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บทคัดย่อ

สารนิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการ

กองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอ็ด 2) เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการ 

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และ

ระดบัการศกึษา ต่างกนั และ 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของคณะกรรมการในการบรหิาร

จดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจงัหวดัร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 128 คน ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ สถติเิชิงพรรณนาคอื ความถี ่ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANONA หรือ F-test)

ผลการวิจัยพบว่า  

1)  บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทุนหมูบ้่าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสวุรรณภมูิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับ ปานกลางทั้งห้าด้าน 

เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงาน ด้านการจดัเกบ็ข้อมูล ด้าน

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการด�าเนินการ ตามล�าดับ

2)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่ีมีเพศและระดับการศึกษา

ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่อีกสี่ด้านที่เหลือและโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะที่ได้

จากการวิจัยครั้งนี้ เรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามอันดับแรก คือคณะกรรมการควรได้รับการ

อบรมด้านการจดัท�าบญัชแีละการท�างบการเงนิกองทนุหมูบ้่าน คณะกรรมการควรรบัผดิชอบหน้าทีท่ีต่นเอง

ได้รบัมอบหมายอย่างเคร่งครดั และควรมกีารก�าหนดแนวทางให้ผูกู้น้�าเงนิไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ

ที่ขอกู้

1 นกัศึกษาปรญิญาโท สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตร้อยเอด็.
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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 follow-

ing objectives of borrowers’ projects.  

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  

อันเกิดจากมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า รัฐบาล 

จึงตั้งเป้าหมายที่จะด�าเนินนโยบายเพื่อลดปัญหาความยากจนและน�าไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมรีายได้เพยีงพอกบัรายจ่าย น�าไปสู่การด�ารงชวีติอย่างพอมพีอกนิและเหลอืเกบ็ 

จากนั้นจึงน�าไปสู่การสร้างชีวิตใหม่ โดยใช้กลไกทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนและใช้

ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัวตลอดจนสินทรัพย์ที่มีอยู่ท�างานอย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีรายได้ส่งผลให้

ประเทศชาติมีรายได้ ซึ่งจะกลายเป็นฐานภาษีใหม่ให้รัฐมีรายได้มากขึ้น เพื่อน�าไปสู่การลดภาระหนี้สินของ
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ประเทศในโอกาสต่อไป (ค�าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร.ี 2544, หน้า 2) จากสภาพวกิฤตดิงักล่าวรฐับาล
จงึได้ก�าหนดนโยบายกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิกองทนุละ 1 ล้านบาท โดยถอืว่าเป็นนโยบาย
ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเครื่องมือในการ 
กระจายโอกาสให้แก่คนจนเข้าถงึแหล่งเงินทนุ แหล่งความรูแ้ละโอกาสท่ีจะให้กลุม่คนดงักล่าวได้ร่วมคิด ร่วม
ท�าด้วยภมูปัิญญาของตนเอง เสรมิสร้างจติส�านกัความเป็นชุมชนและท้องถิน่ สร้างกระบวนการพึง่ตนเองได้ 
เป็นการสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้าน
และชมุชนเมอืง อนัเป็นเศรษฐกจิระดับรากหญ้าของประเทศ (คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง
แห่งชาติ, 2544, หน้า 12) 

จากการน�านโยบายไปปฏบิติัในระดับพืน้ที ่คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านถอืเป็นองค์กรทีม่บีทบาท
ส�าคัญและได้รับการคาดหวังว่าคณะกรรมการจะมีความสามารถผลักดันให้ชุมชนบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของ
โครงสร้างหน้าทีข่องคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชุมชนเมอืง นบัว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้พิจารณาคนดี มีความรู้ ความสามารถได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้หมู่บ้านและชุมชนได้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามาท�างานร่วมกัน 
เพ่ือก�าหนดอนาคตของตนเองซึง่เป็นจุดแขง็ ในการบรหิารจดัการกองทนุให้ประสบผลส�าเรจ็ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจึงมีความส�าคัญเปรียบเสมือนเป็นมันสมองของการด�าเนินงานกองทุน 

