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บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน และ 3) เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 128 คน ซึ่งก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตเิ ชิงพรรณนาคือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANONA หรือ F-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1) บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางทั้งห้าด้าน
เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้าน
การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการด�ำเนินการ ตามล�ำดับ
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีเพศและระดับการศึกษา
ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อีกสี่ด้านที่เหลือและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ เรียงล�ำดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือคณะกรรมการควรได้รับการ
อบรมด้านการจัดท�ำบัญชีและการท�ำงบการเงินกองทุนหมูบ่ า้ น คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าทีท่ ตี่ นเอง
ได้รบั มอบหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการก�ำหนดแนวทางให้ผกู้ นู้ ำ� เงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ขอกู้
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ABSTRACT
This thematic paper serves the purposes: 1) to study committees’ roles in managing
village loan funds in Tambon Thungluang in Roi Et province’s Suwannaphum district, 2) to
compare their roles in managing village loan funds in the preceding tambon to variables
of genders, ages and educational levels, and 3) to collect their suggestions for their roles
in managing them in the aforesaid Tambon. The sampling groups employed for the research
comprise 128 committees managing the village loan funds in the aforesaid tambon, setting
the sampling groups through Taro Yamane’s table. The instrument used for the research
is five-rating scale questionnaires. The statistics for data analyses encompass frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA).
Outcomes of research findings: 1) Committees’ roles in managing village loan funds
in Tambon Thungluang in Suwannaphum district of Roi Et province have been rated
‘neutral’ in the overall aspect, as have been scored in terms of each of five aspects. These
five aspects ranked in descending orders of means take in: i) following up work performance,
ii) storing data, iii) setting the target groups, iv) coordinating and v) operating respectively.
3) The hypothesis testing results have revealed that variables of committees’ genders, ages
and educational levels show significant differences in playing their management roles in
the follow-up aspect, with the statistical significance level at .05; whereas the four
remaining aspects prove the opposite. 3) Suggestions garnered from the research have
been recommended in descending orders of three frequencies. Firstly, village loan fund
committees should attend courses on accountancy and drawing up financial budgets of
the village loan funds. Secondly, they should take stringent responsibilities for their assigned
duties. Thirdly, they should set guidelines on having borrowers use the loan funds following objectives of borrowers’ projects.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
อันเกิดจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ รัฐบาล
จึงตั้งเป้าหมายที่จะด�ำเนินนโยบายเพื่อลดปัญหาความยากจนและน�ำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย น�ำไปสูก่ ารด�ำรงชีวติ อย่างพอมีพอกินและเหลือเก็บ
จากนั้นจึงน�ำไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ โดยใช้กลไกทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนและใช้
ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัวตลอดจนสินทรัพย์ที่มีอยู่ท�ำงานอย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีรายได้ส่งผลให้
ประเทศชาติมีรายได้ ซึ่งจะกลายเป็นฐานภาษีใหม่ให้รัฐมีรายได้มากขึ้น เพื่อน�ำไปสู่การลดภาระหนี้สินของ
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ประเทศในโอกาสต่อไป (ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. 2544, หน้า 2) จากสภาพวิกฤติดงั กล่าวรัฐบาล
จึงได้กำ� หนดนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนละ 1 ล้านบาท โดยถือว่าเป็นนโยบาย
ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเครื่องมือในการ
กระจายโอกาสให้แก่คนจนเข้าถึงแหล่งเงินทุน แหล่งความรูแ้ ละโอกาสทีจ่ ะให้กลุม่ คนดังกล่าวได้รว่ มคิด ร่วม
ท�ำด้วยภูมปิ ญ
ั ญาของตนเอง เสริมสร้างจิตส�ำนักความเป็นชุมชนและท้องถิน่ สร้างกระบวนการพึง่ ตนเองได้
เป็นการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง อันเป็นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของประเทศ (คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2544, หน้า 12)
จากการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นถือเป็นองค์กรทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญและได้รับการคาดหวังว่าคณะกรรมการจะมีความสามารถผลักดันให้ชุมชนบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของ
โครงสร้างหน้าทีข่ องคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้พิจารณาคนดี มีความรู้ ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามาท�ำงานร่วมกัน
