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กระบวนการบริหารจัดการทีส่ ่ งผลต่ อประสิทธิภาพการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
The Management Process that Influence the Efficiency of Committees
of Village Fund Management in Hatyai City Municipality Zone 4,
Hatyai District, Songkhla Province
วันดี เจตนา 1 ชุติมา หวังเบ็ญหมัด2 และวิชัย รั ตนากีรณวร3
Abstract
The purpose of this study was to examine the importance of
management process that combined with 4 dimensions: 1) planning, 2)
organizing, 3) leading and 4) controlling of village fund committees on the
efficiency of village fund management 2) the level of efficiency of village fund
management that combined with 5 dimensions: 1) quality 2) quantity 3) timing
4) method 5) cost and 3) the predictive influence of management process on the
efficiency of village fund management 4) problems and suggestions in the
efficiency of village fund management. The population was 1,070 members
from 7 village funds in municipality zone 4, Hat Yai city, Songkhla Province.
This study used Krejcie and Morgan table to determine the sample size and
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there were 282 members selected by stratified random sampling. The research
instrument was questionnaire and the statistic used for data analysis was
descriptive statistic and stepwise multiple regression analysis. The research
result revealed that 1) the overall the importance of management process was
found in high level and when considering each of them also found at the high
level,
1) controlling and organizing ( X = 3.95) 2) planning ( X = 3.91) and
3) leading ( X = 3.89) by respectively. 2) the overall the importance of
the efficiency of village fund management level and considering each of them
also found at the high level,1) timing( X = 3.99) 2) cost ( X = 3.97) and 3)
method ( X = 3.92) and 4) quality and quantity ( X = 3.88) by respectively. 3)
the four dimensions of the management process: 1) leading, 2) planning, 3)
controlling and 4) organizing could predict the efficiency of village fund
management in quality side at a significance level of .001 with R2 = 48.30%.4)
the three dimensions of the management process: 1) leading,
2) controlling and 3) planning could predict the efficiency of village fund
management in quantity side at a significance level of .001 with R2 =
44.20%.5) the three dimensions of the management process: 1) leading, 2)
organizing and 3) controlling could predict the efficiency of village fund
management in timing side at a significance level of .001 with R2 = 42.70%.6)
the three dimensions of the management process: 1) leading, 2) controlling and
3) planning could predict the efficiency of village fund management in method
side at a significance level of .001 with R2 = 42.70%. 7) the three dimensions of
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the management process: 1) controlling 2) planning and 3) leading could
predict the efficiency of village fund management in cost side at a significance
level of .001 with R2 = 41.60%.
Keyword: Management Process Efficiency Committees of Village
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการบริ หารจัดการ
ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน (2) ด้านการจัดองค์กร (3) ด้านการชี้นา และ (4) ด้าน
การควบคุ ม ของกองทุ นหมู่ บ้าน 2) ประสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ น งานของกองทุ น
หมู่บา้ น ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณภาพ (2) ด้านปริ มาณ ( 3) ด้าน
เวลา (4) ด้านวิธี ก าร และ(5) ด้า นค่ า ใช้จ่ า ย 3) อ านาจพยากรณ์ ก ระบวนการ
บริ หารจัดการ ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น และ
4) ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานกองทุ น หมู่ บ้ า น
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
จานวน 7 กองทุน ในเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จานวนทั้งสิ้น 1,070 คน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์
แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 282 คน และสุ่ มตัวอย่างแบบสัดส่ วน สถิติที่ใช้ คือ
สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) และการถดถอยพหุ คูณแบบมีข้ นั ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการศึ ก ษาสรุ ปได้ ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญของกระบวนการบริ หารจัดการทั้ง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ ด้านการควบคุม และด้านการจัดองค์กร
( X = 3.95) ด้านการวางแผน ( X = 3.91) และด้านการชี้นา ( X = 3.89) ตามลาดับ
2) ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากทุ กด้าน
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เรี ยงตามลาดับความสาคัญ ได้แก่ ด้านเวลา ( X = 3.99) ด้านค่าใช้จ่าย ( X = 3.97)
ด้า นวิ ธี ก าร( X = 3.92) ด้านคุ ณ ภาพและ ด้านปริ ม าณ ( X = 3.88) ตามล าดับ
3) กระบวน การบริ หารจัดการ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การชี้นา การวางแผน การควบคุม
การจัดองค์กร สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น
ด้านคุณภาพ ได้ร้อยละ 48.30 ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001 4) กระบวนการ
บริ ห ารจัด การด้าน การชี้ น า การควบคุ ม และการวางแผน สามารถพยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านปริ มาณ ได้ร้อยละ 44.2 ที่ระดับ
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ 0.001 5) กระบวนการบริ ห ารจัด การ ด้านการชี้ น า การจัด
องค์กร และการควบคุม สามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานกองทุ น
หมู่ บ้ า น ด้ า นเวลา ได้ ร้ อ ยละ 42.7 ที่ ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.001 6)
กระบวนการบริ หารจัดการ ด้านการชี้นา การควบคุม และการวางแผน สามารถ
พยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านวิธีการ ได้ร้อยละ 60.1
ที่ ระดับ นัยสาคัญ ทางสถิ ติ 0.001 และ 7) กระบวนการบริ หารจัดการ ด้านการ
ควบคุ ม การวางแผน การชี้ น า สามารถพยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ น งาน
กองทุนหมู่บา้ น ด้านค่าใช้จ่าย ได้ร้อยละ 41.6 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.001
คาสาคัญ: กระบวนการบริ หารจัดการ ประสิ ทธิ ภาพดาเนิ นงาน กองทุ น
หมู่บา้ น
บทนา
ความยากจนเป็ นปั ญ หาส าคัญ ที่ อ ยู่กับ สั ง คมไทยมาตลอดและเป็ น
ปั ญ หาที่ รัฐบาลทุ กยุคทุ กสมัยที่ เข้ามาบริ หารประเทศให้ความสาคัญ นามาเป็ น
นโยบายที่ จะต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่ วน จากประสบการณ์ ในอดี ต การแก้ปั ญหา
ความยากจนมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จเป็ นส่ วนใหญ่ทาให้เกิ ด
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ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ส่ งผลให้สงั คมชนบทเกิดความอ่อนแอมากขึ้น
และท าให้เกิ ด ปั ญ หาอื่ น ๆ ตามมามากมาย ด้วยเหตุ น้ ี การแก้ไขปั ญ หาความ
ยากจน จึ งควรมีการปรับกระบวนการโดยให้ความสาคัญกับการสร้างเศรษฐกิ จ
ให้ฐานรากมีความเข้มแข็ง แทนที่ จะมุ่งแต่โครงสร้างเศรษฐกิ จเพียงอย่างเดี ยว
โดยการยึดเอาหมู่บา้ นเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาจากประสบการณ์ ทักษะ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ ได้จากการทากิ จการร่ วมกันในการบริ หารจัดการในระดับ
หมู่บา้ นชุมชนโดยการพึ่งพาตนเองเป็ นหลักสาคัญในรู ปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิ ต กลุ่ ม สัจ จะออมทรั พ ย์ ธนาคารหมู่ บ้านและกองทุ น อื่ น ๆ ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จในการบริ หารจัดการของคนในหมู่บา้ นชุมชน ซึ่ งรัฐบาลได้มองเห็ น
ขีดความสามารถจากทักษะประสบการณ์ในการทางานของชาวบ้านที่ ผ่านมา จึง
ได้ก าหนดนโยบายกองทุ น หมู่ บ้านหนึ่ งล้านบาทขึ้ น มาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
แก้ปัญหาความยากจนของประเทศ โดยใช้กระบวนการของชุมชนที่มุ่งเสริ มสร้าง
และพัฒนาศักยภาพส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ เมื่อนาไปสู่ ชุมชนที่เข้มแข็งและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้
กาหนดวัต ถุป ระสงค์ในการพัฒ นาประเทศ โดยเน้น การฟื้ นฟู เศรษฐกิ จ ให้ มี
เสถี ยรภาพ และมี ร ะบบภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี ตลอดจนมุ่ งปรั บ โครงสร้ างเศรษฐกิ จ
เพื่อให้เศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยมี
เป้ าหมายในการลดความยากจน พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวติ และ
สร้ างศักยภาพให้คนจนเข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญ หา
ความยากจนในชนบทและเมืองภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในสังคม และเพื่อให้การดาเนิ นการเป็ นไปตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ
รัฐบาลจึงกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองขึ้นในทุกหมู่บา้ น