อ�าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ มกีองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงจ�านวนทัง้สิน้ 199 กองทนุ แยก
เป็นกองทุนหมู่บ้านของต�าบลทุ่งหลวง ได้จ�านวน 15 กองทุน ซึ่งได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลเป็นเงินจ�านวน 
35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ�านวน 15 คณะ รวม 188 
คน จากรายงานผลการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ปี 2557 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต�าบลทุ่งหลวง 
ส่วนใหญ่ได้กู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขาย ทอผ้า และบริการ ซึ่งมีทั้งผู้ที่ประสบผลส�าเร็จ
และไม่ประสบผลส�าเรจ็ตามโครงการหรอืวัตถปุระสงค์ของโครงการเป็นจ�านวนมาก (ส�านกังานพฒันาชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด, 2557, หน้า 4) จากการบริหารงานคณะกรรมการกองทุนยังประสบปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบตังิาน โดยพบว่า คณะกรรมการขาดความรูค้วามเข้าใจทีช่ดัเจนต่อนโยบายหรอืแนวทางการด�าเนนิงาน 
ขาดการติดตามผลและการตรวจสอบร่วมกันอย่างจริงจัง ขาดการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน  
ขาดการมส่ีวนร่วม และไม่ปฏิบติัหน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมาย จากปัญหาอปุสรรคดงักล่าวอาจจะสร้างความ
เสียหายต่อกองทุนและส่งผลต่อการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 
(ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าคณะกรรมการมีบทบาทในการบริหารจัดการ
กองทนุหมูบ้่านอยูใ่นระดบัใด เปรยีบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการทีม่เีพศ อาย ุและระดบัการศกึษาต่างกนั 
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกองทุนอย่างไร เพื่อให้เป็น
แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะ
เป็นการสร้างศักยภาพและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับหมู่บ้านและชุมชน

ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพ่ือศึกษาบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.2  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบล 

ทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 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 คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 15 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 188 คน (ส�านักงานพัฒนา

ชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ, 2557, ไม่ปรากฏเลขหน้า)

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

จ�าแนกได้ห้าด้าน (ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2551, หน้า 71-72) 

ดังนี ้1) ด้านการด�าเนนิการ 2) ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู 3) ด้านการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย 4) ด้านการประสานงาน 

และ 5) ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

5.2 ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ของคณะกรรมการที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน

5.3  ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกบับทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
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5.4  ท�าให้สามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศการส่งเสรมิบทบาทของคณะกรรมการ

ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 188 คน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิจังหวัด

ร้อยเอ็ด ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ,์ 2545, 

หน้า 111) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 128 คน

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ก�าหนดใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือส�าหรับเก็บรวบรวม

ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านเกีย่วกบับทบาทในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ตอนที ่3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านเกีย่วกบับทบาทในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 

(One-way ANONA หรือ F-test)

7.  ผลการวิจัย

7.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ�านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีอายุเกิน 50 ปี จ�านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และ

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเท่า จ�านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00

7.2  ผลการวเิคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อยู่ในระดับปานกลางทั้งห้าด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการติดตามผลการด�าเนินงานรอง 

ลงมา คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย และด้านการประสานงานตามล�าดับ  

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการด�าเนินการ ส่วนผลการวิจัยเป็นรายด้าน ปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการด�าเนินการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เฉลีย่มากทีสุ่ด คือ ข้อ 7 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ มกีารเสนอแนะการด�าเนนิงานตามโครงการอย่างสม�า่เสมอ” 

ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 4 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้ให้ค�าแนะน�าแก่สมาชกิในการวางแผนการ

ประกอบการ” 

 2)  ด้านการจัดเก็บข้อมูล คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่า

เฉล่ียมากทีส่ดุ คอื ข้อ 1 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้ส�ารวจข้อมลูการประกอบอาชพีของประชาชน ในหมูบ้่าน 

เพื่อน�าไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ข้อ 5 ท่ีว่า 

“คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารจัดการ

กองทุนให้เหมาะสม”   

 3)  ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาเงินกูใ้ห้สมาชกิอย่างทัว่ถงึและเป็น

ธรรม” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประชุมแก้ไขปัญหาการด�าเนินงาน

ให้สอดคล้องเกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว” 

 4)  ด้านการประสานงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมี 

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อรับทราบข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้