เพือ่ ก�ำหนดอนาคตของตนเองซึง่ เป็นจุดแข็ง ในการบริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลส�ำเร็จ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจึงมีความส�ำคัญเปรียบเสมือนเป็นมันสมองของการด�ำเนินงานกองทุน
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองจ�ำนวนทัง้ สิน้ 199 กองทุน แยก
เป็นกองทุนหมู่บ้านของต�ำบลทุ่งหลวง ได้จ�ำนวน 15 กองทุน ซึ่งได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเป็นเงินจ�ำนวน
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ�ำนวน 15 คณะ รวม 188
คน จากรายงานผลการด�ำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี 2557 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต�ำบลทุ่งหลวง
ส่วนใหญ่ได้กู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขาย ทอผ้า และบริการ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ประสบผลส�ำเร็จ
และไม่ประสบผลส�ำเร็จตามโครงการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นจ�ำนวนมาก (ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557, หน้า 4) จากการบริหารงานคณะกรรมการกองทุนยังประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตั งิ าน โดยพบว่า คณะกรรมการขาดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนต่อนโยบายหรือแนวทางการด�ำเนินงาน
ขาดการติดตามผลและการตรวจสอบร่วมกันอย่างจริงจัง ขาดการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน
ขาดการมีสว่ นร่วม และไม่ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าวอาจจะสร้างความ
เสียหายต่อกองทุนและส่งผลต่อการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามเป้าประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
(ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าคณะกรรมการมีบทบาทในการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบ่ า้ นอยูใ่ นระดับใด เปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการทีม่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร เพื่อให้เป็น
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะ
เป็นการสร้างศักยภาพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบล
ทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
แตกต่างกัน
3.2 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
แตกต่างกัน
3.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 15 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 188 คน (ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
จ�ำแนกได้ห้าด้าน (ส�ำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2551, หน้า 71-72)
ดังนี้ 1) ด้านการด�ำเนินการ 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 3) ด้านการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย 4) ด้านการประสานงาน
และ 5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของคณะกรรมการที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
5.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น
ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5.4 ท�ำให้สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 188 คน
6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด
ร้อยเอ็ด ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2545,
หน้า 111) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 128 คน
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก�ำหนดใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส�ำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นเกีย่ วกับบทบาทในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นเกีย่ วกับบทบาทในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANONA หรือ F-test)
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ�ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีอายุเกิน 50 ปี จ�ำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และ
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า จ�ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00
7.2 ผลการวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลางทั้งห้าด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานรอง
ลงมา คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย และด้านการประสานงานตามล�ำดับ
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการด�ำเนินการ ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้
1) ด้านการด�ำเนินการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า
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เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 7 ทีว่ า่ “คณะกรรมการฯ มีการเสนอแนะการด�ำเนินงานตามโครงการอย่างสม�ำ่ เสมอ”
ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “คณะกรรมการฯ ได้ให้คำ� แนะน�ำแก่สมาชิกในการวางแผนการ
ประกอบการ”
2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า
เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “คณะกรรมการฯ ได้สำ� รวจข้อมูลการประกอบอาชีพของประชาชน ในหมูบ่ า้ น
เพื่อน�ำไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า
“คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
กองทุนให้เหมาะสม”
3) ด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาเงินกูใ้ ห้สมาชิกอย่างทัว่ ถึงและเป็น
ธรรม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประชุมแก้ไขปัญหาการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว”
4) ด้านการประสานงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ/เอกชน เพือ่ ขอรับการสนับสนุนวิทยากรเพือ่ ให้ความรูใ้ นด้านการประกอบ
