ ซึ่งความสามารถวัด
ประสิทธิผลขององค์การจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายได้ ต่อเมื่อลักษณะขององค์การและ
เป้าหมายนั้นมีลักษณะเป็นเป้าหมายที่แท้จริง สามารถมองเห็นและเข้าใจเป้าหมายเหล่านั้นได้ 
จ านวนเป้าหมายที่แท้จริงขององค์การควรมีปริมาณไม่มากจนเกินความสามารถที่เราจะวัดได้ มี
ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายที่แท้จริงเหล่านั้นและต้องสามารถวัดได้ว่าองค์การก าลังบรรลุ
เป้าหมายได้แค่ไหน เมื่อไร อย่างไร๗๗ ซึ่งเป้าหมายจะมีความส าคัญเช่นเดียวกันกับเกณฑ์ประเมิน
ประสิทธิผลองค์การโดย พิจารณาในแง่ความสามารถในการผลิต (Productivity) ความยืดหยุ่น
คล่องตัว (Flexibility) และการปราศจากซึ่งความกดดัน (Strain) และข้อขัดแย้ง (Conflict) มี
ความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ความมี ประสิทธิผล ปัจจัยเหล่านี้สัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายขององค์การอีกด้วย๗๘ 

นอกจากนี้ประสิทธิผลองค์การยังสามารถวัดได้จากความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่ง
องค์การสามารถสนองตอบความต้องการ ความพอใจและขวัญของพนักงานถือเป็นการตอบสนอง
ความพึงพอใจภายใน ซึ่งเป็นความเห็นที่สอดคล้องกับ Campbell ที่ให้ความส าคัญกับความสามารถ
ตอบสนองความต้องการต่อบุคคลหรือองค์การภายนอก ทั้งนี้ต้องมีการประเมินผลจากบุคคลภายนอก 
(Evaluation by external entities) โดยการประเมินผลองค์การหรือหน่วยงานย่อยขององค์การ 
โดยบุคคลและองค์การต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมขององค์การที่ถูกประเมินผล ซึ่งเป็นการพิจารณา
ถึงความจงรักภักดีศรัทธา และการสนับสนุนที่องค์การได้รับจากกลุ่มต่าง ๆ เช่น ลูกค้า เจ้าของกิจการ

                                                           

 ๗๗ Robbins, S. P., Organization theory: Structure designs and applications, 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hal, 1990), pp. 24-41. 
 ๗๘ ภรณี กีร์ติบุตร, การประเป็นประสิทธิผลขององค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเตียนสโตร์, 
๒๕๒๙), หน้า ๓๗. 



๖๗ 

ประชาชน๗๙ ซึ่งถ้าองค์การมีความสามารถในการชนะใจและตอบสนองความต้องการของบุคคลและ
กลุ่มผล ประโยชน์เหล่านั้นซึ่งอยู่เหนือองค์การจะมีผลต่อความอยู่รอดขององค์การด้วย ประสิทธิผล
เป็นความมากน้อยของการที่องค์การสนองตอบต่อความต้องการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า 
ซ่ึงวัดได้จากสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากหน่วยงานในแง่ของคุณภาพสินค้าหรือ บริการ ปริมาณความ
เรียบร้อยและความได้มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ความรวดเร็วของการบริการ ความเต็มใจ
ช่วยเหลือ ความเป็นมิตรและลักษณะท่าทีของพนักงานหรือพฤติกรรมของพนักงานนั่นเอง๘๐ 
ประสิทธิผลขององค์การจะมีขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า องค์การสามารถท าประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมจนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่ส าคัญ ที่สุดอยู่ เบื้องหลังควบคู่กับ
ประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบ
การท างานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงโดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป๘๑  

จากการวิเคราะห์ จากแนวคิดของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นเป็นความสามารถขององค์การในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ ซึ่งทั้ง
ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์และไม่สร้างความเครียดแก่สมาชิก สมาชิกเกิดความพึงพอใจในงานทุกคน
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และรับผิดชอบต่อปัญหา หรือข้อ
ยุ่งยากที่เกิดขึ้น และองค์การส่วนรวมสามารถปรับตัว และพัฒนาเพ่ือด ารงอยู่ต่อไปได้ โดยการจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความ
จ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือ
ชุมชน 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

                                                           

 ๗๙ Gibson; et al., Organization Behavior, 6th ed., (Texas: Business Publication, 1988), 
p. 155. 
 ๘๐ Friedlander, F., & Pickle, H. “Component of effectiveness in small organization”, 
Administrative Science Quarterly, Vol 13 No2 (1968): 289-304. 
 ๘๑ ธงชัย สันติวงษ,์ ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), 
หน้า ๖๕. 



๖๘ 

๓) เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการเรียนรู้การ
สร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 

๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต 

๕) เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

การที่จะแสวงหาเกณฑ์ในการวัดที่เป็นสากลจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ยากเนื่องจาก มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินองค์การที่มีความหลากหลาย และใช้เกณฑ์ในการประเมินที่แตกต่างกัน และ
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีที่แตกต่างและขัดแย้งกันอีกด้วย๘๒ ประสิทธิผลขององค์การนั้นสามารถวัดได้
จากมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น จากกลุ่มคนที่มีต าแหน่งสูงในองค์การ จากสมาชิกภายในองค์การ หรือ
จากลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นต้น การประเมินประสิทธิผลขององค์การเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
องค์การต้อง การประเมินสถานะขององค์การโดยรวมทั้งหมด ๘๓ แต่การประเมินหรือการวัด
ประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยค่านิยม๘๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมิน
องค์การภาครัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก๘๕ เพราะองค์การภาครัฐมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์การ
ภาคเอกชนหลายประการ เช่น ความหลากหลายภายในองค์การ การได้รับอิทธิพลจากคนหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ มากกว่าองค์การภาคเอกชนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง มีความขัดแย้งค่อนข้างมากระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย มีความแตกต่างด้าน
สถานะและบทบาท ตลอดจนได้รับการตรวจสอบจากกลุ่มผลประโยชน์และสื่อต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
เป็นต้น 

ประสิทธิผลขององค์การเป็นการวัดถึงการที่องค์การประสบความส าเร็จบรรลุถึงวิสัยทัศน์
โดยอาศัยกลยุทธ์หลักขององค์การและการที่องค์การจะประสบความส าเร็จหรือมีประสิทธิผลองค์การ
ต้องมีทั้งความคล่องตัว (Agility) และมีความยืดหยุ่น (Resilient) จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ 
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๖๙ 

นอกจากนั้นการที่นักวิชาการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ประสิทธิผล (Effectiveness)” ในลักษณะ
ที่หลากหลายแตกต่างกัน ท าให้วิธีการในการวัดประสิทธิผลขององค์การมีความหลากหลายตามไป
ด้วย๘๖ การก าหนดปัจจัยหรือตัวชี้วัดถึงประสิทธิผลขององค์การจึงมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไป๘๗ 

มีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่า “ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวในการประเมินประสิทธิผลของ
องค์การ” เพราะนักทฤษฎีองค์การเสนอแนวคิดวิธีการวิเคราะห์ออกเป็นหลายแนวทางโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการก าหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การที่มีลักษณะกว้างขวางแตกต่างกันไป ดังนั้น 
จึงไม่มีบรรทัดฐานในการประเมินประสิทธิผลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล๘๘ ในองค์การของต ารวจก็
เช่นเดียวกัน คือ ไม่มีเกณฑ์เพียงอย่างเดียว (Single Criteria) ในการประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
ดังนั้นท าให้ยังไม่มีการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นสากล๘๙ ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การพัฒนาตัวแบบ
ประสิทธิผลขององค์การในลักษณะที่หลากหลาย๙๐ แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การประเมิน
ประสิทธิผลขององค์การในมุมมองของการจัดการโซ่อุปทาน (supply chain management) ก็จะใช้
เกณฑ์ในการประเมินเฉพาะอย่าง ได้แก่ ผลิตผล คุณภาพการบริการ การปรับตัว และผลการ
ปฏิบัติงานเป็นต้น๙๑ ในกรณีที่จะมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิผลควรค านึงถึงระดับใน
การวิเคราะห์ ๓ ระดับคือ ระดับบุคคล ระดับจัดการ และระดับองค์การ๙๒ โดยมีวิธีการวัดประสิทธิผล
ขององค์การในระดับองค์การ ๔ แนวทาง คือ  
 ๑) วัดจากความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององค์การ (Goal-attainment 
Approach) วิธีการวัดตามแนวคิดนี้ยึดถือหลักการที่ว่า การวัดประสิทธิผลขององค์การสามารถวัดได้
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๗๐ 

จากความสามารถขององค์การในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์การ ภายใต้
สมมติฐานที่ว่าองค์การนั้นต้องมีเป้าหมายที่แท้จริง เป้าหมายนั้นสามารถมองเห็นและเข้าใจได้ จ านวน
เป้าหมายขององค์การมีไม่มากเกินไปสมาชิกในองค์การมีความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายและต้อง
สามารถวัดได้ว่าองค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
 ในระดับใดเมื่อไหร่และอย่างไรอย่างไรก็ตามวิธีการวัดประสิทธิผลขององค์การตาม
แนวทางนี้ประสบกับปัญหาหลายประการด้วยกันเนื่องจากเป้าหมายขององค์การมักมีเป้าหมายที่
แตกต่างไปจากเป้าหมายในทางปฏิบัติ ๙๓รวมถึงการท าความเข้าใจถึงผู้ก าหนดเป้าหมายขององค์การ
ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก องค์การหลาย ๆ องค์การมีเป้าหมายหลายอย่าง ซึ่งในบางครั้งก็ขัดแย้ง
กันเองและการจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ความยากในการเลือกว่าจะวัดประสิทธิผลขององค์การจากเป้าหมายระยะสั้น ระยะ
กลางหรือระยะยาว นอกจากนั้น แม้ว่าองค์การจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ แต่องค์การอาจไม่
มีประสิทธิผลก็ได้ถ้าหากเป้าหมายนั้นต่ าเกินไปวางเป้าหมาย ผิด หรือเป้าหมายนั้นเป็นอันตรายต่อ
องค์การ  
 ๒) วัดโดยอาศัยความคิดระบบ (System Approach) ด้วยข้อจ ากัดของแนวทางแรกที่
เน้นการให้ความส าคัญกับปัจจัยผลผลิตขององค์การ ดังนั้น จึงมีการอาศัยแนวความคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ครอบคลุมส่วนอ่ืน ๆ ขององค์การมาประเมินประสิทธิผลขององค์การโดยการวัดประสิทธิผลของ
องค์การตามแนวคิดนี้ จะค านึงถึง ความสามารถขององค์การในการหาปัจจัยน าเข้า ความสามารถของ
องค์การในการแปรสภาพปัจจัยน าเข้าเป็นปัจจัยผลผลิต ความสามารถในการอยู่รอดขององค์การ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและความ สัมพันธ์แบบพ่ึงพากันระหว่างส่วนต่าง ๆ ของ
องค์การจะเห็นได้ว่า แนวทางการประเมินผลแบบนี้มีข้อดี คือ เป็นการให้ความส าคัญต่อเป้าหมาย
ระยะยาวขององค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ขององค์การ และสามารถหาตัวชี้วัดอ่ืนมา
ประเมินประสิทธิผลขององค์การ หากเป้าหมายขององค์การมีความคลุมเครือ อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัด
ของแนวคิดนี้  คือ ตัวแปรบางตัว เช่น ความสามารถขององค์การในการปรับตัวให้เข้า กับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวแปรที่วัดค่อนข้างยาก นอกจากนั้น ยังท าให้นักวิชาการ
สนใจศึกษาถึงวิธีการท างาน (Means) มากกว่าเป้าหมายที่แท้จริง (Ends) ขององค์การ 
 ๓) วัดจากความสามารถขององค์การในการเอาชนะใจผู้มีอิทธิพลต่อองค์การ  องค์การที่มี
ประสิทธิผลตามแนวคิดนี้ คือ องค์การที่สามารถรู้ได้ว่ากลุ่มใดบุคคลใดมีความส าคัญต่อองค์การและ
สามารถเอาชนะใจกลุ่มคนเหล่านั้นหรือบุคคลนั้น ๆ ได้ ซึ่งจะท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้นไม่
ด าเนินการใด ๆ ที่ขัดขวางการท างานขององค์การ ดังนั้นองค์การจะอยู่รอดได้จะต้องสามารถ
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๗๑ 

ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลและกลุ่มผล ประโยชน์เหล่านั้นได้ดีข้อจ ากัดของแนวคิดนี้ คือ 
ความยากในการระบุว่า ใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้ที่มีความส าคัญเหนือองค์การและการหาข้อมูลที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับความต้องการของบุคคลและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากล าบาก 
 ๔) วัดจากค่านิยมที่แตกต่างกันของสมาชิกในองค์การ (Competing-values Approach) 
แนวคิดนี้เห็นว่า การวัดประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่กับผู้ประเมินว่าเป็นใคร มีค่านิยมอย่างไร 
เพราะบุคคลที่ก าหนดเป้าหมายขององค์การแต่ละคนมีค่านิยมที่แตกต่างกัน เช่นผู้บริหาร ฝ่ายผลิต 
และฝ่ายสนับสนุน ต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันในเรื่องของเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิผลของ
องค์การ แนวคิดนี้มีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดระบบแต่แตกต่างกันที่แนวคิดนี้เน้นใน เรื่องของคน
ที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดขององค์การเป็นหลักการวัดโดยดูจากค่า นิยมที่แตกต่างกันของสมาชิก
องค์การ (Competing-value Approach) นี้ เป็นการวัดประสิทธิผลขององค์การโดยพิจารณา
ค่านิยมที่ขัดแย้งกันของคนในองค์การใน ๓ ประเด็น คือ การมองโครงสร้างองค์การว่าเน้นความ
ยืดหยุ่นหรือการควบคุม การมองว่าควรจะเน้นคนหรือองค์การ และการมองถึงกระบวนการภายในว่า
มีวิธีการและเป้าหมายอย่างไร๙๔  
 กล่าวสรุปได้ว่า ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผลส าเร็จหรือผลที่
เกิดขึ้นจากความสามารถหรือสมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่รอด (Survival) 
ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) มีลักษณะขององค์การในฐานะเป็นเป็น
พลวัต (Dynamic) โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ๕ ประการ คือ 
  ๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้การลดรายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็น
เร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการเงินทุนของตนเอง  
 ๓) เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้การสร้าง
และพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และ  
 ๕) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
                                                           

 ๙๔ Robbins, S. P., Organization Theory: Structure, design, and application, 3rd ed., 
(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1990), pp. 53-77. 



๗๒ 

ตารางท่ี ๒.๕  ฐานะข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร

 

 ในการศึกษาวิจัย “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีนโยบาย
หลักการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ๙๕ 
 หมู่บ้านและชุมชนผ่านกลไกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานการแก้ไขปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนหรือสนับสนุนการจ้างงานในหมู่บ้าน
และชุมชน เพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้และความเป็นอยู่ของคนในโดย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตั้งในจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่จะด าเนินการศึกษาวิจัย
ประกอบด้วย  
 ๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านประชารัฐ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมืองฯ   
 ๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านตลิ่งชัน ต าบลหนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม 
 ๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมอมะค่าพัฒนา ต าบลสักงาม อ.คลองลาน  
 ๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  
 ๕) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าขมิ้น ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง  
 ๖) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าไม้ ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย 
 ๗) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองท่าไม ้ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ 

                                                           

 ๙๕ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าเพชร, กรมพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย, “ฐานะข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร”, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://kamphaengphet.cdd.go.th [๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๑]. 



๗๓ 

 ๘) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านทรัพย์แวง ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา 
 ๙) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองกระสี ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
 ๑๐) กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองบ้านแขมโค้ง ต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี   
 ๑๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านลานดอกไม้ ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร 
รวมทั้งหมด ๑๑ แห่ง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งกองทุนฯดังต่อไปนี้ 
 ๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านประชารัฐ หมู่ที่ ๒ ต าบลคลองแม่ลาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านประชารัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๕๗ คน 
 ๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองแม่แตง อ าเภอไทรงาม 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านตลิ่งชัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ จะท าการประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ 
จ านวน ๗๑ คน 
 ๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมอมะค่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมอมะค่าพัฒนา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๘๔ คน 
 ๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม หมู่ที่ ๑ ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๙๑ คน 
 ๕) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าขมี้น หมู่ที่ ๒ ต าบลวังแขม อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าขมี้น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๘๘ คน 
 ๖) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๔ ต าบลท่าไม้ อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าไม้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการประชุม
สมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๖๖ คน 
 ๗) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองท่าไม้ หมู่ที่๒ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลาน
กระบือ จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองท่าไม้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะ
ท าการประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน 
๑๐๑ คน  
 ๘) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านทรัพย์แวง หมู่ที่ ๖ ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านทรัพย์แวง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๙๐ คน  



๗๔ 

 ๙) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองกระสี หมู่ที่ ๗ ต าบลหินดาด อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองกระสี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๕๒ คน 
 ๑๐) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านแขมโค้ง หมู่ที่ ๒ ต าบลบึงสามัคคี อ าเภอบึงสามัคคี 
จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านแขมโค้ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จะท าการ
ประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๗ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ จ านวน ๙๗ คน 
 ๑๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านลานดอกไม้ หมู่ที่ ๑ ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอ
โกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอกไม้ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
จะท าการประชุมสมาชิกกองทุนฯ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกที่กู้เงินจากกองทุนฯ 
จ านวน ๑๐๒ คน 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองหมู่บ้านและชุมชน

เมืองมีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ฉะนั้นผู้วิจัยจะได้น ามาศึกษาเพ่ือให้เห็นประเด็นต่างๆที่จ าน า
มาสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความนิยมของผู้วิจัยทั้งหลาย ดังต่อไปนี้ 

 

๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล พบว่ามีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง ๙๖ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๔ ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ประสิทธิผลใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒) ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดย ปัจจัยทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยี

                                                           

 ๙๖ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, “ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ ๘ ฉบับ
ที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๖๐-๗๐. 



๗๕ 

สารสนเทศ ๓) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอ 

อารวย ดีเลิศ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจสอบภายในธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา
ส่วนใหญ่จบด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความช านาญ
อยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่
ส าเร็จ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
แต่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในจะมีแผนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขอบเขตของงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก าหนด
ไว้ประกอบกับพนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการฝึกอบรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในการ
ท างานจะแบ่งพนักงานเป็นทีมซึ่งแต่ละทีมจะจัดพนักงานที่มีความรู้ด้านสินเชื่อบัญชีและเรื่องทั่วไป 
เพ่ือช่วยเสริมให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด๙๗ 

ซูหนิง หลิน๙๘ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของ
พนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยด้าน
ศักยภาพการท างานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัย
ด้านศักยภาพการท างานทั้ง ๕ ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านมาตรฐานของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านปริมาณงานที่ท าได้ส าเร็จด้านการท างานเป็นทีม ด้านการพัฒนาความรู้ส่งผลในด้าน 
บวกต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ผลการศึกษาข้าง ต้น
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๑ ซึ่งก าหนดว่า ศักยภาพการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกต่างกัน ๒) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการให้สิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดองค์การ

                                                           

 ๙๗ อารวย ดีเลิศ, “ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร”, ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๔๙), หน้า ก. 
 ๙๘ ซูหนิง หลิน”ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน่า
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๗), หน้า ก. 



๗๖ 

และการบริหารส่งผลในด้านบวกต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับ.๐๕ ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่าคุณภาพชีวิตการท างานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน ๓) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยด้าน 
ประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง ๓ 
ด้าน คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ในองค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ส่งผลในด้านบวกต่อปัจจัย
ประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านความน่าเชื่อถือในองค์กร 
ไม่ส่งผลต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๓ ซึ่ง
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน 

พระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (ผากา)๙๙ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”คุณธรรมจริยธรรมที่มี
ต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล” ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิผลการ
ให้บริการการแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก( =๓.๕๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยตามล าดับ คือ 
ด้านอาคารสถานที่(=๓.๕๘) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (=๓.๕๑) ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
(=๓.๔๙) อยู่ในระดับปานกลางการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร พบว่าประชาชนที่มีอายุต่างกันมีทัศนะคติใน
ประสิทธิผลการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
แตกต่างกันในขณะที่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีทัศนะไม่ต่างกัน     
ปัญหาอุปสรรคต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารด้าน
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการคือ เจ้าหน้าที่ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่มีความรักในงานให้บริการน้อย เอกสารอธิบาย
ขั้นตอนการให้บริการในด้านต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ ด้านอาคารสถานที่สภาพแวดลอมโดยรวมไม่
เหมาะสม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขาดเจ้าหน้าทีแ่นะน าขัน้ตอนการให้บริการ 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง)๑๐๐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของผู้บริหาร
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 
ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= ๓.๑๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

                                                           

 ๙๙ พระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (ผากา), “ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอ
เมืองจังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ก. 
 ๑๐๐ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง), “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน”ี, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก. 



๗๗ 

พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผลที่อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามล าดับ คือ ด้านสถานที่ให้บริการ (= ๓.๓๙) ด้านกระบวนการให้บริการ (= ๓.๑๒) ด้าน
การปฏิบัติงานของบุคลากร (= ๓.๑๑) และด้านการการวางแผน (= ๓.๐๒)๒) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านม่วง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ พบว่า 
ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิ ผลของ
ผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
ผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง พบว่าประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาความยากจนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น นโยบายต่างๆ ถูกก าหนดจากบนลง
ล่างซ่ึงเป็นนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา
ความยากจนให้กับความเข้าใจในการแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การประชาชน และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่องค์การบริหารส่วน       
ต าบลได้จัดกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น ส่วนด้านข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วน  
ต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านเจ้ าหน้าที่
ปฏิบัติงานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและจริงใจเสมือนว่าประชาชน   
ทุกคนเป็นญาติมิตรของตนเอง การวางแผนการปฏิบัติงาน ควรมีการส ารวจสภาพปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างปัญหากับแนวทางแก้ไขและรัฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ๔) ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ การแก้ไข
ปัญหาความยากจนจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการกับประชาชนอย่างแท้จริง มีการส ารวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีก่อนที่จะก าหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเพียงพอ ส่วนภาคประชาชนควรให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคอยติดตามการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน 



๗๘ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิผล
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการแสดงถึงความส าเร็จของงานว่าจะสามารถด าเนินการให้เ ป็นไปตาม
เป้าหมายในการด าเนินงานที่วางไว้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ประสิทธิผลยังเป็นหัวใจขององค์กร  
ทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์กรของรัฐก็ตามเพราะนั่นหมายถึง เป็นเครื่องชี้
การท างานว่าสามารถบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงใด 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล จะเห็นได้ว่าประสิทธิผลเป็ นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้แสดงถึงความส าเร็จของกิจกรรมหรือโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๖ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง.(รายงานวิจัย.๒๕๕๘.) การปฏิบัติงานประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศประสิทธิภาพในการท างาน และความ
พึงพอใจ ในการท า ง าน  ปั จจั ยทั ศนคติ ต่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 

  



๗๙ 

ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
อารวย ดีเลิศ(วิทยานิพนธ์การศึกษา 
.๒๕๔๙). 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ 
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แต่
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจสอบภายในจะมีแผนการ
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เ ส ร็ จ  ขอบ เ ขตขอ ง ง าน  เ ป้ า หม าย  และ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก าหนดไว้ 

ซูหนิง หลิน(วิทยานิพนธ์การศึกษา 
ดุษฎีบันทิต.๒๕๕๖). 

ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการดูแลเอาใจใสใน
องค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรส่ง ผล
ในด้านบวกต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน 
สวนด้านความน่าเชื่อถือในองค์กรไม่ส่งผลต่อ    
ปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานวัฒนธรรม
องค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่
แตกต่างกัน 

พระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (ผากา) (วิทยานิพนธ์.
๒๕๕๔). 

ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของเทศบาล
ต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุดาหาร พบว่า
ป ร ะช า ช น ที่ มี อ า ยุ ต่ า ง กั น มี ทั ศ น ะ ค ติ ใ น
ประสิทธิผลการให้บริการแก่ประชาชนแตกต่าง
กันในขณะที่เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีทัศนะไม่แตกต่างกัน  

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง)  (วิทยานิพนธ์ 
๒๕๕๗). 

ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ
อาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา 



๘๐ 

รายได้ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วงแตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน 

 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
พบว่ามีผู้ท าการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
 ปัณณทัต นอขุนทด๑๐๑ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาพบว่าระดับความส าคัญของปัจจัยด้านการวางแผนที่มี
ผลต่อการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรกได้แก่ ๑.การจัดท าแผนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒.การประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ประชาชนได้ทราบเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน ๓.การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน ส่วนปัจจัยด้านการด าเนินงานที่มีระดับความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ๓ ล าดับแรกได้แก่ ๑. ด้านงบประมาณ ๒. ด้านวิธีปฏิบัติงาน ๓.ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ส่วนปัจจัยด้านการประเมินผลที่มีระดับความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ๓ ล าดับแรกได้แก่ ๑.การน าข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ๒.การติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกระบวนการ
ปฏิบัติงานท าให้สามารถทราบได้ว่านโยบายที่ปฏิบัติประสบผลส าเร็จหรือไม่ ๓.การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกับองค์กรอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกันและปัจจัยด้านภาวะ
ผู้ น าที่ มี ระดับความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่ มีค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  ๓  ล าดับแรก ได้ แก่                   
๑.ผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรของหน่วยงาน ๒. บุคลากรในหน่วยงานมี
ความเคารพเชื่อฟังต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ๓. นโยบายของส่วน/กองต่างๆภายในหน่วยงานถูก
สนองตอบโดยผู้บริหารในการน าไปปฏิบัติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

                                                           

 ๑๐๑ ปัณณทัต นอขุนทด, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖), หน้า ก. 



๘๑ 

ของค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าปัจจัยด้านส่วนงานที่ปฏิบัติ ความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนงานและภาวะความเป็นผู้น ามีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการวางแผน บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์วิธีปฏิบัติงาน ประเมินผล และภาวะ
ผู้น า ส่วนในปัจจัยอื่นๆไม่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด 
 นฤนันท์ สุริยมณและคณะ๑๐๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับรางวัลที่๑ ประเภทการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี
๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการ ส่วนหลักคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ที่ท าการศึกษา
ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ส่วนหลักความโปร่งใสองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกแห่ง มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในทุก ๆ 
ทางการสื่อสารส่วนหลักความรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
สอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใน
แต่ละหมู่บ้านก่อนแล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือและจัดล าดับตามความจะเป็นเร่งด่วนในภาพรวมอีกครั้ง
และส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
 ชัชภูมิ สีชมภู๑๐๓ ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล ผลการวิจัยพบว่า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอรูปแบบการบริหาร จัดการเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ คือ (๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
เขต พ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๒) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นเชิงอุดมคติ ของผู้เชียวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ เขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาล(๓) เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ ในการน ารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ตามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน บริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นแบบผสมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการบริหารจัดการ
เขตพ้ืนที่ การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๓๑๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน ๓๐๗ คน ได้จากการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๐๘ คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการการบริหารจัดการเขต พ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                           

 ๑๐๒ นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”, วารสารสหศาสตร์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑  (๒๕๕๐): ๙๕-๑๑๘. 
 ๑๐๓ ชัชภูมิ สีชมพู, “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”, 
วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๘),
หน้า ง. 



๘๒ 

ในระดับมากทุกด้าน รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๒ ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้าและด้านกระบวนการ
บริหารจัดการ ด้านปัจจัยน าเข้าจ าแนกเป็นภาวะของผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ เขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านกระบวนการบริหารจัดการ จ าแนกเป็นการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ การบริหารตามแผนบุคลากร การ
บริหารตามแผนงบประมาณ การบริหารตามแผนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา การวางแนว
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และตรวจสอบถ่วงดุล การรายงาน ผลการจัดการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการน ารูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารในเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมากทุกรูปแบบ 
 กัมพล ราชวงษ์ และคณะ๑๐๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัยพบว่า มีการน าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลัก ธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านไดแ้ก่ด้านหลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักการ
มีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมการเปรียบเทียบและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันและปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจัย
ส่วนบุคคลที่พบความแตกต่างคือ เพศ อายุ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕ ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพทางครอบครัวและระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมคีวามคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 ขวัญกมล ดอนขวา๑๐๕ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการด้านการตลาด และการจัดการการเงินและบัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการ

                                                           

 ๑๐๔ กัมพล  ราชวงษ ์และคณะ, “การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหารมิทรัพย์โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล:กรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจ ากัด (มหาชน)”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
(เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘): ๕๘-๗๒. 
 ๑๐๕ ขวัญกมล ดอนขวา, “การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, รายงาน
การวิจัย, (นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖), หน้า ง. 



๘๓ 

จัดการธุรกิจชุมชน ส่วนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่ามีค่า KMO ค่า 
Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีค่า Total Initial Eigenvalues มากกว่า ๑ และสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของข้อมูลได้มากที่สุดถึง ๗๕ % โดยองค์ประกอบทุกตัวมีค่า Factor Loading เข้าใกล้ ๑ 
ในดา้นการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและความ
มีเหตุผล   มีผลกระทบทางตรงต่อการจัดการธุรกิจชุมชนด้านการผลิตมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ ๐.๔๙๐ และ ๐.๓๑๕ ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มอาชีพใช้เงื่อนไขความรู้มาเป็นหลัก
ในการพิจารณาการจัดการธุรกิจชุมชนด้านการผลิต มากกว่าเงื่อนไขคุณธรรม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ ๐.๕๑๘ และ ๐.๒๘๙ ตามล าดับ กลุ่มอาชีพมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับสูงมากเพียงใด          
มีระยะเวลาด าเนินการมายาวนาน และการได้รับการอบรมของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการ
จัดการธุรกิจชุมชน จะท าให้สามารถประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจของกลุ่มอาชีพเพ่ิมยิ่งข้ึน   
 สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ
การบริหารจัดการมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการวางแผนเป้าหมายในการด า เนินให้เกิดประสิทธิภาพ
ของงาน นอกจากนี้การบริหารจัดการอย่างเป็นหัวใจขององค์กรทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ
เอกชน หรือองค์กรของรัฐก็ตามเพราะนั่นหมายถึงการท างานให้เร็วโดยรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ จะท าให้องค์กรมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้มแข็งของ
องค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๗ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ปัณณทัต นอขุนทด(รายงานวิจัย.๒๕๕๖.) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการได้แก่ การจัดท าแผน

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน ปัจจัยด้านการ
ด าเนินงานที่มีระดับความส าคัญต่อการบริหารจัดการ
ได้แก่งบประมาณ วิธีปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ และ
ปัจจัยด้านการประเมินผล 



๘๔ 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

คณะสังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.(รายงานการวิจัย.
๒๕๔๙). 

การบริหารจัดการประกอบด้วย ๑ ลักษณะส่วนบุคคล 
๒ การจัดการความหลากหลายในองค์กร และ ๓ บริบท
อ่ืน ส่วนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความหลากหลาย
ทางเพศของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ท างานอยู่มี
คณะกรรมการ บริหารองค์กรที่มีความหลากหลาย
ขณะที่องค์กรที่ท างานอยู่มีการจัดฝึกอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรมนุษย์ 

ชัชภูมิ สีชมพู.(วิทยานิพนธ์การศึกษา 
ดุษฎีบันทิต.๒๕๔๘). 

ภาครัฐและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความจริงจัง
และจริงใจต่อการกระจายอ านาจ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเท่าที่ควร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังมี
ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจน หรือมีการ
อาศัยช่วงว่างของระเบียบกฎหมาย ในการยืดเวลาการ
ถ่ายโอนภารกิจออกไป ผลของการกระจายอ านาจต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยังไม่เห็นผลมากนัก 

กัมพล  ราชวงษ์และคณะ. (วิทยานิพนธ์
การศึกษา.๒๕๕๘). 

การน าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กร
อสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการในองค์กร ได้แก่ด้านหลักความคุ้มค่า หลัก
ความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส 
หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรม ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์
แตกต่างกันและปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความคิด เห็ น เกี่ ย วกับการบริ หารงานที่ มี
ประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์หลัก   

ขวัญกมล ดอนขวา.(วิทยานิพนธ์ 
การศึกษา.๒๕๕๖). 

การจัดการด้านการผลิต การจัดการด้านทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการด้านการตลาด และการจัดการการเงิน
และบัญชี เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
ธุรกิจชุมชน ส่วนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม   



๘๕ 

๒.๗.๓ งานวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
พรรณิลัย นิติโรจน์๑๐๖  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง”
ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวางแผน และ
การประเมินผลการด าเนินงานตามชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้น
เนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับการก าหนดมาแล้วจากกรุงเทพมหานคร โดยการจัดท าโครงการโดยส านัก
พัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครและส่งมาให้ส านักงานเขตท้ัง ๕๐ เขตด าเนินการตามแผน ซึ่งถือว่าเป็น
การก าหนดนโยบาย หรือโครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down Policy 
Formulation) และการประเมินก็เป็นการประเมินด้านเดียวเช่นกัน แต่การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในขั้นตอนการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น 
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกแกนน าชุมชนและอบรมวิทยาการกระบวนการ ขั้นตอนการจัดเวทีเรียนรู้ 
และสร้างความเข้าใจขั้นตอนการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการยกร่างแผนชุมชน
พ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณ์จนถึงขั้นตอนน าเสนอ
แผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อส านักงานเขตนั้นจะพบว่ามีปัญหาอุปสรรค
มากมายทั้งทางด้านของภาครัฐคือฝ่ายพัฒนาชุมชนเองหรือภาคประชาชนเองเกิดขึ้นมากมาย เช่น  
การอบรมคณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในการสร้างวิทยากร
กระบวนการได้และขั้นตอนที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการเกิดความรู้ความเข้าใจ
ยังไม่มีประสิทธิภาพพอเพียงที่จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ณัฐพร ดอกบุญนาค๑๐๗  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยว:กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้นคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมากโดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที่  ที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่างๆด้านของสิ่งอ านวย
ความสะดวกนั้นชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ต้องการหรือไม่ต้องการแต่ไม่ได้

                                                           

 ๑๐๖ พรรณิลัย นิติโรจน์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร:ศึกษา
เฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองเขตวังทองหลาง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะนิติศาสตร:์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗), หน้า ก. 
 ๑๐๗ ณัฐพร ดอกบุญนาค, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว:กรณีศึกษาชุมชนใน
ตลาดร้อยปีสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, รายงานการวิจัย, (กองทุนส่งเสริมการวิจัย: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖), หน้า ง. 