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และชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็ น
แหล่ งเงิ น ทุ น หมุ น เวียนในการพัฒ นาอาชี พ ส่ งเสริ ม ขี ด ความสามารถในการ
บริ หารจัดการเงิ นทุ น ของชุ มชน เสริ มสร้ างกระบวนการพึ่งพาตนเอง กระตุน้
เศรษฐกิ จ ในระดับ ฐานรากของประเทศ และสร้ างความเข้ม แข็ง ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน ซึ่ งมีเป้ าหมายในการจัดตั้งทัว่ ประเทศ จานวน
75, 547 กองทุ น (ส านั ก งานคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ 2545, น.31)
การด าเนิ น งาน ก อ งทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะชุ ม ช น เมื อ ง อ ยู่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งกาหนดให้
นาระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ที่ ออกโดยอาศัยอานาจระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้านและชุ ม ชนเมื องแห่ งชาติ พ.ศ. 2544 มา
บังคับใช้โดยอนุ โลมในระหว่างการจัดทาระเบี ยบประกอบพระราชบัญญัติโดย
ในพระราชบัญ ญัติ ดังกล่ าวก าหนดให้ แต่ ล ะกองทุ น มี ค ณะกรรมการกองทุ น
หมู่บา้ น มาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกกองทุน เพื่อทาหน้าที่ บริ หารงาน
กองทุ น ตลอดจนการท านิ ติ ก รรม สั ญ ญาต่ าง ๆ การออกระเบี ย บ ข้อ บัง คับ
กาหนดหลักเกณฑ์การบริ ห ารกองทุ น การอนุ ม ัติให้ส มาชิ กกู้เงิ น รวมทั้งการ
ติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นงานของกองทุ น หมู่บ้าน และในการดาเนิ น งาน
กองทุนหมู่บา้ น ได้ดาเนินการภายใต้ปรัชญาที่วา่ “การเสริ มสร้างสานึกความเป็ น
ชุมชน ชุมชนเป็ นผูก้ าหนดอนาคต และจัดการหมู่บา้ นและชุมชนด้วยคุณค่าและ
ภูมิปัญญาของตน” จากปรัชญาของกองทุนหมู่บา้ นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการ
ดาเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ นจะประสบความสาเร็ จได้น้ นั สมาชิกกองทุนหมู่บา้ น
จะต้องเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และการที่จะให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการกองทุนอย่างต่อเนื่ องทุกกระบวนการนั้น สมาชิกต้องมี
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ทัศนคติที่ดีกบั การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น มีความเชื่อมัน่ ศรัทธาใน การ
บริ ห ารงานของคณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้าน ซึ่ งจากการศึ กษาของกรมการ
พัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน 2546, น.6) พบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีขอ้ จากัด
เนื่ องจากศั ก ยภาพการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารกองทุ น มี
ประสิ ทธิ ภาพที่แตกต่างกัน ทาให้การดาเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ นในแต่ละพื้นที่ มี
ความแตกต่ างกัน จากงานวิจัย ของ จริ ย า วงศ์ ค าแหง (2550) ศึ ก ษาระดับ
ประสิ ทธิภาพ ในการดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ น จังหวัดปั ตตานี จานวน 249
กองทุ น จากกองทุ น หมู่ บ้านทั้งหมด 649 กองทุ น พบว่าระดับ ประสิ ท ธิ ก าร
ดาเนิ น งานกองทุ น หมู่ บ้านจังหวัดปั ต ตานี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ าถึ งร้ อยละ 70.28
ประสิ ทธิภาพปานกลางร้อยละ 10.44 และประสิ ทธิภาพสูงเพียงร้อยละ 10.44
การจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ น อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีท้ งั หมด
จานวน 132 กองทุน ประกอบด้วยในเขตเทศบาล 10 กองทุน เขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จ านวน 30 กองทุ น นอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 92
กองทุน จากการแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นจะแบ่งได้เป็ น 4 เขต ซึ่ งแต่ละเขต
จะมีกองทุนที่อยูใ่ นเขตและนอกเขตรวมกัน และแต่กองทุนจะเป็ นกองทุนขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ดู จากจานวนสมาชิ กปะปนกันไป จากรายงานกรม
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 3 มกราคม 2556 การบริ หารจัดการ
กองทุ น หมู่ บ้า นในอ าเภอหาดใหญ่ ป รากฏว่ากองทุ น มี ก ารบริ ห ารจัด การมี
ประสิ ทธิ ภาพบ้างไม่มีประสิ ทธิ ภาพบ้าง ซึ่ งในรายงานดังกล่าวได้ช้ ี ชดั ในเรื่ อง
การเงิ น คือ กองทุนบางกองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ลดลง หรื อไม่มีเลย
พร้อมทั้งการให้กู้เงิ นก็มีการปล่อยกู้ปกติ แต่บางกองทุ นก็ห ยุดในการปล่อยกู้
ส่ วนการชาระเงิ นคืนเงิ นกู้บางกองทุ นก็สามารถเรี ยกเก็บได้ครบ บางกองทุนก็
เรี ยกเก็บได้บา้ งไม่ได้บ้าง ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจในการที่ จะศึ กษากระบวนการ