ประสานงานกับหน่วยงานของรฐั/เอกชน เพือ่ขอรับการสนบัสนนุวทิยากรเพือ่ให้ความรูใ้นด้านการประกอบ

อาชีพ” 

  5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “คณะกรรมการฯ ได้ติดตามการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่าง

สม�า่เสมอ” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่่า “คณะกรรมการฯ ได้จดัท�าบญัชใีนการกูเ้งนิกองทนุ

ได้อย่างถูกต้อง” 

7.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่ีมีเพศ อายุ และระดับการศึกษา ต่างกัน 

มบีทบาทในการบริหารจดัการกองทนุหมูบ้่าน แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน

ที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ด้านการด�าเนิน

การ ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู ด้านการก�าหนดกลุม่เป้าหมาย และด้านการประสานงาน ไม่แตกต่างกัน แต่ด้าน

การติดตามผลการด�าเนินงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

7.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบล

ทุง่หลวง อ�าเภอสวุรรณภมู ิจังหวดัร้อยเอด็ ซึง่ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี ้คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน ได้เสนอ
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แนะเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน เรียงล�าดับจากความถ่ีมากไปหาน้อย

สามอันดับแรก คือ 1) คณะกรรมการควรได้รับการอบรมเรื่องการจัดท�าบัญชีรับจ่ายเงิน และการท�างบการ

เงินกองทุนหมู่บ้าน 2) คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และ 

3) คณะกรรมการควรก�าหนดแนวทางให้ผู้กู้น�าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้

8.  อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

8.1  ผลการวเิคราะห์บทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง

อ�าเภอสุวรรณภูม ิจังหวดัร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวจิยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า คณะ

กรรมการกองทนุหมู่บ้านมกีารบรหิารจัดการกองทนุ โดยยดึระเบยีบคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ และระเบียบกองทุนหมู ่บ้าน คณะกรรมการกองทุนมีหลักการบริหารงานท่ียึดหลัก

ประชาธิปไตย มีการแบ่งงาน มีการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Henri Faylor ได้เน้นถงึเกณฑ์การบรหิารทีเ่ป็นสากล

ว่าการบริหารมีส่วนประกอบห้าประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ

ประสานงาน และการควบคุม เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านและรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1)  ด้านการด�าเนนิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบข้อบังคับท่ีใช้ร่วมกันใน

หมูบ้่าน มกีารเรยีกประชมุสมาชกิเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจ และมีการพจิารณาอนมุตัเิงินกูใ้ห้แก่สมาชกิ

เป็นไปตามระเบยีบ ซึง่ค�านงึถงึการสร้างอาชพีและสร้างรายได้ของสมาชกิเป็นส�าคญั พร้อมทัง้มกีารจดัสรร

ผลประโยชน์ด้วยการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชนซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ  

วิสิษฐ์ศักดิ์ ยิ้มสุข เรื่อง ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของ 

คณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

ด้านผลการด�าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 

 2)  ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

คณะกรรมการได้ส�ารวจและจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกภาพกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน

หมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้าน เพ่ือประกอบ

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสมาชิก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ที่พบว่า บทบาท

ของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง ด้านการจดัเกบ็ข้อมลู อยูใ่นระดบัมาก

 3)  ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้

อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีบทบาทในการจัดสรรเงินกู้ให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้

เน่ืองจากคณะกรรมการได้มาจากการคดัเลอืกกนัเองโดยการจดัเวทปีระชาคมและคณะกรรมการเป็นบคุคล

ในพื้นที่รู้จักสมาชิกทุกคนเป็นอย่างดี จึงสามารถอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ในวงเงินท่ีเหมาะสมกับอาชีพ 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เครอืมาศ เจยีรนยั ทีพ่บว่า บทบาทของคณะกรรมการ ในการบรหิารจัดการ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก 

 4)  ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปราย  

ได้ว่า คณะกรรมการได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าที ่คณะอนกุรรมการสนบัสนนุการด�าเนนิงานกองทนุหมูบ้่าน

ระดับต่างๆ หน่วยงานอื่น และสมาชิก เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังได้ประสานงานกับ

คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จนสามารถให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันได้ ส่วนการ