๘๖ 

เข้ามาส่วนในการวางแผนคิดนโยบายหรือการจัดการมากแต่อย่างใดและด้านบุคลากร ประชาชนหรือ
คนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมมากแต่ในส่วนของการจัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการท่องเที่ยวในตลาดร้อยปี
สามชุกนั้นคนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกับด้านอ่ืนๆเนื่องจากปัจจุบันกฎเกณฑ์ต่างๆคือกฎที่
ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว 

อรทัย พระทัด๑๐๘ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์:กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ” ผลการศึกษาพบว่า ปัญหานโยบาย
การด าเนินโครงอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป้อมมหากาฬส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนใน
ชุมชนป้อมมหากาฬ โดยการด าเนินนโยบายของทางกรุงเทพมหานครไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่างชัดเจนจึงไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่แม้การด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่ละสมัย ซึ่งมีนโยบายร่วมกับชุมชนในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ได้เสนอนโยบายต่างๆเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านเวทีการสัมมนา เจรจาแต่ยังหาข้อสรุป
ไม่ได้ว่าจะมีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ผลสรุปออกมาทุกครั้งคือประชาชนต้องรื้อย้ายที่อยู่ออกจาก
พ้ืนที่ชุมชนป้อมมหากาฬและจากปัญหาการไล่รื้อท่ีอยู่อาศัย ท าให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างประชาชน
ชุมชนป้อมมหากาฬและกรุงเทพมหานคร ท าให้การด าเนินโครงการดังกล่าวล่าช้าไม่สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ส่วนประชาชนก็มีการต่อสู้เพ่ือจะขออยู่ต่อในพ้ืนที่ชุมชนต่อไป ซึ่งท าให้ปัญหาเกิด
ความยืดเยื้อมากว่ายี่สิบกว่าปีแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหากับ
ทางชุมชนเพื่อเสนอทางออก แนวทางแก้ไขต่อทางกรุงเทพมหานครแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ 

ธนิศร ยืนยง๑๐๙ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก” ผลการศึกษาพบว่า ๑)การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตาม 
ล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมากการมีส่วนร่วมในการด 
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ ๒) การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัด
นครนายกภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้      
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้
มีความเข้มแข็งพัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้สังคมมีความสงบสุขอยู่

                                                           

 ๑๐๘ อรทัย พระทัด, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์”, การ
ค้นคว้าอิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ, (คณะรัฐศาสตร์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๕๘), หน้า ก. 
 ๑๐๙ ธนิศร ยืนยง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก”, 
วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑): ๙๐-๑๐๕ 



๘๗ 

ในระดับมากการส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมอยู่ในระดับมากและการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวกสินค้าบริการอยู่ในระดับปานกลาง    
ตามล าดับ ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ 

วารุต มาลาแวจัทร์และคณะ๑๑๐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“แนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต” ผลการศึกษาพบว่า  ๑.ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือด้านการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ๒. ปัญหา
อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
ได้แก่ ๑) ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ เช่น การให้บริการจากเจ้าหน้าที่รถฉุกเฉิน 
ความล่าช้าและการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ ๒) ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆเช่นน้ าประปาไม่ไหลไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง น้ าเน่าเสียในชุมชน ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ระบบเสียงตามสายไม่ติด ฯลฯ ๓) ผู้บริหารไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาตามที่เสนอและไม่ให้
ความส าคัญกับประชาชน ๔) ประชาชนไม่ทราบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมน้อยไม่ทั่วถึง ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลไม่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชาชนเข้าร่วมน้อย
มีเฉพาะกลุ่ม  ๓.แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีแนวทางดังนี้ ๑) ด้านระเบียบกฎหมาย ส่งเสริมให้ 
ประชาชนได้ รู้ระเบียบกฎหมายและเข้าใจบทบาทหน้าที ่๒) ด้านประชาธิปไตยโดยสร้างจิตส านึกจาก
พ้ืนฐานประชาธิปไตยและปลูกฝังประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครัวเรือนให้กับประชาชน ๓) ด้านการ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการโดยการตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้
รวดเร็วและตรงจุดมีความความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ๔) ด้านการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงวิธีการ
แจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น ๕) ด้านแรงจูงใจสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง ๖) ด้านการสร้างความเป็นเจ้าของโดยกระตุ้นจิตส านึกความเป็นเจ้าของและสร้างพฤติกรรม
ความต้องการจากการตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน 

                                                           

 ๑๑๐ วารุต มาลาแวจัทร์และคณะ, “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 
ปีท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๔๔๙): ๑๐๐. 



๘๘ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการ
มีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งทุกๆ ด้านเช่นในการวางแผนเป้าหมาย ในการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผล นอกจากนี้การมีส่วนร่วมยังเป็นหัวใจขององค์กร
ทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน หรือองค์กรของรัฐก็ตามเพราะนั่นหมายถึงการท างาน
ให้เร็วโดยรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และตรงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมจะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ จะท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของ
องค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๘ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พรรณิลัย นิติโรจน์.(วิทยานิพนธ์การศึกษา 
ดุษฎีบันทิต.๒๕๔๘). 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการ
วางแผน และการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้นไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นแผนที่ได้รับ
การก าหนดมาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการก าหนด
นโยบาย หรือโครงการโดยภาครัฐ เป็นแบบบน
ลงล่าง (Top-Down Policy Formulation) 
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคมากเช่นการอบรม
คณะท างานจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่มีประสิทธิภาพ 

ณัฐพร ดอกบุญนาค. (วิทยานิพนธ์การศึกษา.
๒๕๕๘). 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้าน
การท่องเที่ยวนั้นคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวในระดับมากโดยเฉพาะใน
ด้านของการจัดการด้านสถานที่ ที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือ
แสดงความเห็นต่างๆด้านของสิ่งอ านวยความ
สะดวกนั้นชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความ
คิดเห็นว่าดีหรือไม่ต้องการหรือไม่ต้องการแต่ไม่ได้
เข้ามาส่วนในการวางแผนคิดนโยบายหรือการ
จัดการมากแต่อย่างใด 

 



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

อรทัย พระทัด.(วิทยานิพนธ์การศึกษา.๒๕๕๖). ปัญหานโยบายการด าเนินโครงอนุรักษ์และพัฒนา
ชุมชนป้อมมหากาฬส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย
ของประชาชนในชุมชนป้อมมหากาฬ โดยการ
ด าเนินนโยบายของทางกรุงเทพมหานครไม่มี
การศึกษาผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจนจึง
ไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ 

ธนิศร ยืนยง.(วิทยานิพนธ์การศึกษา 
ดุษฎีบันทิต.๒๕๔๘). 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
อยู่ในระดับมากการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อยู่ ใ น ร ะดั บม าก  ก าร พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น ขอ ง
ประชาชน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้
มีความเข้มแข็งพัฒนาและส่งเสริมความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพให้สังคมมีความสงบ
สุขอยู่ในระดับมาก 

วารุต มาลาแวจัทร์และคณะ. (วิทยานิพนธ์
การศึกษา.๒๕๕๘). 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัญหาอุปสรรคต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ 
ความล่ าช้าและการติดต่อเจ้าหน้าที่ ในการ
ให้บริการ  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้าน
สาธารณูปโภคต่างๆ 

 
  



๙๐ 

๒.๗.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ และคณะ๑๑๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการ

บริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า  
๑) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ใน

ระหว่าง ๔๑- ๕๐ ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายได้ต่อ
เดือน น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท  

๒) ในภาพรวมของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยที่สุด ได้แก่ การ
บริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และความรู้ ความ
เข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

๓) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม ด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ ด้านการ
มีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ และด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  

๔) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวม และด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑ ส าหรับด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ 
ไม่แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   

๕) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายด้านทุกรายการ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  

๖) ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๐๑ ส าหรับด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ และด้านความรู้ความเข้าใจของ
คณะกรรมการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ และด้านการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๑   

                                                           

 ๑๑๑ คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ และ คณะ,“ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ปีที่ ๓ 
ฉบับท่ี ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒–มกราคม ๒๕๕๓): ๗๖. 



๙๑ 

๗) การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์
กับ การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ ๐.๐๕   

ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ๑๑๒ ได้ศึกษาวิจัย “แนวทางการบริหารงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์” พบว่า การเกิดกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเริ่มมาจากนโยบายทางการเมืองและได้มีรูปแบบการบริหารจัดการ แบ่ง
โครงสร้างออกเป็น ๔ ระดับ อันได้แก่ ระดับประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ ระดับอ าเภอ และกองทุน 
ความคาดหวังของกองทุน ส่วนใหญ่นั้น คือ การเพิ่มทุนให้กับชาวบ้านเพื่อการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 
๙๗) รองลงมาคือ เป็นแหล่งพ่ึงพาเงินทุนของชาวบ้านในยามฉุกเฉิน (ร้อยละ ๙๑) และสวัสดิการ
ชุมชน (ร้อยละ ๙๑) ตามล าดับ นอกจากนั้นมุมมองของผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการบริหารจัดการ
กองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความส าคัญผู้น า และคณะกรรมการ ยังเป็นกลไกหลักในการ
บริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ และกลไกการมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่ส่งผลให้การกองทุนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน 

บุญคลอง เรืองแสน และคณะ๑๑๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมี
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์โดยรวมและ
รายด้าน อยู่ในระดับมาก แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้านในเขตอ าเภอค า
ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า ควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลและเป็นที่ปรึกษากองทุนหมู่บ้าน มี
การสร้างโครงสร้างการบริหารงานกองทุนที่ชัดเจนและมีการประสานงานกันระหว่างกรรมการกองทุน
อย่างสม่ าเสมอจะช่วยดูแลและช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การทวงเงินสมาชิกท่ีไม่ช าระเงินคืน ถ้ากรรมการ
กองทุนมีหนังสือเตือนแล้ว ยังไม่ยอมช าระเงิน นายอ าเภอก็จะไปช่วยแก้ปัญหา ด้านการวางแผน 
พบว่า นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ยากจนอย่าง
แท้จริง และคิดว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้ บุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
จะเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งชุมชนเลือกกันเอง กรรมการกองทุน หมู่บ้านระดับอ าเภอ มี
ความสามารถ ตั้งใจท างาน เหรัญญิกมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และเคยท างานที่กองทุนนี้

                                                           

 ๑๑๒ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ, “แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”, วารสารการจัดการสมัยใหม่ Journal of Modern Management 
Science, ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): ๙๓-๑๐๑. 
 ๑๑๓ บุญคลอง เรืองแสน และคะนอง พิลุน, “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ”์, วารสารการเมืองการปกครอง การบริหารการจัดการ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์-นโยบาย, ปี
ที่ ๖ ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๘–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๙๓-๑๐๑. 



๙๒ 

สามารถด าเนินการได้ดี ด้านการจัดองค์กร พบว่า การพิจารณารับสมาชิก การพิจารณาการกู้ยืม การ
ช าระเงินคืน การท าบัญชีและการตรวจสอบเงินกองทุน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ พบว่า กรรมการ
กองทุน ทราบกระบวนการด าเนินการเป็นอย่างดีแล้ว แต่ทางอ าเภอจะจัดอบรมพัฒนากรรมการ
กองทุนอยู่เสมอ ในเรื่องการบริหารการเงิน การจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้านการ
อ านวยการ พบว่า ชาวบ้านมักจะใช้เงินผิดประเภท ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงินในกรณีการ
ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ จึงยังไม่ชัดเจน อาจเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้ไม่เพียงพอ วิธีแก้ไข
คือขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยฝึกอบรมอาชีพให้ชาวบ้านเพ่ิมเติมแล้ว ด้านการควบคุม พบว่า การ
พิจารณารับสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องมีภูมิล าเนาอยู่ใน
ชุมชนครบ ๑ ปี แต่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วลาออก จะมาสมัครสมาชิกใหม่อีก ต้องลาออกไปแล้วครบ ๒ ปี 
ข้อบังคับนี้จะอ่านให้สมาชิกฟังทุกข้อการพิจารณาการกู้ยืม กรรมการกองทุนจะพิจารณาการกู้ยืมเงิน 
โดยจะพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และจะให้ความเป็นธรรม เพราะกรรมการกองทุนรู้จัก
สมาชิกทุกคนดี เนื่องจากชุมชนนี้ไม่ใช่ชุมชนอุตสาหกรรม ดังนั้นจะอยู่กันแบบญาติพ่ีน้องจะพยายาม
ช่วยเหลือให้สร้างอาชีพการช าระเงินคืน ก าหนดให้ช าระเงินคืนโดยคณะกรรมการกองทุน จะก าหนด
ระยะเวลาคืนเงินตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงิน ถ้ากู้เพ่ือไปท าการค้าขายจะก าหนดให้ช าระทุกเดือน 
เพราะมีเงินหมุนเวียน 

ประไพ จุ้ยอ่วม และคณะ๑๑๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
พร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือเป็นสถาบันการเงินชุมชน : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า  

๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านภาวะผู้น าของ
ประธานกองทุน ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
และปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกของกองทุน มีความสัมพันธ์ต่อความพร้อมของ
กองทุน เป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยมีผลกระทบเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติ ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น าของประธานกองทุน ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก และปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกของกองทุน มีความสัมพันธ์ต่อ
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก และปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกของกองทุน             
มีความสัมพันธ์ต่อความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของประธาน
กองทุน ปัจจัยด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน ปัจจัยด้านนโยบายเงินปันผล ปัจจัยด้านการมี

                                                           

 ๑๑๔ ประไพ จุ้ยอ่วม และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพรอ้มของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง
เพื่อเป็นสถาบันการเงินชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ”, 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๑): ๒๔๙-๒๕๐. 



๙๓ 

ส่วนร่วมของสมาชิก และปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกของกองทุนมีความสัมพันธ์
ต่อการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่คนจน  

๒) ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับมาก 

๓) ปัญหาและข้อเสนอแนะที่มีผลกระทบต่อความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน คือ
ขาดทุนจากผลการด าเนินงานในการ บริหารงานของกองทุน สมาชิกภายในกลุ่มหรือกองทุนมีรายได้
น้อย และยังไม่เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การส่งเสริมยกระดับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชนนั้น รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของประธาน กองทุน
หมู่บ้าน และให้การสนับสนุนให้ประธานกองทุนหมู่บ้านมีบทบาท สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเรื่อง
การบริหารการจัดการกองทุนให้เกิดในชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกของกองทุนมีส่วนร่วมกับกองทุนใน
ทุก ๆ ด้าน และให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น ธนาคารที่เกี่ยวข้องพัฒนาการชุมชนอ าเภอเข้า
ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ไพรรินทร์ พฤตินอก๑๑๕ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “กองทุนหมู่บ้าน: ทุนทางสังคมใน
ฐานะกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านโนนสังข์” ผลการวิจัยพบว่า กองทุนหมู่บ้านโนนสังข์ 
สมาชิก ส่วนใหญ่กู้ยืมเพ่ือการลงทุนทางด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ การเกษตร ค้าขาย และเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ คือ ผู้มีรายได้ดี ไม่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องกู้ยืม และไม่
อยากเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ทุน
ด้านความเชื่อวัฒนธรรม ประเพณีที่เชื่อมร้อยจิตใจคนในชุมชนผ่านกิจกรรมความเชื่อต่าง ๆ ให้เกิด
ความรัก สามัคคี อยู่กันแบบพ่ีน้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทุนด้านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 
พบว่า ชุมชนมี ความเป็นเครือญาติกันสูง ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของกองทุนหมู่บ้านเป็นไปโดยไม่มี
ความซับซ้อน คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม คือ การเป็นผู้ค้ า
ประกันให้แก่กัน ส่วนใหญ่ผู้ค้ าประกันอยู่ในสายตระกูลเดียวกันท าให้เกิดการเกาะเกี่ยวกันระหว่าง
บุคคลที่ต้องขับเคลื่อนให้กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการไปได้ภายใต้ปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหา
ด้านรายได้ ปัญหาด้านภัยพิบัติ ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น ทุนด้านการประกอบอาชีพ พบว่า  
ชาวบ้านทุกครัวเรือนประกอบอาชีพท านาซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายได้ และการส่งใช้เงินยืมกองทุน
หมู่บ้านในแต่ละปี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านให้สามารถเอ้ือกับบริบทของชุมชน ซึ่งในแนวคิดของ ปิแอร์ บูดิเยอร์ สะท้อนให้เห็นว่า 
ทุนทางสังคมมีฐานะเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าระดับปัจเจก ที่

                                                           

 ๑๑๕ ไพรรินทร์ พฤตินอก, “กองทุนหมู่บ้าน: ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนกองทุน
หมู่บ้านโนนสังข์”, Veridian E-Journal, SU กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Vol. 5 No. 3 (September - 
December 2012): ๑๒๖. 



๙๔ 

มุ่งหวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยมีผลประโยชน์เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท า
ให้เกิดเครือข่ายทางสังคม  ในขณะที่แนวคิดของ โรเบิร์ต พุทนัม สะท้อนให้เห็นว่าทุนทางสังคมมี
ฐานะเป็นระบบคิดและค่านิยม หรือเป็นวัฒนธรรมของสังคมมีพ้ืนฐานอยู่บนความไว้วางใจและมี
บรรทัดฐานที่เป็นกรอบร่วมกัน ในการท าให้เกิดความร่วมมือ การแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ๑๑๖ ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”ผลการศึกษาวิจัย
พบว่าการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของ กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้ง ๖ ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมา
ด้านหลักคุณธรรม ด้าน หลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และ
ด้านหลักความคุ้มค่าตามล าดับ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรร
มาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐ นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า สถานภาพ รายได้ และต าแหน่งโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่แตกต่างกัน แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรมี
กระบวนการท างานที่สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็นความส าคัญของการ
มีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีการตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการท างานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ มีการ
จัดการและควบคุมการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี 

สิริวงษ์ เอียสกุล๑๑๗ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกองทุนหมู่บ้านใน
เทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย” พบว่า การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านปัจจัยน าออก และด้านกระบวนการ ตามล าดับ ด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ในเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
พบว่า ๑) ปัญหาในการบริหารจัดการ ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างกู้ยืมเงินเพ่ือน าไปใช้หนี้ เป็นการสะสมหนี้ 

                                                           

 ๑๑๖ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ, “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA, Vol. 10 No.2 
(July–December 2016): ๒๔๓-๒๔๔. 
 ๑๑๗ สิริวงษ์ เอียสกุล, “การประเมินผลกองทุนหมู่บ้านในเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย”, วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๗): ๓๐. 



๙๕ 

โยกย้ายหนี้จากเจ้าหนี้ รายหนึ่งมาเป็นเจ้าหนี้อีกรายหนึ่ง ๒) ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม พบว่า 
สมาชิกไม่เห็นความส าคัญของการบริหารจัดการร่วมกัน เห็นความจ าเป็นแค่ช่วงเวลาที่ตนเองจะกู้ยืม
เงิน และ ๓) ปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไม่มี
ประสบการณ์ และทักษะในการบริหารจัดการ เช่น การจัดท าบัญชี การบริหารโครงการ การติดตาม
งานและทักษะด้าน การพัฒนา 

หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และคณะ๑๑๘ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ตัวแบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒)” ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า สภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการ
บริหารจัดการ และประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒) อยู่ใน
ระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบ อีกว่า ปัจจัยทางด้าน
การบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ 
(สาขา ๑๒) มากที่สุด    

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ๑๑๙ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้าน
ในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อประชาชนในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ๘๓.๔ % ได้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน เฉลี่ยกู้กันคนละ ๒.๖ ครั้ง สมาชิก ๖๒.๒% กู้เงินอย่าง
อ่ืนด้วย และน ามาใช้หนี้กองทุน ๒๖.๗% เงินส่วนใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านถูกน าไปใช้จ่ายในครอบครัว 
ซื้อปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช การลงทุนอย่างอ่ืน ซื้อวัวควาย ให้ลูกหลานเรียนหนังสือ ใช้หนี้ ประกอบ
อาชีพระยะสั้น และก่อสร้าง/ปรับปรุงบ้านเรือน ด้านผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อประชาชนไทย
นั้นมี ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจสังคม และการเมือง  

ผลดีด้านเศรษฐกิจ คือ ท าให้เกิดการกระจายรายได้ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การแก้ปัญหาความยากจนด้านรายได้และหนี้สิน แต่มีผลลบในแง่การใช้จ่ายบริโภคและภาระหนี้สิน 
เมื่อชั่งผลดีกับผลลบ ปัจจุบันยังมีผลดีมากกว่าผลลบ การด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านอยู่ระดับพอ
ไปได้ แต่ต้องพ่ึงพาอาศัยรัฐต่อไป 

                                                           

 ๑๑๘ หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และคณะ, “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองพื้นที่เขต ๗ (สาขา ๑๒)”, วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๕๘): ๓๐. 
 ๑๑๙ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, “ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อ
ประชาชนในประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๐), หน้า 
๑๒๕-๑๓๐. 



๙๖ 

ผลดีด้านสังคม คือ ท าให้สังคมเข้มแข็ง หากน าเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่
ขณะเดียวกันก็ท าให้สังคมอ่อนแอได้หากใช้จ่ายไม่ดี ซึ่งสามารถวัดผลที่เกิดทางสังคมได้จากตัวแปร ๔ 
ตัว คือ สมรรถนะในการพัฒนา ความเป็นธรรมในการพัฒนา การเสริมสร้างอ านาจให้กับชุมชน และ
ความยั่งยืนในการพัฒนา ปัจจุบัน พบว่า ระดับของผลดีที่มีต่อสังคมมีปานกลาง แต่ยังไม่ถึงขั้นที่
ก่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยเฉพาะการเปลี่ยนโครงสร้างอาชีพ การพัฒนาคน และการ
สร้างความยั่งยืนในการพัฒนาส่วนผลกระทบด้านการเมือง ผลดีนั้นกองทุนหมู่บ้านช่วยสร้าง
ประชาธิปไตยในหมู่บ้านทางด้านการรับผิดชอบต่อตัวเองและความร่วมมือกัน แต่ด้านลบนั้นกองทุน
หมู่บ้านได้สร้างโครงสร้างอ านาจใหม่ในหมู่บ้าน และมีส่วนสร้างความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนใน
หมู่บ้าน ปัจจุบันยังใช้อ านาจไม่มาก จึงไม่ค่อยมีความขัดแย้ง แต่ก็มีข้อสงสัยต่อการได้เปรียบ
เสียเปรียบในการกู้เงินมากขึ้น 

ส าหรับรูปแบบของผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านอยู่ที่ด้านเศรษฐกิจเป็นหลักหากการกู้
เงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้ประโยชน์ ก็จะมีผลดีด้านสังคม ซึ่งจะท าให้สังคมเข้มแข็งแต่ถ้ากู้ไปบริโภค
และมีภาระหนี้มากก็จะท าให้สังคมอ่อนแอ ความเข้มแข็งของสังคมนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยการเมืองด้วย 
โดยเฉพาะโครงสร้างอ านาจที่เกิดจากกองทุนหมู่บ้าน หากใช้อ านาจมากก็จะเกิดความขัดแย้งและไม่
เป็นประชาธิปไตย กลายเป็นระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ และในระดับมหภาคนั้น กองทุนหมู่บ้านเป็น
โครงสร้างอ านาจที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณใช้เป็นเครื่องมือหาเสียง กระตุ้นเศรษฐกิจ และครอบง า
ประชาชนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ อันเป็นจุดอ่อนที่ท าให้สังคมส่วนรวมอ่อนแอไปด้วย ซึ่งต้อง
ปรับโครงสร้างกองทุนหมู่บ้านใหม่โดยรื้อถอดการครอบง านี้ออกไป 

ด้านสมรรถนะในการบริหารของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง 
สมรรถนะที่ยังต่ าอยู่ ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนา และการมีประสบการณ์ในการ
พัฒนา 

ผลจากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะในการบริหารที่มี ผลต่อ
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้แก่ (๑) ความสามารถของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) ความเป็นอิสระในการพัฒนา (๓) การมีทรัพยากรในการพัฒนา และ (๔) การมีโครงสร้างและ
สถาบันในการพัฒนา 

ด้านบริบทชุมชน พบว่า ภาคต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ของการน านโยบายไปปฏิบัติ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ค่าเฉลี่ยจากสูงไปต่ า ได้แก่ (๑) ภาคเหนือ (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๓) ภาคกลาง (๔) กรุงเทพมหานคร และ (๕) ภาคใต้ ลักษณะความส าเร็จที่มีร่วมกัน คือ มีหนี้เสีย
น้อยหรือไม่มีเลย ด้านบริบทชุมชน ปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ (๑) ปัจจัยผู้น า (๒) ปัจจัยด้านความ
ร่วมมือของประชาชน (๓) ปัจจัยด้านการไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง (๔) ปัจจัยด้านการมีกลุ่ม
พัฒนา และ (๕) ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมภายในหมู่บ้าน เช่น ประชาชนมีฐานะรายได้ดี มี



๙๗ 

ความสามารถในการออม การใช้เงินคืน สามารถรวมกลุ่มและร่วมมือกัน และการยึดประเพณีเป็น
เครื่องเหนี่ยวน า 

ผลการจัดประชุมกลุ่มสนใจได้ข้อมูลใกล้เคียงกับการส ารวจ เมื่อน ากองทุนหมู่บ้านของ
ไทยไปเปรียบเทียบกับธนาคารกรามีนของบังคลาเทศที่เป็นต้นแบบของธนาคารคนจนทั่วโลก พบว่า 
มีความแตกต่างกันหลายประเด็น เช่น ธนาคารกรามีนเริ่มจากล่างขึ้นบนและท าจากเล็กมาหาใหญ่ 
บริหารแบบเอกชน มีปรัชญาความอยู่รอดและพ่ึงตัวเอง ส่วนกองทุนหมู่บ้านไทยรวมศูนย์โดยรัฐ และ
มีเป้าหมายทางการเมืองแอบแฝง ถูกวิจารณ์ว่าน าคนไทยไปติดกับดักหนี้ ท าลายวิถีชีวิตชุมชนและ
เป็นเครื่องมือของรัฐ 

ผู้วิจัยสรุปว่ากองทุนหมู่บ้านในพ้ืนที่ยังสามารถด าเนินไปได้ แต่ต้องแก้ไขในแง่โครงสร้าง
เพ่ือไม่ให้เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างองค์การและการบริหารกองทุน
หมู่บ้านตามแบบอย่างของธนาคารกรามีน และให้ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านให้
ถูกต้อง ส่วนระยะสั้น ให้เน้นความยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจต้องพ่ึงพา
รัฐเป็นหลัก ด้านสังคม ต้องปรับทัศนคติในการพ่ึงตัวเองและเสริมสร้างอ านาจให้ประชาชน ด้าน
การเมือง ต้องรื้อถอดการครอบง าของรัฐและขจัดระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ โดยมีมาตรการลงโทษการใช้
อ านาจไม่เป็นธรรมของกรรมการหมู่บ้าน ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าต้องเร่งแก้ปัญหาการขาดทรัพยากร
และประสบการณ์ในการพัฒนา เช่น อาจหาทางใช้ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

ส าราญ มีแจง และไพศาล วรค า๑๒๐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวชี้วัด
ศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ตัวชี้วัดศักยภาพการ
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี ๖ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณภาพการ
บริหารจัดการ ด้านภาวะผู้น าของประธาน ด้านคุณภาพของคณะกรรมการกองทุน ด้านคุณภาพของ
สมาชิกกองทุน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนของกองทุน ซึ่ง
ประกอบด้วย ๑๘ องค์ประกอบย่อยได้แก่ คุณภาพการจัดองค์กร กลยุทธ์การบริหาร ความเหมาะสม
ของกฎระเบียบ คุณลักษณะของผู้น ากองทุน ความสามารถเชิงกลยุทธ์ความสามารถในการสร้างความ
ร่วมมือ คุณลักษณะของคณะกรรมการ ความสามารถในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
ความพึงพอใจในกฎระเบียบ คุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิก การมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาชิก 
ความพึงพอใจของสมาชิก การมีส่วนร่วมของชุมชนการติดต่อสัมพันธ์ในเครือข่ายชุมชน การพ่ึงตนเอง
ได้ของชุมชน ปริมาณการสนับสนุนจากภายในชุมชน และปริมาณการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 

                                                           

 ๑๒๐ ส าราญ มีแจง และไพศาล วรค า, “การพัฒนาตัวช้ีวัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง”, วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๑): ๑๕ – ๓๒. 



๙๘ 

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐๔ ตัวชี้วัด โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนใน
ศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ถึงร้อยละ ๖๘.๒๒ 

ผาสุก  สถาพร๑๒๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๗  ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา”ผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการกองทุนหมู่บ้านช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุน ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกิดการร่วมมือ
บริหารจัดการกองทุน สร้างจิตสาธารณะ ความรัก ความเอ้ืออาทรต่อคนในชุมชนแม้การบริหาร
จัดการกับกองทุนบางครั้งอาจท าให้ขัดแย้งกันแต่ก็เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในการด าเนินงานต่อไป
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านที่ผู้วิจัยพบ มีดังนี้๑.ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสมาชิก
คือสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกมีหนี้สินเดิมอยู่มาก การ
กู้ยืมจากกองทุนท าให้เกิดภาวะการหมุนเวียนหนี้สินและส่งผลให้มีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  ๒.
ปัญหาที่เกิดจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านขาดประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการกองทุน ,คณะกรรมการบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกองทุนท าให้
ยากต่อการท าความเข้าใจกับสมาชิก,คณะกรรมการส่วนใหญ่มีงานประจ าท าให้ไม่มีเวลามาประชุม
อย่างต่อเนื่องและบางคนยังขาดจิตส านึกในเรื่องความเสียสละต่อส่วนรวม 

กล่าวโดยสรุปว่า ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบริบทของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน ๑๐ เรื่องจากรายงานการวิจัย บทความวิจัย
จากวารสารที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผู้น า และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมที่จะท าให้การบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีสิทธิผลมากที่สุด แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ความเข้มแข็งของชุมชน คณะกรรมการ และการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย 
ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัวแปร คือ การบริหารจัดการ ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม มาเป็นตัว
แปรต้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

สรุปได้ว่า จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายด้าน
เช่นในการวางแผนเป้าหมาย ในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล นอกจากนี้การมีส่วนร่วมยังเป็นหัวใจขององค์กรทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ

                                                           

 ๑๒๑ ผาสุก  สถาพร, “การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๗  ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา”, สารนิพนธ์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต, (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๔), หน้า ก. 



๙๙ 

เอกชน หรือองค์กรของรัฐก็ตามเพราะนั่นหมายถึงการท างานให้เร็วโดยรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 
และตรงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายด้านซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๒.๙ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์และคณะ.
(วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัน
ทิต.๒๕๕๖). 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อยที่สุด ได้แก่ การบริหารงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และความรู้ 
ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ชญาณ์นันท์  ณัชภัคปฐมภพ 
แ ล ะ ค ณ ะ .  ( วิ ท ย า นิ พ น ธ์
การศึกษา.๒๕๕๘). 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้
ความส าคัญผู้น า และคณะกรรมการ ยังเป็นกลไกหลักในการ
บริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ และกลไกการมีส่วนร่วม
เป็นกลไกที่ส่งผลให้การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความ
ยั่งยืนกองทุน 
 

บุญคลอง เรืองแสน และคณะ
(วิทยานิพนธ์การศึกษา.๒๕๕๙). 

ด้านการอ านวยการ พบว่า ชาวบ้านมักจะใช้เงินผิดประเภท ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงินในกรณีการช่วยสร้างงาน สร้าง
อาชีพ จึงยังไม่ชัดเจน อาจเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้ไม่
เพียงพอ วิธีแก้ไขคือขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยฝึกอบรมอาชีพให้
ชาวบ้านเพิ่มเติม 

 

  



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ปร ะ ไพ  จุ้ ย อ่ ว ม  แล ะค ณ ะ
(วิทยานิพนธ์การศึกษา.๒๕๕๙). 

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน คือขาดทุน
จากผลการด าเนินงานในการ บริหารงานของกองทุน สมาชิก
ภายในกลุ่มหรือกองทุนมีรายได้น้อย และยังไม่เป็นสถาบันการเงิน
ที่มั่นคง ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การส่งเสริม  
ยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน
นั้น รัฐบาลควรรับฟังความคิดเห็นของประธาน กองทุนหมู่บ้าน 
และให้การสนับสนุนให้ประธานกองทุนหมู่บ้านมีบทบาท สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารการจัดการกองทุนให้เกิด
ในชุมชน 

ไ พ ร ริ น ท ร์  พ ฤ ติ น อ ก 
(วิทยานิพนธ์การศึกษา. 
๒๕๕๕). 

กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการไปได้ภายใต้ปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ปัญหาด้านรายได้ ปัญหาด้านภัยพิบัติ ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น 
ทุนด้านการประกอบอาชีพ พบว่า  ชาวบ้านทุกครัวเรือนประกอบ
อาชีพท านาซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายได้ และการส่งใช้เงินยืม
กองทุนหมู่บ้านในแต่ละปี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายกองทุนหมู่บ้านให้สามารถเอ้ือ
กับบริบทของชุมชน 

วิ ล า ว ร ร ณ  ว ง ค์ สุ ว ร ร ณ
(วิทยานิพนธ์การศึกษา. 
๒๕๕๙).(ต่อ) 

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ควร
การท างานที่สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการท างานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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ตารางท่ี ๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 
สิริวงษ์ เอียสกุล (วิทยานิพนธ์
การศึกษา. 
๒๕๕๗). 

ปัญหาในการบริหารจัดการ ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างกู้ยืมเงินเพ่ือ
น าไปใช้หนี้ เป็นการสะสมหนี้ โยกย้ายหนี้จากเจ้าหนี้ รายหนึ่งมา
เป็นเจ้าหนี้อีกรายหนึ่งและปัญหาเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ไม่มีประสบการณ์ 
และทักษะในการบริหารจัดการ เช่น การจัดท าบัญชี การบริหาร
โครงการ การติดตามงานและทักษะด้าน การพัฒนา 

ห ร ร ษ า  ค ล้ า ย จั น ท ร์ พ ง ษ์ 
กฤษณา ปลั่ ง เจริญศรี  และ
บัณฑิต ผังนิรันดร์(วิทยานิพนธ์
การศึกษา. 
๒๕๕๘). 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหารจัดการ 
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ 
(สาขา ๑๒) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบ อีกว่า 
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗  

เ รื อ ง วิ ท ย์  เ ก ษ สุ ว ร ร ณ
(วิทยานิพนธ์การศึกษา. 
๒๕๕๐). 