อาชีพ”
5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการช�ำระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่าง
สม�ำ่ เสมอ” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “คณะกรรมการฯ ได้จดั ท�ำบัญชีในการกูเ้ งินกองทุน
ได้อย่างถูกต้อง”
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน
มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น แตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ด้านการด�ำเนิน
การ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย และด้านการประสานงาน ไม่แตกต่างกัน แต่ดา้ น
การติดตามผลการด�ำเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
7.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบล
ทุง่ หลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น ได้เสนอ
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แนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน เรียงล�ำดับจากความถี่มากไปหาน้อย
สามอันดับแรก คือ 1) คณะกรรมการควรได้รับการอบรมเรื่องการจัดท�ำบัญชีรับจ่ายเงิน และการท�ำงบการ
เงินกองทุนหมู่บ้าน 2) คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และ
3) คณะกรรมการควรก�ำหนดแนวทางให้ผู้กู้น�ำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้
8. อภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
8.1 ผลการวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ คณะ
กรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นมีการบริหารจัดการกองทุน โดยยึดระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชน
เมื อ งแห่ ง ชาติ และระเบี ย บกองทุ น หมู ่ บ ้ า น คณะกรรมการกองทุ น มี ห ลั ก การบริ ห ารงานที่ ยึ ด หลั ก
ประชาธิปไตย มีการแบ่งงาน มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Henri Faylor ได้เน้นถึงเกณฑ์การบริหารทีเ่ ป็นสากล
ว่าการบริหารมีส่วนประกอบห้าประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน และการควบคุม เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านการด�ำเนินการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบข้อบังคับที่ใช้ร่วมกันใน
หมูบ่ า้ น มีการเรียกประชุมสมาชิกเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีการพิจารณาอนุมตั เิ งินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
เป็นไปตามระเบียบ ซึง่ ค�ำนึงถึงการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ พร้อมทัง้ มีการจัดสรร
ผลประโยชน์ด้วยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชนซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ
วิสิษฐ์ศักดิ์ ยิ้มสุข เรื่อง ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ
คณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ด้านผลการด�ำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
คณะกรรมการได้ส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกภาพกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน
หมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ที่พบว่า บทบาท
ของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง ด้านการจัดเก็บข้อมูล อยูใ่ นระดับมาก
3) ด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้
เนือ่ งจากคณะกรรมการได้มาจากการคัดเลือกกันเองโดยการจัดเวทีประชาคมและคณะกรรมการเป็นบุคคล
ในพื้นที่รู้จักสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี จึงสามารถอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ในวงเงินที่เหมาะสมกับอาชีพ
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เครือมาศ เจียรนัย ทีพ่ บว่า บทบาทของคณะกรรมการ ในการบริหารจัดการ
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กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก
4) ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปราย
ได้วา่ คณะกรรมการได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด�ำเนินงานกองทุนหมูบ่ า้ น
ระดับต่างๆ หน่วยงานอื่น และสมาชิก เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งได้ประสานงานกับ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการด�ำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จนสามารถให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ ส่วนการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีระบบและเจ้าหน้าที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานเป็น
อย่างดี ซึง่ ไม่สอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจยั ของ พัชรินทร์ ไชยวรินทรกุล ทีพ่ บว่า ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีอ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้านการ
ประสานงาน อยู่ในระดับมาก
5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีการจัดท�ำบัญชีและหลักฐานต่าง ๆ มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย
เงินกองทุน ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการและค�ำปรึกษาการช�ำระคืนเงินกู้แก่สมาชิก ติดตามและเร่งรัดการส่งคืนเงิน
กู้ พร้อมทัง้ มีการรายงานผลการด�ำเนินงานปัญหาและอุปสรรครวมทัง้ ฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบ่ า้ น
ให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick W. Taylor ที่กล่าวถึง การบริหารจัดการควรมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน จัดงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
คนงาน โดยต้องอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท�ำงานที่ถูกวิธี ซึ่งในการคัดเลือกคนงานจะต้องพิจารณาเป็น
พิเศษเพือ่ ให้ได้คนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ที สี่ ดุ ตรงตามงานทีจ่ ะให้ทำ� เป็นส�ำคัญ แต่ไม่สอดคล้องโดยเทียบเคียงกับ