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีระบบและเจ้าหน้าที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานเป็น

อย่างด ีซึง่ไม่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังานวจิยัของ พชัรนิทร์ ไชยวรนิทรกลุ ทีพ่บว่า ประสทิธภิาพในการ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีอ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้านการ

ประสานงาน อยู่ในระดับมาก

 5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการมีการจัดท�าบัญชีและหลักฐานต่าง ๆ มีการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่าย

เงินกองทุน ให้ค�าแนะน�าวิธีการและค�าปรึกษาการช�าระคืนเงินกู้แก่สมาชิก ติดตามและเร่งรัดการส่งคืนเงิน

กู ้พร้อมทัง้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานปัญหาและอปุสรรครวมทัง้ฐานะทางการเงนิของกองทนุหมูบ้่าน

ให้คณะกรรมการและสมาชกิทราบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ Frederick W. Tay-

lor ที่กล่าวถึง การบริหารจัดการควรมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน จัดงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 

คนงาน โดยต้องอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท�างานที่ถูกวิธี ซึ่งในการคัดเลือกคนงานจะต้องพิจารณาเป็น

พเิศษเพือ่ให้ได้คนทีม่คุีณสมบตัทิีด่ทีีส่ดุตรงตามงานทีจ่ะให้ท�าเป็นส�าคญั แต่ไม่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบั

งานวิจัยของ พรรณี ราชคม พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาต�าบลม่วงค�า อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้านการติดตามผล 

อยู่ในระดับมาก

8.2  ผลการเปรียบเทยีบบทบาทของคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน ต�าบลทุง่หลวง 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

 1)  เพศ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีเพศต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันเพศชายและเพศ

หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการเป็นผู้น�า การปฏิบัติงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  การเข้ารับการ

อบรม เป็นต้น จงึอาจส่งผลให้คณะกรรมการไม่ว่าเพศชายหรอืเพศหญงิต่างกม็บีทบาทในการบรหิารจดัการ

กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ เจียรนัย ท่ีพบว่า บทบาทคณะ

กรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงทีเ่ป็นชายและเพศหญงิมบีทบาทต่อการจดัการกองทุนหมูบ้่านและ

ชมุชนเมอืงในจังหวดัอ่างทอง ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังานวจัิยของ เพญ็โสภา ปณุโณฑก 

ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่
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  ส�าหรับรายด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามผลการด�าเนินงาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศ

หญิงมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากกว่าเพศชาย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ผลการ

วิจัยปรากฏเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า เพศหญิงซ่ึงท�างานอยู่ที่บ้านและส่วนมาก มีต�าแหน่งเป็นเลขานุการหรือ

เหรัญญิกกองทุน มีเวลาในการจัดท�าเอกสารหลักฐาน หรือจัดการเก่ียวกับการด�าเนินงานกองทุนมากกว่า

เพศชาย ซึง่ส่วนมากเป็นประธานกองทนุและต้องท�างานนอกบ้าน หน้าทีก่ารตดิตามผลการด�าเนนิงานหรือ

รายงานผลการด�าเนินงานจึงมอบให้เพศหญิงด�าเนินการ 

 2)  อายุ พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจุบันนี้เพศชายและ

เพศหญิงมสีทิธิเท่าเทยีมกนั และได้เปิดโอกาสให้คนทุกวยัได้ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมในการบรหิารจดัการกองทุน

ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลให้คณะกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดต่างมีบทบาท ในการบริหารจัดการกองทุน

หมู่บ้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์ ที่พบว่า อายุ 

ไม่ส่งผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต

ต�าบลหนองบัว

 3)  ระดับการศึกษา พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน โดยรวม  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้

ว่า ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อบทบาทการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ 

จงัหวัดร้อยเอด็ ทัง้นีเ้พราะคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านได้บริหารจดัการตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้ และ

คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านมหีลักการในการจดัสรรเงนิให้แก่กองทนุหมู่บ้าน ด้วยความพร้อม ความสนใจ 

และการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการพร้อมทัง้สมาชกิ โดยเน้นความพร้อมของบคุคลทัง้ในด้านความรู ้และ