ด้านสังคม ต้องปรับทัศนคติในการพ่ึงตัวเองและเสริมสร้างอ านาจ
ให้ประชาชน ด้านการเมือง ต้องรื้อถอดการครอบง าของรัฐและ
ขจัดระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ โดยมีมาตรการลงโทษการใช้อ านาจไม่
เป็นธรรมของกรรมการหมู่บ้าน ส่วนปัญหาเฉพาะหน้าต้องเร่ง
แก้ปัญหาการขาดทรัพยากรและประสบการณ์ในการพัฒนา เช่น 
อาจหาทางใช้ทรัพยากรร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน 

ส าราญ มีแจง และไพศาล วรค า
(วิทยานิพนธ์การศึกษา.๒๕๕๑) 

ตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี ๖ 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริหาร
จั ด ก า ร  ด้ า นภ า ว ะผู้ น า ขอ งป ร ะธ าน  ด้ า นคุ ณภ าพของ
คณะกรรมการกองทุน ด้านคุณภาพของสมาชิกกองทุน ด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนของกองทุน 

น า ง ส า ว ผ า สุ ก   ส ถ า พ ร
(วิทยานิพนธ์การศึกษา.๒๕๔๔) 

กระบวนการกองทุนหมู่บ้านช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุน ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกิดการร่วมมือ
บริหารจัดการกองทุน สร้างจิตสาธารณะ ความรัก ความเอ้ืออาทร
ต่อคนในชุมชน   ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกองทุน
หมู่บ้านที่ผู้วิจัยพบว่า     ๑.ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสมาชิกคือสมาชิก
ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกมี
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หนี้สินเดิมอยู่มาก การกู้ยืมจากกองทุนท าให้ เกิดภาวะการ
หมุนเวียนหนี้สินและส่งผลให้มีหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม ๒.ปัญหา
ที่เกิดจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คือคณะกรรมการกองทุน
หมู่ บ้ านขาดประสบการณ์ ในการบริหารจัดการกองทุน  ,
คณะกรรมการบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกองทุน
ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจกับสมาชิก,คณะกรรมการส่วนใหญ่
มีงานประจ าท าให้ไม่มีเวลามาประชุมอย่างต่อเนื่องและบางคนยัง
ขาดจิตส านึกในเรื่องความเสียสละต่อส่วนรวม 

 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
ขอบเขตของการศึกษาและตัวแปร ดังนี้  
 กลุ่มตัวแปรอิสระ ในเรื่องความรูเกี่ยวกับการบริหาร ได้แก่การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ไดใช้แนวคิดทฤษฎีของ PDCA ของ William Edwards 
Deming๑๒๒ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของกรรมการ สมาชิกกองทุน ประกอบด้วย การร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของโคเฮนและอัพฮอฟฟ (Cohen 
& Uphoff)๑๒๓ และใช้การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ซ่ึงประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ การจัดการดี 
การมีมนุษย์สัมพันธ์  
 กลุ่มตัวแปรตาม เรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร โดยน าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของประสิทธิผลในตัวแปรตามซึ่งประกอบด้วย เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การลงทุน การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ  เสริมสร้าง
กระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก และ สร้าง 
ศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน 
  

                                                           

 ๑๒๒ Deming, Edward W., Out of the Crisis, (USA: The Massachusetts Institute of 
Technology Center for Advanced Engineering Study, 1995), p. 185. 
 ๑๒๓ Cohen & Uphoff, Effective Behavior in Organizations, (New York: Richard D. Irwin 
Inc, 1980), p. 20. 
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ตัวแปรต้น (Independent variables) ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การบริหารจัดการ 
๑.  การวางแผน 
๒.  การปฏิบัติงาน 
๓.  การตรวจสอบ 
๔.  การปรับปรุงงาน 

 ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขดีความสามารถ 

๓. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตวัเอง 

๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัฐานราก 

๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน 
การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 

๑. จักขุมา  มีวิสัยทัศน์ 
๒. วิธูโร  จัดการด ี 
๓. นิสสยสัมปันโน  มีมนุษย์สัมพันธ์ 

การมีส่วนร่วม 
๑.  ร่วมคิด 
๒.  ร่วมท า 
๓.  ร่วมรับผลประโยชน์ 
๔.  ร่วมประเมินผล 
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ตอนที่ ๒     
ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ

กองทุนที่ส่งผลตอ่ประสทิธิผลการ
บริหารจัดการกองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

 ๑. ตรวจสอบความเหมาะสมของประสทิธิผลการ
บริหารจัดการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมอืงในจังหวดั
ก าแพงเพชรโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๒๐ ท่าน 
๒. ใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
๓. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 ได้ชุดความรู้ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่ บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

     
ตอนที่ ๓     
๑.  พัฒนาตวัแบบประสิทธิผล

การบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

๒.  ตรวจสอบความเหมาะสม
ของ แบบจ าลองกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 ๒. ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองกับ
บริบทของการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
๑๓ ท่าน เพือ่ยืนยันรูปแบบ 

๓. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

๔. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
๕. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant Observation) 

 ๑. ได้ชุดความรู้ของตัวแบบของการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

๒. ได้ตัวแบบการจัดการบรหิาร
จัดการกองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชรที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้(ฉบับ
สมบูรณ์) 

 
ภำพที่ ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
เพ่ือพิจารณาและเผยแพร่ต่อไป 
 

๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผน

แบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative Method to Extend Quantitative Results) แสดงได้ดังภาพที่ ๓.๒ 
  



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๓. เพ่ือน าเสนอต้นแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
๓.๒ รูปแบบการวิจัย 
๓.๓ ระยะที่ ๑ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๔ ระยะที่ ๒ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการในวิจัยครั้งนี้เป็นไปอย่างมีระบบและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอน
การวิจัยเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 



๑๐๕ 

ขั้นตอนที่ ๑ กำรเตรียมกำรวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)  ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามหลัก
ปาปณิกธรรม เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นตัวแบบการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งต ารา เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ ๒ กำรด ำเนินกำรวิจัย เป็นขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดกรอบแนวคิด
ของการวิจัย เพ่ือการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือ ปรับปรุง
คุณภาพ และน าเครื่องมือที่สร้างและพัฒนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มา
ทดสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ ทั้งนี้ขั้นตอนการ
ด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ ๒ นี้จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  กระบวนกำร  ผลที่ได้รับ 

ตอนที่ ๑     
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละ

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง ดังนี้ 
๑. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
เอกสารภายในและ
ต่างประเทศ 

๒. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั  
๓. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
 
 
 

๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกีย่วข้องเพื่อหาปัจจยัที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการการบริหารงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

๒. สร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั จากผลของการ
วิเคราะห์ สังเคราะห ์(Systematic Reviews) 

๓. จัดท าแบบสอบถาม 
๔. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

และน ามาหาค่า IOC 
๕. Try out โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค  
๖. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุม่ตัวอยา่ง 

จ านวน ๔๐๐ ชุด ในจังหวัดก าแพงเพชร 
๗. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์ด้วย

สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมSPSS  ค่าร้อยละ,และการวิเคราะห์
การถดถอย (Linear Regression)  

 ๑. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทา ง ในก ารพัฒนากรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

๒. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓. ได้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการตอบ
แบบสอบถามจ านวน ๔๐๐ ชุด 

๔. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๔.๑ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกบัลักษณะกลุ่ม
ตัวอยา่ง การแจกแจงของ
กลุ่มตัวอยา่ง 

๔.๒ ได้ผลการศึกษาเกี่ ยวกับ
ประสิทธิผลการการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุ ม ช น เ มื อ ง ใ น จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

 
  



๑๐๖ 

ตอนที่ ๒     
ศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการ

กองทุนที่ส่งผลตอ่ประสทิธิผลการ
บริหารจัดการกองทนุหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

 ๑. ตรวจสอบความเหมาะสมของประสทิธิผลการ
บริหารจัดการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมอืงในจังหวดั
ก าแพงเพชรโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๒๐ ท่าน 
๒. ใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
๓. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

 ได้ชุดความรู้ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่ บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

     
ตอนที่ ๓     
๑.  พัฒนาตวัแบบประสิทธิผล

การบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

๒.  ตรวจสอบความเหมาะสม
ของ แบบจ าลองกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร  

 

 ๒. ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองกับ
บริบทของการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร โดยการ
การสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
๑๓ ท่าน เพือ่ยืนยันรูปแบบ 

๓. ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

๔. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
๕. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-

participant Observation) 

 ๑. ได้ชุดความรู้ของตัวแบบของการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร 

๒. ได้ตัวแบบการจัดการบรหิาร
จัดการกองทุนหมูบ่้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชรที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้(ฉบับ
สมบูรณ์) 

 
ภำพที่ ๓.๑ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ ๓ กำรรำยงำนผลกำรวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัย
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอ
เพ่ือพิจารณาและเผยแพร่ต่อไป 
 

๓.๒ รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผู้วิจัยได้ใช้แผน

แบบการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative Method to Extend Quantitative Results) แสดงได้ดังภาพที่ ๓.๑ 
  



๑๐๗ 

 
ภำพที่ ๓.๒  การวิจัยแบบผสานวิธีด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือขยายผลวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ๑ 
จากแผนแบบงานวิจัยในภาพที่ ๓.๑ ท าให้ได้แนวทางในการออกแบบการวิจัยโดยแบ่ง

ออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัย

ในเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย
เลือกตามเกณฑ์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ความจริง (Authenticity) ๒) ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 
(Credibility) ๓) การเป็นตัวแทน (Representativeness) และ ๔) ความหมาย (Meaning) ความ
น่าเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่น ามาวิเคราะห ์และสังเคราะห์ โดยน าผลที่ได้รับมา
ด าเนินการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และด าเนินการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มี
ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
และด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

ระยะที่ ๒ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
๑) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทน
ชุมชน จ านวน ๒๐ ท่าน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) เพ่ือให้
ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติม
ให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษาคือ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  

๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ผู้วิจัย
ก าหนดการการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว ได้แก่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยตรง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมี

                                                           
๑ นงลักษณ์ วิรัชชัย, วิจัยและสถิติ: ค ำถำมชวนตอบ, (กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอน 

พริ้นติ้ง, ๒๕๕๒), หน้า ๕๖-๕๗. 



๑๐๘ 

ความสามารถในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบเป็นอย่างดีโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างรอบด้านด้วยความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๑๓ ท่าน 

 

๓.๓ ระยะที่ ๑ กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
๓.๓.๑ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

๑) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
จ านวน ๗๓๗ แห่ง ใน ๑๑ อ าเภอของจังหวัดก าแพงเพชร 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยก าหนดประชากรตามจ านวนของหน่วยกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๗๓๗ แห่ง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบ
แบ่งพ้ืนที่ (Cluster or Area Sampling) ดังนี้ แบ่งพ้ืนที่ตามเขตอ าเภอได้ทั้งหมด ๑๑ กลุ่ม/อ าเภอ 
ในแต่ละอ าเภอสุ่มกองทุนหมู่บ้านมาอ าเภอละ ๑ หมู่บ้าน โดยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ในแต่ละกองทุน สุ่มสมาชิกกองทุนมาตามจ านวนสัดส่วนของประชากร 
รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ตำรำงท่ี ๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กองทุนหมู่บ้านที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านประชารัฐ ๑๒๕ ๔๕ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านตลิ่งชัน ๘๙ ๓๒ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านมอมะค่าพัฒนา ๘๒ ๒๙ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ๘๕ ๓๐ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าขมิ้น ๑๑๐ ๓๙ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านท่าไม้ ๑๘๐ ๖๕ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองท่าไม้ ๕๑ ๑๘ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านทรัพย์แวง ๑๙๕ ๗๐ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองสังกะสี ๓๕ ๑๓ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านแขมโค้ง ๙๕ ๓๔ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านลานดอกไม้ ๗๐ ๒๕ 
รวม ๑,๑๑๗ ๔๐๐ 

 
  



๑๐๙ 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเชิงส ารวจ (Questionnaire) 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑)  ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 
ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

๑.๑) ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานวิจัย รายงานการประชุมต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย เพ่ือก าหนดนิยามตัว
แปรที่ใช้ศึกษาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยซึ่งได้นิยามตัวแปรที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดดังนี้  

๑.๒) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

๑.๓) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๔) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้ง
นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปร เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  

๑.๕) น าเครื่องมือที่ได้จากการไปทดลองแจก (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จ านวน ๓๐ ชุด มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๑.๖) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และน าไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๑.๗) รวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่เป็นเชิงสถิติ และ

สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาสู่กระบวนการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview 
Form) 

๒) ลักษณะของแบบสอบถำม 
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น เชิ งส ารวจ 

(Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบวิจัย โดยการสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น      
๔  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน ๖ ข้อ 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale)๒ จ านวน ๘๐ ข้อ ค าตอบมี ๕ ระดับ ดังนี้ 

                                                           
๒ Likert, Rensis, The Method of Constructing and Attitude Scale, Reading in 

Attitude Theory and Measurement, (Fishbeic, Matin, Ed. New York: Wiley & Son, 1970), pp. 90-95. 



๑๑๐ 

๕  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก  
๓  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  ประสิทธิผลการบริหารจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open ended Questions) จ านวน ๑ ข้อ 
 ๓) กำรตรวจสอบและหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนโดยได้น าแบบสอบถามหา
ค่าความเท่ียงตรง (Validity) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 

๓.๑) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
เครื่องมือที่ออกแบบไว้ 

๓.๒) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย 
  ๒.๑) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . เกียรติศักดิ์  สุข เหลือง ประธานหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒.๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  ๒.๓) ดร.ไอศูรย์  ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชร 
  ๒.๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒.๕) อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยก่อนน าไปใช้ เพ่ือพิจารณาทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดย
การวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อ และ
วัตถุประสงค์ (IOC : (The Index of Item Objective Congruence)) ที่มีเกณฑ์ในการพิจารณาให้
คะแนน ดังนี้ 



๑๑๑ 

+๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย  
  ๐ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย  
 -๑ หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์การวิจัย  
 

หลังจากนั้นน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตรของ 
Rainelle & Hamilton๓ มีสูตรการค านวณดังนี้  

ใช้สูตร   IOC  =  ∑R

N
 

IOC  คือ  ดัชนีความสอดคล้อง  
                                               (Index of Item – Objective Congruence) 

R  คือ  คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  
∑R  คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
N  คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

 เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือการวิจัยฉบับ
นี้ได้ค่า IOC  ทุกข้อ ซึ่งถือว่าเครื่องมือใช้ได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๖ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๕ รูป/คน มาเป็นข้อค าถาม ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุก
ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน และครอบคลุมวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
 ๓) หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด 
เ พ่ือหาค่ าความเชื่ อมั่ นด้ วยวิ ธีการหาค่าสั มประสิทธิ์ แอลฟาตามวิธี การของครอนบาค  

(α: Cornbrash’s Alpha Coefficient)๔ โดยเครื่องมือการวิจัยได้ค่าของแบบสอบถามเท่ากับ .๙๖๓
ซ่ึงถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือและสามารถน าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 
 ๔) น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๑) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ ฉบับ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทาง
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญ

                                                           
๓ Rainelle, R.J. and Hamilton, R.K. “On the Use Content Specialist’s in the Assessment 

of Criterion Reference Test Item Validity”, Dutch Journal of Educational Research, Vole 2, 
(1977): 49-60. 

๔ Cochran, W. G., Sampling Techniques, Third Edition, (New York: John Wiley & Sons, 
Inc, 1977), p. 200. 



๑๑๒ 

ในช่วงนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA), ทฤษฎีการมีส่วนร่วม, 
หลักปาปณิกธรรมในการบริหารจัดการประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในจังหวัดก าแพงเพชรและผลงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มี
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๔ วิธี คือ (๑) การสังเกต (Observation)  (๒) ต าราและเอกสาร (Texts & 
Documents) (๓) การสัมภาษณ์ (interviews)  (๔) การบันทึกวีดีทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ (Audio 
& video recording) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น
และมุมมองค่านิยมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ระบุไปถึงการบอกเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็น
ในบุคคลนั้น ๆ และที่ส าคัญการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต มา
พรรณนาได้  
  ๒) น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก
โดยการด าเนินการขั้นแรก คือ 
  ๑) น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ 
(Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
  ๒) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
   (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
   (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ตามเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นมีช่วงค่าเฉลี่ย 
การตอบที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ๕ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนดเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดเป็นข้อค าถามและการแปลความหมาย ดังนี้ 
 ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง       หมำยถึง 
 ๔.๕๐-๕.๐๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับ มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับ ปานกลาง 

                                                           

 
๕สุวิมล ว่องวาณิช, กำรวิจัยประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 

๒๕๕๙), หน้า ๒๓๐. 



๑๑๓ 

 ๑.๕๐-๒.๔๙ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับ น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  (๓) การทดสอบสมมติฐาน ข้อ ๑) การบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ข้อ ๒) การมีส่วนร่วมส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร และข้อ ๓) 
การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ๖ดังนี้ 
 ๑) ตรวจสอบการแจกแจงของกลุ่มประชากร (Normality) ด้วย วิธีการทดสอบ One 
Simple Kolmogorov- Simonov Test พบว่า มีค่า Z มีค่ามากกว่านัยส าคัญ ที่ .๐๕ แสดงว่า 
ข้อมูลมีการแจกแจงปกติเป็นไปตามข้อตกลง 
 ๒) ตรวจสอบความเป็น Linearity ดูความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงของตัวแปร ตรวจสอบ
จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ rxy พบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
 ๓) ตรวจสอบตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (Multicollinearity) พิจารณาจากค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐ พบว่า ค่า VIF ทุกสมมติฐานเป็นไปตามข้อ
ตกเบื้องต้น พิจารณาค่า Tolerance ซ่ึงพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง ๐ > ๑ พบว่า แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่
มีความสัมพันธ์กันเองเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
  ๓.๑) กราฟ Normal Prob. Plot มีการแจกแจงแบบปกติ มีการเรียงตัว
ใกล้เส้นตรงเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น 
  ๓.๒) มีตรวจสอบความคงที่ของความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน 
(Heteroscedasticity) โดยการพล๊อตกราฟระหว่างค่ามาตรฐานของเศษเหลือ (ei ) กับค่าประมาณ
ของตัวแปรตาม ถ้าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ กราฟที่ได้จะต้องต่างจากศูนย์
ไม่มากนักเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  
  ๓.๓) มีความแปรปรวนคงที่ โดยพิจารณาจากกราฟ Scatterplot 
ความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน (Autocorrelation) พิจารณาค่า Durbin-Watson ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 
๑.๕ – ๒.๕ สรุปได้ว่า ความคาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น  
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
coefficients) แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการคัดเลือก
                                                           

 ๖กัลยา วานิชย์บัญชา, กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๓๗๐. 



๑๑๔ 

แบบการผสมผสานระหว่างวิธีการคัดเลือกตัวแปรของ forward Selection และวิธีของ Backward 
elimination ร่วมเข้าด้วยกัน๗ ในขั้นแรกจะเลือกตัวแปรท านายที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัว
แปรตามสูงที่สุดเข้าสมการโดยวิธี forward Selection ถ้าไม่พบตัวแปรท านายใดผ่านเกณฑ์เข้า
สมการได้ก็แสดงว่า ไม่มีตัวแปรท านายใดมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการวิเคราะห์ก็จะต้องยุติ แต่
ถ้าหากมีตัวแปรท านายบางตัวผ่านเกณฑ์เข้าสมการได้ จะใช้วิธีการ forward Selection และวิธีการ 
Backward Selection คือ การน าตัวแปรท านายทั้งหมดที่ผ่านเข้าสมการพร้อมกันเพ่ือพิจารณาตัว
แปรท านายพร้อมกันทุกตัวที่จัดเข้าสมการก่อนหน้านี้ ตัวแปรท านายได้มีนัยส าคัญน้อย โดยพิจารณา
จากค่าสถิติค่า t ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติก็จะต้องถูกตัดออกจากสม แล้วสร้างสมการท านายในรูป
คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 
  (๔) ข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด น ามาจัดกลุ่มค าตอบวิเคราะห์รายข้อ
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) น าเสนอ
ข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบตาราง 
   ๓.๔) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended 
Question) วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบ
บริบทน าเสนอเป็นความเรียงประกอบตาราง  

๓.๔ ระยะที่ ๒ กำรออกแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ๓.๔.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญและผู้เชี่ยวชำญ  
  ๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants)  
  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยก าหนดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชน 
จ านวน ๒๐ รูป/ท่าน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่าง  ๆ 
และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อ
ขัดแย้ง หรือเห็นควรเพ่ิมเติมให้ชุดความรู้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวแปรศึกษา คือ ชุดความรู้
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้านรวมทั้งสิ้น ๒๐ รูป/ท่าน 
  ๑.๑) ด้านหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐลงสู่ เชิงพ้ืนที่ใน
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน ๕  ท่าน 
  ๑. นางณัฏฐ์พัชญาณ์  มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดแพงเพชร 
  ๒. นางโสภา บุญยืน  พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

                                                           

 
๗ยุทธ ไกยวรรณ์, กำรวิเครำะห์สถิติหลำยตัวแปรส ำหรับงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬา

ลงกรรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๕๑. 



๑๑๕ 

  ๓. นายณัฐพงษ์ ผิวบาง  พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๔. นายธีรพงศ์ เปรมปรี พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๕. นางสาวเกษร กันสุ่ม  พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๑.๒) ด้านผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
ท าหน้าที่ในการน าโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการกระจายการสนับสนุนให้แก่สมาชิกกองทุน จ านวน 
๕ ท่าน 
  ๑. นายสมพงษ์ เชี่ยวเขตวิทย์ ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน  
ต าบลวังชะพลู  อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๒. นายนฤมิตร ชัยภา ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบล
ถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๓. นายธนกร เกิดศรี เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบล
ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๔. นางสมพร จันทวิมล เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง 
ต าบลดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๕. นางกาญนา เอ่ียมแพร เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๑.๓) ด้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้ไดร้ับผลดีผลเสียจากการบริหารจัดการของ
กองทุนฯ จ านวน ๕ ท่าน 
  ๑. นางวิไลวรรณ  รัตนอุบล  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนอง
เหมือด ต าบลแสนตออ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๒.นายผดุงทรัพย์ พันธ์ศิลป์ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตออ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๓.นายเยื้อง  จันทน  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบล
แสนตอ   อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๔. นางจันทร์ทิพย์  เหมือนแสง  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะ
สามสิบ ต าบล   แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๕. นางจเร  บุญเนียม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๑.๔) ด้านนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ จ านวน ๕ ท่าน 
  ๑. ศ.ดร.กฤช  เพ่ิมทันจิตต์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  ๒. พระครูสิทธิวชิรธรรม เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๓. พระครูไพโรจน์วชิรากร เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร 
  ๔. ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๕. นายยศขจร ขันสิงหา ปราชญ์ชาวบ้านต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร 
  ๒) ผู้เชี่ยวชำญ (Expert) 
  ผู้วิจัยก าหนดการประชุมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐ นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์และพระพุทธศาสนา ประชาชน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องใน
ประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างรอบด้านด้วย
ความละเอียดลึกซ้ึง จ านวน ๑๓ ท่าน ประกอบด้วย 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผอ.หลักสูตร
บัณฑิตศึกษาฯ   
 ๒. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ นิยะมางกูล อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่าย
วิชาการ 
 ๕. ศาสตราจารย์ พล.ต.ท.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัต กะสังข์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๗. อาจารย์ ดร.สุริยา  รักษาเมือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๘. อาจารย์ ดร.กาญจนา ด าจุติ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๙. อาจารย์ ดร.รัฐพล  เย็นใจมา อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
 ๑๑. นางสาวปุณณา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  ส านักงานพัฒนาการ 
อ าเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๒. นายไพฑูรย์ อ่อนชื่น ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านรณชัย หมู่ที่๘ 
ต าบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
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 ๑๓ นางสาววีณา มั่นคง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านรณชัย หมู่ที่๘ ต าบล
เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
 ๓.๔.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ( Interview) 
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดที่จะน าไปใช้สัมภาษณ์ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นการรวบรวมขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการวิจัย โดย
ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประกอบการวิจัย ช่วยในการก าหนดประเด็นและตัวแปร
ที่จะศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้ง
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย 
 ๒) ก าหนดค าถามการวิจัย (Research Question) คือ ค าถามที่ต้องการค าตอบจากการ
วิจัยหรือเป็นสิ่งต้องตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
และเก่ียวเนื่องกันกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๓) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 ๔) สร้างแบบสัมภาษณ์จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด และข้อค้นพบจาก
ผลงานวิจัยในบริบทปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อมต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่
ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุน ข้อโต้แย้งต่างๆ ให้ละเอียด และเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์นี้ที่เป็นตัวแปรศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews Form) ตามกรอบปัจจัย
ที่ก าหนด แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสัมภาษณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยก าหนดการสร้างแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัว
แปรที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
  ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นค าถามที่เปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
  



๑๑๘ 

 ๓.๔.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ การศึกษา 
จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา คัมภีร์ ฉบับภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตาม
หลักพุทธธรรม 
 ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) หรือการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากเอกสาร หนังสือ ต าราที่เป็น
แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยการทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ตัวแปร
ที่ส่งผลต่อการจัดการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ มีวิธีการเก็บข้อมูลหลายแบบให้เลือกตาม
ความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการ และตามลักษณะของประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๓.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สถิติ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการรวบรวมผลจาก
แบบสอบถามในขั้นแรกเมื่อเริ่มท าการวิจัย โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประกอบการวิจัย ช่วยในการก าหนดประเด็นและตัวแปรที่จะศึกษา และจากการวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามในการสร้างแบบสัมภาษณ์รวมทั้งน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ด้วย 
 ๓.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants Interview) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดีที่สุดหรือมี
ความเกี่ยวข้องมากที่สุด โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน จ านวน ๒๐ รูป/ท่าน ที่ถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ๔) การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ตรวจสอบความเหมาะสมของกรอบแนวคิด
การวิจัยโดยการการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๓ ท่าน เพ่ือยืนยันต้นแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๕) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) ในการลงพ้ืนที่เพ่ือไปเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต (Observation) โดยการไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Observation) ผู้สังเกตจะต้องเฝ้ามองพฤติกรรมผู้ถูกสังเกตอยู่ห่าง ๆ โดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยสังเกตจากแบบแผนการกระท า สภาพสังคม ตลอดจนแนวคิด 
ทัศนคติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งนี้แล้วแต่การสังเกตซึ่งถ้าผู้ถูกสังเกตรู้ตัวก็จะท าให้ข้อมูลที่ได้
บิดเบือนไป ผู้วิจัยไม่ก าหนดเฉพาะเรื่องที่มุ่งจะสังเกตอย่างเดียว แต่จะท าการสั งเกตเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย จึงไม่สามารถก าหนดรูปแบบที่แน่นอนได้โดยไม่ต้องการให้ผู้ถูกสังเกตรู้สึก รบกวน
เพราะอาจท าให้พฤติกรรมผิดไปจากปกติได้ 



๑๑๙ 

 ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการ
ด าเนินการขั้นแรก คือ 
 ๑) น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ 
(Editing) แล้วด าเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส (Code Book) 
 ๒) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
  (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) 
  (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเทศบาลต าบลในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือหาค่าทางสถิติ ตามเกณฑ์การตัดสินระดับความคิดเห็นมีช่วงค่าเฉลี่ย การตอบที่
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ๘ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปก าหนดเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการ
ก าหนดเป็นข้อค าถามและการแปลความหมาย 
 ผลการท าวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) อย่างเป็นระบบ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการประมวลสังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ใหม่เพ่ือปรับปรุงการวิจัยให้เกิดความ
สมบูรณ์ถูกต้อง และเชื่อถือได้ และอธิบายผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลออกมาและสื่อให้ผู้อ่ืน
เข้าใจ 
 โดยผู้วิจัย จะน าข้อมูลจากผลการวิจัยในแต่ละขั้นตอน มาวิเคราะห์จัดรวบรวมข้อมูล
พร้อมอธิบายความหมายแล้วท าการสร้างข้อสรุป (Conclusions) ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากผลการวิจัยด้วยการวิเคราะห์โดยการจัดระบบ
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้การสรุปข้อมูลผลการวิจัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิด
ความสมบูรณ์สามารถน ามาตีความสร้างข้อสรุปจากผลการวิจัยสามารถสร้างรูปแบบเพ่ือน าเสนอ 
“ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร” ให้สามารถใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมได้ต่อไป ตามข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 

                                                           

 
๘สุวิมล ว่องวาณิช, กำรวิจัยประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็น, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 

๒๕๕๙), หน้า ๒๓๐. 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) เพ่ือ
น าเสนอต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลและท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน คือ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพดังนี้ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 ๔.๓ องค์ความรู้จากการวิจัย 
๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 ๔.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
รายได้ต่อเดือน ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  (n=๔๐๐) 

ล าดับ ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๑๓๒ ๓๓.๐ 
 หญิง ๒๖๘ ๖๗.๐ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

๒ อายุ   
 ต่ ากว่า ๒๕ ปี ๗ ๑.๘ 
 ๒๕ - ๓๕ ปี ๔๒ ๑๐.๕ 
 ๓๖ - ๔๕ ปี ๑๔๘ ๓๗.๐ 
 ตั้งแต่ ๔๖ ปีขึ้นไป ๒๐๓ ๕๐.๗ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
๓ ระดับการศึกษา   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๒๘ ๘๒.๐ 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๙ ๑๔.๗ 
 ระดับปริญญาตรี ๑๓ ๓.๓ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

๔ ความเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน   
 ผู้บริหาร ๙๕ ๒๓.๘ 
 สมาชิกกองทุน ๒๘๙ ๗๒.๒ 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ ๑๖ ๔.๐ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

๕ รายได้ต่อเดือน   
 ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท ๒๙๖ ๗๔.๐ 
 ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท ๙๒ ๒๓.๐ 
 ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท ๑๒ ๓.๐ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

๖ ระยะเวลาของการเป็นสมาชิก   
 ๑ – ๕ ปี ๖๙ ๑๗.๓ 
 ๖ – ๑๐ ปี ๑๑๐ ๒๗.๕ 
 ๑๑ – ๑๕ ปี ๑๘๙ ๔๗.๒ 
 ๑๖ – ๒๐ ปี ๓๐ ๗.๕ 
 ๒๑ ปี ขึ้นไป ๒ ๐.๕ 
 รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวน และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ คน สรุปได้ดังนี ้
 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๗.๐ และเพศชาย จ านวน ๑๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ตามล าดับ  
 ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ ๔๖ ปีขึ้นไป จ านวน ๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๗รองลงมามีอายุระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี จ านวน ๑๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ มีอายุระหว่าง ๒๕ 



๑๒๒ 

- ๓๕ ปี จ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ และมีอายุต่ ากว่า ๒๕ ปี จ านวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑.๘ ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๒๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๘๒.๐ รองลงมามีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ 
และมีระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓ ตามล าดับ 
 ด้านความเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุน จ านวน ๒๘๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ รองลงมาคือผู้บริหาร จ านวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และอ่ืน ๆ อีก 
จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามล าดับ 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๒๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๙๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ และมีรายได้ระหว่าง ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓.๐ ตามล าดับ 
 ด้านระยะเวลาของการเป็นสมาชิก พบว่า อันดับแรกอยู่ระหว่าง ๑๑ – ๑๕ ปี จ านวน 
๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒ รองลงมาคืออยู่ระหว่าง ๖ – ๑๐ ปี จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๕ อยู่ระหว่าง ๑ – ๕ ปี จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓ และเป็นสมาชิก ๒๑ ปี ขึ้นไป 
จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ตามล าดับ 
 ๔.๑.๒ ข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ การปรับปรุงงาน ซึ่งใช้เกณฑ์
การแปลผลดังนี้ 
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด 

 
  



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวม 
         (n=๔๐๐) 

ข้อ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
  S.D. การแปลผล 

๑ การวางแผน ๔.๐๙ .๔๕๓ มาก 
๒ การปฏิบัติงาน  ๔.๐๓ .๖๖๑ มาก 
๓ การตรวจสอบ  ๓.๙๙ .๓๒๕ มาก 
๔ การปรับปรุงงาน ๓.๘๖ .๒๗๑ มาก 
 ภาพรวมปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  ๓.๙๙ .๕๔๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .๕๔๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ รองลงมาคือ ด้านการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ การตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ และด้านการปรับปรุงงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (n=๔๐๐) 

ข้อ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ    
 ๑. การวางแผน 

  S.D. การแปลผล 
๑ 
๒ 

ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้าน 
ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสรรวงเงินกู้ของ
กองทุนหมู่บ้าน 

๓.๙๓ 
๔.๒๙ 

.๘๗๗ 

.๖๒๑ 
มาก 

มากที่สุด 

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือเตรียมรับการ
ตรวจสอบ 

๔.๐๗ .๖๔๓ มาก 

๔ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็น
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

๔.๐๒ .๕๗๗ มาก 

๕ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ืออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 

๔.๑๕ .๕๓๗ มาก 

 ภาพรวมการวางแผน ๔.๐๙ .๔๕๓ มาก 
 ๒. การปฏิบัติงาน    
๖ ท่านมีการการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ต่อเนื่อง

ยาวนานไม่เบื่อหน่าย 
๓.๙๙ .๕๐๖ มาก 

๗ ท่านมีการปฏิบัติงานด้วยความสม่ าเสมอ ๓.๙๙ .๖๒๓ มาก 



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 
๘ ท่านมีการปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย ๔.๐๒ .๗๗๙ มาก 
๙ ท่านมีการปฏิบัติที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้ง

งานโดยยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง 
๔.๐๕ .๘๗๔ มาก 

๑๐ ท่านปฏิบัติงานด้วยความอดทนและตั้งใจฝึกฝน เพ่ือ
พัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 

๔.๑๑ .๙๐๕ มาก 

 ภาพรวมการปฏิบัติงาน  ๔.๐๓ .๖๖๑ มาก 
 ๓. การตรวจสอบ    
๑๑ ท่านมีการไตร่ตรองหาข้อดี ข้อด้อย ในการปฏิบัติงาน

ทุกครั้งเพ่ือเป็นแนวทางครั้งต่อไป  
๓.๙๒ .๖๖๗ มาก 

๑๒ ท่านไตร่ตรองคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และ
แก้ไข ปัญหาที่เกิดข้ึนด้วยเหตุและผล 

๓.๘๙ .๕๒๖ มาก 

๑๓ ท่านมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา 

๔.๑๑ .๔๗๘ มาก 

๑๔ ท่านมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบ
และข้ันตอนที่ชัดเจน 

๔.๐๘ .๒๗๕ มาก 

๑๕ ท่านมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๓.๙๖ .๔๗๖ มาก 

 ภาพรวมการตรวจสอบ  ๓.๙๙ .๓๒๕ มาก 
ข้อ ๔. การปรับปรุงงาน 

  S.D. การแปลผล 
๑๖ ท่านรับรู้ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุน

หมู่บ้านและน าผลการประเมินมาปรับใช้ในการ
ด าเนินงาน 

๓.๙๘ .๓๒๓ มาก 

๑๗ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงและร่วม
ปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามผลการ
ประเมิน 

๔.๐๐ .๐๐๐ มาก 

๑๘ ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
การปฏิบัติงานของของกองทุนหมู่บ้านตามผลการ
ประเมิน 

๓.๖๘ .๔๖๖ มาก 

๑๙ ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานปรับปรุงงานที่ได้รับ
การตรวจสอบแล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓.๗๕ .๖๑๔ มาก 



๑๒๕ 

๒๐ ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการวาง
แผนการด าเนินงานครั้งต่อไปเพ่ือพัฒนาการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน 

๓.๘๙ .๕๑๗ มาก 

 ภาพรวมการปรับปรุงงาน ๓.๘๖ .๒๗๑ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการได้ผลดังนี้ 
 ๑. ด้านการวางแผน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสรรวงเงินกู้ของ
กองทุนหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ืออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ และท่านมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗  
 ๒. ด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ เมื่อ
พิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านปฏิบัติงานด้วยความอดทนและตั้งใจฝึกฝน 
เพ่ือพัฒนาทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ รองลงมาคือท่านมีการปฏิบัติที่ไม่
ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้งงานโดยยึดหลักความส าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ 
และท่านมีการปฏิบัติงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๒   
 ๓. การตรวจสอบ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีการตรวจสอบข้อบกพร่องของการปฏิบัติงานอยู่
ตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ รองลงมาคือท่านมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ และท่านมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ 
 ๔. การปรับปรุงงาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖ เมื่อ
พิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงและร่วม
ปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านตามผลการประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ รองลงมาคือ
ท่านรับรู้ผลการประเมินการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและน าผลการประเมินมาปรับใช้ในการ
ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ และท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการวางแผนการ
ด าเนินงานครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ 
  



๑๒๖ 

 ๔.๑.๓ ข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วม 
 ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล ซึ่งใช้เกณฑ์การแปล
ผลดังนี้  
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วมในภาพรวม (n=๔๐๐) 

ข้อ ปัจจัยการมีส่วนร่วม  
  S.D. การแปลผล 

๑ ร่วมคิด  ๓.๙๙ .๔๘๑ มาก 
๒ ร่วมท า ๓.๖๕ .๕๓๒ มาก 
๓ ร่วมรับผลประโยชน์ ๓.๘๓ .๕๗๗ มาก 
๔ ร่วมการประเมินผล ๓.๙๔ .๕๒๖ มาก 
 ภาพรวมปัจจัยการมีส่วนร่วม  ๓.๘๕ .๕๖๒ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ปัจจัยการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๓.๘๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .๕๖๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ ด้านร่วมคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ รองลงมาคือ ด้านร่วมการ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ และด้านร่วมท า 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วม  (n=๔๐๐) 

ข้อ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม    
 ๑. ร่วมคิด 

  S.D. การแปลผล 
๑ ท่านมีส่วนในการประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่มี

ความจ าเป็นในการพัฒนา 
๔.๐๓ .๓๙๓ มาก 

๒ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๔.๐๔ .๕๕๔ มาก 

๓ ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาความต้องการ ๓.๙๖ .๗๔๐ มาก 
๔ ท่านมีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนา ๓.๙๘ .๗๑๑ มาก 

 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วม (ต่อ) (n=๔๐๐) 
๕ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา

และความต้องการในการจัดท าแผน 
๓.๙๖ .๕๙๗ มาก 

 ภาพรวมร่วมคิด  ๓.๙๙ .๔๘๑ มาก 
 ๒. ร่วมท า     
๖ ท่านได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ/กิจกรรม ๓.๙๖ .๗๔๐ มาก 
๗ ท่านได้เข้ารับการอบรมความรู้เพื่อเพ่ิมทักษะในการ

พัฒนาอาชีพ 
๓.๕๖ .๘๐๕ มาก 

๘ ท่านมีส่วนร่วมในการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้
บุคคลอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