งานวิจัยของ พรรณี ราชคม พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาต�ำบลม่วงค�ำ อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้านการติดตามผล
อยู่ในระดับมาก
8.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น ต�ำบลทุง่ หลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1) เพศ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศชายและเพศ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเป็นผู้น�ำ การปฏิบัติงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การเข้ารับการ
อบรม เป็นต้น จึงอาจส่งผลให้คณะกรรมการไม่วา่ เพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มบี ทบาทในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ที่พบว่า บทบาทคณะ
กรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองทีเ่ ป็นชายและเพศหญิงมีบทบาทต่อการจัดการกองทุนหมูบ่ า้ นและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดอ่างทอง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจยั ของ เพ็ญโสภา ปุณโณฑก
ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05
		 ส�ำหรับรายด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเพศ
หญิงมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการ
วิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เพศหญิงซึ่งท�ำงานอยู่ที่บ้านและส่วนมาก มีต�ำแหน่งเป็นเลขานุการหรือ
เหรัญญิกกองทุน มีเวลาในการจัดท�ำเอกสารหลักฐาน หรือจัดการเกี่ยวกับการด�ำเนินงานกองทุนมากกว่า
เพศชาย ซึง่ ส่วนมากเป็นประธานกองทุนและต้องท�ำงานนอกบ้าน หน้าทีก่ ารติดตามผลการด�ำเนินงานหรือ
รายงานผลการด�ำเนินงานจึงมอบให้เพศหญิงด�ำเนินการ
2) อายุ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันนี้เพศชายและ
เพศหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน และได้เปิดโอกาสให้คนทุกวัยได้รว่ มคิด ร่วมท�ำ ร่วมในการบริหารจัดการกองทุน
ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดต่างมีบทบาท ในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์ ที่พบว่า อายุ
ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต
ต�ำบลหนองบัว
3) ระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อบทบาทการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ นีเ้ พราะคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นได้บริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นมีหลักการในการจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมูบ่ า้ น ด้วยความพร้อม ความสนใจ
และการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการพร้อมทัง้ สมาชิก โดยเน้นความพร้อมของบุคคลทัง้ ในด้านความรู้ และ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุน ความพร้อมของระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก ความพร้อมของการบริหารจัดการ ที่สอดรับและเกื้อกูลกันระหว่าง
กองทุนหมูบ่ า้ นกับกองทุนอืน่ ๆ ทีห่ น่วยงานราชการจัดตัง้ ขึน้ ในหมูบ่ า้ น ซึง่ สอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงาน
วิจัยของ เพ็ญโสภา ปุณโณฑก ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ นของคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
		 แต่สำ� หรับรายด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ คณะกรรมการทีม่ กี ารศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. หรือเทียบเท่า มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ นน้อยกว่าคณะกรรมการทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุน
330 Vol.5 No.1 January - June 2016

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

หมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีเวลาท�ำงานเป็นของตนเอง
และไม่จำ� กัดเวลาในการท�ำงาน ท�ำให้มคี วามพร้อมและมีเวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการได้อย่าง
เต็มความสามารถ ซึง่ ต่างจากคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า
และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่
ก�ำหนด ส่วนคณะกรรมการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
มากว่าคณะกรรมการทีม่ กี ารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากคณะกรรมการ
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจิตอาสา และต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือพัฒนางาน
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ ชัยวัตร ด�ำศรีสวัสดิ์ ที่พบว่า คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน จ�ำแนกตามระดับการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน แตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้ว สามารถสรุปผล
โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป
2) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการติดตามผลการ
ด�ำเนินงาน ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�ำหลักฐานต่าง ๆ
ในการกู้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควร
คัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน และควรให้ค�ำแนะน�ำการช�ำระคืนเงินกู้แก่สมาชิกและ
คณะกรรมการควรติดตามการช�ำระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
3) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการด�ำเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�ำเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุด
ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�ำแนะน�ำ
การวางแผนการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ทั้งนี้เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาอนุมัติโครงการให้แก่สมาชิกอย่าง