8

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

บริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานกองทุ นหมู่บ้านและชุ มชน
เมืองเขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหลักการบริ หารจัดการของตาม
ทฤษฎี ข อง Drucker ได้แ ก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัด องค์ก ร
(Organizing) ด้านการชี้นา (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) เพื่อนา
ข้อ มู ล มาวิเคราะห์ วางแผน แก้ไ ข และปรั บ ปรุ งการด าเนิ น งานของกองทุ น
หมู่บา้ นให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาอานาจพยากรณ์กรบริ หารจัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด
การบริ หารจัด การสองค านี้ จะเป็ นการผสมผสานระหว่ า งค าว่ า
“บริ หาร” (Administration) และ “การจัดการ” (Management) ซึ่งคาว่า บริ หารจะ
ใช้ในภาคของรัฐ ส่ วนการจัดการจะใช้ในส่ วนของธุรกิจ แต่ Oxford Dictionary
ได้ใ ห้ ค าจ ากัด ความของค าว่า “การบริ ห าร” ว่า เป็ นการจัด การ (ทางธุ ร กิ จ )
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของสองคานี้ อาจอธิ บายได้ว่า การบริ หารเกี่ ยวข้อง
การสร้ า งหรื อ ก าหนดนโยบาย (Policy) ส่ ว นการจัด การเกี่ ย วข้อ งกับ กาน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ การบริ หารเป็ นการกระทาของนักบริ หารระดับสูงขององค์การ
ส่ วนการจัดการเป็ นการกระทาของนักการบริ หารระดับที่ ต่ าลงมา การบริ หาร
เกี่ ยวข้องกับการให้บริ การด้านการจัดการเรื่ องการเงิ น การคลัง องค์การ และ
บุคคล ส่ วนการจัดการเป็ นการทาให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยคนหลาย ๆ คน
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การบริ หารเกี่ ยวข้องกับการเลือกในเรื่ องที่ มีความสาคัญอันเกี่ ยวกับ การอยูร่ อด
คุณค่า บุคลิกภาพ การเติบโต และความสาเร็ จสู งสุ ด ส่ วนการจัดการเกี่ ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจที่ทาเป็ นประจา การบริ หารเป็ นการมองทั้งประเด็นภายนอกและ
ภายในองค์การที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์กบั ภายนอกกับ
ประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ เป็ นเรื่ อ งภายใน ส่ ว นการจัด การนั้น เป็ นการมองภายในที่
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นในองค์การ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีการใช้คาทั้งสองนี้
ในลักษณะที่แทนกันได้ในกรณี ที่ผใู ้ ช้ไม่เน้นความแตกต่าง ซึ่ งทฤษฎีที่ผทู ้ าวิจยั
ได้นามาใช้ คือ ทฤษฎีของดรัคเกอร์ (Drucker, 2006 อ้างถึงใน สาคร สุ ขศรี วงศ์,
2550, น.25) กล่ า วไว้ว่ า การจั ด การ ห มายถึ ง การท างาน ให้ ส าเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม 4
ประการ (POLC) ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดการองค์กร (Organizing)
การชี้นา ( Leading) และการควบคุมองค์กร (Controlling) นอกจากกิ จกรรมการ
จัดการให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ เช่น การตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารกลุ่ม และการจัดการใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งได้กาหนดหลักการไว้ดงั นี้
1. การวางแผน เป็ นการก าหนดเป้ าหมายและวิธี ก ารเพื่ อให้ บ รรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้
2. การจัด องค์ ก ร เป็ นการจัด สรรทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ในองค์ ก รให้
เหมาะสมกับแผนงาน
3. การชี้นา ภาวะผูน้ าการจูงใจพนักงานให้ปฏิบตั ิตามแผนงาน
4. การควบคุม ควบคุมการดาเนิ นงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้
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กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
กระบวนการบริ หารจัดการ
1. การวางแผน
2. การจัดองค์กร
3. การชี้นา
4. การควบคุม

ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ของคณ ะกรรมการกองทุ น
หมู่บา้ น
1. คุณภาพงาน
2. ปริ มาณงาน
3. เวลา
4. วิธีการ
5. ค่าใช้จ่าย

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) กระบวนการ
บริ ห ารจัด การที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้า น
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง จานวน 7 กองทุน
ในเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวนทั้งสิ้ น
1,070 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้วิธีการกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์จานวนประชากร โดยใช้ตารางสุ่ มของเครซี่ และมอร์ แกน
ได้จานวน 282 คน ซึ่ งในการสุ่ มผูว้ ิจยั ได้ใช้สัดส่ วน โดยนาจานวนประชากรแต่
ละกองทุ น มาหาผลคู ณ กับ จ านวนกลุ่ ม ตัว อย่างทั้งหมด แล้ว หารด้วยจ านวน
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ประชากรทั้งหมดของการวิจยั จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละกองทุน การ
วิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ประกอบ ด้วย
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น เทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามหลักการจัดการ 4 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านการวางแผน ด้า นชี้ น า ด้า นการจัด องค์ก ร และด้า นการควบคุ ม
จานวน 22 ข้อโดยผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
เป็ นจริ งมากที่สุด กาหนดให้เป็ น
5
คะแนน
เป็ นจริ งมาก
กาหนดให้เป็ น
4
คะแนน
เป็ นจริ งปานกลาง กาหนดให้เป็ น
3
คะแนน
เป็ นจริ งน้อย
กาหนดให้เป็ น
2
คะแนน
เป็ นจริ งน้อยที่สุด กาหนดให้เป็ น
1
คะแนน
โดยนาคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด , 2545 : 103
อ้างอิงจาก ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์)
4.21 – 5.00
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมาก
2.61 – 3.40
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งปานกลาง
1.81 – 2.60
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อย
1.00 – 1.80
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อยที่สุด
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้าน เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ปั จจัย 5 ด้านได้แก่ คุ ณ ภาพ
ปริ มาณงาน เวลา วิธีการ ค่าใช้จ่าย จานวน 26 ข้อ โดยผูว้ ิจยั กาหนดเกณฑ์เป็ น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมากที่สุด
ให้คะแนน 5 คะแนน
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มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมาก
ให้คะแนน 4 คะแนน
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งปานกลาง
ให้คะแนน 3 คะแนน
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อย
ให้คะแนน 2 คะแนน
มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อยที่สุด
ให้คะแนน 1 คะแนน
โดยนาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยดังนี้
4.21 – 5.00 มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมากที่สุด
3.41 – 4.20 มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งมาก
2.61 – 3.40 มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งปานกลาง
1.81 – 2.60 มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อย
1.00 – 1.80 มีประสิ ทธิภาพระดับเป็ นจริ งน้อยที่สุด
ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ของกระบวนการบริ ห าร
จัดการที่ ส่ งผลประสิ ท ธิ ภ าพการดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านคุณภาพ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
การชี้นา
การวางแผน
การควบคุม
การจัดองค์กร

F = 63.638

B
1.470
.643
.269
.209
.153

Standard
Error
.182
.046
.059
.068
.063

Beta
8.076
.642
.277
.191
.143

t

sig

13.887***
4.577***
3.081**
2.421*

.000
.000
.000
.002
.016

R = .695 R2 = .483 Radj. = .476 Std. Err. = .40748
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*** มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001** มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01,* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 1 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ เพื่ อพ ยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านคุ ณภาพ ด้วยตัวแปรกระบวนการบริ หาร
จัด การ ทั้ง 4 ด้านได้แ ก่ การชี้ น า การวางแผน การควบคุ ม การจัด องค์ก ร
สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น ด้านคุณภาพ
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านคุณภาพได้
ร้อยละ 48.30 (R2 = .483) โดยปั จจัยทุกตัวมีอานาจพยากรณ์ในทิศทางบวก
ตารางที่ 2 แสดงค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ของกระบวนการบริ ห าร
จัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านปริ มาณ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
การชี้นา
การควบคุม
การวางแผน