๓.๔๘ .๖๔๕ มาก 

๙ ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ประกอบอาชีพ 

๓.๖๕ .๖๔๘ มาก 

๑๐ ท่านมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ๓.๖๑ .๗๑๔ มาก 
 ภาพรวมร่วมท า ๓.๖๕ .๕๓๒ มาก 
 ๓. ร่วมรับผลประโยชน์    
๑๑ ท่านมีการจัดสวัสดิการหรือการสนับสนุนการท างาน

ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
๓.๖๕ .๗๖๔ มาก 

๑๒ ท่านมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในหมู่ผู้ร่วมงานด้วย
การแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้มาโดยชอบธรรม 

๓.๗๐ .๖๙๔ มาก 

๑๓ ท่านมีการจัดสรรงบประมาณย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ๓.๙๒ .๖๕๙ มาก 
๑๔ ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยส านึกใน

ความรับผิดชอบ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 
๓.๙๖ .๗๔๐ มาก 

๑๕ ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

๓.๙๕ .๖๘๘ มาก 

 ภาพรวมร่วมรับผลประโยชน์ ๓.๘๓ .๕๗๗ มาก 
 ๔. ร่วมประเมินผล   S.D. การแปลผล 
๑๖ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมและ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

๓.๙๗ .๗๔๗ มาก 

๑๗ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการ 

๓.๘๘ .๗๖๑ มาก 

 



๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลปัจจัยการมีส่วนร่วม (ต่อ) (n=๔๐๐) 
๑๘ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการกระจายเงินกู้

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๓.๙๔ .๖๔๐ มาก 

๑๙ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 

๓.๙๘ .๖๑๓ มาก 

๒๐ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการ 

๓.๙๒ .๖๔๙ มาก 

 ภาพรวมร่วมประเมินผล ๓.๙๔ .๕๒๖ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมได้ผลดังนี้ 
 ๑. ร่วมคิด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ เมื่อพิจารณาข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานของ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ รองลงมาคือ ท่านมีส่วนในการประชุมเพ่ือ
น าเสนอเรื่องต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ และท่านมีส่วนร่วมในการ
คิดและก าหนดแนวทางพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ 
 ๒. ร่วมท า พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ เมื่อพิจารณาข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๖รองลงมาคือท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๖๕ และท่านมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๑  
 ๓. ร่วมรับผลประโยชน์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ เมื่อ
พิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ส านึกในความรับผิดชอบ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ รองลงมาคือท่านมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ และท่าน
มีการจัดสรรงบประมาณย่างเป็นธรรมและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒  
 ๔. ร่วมประเมินผล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔ เมื่อพิจารณา
ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการ
บริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ รองลงมาคือท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๗ และท่านมีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการกระจายเงินกู้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๔   
  



๑๒๙ 

 ๔.๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  
 ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน ์จัดการดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้  
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด 
ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมใน

ภาพรวม         (n=๔๐๐) 

ข้อ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
  S.D. การแปลผล 

๑ มีวิสัยทัศน์ ๔.๑๕  .๓๓๔ มาก 
๒ จัดการดี  ๓.๙๖ .๒๗๗ มาก 
๓ มีมนุษย์สัมพันธ์ ๔.๑๘ .๔๐๑ มาก 
 ภาพรวมการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  ๔.๐๙ .๓๘๕ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่า การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .๕๖๒ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ และจัดการดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม  
          (n=๔๐๐) 

ข้อ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม    
 ๑. มีวิสัยทัศน์ 

  S.D. การแปลผล 
๑ ท่านมีการก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานขององค์กร 

โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ 

๔.๑๖ .๕๘๘ มาก 

๒ ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความพอใจในงานที่
ปฏิบัติอยู่ 

๔.๑๔ .๕๖๑ มาก 

๓ ท่านมีแนวความคิดท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต
ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะประสบความส าเร็จ 

๔.๑๑ .๔๗๖ มาก 



๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม (ต่อ) 
๔ ท่านมีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติ

ที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และความรู้
ความสามารถ 

๔.๑๘ .๓๘๐ มาก 

๕ ท่านมีการวางแผนการด าเนินการและพอใจในการ
บริหารจัดการที่เป็นอยู่ 

๔.๑๗ .๕๗๘ มาก 

 ภาพรวมมีวิสัยทัศน์ ๔.๑๕  .๓๓๔ มาก 
 ๒. จัดการดี    
๖ ท่านมีการสนับสนุนโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ

เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ดี 
๔.๒๒ .๕๐๑ มากที่สุด 

๗ ท่านมีทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในร่วมกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 

๓.๙๔ .๗๕๕ มาก 

๘ ท่านมีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

๓.๕๙ .๖๙๙ มาก 

๙ ท่านมีเทคนิคและความถนัดในงานที่ท า มีความพร้อม
ในการท างานตลอดเวลาและมีประสบการณ์ 

๓.๘๕ .๖๒๙ มาก 

๑๐ ท่านมีความพยายามในการที่จะบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.๒๑ .๕๗๓ มากที่สุด 

 ภาพรวมจัดการดี  ๓.๙๖ .๒๗๗ มาก 
 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์    
๑๑ ท่านมีความกระตือรือร้นพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าที่

ถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

๔.๒๘ .๖๒๗ มากที่สุด 

๑๒ ท่านมีการยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างาน 

๔.๓๒ .๗๒๖ มากที่สุด 

๑๓ ท่านมีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นใน
งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่ 

๔.๑๕ .๖๘๙ มาก 

๑๔ ท่านมีการให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส  ๔.๑๐ .๔๖๕ มาก 

๑๕ ท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกๆ คนที่ท างานร่วมกันไม่
ทอดทิ้งกันจนกว่างานจะส าเร็จ 

๔.๐๔ .๕๕๖ มาก 

 ภาพรวมมีมนุษย์สัมพันธ์ ๔.๑๘ .๔๐๑ มาก 



๑๓๑ 

 จากตารางที่ ๔.๗ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ได้ผลดังนี้ 
 ๑. มีวิสัยทัศน ์พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ เมื่อพิจารณาข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติที่เหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่ และความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ รองลงมาคือท่านมีการวาง
แผนการด าเนินการและพอใจในการบริหารจัดการที่เป็นอยู่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ และท่านมีการ
ก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานขององค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ 
 ๒. จัดการดี พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ เมื่อพิจารณาข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีการสนับสนุนโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานที่ดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๒ รองลงมาคือท่านมีความพยายามในการที่
จะบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๑ และท่านมีทักษะความ
เข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔    
 ๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ เมื่อพิจารณาข้อ
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ ท่านมีการยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ รองลงมาคือท่านมีความกระตือรือร้นพร้อมให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่องเพ่ือการบริหารจัดการ  อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘ และท่านมีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ 
 

๔.๑ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔.๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  ประกอบด้วย การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีด
ความสามารถ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เกิดศักยภาพ/
ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งใช้เกณฑ์การแปลผลดังนี้  
 ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด 
 ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง มาก 
 ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง 
 ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง น้อย 
 ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด 
  



๑๓๒ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวม      (n=๔๐๐) 

ข้อ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

  S.D. การแปลผล 

๑ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน ๔.๐๕ .๓๓๓ มาก 
๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ๔.๐๓ .๖๖๑ มาก 
๓ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง ๓.๗๓ .๔๐๑ มาก 
๔ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ๓.๘๒ .๓๘๓ มาก 
๕ เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน ๓.๙๑ .๒๗๓ มาก 
 ภาพรวมประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง  
๓.๘๙ .๔๘๒ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .๔๘๒ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยพบผลการศึกษาคือ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ รองลงมาคือ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๓ เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ กระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ และเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๓ ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านพบผลการศึกษาดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง       (n=๔๐๐) 

ข้อ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

   

 ๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน 
  S.D. การแปลผล 

๑ กองทุนหมู่บ้าน จ านวนเงินกองทุนเพียงพอกับความ
ต้องการกู้ของสมาชิก 

๓.๘๗ .๖๖๐ ปานกลาง 

๒ กองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนที่เปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนสามารถเข้าถึงในการกู้ยืมได้มากข้ึน 

๓.๙๕ .๖๓๓ ปานกลาง 

๓ กองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับคน
ในหมู่บ้านสร้างรายได้และสร้างงาน ลดรายจ่าย
บรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็น 

๔.๐๙ .๔๖๑ มาก 



๑๓๓ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ต่อ)     (n=๔๐๐) 

๔ กองทุนหมู่บ้าน มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิก
กองทุนอย่างเป็นธรรม 

๔.๑๘ .๓๘๐ มาก 

๕ กองทุนหมู่บ้าน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่
กรรมการกองทุนก าหนดอย่างมีความเหมาะสม 

๔.๑๖ .๓๖๗ มาก 

 ภาพรวมการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการ
ลงทุน 

๔.๐๕ .๓๓๓ มาก 

 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
  S.D. การแปลผล 

๖ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมก าหนดระเบียบข้อบังคับ
กองทุน 

๔.๑๖ .๕๗๐ มาก 

๗ คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดให้มีการประชุมหรือเวที
ประชาคมของสมาชิกเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนด
อนาคตของชุมชนและแนวทางในการบริหารกองทุน 

๔.๐๘ .๖๓๐ มาก 

๘ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับข้าราชการเอกชน
และประชาสังคมในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่
สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน 

๓.๙๒ .๔๘๗ มาก 

๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าให้เกิดการเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับระหว่างชุมชน ราชการ 
เอกชน 

๓.๖๙ .๔๖๓ มาก 

๑๐ กองทุนหมู่บ้านท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนเริ่มจากร่วมรับรู้ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ร่วมรับ
ผลประโยชน ์

๓.๗๔ .๔๔๑ มาก 

 ภาพรวมส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ๔.๐๓ .๖๖๑ มาก 
 ๓. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเอง    
๑๑ กองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนที่ท าให้สมาชิก

กองทุนมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ 
๓.๗๑ .๔๕๕ มาก 

๑๒ กองทุนหมู่บ้านช่วยให้สมาชิกในองทุนมีอัตราการว่า
งานลดลง 

๓.๙๓ .๖๗๐ มาก 

 



๑๓๔ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ต่อ)     (n=๔๐๐) 

๑๓ กองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกในกองทุนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 

๓.๙๐ .๖๙๒ มาก 

๑๔ กองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกกองทุนมีการพัฒนาอาชีพ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓.๖๕ .๖๒๓ มาก 

๑๕ กองทุนหมู่บ้านช่วยลดภาระการกู้เงินทุนนอกระบบ ๓.๔๗ .๔๙๙ มาก 
 ภาพรวมเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเอง ๓.๗๓ .๔๐๑ มาก 
 ๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก    
๑๖ กองทุนหมู่บ้านมีการการเสริมสร้างเศรษฐกิจของ

ประชาชนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น 
๓.๖๘ .๔๖๗ มาก 

๑๗ กองทุนหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยสูงจาก
เงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือน 

๓.๙๙ .๖๑๙ มาก 

๑๘ กองทุนหมู่บ้านสามารถท าให้ในชุมชนมีเงินออมมากข้ึน
จากการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 

๓.๗๖ .๖๘๙ มาก 

๑๙ กองทุนหมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้มีความเป็นธรรม
เหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ 

๓.๗๙ .๕๙๙ มาก 

๒๐ การด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านสามรถช่วยลดปัญหา
อาชญากรรมในสังคมได้ 

๓.๙๐ .๔๖๕ มาก 

 ภาพรวมกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ๓.๘๒ .๓๘๓ มาก 
 ๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนใน

หมู่บ้าน 
   

๒๑ กองทุนหมู่บ้านสามารถท าให้สมาชิกกองทุนมีอาชีพ
และรายได้ดีขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ 

๓.๗๓ .๔๔๖ มาก 

๒๒ กองทุนหมู่บ้านสามารถท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๘๕ .๕๖๓ มาก 

๒๓ กองทุนหมู่บ้านจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ๔.๐๒ .๕๘๑ มาก 
๒๔ กองทุนหมู่บ้านจัดให้มีการจัดสวัสดิการ ๓.๙๘ .๓๒๓ มาก 

๒๕ กองทุนหมู่บ้านมีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานของคนและกลุ่มต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๐๐ .๔๓๖ มาก 

 ภาพรวมเกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน ๓.๙๑ .๒๗๓ มาก 
 



๑๓๕ 

 จากตารางที่ ๔.๙ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผลดังนี้  
 ๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน มีการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกกองทุนอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ รองลงมาคือกองทุน
หมู่บ้าน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กรรมการกองทุนก าหนดอย่างมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๑๖ และกองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับคนในหมู่บ้านสร้างรายได้และ
สร้างงาน ลดรายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๙  
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๖ รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดให้มีการประชุมหรือเวทีประชาคมของสมาชิกกองทุน
เพ่ือให้มสี่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของชุมชนและแนวทางในการบริหารกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๘ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับข้าราชการเอกชนและประชาสังคมในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒    
 ๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๗๓ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านช่วยให้สมาชิกในองทุนมี
อัตราการว่างานลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกในกองทุนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ และกองทุน
หมู่บ้านหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนที่ท าให้สมาชิกกองทุนมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๑ 
 ๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๘๒ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงจากเงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ รองลงมาคือการด าเนินการ
ของกองทุนหมู่บ้านสามรถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ และกองทุน
หมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้มีความเป็นธรรมเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙  
 ๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านจัดให้มี
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดความเอ้ืออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีค่าเฉลี่ย



๑๓๖ 

เท่ากับ ๔.๐๒ รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านมีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคน
และกลุ่มต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และกองทุน
หมู่บ้านจัดให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๘  
 ๔.๑.๖ การทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการการปฏิบัติตาม
หลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และการการปฏิบัติตามหลักธรรม
ทุติยปาปณิกสูตรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชรใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) แบบ stepwise โดยผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ตามข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอนเพ่ือทดสอบว่าตัวแปร
ทุกตัวจะไม่มีความสัมพันธ์กันเองสูงเพ่ือป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ภายในของตัวแปรพยากรณ์ 
(Multicollinearity) โดยพิจารณาค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance) เกณฑ์ที่ใช้คือต้องมากกว่า 
๐.๑๙ ค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor (VIF)) เกณฑ์ที่ใช้คือ ต้องไม่
เกิน ๕.๓ ผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๐-๔.๑๑   
ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรสังเกตได้ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร (n=๔๐๐) 

 x๑ x๒ x๓ x๔ TotalX๑ x๕ x๖ x๗ x๘ TotalX๒ 
x๑ ๑.๐๐๐          
x ๒ .๔๗๓** ๑.๐๐๐         
x๓ .๒๕๕** .๗๑๙** ๑.๐๐๐        
x๔ .๕๑๘** .๘๙๔** .๗๑๕** ๑.๐๐๐       
TotalX๑ .๕๕๖** .๙๐๘** .๗๕๕** .๙๑๑** ๑.๐๐๐      
x๕ .๑๙๕** .๕๕๒** .๕๕๗** .๕๗๙** .๕๗๙** ๑.๐๐๐     
x๖ .๓๖๒** .๖๘๗** .๔๘๘** .๕๘๗** .๕๙๗** .๕๘๖** ๑.๐๐๐    
x๗ .๔๙๖** .๙๒๒** .๘๐๗** .๙๐๒** .๙๔๙** .๕๕๖** .๕๙๙** ๑.๐๐๐   
X๘ -.๐๐๓ .๓๘๖** .๖๓๘** .๔๓๖** .๔๒๓** .๖๑๕** .๒๖๑** .๓๙๙** ๑.๐๐๐  
TotalX๒ .๓๗๕** .๖๗๘** .๕๖๑** .๗๔๓** .๗๒๑** .๘๑๗** .๖๗๘** .๗๐๒** .๔๔๖** ๑.๐๐๐ 
X๙ .๐๙๖* .๑๖๘** .๓๘๕** .๒๐๖** .๒๖๙** .๓๖๖** .๑๐๙** .๒๐๔** .๖๐๕** .๑๘๗** 
x๑๐ .๗๗๗** .๕๓๐** .๓๔๖** .๕๔๓** .๕๗๗** .๒๐๖** .๓๓๒** .๕๕๔** .๐๘๒* .๓๗๔** 



๑๓๗ 

x๑๑ .๔๑๖** .๓๑๐** .๐๕๔ .๒๔๘** .๓๐๔** -.๐๑๕ .๐๐๓ .๓๑๖** -.๑๗๒** .๑๒๘** 
TotalX๓ .๔๐๔** .๒๕๕** .๑๑๖** .๒๓๔** .๒๖๓** .๑๕๐** -.๐๐๘ .๒๗๔** -.๐๑๓ .๑๖๒** 
y๑ .๓๓๕** .๓๘๗** .๔๓๖** .๔๔๕** .๔๕๖** .๘๕๘** .๕๕๔** .๔๓๑** .๕๑๒** .๗๑๘** 
y๒ .๔๗๓** ๑.๐๐๐** .๗๑๙** .๘๙๔** .๙๐๘** .๕๕๒** .๖๘๗** .๙๒๒** .๓๘๖** .๖๗๘** 
y๓ -.๒๓๖** .๑๙๗** .๔๖๑** .๑๖๓** .๑๓๓** .๕๘๒** .๔๐๖** .๒๐๖** .๖๓๒** .๓๗๒** 
y๔ .๐๕๕ .๓๖๕** .๓๙๕** .๓๒๓** .๓๑๘** .๗๘๑** .๖๔๐** .๓๕๔** .๕๐๘** .๕๖๖** 
y๕ .๒๐๑** .๑๓๓** .๐๕๗ -.๐๔๑ .๐๖๖ .๐๖๓ .๔๖๔** .๑๐๑* -.๐๘๕* .๐๙๑* 
TotalY .๑๙๒** .๕๔๗** .๔๓๓** .๔๘๘** .๔๓๗** .๗๑๑** .๗๖๑** .๕๐๙** .๔๕๔** .๗๑๖** 

 x๙ x๑๐ x๑๑ TotalX๓ y๑ y๒ y๓ y๔ y๕ TotalY 
X๙ ๑.๐๐๐          
x๑๐ .๑๙๔** ๑.๐๐๐         
x๑๑ .๑๗๕** .๖๕๙** ๑.๐๐๐        
TotalX๓ .๓๗๙** .๖๓๖** .๘๕๙** ๑.๐๐๐       
y๑ .๕๐๔** .๓๖๙** .๐๘๐* .๒๔๖** ๑.๐๐๐      
y๒ .๑๖๘** .๕๓๐** .๓๑๐** .๒๕๕** .๓๘๗** ๑.๐๐๐     
y๓ .๒๗๘** -.๒๘๐** -.๔๖๑** -.๓๐๐** .๔๕๐** .๑๙๗** ๑.๐๐๐    
y๔ .๒๐๖** -.๐๓๖ -.๓๑๑** -.๑๓๘** .๖๗๗** .๓๖๕** .๗๖๔** ๑.๐๐๐   
y๕ -.๐๖๔ -.๐๒๒ -.๐๙๐* -.๐๔๔ .๒๑๓** .๑๓๓** .๑๐๔* .๒๑๑** ๑.๐๐๐  
TotalY .๑๒๐** .๑๔๕** .๑๐๗** .๑๘๖** .๕๙๗** .๕๔๗** .๕๙๓** .๘๓๖** .๓๙๓** ๑.๐๐๐ 
 

 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบว่า การมีส่วนร่วม (TotalX2) มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร (TotallY) ในระดับสูง 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .๗๑๖ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ โดยเรียงล าดับดังนี้ ร่วมท า 
(r=.๗๖๑) ร่วมคิด (r=.๗๑๑) ร่วมรับผลประโยชน์ (r=.๕๐๙) และร่วมประเมินผล (r=.๔๕๔) รองลงมาคือ
การบริหารจัดการ (TotalX1) มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร (TotallY) ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .๔๓๗ ส่วนการปฏิบัติตามหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรพบว่ามี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร (TotallY) ในระดับต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .๐๑ 
  



๑๓๘ 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่า Tolerance และค่า Variance Inflation Factor ของการบริหารจัดการ การมี
ส่วนร่วม และการปฏิบัติตามหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตรในแต่ละด้าน (n=๔๐๐) 

การบริหารจัดการ  
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 
๑. การวางแผน .๒๙๒ ๓.๔๓๐ 
๒. การปฏิบัติงาน .๐๘๘ ๑๑.๓๘๑ 
๓. การตรวจสอบ .๑๑๐ ๙.๐๘๒ 
๔. การปรับปรุงงาน .๐๘๑ ๑๒.๓๑๖ 
การมีส่วนร่วม   
๑. ร่วมคิด .๑๖๕ ๖.๐๖๗ 
๒. ร่วมท า .๒๓๐ ๔.๓๕๖ 
๓. ร่วมรับผลประโยชน์ .๒๕๖ ๓.๙๐๗ 
๔. ร่วมประเมินผล .๒๖๙ ๓.๗๒๑ 
การปฏิบัติตามหลักธรรมทุติยปาปณิกสูตร   
๑. มีวิสัยทัศน์ .๙๒๗ ๑.๐๗๙ 
๒. จัดการดี .๓๙๕ ๒.๕๓๔ 
๓. มีมนุษย์สัมพันธ์ .๔๐๔ ๒.๔๗๓ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบว่า ดัชนีบอกภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ค่าความคงทนของการยอมรับ 
(Tolerance) ได้ค่าระหว่าง ๐.๐๘๑-๐.๙๒๗ ซึ่งมีตัวแปร ๓ ตัวแปรที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขประกอบด้วย 
การปฏิบัติงาน (.๐๘๘) การตรวจสอบ (.๑๑๐) การปรับปรุงงาน (.๐๘๑) ส่วนตัวแปรอ่ืนเป็นไปตาม
เงื่อนไข และค่าปัจจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (Variance Inflation Factor (VIF)) มีค่า
ระหว่าง ๑.๐๗๙-๑๒.๓๑๖ ซึ่งมีตัวแปร ๓ ตัวแปรที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขประกอบด้วย การปฏิบัติงาน 
(๑๑.๓๘๑) การตรวจสอบ (๙.๐๘๒) การปรับปรุงงาน (๑๒.๓๑๖) ส่วนตัวแปรอ่ืนเป็นไปตามเงื่อนไข 
และสามารถวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ ๑ การบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 



๑๓๙ 

(Multiple Regressions) แบบ stepwise โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบ การปรับปรุงงาน 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว่า เมื่อท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส่ตัวแปรอิสระจ านวน ๔ ตัวแปร แล้วสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปรใดบ้างที่ ส่งผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที ่๔.๑๐ 
 

ตารางที่ ๔.๑๒ แสดงการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร     (n=๔๐๐) 

ตัวแปรการบริหารงาน B Std. Error Beta t Sig. 
การวางแผน -.๐๒๗ .๐๓๐ -.๐๓๘ -.๙๐๔  .๓๖๖ 
การปฏิบัติงาน  .๔๗๙ .๐๓๑ .๙๘๐ ๑๕.๓๘๕ .๐๐๐*** 
การตรวจสอบ -.๘๒๔ .๐๘๘ -.๖๙๐ -๙.๓๖๐ .๐๐๐*** 
การปรับปรุงงาน .๖๐๑ .๐๔๙ .๖๐๕ ๑๒.๒๒๖ .๐๐๐*** 

ค่าคงท่ี ๒.๗๕๕ .๑๘๑  ๑๕.๒๓๔ .๐๐๐*** 

Multiple R  = .๘๙๕e    R Square = .๘๐๐   Adjusted R Square = .๗๙๙   Std. Error = .
๑๔๕๐๕ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่าการบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน  

ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๘๙๕ ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๘๐๐ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted 
R Square) เท่ากับ .๗๙๙ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .
๑๔๕๐๕ 

แสดงว่า การบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน 
สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๐.๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน สามารถ
ท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อย
ละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการตรวจสอบ สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถ
ท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕  



๑๔๐ 

 สมมติฐานที่ ๒ การมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regressions) แบบ stepwise โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว่า เมื่อท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter โดยใส่ตัวแปรอิสระจ านวน ๔ ตัวแปร แล้วสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปรใดบ้างที่ ส่งผลต่อตัวแปรตาม
อย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที ่๔.๑๑ 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ แสดงการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร     (n=๔๐๐) 

ตัวแปรการมีส่วนร่วม B Std. Error Beta t Sig. 
ร่วมคิด .๓๙๕ .๐๑๐ .๖๕๐ ๔๐.๓๔๗ .๐๐๐*** 
ร่วมท า  .๑๙๙ .๐๐๙ .๓๒๕ ๒๑.๗๙๗ .๐๐๐*** 
ร่วมรับผลประโยชน ์ .๐๖๒ .๐๑๓ .๐๙๓ ๔.๘๗๔ .๐๐๐*** 
ร่วมประเมินผล .๐๓๑ .๐๐๙ .๐๕๕ ๓.๖๑๖ .๐๐๐*** 

ค่าคงท่ี ๑.๓๑๔ .๐๒๑  ๖๑.๒๕๔ .๐๐๐*** 

Multiple R  = .๙๘๘d    R Square = .๙๗๖   Adjusted R Square = .๙๗๖   Std. Error = .
๐๔๙๘๙ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑   
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่าการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน  

ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๙๘๘ ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๙๗๖ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted 
R Square) เท่ากับ .๙๗๖ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .
๐๔๙๘๙  



๑๔๑ 

แสดงว่า การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 
สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๗.๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่วมคิด สามารถท านาย
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ร้อยละ 
๖๕.๐ รองลงมาคือร่วมท า สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕  

สมมติฐานที่ ๓ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

ในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) แบบ stepwise โดยมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ มีวิสัยทัศน์ 
จัดการด ีมีมนุษยสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือพิจารณาว่า เมื่อท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) แบบ stepwise โดยใส่ตัวแปรอิสระจ านวน ๓ ตัวแปร แล้ว
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้ร้อยละเท่าใด และมีตัวแปรใดบ้างที่ส่งผลต่อตัวแปร
ตามอย่างมีนัยส าคัญ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที ่๔.๑๒  
ตารางที่ ๔.๑๔ แสดงการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร   (n=๔๐๐) 

ตัวแปรการปฏิบัติตามหลัก
ปาปณิกธรรม 

B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

มีวิสัยทัศน์ .๓๙๔ .๐๓๔ .๔๐๘ ๑๑.๕๒๙  .๐๐๐*** 
จัดการด ี ๑.๐๑๙ .๐๖๓ .๘๗๓ ๑๖.๐๙๙ .๐๐๐*** 
มีมนุษยสัมพันธ์ -.๖๗๓ .๐๔๓ -.๘๓๔ -๑๕.๕๗๖ .๐๐๐*** 

ค่าคงท่ี ๑.๐๔๔ .๑๘๖  ๕.๖๐๖ .๐๐๐*** 

Multiple R  = .๗๓๕c    R Square = .๕๔๑   Adjusted R Square = .๕๓๗   Std. Error = .
๒๑๙๙๖ 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
*** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่าการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีวิสัยทัศน์  



๑๔๒ 

ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๗๓๕ ค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๕๔๑ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted 
R Square) เท่ากับ .๕๓๗ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .
๒๑๙๙๖  

แสดงว่า การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมซึ่งประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๕๔.๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจัดการดี สามารถ
ท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อย
ละ ๘๗.๓ รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถ
ท านายได้ร้อยละ ๔๐.๘ 
 สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การบริหารงาน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๐.๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการตรวจสอบ สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ 
และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕  
  การมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 
สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๗.๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่วมคิด สามารถท านาย
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ร้อยละ 
๖๕.๐ รองลงมาคือร่วมท า สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕  
  การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม ประกอบด้วย มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๕๔.๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจัดการดี สามารถท านาย
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  ได้ร้อยละ 
๘๗.๓ รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถท านาย
ได้ร้อยละ ๔๐.๘ 

  



๑๔๓ 

๔.๒ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๔.๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑) ด้านการวางแผน 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯที่วางไว้ 
ผลจากการสัมภาษณ์ดังนี้  
 ๑) กองทุนต้องมีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุนเพ่ือให้สมาชิกปฏิบัติข้อบังคับของ
กองทุน๑  
 ๒) คณะกรรมการกองทุน จะต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง๒  
 ๓) จะต้องมีการประชุมระหว่างสมาชิกของกองทุนกับคณะกรรมการให้มากข้ึน๓  
 ๔) ต้องมีการวางแผนเพ่ือสร้างเงินทุนเวียนประกอบอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ
สมาชิกและมีเงินออมแต่ละปี๔  
 ๕) ประธานและคณะกรรมการ ต้องก าหนดเรื่องวางเป้าหมายให้ชัดเจน ก าหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนต่องานที่ท า๕  
 ๖) มีการวางแผนในการศึกษาด าเนินงาน ของกองทุนทั้งด้านวิทยากร การประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการจัดการความรู้๖  
 ๗) มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน๗  

                                                 

 ๑ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  
 ๓ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๕ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๖ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๗ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

 ๘) วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือ เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านส าหรับพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
เมืองให้มีขีดความสามารถในระบบบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง ส่งเสริมระบบการพ่ึงพาตนเอง 
และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยมีแผนการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ คือ ๑) การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งความพร้อมของ
คนในครัวเรือน ๒) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน รวมทั้งส่วนเงินอุดหนุนจาก
กองทุนหมู่บ้านกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีการบริหารจัดการกองทุนให้สอดรับกัน 
๓) ให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาโดยส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
และการจัดการ ๔) การติดตามประเมินผล เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้๘  
 ๙) ด าเนินการตามระเบียบของกองทุน วางแผนและด าเนินงานตามแผน๙  
 ๑๐) มีการแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ได้แก่ด้านการเงิน การตรวจสอบ และการ
บริหารความเสี่ยงของกองทุน๑๐  
 ๑๑) ช่วยกันท าหน้าที่ของตนเองที่วางไว้๑๑  
 ๑๒) มีการพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการฯ ในการจัดระบบและการบริการ
จัดการเงินทุนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล๑๒  
 ๑๓) นอกจากนั้นก็ควรแบ่งหน้าที่ให้ทุกคน๑๓  
 ๑๔) มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์ศักยภาพกองทุนฯ และหมู่บ้าน วิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค์และแนวทางแก้ไขในภาพรวมของหมู่บ้าน และระดมความคิดเห็น
ของกองทุนฯ จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน๑๔  

                                                 

 ๘ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๙ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบลดอน
แตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 
 ๑๑ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๑๓ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๑๔ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๔๕ 

 ๑๕) เชิญคณะกรรมการสมาชิกกองทุนร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในระเบียบ 
วาระการประเมินคณะกรรมการ บทบาทของคณะกรรมการ และสมาชิกให้เข้าใจ และเพ่ือเตือน
ก าหนดการช าระเงินคืนด้วย๑๕  
 ๑๖) ประชาคมจัดตั้งคณะท างานกองทุนและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามกรอบการ
บริหารงานให้ชัดเจน๑๖  
 ๑๗) มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ถึงการใช้เงินที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพเพ่ือให้ก่อเกิด
รายได้๑๗  
 ๑๘) มีการวางแผนกรอบงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนเพ่ือง่าย
ต่อการจัดการ๑๘  
 ๑๙) ก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ติดตามผลและประเมินผล สามารถตรวจสอบได้๑๙  
 ๒๐) การบริหารกองทุนประเมินผลส าเร็จต้องมีหลักบริหาร คือ คุณธรรม ความโปร่งใส 
การมีส่วนร่วม และการรับผิดชอบ๒๐ 
 สรุป กองทุนต้องมีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุนเพ่ือให้สมาชิกปฏิบัติข้อบังคับของ
กองทุน มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน โดยมี
แผนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ เตรียมความพร้อมของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย 
รวมทั้งความพร้อมของคนในครัวเรือน บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน รวมทั้งส่วนเงิน
อุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีการบริหารจัดการกองทุนให้
สอดรับกัน ให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาโดยส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุนด้าน
วิชาการและการจัดการ ติดตามประเมินผล เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
  

                                                 

  ๑๕ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๖ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร,๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๘ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๙ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ ด้านการวางแผนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ๒) ด้านการปฏิบัติงาน  
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ คณะกรรมการกองทุนฯ มีการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯที่วางไว้ ผลจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 ๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบได้ มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหน้าที่ และมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน๒๑  
 ๒) ท าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท าตามระเบียบข้อบังคับท่ีตั้งไว้๒๒  
  

                                                 

 ๒๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๒ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๔. มีการวางแผนในการศึกษาด าเนินงาน ของกองทุนทั้งด้าน
วิทยากร การประเมินผลการด าเนินงาน และการจัดการ 

๒. กองทุนต้องมีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุนเพ่ือให้
สมาชิกปฏิบัติข้อบังคับของกองทุน 

๓. มีการแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน ได้แก่ด้านการเงิน 
การตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 

๑. ต้องมีการวางแผนเพ่ือสร้างเงินทุนเวียนประกอบอาชีพ 
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกและมีเงินออมแต่ละปี 

๕. มีการวางแผนประชาสัมพันธ์ถึงการใช้เงินที่กู้ยืมไป
ประกอบอาชีพเพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ 

๖. มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือปฏิบัติตาม
ระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน 

ด้านการวางแผน 



๑๔๗ 

 ๓) มีความซื่อตรง๒๓  
 ๔) คณะกรรมการฯต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทครบทุกด้าน โดยต้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเคร่งคัด๒๔  
 ๕) มีความซื่อสัตย์ และมีการวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก๒๕  
 ๖) คณะกรรมการกองทุนฯ ควรเสริมสร้างส านึกความรับผิดชอบของสมาชิกกองทุน 
คณะกรรมการมีความสุจริต โปร่งใสในการท างาน ซื่อสัตย์สามารถตรวจสอบได้๒๖  
 ๗) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งตรวจสอบ ก ากับดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ 
หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมใน
การท างาน และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และยังท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน มีการรวมตัวกันในชุมชน มีการรวมตัวกันท างาน มีการระดมสมองกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนและหาแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด๒๗  
 ๘) นอกจากนั้นต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีท่ีมาท่ีไป๒๘  
 ๙) มีการตรวจสอบการด าเนินงาน๒๙  
 ๑๐) การบริหารงานแบบมีธรรมาภิบาล๓๐  
 ๑๑) ควรที่จะประชุมคณะกรรมการของกองทุน ปีละ ๒-๓ ครั้ง๓๑  

                                                 

  ๒๓ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๔ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๖ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๗ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๘ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๙ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบลดอน
แตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกรคม ๒๕๖๒. 