เป็นธรรม
		 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบประเด็นส�ำคัญและน�ำเสนอแนะเชิงนโยบายตามล�ำดับ ดังนี้
		 1) ด้านการด�ำเนินการ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ น
จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�ำเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุด
ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�ำแนะน�ำแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�ำแนะน�ำ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 331

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

การวางแผนการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ทั้งนี้เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย
และเพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิก นอกจากนีค้ ณะกรรมการฯ ควรพิจารณาอนุมตั โิ ครงการให้แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม
		 2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลให้ถึงระดับมากและระดับ
มากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสม และควรจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
ในหมู่บ้านอย่างเป็นปัจจุบัน เป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้และลดความเสี่ยงในการค้างช�ำระหนี้
ของกองทุน
		 3) ด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถึงระดับ
มากและระดับมากทีส่ ดุ ต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของ ปัญหาและความจ�ำเป็นของ
สมาชิก และก�ำหนดวงเงินกู้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกอย่าง
ทัว่ ถึงและเป็นธรรม หากประสบปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานควรจัดประชุมแก้ไขปัญหา โดยไม่ขดั
กับระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและให้สอดคล้อง
เกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว
		4) ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการประสานงานให้ถึงระดับมากและระดับ
มากทีส่ ดุ ต่อไป โดยคณะกรรมการควรสร้างความรู้ ความเข้าใจกับสมาชิกในการด�ำเนินการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกองทุน และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพือ่ รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกีย่ วกับกองทุนหมูบ่ า้ น
และขอรับสนับสนุนวิทยากรเพือ่ ให้ความรูใ้ นด้านการประกอบอาชีพ รวมทัง้ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ พร้อม
ทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
5) ด้านการติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ คณะกรรมการ
กองทุนหมูบ่ า้ นจึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบตั งิ านด้านการติดตามผลการด�ำเนินงานให้ถงึ ระดับ
มากและระดับมากทีส่ ดุ ต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�ำหลักฐานต่าง ๆ ในการกูเ้ งินให้ถกู ต้องตามระเบียบ
และเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควรคัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มา
ปฏิบตั งิ าน และควรให้คำ� แนะน�ำการช�ำระคืนเงินกูแ้ ก่สมาชิกและคณะกรรมการควรติดตามการช�ำระคืนเงิน
กู้ของสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) จากผลการวิจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านการด�ำเนินการ ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการด้านการด�ำเนินการของคณะกรรมการ เพื่อศึกษาข้อมูล เชิงลึกและ
น�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสนเทศในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมูบ่ า้ น
ต�ำบลทุ่งหลวง อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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2) จากข้อเสนอแนะความถีม่ ากทีส่ ดุ คือ ควรได้รบั การฝึกอบรมด้านการจัดท�ำบัญชีรบั -จ่าย
เงิน และการท�ำงบการเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจะได้น�ำความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงินการบัญชี ไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ส�ำเร็จได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ ขอขอบพระคุณ
ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ และรองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่เมตตาให้ความ
ช่วยเหลือ และได้ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ตลอดจนการตรวจสอบแก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.ไพรัช พืน้ ชมภู ทีก่ รุณาเป็นประธาน
กรรมการสอบสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก และดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค�ำแนะน�ำในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณ นายนิคม
บูระพันธ์ นางภักดี สตาสิทธิ์ และนางวรารัตน์ โชติจ�ำลอง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญและประเมินคุณภาพ
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นทุกท่าน ทีอ่ นุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ทุกท่านที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจให้บริการที่ดีเยี่ยม อ�ำนวยความสะดวกทุกด้าน และสนับสนุนการท�ำ
นิพนธ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความส�ำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง
ผู้ซึ่งวางรากฐานการศึกษาที่ดี และเป็นก�ำลังใจที่ส�ำคัญยิ่งของผู้วิจัย ทุกท่านที่กล่าวมาได้เสียสละเวลาอันมี
ค่าในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำองค์ความรู้ ให้บริการและช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของสารนิพนธ์ฉบับนี้
จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
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