ประสบการณ์ในการบรหิารจดัการกองทนุ ความพร้อมของระบบการตรวจสอบและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ของคณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก ความพร้อมของการบริหารจัดการ ที่สอดรับและเกื้อกูลกันระหว่าง

กองทนุหมู่บ้านกบักองทนุอืน่ ๆ  ทีห่น่วยงานราชการจดัตัง้ขึน้ในหมูบ้่าน ซึง่สอดคล้องโดยเทยีบเคยีงกบังาน

วิจัยของ เพ็ญโสภา ปุณโณฑก ที่พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีระดับการศึกษา

ต่างกนั มปีระสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่านของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง

แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  แต่ส�าหรบัรายด้าน ได้แก่ ด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงาน คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่าน 

มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ผลการวิจยัปรากฏเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า คณะกรรมการทีม่กีารศกึษาระดับอนปุรญิญา/

ปวส. หรอืเทยีบเท่า มบีทบาทในการบรหิารจัดการกองทุนหมูบ้่านน้อยกว่าคณะกรรมการท่ีมกีารศกึษาระดบั

ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุน
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หมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีเวลาท�างานเป็นของตนเอง

และไม่จ�ากดัเวลาในการท�างาน ท�าให้มคีวามพร้อมและมเีวลาในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการได้อย่าง

เตม็ความสามารถ ซ่ึงต่างจากคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านท่ีมกีารศกึษาระดับอนปุรญิญา/ปวส. หรอืเทยีบเท่า 

และระดับมัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่

ก�าหนด ส่วนคณะกรรมการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

มากว่าคณะกรรมการทีม่กีารศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. หรอืเทียบเท่า ท้ังนีอ้าจเนือ่งมาจากคณะกรรมการ

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจิตอาสา และต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือพัฒนางาน

กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องโดยเทียบเคียงกับงานวิจัยของ ชัยวัตร ด�าศรีสวัสดิ์ ท่ีพบว่า คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน จ�าแนกตามระดับการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9.  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้ว สามารถสรุปผล 

โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1)  พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง

อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมทั้งห้าด้านอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป

 2)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการติดตามผลการ

ด�าเนินงาน ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการ

ติดตามผลการด�าเนินงานให้ถึงระดับมากและระดับมากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�าหลักฐานต่าง ๆ  

ในการกู้เงินให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควร

คัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มาปฏิบัติงาน และควรให้ค�าแนะน�าการช�าระคืนเงินกู้แก่สมาชิกและ 

คณะกรรมการควรติดตามการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ

 3)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการด�าเนินการ ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�าเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากท่ีสุด 

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�าแนะน�า

การวางแผนการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ทั้งนี้เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย 

และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ควรพิจารณาอนุมัติโครงการให้แก่สมาชิกอย่าง 

เป็นธรรม

  เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบประเดน็ส�าคญัและน�าเสนอแนะเชงินโยบายตามล�าดบั ดงันี้

  1)  ด้านการด�าเนินการ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการด�าเนินการให้ถึงระดับมากและระดับมากท่ีสุด 

ต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกในการวางแผนเขียนโครงการ และควรให้ค�าแนะน�า
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และเพ่ิมรายได้ให้กบัสมาชกิ นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ควรพจิารณาอนมุตัโิครงการให้แก่สมาชกิอย่างเป็นธรรม 

  2) ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลให้ถึงระดับมากและระดับ

มากที่สุดต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ควรรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน�าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

การบริหารจัดการกองทุนให้เหมาะสม และควรจัดเก็บข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนอื่น ๆ ท่ีมีอยู่แล้ว 

ในหมู่บ้านอย่างเป็นปัจจุบัน เป็นประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้และลดความเสี่ยงในการค้างช�าระหนี้

ของกองทุน

  3) ด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ถึงระดับ

มากและระดบัมากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรจดัล�าดบัความส�าคญัของ ปัญหาและความจ�าเป็นของ

สมาชิก และก�าหนดวงเงินกู้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ พร้อมท้ังพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกอย่าง 

ทัว่ถงึและเป็นธรรม หากประสบปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานควรจดัประชมุแก้ไขปัญหา โดยไม่ขดั

กับระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและให้สอดคล้อง

เกื้อกูลกับกองทุนอื่นที่มีอยู่แล้ว 

  4) ด้านการประสานงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน จึงควรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการประสานงานให้ถึงระดับมากและระดับ

มากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรสร้างความรู ้ความเข้าใจกบัสมาชกิในการด�าเนนิการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

กบักองทนุ และประสานงานกับหน่วยงานของรฐั เพือ่รบัทราบข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  เกีย่วกับกองทนุหมูบ้่าน 

และขอรับสนับสนนุวทิยากรเพ่ือให้ความรูใ้นด้านการประกอบอาชพี รวมทัง้เพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ พร้อม

ทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ

  5)  ด้านการติดตามผลการด�าเนนิงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ คณะกรรมการ

กองทนุหมูบ้่านจงึควรปรับปรงุ แก้ไข และพัฒนาการปฏบิตังิานด้านการตดิตามผลการด�าเนนิงานให้ถงึระดบั

มากและระดบัมากทีส่ดุต่อไป โดยคณะกรรมการควรจัดท�าหลกัฐานต่าง ๆ  ในการกูเ้งนิให้ถูกต้องตามระเบียบ

และเป็นปัจจุบัน ในการตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านควรคัดเลือกผู้มีความรู้ ประสบการณ์มา

ปฏิบตังิาน และควรให้ค�าแนะน�าการช�าระคนืเงนิกูแ้ก่สมาชกิและคณะกรรมการควรตดิตามการช�าระคนืเงนิ

กู้ของสมาชิกอย่างสม�่าเสมอ 

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  จากผลการวิจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการด�าเนินการ ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติการด้านการด�าเนินการของคณะกรรมการ เพื่อศึกษาข้อมูล เชิงลึกและ

น�าผลการวิจยัใช้เป็นข้อมลูสนเทศในการปฏบัิติหน้าทีข่องคณะกรรมการในการบรหิารจดัการกองทนุหมูบ้่าน 

ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มมากยิ่งขึ้น
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 2)  จากข้อเสนอแนะความถีม่ากทีส่ดุ คอื ควรได้รบัการฝึกอบรมด้านการจดัท�าบญัชีรบั-จ่าย

เงิน และการท�างบการเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจะได้น�าความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการเงินการบัญชี ไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10.  บรรณานุกรม

กรมการพัฒนาชุมชน. (2557). ผลการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด. ร้อยเอ็ด 

: ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด.

กรมการพัฒนาชุมชน. (2557). สรุปผลการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. 

ร้อยเอ็ด : ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอสุวรรณภูมิ. 

คณะรัฐมนตรี. (2544). ค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อ

สภา. กรุงเทพฯ : ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

เครอืมาศ เจียรนัย. (2548). บทบาทของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง ต่อการจดัการกองทนุ

หมูบ้่านและชมุชนเมอืง ในจงัหวดัอ่างทอง. วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, บณัฑติวทิยาลยั, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ชัยวัตร ด�าศรีสวัสดิ์. (2553). การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขต

พื้นที่อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี. 

พรรณี ราชคม. (2548). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาต�าบลม่วงค�า อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามค�าแหง. 

พชัรนิทร์ ไชยวรนิทรกลุ. (2551). ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการกองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืง : ศกึษา

เฉพาะกรณีอ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง.

เพ็ญโสภา ปุณโณฑก. (2550). ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุน

หมูบ้่านในพืน้ทีต่�าบลป่าแงะ อ�าเภอป่าแดด จงัหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธ์ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ, 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2545). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

วิวัฒน์ พงษ์รัตนกาญจน์. (2550). การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านในการด�าเนนิงานกองทนุ

หมูบ้่าน : กรณีศึกษาในเขตต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร.ี รายงานการศกึษาอสิระ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน, วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน, 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิสิษฐ์ศักดิ์ ย้ิมสุข. (2552). ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิต

วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.



Vol.5 No.1 January - June 2016334

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. (2544). คู่มือการด�าเนินงานส�าหรับ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดและอ�าเภอ. 

กรุงเทพฯ : สหพัฒนาการพิมพ์.

11.  ค�าขอบคุณ

สารนิพนธ์เรื่อง บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ต�าบลทุ่งหลวง 
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