 ๓๐ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒.  
  ๓๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการเลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง
ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๔๘ 

 ๑๒) ปฏิบัติงานแบบตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่พวกพ้อง ให้ค านึงถึงผู้เดือดร้อนและยากจนที่
ต้องการกู้เงินเพ่ิม๓๒  
 ๑๓) คณะกรรมการกองทุนฯ วางแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาให้กองทุน
เจริญก้าวหน้าต่อไป๓๓  
 ๑๔) คณะกรรมการมีการประชุม เพ่ือประเมินสถานการณ์ของสมาชิกในการประกอบ
อาชีพ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน๓๔  
 ๑๕) การมีส่วนร่วมของคณะท างานและสมาชิก โดยยึดหลักบริหาร อันประกอบด้วย ๔ 
ข้อ คือ คน เงินทุน วางแผน และประเมินผลการด าเนินงาน๓๕  
 ๑๖) คณะกรรมการกองทุนต้องทีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส๓๖  
 ๑๗) แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการฝึกอบรมทบทวน ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีอย่างสม่ าเสมอ๓๗  
 ๑๘) คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือรับทราบข้อมูลต่าง ๆ และ
ปัญหาของการด าเนินงาน๓๘  
 ๑๙) มีการอบรมให้ความรู้การประเมินและการจัดท าบัญชี แก่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้มีความเข้าใจในการติดตามและตรวจสอบ๓๙ 
  

                                                 

  ๓๒ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๓ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๓๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๓๘ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๙ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 

 ๒๐) ควรมีการแบ่งคณะกรรมการในแต่ละด้านให้รับผิดชอบในการท างาน พร้อมมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเวลาที่เหมาะสม๔๐  
 สรุป ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการท างาน และมีการวินิจฉัยชี้ขาดให้
เป็นไปตามเสียงข้างมาก เสริมสร้างส านึกความรับผิดชอบของสมาชิกกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของทุนหมู่บ้าน ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการท างาน มีการระดมสมองกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒ ด้านการปฏบิัติงานจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๓) การตรวจสอบ 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีการตรวจสอบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างานของกองทุนฯ ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่า  

                                                 

 ๔๐ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. ต้องปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
ตรวจสอบได้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหน้าที่ 
และมีการตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน 

๓. มีความซื่อสัตย์ และมีการวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก 

๔. บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งตรวจสอบ ก ากับดูแล และ
จัดสรรดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สิน
ของทุนหมู่บ้าน 

๒. คณะกรรมการฯต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทครบทุกด้าน โดยต้อง
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ อย่างเคร่งคัด 

๕. แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการ
ฝึกอบรมทบทวน ร่วมกับหน่วยงานภาคีอย่างสม่ าเสมอ 

๖. คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ และปัญหาของการด าเนินงาน 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน 



๑๕๐ 

 ๑) มีหน่วยงานตรวจสอบที่ท าหน้าที่ หรือท าโดยตรง๔๑ ตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสต่อ
การท างาน๔๒  
มีการตรวจสอบจากหน่วยที่รับผอดชอบ๔๓ ต้องจัดตั้งกรรมการตรวจสอบภายใน๔๔  
 ๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเมื่อได้รับเงินแล้ว ได้มีการน าเงินให้สมาชิก กองทุน
กู้ยืมเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
บรรเทาแหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน  
 ๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต้องพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน 
ให้สอดคล้องกับจ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของคนในชุมชน ความต้องการแต่ละพ้ืนที่ สภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเป็นหลัก และพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเพ่ิมหรือลด
เงินกองทุนตามผลการด าเนินงาน กองทุนในครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือน าให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองกู้ยืม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพ่ิมรายได้ หรือลดรายจ่ายของสมาชิกหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง  
 ๔) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อ าเภอ เขต ควรประชุม อบรม ชี้แนวทาง
การปฏิบัติต่อ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ศึกษาคู่มือการพิจารณาเงินกู้ ส าหรับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนเมืองและระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
แห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือให้มีการปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง และแนะน าให้มีการควบคุมติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ของสมาชิก เพ่ือลดความเสี่ยงเรื่อง
การช าระเงินคืน  
 ๕) กรณีผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินกู้ภายหลังต้องแจ้ง ให้คณะกรรมการกองทุน
ทราบ และจัดท าบันทึกข้อตกลง เพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาครั้งต่อไป รวมทั้งคณะกรรมการกองทุนต้องมีการจัดท าบัญชีตามคู่มือ การท า
บัญชีและการท ารายงาน จะให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และจัดท ารายงานแสดงผลการ
ด าเนินงาน และฐานะของกองทุน๔๕  

                                                 

 ๔๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ต าบล

แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๔๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

 ๖) นอกจากนั้นต้องชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง  ๆ ในการท างาน ของ
คณะกรรมการ๔๖ มีรายงานผลท าการด าเนินงานทุกสิ้นปี๔๗  
 ๗) การใช้จ่ายเงิน พร้อมหลักฐาน การใช้จ่ายเงิน การจัดท าบัญชี๔๘ ควรตรวจสอบ
ทางด้านการเงินให้ครบถ้วน๔๙  
 ๘) ให้สมาชิกมีการตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีคุณธรรม และให้สมาชิกสามารถแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านได้อย่างอิสระ๕๐ 
 ๙) ที่จะมีการตรวจสอบจากชาวบ้าน๕๑ มีการตรวจสอบแผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหรือไม่ ควรมีการตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณในการท างาน และควรมีการติดตาม
ประเมินผล การท างานของคณะกรรมการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ ต่อไป๕๒  
 ๑๐) การตรวจสอบอยู่ในวาระการประชุมเป็นรายละเอียดการกู้เงินและบัญชีที่ ๑ ที่ ๒ 
และมีผลการกู้ สืบเนื่องมาทุกปี จึงเป็นการท างานที่โปร่งใสโดยปริยาย๕๓  
 ๑๑) ตรวจสอบการครบก าหนดสัญญาการกู้ยืมเงิน -งบดุล –ก าไรสุทธิ –การใช้จ่าย 
ดอกเบี้ย ๑๐๐% คณะท างานตรวจสอบได้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม๕๔  
  

                                                 

 ๔๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบลดอน
แตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๔๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๕๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๕๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๕๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๕๓ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๕๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน บ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

 ๑๒) การท างานจะต้องมีความชัดเจน ด้านเอกสารติดตามตรวจสอบทุกไตรมาส ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบภายใน ควบคุมการด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน๕๕  
 ๑๓) ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบเงินกองทุน๕๖ มี
ภาคีร่วมด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ๕๗  
 ๑๔) ชี้แจงราบรับรายจ่ายต่อสมาชิกทุกเดือน พัฒนาให้กองทุนมีความมั่นคง๕๘ ให้
ประธานกองทุนฯ และกรรมการชี้แจงรายรับ -รายจ่าย ต่อสมาชิก หรือ บุคคลทั่วไป๕๙  
 ๑๕) ควรมีการตรวจสอบโดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก ที่เชื่อถือได้ประจ าทุกปี เช่น 
บริษัทตรวจสอบบัญชี เป็นต้น๖๐  
 สรุป ควรตรวจสอบดังนี้ ๑) ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเมื่อได้รับเงินแล้ว 
ควรได้มีการน าเงินให้สมาชิก กองทุนกู้ยืมเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาแหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และเพ่ือให้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน ๒) ตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติต้องพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับจ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของคนใน
ชุมชน ๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อ าเภอ เขต ควรประชุม อบรม ชี้แนวทางการ
ปฏิบัติต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
  

                                                 

  ๕๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๕๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๕๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๕๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๕๙ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๖๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ ด้านการตรวจสอบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ๔) ด้านการปรับปรุงงาน  
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีการปรับปรุงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน
ฯ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) ต้องมีนิติกร ประจ าจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือด าเนินการทางคดีแก่คณะกรรมการ  และ
ควรมีส านักงานกองทุนหมู่บ้านประจ าจังหวัด เพ่ือให้การควบคุมดูแล กองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย๖๑  
                                                 

 ๖๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเมื่อได้รับเงินแล้ว ควรได้มีการน า
เงินให้สมาชิก กองทุนกู้ยืมเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 

๒. มีรายงานผลท าการด าเนินงานทุกสิ้นปี การใช้จ่ายเงิน พร้อม
หลักฐาน การใช้จ่ายเงิน การจัดท าบัญชี 

๓. มีการตรวจสอบแผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หรือไม ่มีการตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณในการท างาน และ
มีการติดตามประเมินผล การท างานของคณะกรรมการ 

๔. มีการตรวจสอบโดยบุคคลหรือองค์กรภายนอก ที่เชื่อถือได้ประจ า
ทุกปี เช่น บริษัทตรวจสอบบัญชี 

๕. ตรวจสอบการครบก าหนดสัญญาการกู้ยืมเงิน งบดุล ก าไรสุทธิ 
การใช้จ่าย ดอกเบี้ย ๑๐๐% คณะท างานตรวจสอบได้มีความโปร่งใส 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

๖. สมาชิกมีการตรวจสอบได้ โปร่งใส และมีคุณธรรม และให้สมาชิก
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านได้
อย่างอิสระ 

การตรวจสอบ 



๑๕๔ 

 ๒) ไม่จ าเป็นเพราะกองทุนฯ ท างานเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้านอยู่แล้ว เป็นไปตามกฎของ
กองทุนหมู่บ้าน๖๒ ที่ด าเนินกานอยู่ดีอยู่แล้ว๖๓  
 ๓) ท างานด้วยความโปร่งใส จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการ
ด าเนินงาน๖๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ต้องก าหนดนโยบายให้มีการจัด
ฝึกอบรม การจัดท าบัญชีให้กับกองทุนที่ขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นให้หลังการ
ฝึกอบรมต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้ คู่มือท าการบัญชีควรง่ายต่อความเข้าใจของผู้จัดท าบัญชี และ
สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างด าเนินการ  
 ๔) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อ าเภอ ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมชี้แจงให้
คณะกรรมการ กองทุนเห็นความส าคัญของการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และวิธีการติดตาม ที่
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชี และหา
แนวทางแก้ไข  
 ๕) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อ าเภอต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการกองทุนให้ทราบ วิธีการปฏิบัติการเร่งด่วนหนี้สินและมาตรการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างช าระให้ชัดเจน ถูกต้องพร้อมทั้งแจ้ง ให้สมาชิกกองทุนทราบโดยทั่วกันและให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการติดตาม รวมทั้งแนะน าให้มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ติดตามเร่งรัดการช าระหนี้อย่างชัดเจน๖๕  
 ๖) นอกจากนั้นให้คนในชุมชนมีบทบาท และได้รับความรู้ด้วย๖๖ ปรับปรุงไปตามสภาพ
ปัญหาของกองทุนและชุมชน๖๗ การจัดท าบัญชีและการใช้จ่าย๖๘  
  

                                                 

 ๖๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๖๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๖๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๖๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๖๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๖๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล  
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  

 ๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 



๑๕๕ 

มีการชี้แจงด้านรายละเอียดในการปล่อยกู้และดอกเบี้ยให้ชัดเจน๖๙  
 ๗) ปรับปรุงงานในกองทุนให้มั่นคงชัดเจน และให้สมาชิกให้ ความเข้าใจ อบอุ่นใจ๗๐  
 ๘) ให้มีการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายให้ชัดเจน บุคคลที่กู้ยืมต้องมี
กฎเกณฑ์ให้แน่ชัด๗๑ คณะกรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการเงินกองทุน๗๒ 
 ๙) ท างานด้วยความโปร่งใส จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการ
ด าเนินงาน๗๓  
 ๑๐) การปรับปรุงแก้ไขในกฎระเบียบ ในเรื่องการพักช าระหนี้ ให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ยได้
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย๗๔  
 ๑๑) การจัดตั้งคณะกรรมการเป็นฝ่าย เพ่ือดูแลการด าเนินการของทุนหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพเข้มแข็งให้มีพัฒนา ศักยภาพของกองทุน๗๕  
 ๑๒) การด าเนินงาน ครบไตรมาส ต้องเรียกประชุม ประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา และท า
การแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น โดยมติไม่มีประชุม และแจ้งไห้สมาชิกทราบ๗๖  
  

                                                 

 ๖๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๗๐ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๒ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  

 ๗๓ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๗๔ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๗๕ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๗๖ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๖ 

 
 ๑๓) มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้กองทุน เพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิก๗๗ ให้มีส่วนหน่วยงานภาคี
เข้ามาให้ค าแนะน าวิธีการด าเนินอย่างต่อเนื่องในด้านการฝึกอบรมการบริหารจัดการ๗๘  
 ๑๔) ควรมีการทบทวนความรู้แนวทางปฏิบัติ ระเบียบของกองทุนฯและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง กองทุนควรมีบทบาทในการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านอาชีพ เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมด้านพัฒนาอาชีพของกลุ่มสมาชิก๗๙  
 ๑๕) ควรมีการปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปและประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต๘๐  
 สรุป ตรวจสอบและปรับปรุงไปตามสภาพปัญหาของกองทุนและชุมชน ควรมีการทบทวน
ความรู้แนวทางปฏิบัติ ระเบียบของกองทุนฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนควรมีบทบาทในการ
เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านอาชีพ เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
ส่งเสริมด้านพัฒนาอาชีพของกลุ่มสมาชิก ปรับปรุงการท างานด้วยความโปร่งใส จัดท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย มีการรานงายผลการด าเนินงาน ควรมีการปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุนฯ ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปและประชาสัมพันธ์ทาง
อินเตอร์เน็ต การปรับปรุงแก้ไขในกฎระเบียบ ในเรื่องการพักช าระหนี้ ให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ยได้
ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยด้วย  
  

                                                 

 ๗๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๗๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๕๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ ด้านการปรับปรุงงานจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๒.๒ การมีส่วนร่วม 
  ๑) ร่วมคิด  
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีแนวทางการระดมความคิดในการด าเนินงานของกองทุนฯ ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว ถอดบทเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่กองทุนอ่ืน ๆ๘๑  
 ๒) ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม๘๒ รับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุนฯ ดีขึ้น๘๓  
  

                                                 

 ๘๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  ต าบล

แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. ตรวจสอบและปรับปรุงไปตามสภาพปัญหาของกองทุนและชุมชน 

๒. มีการทบทวนความรู้แนวทางปฏิบัติ ระเบียบของกองทุนฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖. กองทุนควรมีบทบาทในการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านอาชีพ 
เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมด้านพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มสมาชิก ปรับปรุงการท างานด้วยความโปร่งใส 

๔. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการด าเนินงาน ควร
มีการปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของกองทุนฯ 

๕. การปรับปรุงแก้ไขในกฎระเบียบ ในเรื่องการพักช าระหนี้ ให้ช าระ
เฉพาะดอกเบี้ยได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย 

ด้านการ
ปรับปรุงงาน 



๑๕๘ 

 ๓) จัดประชุมคณะกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น๘๔ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน มีความ
ต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมในการก าหนด ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือกติกาของกองทุน ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน๘๕  
 ๔) เสนอปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข๘๖ สมาชิกมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้๘๗  
 ๕) สมาชิกต้องร่วมในการบริหารตั้งแต่งบกองทุน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล 
และการตรวจสอบ๘๘ ต้องมีการสอบถามถึงปัญหา๘๙  
 ๖) มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดศักยภาพในกองทุนฯ๙๐ รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก และคณะกรรมการ๙๑ 
 ๗) ความคิดเห็นก็จะมาจากกระประชุมประจ าปีของกองทุน๙๒ ควรจัดท าเวทีรับฟังความ
คิดเห็นและการลงประชามติในเรื่องส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม๙๓  
  

                                                 

 ๘๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๘๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๘๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด ต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๘๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบลดอน
แตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกรคม ๒๕๖๒. 
  ๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๘๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๙๐ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๙๑ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๙๒ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๙๓ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวร
ลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๕๙ 

 ๘) ในการประชุมสมาชิกให้มีการเสนอแนะในการด าเนินงานของกองทุน เพ่ือมาปรับปรุง
หรือแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการพัฒนากองทุนต่อไป๙๔  
 ๙) ประชุมปรึกษาหารือเสนอแนวความคิด การมีส่วนร่วมของสมาชิก๙๕ การสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วมกัน๙๖  
 ๑๐) มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสีย มีการวางแผน การประชุม๙๗ ทุกครั้งที่มี
งบประมาณ หรือทุนสนับสนุน ต้องผ่านมติประชาคมของสมาชิกส่วนใหญ่๙๘  
 ๑๑) ควรมีการจัดประชุม/อบรม /สัมมนา/ดูงาน ร่วมกับสมาชิกและเครือข่ายของกองทุน
ระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิก๙๙  
 ๑๒) ควรมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๐๐ 
 สรุป จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว ถอดบทเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่กองทุนอ่ืน ๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุนฯ ดีขึ้น  สมาชิกต้องร่วมในการ
บริหารตั้งแต่งบกองทุน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน  
  

                                                 

 ๙๔ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๙๕ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๙๖ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๙๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๙๘ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๙๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๐๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  



๑๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ การมีส่วนร่วมคิดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 ๒) ร่วมท า 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ คณะกรรมการกองทุนฯมีแนวทางในการท างานกับผู้ร่วมงาน 
ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม ให้หลักประชาธิปไตยใน

การด าเนินงาน๑๐๑  

 ๒) ฟังความคิดเห็นของทุกคนหาเหตุและผลเพ่ือมาด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน๑๐๒  
 ๓) การท างานประกอบด้วยบุคคล ที่แต่งตั้งโดยการประชาคม เมื่อทุกคนตระหนักต่อ
หน้าที่ ต้องก าหนดวาระการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน๑๐๓  

                                                 

 ๑๐๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๐๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๐๓ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และ
ล้มเหลว ถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่กองทุนอ่ืน ๆ 

๒. ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุน
ฯ
๓. สมาชิกต้องร่วมในการบริหารตั้งแต่งบกองทุน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมติดตามประเมินผล และการตรวจสอบ 

๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันให้กับชุมชน 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

๕. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖. มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดศักยภาพในกองทุนฯ 

ร่วมคิด 



๑๖๑ 

 ๔) มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ๑๐๔ ฟังความคิดเห็นของกันและกัน๑๐๕ เป็นผู้
เสียสละ อดทน ตรงต่อเวลา๑๐๖ เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และเป็นผู้เสียสละต่อส่วนร่วม๑๐๗  
 ๕) จัดประชุมกรรมการตามแนวทางที่วางไว้ ช่วยกันคิด ช่วยกันท า แบ่งหน้าที่การ
ท างาน๑๐๘  
 ๖) ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ คณะกรรมการทุก
คนจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการท างาน 
และมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน การรวมตัวกันในการท างาน การระดมสมองการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนมากที่สุด และยังท าให้
เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน๑๐๙ 
 ๗) มองปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน และรับฟังค าชี้แนะทุกอย่าง๑๑๐ มีความเสมอภาค 
สามารถเสนอแนวความคิดได้เท่าเทียมกัน๑๑๑ การมีส่วนร่วม ฟังความคิดเห็น๑๑๒ การแบ่งงานกัน 
และความรับผิดชอบ๑๑๓  
  

                                                 

  ๑๐๔ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๐๕ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๐๖ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม) , เจ้าคณะต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๐๘ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๑๐๙ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๑๐ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๑๑ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๑๓ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๖๒ 

 ๘) มีแนวทางการท างานร่วมกับสมาชิก การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การสร้าง
ขวัญและก าลังใจ การยกย่องคนดี ของกลุ่มสมาชิก๑๑๔  
 ๙) รับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ
กองทุน๑๑๕  
 ๑๐) ประชุมรับฟังความคิดแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหาแนวทางที่ถูกต้องอธิบายให้เข้าใจ
อย่างตรงไปตรงมาอย่างถูกต้อง การท างานร่วมกันจะเป็นไปอย่างราบรื่น๑๑๖  
 ๑๒) คณะกรรมการกองทุนควรมีการปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของกันและกัน๑๑๗  
 ๑๓) ควรที่จะมีการเปิดรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ๑๑๘ ควรมีกิจกรรมที่
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างคณะกรรมการฯ และระหว่างคณะกรรมการฯ กับประชาชนใน
หมู่บ้าน๑๑๙  
 ๑๔) ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพิจารณาเงินกู้ด้วยในรูปแบบเวทีประชาคม๑๒๐ 
 สรุป ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม ให้หลัก
ประชาธิปไตยในการด าเนินงาน ฟังความคิดเห็นของทุกคนหาเหตุและผล เพ่ือการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จัดประชุมกรรมการตามแนวทางที่วางไว้ ช่วยกันคิด ช่วยกันท า แบ่งหน้าที่การ
ท างาน ควรมีแนวทางการท างานร่วมกับสมาชิก การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ การสร้างขวัญ
และก าลังใจ การยกย่องคนดีของกลุ่มสมาชิก ควรที่จะมีการเปิดรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
คนอ่ืน ๆ ด้วย  
  
                                                 

 ๑๑๔ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๑๕ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๑๖ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๑๗ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๑๘ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี , เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบล       
ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๑๙ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๒๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๖ การมีส่วนร่วมท าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 ๓) ร่วมรับผลประโยชน์ 
  ประเด็นสัมภาษณ์คือ คณะกรรมการกองทุนฯมีแนวคิดท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) คณะกรรมการทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจเสียสละ โดยไม่
คิดค่าตอบแทนให้ความเสมอภาค ไม่เลือกข้าง๑๒๑  
 ๒) คณะกรรมการกองทุนฯ มีแนวคิดแปลกใหม่ที่ดี  ๆน าเสนอเป็นแนวทางของ
ส่วนรวม๑๒๒ คิดค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น๑๒๓ ๑) การจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชนด้วยการจัดสวัสดิการนั้นจะต้องมีความเสมอภาคกันทั้งของสมาชิก
และชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุน ท าให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน เกิดความภาคภูมิใจ ๒) การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาคในการก าหนดสิทธิ์ ประโยชน์ของสมาชิกนั้น จะต้องก าหนดอย่างเป็นธรรมไม่

                                                 

  ๑๒๑ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๒ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๒๓ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  

๑. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม ให้
หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน 

๒. ฟังความคิดเห็นของทุกคนหาเหตุและผล เพ่ือการด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน 

๓. จัดประชุมกรรมการตามแนวทางท่ีวางไว้ ช่วยกันคิด ช่วยกันท า 

๔. แบ่งหน้าที่การท างาน ควรมีแนวทางการท างานร่วมกับสมาชิก 
การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ 

๕. การสร้างขวัญและก าลังใจ การยกย่องคนดีของกลุ่มสมาชิก 

๖. มีการเปิดรับความคิดเห็นจากคณะกรรมการคนอ่ืนๆ  

ร่วมท า 



๑๖๔ 

เลือกที่รักมักที่ชั่ง ไม่ว่าจะเป็นของสมาชิกหรือคณะกรรมการจะต้องเท่าเทียมกัน๑๒๔ ท าผลก าไรให้
กองทุนฯ๑๒๕  
 ๓) สมาชิกมีสวัสดิการ เพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก๑๒๖ การท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม๑๒๗ 
มีความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ๑๒๘  
  ๔) มีการจัดสรรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ สร้างระบบความมั่นคงด้านอาชีพท่ีครบวงจร ด้วยนวัตกรรม๑๒๙  
 ๕) ทางคณะกรรมการให้จัดท าสาธารณะประโยชน์ให้กองทุน และได้ให้คณะกรรมการมีมี
แนวทางการท างานร่วมกัน๑๓๐  
 ๖) จัดสรรดอกเบี้ยเงินกองทุนไปท าสาธารณะประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์
ในส่วนรวม๑๓๑ 
 ๗) รับฟังสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน น าผลก าไรของกองทุนหมู่บ้านน าไปใช้ประโยชน์ให้
ถูกต้องกับหมวดหมู่ที่จัดสรรไว้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและชุมชน๑๓๒  
  

                                                 

 ๑๒๔ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร,๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๒๕ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๒๖ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๒๗ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๒๘ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๑๒๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๓๐ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี , เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบล       
ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๑๓๑ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๓๒ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 

 ๘) มีการเสนอข้อคิดในการส่งเงินที่กู้ยืมไป มีการจัดสรรเงินดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก๑๓๓ ทุก
ครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็น ต้องฟังเสียงมติประชาคมสมาชิกเป็นหลัก๑๓๔  
 ๙) ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ โดยไม่ปิดบัง๑๓๕ ความรู้ และชักน าสมาชิกให้ดูงานที่อ่ืน ๆ  
เพ่ือการต่อยอดของกองทุน รับฟังค าติชมของผู้อื่น๑๓๖ หาอาชีพเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน๑๓๗ 
 ๑๐) กรรมการกองทุนควรมีแนวคิด มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน๑๓๘  
 ๑๑) ควรมีการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดอกเบี้ย เพ่ือ
น ามาจัดสรรให้มีประโยชน์ในหมู่บ้านและส่วนรวม๑๓๙ 
 ๑๒) ควรมีการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในส่วนของกองทุนฯ ควรมีการตั้ง
งบประมาณในส่วนสาธารณะประโยชน์ไว้ส่วนหนึ่ง แต่การใช้จ่ายเงินดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ
จากกรรมการกองทุนฯ๑๔๐  
 สรุป ควรมีการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดอกเบี้ย เพ่ือ
น ามาจัดสรรให้มีประโยชน์ในหมู่บ้านและส่วนรวม ทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน การ
จัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค นอกจากนั้นควรมีการจัดสรรเป็นทุน
สาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ สร้างระบบ
ความมั่นคงด้านอาชีพที่ครบวงจรด้วยนวัตกรรม น าสมาชิกให้ดูงานที่อ่ืน ๆ  เพ่ือการต่อยอดของ
กองทุน รับฟังค าติชมของสมาชิกทุกคน  
  

                                                 

  ๑๓๓ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๓๔ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๓๕ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๓๖ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๓๗ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๓๘ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร , ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๓๙ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๔๐ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๗ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 ๔) ร่วมประเมินผล 
  ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) ให้สถาบันทางการศึกษา ท าการศึกษาวิจัยแนวทางประเมินผล และด าเนินการ
ประเมินผล สรุปและเผยแพร่ผลของการประเมิน๑๔๑ ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน๑๔๒  
 ๒) ท าตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองอย่างเคร่งคัด โปร่งใส๑๔๓  
 ๓) มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ มีการชี้แจงให้ชัดเจน มีการวางแผนงาน และคอย
ตรวจสอบดูแลกองทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้๑๔๔  

                                                 

 ๑๔๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๔๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๔๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๑. มีการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินดอกเบี้ย เพ่ือน ามาจัดสรรให้มีประโยชน์ในหมู่บ้านและส่วนรวม 

๒. มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน การจัดสรร
ผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

๓. มีการจัดสรรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ 

๔. สร้างระบบความมั่นคงด้านอาชีพท่ีครบวงจรด้วยนวัตกรรม น า
สมาชิกให้ดูงานที่อ่ืน ๆ 

๕. การต่อยอดของกองทุน รับฟังค าติชมของสมาชิกทุกคน 

ร่วมรับ
ผลประโยชน์ 



๑๖๗ 

 ๔) ท างานด้วยความโปร่งใส จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการ
ด าเนินงาน๑๔๕ วัดระดับความรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ทุกปี๑๔๖  
 ๕) สมาชิกมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สร้างอาชีพให้ชุมชน๑๔๗ ควรเป็นผลงานแบบ ๓๖๐ องศา 
คือ ทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้อง๑๔๘  
 ๖) จัดให้มีวาระการประชุม เพ่ือสรุปยอดและวิเคราะห์ ปัญหา โดยให้ประชาชน มีส่วน
ร่วม แสดงความคิดเห็น อย่างโปร่งใส ยุติธรรม๑๔๙  
 ๗) การประเมินในทุกด้านการปล่อยเงินกู้ การใช้เงินผลก าไร การพิจารณาเงินกู้ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก ประเมินได้ครบถ้วน เพ่ือป้องกันการทุจริต และโอนเอียงการพิจารณาเงินกู้ของ
คณะกรรมการกองทุน๑๕๐  
  ๘) คณะกรรมการต้องท างานเป็นระบบถูกต้องตรวจสอบได้ รายงานผลการด าเนินแต่ละปี
ให้พัฒนาการอ าเภอทราบ สมาชิกกองทุน มีวินัยในการกู้ยืมเงินส่งช าระเงินตามที่ก าหนดไว้๑๕๑  
 ๙) การท างานของคณะกรรมการ งบกองทุน ประเมิน ผลก าไร หรือขาดทุนเป็น
ตัวชี้วัด๑๕๒ ออกระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการกองทุน๑๕๓ 
 ๑๐) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ จัดให้มีวาระการประชุม เพ่ือสรุปยอดและวิเคราะห์ ปัญหา 
โดยให้ประชาชน มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น อย่างโปร่งใส ยุติธรรม๑๕๔  

                                                 

 ๑๔๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๔๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๔๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๔๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 ๑๕๐ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๕๑ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๕๒ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม) , เจ้าคณะต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๕๓ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๑. 



๑๖๘ 

 ๑๑) ควรมีการก าหนดหัวข้อประเมิน จัดท าแบบประเมิน สัมภาษณ์ บุคคลเป้าหมาย 
สรุปผลการประเมิน น าข้อที่ประเมินไม่ผ่านมาจัดท าแผนพัฒนา สนับสนุนการพัฒนา๑๕๕  
 ๑๒) พอถึงปีควรที่จะมีสมาชิกมาตรวจสอบ๑๕๖ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนฯ ใน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับหมู่บ้าน และ ๒) ในรูปแบบคณะกรรมการจากส่วนกลางมาร่วม
ประเมิน๑๕๗  
 ๑๓) ควรที่จะมีสมาชิกมาตรวจสอบ๑๕๘ จาการปิดงบดุล งบก าไร ขาดทุน ประจ าปี 
ผลประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับ๑๕๙ ติดตามและประเมินผล ศักยภาพของคณะกรรมการฯ เป็น
ตัวชี้วัด๑๖๐  
 สรุป ให้สถาบันทางการศึกษาท าการศึกษาวิจัยแนวทางประเมินผล และด าเนินการ
ประเมินผล สรุปและเผยแพร่ผลของการประเมิน ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกฎหมาย 
และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเคร่งคัด โปร่งใส จัดท า
บัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง วัดระดับความรู้ของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกปี คณะกรรมการต้องท างานเป็นระบบถูกต้องตรวจสอบได้ รายงาน
ผลการด าเนินแต่ละปีให้พัฒนาการอ าเภอทราบ  ติดตามและประเมินผล ศักยภาพของคณะ
กรรมการฯ เป็นตัวชี้วัด ออกระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการกองทุน 
  

                                                                                                                                            

  ๑๕๔ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  

 ๑๕๕ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๕๖ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี , เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบล        
ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๕๗ สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๕๘ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
  ๑๕๙ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๖๐ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การมีส่วนร่วมประเมินผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๔.๒.๓ การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
 ๑) มีวิสัยทัศน์  
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับ๑๖๑ เน้นให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน๑๖๒ ต้องปฏิบัติจริง ทบทวน และปรับแก้ ด าเนินงานกองทุนตามระเบียบที่ก าหนด
ไว้๑๖๓  
  

                                                 

 ๑๖๑ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านบ้านหาดชะอม ต าบลแสนตอ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๒ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๓ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๑. ให้สถาบันทางการศึกษาท าการศึกษาวิจัยแนวทางประเมินผล 
และด าเนินการประเมินผล สรุปและเผยแพร่ผลของการประเมิน 

๒. ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างเคร่ง
คัด โปร่งใส 

๓. จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

๔. วัดระดับความรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกป ี

คณะกรรมการต้องท างานเป็นระบบถูกต้องตรวจสอบได้ 

๕. รายงานผลการด าเนินแต่ละปีให้พัฒนาการอ าเภอทราบ ติดตาม
และประเมินผล ศักยภาพของคณะกรรมการฯ เป็นตัวชี้วัด ออก
ระเบียบ ข้อบังคับ 

ร่วมประเมินผล 



๑๗๐ 

 ๒) มีคณะท างานในประเทศ ร่วมกันวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของกองทุน และก าหนด
นโยบาย ที่ประชุม ให้กองทุนด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านควรก าหนด 
วิสัยทัศน์ คุณภาพการพัฒนา แบ่งแผนงาน๑๖๔  
 ๓) ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่
สนับสนุนการพ่ึงตนเอง ของครอบครัว ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือ
เพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การ
สร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน๑๖๕  
 ๔) ท าให้กองทุนเติบโต และสมาชิกสามารถอยู่ได้๑๖๖ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ๑๖๗ 
การวางแผนบริหารงานทั้งด้านคน งาน เงิน๑๖๘ การต่อระยะเวลาในการส่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย๑๖๙  
 ๕) มีการสรุปประเด็นของหมู่บ้าน และสภาพปัญหาที่กองทุนฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มี
แนวทางการบริหารกองทุนฯ พร้อมทั้งก าหนดภารกิจและทางการปฏิบัติในการด าเนินงานกองทุน
ฯ๑๗๐  
 ๖) การปล่อยเงินกู้ไม่เกินก าหนด ไม่ให้มีหนี้ค้างช าระ ให้กู้ยืมเฉพาะผู้เป็นสมาชิกที่
เดือดร้อนและตามการประกอบอาชีพของครอบครัวนั้น ๆ๑๗๑  
  

                                                 

 ๑๖๔ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร , ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๖๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๖๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๖๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๖๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๑๗๐ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๗๑ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๗๑ 

 ๗) มีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการกองทุนหมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ ผู้น ามีความเสียสละ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม๑๗๒  
 ๘) การด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และมีส่วนร่วม ส่วนคิด ร่วมท าร่วมแก้ปัญหา โดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม๑๗๓  
 ๙) มีการแจ้งเตือนการส่งเสริมเงินกองทุนเมื่อถึงก าหนดส่งเงินที่กู้ยืมไป๑๗๔ น่าจะมีผู้มี
ความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ๑๗๕  
 ๑๐) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ดี๑๗๖ มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความมุ่งมั่น
ตามเจตนารมณ์๑๗๗ ควรมีการประเมินปัญหาที่เกิดข้ึน ในการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้าน๑๗๘ 
 ๑๑) ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล วิวัยทางด้านการเงิน สร้างระบบการออมของกองทุนที่มีประสิทธิภาพ๑๗๙ 
ควรที่จะให้สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้ เช่น ท าอาชีพเสริม๑๘๐  
 สรุป ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาท
หน้าที่สนับสนุนการพึ่งตนเอง ของครอบครัว ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้

                                                 

  ๑๗๒ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๗๓ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๗๔ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
  ๑๗๕ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๗๖ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๗๗ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๗๘ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๗๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๘๐ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี , เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบล        
ป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒. 