B
1.194
.690
.420
.237

Standard
Error
.217
.055
.079
.070

Beta
5.505
.599
.334
.213

t

sig

12.526***
5.325***
3.411*

.000
.000
.000
.001

F = 73.284 R = .665 R2 = .442 Radj. = .436 Std.Err.= .48453
*** มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .001,* มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01,* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

14 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
จากตาราง 2 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพ หุ คู ณ เพื่ อพ ยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านปริ มาณ ด้วยตัวแปรกระบวนการบริ หาร
จัดการ พบว่า การชี้นา การควบคุม การวางแผน สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิภาพ
การดาเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านปริ มาณ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้าน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านคุณ ภาพ ได้ร้อยละ 44.20 (R2 = .442) โดย
ปั จจัยทุกตัวมีอานาจพยากรณ์ในทางบวก ยกเว้นกระบวนการบริ หารจัดการด้าน
การจัดองค์กร ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น
ด้านปริ มาณ
ตารางที่ 3 แสดงค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ของกระบวนการบริ ห าร
จัดการที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านเวลา
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
การชี้นา
การจัดองค์
การวางแผน

B
1.417
.662
.241
.159

Standard
Error
.196
.050
.065
.075

Beta
7.219
.624
.211
.137

t

sig

13.304***
3.681***
2.128*

.000
.000
.000
.034

F =68.530 R = .653 R2 = .427 Radj. = .421 Std.Err.= .45136
*** มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001,** มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01,* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 3 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพ หุ คู ณ เพื่ อพ ยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านเวลา ด้วยตัวแปรกระบวนการบริ หารจัดการ
พบว่า การชี้นา การจัดองค์กร การควบคุม สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านเวลา ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
โดยสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาล
นครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านคุณภาพ ได้ร้อยละ 42.70 (R2 = .427) โดยปั จจัยทุก
ตัวมี อ านาจพยากรณ์ ในทางบวก ยกเว้น กระบวนการบริ ห ารจัด การด้าน การ
วางแผน ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้า น
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านเวลา
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณของกระบวนการบริ หารจัดการที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่
เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านวิธีการ
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
การชี้นา
การควบคุม
การวางแผน

B
1.164
.707
.399
.224

Standard
Error
.166
.042
.059
.051

Beta
7.026
.709
.366
.233

t
16.823***
6.814***
4.408*

sig
.000
.000
.000
.000

F = 139.858 R = .776 R2 = .601 Radj. = .597 Std.Err.= .35486
*** มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001,* มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01,* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

16 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
จากตาราง 4 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพ หุ คู ณ เพื่ อพ ยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านวิธีการ ด้วยตัวแปรกระบวนการบริ ห าร
จัดการ พบว่า การชี้นา การควบคุม การวางแผน สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิภาพ
การดาเนิ นงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านวิธีการ ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้าน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านวิธีการ ได้ร้อยละ 60.10 (R2 = .601) โดย
ปั จจัยทุกตัวมีอานาจพยากรณ์ในทางบวก ยกเว้นกระบวนการบริ หารจัดการด้าน
การจัดองค์กร ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านวิธีการ
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณของกระบวนการบริ หารจัดการที่
ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่
เขต 4 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านค่าใช้จ่าย
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
การควบคุม
การวางแผน
การชี้นา

B
1.426
.646
.315
.146

Standard
Error
.215
.054
.056
.072

Beta
6.629
.583
.321.144

t

sig

11.986***
5.648***
2.019*

.000
.000
.000
.044

F = 65.891 R = .645 R2 = .416
Radj. = .410 Std.Err.= .43673
*** มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001,* มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01,* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 5 การวิ เ คราะห์ การถดถอยพ หุ คู ณ เพื่ อพ ยากรณ์
ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้วยตัวแปรกระบวนการบริ หาร
จัดการ พบว่า การควบคุม การวางแผน การชี้นา สามารถพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ น ด้านค่าใช้จ่าย ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยสามารถพยากรณ์ ประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บ้าน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านค่าใช้จ่าย ได้ร้อยละ 41.60 (R2 = .416) โดย
ปั จจัยทุกตัวมีอานาจพยากรณ์ ในทางบวก ส่ วนกระบวนการบริ หารจัดการด้าน
การจัดองค์กร ไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น
เทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 ด้านค่าใช้จ่าย
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
1. ผลการวิจยั อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ส่งผลประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (1) ด้านคุณ ภาพ มี 4 ด้านได้แก่ ด้านการชี้ นา ด้านการวางแผน
ด้านการควบคุ ม และด้านการจัดองค์กร ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน
ของกองทุนหมู่บา้ นด้านคุณภาพ ซึ่ งประเมินจาก สมาชิ กได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
จากกองทุนเพิ่มขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของสมาชิกเพิ่มขึ้น กองทุนสร้างงานแก่
สมาชิ กในชุมชนมากขึ้น กองทุนมีสมาชิ กเพิ่มขึ้น สมาชิ กมีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น
ภาระหนี้ สิ น ลดลง สมาชิ ก มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจช่ ว ยเหลื อ เอื้ อ อาทรกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษริ นทร์ แตงเส็ง และ ธนัช กนกเทศ (2552) ศึกษา