๑๗๒ 

หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การ
สร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และพัฒนาให้กองทุนเติบโต นอกจากนั้น
น าผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ มีวิสัยทัศนจ์ากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

  ๒) จัดการดี 
  ประเด็นสัมภาษณ์คือ คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญและมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการ
กองทุนฯ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง๑๘๑  
 ๒) คณะกรรมการได้รับฟังการเพ่ิมทักษะหรือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง๑๘๒ ต้องมี
ความซื่อสัตย์ และแบ่งหน้าที่เพื่อที่จะบริหารกองทุนฯให้ได้บรรลุเป้าหมาย๑๘๓  

                                                 

 ๑๘๑ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๑๘๒ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร , ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๘๓ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพึ่งตนเอง ของครอบครัว 

๒. มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน 

๓. มีการน าผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ด ี

๔. มีการประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น ในการบริหารการจัดการกองทุน
หมู่บ้าน 

๕ มีการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล วิวัยทางด้านการเงิน 

มีวิสัยทัศน์ 



๑๗๓ 

 ๓) คณะกรรมการบริหารกองทุน มีความตั้งใจและทุ่มเทตัวบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และ
ให้การช่วยเหลือสมาชิกทุกครั้งในกรณีที่สมาชิกมีปัญหา มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สมาชิก
สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และ
คณะกรรมการที่ดีตรงต าแหน่ง การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน ทั้งในส่วนเงิน
อุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กับกองทุนทางสังคมของชุมชน และกองทุนที่
หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้กองทุนดังกล่าว มีการบริหารจัดการให้สอดรับและเกื้อกูลกัน๑๘๔  
 ๔) คณะกรรมการต้องมีความเข้มแข็งไม่เห็นแก่พ่ีน้องพวกพ้อง การพิจารณาเงินกู้และท า
บัญชี ท าสัญญา ต้องละเอียดอย่างรอบคอบ๑๘๕  
 ๕) คณะกรรมการต้องมีความสามัคคี มีความรักกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน สอบถามสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการประกอบ
อาชีพ๑๘๖  
 ๖) ให้คณะกรรมการต้องศึกษาข้อมูลของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เข้าใจถ่องแท้๑๘๗  
 ๗) มีความรู้ มุ่งมั่นท าเพ่ือส่วนรวม๑๘๘ ต้องมีความรู้เรื่องบริหารจัดการกองทุน ระบบ
บัญชี๑๘๙ การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล๑๙๐ การต่อระยะเวลาในการส่งคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย๑๙๑  
  

                                                 

 ๑๘๔ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๑๘๕ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๑๘๖ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๘๗ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๘๘ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๑๘๙ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๑๙๐ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๑๙๑ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



๑๗๔ 

 ๘) การท างานในรูปแบบคณะกรรมการต้องมีหลักการท างานเป็นทีมเป็นส่วนส าคัญ คือ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืนและพร้อมที่จะแนะน าสิ่งที่ถูกต้องแบะยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในการลง
มติ๑๙๒  
 ๙) มีวิสัยทัศน์ ควบคุมการท างาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่หวังผลก าไร บนพ้ืนฐานที่
ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข๑๙๓ คณะกรรมการมีประสบการณ์ในการท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริต๑๙๔  
 ๑๐) จัดอบรมให้คณะกรรมการรู้บริบทหน้าที่ของตัวเอง๑๙๕ มีความรู้ ซื่อสัตย์ ในหน้าที่
รับผิดชอบ๑๙๖ มีความรู้ มีความซื่อสัตย์ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย๑๙๗  
 ๑๑) คณะกรรมการหมู่บ้านควรออกไปเยี่ยมเยือนให้ค าแนะน า ในการประกอบอาชีพ 
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง๑๙๘ 
 ๑๒) คณะกรรมการควรมีความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
การมีวิสัยทัศน์ ด้านการส่งเสริมอาชีพใหม่ ๆ ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสร้างรายได้
ต่อเนื่องมั่นคง การจัดท าระบบบัญชี ด้านการสร้างวินัยทางการเงิน ด้านทักษะการติดตามหนี้สิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความคิดริเริ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง๑๙๙  
 ๑๓) ควรที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันให้พัฒนากองทุนไปข้างหน้าให้ประสบ
ผลส าเร็จ๒๐๐  

                                                 

  ๑๙๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๓ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๔ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
  ๑๙๕ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๑๙๖ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๗ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๑๙๘ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๑๙๙ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง,พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๐ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี,เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๗๕ 

 สรุป คณะกรรมการจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะหรือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ต้องมีความซื่อสัตย์ และแบ่งหน้าที่เพ่ือที่จะบริหารกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ศึกษาข้อมูลของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เข้าใจถ่องแท้  
ต้องมีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง และให้การช่วยเหลือ
สมาชิกทุกครั้งในกรณีที่สมาชิกมีปัญหา มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบการ
บริหารงานได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ จัดการดีจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ๓) มีมนุษยสัมพันธ์ 

 ประเด็นสัมภาษณ์คือ คณะกรรมการกองทุนฯมีความพร้อมในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้ร่วมงาน ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) คณะกรรมการกองทุนต้องมีความพร้อมและแบ่งหน้าที่การท างานตามต าแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งในการรับผิดชอบ๒๐๑  

                                                 

 ๒๐๑ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. คณะกรรมการจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะหรือพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. ต้องมีความซื่อสัตย์ และแบ่งหน้าที่เพื่อที่จะบริหารกองทุนฯ ให้
บรรลุเป้าหมาย 

๓. ต้องมีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่หยุดเรียนรู้
พัฒนาตนเอง และให้การช่วยเหลือสมาชิกทุกครั้งในกรณีที่สมาชิกมี
ปัญหา 

๔. ต้องศึกษาข้อมูลของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เข้าใจถ่องแท้ 

๕. มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบการ
บริหารงานได้ 

จัดการดี 



๑๗๖ 

 ๒) คณะกรรมการกองทุนต้องเป็นผู้ที่มีภาวะของการเป็นผู้น า ที่กล้าตัดสินใจในการ
แก้ปัญหามีพฤติกรรมการบริหารงานให้น่าเชื่อถือ บริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ วางแผนการ
บริหารโดยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับคณะกรรมการแต่ละคนอย่างชัดเจน๒๐๒ 
 ๓) มีความพร้อมด้านความรู้ มีวุฒิภาวะ๒๐๓ คณะกรรมการกองทุนต้องรับฟังข้อเสนอและ
ความต้องการของสมาชิก๒๐๔  
 ๔) คณะกรรมการกองทุนต้องด าเนินกิจกรรมกองทุนร่วมกับประชุมคณะกรรมการร่วมกับ
แบ่งงานกันเป็นฝ่าย อย่างเป็นระบบ แสดงวิสัยทัศน์แล้วมาสรุปวิเคราะห์งานกิจกรรมกองทุนแล้ว
น ามาบริหารกองทุนหมู่บ้าน๒๐๕  
 ๕) ให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีการประชุมพูดคุยสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ กับผู้ร่วมงานบ่อย ๆ๒๐๖  
 ๖) มีความจริงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ให้ค าปรึกษา และ
รับฟังความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือกันและขอค าแนะน าจากกองทุนอ่ืนๆ๒๐๗  
 ๗) จิตอาสา พร้อมท างานและท างานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้๒๐๘ ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น๒๐๙ ด าเนินงานแบบคุณธรรม๒๑๐  
  

                                                 

 ๒๐๒ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
 ๒๐๓ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
 ๒๐๔ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๐๕ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

 ๒๐๖ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๐๗ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๐๘ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๒๐๙ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๐ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 



๑๗๗ 

 ๘) ให้ความเข้าใจ ความรู้แก่สมาชิกของกองทุน๒๑๑ คณะกรรมการควรมีความพร้อมใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีจิตสาธารณะสูง มีเมตตา เอ้ืออาทร มีการดูแล และช่วยเหลือ
สมาชิกทุกคนเมื่อประสบปัญหา ให้เหมือนญาติพ่ีน้อง และมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสที่
ต่อเนื่อง๒๑๒  
  ๙) คณะกรรมการจะมีการประชุมชาวบ้าน และให้เข้าถึงยิ่งกว่านี้ เพ่ือให้สมาชิกมีความ
เข้าใจในตัวคณะกรรมการ๒๑๓  
 ๑๐) มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ในระหว่างคณะกรรมการฯ และระหว่างคณะ
กรรมการฯ กับประชาชนในหมู่บ้าน๒๑๔  
 ๑๑) การประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวโดยแจ้งข่าว โดยการประชาคม ท าความเข้าใจให้กับ
ชุมชน  เป็นที่ไว้ใจในการบริหารงาน เปิดโอกาสให้กองทุน อย่างเปิดกว้าง๒๑๕  
 ๑๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก มีการแนะน าเรื่องต่าง ๆ๒๑๖ การเป็นคณะกรรมการ 
ต้องมีจิตใจและความเข้าใจในการน ามาเป็นกรรมการ โดยความสมัครใจ จะท าให้มีความพร้อมในการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้ดี๒๑๗  
 ๑๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนและยอมรับฟังค าแนะน าของบุคคลอ่ืน๒๑๘ ในการ
ด าเนินการต้องมีความอดทน และมุ่งมั่น และเป็นกันเองต่อสมาชิก๒๑๙  

                                                 

 ๒๑๑ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

 ๒๑๒ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๑๓ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง
ต าบลป่าพุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๑๔ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๑๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร,๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๑๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๑๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๑๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๗๘ 

 ๑๔) มีการจัดการอบรม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านประจ าเดือนหรือ ทุก ๓ เดือน เพ่ือ
ตรวจสอบว่าสมาชิกยังมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่๒๒๐ 
 สรุป ให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีการประชุมพูดคุยสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ กับผู้ร่วมงานบ่อย ๆ มีความจริงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือกับ
เพ่ือนร่วมงาน ให้ค าปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือกันและขอ
ค าแนะน าจากกองทุนอ่ืนๆ  มีจิตอาสา พร้อมท างานและท างานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ด าเนินงานแบบคุณธรรม มีเมตตา เอ้ืออาทร มีการดูแล และ
ช่วยเหลือสมาชิกทุกคนเมื่อประสบปัญหา ให้เหมือนญาติพ่ีน้อง และมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสที่ต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ มีมนุษยสัมพันธ์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ๔.๒.๔ ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๑) การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุน 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้  ผลจาก
การสัมภาษณ์พบว่า  
                                                 

  ๒๒๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๑. ให้คณะกรรมการกองทุนฯ มีการประชุมพูดคุยสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ กับผู้ร่วมงานบ่อย ๆ 

๒. มีความจริงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือกับเพ่ือน
ร่วมงาน ให้ค าปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น 

๓. มีความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือกันและขอค าแนะน าจาก
กองทุนอ่ืนๆ  มีจิตอาสา พร้อมท างานและท างานแบบโปร่งใส 
ตรวจสอบได้
๔. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ด าเนินงานแบบ
คุณธรรม มีเมตตา เอื้ออาทร มีการดูแล และช่วยเหลือสมาชิกทุกคน
เมื่อประสบปัญหา 

๕. ให้การดูแลเหมือนญาติพ่ีน้อง และมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสที่ต่อเนื่อง 

มีมนุษยสัมพันธ ์



๑๗๙ 

 ๑) กองทุนรู้หลักการแบ่งกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากรมากที่สุด๒๒๑ เพ่ือเป็นการลด
รายจ่าย การบรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน๒๒๒  
 ๒) กองทุนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมให้ประชาชนไม่มีเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือ
สร้างอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง๒๒๓  
 ๓) เพ่ือให้สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิม
รายได้๒๒๔ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรัฐบาลจะตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุน
วันละ ๑ ล้านบาทนั้น วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ๑ ล้านบาท ก็เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน๒๒๕  
 ๔) เป็นการกระจายเงินทุนให้คนในหมู่บ้านได้หลากหลายอาชีพ๒๒๖ มีสถาบันการเงิน
เกิดข้ึนในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน๒๒๗  
 ๕) เป็นเงินทุนเบื้องต้น๒๒๘ ได้มากเพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ในการ
พัฒนาหมู่บ้านได้อีก๒๒๙  
  

                                                 

 ๒๒๑  สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๒๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๒๓ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๒๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๒๒๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๒๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๒๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๒๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๒๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๘๐ 

 ๖) เป็นแหล่งทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือใช้ในการสร้างอาชีพรายได้ ที่มั่นคง 
ควรมีกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนที่ท าให้สมาชิกมีรายได้ ส่งคืนเงินกู้ได้๒๓๐ เป็นช่วยในการที่ชาวบ้าน
ไม่ต้องหาทุนข้างนอกเพ่ือมาลงทุน๒๓๑  
  ๗) การท ากองทุนหมู่บ้านมีความเข็มแข็ง จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแหล่งเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า๒๓๒  
 ๘) กองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนสร้างอาชีพ ทุกอาชีพกู้ไปเพ่ือท าการสร้างระบบได้ในอาชีพ
แต่ละคน ของแต่ละครัวเรือน๒๓๓  
 ๙) กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สร้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารอย่างโปร่งใส๒๓๔  
 ๑๐) มีการปล่อยเงินให้สมาชิกน าไปประกอบอาชีพสร้างรายได้สร้างอาชีพ๒๓๕ เป็น
กองทุนฯที่เข้าถึงง่าย๒๓๖ ท าให้ชุมชนได้พ่ึงตนเอง มีความเข้มแข็ง มีรายได้หมุนเวียน๒๓๗  
  

                                                 

 ๒๓๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๓๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๓๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๓๓ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๓๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๓๕ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๓๖ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๓๗ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๘๑ 

 ๑๑) ท าให้ชุมชนได้เข้มแข็ง ช่วยให้ชุมชนได้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน๒๓๘ ใช่ เพราะว่า
เงินของกองทุนหมู่บ้านเป็นเงินที่มีดอกเบี้ยต่ า และสมาชิกอยู่ในชุมชนจึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกเม่ือเวลาขอกู้เงินกองทุน๒๓๙ 
 ๑๒) คณะกรรมการกองทุนฯ ควรชี้แจงถึงผลเสียของการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กับ
สมาชิกกู้ยืม โดยเน้นให้น าเงินที่กู้ยืมไปนั้น ไปเสริมสร้างอาชีพอย่างแท้จริง๒๔๐  
 สรุป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น เพ่ือเป็นการ
ลดรายจ่าย เป็นการบรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน ให้สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ เพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้
อีก นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยให้
ชุมชนได้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

                                                 

  ๒๓๘ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๓๙ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒๔๐ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 

๒. มีการสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนนั้น เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย การบรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน 

๓. ให้สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ เพิ่มรายได้ เพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ใน
การพัฒนาหมู่บ้านได้อีก 

๔. เป็นแหล่งทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง ช่วยให้ชุมชนได้มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน 

๕. กองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนสร้างอาชีพ ทุกอาชีพกู้ไปเพื่อท าการ
สร้างระบบได้ในอาชีพแต่ละคน ของแต่ละครัวเรือน 

การเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุ่นเวียน 



๑๘๒ 

 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
  ประเด็นสัมภาษณ์คือ กองทุนหมู่บ้านฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดระบบ และบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) คณะกรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ๒๔๑ 
 ๒) จัดให้มีการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีการติดตามงานการด าเนินงาน สทบ. อย่างต่อเนื่อง๒๔๒  
 ๓) มีการจัดการหมวดหมู่ด้านของเอกสาร และจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินของกองทุน และมีการจัดท างบดุล ก าไรขาดทุน ไว้ทุกปี๒๔๓  
 ๔) ให้คณะกรรมการกองทุนฯ บริหารจัดการเงินกองทุนเต็มก าลังความสามารถ และท า
ตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนอย่างเคร่งคัด สุจริต โปร่งใส๒๔๔  
 ๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความรู้ และความเข้มแข็งของชุมชน และเพ่ือให้สมาชิกลด
รายจ่าย เพื่อรายได้ให้แก่ครัวเรือน๒๔๕  
 ๖) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่มีแก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม๒๔๖  
  

                                                 

  ๒๔๑ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๒๔๒ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒.  

๒๔๓ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๔๔ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๒๔๕ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  

๒๔๖ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๓ 

 ๗) เพ่ิมเงินออม เพื่อสะสมทุนทรัพย์๒๔๗ ศึกษาดูงานเครือข่ายที่ประสบผลส าเร็จสูงสุด๒๔๘ 
ท าบัญชีเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้๒๔๙ เพ่ือให้ได้รู้รายรับรายจ่าย๒๕๐  
 ๘) มีการสะสมผลก าไรน าไปลงทุนสร้างระบบกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตามอาชีพที่
สมาชิกลงทุนเชื่อมโยงตลาด ครบวงจร พร้อมทั้งสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมการอบรม๒๕๑  
  ๙) ที่จะมีการอบรมในการท าอาชีพในแต่ละความสามารถของแต่ละสมาชิก๒๕๒ ควรจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนฯด้วยกัน และพร้อมระบบโปรแกรมส าเร็จรูปมาบริหาร
จัดการกองทุนฯ๒๕๓  
 ๑๐) เงินกองทุนที่กู้ยืมในแต่ละครั้งต้องเขียนโครงการ ว่าจะน าเงินไปใช้ในการท า
อะไรบ้างถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนก็จะไม่เกิดผล๒๕๔  
 ๑๑) คณะกรรมการ มีความสามารถในการบริหารจัดการเงินกองทุนดีขึ้น ท าให้สมาชิก
รู้จักออมเงินแต่ละปี มีวินัยในการกู้ยืมเงินและส่งเงินคืนได้อย่างดี มีการประชุมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเสนอแนวคิดร่วมกัน๒๕๕  
  

                                                 
๒๔๗ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๔๘ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล

ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๔๙ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๕๐ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๒๕๑ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕๒ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๕๓ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
 ๒๕๔ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร

วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๕๕ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 



๑๘๔ 

 ๑๒) นโยบายภาครัฐได้วางนโยบายให้เกษตรกร สามารถพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยการ
สร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ให้คิดเป็น ท าเป็น และสามารถแก้ไขปัญหา รายรับ รายจ่าย ของ
ตนเองได้๒๕๖  
 ๑๓) มีการจัดตั้ง ธนาคารชุมชน๒๕๗ จัดระบบน าเอกสารและการเงิน ค่าใช้จ่าย๒๕๘ อยู่ที่
กองทุนมากน้อยอย่างไร ที่จะน ามาพัฒนา๒๕๙ อยู่ที่กองทุนมากน้อยเพียงใดที่จะน ามาพัฒนา๒๖๐  
 สรุป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดการหมวดหมู่ด้าน
เอกสาร และจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของกองทุน และมีการจัดท างบดุล 
ก าไรขาดทุน ไว้ทุกปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการแก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได ้ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมโยงตลาดครบ
วงจร พร้อมทั้งสร้างวินัยทางการเงิน  
  

                                                 

  ๒๕๖ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๕๗ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๕๘ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๕๙ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๖๐ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๓) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเอง 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ กองทุนหมู่บ้านฯมีการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
ประชาชนในการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  
 ๑) มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยการประชุมประชาคม๒๖๑ ให้สมาชิกมีการออม
ทรัพย์และมีต้นทุนไว้กับกองทุนหมู่บ้าน๒๖๒  
 ๒) คณะกรรมการกองทุนฯ แนะน าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและการส่ งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกกองทุนไปปฏิบัติ๒๖๓  
  

                                                 
๒๖๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๖๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒.  

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับหน่วยงานอ่ืนอย่าง
ต่อเนื่อง๒. มีการจัดการหมวดหมู่ด้านเอกสาร และจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของกองทุน และมีการจัดท างบดุล ก าไร
ขาดทุน ไว้ทุกปี 

๓. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถน าไปสู่การสร้างกองทุน
สวัสดิการแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได ้

๔. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนของตนเอง 

๕. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

ส่งเสริมและ
พัฒนา 



๑๘๖ 

 ๓) คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ร่วมกันเสนอแนวคิดนโยบายแผนของกองทุน
หมู่บ้านเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน เมื่อมีงบประมาณจาก กองทุนหมู่บ้าน ลงมาก็
จะได้ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้๒๖๔  
 ๔) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่ง
พัฒนาทุกด้านภายใต้ศาสตร์พระราชาว่าด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท าความ
เข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ด้วย
ความอุตสาหะ เสียสละด้วยความสุจริตจริงใจ๒๖๕  
 ๕) อบรมอาชีพเสริม และหาตลาดรองรับผลผลิต๒๖๖ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ
เครือข่าย แต่ละกองทุนมีข้อดี ข้อเสีย ไม่เหมือนกัน๒๖๗ ๑) กู้เงินแล้วน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ๒) 
ส่งคืนในไม่ตรงตามก าหนด ๓) กู้เงินนอกระบบมาคืนในกลุ่มกองทุน๒๖๘  
 ๖) ให้มีความสามัคคี ความเข้าใจ ในการออมทรัพย์๒๖๙ กองทุนหมู่บ้านควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้สมาชิกได้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เช่น การส่งสมาชิกเข้า
อบรมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เป็นต้น๒๗๐ ควรที่จะมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือท า
อาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน๒๗๑  

                                                 
๒๖๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
 ๒๖๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร,๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๒๖๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๖๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

 ๒๖๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๗๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๗๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร,๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๘๗ 

  ๗) มีการท าปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินงานของกองทุนฯ และ
น ามาใช้ในระดับครัวเรือนภายในหมู่บ้าน ผ่านการจัดท าบัญชีครัวเรือน การเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น
ต้น๒๗๒  
 ๘) ประธานต้องหาวิทยากรในด้านการเกษตรมาให้ความรู้ ในการเสริมสร้างส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรให้มีศักยภาพ เพ่ือร่วมกันพัฒนาในภาคเกษตรและอาชีพอ่ืนต่อไป๒๗๓  
 ๙) คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ร่วมกันเสนอแนวคิดนโยบายแผนของกองทุน
หมู่บ้านเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้าน เมื่อมีงบประมาณจาก กองทุนหมู่บ้าน ลงมาก็
จะได้ด าเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้๒๗๔  
 ๑๐) เสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมความรู้ในด้านวิชาการใหม่ ๆ สร้างทักษะ ยกระดับการ
ประกอบอาชีพ ให้ดียิ่งขึ้น๒๗๕  
 ๑๑) ส่งเสริมการออมเงินของทุก ๆ เดือน มีการประชาสัมพันธ์ด้านการประหยัด การท า
บัญชีครัวเรือน๒๗๖ เป็นแหล่งเงินทุนเข้าถงึง่ายและใช้ทุนเท่าที่กิจกรรมที่จะด าเนินงาน๒๗๗  
 ๑๒) ท าให้ชุมชนรู้จักออมเงินของตน ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้๒๗๘ ท าให้ชุมชนรู้จักเงินออม
ของตน ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้๒๗๙  
  

                                                 

  ๒๗๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๗๓ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๗๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน บ้านหนองเหมือดต าบล
แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๗๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร,๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๗๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร,๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
  ๒๗๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๗๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๗๙ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๘๘ 

 ๑๓) สามารถท าให้สมาชิกกองทุนมีการจัดการพึ่งพาตนเองได้ เช่นการส่งเสริมให้มีการท า
ปุ๋ยใช้เอง ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว๒๘๐ 
 สรุป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน แนะน าแนวทาง
การเสริมสร้างศักยภาพและการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกกองทุนไปปฏิบัติ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งพัฒนาทุกด้านภายใต้
ศาสตร์พระราชาว่าด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท าความเข้าใจถึงความส าคัญ
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ
ด้วยความสุจริตจริงใจ และมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๔ เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 ๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
  ประเด็นสัมภาษณ์คือ กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของ
ประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ผลจากการ
สัมภาษณ์พบว่า  
  

                                                 

  ๒๘๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

แนะน าแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับสมาชิกกองทุนไปปฏิบัติ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมุ่ งมั่นที่จะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งพัฒนาทุกด้านภายใต้ศาสตร์พระราชาว่า
ด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีการท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ตนเองให้ถ่องแท้ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ
ด้วยความสุจริตจริงใจ 

มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน 

เสริมสร้าง
กระบวนการพ่ึงพา

ตนเอง 



๑๘๙ 

 ๑) กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนประกอบอาชีพ และเป็นการฝึกคนในชุมชนให้การบริการ 
จัดการทุน สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้๒๘๑ มีเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน๒๘๒  
 ๒) ต้องสร้างจิตส านึกให้กับสมาชิกกองทุน๒๘๓ ช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชน มีความ
เข้มแข็งที่ดีขึ้น๒๘๔ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคการเกษตรของประเทศไทยประสบปัญหา
หลายประการได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และปัญหาราคาสินค้า
ตกต่ าเป็นต้น โดยสาเหตุประการหนึ่งมาจากระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนา 
ตลอดจนยังขาดปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น  
 ๓) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐาน
ราก ซึ่งครอบคลุมทั้งกระบวนการตั้งแต่กิจกรรมด้านการผลิต การเพ่ิมมูลค่าสินค้า และการตลาด จะ
ส่งผลให้ชุมชนพัฒนาอย่างมั่นคงแข็งแรงต่อไป  
 ๔) กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐาน
รากของประเทศ และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน
และมุ่งให้โอกาสแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน๒๘๕  
 ๕) มีความรู้ความสามารถต่อยอดได้ในอาชีพ๒๘๖ มีการออมของสมาชิกและน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๒๘๗ 
 ๖) การมีนโยบายให้กู้นับจากสถาบันการเงิน (ต่อยอด) โดยให้สามารถบริหารจัดการ
เงินกองทุนที่ได้รับอุดหนุนเท่านั้น๒๘๘ มีกองทุนของหมู่บ้าน เพ่ือใช้จ่ายในหมู่บ้าน๒๘๙  

                                                 
๒๘๑ สมัภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 

อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๒๘๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 

  ๒๘๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๘๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล
ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๘๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๘๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 



๑๙๐ 

 ๗) กองทุนหมู่บ้านควรกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการกองทุนต้องเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแหล่งเงินทุนให้สมาชิกน าไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ การสร้าง
อุตสาหกรรมระดับครัวเรือน/ชุมชน การสร้างระบบการผลิตด้านอาชีพครบวงจร ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง๒๙๐  
 ๘) ชาวบ้านมีอาชีพเสริมเขาสามารถพ่ึงตนเองได้๒๙๑ ท ากองทุนหมู่บ้านมีความเข็มแข็ง 
จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแหล่งเงินกู้เพ่ือประกอบ
อาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า๒๙๒  
 ๙) กองทุนหมู่บ้าน เป็นกองทุนที่คนในฐานรากที่ได้เงินทุนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับหนึ่ง๒๙๓ กองทุนหมู่บ้านสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก ได้ซึ่งงบประมาณที่ลงมา ก็
คือโครงการที่สมาชิกต้องการโดยผ่านการประชาคมของสมาชิก เมื่อชุมชนหมู่บ้านได้รับงบประมาณ 
เศรษฐกิจฐานรากย่อมเข้มแข็งขึ้น๒๙๔  
 ๑๐) ฐานรากมั่นคง รายรับ-รายจ่าย สมดุลกับค่าใช้จ่าย มีเงินออม ท าให้การด ารงชีพดีขึ้น 
สามารถท าให้ชุมชนและประเทศมีความเข้มแข้งได้เป็นอย่าดี๒๙๕  
 ๑๑) มีการแนะน าให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง๒๙๖ เป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายท าให้เกิดอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง๒๙๗ ช่วยให้ชุมชนมีรายได้หมุนเวียน๒๙๘ ช่วยให้กองทุนมี

                                                 

  ๒๙๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 

 ๒๙๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่าพุทรา 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๒๙๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดาต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๙๓ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๒๙๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๒๙๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๒๙๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑.  
  ๒๙๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๒๙๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๙๑ 

รายได้หมุนเวียน๒๙๙ ใช่ เพราะถ้าสมาชิกกู้เงินกองทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้เงินกองทุนไปใช้
จ่าย๓๐๐ 
 สรุป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของ
ประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เพราะกองทุน
หมู่บ้านเป็นแหล่งทุนประกอบอาชีพ และเป็นการฝึกคนในชุมชนให้การบริการ จัดการทุน สามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ ช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชน มีความเข้มแข็งที่ดีขึ้น กองทุนหมู่บ้านจึง
เป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ และมุ่งเน้น
เรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและมุ่งให้โอกาสแก่ภาค
ประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๕ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ๕) เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน 
 ประเด็นสัมภาษณ์คือ กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้ ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  

                                                 

  ๒๙๙ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-เกาะตาล อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๐๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๑. 

๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
ระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 

๒. กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนประกอบอาชีพ และเป็นการฝึกคน
ในชุมชนให้การบริการ จัดการทุน 

๓. มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาได้ ช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชน 
มีความเข้มแข็งท่ีดีข้ึน 

๔. กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านที่ช่วยในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
อาชีพ 

๕. สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและมุ่งให้โอกาส
แก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน ในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

กระตุ้นเศรษฐกจิ
ในระดับฐานราก 



๑๙๒ 

 ๑) ด้านเศรษฐกิจ คือ กองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ด้านสังคม 
คือ กองทุนหมู่บ้าน เป็นการฝึกคนให้รู้จักการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง๓๐๑  
 ๒) เป็นแหล่งเงินทุนที่มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนซึ่งเข้าถึงความต้องการในอาชีพ
ในชุมชนนั้น ๆ๓๐๒ ต้องสร้างจิตส านึกให้กับสมาชิกกองทุน๓๐๓  
 ๓) กองทุนหมู่บ้านท าให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เพราะสามารถบริหารเงินผลก าไร และ
น ามาพัฒนาชุมชนได้๓๐๔ ควรจัดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งได้แถลงต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น
เครื่องมือในการกระจายโอกาสให้แก่คนที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงโอกาสที่
ท าให้คนที่มีฐานะยากจนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมพัฒนาสังคมด้วยภูมิปัญญาของตนเอง ในการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและชุมชนนั้น ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนจะต้อง ร่วมมือช่วยกันในการบริ หารงาน
จัดการ และสมาชิกทุกคนต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ กองทุนร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความสามัคคีที่จะก่อให้เกิด
เป็นพลังของเครือข่ายทางการเงินและสังคม ในการขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้๓๐๕  
 ๔) ท าให้ก่อเกิดรายได้ คนในชุมชนมีอาชีพหลัก และอาชีพรอง๓๐๖ ท าให้สร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ พ่ึงพาตนเองได้๓๐๗ กองทุนที่สามารถส่งเสริมอาชีพเบื้องต้น โดยมีการบริหารจัดการโดย
คนในชุมชน๓๐๘  
                                                 

๓๐๑ สัมภาษณ์ นางโสภา บุญยืน, พัฒนาการอ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 

๓๐๒ สัมภาษณ์ นางกาญจนา เอี่ยมแพร, เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหาดชะอม  
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๐๓ สัมภาษณ์ นางจเร บุญเนียม, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านบนบ้าน ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒. 

๓๐๔ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพย์ เหมือนแสง, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ 
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 

๓๐๕ สัมภาษณ์ นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน, พัฒนาการจังหวัดก าแพงเพชร,๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
๓๐๖ สัมภาษณ์ นางวิไลวรรณ รัตนอุบล, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด 

ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
๓๐๗ สัมภาษณ์ นางสมพร จันทวิมล, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านดอนแตง ต าบล

ดอนแตง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๐๘ สัมภาษณ์ นางสาวเกษร กันสุ่ม, พัฒนาการอ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร, ๘ มกราคม 
๒๕๖๒. 



๑๙๓ 

 ๕) เมื่อมีปัญหาในหมู่บ้าน๓๐๙ กองทุนหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน 
ชุมชนต้องเป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งจ าหน่ายเอง และเชื่อมโยงการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายกองทุนระหว่างภาคต่าง ๆ และอาจเชื่อมโยงการตลาดกับต่างประเทศ โดยรับ
ท าตามระบบสหกรณ์ พร้อมทั้งประสานของความช่วยเหลือจากหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ
สถานศึกษาช่วยด้านการวิจัย เป็นต้น๓๑๐  
 ๖) การเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกควรที่จะยืนด้วยตัวเองได้ก่อน เช่น มีอาชีพเสริมที่จะ
สามารถไม่ต้องเอาเงินกองทุนไปเป็นทุนได้ ก็จะสามารถท าให้เศรษฐกิจไปด้วยได้๓๑๑  
 ๗) ท าให้กองทุนหมู่บ้านมีความเข็มแข็ง จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในการประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแหล่งเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า๓๑๒  
 ๘) กองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนเสริมสร้างศักยภาพแสดงความเข้มแข็งให้กับชุมชนเป็น
อย่างดีเป็นเงินทุนสร้างอาชีพ เป็นกองทุนที่มีผลก าไรมาพัฒนาสาธารณะประโยชน์ในชุมชนได้ทุก
เรื่อง๓๑๓  
 ๙) กองทุนหมู่บ้านมีคณะกรรมการท างานเข้มแข็งโปร่งใสระบบกองทุนหมู่บ้านก็
เจริญเติบโตฐานก็แข็งแรง เป็นศักยภาพของกองทุนมีความมั่นคง  สมาชิกกองทุนมีรักสามัคคีรัก
กองทุนหมู่บ้านจะท าให้กกองทุนหมู่บ้านเข้มแข้ง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชนหมู่บ้าน
อย่างยั่งยืน๓๑๔  
 ๑๐) การเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง เสริมสร้างทักษะความรู้ เพ่ิมผลผลิต 
การตลาดมั่นคง ขายได้ราคาเป็นธรรม น าไปสู่ความมั่งค่ังยั่งยืน๓๑๕  

                                                 

  ๓๐๙ สัมภาษณ์ นายเยื้อง จันทน, สมาชิกกองทุนและชุมชนเมืองบ้านเกาะสามสิบ ต าบลแสนตอ 
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๐ สัมภาษณ์ นายณัฐพงษ์ ผิวบาง, พัฒนาการอ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร , ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๑๑ สัมภาษณ์ นายธนกร เกิดศรี, เลขานุการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังเรียง ต าบลป่า
พุทรา อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. 
  ๓๑๒ สัมภาษณ์ นายธวัชชัย อินอ่อน, ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลธัญรดา ต าบลป่าพุทรา อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๑๓ สัมภาษณ์ นายนฤมิต ชัยภา, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านชุมนาก ต าบลถาวร
วัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒.  
  ๓๑๔ สัมภาษณ์ นายผดุงทรัพย์ พันธุศิลป์, สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านหนองเหมือด
ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๑๕ สัมภาษณ์ นายยศขจร ขันสิงหา, ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลแสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร,๑๕ มกราคม ๒๕๖๒.  



๑๙๔ 

 ๑๑) ประชาชนน าเงินไปประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์๓๑๖ การ
เกื้อกูลและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน๓๑๗  
 ๑๒) ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้๓๑๘ ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้๓๑๙ กองทุนของ
หมู่บ้านจะท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สินนอกระบบ๓๒๐ 
 สรุป กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้าน เป็น
การฝึกคนให้รู้จักการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง เป็นแหล่งเงินทุนที่มีการบริหารจัดการโดยคน
ในชุมชนซึ่งเข้าถึงความต้องการในอาชีพในชุมชนนั้น ๆ กองทุนหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนต้องเป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งจ าหน่ายเอง และเชื่อมโยง
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายกองทุนระหว่างภาคต่าง ๆ และกองทุนของหมู่บ้านจะท าให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สินนอกระบบ  
  

                                                 

  ๓๑๖ สัมภาษณ์ นายสมพงษ์ เชี่ยวเกตุวิทย์, ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวังน้ าวน ต าบล
วังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร,๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑. 
  ๓๑๗ สัมภาษณ์ นายธีรพงศ์ เปรมปรี, พัฒนาการอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๒. 
  ๓๑๘ สัมภาษณ์ พระครูไพโรจน์วชิรากร (กรมกาง), เจ้าคณะต าบลวังชะพลู อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๑๙ สัมภาษณ์ พระครูสิทธิวชิรธรรม (ชอบธรรม), เจ้าคณะต าบลแสนตอ-แสนตอ อ าเภอขาณุวรลักษ
บุรี จังหวัดก าแพงเพชร, ๙ มกราคม ๒๕๖๒. 
  ๓๒๐ สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๑. 



๑๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๖ เกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

๔.๓ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)๓๒๑ 
 เพื่อน าเสนอต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 
 เพ่ือน าเสนอบรรยายแนวทางประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (Focus Group Discussions) ผู้วิจัยสรุปผล
การสัมมนาเฉพาะกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและประสิทธิภาพของการวิจัยตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบด้วย 

 ๑.ด้านการบริหาร 
 มีการวางแผนในการศึกษาด าเนินงาน ของกองทุนทั้งด้านวิทยากร การประเมินผลการ
ด าเนินงาน และการจัดการความรู้ กองทุนต้องมีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุนเพ่ือให้สมาชิก
ปฏิบัติข้อบังคับของกองทุน คณะกรรมการกองทุน๓๒๒ ควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตาม

                                                 

 ๓๒๑สรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๒๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 

๑.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมืองได้ 

๒.กองทุนหมู่บ้าน เป็นการฝึกคนให้รู้จักการบริหารจัดการ และ
พัฒนาตนเอง 

๓.เป็นแหล่งเงินทุนที่มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนซึ่ง เข้าถึง
ความต้องการในอาชีพในชุมชนนั้น ๆ 

๔.กองทุนหมู่บ้านสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนต้อง
เป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งจ าหน่ายเอง 

๕.การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายกองทุนระหว่างภาคต่าง ๆ 
และกองทุนของหมู่บ้านจะท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สินนอก
ระบบ 

เกิดศักยภาพ
ความเข้มแขง็ของ

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 



๑๙๖ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง๓๒๓ มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเพ่ือ
ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือ 
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านส าหรับพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในระบบบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง๓๒๔ ส่งเสริม
ระบบการพ่ึงพาตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยมีแผนการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย 
รวมทั้งความพร้อมของคนในครัวเรือน ๒) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน รวมทั้งส่วน
เงินอุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
กองทุนให้สอดรับกัน ๓) ให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาโดยส่วนราชการเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการ ๔) การติดตามประเมินผล เพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้๓๒๕ 
 ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ในอนาคตวิสัยทัศน์ของกองทุนหรือมุมมองจะ
เป็นแหล่งเงินทุน ส่งเสริมพัฒนาพัฒนา ต้องปรับปรุงความสามารถ คือวิสัยทัศน์ตัวอย่างเช่นส่งเสริม
การพัฒนาให้มีขีดความสามารถ การส่งเสริมพัฒนา ร่วมกันก าหนดข้อเกี่ยวข้อง๓๒๖ ประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะที่ดีเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรและบุคคลในองค์กร หรือสมาชิกที่
อยู่ร่วมกัน เพราะว่า การบริหารจัดการครั้งนี้ หมายถึงองค์กรภายใน มีบุคคลที่บริหารภายใน
องค์กร๓๒๗ ร่วมกันส่งเสริมให้สมาชิกในกองทุนมีมนุษยสัมพันธ์ ในการท างานที่ดี โดยสรุปง่ายๆ 
วิสัยทัศน์ มีหลักการต้องมีหลักการ การจัดการ ในการบริหารจัดการ มีโครงการ มีมนุษยสัมพันธ์
ร่วมกัน๓๒๘ สรุปง่ายๆคือ หลักการคิด และจัดการพร้อมรอบคอบในงานรอบด้านในด้านอุดมการณ์ 

                                                 

 ๓๒๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๒๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒.  
 ๓๒๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๒๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตานุรักษณ์, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๒๗ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางปุณณา แสงอาวุธ, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๒๘ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพฑูรย์ อ่อนช่ืน, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๙๗ 

โครงการต้องรอบด้านในการคิด การวางแผนว่าจะต้องท าอย่างไร และทฤษฎีว่ามันจะไปประสานกับ
ข้อเท็จจริงในทางทิศทางการปฏิบัติ ควรจะท าอย่างไรในความชัดเจน๓๒๙ 
 ๒.ด้านการมีส่วนร่วม 
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลวถอดบทเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้แก่กองทุนอ่ืนๆ๓๓๐ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม
รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุนฯ ดีขึ้นจัดประชุมคณะกรรมการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น๓๓๑ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน มีความต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมในการก าหนด 
ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือกติกาของกองทุน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
หรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เสนอปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข๓๓๒ สมาชิกมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สมาชิกต้องร่วมในการบริหารตั้งแต่งบกองทุน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และการ
ตรวจสอบต้องมีการสอบถามถึงปัญหา ควรมีการจัดประชุม/อบรม /สัมมนา/ดูงาน ร่วมกับสมาชิก
และเครือข่ายของกองทุนระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มสมาชิก ความคิดเห็น
ก็จะมาจากกระประชุมประจ าปีของกองทุน๓๓๓ ควรจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็นและการลงประชามติ
ในเรื่องส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมสมาชิกให้มีการเสนอแนะในการด าเนินงานของกองทุน 
เพ่ือมาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการพัฒนากองทุนต่อไป๓๓๔ ประชุมปรึกษาหารือเสนอ
แนวความคิด การมีส่วนร่วมของสมาชิก การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วมกันมีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสีย มีการวางแผน การประชุม  
ทุกครั้งที่มีงบประมาณ หรือทุนสนับสนุน ต้องผ่านมติประชาคมของสมาชิกส่วนใหญ่ มีความคิด

                                                 

 ๓๒๙ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๐ การสนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.กาญจนา ด าจุติ, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาววีณา มั่นคง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๙๘ 

สร้างสรรค์ ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดศักยภาพในกองทุนฯ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก๓๓๕ และ
คณะกรรมการ ควรมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๓๓๖ 
 ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ งานวิจัยนี้อาจจะไปตอบโจทย์นโยบายของ
รัฐบาลใหม่ก็ได้เป็นการท างานที่มีประสิทธิผล โดยการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ที่เริ่มมาจากการพัฒนา
ท้องที่ เอาตัวแปรเป็นหมู่บ้าน บริหารจัดการกันเอง ดูแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมายมีประสิทธิผล๓๓๗ ประสิทธิผลของการบริหารกองทุนชุมชน อ าเภอ
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร จะต้องใช้ทฤษฎีอะไร มีปัจจัยไหนที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการ เป็นแนวคิดการมีส่วนร่วม และการบูรณาการหลักพุทธธรรม เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ชุมชนเมืองอ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร๓๓๘ มีการจัดการบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน ดูแลผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินดอกเบี้ย เพ่ือน ามาจัดสรรให้มีประโยชน์ในหมู่บ้าน
และส่วนรวม ทั้งการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค นอกจากนั้นควรมีการจัดสรรเป็นทุนสาธารณะประโยชน์ การส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ สร้างระบบความมั่นคงด้านอาชีพที่ครบวงจรด้วย
นวัตกรรม น าสมาชิกให้ดูงานที่อ่ืน ๆ  เพ่ือการต่อยอดของกองทุน รับฟังค าติชมของสมาชิกทุกคน๓๓๙ 
  

                                                 

 ๓๓๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางปุณณา แสงอาวุธ, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพฑูรย์ อ่อนช่ืน, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๗ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนุวัติ กระสังข์, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๘ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๓๙ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๑๙๙ 

 ๓.ด้านหลักปาปณิกธรรม 
 การน าหลักปาปณิกธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกองทุนฯประเด็นของหมู่บ้าน และ
สภาพปัญหาที่กองทุนฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีแนวทางการบริหารกองทุนฯ พร้อมทั้งก าหนด
ภารกิจและทางการปฏิบัติในการด าเนินงานกองทุนฯ๓๔๐ การปล่อยเงินกู้ไม่เกินก าหนด ไม่ให้มีหนี้ค้าง
ช าระ ให้กู้ยืมเฉพาะผู้เป็นสมาชิกที่เดือดร้อนและตามการประกอบอาชีพของครอบครัวนั้นๆ มีแนวคิด 
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการกองทุนหมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านให้โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ ผู้น ามีความเสียสละ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  
การด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่ชัดเจน๓๔๑ มีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมี
ส่วนร่วม ส่วนคิด ร่วมท าร่วมแก้ปัญหา โดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม  มีการแจ้งเตือนการส่งเสริม
เงินกองทุนเมื่อถึงก าหนดส่งเงินที่กู้ยืมไป น่าจะมีผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ๓๔๒ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่
ดี มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ ควรมีการประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น ในการ
บริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพ่ึงตนเอง ของครอบครัว ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน๓๔๓ และ
ส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  และพัฒนาให้
กองทุนเติบโต นอกจากนั้นน าผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน เข้า
มาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ดี๓๔๔ 
 ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ประสิทธิผลการจัดการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของชุมชนเมือง เป็นจุดส าคัญที่จะท าให้ขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาล เพราะถ้าเราใช้เขาเรียกว่า
กองทุนหมู่บ้าน ชุมชนเมืองในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลจะท าให้เกิดมีประสิทธิผลและท าให้
ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างชัดเจน และชาวบ้านอาจจะได้รับผลของนโยบายนั้น ดีกว่าเพราะฉะนั้น 

                                                 

 ๓๔๐ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ศ.ดร.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๓ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๔ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางปุณณา แสงอาวุธ, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๒๐๐ 

การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม ตามหลักพระพุทธธรรม ท าให้มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ 
กองทุนหมู่บ้านในชุมชนเมืองให้ได้๓๔๕ 
 ๔. ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กองทุนรู้หลักการแบ่งกลุ่มท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชากรมากที่สุด เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย การ
บรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน๓๔๖ คณะกรรมการกองทุนฯ ควรชี้แจงถึงผลเสียของการกู้ยืมเงินจาก
กองทุนให้กับสมาชิกกู้ยืม โดยเน้นให้น าเงินที่กู้ยืมไปนั้น ไปเสริมสร้างอาชีพอย่างแท้จริง เพ่ือให้
สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ นโยบายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองรัฐบาลจะตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนวันละ ๑ ล้านบาทนั้น 
วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ๑ ล้านบาท ก็เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง๓๔๗ ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายการ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน เป็นการกระจายเงินทุนให้คนในหมู่บ้านได้หลากหลายอาชีพ มี
สถาบันการเงินเกิดขึ้นในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เป็นเงินทุนเบื้องต้น ได้มาก
เพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้อีก๓๔๘ เป็นแหล่งทุนที่สมาชิก
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการสร้างอาชีพรายได้ ที่มั่นคงควรมีกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนที่ท า
ให้สมาชิกมีรายได้ ส่งคืนเงินกู้ได้ เป็นช่วยในการที่ชาวบ้านไม่ต้องหาทุนข้างนอกเพ่ือมาลงทุน๓๔๙ 
 ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ การบริหารจัดการการมีส่วนร่วม การ
ปฏิบัติการตามหลักธรรม ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจริงๆ 
จะต้องยืนยันจากผลการวิจัยเชิงปริมาณสามารถด้านเหตุผล จากนั้นเราก็จะมาต่อยอดว่า จะ
ด าเนินการอย่างไร จากที่ดูแล้วพอจะสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้การมีส่วนร่วม๓๕๐ ต้องจะมีการร่วมคิด 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส าหรับที่จะด าเนินการ จะต้องมีส่วนร่วมที่สามารถด าเนินการต่อได้เลย

                                                 

 ๓๔๕ การสนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๖ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางปุณณา แสงอาวุธ, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๗ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาววิภา มั่นคง, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๘ การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพฑูรย์ อ่อนช่ืน, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๔๙ การสนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.พงษ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๕๐ การสนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๒๐๑ 

กองทุนหมู่บ้านก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นการให้เงินกับชุมชนโดยที่
เป็นเงินกู้จริงๆ แต่ก็ปัญหาที่จะเกิดตามมามากมายอย่างที่เรานั้นทราบกันจะเป็นในเรื่องขององค์
ความรู้ ซึ่งในการวางแผนการจัดการซึ่งชาวบ้านไม่ค่อยมี บางกองทุนก็โชคดีอาจจะมีผู้รู้อยู่ในหมู่บ้าน 
โดยที่จะให้ค าแนะน าและขับเคลื่อนไปได้แต่๓๕๑ การบริหารจัดการก็ต้องยอมรับว่าประสบความส าเร็จ
น้อยมาก ที่เป็นกองทุนมาหมดแล้ว เพราะฉะนั้นในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าหน่วยงาน จะ
สามารถน าผลการวิจัยไป ปรับประยุกต์ใช้ในการท างานได้ แต่ที่นี่ดูในส่วนของโมเดล ต้นแบบการ
ปรับปรุงประสิทธิผล ในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ในชุมชนเมือง คือมันจะเป็นเรื่องของต้นแบบใน
การปรับกองทุนในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนนี้มีประสิทธิผล๓๕๒ 
 สรุปวิเคราะห์จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ด้านการบริหาร มีการวางแผนในการศึกษาด าเนินงาน ของกองทุนทั้งด้านวิทยากร การ
ประเมินผลการด าเนินงาน และการจัดการความรู้ กองทุนต้องมีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุน
เพ่ือให้สมาชิกปฏิบัติข้อบังคับของกองทุน คณะกรรมการกองทุน ควรปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการประชุมคณะกรรมการ
และสมาชิกเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองคือ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านส าหรับพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในระบบบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเอง ส่งเสริมระบบการพ่ึงพาตนเอง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ 
โดยมีแผนการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ ๑) การเตรียมความพร้อมของครัวเรือนใน
หมู่บ้านเป้าหมาย รวมทั้งความพร้อมของคนในครัวเรือน ๒) การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ
หมู่บ้าน รวมทั้งส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้มีการ
บริหารจัดการกองทุนให้สอดรับกัน ๓) ให้หมู่บ้านและชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาโดยส่วน
ราชการเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการ ๔) การติดตามประเมินผล เพ่ือความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
 ด้านการมีส่วนร่วม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และ
ล้มเหลวถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่กองทุนอ่ืนๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุนฯ ดีขึ้น
จัดประชุมคณะกรรมการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้เข้า

                                                 

 ๓๕๑ การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร, ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 
 ๓๕๒ การสนทนากลุ่มเฉพาะ อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ช้ัน ๕ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒. 



๒๐๒ 

มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน มีความต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมใน
การก าหนด ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์หรือกติกาของกองทุน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ
แก้ไขปัญหาหรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เสนอปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข สมาชิกมีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สมาชิกต้องร่วมในการบริหารตั้งแต่งบกองทุน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตาม
ประเมินผล และการตรวจสอบต้องมีการสอบถามถึงปัญหา ควรมีการจัดประชุม/อบรม /สัมมนา/ดู
งาน ร่วมกับสมาชิกและเครือข่ายของกองทุนระดับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
สมาชิก ความคิดเห็นก็จะมาจากกระประชุมประจ าปีของกองทุน ควรจัดท าเวทีรับฟังความคิดเห็น
และการลงประชามติในเรื่องส าคัญอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมสมาชิกให้มีการเสนอแนะในการ
ด าเนินงานของกองทุน เพ่ือมาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการพัฒนากองทุนต่อไป ประชุม
ปรึกษาหารือเสนอแนวความคิด การมีส่วนร่วมของสมาชิก การสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้ทุก
คนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์ ร่วมกันมีการประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีข้อเสีย มีการ
วางแผน การประชุม ทุกครั้งที่มีงบประมาณ หรือทุนสนับสนุน ต้องผ่านมติประชาคมของสมาชิกส่วน
ใหญ่ มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุง เพ่ือให้เกิดศักยภาพในกองทุนฯ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
และคณะกรรมการ ควรมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ด้านหลักปาปณิกธรรม มีการน าหลักปาปณิกธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกองทุนฯ 
ประเด็นของหมู่บ้าน และสภาพปัญหาที่กองทุนฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีแนวทางการบริหาร
กองทุนฯ พร้อมทั้งก าหนดภารกิจและทางการปฏิบัติในการด าเนินงานกองทุนฯ การปล่อยเงินกู้ไม่เกิน
ก าหนด ไม่ให้มีหนี้ค้างช าระ ให้กู้ยืมเฉพาะผู้เป็นสมาชิกที่เดือดร้อนและตามการประกอบอาชีพของ
ครอบครัวนั้นๆ มีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการกองทุนหมู่บ้าน ด าเนินกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบ ผู้น ามีความเสียสละ มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม การด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบ ท าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และมีส่วนร่วม ส่วนคิด ร่วมท าร่วมแก้ปัญหา โดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม มีการแจ้งเตือน
การส่งเสริมเงินกองทุนเมื่อถึงก าหนดส่งเงินที่กู้ยืมไป น่าจะมีผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจ
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้
สมาชิกมีอนาคตที่ดี มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล มีความมุ่งมั่นตามเจตนารมณ์ ควรมีการประเมินปัญหาที่
เกิดขึ้น ในการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็น
สถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพ่ึงตนเอง ของครอบครัว ส าหรับการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น
เร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และ



๒๐๓ 

พัฒนาให้กองทุนเติบโต นอกจากนั้นน าผู้มีความรู้ ความช านาญและเข้าใจพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ด ี
 ด้านประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนรู้หลักการ
แบ่งกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับประชากรมากที่สุด เพ่ือเป็นการลดรายจ่าย การบรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน 
คณะกรรมการกองทุนฯ ควรชี้แจงถึงผลเสียของการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กับสมาชิกกู้ยืม โดยเน้นให้
น าเงินที่กู้ยืมไปนั้น ไปเสริมสร้างอาชีพอย่างแท้จริง เพ่ือให้สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรัฐบาลจะตั้งกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองกองทุนวันละ ๑ ล้านบาทนั้น วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน ๑ ล้านบาท ก็เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน เป็นการกระจายเงินทุน
ให้คนในหมู่บ้านได้หลากหลายอาชีพ มีสถาบันการเงินเกิดขึ้นในชุมชนและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น เป็นเงินทุนเบื้องต้น ได้มากเพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้านได้อีก เป็นแหล่งทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อใช้ในการสร้างอาชีพรายได้ ที่มั่นคงควร
มีกิจกรรมของเครือข่ายกองทุนที่ท าให้สมาชิกมีรายได้ ส่งคืนเงินกู้ได้ เป็นช่วยในการที่ชาวบ้านไม่ต้อง
หาทุนข้างนอกเพ่ือมาลงทุน 

 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้
ก าหนดตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาคือ การบริหารงาน การมีส่วนร่วม และได้บูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาด้วยคือการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม เพ่ือทดสอบว่าตัวแปร
เหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร
หรือไม่ และจากผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้น
มีความสามารถดังนี้  
 



 
๒๐๔ 

ต้นแบบการพฒันาประสิทธผิลการบริหารจัดการ
กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                            ด้านการบริหาร 
๑. ด้านการวางแผน  
   ๑.๑ วางแผนการจัดสรรวงเงินกู้ของกองทุน  
   ๑.๒ วางแผนอบรมให้ความรู้การใช้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก  
   ๑.๓ วางแผนเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ  
   ๑.๔ มีกฎและระเบียบข้อบังคับให้สมาชิกปฏิบัติตาม 
   ๑.๕ มีการประชุมเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ 
๒. การปฏิบัติงาน  
   ๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางท่ีก าหนด  
   ๒.๒ แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   ๒.๓ วินิจฉัยช้ีขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  
   ๒.๔ เสริมสร้างความรับผิดชอบ  
   ๒.๕ ร่วมแก้ไขปัญหา บริหารมีประสิทธิภาพ 
๓. การตรวจสอบ  
   ๓.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา  
   ๓.๒ พิจารณาแผน เพื่อสร้างระบบท่ีชัดเจน  
   ๓.๓ ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล  
   ๓.๔ ตรวจสอบการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้  
   ๓.๕ ตรวจสอบการจัดสรรเงินกองทุน  
๔. การปรับปรุงงาน  
   ๔.๑ มีส่วนในการวางแผนปรับปรุงการท างาน 
   ๔.๒ น าผลการประเมินมาปรับใช้  
   ๔.๓ มีส่วนในการเสนอแนะการด าเนินงาน 
   ๔.๔ ตรวจสอบและปรับปรุงตามสภาพปัญหา  
   ๔.๕ เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาอาชีพ   

ด้านการมีส่วนร่วม 
๑ การร่วมคิด                                                                 
   ๑.๑ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน                   
   ๑.๒ มีส่วนในการประชุม                                   
   ๑.๓ มีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนา   
   ๑.๔ มีส่วนร่วมในการประชุมของสมาชิกกองทุน        
   ๑.๔ สมาชิกร่วมในการบริหารทุกข้ันตอน                
๒. การร่วมท า  
   ๒.๑ การเข้าร่วมประชุมในโครงการ/กิจกรรม 

   ๒.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

   ๒.๓ มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

   ๒.๔ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างานร่วมกัน 

   ๒.๕ การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวสัดิการ 
๓. ร่วมรับผลประโยชน์  
   ๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยส านึกในความรับผิดชอบ  
   ๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง  
   ๓.๓ จัดสรรงบประมาณย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง  
   ๓.๔ ดูแลผลประโยชน์จากเงินดอกเบี้ย เพื่อจัดสรรให้มีประโยชน์ใน
หมู่บ้านและส่วนรวม 
   ๓.๕ สร้างระบบความมั่นคงด้านอาชีพท่ีครบวงจรด้วยนวัตกรรม 
๔. ร่วมประเมินผล  
    ๔.๑ มีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารงาน  
    ๔.๒ มีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์  
   ๔.๓ มีส่วนร่วมในการรับรู้เกี่ยวกับการกระจายเงินกู้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม  
   ๔.๔ ให้สถาบันทางการศึกษาท าการศึกษาวิจัยแนวทางประเมินผล 
   ๔.๕ ร่วมด าเนินงานอย่างเคร่งคัด โปร่งใส จัดท าบัญชี และมีการราน
งายผลอย่างต่อเน่ือง 
  
 
    

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน  
๑.๑ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสร้างรายได้และสร้างงาน ลดรายจา่ย 
๑.๒ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามท่ีกรรมการกองทุนก าหนดอย่างเหมาะสม 
๑.๓ พิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกกองทุนอย่างเป็นธรรม 
๑.๔ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมโดยเน้นไปเสริมสร้างอาชีพอย่างแท้จริง 
๑.๕ เป็นแหล่งทุนท่ีสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ  
๒.๑ ร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุน 
๒.๒ จัดเวทีประชาคมเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน 
๒.๓ ร่วมกันส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุน 
๒.๔ จัดท าทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนทรัพย์สินของกองทุนและมีการจัดท างบดุลประจ าปี 
๒.๕ เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง และสร้างวินัยทางการเงินให้กับสมาชิก 

๓. เสรมิสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเอง 
๓.๑ เป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ 
๓.๒ ช่วยให้สมาชิกในองทุนมีอัตราการว่างงานลดลง 
๓.๓ ท าให้สมาชิกในกองทุนมีความสามารถสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
๓.๔ พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๕ บรรจุแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกน าไปปฏิบัติ 

๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก  
๔.๑ แก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยสูงจากเงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือน 
๔.๒ สามรถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม 
๔.๓ พิจารณาเงินกู้ด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
๔.๔ ก าหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อช่วยให้สมาชิกมีความเข้มแข็งท่ีดีข้ึน 
๔.๕ เน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน 

๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน  
๕.๑ มีกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกองทุน เอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
๕.๒ วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานอยา่งสม่ าเสมอ 
๕.๓ มีการจัดสวัสดิการเพื่อเกื้อกลูแก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
๕.๔ สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูปและจ าหน่ายเอง 
๕.๕ ฝึกคนให้รู้จักการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๗ แสดงต้นแบบการปรบัปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

 

 ๑ ด้านจัดการดี(วิธูโร) 
   ๒.๑ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
   ๒.๒ พยายามในการที่จะบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  
   ๒.๓ มีทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการนิเทศ 
   ๒.๔ รับการฝึกอบรมทักษะหรือพัฒนาคุณภาพอย่าง  
   ๒.๕ มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการท างาน 

๒ ด้านการมีวิสัยทัศน์(จักขุมา) 
   ๑.๑ มีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ 
   ๑.๒ มีการวางแผนการด าเนินการ 
   ๑.๓ มีการก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานขององค์กร  
   ๑.๔ ผลักดันให้กองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน  
   ๑.๕ น าผู้มีความรู้ ความช านาญ เข้ามาแนะน า 

๓ ด้านการมมีนุษย์สัมพันธ์(นิสสยสัมปันโน) 
   ๓.๑ มีการยกย่องให้เกียรตผิู้อืน่  
   ๓.๒ มีความกระตอืรอืรน้พรอ้มให้ค าปรกึษาแนะน า 
   ๓.๓ มีความชัดเจน และแสดงความคดิเห็นในงาน 
   ๓.๔ มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง  
   ๓.๕ มีความจริงใจให้กับเพือ่นร่วมงาน 

การปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 



๒๐๕ 

 ๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนได้เนื่องจาก มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
ของสมาชิกกองทุนอย่างเป็นธรรม มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กรรมการกองทุนก าหนดอย่างมี
ความเหมาะสม และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับคนในหมู่บ้านสร้างรายได้และสร้างงาน ลด
รายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน  สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่
พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น เพ่ือเป็นการลด
รายจ่าย การบรรเทาความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้สมาชิกได้น าเงินไปลงทุนเพ่ือพัฒนา อาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ เพราะว่าดอกเบี้ยถูก และยังก าหนดดอกเบี้ยใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านได้อีก 

นอกจากน้ันยังเป็นแหล่งทุนที่สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ช่วยให้ชุมชนได้
มีรายได้หมุนเวียนในชุมชน  
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถเนื่องจาก คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุน จัดให้มีการประชุมหรือ
เวทีประชาคมของสมาชิกกองทุนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของชุมชนและแนวทางในการ
บริหารกองทุน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับข้าราชการเอกชนและประชาสังคมในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน  สอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ที่พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรจัดให้มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดการหมวดหมู่ด้าน
เอกสาร และจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดท าทะเบียนทรัพย์สินของกองทุน และมีการจัดท างบดุล 
ก าไรขาดทุน ไว้ทุกปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการแก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได ้ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมโยงตลาดครบ
วงจร พร้อมทั้งสร้างวินัยทางการเงิน  
 ๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านช่วยให้สมาชิกในองทุนมี
อัตราการว่างานลดลง ท าให้สมาชิกในกองทุนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ เป็นแหล่งเงินทุนที่ท าให้สมาชิกกองทุนมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ที่พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน แนะน า
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกกองทุนไปปฏิบัติ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งพัฒนาทุกด้าน
ภายใต้ศาสตร์พระราชาว่าด้วย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การท าความเข้าใจถึง



๒๐๖ 

ความส าคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ด้วยความ
อุตสาหะ เสียสละด้วยความสุจริตจริงใจ และมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริมให้กับชาวบ้าน  
 ๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากเนื่องจากว่า กองทุนหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงจากเงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือน การด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านสามรถช่วยลด
ปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ มีการพิจารณาเงินกู้มีความเป็นธรรมเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นทุน
ในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต เพราะกองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุนประกอบอาชีพ และเป็นการฝึกคนใน
ชุมชนให้การบริการ จัดการทุน สามารถก าหนดทิศทางการพัฒนาได้  ช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชน 
มีความเข้มแข็งที่ดีขึ้น กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นแหล่งเงินทุนในหมู่บ้านที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากของประเทศ และมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของ
ประชาชนและมุ่งให้โอกาสแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจน ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านเนื่องจากว่า กองทุนหมู่บ้านจัดให้
มีกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดความเอ้ืออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีการ
วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคนและกลุ่มต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน จัดให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน สอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ที่พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้ เนื่องจากกองทุน
หมู่บ้าน เป็นการฝึกคนให้รู้จักการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง เป็นแหล่งเงินทุนที่มีการบริหาร
จัดการโดยคนในชุมชนซึ่งเข้าถึงความต้องการในอาชีพในชุมชนนั้น ๆ กองทุนหมู่บ้านสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนต้องเป็นผู้ผลิต ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นแหล่งจ าหน่ายเอง และ
เชื่อมโยงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กับเครือข่ายกองทุนระหว่างภาคต่าง ๆ และกองทุนของหมู่บ้านจะท า
ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ไม่มีหนี้สินนอกระบบ  

เมื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารงาน การมีส่วนร่วม และได้บูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาด้วยคือการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม เพ่ือทดสอบว่าตัวแปร
เหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร
หรือไม่พบผลการศึกษาดังนี้ 

๑. ปัจจัยด้านการบริหารงาน มีด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ  

 ๑.๑ ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้ร้อยละ ๙๘.๐ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า มีการปฏิบัติตามระเบียบและ



๒๐๗ 

แนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใสในการท างาน และมีการวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก เสริมสร้างส านึก
ความรับผิดชอบของสมาชิกกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ หรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของทุนหมู่บ้าน ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน มีการระดม
สมองกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
ชุมชนมากที่สุด  

 ๑.๒ การตรวจสอบ สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้ร้อยละ ๖๙.๐ แต่ข้อมูลด้านการตรวจสอบมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๖๙๐) 
ซึ่งหมายถึงมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า ถ้ามีการตรวจสอบมากขึ้นเท่าไหร่
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลงตามไป
ด้วย ขัดแย้งกับผลสัมภาษณ์ท่ีพบว่า ควรตรวจสอบดังนี้ ๑) ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เมื่อได้รับเงินแล้ว ควรได้มีการน าเงินให้สมาชิก กองทุนกู้ยืมเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาแหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน 
และเพ่ือให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน ๒) ตรวจสอบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติต้องพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับจ านวนครัวเรือน ความ
หนาแน่นของคนในชุมชน ๓) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อ าเภอ เขต ควรประชุม อบรม 
ชี้แนวทางการปฏิบัติต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

 ๑.๓ การปรับปรุงงาน สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้ร้อยละ ๖๐.๕ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า ตรวจสอบและปรับปรุงไปตาม
สภาพปัญหาของกองทุนและชุมชน ควรมีการทบทวนความรู้แนวทางปฏิบัติ ระเบียบของกองทุนฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนควรมีบทบาทในการเสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านอาชีพ เพ่ือให้
สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมด้านพัฒนาอาชีพของกลุ่มสมาชิก  

ปรับปรุงการท างานด้วยความโปร่งใส จัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีการรานงายผลการด าเนินงาน  ควร
มีการปรับปรุงระบบการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุนฯ ผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูปและประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงแก้ไขในกฎระเบียบ ในเรื่องการ
พักช าระหนี้ ให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ยได้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยด้วย  

๒. ด้านการมีส่วนร่วมมีด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ 

 ๒.๑ การร่วมคิด สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๖๕.๐ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า ควรจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนที่ประสบความส าเร็จ และล้มเหลว ถอดบทเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แก่



๒๐๘ 

กองทุนอ่ืน ๆ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยมีการประชุม รับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกกองทุน เพ่ือให้ด าเนินงานของกองทุนฯ ดีขึ้น สมาชิกต้องร่วมในการบริหารตั้งแต่งบกองทุน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 

 ๒.๒ การร่วมท า สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้ร้อยละ ๓๒.๕ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า ควรใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน
ร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม ให้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินงาน ฟังความคิดเห็นของทุกคนหา
เหตุและผล เพ่ือการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จัดประชุมกรรมการตามแนวทางที่วางไว้ ช่วยกัน
คิด ช่วยกันท า แบ่งหน้าที่การท างาน ควรมีแนวทางการท างานร่วมกับสมาชิก การสร้างแรงจูงใจ การ
จัดสวัสดิการ การสร้างขวัญและก าลังใจ การยกย่องคนดีของกลุ่มสมาชิก ควรที่จะมีการเปิดรับความ
คิดเห็นจากคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ด้วย  

 ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายต่ ามาก
หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถท านายได้เลย สอดคล้องกับข้อมูลการบริหารงานด้านการตรวจสอบที่
ไม่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๓. ด้านภารปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรมมีด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ 

 ๓.๑ ด้านจัดการดี สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๗.๓ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า 
คณะกรรมการควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะหรือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต้องมีความซื่อสัตย์ 
และแบ่งหน้าที่เพ่ือที่จะบริหารกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ศึกษาข้อมูลของกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เข้าใจถ่องแท้  ต้องมีความอดทนและ
ขยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง และให้การช่วยเหลือสมาชิกทุกครั้งในกรณีที่
สมาชิกมีปัญหา มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สมาชิกสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้  

 ๓.๒ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๓.๔ แต่ผลการศึกษาก็พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ 
มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๘๓๔) หมายความว่าถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกมากเท่าไหร่
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลงตาม
ไปด้วย ขัดแย้งกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการประชุม
พูดคุยสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ กับผู้ร่วมงานบ่อย ๆ  มีความ
จริงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ให้ค าปรึกษา และรับฟังความคิดเห็น มี
ความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือกันและขอค าแนะน าจากกองทุนอ่ืนๆ มีจิตอาสาพร้อมท างานและ



๒๐๙ 

ท างานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ด าเนินงานแบบ
คุณธรรม มีเมตตา เอื้ออาทร มีการดูแล และช่วยเหลือสมาชิกทุกคนเมื่อประสบปัญหา ให้เหมือนญาติ
พ่ีน้อง และมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสที่ต่อเนื่อง  

 ๓.๓ มีวิสัยทัศน ์สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๔๐.๘ สอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ที่พบว่า ควรผลักดันให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการพ่ึงตนเอง 
ของครอบครัว ส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และพัฒนาให้กองทุนเติบโต นอกจากนั้นน าผู้มีความรู้ ความช านาญ
และเข้าใจพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน เข้ามาแนะน าการท างานอย่างสม่ าเสมอ  มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ให้สมาชิกมีอนาคตที่ดี  
 จากการศึกษาต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถสังเคราะห์ได้ดังตารางท่ี ๔.๑๕ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ แสดงต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ด้านการบริหารจัดการ 
๑. ด้านการวางแผน  
      ๑.๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสรร
วงเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน  
      ๑.๒ มีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ืออบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก  
      ๑.๓ มีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือเตรียมรับ
การตรวจสอบ  
      ๑.๔ มีกฎและระเบียบข้อบังคับของกองทุน
เพ่ือให้สมาชิกปฏิบัติข้อบังคับของกองทุน 
      ๑.๕ มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ  
 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 



๒๑๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

๒. การปฏิบัติงาน  
      ๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด  
      ๒.๒ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใสในการท างาน 
      ๒.๓ วินิจฉัยชี้ขาดให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก 
      ๒.๔ เสริมสร้างส านึกความรับผิดชอบของ
สมาชิก รวมทั้งตรวจสอบ และจัดสรรผลประโยชน์
อย่างเสมอภาค  
      ๒.๕ ระดมสมองกันเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และหาแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
๓. การตรวจสอบ  
      ๓ . ๑  ต ร ว จ สอบข้ อบ กพร่ อ ง ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา  
      ๓.๒ พิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง
ระบบและขั้นตอนที่ชัดเจน 
      ๒.๓ ค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
      ๓.๔ ตรวจสอบกองทุนน าไปพัฒนาอาชีพ 
สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 
เพ่ือให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน  
      ๓.๕ ตรวจสอบการจัดสรรเงินกองทุน ให้
สอดคล้องกับจ านวนครัวเรือน ความหนาแน่นของ
คนในชุมชน 
๔. การปรับปรุงงาน  
      ๔.๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานของกองทุน 
 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 



๒๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

      ๔.๒ รับรู้ผลการประเมินการด าเนินงาน และ
น าผลการประเมินมาปรับใช้ 
      ๔.๓ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการ
วางแผนการด าเนินงานครั้งต่อไป 
      ๔ ตรวจสอบและปรับปรุงไปตามสภาพ
ปัญหาของกองทุนและชุมชน  
      ๔.๕ เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาด้านอาชีพ 
เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ด้านการมีส่วนร่วม 
๑ การร่วมคิด  
      ๑.๑ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  
      ๑.๒ มีส่วนในการประชุมเพ่ือน าเสนอเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา 
      ๑.๓ มีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทาง
พัฒนา  
      ๑.๔ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ผ่านการประชุมของสมาชิกกองทุน  
      ๑.๔ สมาชิกร่วมในการบริหารตั้ งแต่งบ
กองทุน ร่วมด าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล 
และการตรวจสอบ 
๒. การร่วมท า  
      ๒.๑ การเข้าร่วมประชุมในโครงการ/กิจกรรม  
   ๒.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการประกอบอาชีพ  
      ๒.๓ มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง 
ๆ  

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 



๒๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

      ๒.๔ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการท างาน
ร่วมกัน  
      ๒.๕ การสร้างแรงจูงใจ การจัดสวัสดิการ 
การสร้างขวัญและก าลังใจ การยกย่องคนดีของ
กลุ่มสมาชิก 
๓. ร่วมรับผลประโยชน์  
      ๓.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ส านึกในความรับผิดชอบ  
      ๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
      ๓.๓ จัดสรรงบประมาณย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง  
      ๓.๔ ดูแลผลประโยชน์จากเงินดอกเบี้ย เพ่ือ
จัดสรรให้มีประโยชน์ในหมู่บ้านและส่วนรวม 
      ๓.๕ สร้างระบบความมั่นคงด้านอาชีพที่ครบ
วงจรด้วยนวัตกรรม 
๔. ร่วมประเมินผล  
      ๔.๑ มีส่วนร่วมในการรับรู้ เกี่ยวกับความ
โปร่งใสในการบริหารงาน  
      ๔.๒ มีส่วนร่วมในการควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์  
      ๔.๓ มีส่วนร่ วมในการรับรู้ เกี่ยวกับการ
กระจายเงินกู้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
      ๔.๔ ให้สถาบันทางการศึกษาท าการศึกษา
วิจัยแนวทางประเมินผล 
      ๔.๕ ร่วมด าเนินงานอย่างเคร่งคัด โปร่งใส 
จัดท าบัญชี และมีการรานงายผลอย่างต่อเนื่อง 
 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 



๒๑๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ด้านการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 
๑. มีวิสัยทัศน์ 
      ๑.๑ มีการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึง
การมีเจตคติที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ และ
ความรู้ความสามารถ  
      ๑.๒ มีการวางแผนการด าเนินการและพอใจ
ในการบริหารจัดการที่เป็นอยู่  
      ๑.๓ มีการก าหนดทิศทางที่จะด าเนินงานของ
องค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
      ๑.๔ ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีบทบาทหน้าที่
สนับสนุนการพึ่งตนเอง  
      ๑.๕ น าผู้มีความรู้  ความช านาญ เข้ามา
แนะน า 
๒. ด้านจัดการดี  
      ๒.๑ มีการสนับสนุนโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการ
เป็นส าคัญเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานที่ดี  
      ๒.๒ มีความพยายามในการที่จะบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง  
      ๒.๓ มีทักษะความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การนิเทศภายในร่วมกับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
      ๒.๔ ควรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะหรือ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๕ มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการ
ท างาน และให้การช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มใจ 
๓. มีมนุษย์สัมพันธ์  
      ๓.๑ มีการยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืนเพื่อเพ่ิม 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 



๒๑๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๕ (ต่อ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ศักยภาพในการท างาน  
      ๓.๒ มีความกระตือรือร้นพร้อมให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ถูกต้อง และหมั่นตรวจสอบข้อบกพร่อง
เพ่ือการบริหารจัดการ  
      ๓.๓ มีความชัดเจน และให้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเอาใจใส่  
      ๓.๔ มีการประชุมพูดคุยสร้างความเข้าใจใน
เรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนกับ
ผู้ร่วมงานบ่อย  
      ๓.๕ มีความจริงใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน ให้
ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน ให้ค าปรึกษา และ
รับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง 

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการ
ลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 
๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชน 

 
  



๒๑๕ 

จากขอมูลดังกล่าวสามารถสรุปเป็นผังมโนทัศน์ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรดังนี้ 
 

 

 
ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ในจังหวัดก าแพงเพชร 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านการบริหารจัดการ 

๑ การร่วมคิด 

๒. การร่วมท า  
๓. ร่วมรับผลประโยชน์  
๔. รว่มประเมินผล 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านการมีส่วนร่วม 

๑. ด้านการวางแผน  
๒. การปฏิบัติงาน  
๓. การตรวจสอบ  
๔. การปรับปรุงงาน  

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านการปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม 

๑. มีวิสัยทัศน์ 
๒. ด้านจัดการดี  
๓. มีมนุษย์สัมพันธ์  

๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ 

๓. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเอง 
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 

๕. เกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชน 

 

แผนภาพที่ ๔.๑๘ ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ในจังหวัดก าแพงเพชร 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ  
 
 ในการศึกษาเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) เพ่ือ
น าเสนอต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) การด าเนินการแบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในรูปของการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ระยะที่ ๒ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นการศึกษาภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ระยะที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ ตัวอย่างซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการวิจัย แนวทางการส ารวจ
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเองโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๔ ส่วน ประกอบด้วย ๑) แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๒) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของการวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๓) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องประมาณ ๒ เดือน จนได้กรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม และ
หลักธรรมปาปณิกธรรม เป็นตัวแปรอิสระ และมีประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร เป็นตัวแปรตาม  และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ซึ่งได้แบบสอบถามกลับมาครบ ๔๐๐ ฉบับ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตรงตามกรอบแนวคิดใน
การวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ
  



๒๑๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 การเสนอสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ เป็นการสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และส่วนที่ ๒ เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้  
 

 ๕.๑.๑ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐ และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ตามล าดับ  
 ด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ ๔๖ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗ รองลงมามีอายุ
ระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ มีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕ และมี
อายุต่ ากว่า ๒๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ตามล าดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐ 
รองลงมามีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗ และมีระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
๓.๓ ตามล าดับ 
 ด้านความเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุน คิดเป็นร้อยละ 
๗๒.๒ รองลงมาคือผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ และอ่ืน ๆ อีก คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ ตามล าดับ 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง ๕,๐๐๐–๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๗๔.๐ รองลงมาคือมีรายได้ระหว่าง ๑๐,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ และมีรายได้
ระหว่าง ๒๐,๐๐๑-๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ตามล าดับ 
 ด้านระยะเวลาของการเป็นสมาชิก พบว่า อันดับแรกอยู่ระหว่าง ๑๑–๑๕ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๔๗.๒ รองลงมาคืออยู่ระหว่าง ๖–๑๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ อยู่ระหว่าง ๑–๕ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๓ และเป็นสมาชิก ๒๑ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๐.๕ ตามล าดับ 
 ข้อมูลปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า ด้านการวางแผน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ด้านการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๓ ด้านการ
ตรวจสอบ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ ด้านการปรับปรุงงาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๖  
 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วม พบว่า ด้านร่วมคิด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๙๙ ด้านร่วมท า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕ ด้านร่วมรับผลประโยชน์ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๓ ด้านร่วมการประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๔  



๒๑๘ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักปาปณิกธรรม พบว่า ด้านการมีวิสัยทัศน์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ ด้านการจัดการดี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙ ด้านการมี
มนุษย์สัมพันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘  
 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า ด้าน
การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ 
ด้านส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๐๓ ด้าน 
เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๓.๗๓ ด้านกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับฐานราก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๒ ด้านการเกิดศักยภาพ/
ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑  
 ๕.๑.๒ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยน าเสนอสาระจากวิธีการเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ แยกตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น ๓ ด้านคือ ๑) เพ่ือศึกษาประสิทธิการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร และ ๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  
 ๕.๑.๒.๑ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  
 จากผลการศึกษาพบว่า ๑. การเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรก
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกกองทุนอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๘ รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้าน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กรรมการกองทุนก าหนดอย่างมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ และกองทุนหมู่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับคนใน
หมู่บ้านสร้างรายได้และสร้างงาน ลดรายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็ น
เร่งด่วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๙  
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๑๖ รองลงมาคือคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดให้มีการประชุมหรือเวทีประชาคมของสมาชิกกองทุน
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของชุมชนและแนวทางในการบริหารกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๐๘ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับข้าราชการเอกชนและประชาสังคมในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๒    



๒๑๙ 

 ๓. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเอง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๗๓ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านช่วยให้สมาชิกในองทุนมี
อัตราการว่างานลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกในกองทุนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ และกองทุน
หมู่บ้านหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนที่ท าให้สมาชิกกองทุนมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๓.๗๑ 
 ๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
๓.๘๒ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงจากเงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๙ รองลงมาคือการด าเนินการ
ของกองทุนหมู่บ้านสามรถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคมได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ และกองทุน
หมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้มีความเป็นธรรมเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๗๙  
 ๕. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๑ เมื่อพิจารณาข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๓ ข้อแรกได้แก่ กองทุนหมู่บ้านจัดให้มี
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดความเอ้ืออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๐๒ รองลงมาคือกองทุนหมู่บ้านมีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของคน
และกลุ่มต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ และกองทุน
หมู่บ้านจัดให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
๓.๙๘  
  ๕.๑.๒.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

 จากการศึกษาพบว่า การบริหารงานส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับ
ความส าคัญดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ผลการวิเคราะห์มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๘๙๕ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) 
เท่ากับ .๘๐๐ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๗๙๙ และค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๑๔๕๐๕ แสดงว่า การบริหารงาน 
ด้านการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๐.๐ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของ



๒๒๐ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการตรวจสอบ 
สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕  

การมีส่วนร่วมพบว่า ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๙๘๘ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๙๗๖ 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๙๗๖ และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๐๔๙๘๙ แสดงว่า การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๗.๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านร่วมคิด สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๖๕.๐ รองลงมาคือร่วมท า สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕  

หลักปาปณิกธรรมพบว่า ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้คือ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีวิสัยทัศน์ ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple R) เท่ากับ .๗๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๕๔๑ สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๕๓๗ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๒๑๙๙๖ แสดงว่า หลักปาปณิกธรรม มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๕๔.๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจัดการดี สามารถ
ท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อย
ละ ๘๗.๓ รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถ
ท านายได้ร้อยละ ๔๐.๘ 
 

 ๕.๑.๒.๓ น าเสนอต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  

ในการศึกษาเรื่อง “ต้นแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้
ก าหนดตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาคือ การบริหารงาน การมีส่วนร่วม และได้บูรณาการหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมศึกษาด้วยคือปาปณิกธรรม เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรเหล่านี้ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรหรือไม่ และจาก
ผลการศึกษาก็พบว่า การบริหารงาน มีด้านสามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุน



๒๒๑ 

หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการ
ตรวจสอบ สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕ แต่
ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือด้านการตรวจสอบ เนื่องจากว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๖๙๐) 
ซึ่งหมายถึงมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า ถ้ามีการตรวจสอบมากขึ้นเท่าไหร่
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลงตามไป
ด้วย 

ด้านการมีส่วนร่วมพบว่า  การร่วมคิด สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๖๕.๐ รองลงมาคือการร่วมท า 
สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕ ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์
การท านายต่ ามากหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถท านายได้เลย สอดคล้องกับข้อมูลการบริหารงาน
ด้านการตรวจสอบที่ไม่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

ด้านภารปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม พบว่า ด้านจัดการดี สามารถท านายประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๗.๓ รองลงมา
คือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๔๐.๘ 
แต่ผลการศึกษาก็พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๘๓๔) หมายความ
ว่าถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกมากเท่าไหร่ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลงตามไปด้วย 
 

๕.๒ การอภิปรายผล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ส่วนคือ ๑) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ๒) เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร และ 
๓) เพ่ือน าเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ๕.๒.๑ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

 ๑) ด้านการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน โดยกองทุนหมู่บ้านจะมี
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิกกองทุนอย่างเป็นธรรม มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่
กรรมการกองทุนก าหนดอย่างมีความเหมาะสม และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับคนในหมู่บ้าน
เพ่ือสร้างรายได้และสร้างงาน ลดรายจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนกรณีฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน
ได้ ๒)ด้านส่งเสริมและพัฒนาให้มีขีดความสามารถ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก



๒๒๒ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกันก าหนดระเบียบข้อบังคับกองทุน จัดให้มีการประชุมหรือเวที
ประชาคมของสมาชิกกองทุนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของชุมชนและแนวทางในการ
บริหารกองทุน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับข้าราชการเอกชนและประชาสังคมในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาของกองทุนหมู่บ้านด้วยซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”ผลการวิจัยพบว่า 
๑) ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๔ ด้าน ประกอบด้วย การบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศประสิทธิภาพในการท างาน และความพึงพอใจในการท างาน พบว่า ประสิทธิผลใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒) ปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดย ปัจจัยทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าปัจจัยทัศนคติต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ๓) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอและยังซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารวย ดีเลิศ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง”ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้
ตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๖-๔๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ
การศึกษาส่วนใหญ่จบด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
ช านาญอยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่
ส าเร็จ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
แต่ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในจะมีแผนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ขอบเขตของงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก าหนด
ไว้ประกอบกับพนักงานตรวจสอบภายในจะได้รับการฝึกอบรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งในการ

                                                 

 ๑ ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, “ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ ๘ ฉบับ
ที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๖๐-๗๐. 



๒๒๓ 

ท างานจะแบ่งพนักงานเป็นทีมซึ่งแต่ละทีมจะจัดพนักงานที่มีความรู้ด้านสินเชื่อบัญชีและเรื่องทั่วไป 
เพ่ือช่วยเสริมให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด๒ ๓) ด้านเสริมสร้าง
กระบวนการพ่ึงพาตัวเอง โดยกองทุนหมู่บ้านช่วยให้สมาชิกในกองทุนมีอัตราการว่างานลดลง ท าให้
สมาชิกในกองทุนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ และยังเป็นแหล่ง
เงินทุนที่ท าให้สมาชิกกองทุนมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพด้วย ๔) ด้านกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
ฐานราก โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาอัตราดอกเบี้ยสูงจากเงินกู้นอกระบบให้แก่ครัวเรือนได้ 
การด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านสามรถช่วยลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม และกองทุนหมู่บ้านมี
การพิจารณาเงินกู้มีความเป็นธรรมเหมาะสมกับการน าไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ๕) ด้านการ
เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน โดยกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดความเอ้ืออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีการวิเคราะห์และพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานของคนและกลุ่มต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และ
จัดให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลแก่ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชนด้วยซึ่งสอดคล้องกับของวิจัย
ของ ซูหนิง หลิน๓ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน
ชาวจีนในบริษัทซันไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัจจัยด้านศักยภาพการ
ท างานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัยด้าน
ศักยภาพการท างานทั้ง ๕ ด้าน คือ ความรู้ความเข้าใจในการท างานด้านมาตรฐานของงานที่ได้รับ
มอบหมาย ด้านปริมาณงานที่ท าได้ส าเร็จด้านการท างานเป็นทีม ด้านการพัฒนาความรู้ส่งผลในด้าน 
บวกต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ผลการศึกษาข้าง ต้น
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๑ ซึ่งก าหนดว่า ศักยภาพการท างานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานที่แตกต่างกัน ๒) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการให้สิ่งตอบ
แทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดองค์การ
และการบริหารส่งผลในด้านบวกต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.๐๕ ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๒ ซึ่งก าหนดว่าคุณภาพชีวิตการท างานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกัน ๓) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยด้าน 
ประสิทธิภาพในการท างาน พบว่าผลการศึกษาโดยภาพรวม ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง ๓ 
ด้าน คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ในองค์กร ด้านความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ส่งผลในด้านบวกต่อปัจจัย

                                                 

 ๒ อารวย ดีเลิศ, “ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยบูรพา: ชลบุรี, ๒๕๔๙). 
 ๓ ซูหนิง หลิน”ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน่า
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๗). 



๒๒๔ 

ประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ส่วนด้านความน่าเชื่อถือในองค์กร 
ไม่ส่งผลต่อปัจจัยประสิทธิภาพในการท างานผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ๓ ซึ่ง
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่แตกต่างกันและยังสอดคล้องกับ
ของวิจัยของ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง)๔ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของผู้บริหาร
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่ วง 
ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (= ๓.๑๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีเพียงด้านการติดตามผลที่อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อยตามล าดับ คือ ด้านสถานที่ให้บริการ (= ๓.๓๙) ด้านกระบวนการให้บริการ (= ๓.๑๒) ด้าน
การปฏิบัติงานของบุคลากร (= ๓.๑๑) และด้านการการวางแผน (= ๓.๐๒)๒) เปรียบเทียบความ
คิดเห็นของประชาชนต่อประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านม่วง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ พบว่า 
ประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของ
ผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ไม่แตกต่างกัน ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
ผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง พบว่าประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปญัหาความยากจนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น นโยบายต่างๆ ถูกก าหนดจากบนลง
ล่างซึ่งเป็นนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชน
ในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา
ความยากจนให้กับความเข้าใจในการแก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การประชาชน และงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่องค์การบริหารส่วน 
ต าบลได้จัดกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น ส่วนด้านข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วน 
ต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจน โดยการแสดง
ความคิดเห็นหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและจริงใจเสมือนว่าประชาชน   
ทุกคนเป็นญาติมิตรของตนเอง การวางแผนการปฏิบัติงาน ควรมีการส ารวจสภาพปัญหา ความ

                                                 

 ๔ พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง), “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”, (การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม Proceedings, 
๒๕๕๖). 



๒๒๕ 

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างปัญหากับแนวทางแก้ไขและรัฐบาล
ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ๔) ผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ การแก้ไข
ปัญหาความยากจนจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการให้บริการกับประชาชนอย่างแท้จริง มีการส ารวจสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีก่อนที่จะก าหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา และจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเพียงพอ ส่วนภาคประชาชนควรให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคอยติดตามการด า เนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชน 
 ๕.๒.๒ ปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร  

การบริหารงานพบว่า ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้คือ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๘๙๕ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .
๘๐๐ สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๗๙๙ และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๑๔๕๐๕ แสดงว่า การบริหารงาน ด้าน
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๐.๐ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมาคือการตรวจสอบ 
สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๐.๕ สอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต 
๗ (สาขา๑๒)๕ พบว่า สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
การบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบ อีกว่า ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒) มากที่สุด สอดคล้อง

                                                 
๕ หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ กฤษณา ปลั่งเจริญศรี และบัณฑิต ผังนิรันดร์, “ตัวแบบการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองพื้นที่เขต ๗ (สาขา ๑๒)”, วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, ปีที่ 
๑๐ ฉบับท่ี ๑ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘). 



๒๒๖ 

กับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๖ พบว่า 
ตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มี ๖ องค์ประกอบหลัก ได้แก่องค์ประกอบ
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ด้านภาวะผู้น าของประธาน ด้านคุณภาพของคณะกรรมการกองทุน 
ด้านคุณภาพของสมาชิกกองทุน ด้านความเข้มแข็งของชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนของ
กองทุน โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนในศักยภาพการจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ถึงร้อยละ ๖๘.๒๒ 

การมีส่วนร่วมพบว่า ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญดังนี้คือ 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการปรับปรุงงาน ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (Multiple R) เท่ากับ .๙๘๘ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๙๗๖ 
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๙๗๖ และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๐๔๙๘๙ แสดงว่า การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๙๗.๖ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านร่วมคิด สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๖๕.๐ รองลงมาคือร่วมท า สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕ สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรือง ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเ ขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา๗ พบว่า การมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการหมู่บ้านมีความสัมพันธ์
กับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
๐.๐๕ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน: 
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์๘ พบว่า มุมมองของผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุน 
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ให้ความส าคัญผู้น า และคณะกรรมการ ยังเป็นกลไกหลักในการบริหาร
จัดการกองทุนให้ประสบผลส าเร็จ และกลไกการมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่ ส่งผลให้การกองทุนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี

                                                 
๖ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, “ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อ

ประชาชนในประเทศไทย”, รายงานวิจัย, (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา: มหาวิทยาลัยอบลราชธานี, ๒๕๕๐). 
๗ คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ ฉันธะ จันทะเสนา และดวงตา สราญรมย์, “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงาน

กองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒–มกราคม ๒๕๕๓). 

๘ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ, “แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”, วารสารการจัดการสมัยใหม่ Journal of Modern Management 
Science,ปีที่ ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘). 



๒๒๗ 

ผลกระทบต่อความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือเป็นสถาบันการเงินชุมชน: 
กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม๙ พบว่า ปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมของสมาชิก และปัจจัยด้านนโยบายการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกของกองทุนมีความสัมพันธ์
ต่อการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่คนจน  

หลักปาปณิกธรรม พบว่า ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้คือ จัดการดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีวิสัยทัศน์ ผลการวิเคราะห์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 
(Multiple R) เท่ากับ .๗๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เท่ากับ .๕๔๑ สัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจที่ปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ากับ .๕๓๗ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ตัดสินใจ (Std. Error) เท่ากับ .๒๑๙๙๖ แสดงว่า หลักทุติยปาปณิกสูตร มีวิสัยทัศน์ จัดการดี มีมนุษย
สัมพันธ์ สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๕๔.๑ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านจัดการดี สามารถ
ท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อย
ละ ๘๗.๓ รองลงมาคือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถ
ท านายได้ร้อยละ ๔๐.๘ ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับหลักทุติยปาปณิกสูตรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยตรงนั้นจากการศึกษายังไม่พบการศึกษา 
 ๕.๒.๓ ต้นแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร 

ในการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
จังหวัดก าแพงเพชร” พบว่า การบริหารงาน มีด้านที่สามารถท านายประสิทธิผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก็คือ ด้านการปฏิบัติงาน สามารถท านายได้ร้อยละ ๙๘.๐ รองลงมา
คือการตรวจสอบ สามารถท านายได้ร้อยละ ๖๙.๐ และการปรับปรุงงาน สามารถท านายได้ร้อยละ 
๖๐.๕ แต่ก็พบข้อมูลที่น่าสนใจก็คือด้านการตรวจสอบ เนื่องจากว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ 
(-.๖๙๐) ซึ่งหมายถึงมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า ถ้ามีการตรวจสอบมากขึ้น
เท่าไหร่ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลง
ตามไปด้วยซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัมพล ราชวงษ์ และคณะ๑๐ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การ
                                                 

๙ ประไพ จุ้ยอ่วม และคณะ, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพื่อเป็นสถาบันการเงินชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ”, 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๑). 
 ๑๐ กัมพล  ราชวงษ ์และคณะ, “การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล:กรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจ ากัด (มหาชน)”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ 
(เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘). 



๒๒๘ 

บริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล :กรณีศึกษาบริษัทแสน
สิริจ ากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า มีการน าการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กร
อสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้านได้แก่ด้านหลักความคุ้มค่า 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมหลักความโปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมการ
เปรียบเทียบและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล สรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์แตกต่างกันและ
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพใน
องค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยปัจจัยส่วนบุคคลที่พบความแตกต่างคือ เพศ อายุ และระดับต าแหน่งงานที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ส่วนปัจจัยด้านสถานภาพทางครอบครัว
และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมพบว่า การร่วมคิด สามารถท านายประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๖๕.๐ รองลงมาคือการร่วมท า 
สามารถท านายได้ร้อยละ ๓๒.๕ ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล นั้นมีค่าสัมประสิทธิ์
การท านายต่ ามากหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถท านายได้เลย สอดคล้องกับข้อมูลการบริหารงาน
ด้านการตรวจสอบที่ไม่ส่งผลทางบวกต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิศร ยืนยง๑๑ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง“การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก” ผลการศึกษาพบว่า ๑)การมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านเรียงตาม ล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก
การมีส่วนร่วมในการด ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับปาน
กลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางตามล าดับ  ๒) การพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในจังหวัดนครนายกภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก การเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้สังคมมี
ความสงบสุขอยู่ในระดับมากการส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมอยู่ใน
ระดับมากและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวกสินค้าบริการอยู่ใน

                                                 

 ๑๑ ธนิศร ยืนยง, “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก”, 
วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑). 



๒๒๙ 

ระดับปานกลาง ตามล าดับ ๓) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับ
ผลประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๐ 
 ด้านภารปฏิบัติตามหลักปาปณิกธรรม พบว่า ด้านจัดการดี สามารถท านายประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชร ได้ร้อยละ ๘๗.๓ รองลงมา
คือ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๘๓.๔ และมีวิสัยทัศน์ สามารถท านายได้ร้อยละ ๔๐.๘ 
แต่ผลการศึกษาก็พบว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเป็นลบ (-.๘๓๔) หมายความ
ว่าถ้ามีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกมากเท่าไหร่ประสิทธิผลในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดก าแพงเพชรก็จะลดลงตามไปด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤนันท์ สุริยมณ
และคณะ๑๒ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นในการบริหารงานที่ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างได้รับรางวัลที่๑ ประเภทการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี๒๕๔๗ ได้แก่ การบริหารจัดการ ส่วน
หลักคุณธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)ที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ส่วนหลักความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในทุก ๆ ทางการสื่อสารส่วนหลักความรับผิดชอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจะสอบถามความเห็นของประชาชนโดยผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการในแต่ละหมู่บ้านก่อนแล้วจึงน ามารวมกันเพ่ือ
และจัดล าดับตามความจะเป็นเร่งด่วนในภาพรวมอีกครั้งและส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน ามาสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ๕.๓.๑.๑ กองทุนหมู่บ้านควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความ
ช านาญในการเก็บข้อมูลด้านบัญชีด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๓.๑.๒ กองทุนหมู่บ้านควรมีมาตรการการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลด้านบัญชีพร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการประมวลผลข้อมูลทางด้านบัญชี 

                                                 

 ๑๒ นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ, “คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”, วารสารสหศาสตร์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑  (๒๕๕๐). 



๒๓๐ 

 ๕.๓.๑.๓ กองทุนหมู่บ้านควรมีมาตรการการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่กู้ยืมให้ใช้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงอาจจะด าเนินการโดยการซื้อของให้ตามท่ีผู้กู้ยืมต้องการแทนการจ่ายให้เป็น
เงินสด 
 ๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ๕.๓.๒.๑ กองทุนหมู่บ้านควรส่งเสริมความรู ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องแกคณะกรรมการ
กองทุนในด้านการบริหารจัดการ กฎหมายการเงินและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับสมาชิกควร       
ส่งเสริมความรู ด้านการอาชีพและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารเงินกู จาก
เงินกองทุน 
 ๕.๓.๒.๒ ควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ท าตามหน้าที่ติดตาม 
ก ากับ ดูแลและการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
และสนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนทุกระดับ เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่กองทุนที่มีปัญหา 
 ๕.๓.๒.๒ ควรน าผลการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เข้าไปมีส่วนช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่กองทุนที่มีปัญหา 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริหารงานของ
กรรมการกองทนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ประสบผลส าเร็จ 
ในเชิงคุณภาพ 
 ๕.๓.๓.๓ ควรมีการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานกองทุนหมูบ้านและ
ชุมชนเมือง 
 ๕.๓.๓.๔ ควรมีการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการบูรณาการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ๕.๓.๓.๕ ควรมีการวิจัยในเชิงทอดองค์ความรู้ ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จในการบริหาร
จัดการและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ต่างพ้ืนที่ให้มากขึ้น 
 ๕.๓.๓.๖ ควรมีการวิจัยประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 



๒๓๑ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  .พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

ข .ข้อมูลทุติยภูมิ 

๑ )หนังสือ): 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วัดส่งเสริมสุขภาพ: แนวคิดและการด าเนินงาน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ๒๕๕๐. 
กัลยา วานิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 
จักรกฤษณ์ นรมิติผดุงการ. การบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒. 
จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์. “การบริหารและการพัฒนาองค์การ”. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการ

บริหารและพัฒนาองศ์การ )หน่วยที่ ๒). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 
๒๕๓๐. 

เด่น ชะเนติยัง. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๓๓. 
ถวิลวดี บุรีกุล. การมีส่วนร่วม : แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ . นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๘. 
ทวี หงส์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษานโยบาย

สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗. 
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์. การมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์

ศึกษานโยบายสาธารณสุข, ๒๕๒๗. 
ทองหล่อ เดชไทย. การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

บริการงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 
ทองหล่อ เดชไทย. หน่วยที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข. นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
  



๒๓๒ 

บรรณานุกรม )ต่อ) 
 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐. 

ธงชัย สันติวงษ์. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๔. 
ธงชัย สันติวงษ์. ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗. 
ธณจรส พูนสิทธิ์. การจัดการองค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมมิก, 

๒๕๕๔. 
ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ . องค์การและการจัดการ . พิมพ์ครั้ งที่  ๒ . 

กรุงเทพมหานคร: อักษรปริทรรศน์, ๒๕๕๐. 
ธีระรัตน์ กิจจารักษ์. เอกสารค าสอนวิชาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: คณะครุศาสตร์ 

สถาบันราภัฏเพชรบูรณ์. ๒๕๔๒. 
นงลักษณ์ วิรัชชัย. วิจัยและสถิติ: ค าถามชวนตอบ. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดไอคอนพริ้น

ติ้ง, ๒๕๕๒. 
นรินทร์ ชั ย  พัฒนพงศา . การ มีส่วนร่ วม หลักการพื้ นฐาน เทคนิคและกรณีตั วอย่ าง . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ ๕๙๘, ๒๕๔๖. 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗. 
บรรยงค์ โตจินดา. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทรวมสาสน์ จ ากัด, ๒๕๔๒. 
ประสิทธิ์ ตงยิ้งศิริ. การวางแผนพัฒนาของไทย : ส าเร็จการหรือล้มเหลว. กรุงเทพมหานคร: โอ

เดียนสโตร์, ๒๕๕๔. 
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ . กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . 

กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย (สกว), ๒๕๔๓. 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. การวิจัยประเมินผล. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนการพิมพ์พระนครจ ากัด, 

๒๕๒๙. 
พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันราชภัฏนครปฐม, ๒๕๕๒. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ )ฉบับประมวลธรรม) . 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมมิก จ ากัด, ๒๕๕๔.  
  



๒๓๓ 

บรรณานุกรม )ต่อ) 
 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๘. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์, 
๒๕๔๘. 

พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทส านักพิมพ์สุภา, ๒๕๕๑. 
พิทยา บวรวัฒนา. ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: ศักดิโสภาการพิมพ์. 

๒๕๔๑. 
ภรณี กีร์ติบุตร. การพัฒนาประสิทธิผลขององค์กร . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โอเดียน สโตร์ , 

๒๕๒๙. 
มนูญ วงศ์นารี. องค์การที่มีประสิทธิผล. กรุงเทพมหานคร: นภาพัฒน์การพิมพ์, ๒๕๓๔. 
ยงยุทธ เกษสาคร. การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕. 
ยุทธ ไกยวรรณ์. การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรส าหรับงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

นานมีบุคส์ พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖. 
รุ่ง แก้วแดง และชัยณรงค์  สุวรรณสาร. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองค์การแนว

การศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา )หน่วยที่ ๑๑). 
นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ , 
๒๕๓๑. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. ผู้บริหารโรงเรียนสามมิติการพัฒนาวิชาชีพ สู่ความเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผล. 
กรุงเทพมหานคร: ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๙. 

สมใจ ลักษณะ. การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เพ่ิมทรัพย์การ
พิมพ์. ๒๕๕๒. 

สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไพบูลย์ ส าราญภูติ, 
๒๕๕๔. 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ . ส านักงานสภาสถาบันราชภัฎและ
ทบวงมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

  



๒๓๔ 

บรรณานุกรม )ต่อ) 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง. โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของระบบการเงินระดับฐานรากในการ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน The Roles of Microfinance in Promoting 
Financial Access. กรุงเทพมหานคร: ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง, ๒๕๕๔. 

ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน . คู่มือการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน . 
กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕. 

สุคนธ์ เครือน้ าค า และคณะ. การพัฒนาทีมงาน. ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕. 
สุพจน์ ทรายแก้ว. การวัดผลการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกล

ยุทธ์และการบริหารงานมุ่งผลงาน. เชียงราย: ส านักพิมพ์สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕. 
สุวิมล ว่องวาณิช. การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมดาเพรส, 

๒๕๕๙. 
อนันต์ เกตุวงศ์. การบริหารการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๕๓. 
อรุณ รักธรรม. การพัฒนาองค์กร แนวคิดและการประยุกต์ใช้ระบบสังคม . กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๐.  
 . ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ : การบริหารองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๕. 
เอกวิทย์ มณีธร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บ้านหนังสือ

โกสินทร์, ๒๕๔๒. 

)๒) วารสาร: 

กัมพล ราชวงษ์ และคณะ. “การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรอสังหาริมทรัพย์โดยใช้หลักธรร
มาภิบาล:กรณีศึกษาบริษัทแสนสิริจ ากัด (มหาชน)”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๘): ๕๘-๗๒. 

คนึงนิจ ศิริสมบูรณ์ และ คณะ.“ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒–มกราคม ๒๕๕๓): ๗๖. 



๒๓๕ 

บรรณานุกรม )ต่อ) 
 

ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ และคณะ. “แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่าง
ยั่งยืน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์”. วารสารการจัดการสมัยใหม่ Journal of 
Modern Management Science. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘): 
๙๓-๑๐๑. 

ธนิศร ยืนยง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก”. 
วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑): ๙๐-
๑๐๕ 

นฤนันท์ สุริยมณ และคณะ. “คุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล”. วารสารสหศาสตร์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑  (๒๕๕๐): ๙๕-๑๑๘. 

บุญคลอง เรืองแสน และคะนอง พิลุน . “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอค าม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการเมืองการปกครอง การบริหารการจัดการ-การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์-นโยบาย. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๘–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๙๓-
๑๐๑. 

ประไพ จุ้ยอ่วม และคณะ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพ่ือเป็นสถาบันการเงินชุมชน: กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม . ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ 
(กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๑): ๒๔๙-๒๕๐. 

ปิ่นมณี ขวัญเมือง. “หลักอิทธิบาท๔: เส้นทางสู่ความส าเร็จ”. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 
๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗): ๓. 

พงษ์เทพ จันทสุวรรณ. “ประสิทธิผลองค์การ: ปฏิบทแห่งมโนทัศน์”. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ ๒๘ 
ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๓): ๑๓๔-๑๘๒. 

ไพรรินทร์ พฤตินอก. “กองทุนหมู่บ้าน: ทุนทางสังคมในฐานะกระบวนการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน
โนนสังข”์. Veridian E-Journal. SU กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. Vol. 5 No. 
3 (September - December 2012): ๑๒๖. 

มยุรี ค าปาเชื้อ อินถา ศิริวรรณ และอุทัย สติมั่น. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร”. วารสาร
ศึกษาศาสตร ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - 
มีนาคม ๒๕๕๙): ๑๐๔. 
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วารุต มาลาแวจัทร์และคณะ. “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต”. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๔๔๙): ๑๐๐. 

วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ. “การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้าน
ในอ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA. 
Vol. 10 No.2 (July–December 2016): ๒๔๓-๒๔๔. 

ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง. “ประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปะ. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๖๐-๗๐. 

ส าราญ มีแจง และไพศาล วรค า.    “การพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง” . วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑  )๒๕๕๑  :(๑๕  – 

๓๒. 
สิริวงษ์ เอียสกุล. “การประเมินผลกองทุนหมู่บ้านในเทศบาลต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองคาย”. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๕๗): ๓๐. 

หรรษา คล้ายจันทร์พงษ์ และคณะ. “ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองพ้ืนที่เขต ๗ (สาขา ๑๒)”. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ 
๑ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๘): ๓๐. 

)๓) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ: 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานกกองทุนหมู่บ้าน . 
หนังสือที่ มท ๐๕๐๒๖/ ว ๒๔๐๐. ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔. (อัดส าเนา). 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าแพงเพชร. “แบบรายงานข้อมูลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ประจ าปี ๒๕๕๙ จังหวัดก าแพงเพชร” ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาาคม 
๒๕๕๙. (อัดส าเนา).  

)๔) อินเตอร์เน็ต: 

นิตยสาร ผู้จัดการ. เปิดไตรสูตรสร้างนักบริหารใช้หลักธรรมสู่ความส าเร็จธุรกิจ . [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://info.gotomanager.com/news/printnews.aspx?id=70732 [๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑]. 
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ประเวศ วะสี. “กองทุนหมู่บ้าน” ไม่ใช่เงิน ! “กองทุนหมู่บ้าน” เป็นอะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ายิ่ง
กว่าเงินมากนัก. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.villagefund.or.th/aboutus/
ประวัติความเป็นมา [๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารกับการจัดการ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.sianhr.com : 
project/org [๘ มกราคม ๒๕๕๙]. 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.). สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข . 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.villagefund.or.th/aboutus/ผลการด าเนินงาน 
[๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าเพชร กรมพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย. “ฐานะข้อมูลกองทุน
ห มู่บ้ านและชุมชนเ มืองในจั งห วัดก าแพง เพชร ” .  [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : 
http://kamphaengphet.cdd.go.th [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก าเพชร. กรมพัฒนาชุนชน กระทรวงมหาดไทย. “ฐานะข้อมูลกองทุน
ห มู่บ้ านและชุ มชนเ มื องในจั งหวั ดก าแพงเพชร ” . [ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ มา : 
http://kamphaengphet.cdd.go.th [๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑]. 

)๕) ดุษฎีนิพนธ์ / รายงานการวิจัย: 

ขวัญกมล ดอนขวา. “การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. รายงานการ
วิจัย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖. 

ชัชภูมิ สีชมพู. “รูปแบบการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล”. วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา . บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๔๘. 

ซูหนิง หลิน “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน่า
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด”. รายงานการวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
๒๕๕๗. 

ณัฐพร ดอกบุญนาค. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว:กรณีศึกษาชุมชนในตลาด
ร้อยปีสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”. รายงานการวิจัย. กองทุนส่งเสริมการ
วิจัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ, ๒๕๕๖. 
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ปรีดา ปูนพันธ์ฉาย. “ผลของการให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๔๐. 

ปัณณทัต นอขุนทด. “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:กรณีศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา”. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา. ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖. 

ผาสุก  สถาพร.    “การประเมิ นโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   :กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน
หนองกระทุ่ม หมู่ที่  ๗   ต าบลหนองกระทุ่ม อ า เภอเมืองนครราชสีมา จั งหวัด

นครราชสีมา”. สารนิพนธ์ประกาศนียบัตรบัณฑิต.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๔๔. 

พรรณิลัย นิติโรจน์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร:ศึกษา
เฉพาะกรณีการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๗. 

พระจอม จารุวณฺโณ (หงษ์ทอง). “ประสิทธิผลของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านม่วง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

พระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (ผากา). “ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. “ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อ
ประชาชนในประเทศไทย”. รายงานวิจัย. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา: มหาวิทยาลัย
อบลราชธานี, ๒๕๕๐. 

สัมฤทธิ์ ท่าเหล็กเจริญ. “ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล : ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๖. 
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อรทัย พระทัด.  “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ ” .  การค้นคว้า
อิสระรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ .  คณะรัฐศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘. 

อารวย ดีเลิศ. “ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร”. ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๙. 

๒. ภาษาอังกฤษ 
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