18 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการรบริ หารจัดการกองทุ นสวัสดิ การชุ มชนเครื อข่ายชุ มชน
เมือง ในเขตเทศบาลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการวิจยั พบว่าการร่ วม
ประชุ ม /กิ จ กรรม ความร่ ว มมื อ จากสมาชิ ก การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การร่ ว ม
วางแผน การประชาสัมพันธ์ การร่ วมตัดสิ นใจ สามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิผล
ของการบริ หารจัดการกองทุ นสวัสดิ การชุ มชนเครื อข่ายชุมชนเมื อง ได้อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 กล่าวคื อ ตัวแปรทั้ง 6 ตัวมี ค่ าสัมพันธ์ พหุ คู ณ
เท่ ากับ 0.715 และสามารถร่ วมกัน พยากรณ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการรบริ ห ารจัด การ
กองทุ นสวัสดิ การชุ มชนเครื อข่ายชุ มชนเมื อง ในเขตเทศบาลเมื อง อาเภอเมื อง
จังหวัดพิจิตร ได้ร้อยละ 53.40
2. ผลการวิจยั อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ส่งผลประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (2) ด้านปริ มาณ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการชี้ นา ด้านการควบคุ ม
ด้านการวางแผน ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นด้าน
ปริ มาณ ซึ่ งประเมินจาก สมาชิกได้นาเงินกูไ้ ปลงทุนและพัฒนาอาชีพได้มากกว่า
50% สมาชิกกูเ้ งินแต่ละครั้งได้นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 100% สมาชิกได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของกองทุนอย่างเคร่ งครัด 100% สมาชิกได้รับทราบผลสรุ ปการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการมากกว่า 80% สมาชิกที่กเู้ งินสามารถชาระเงินคืนได้
100% มากกว่าร้อยละ 75 ของสมาชิ กที่ ยื่นขอกูไ้ ด้รับเงิ นกูจ้ ากกองทุน สมาชิ ก
ได้รั บ สวัส ดิ ก ารจากกองทุ น ตามระเบี ย บข้อ บัง คับ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ ต้อ งอาศัย
กระบวนการบริ หารจัดการที่สาคัญที่ สุดคือ การชี้ นา คือ คณะกรรมการกองทุน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนา
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ชุมชนเขตที่ 7 (2547, น. 47 – 49) ศึ กษาเชิงปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การพัฒนาศักยภาพ
และสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ตาบลสวน
กล้วย อาเภอบ้านโปร่ ง จังวัดราชบุรี พบว่าเพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
และการสร้างรู ปแบบการบริ หารจัดการได้มีขอ้ เสนอแนะดังนี้ คณะกรรมการ
กองทุนควรต้องมีประสบการณ์ มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานด้วย
ความเสี ยสละและปฏิ บัติต ามระเบี ยบโดยเคร่ งครั ด มี ก ารบริ ห ารจัด การอย่าง
โปร่ งใสตรวจสอบได้ พิจารณาเงินกูโ้ ดยยึดหลักความยุติธรรม ให้สมาชิกมีส่วน
ร่ วม แบ่ งหน้าที่ ความรั บผิดชอบร่ วมกันอย่างชัดเจน มี ความเข้มแข็งสามัคคี มี
ความเข้าใจการดาเนินกองทุนเป็ นอย่างดี ติดตาม สนับสนุน แนะนาการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิกกองทุนอย่างจริ งจังสม่าเสมอและช่วยแก้ไขปั ญหาได้ มีที่ปรึ กษา
ที่มีความรู ้ มีภูมิลาเนาอยูใ่ นหมู่บา้ น ให้ความช่วยเหลือการดาเนินงานกองทุนเป็ น
อย่างดี ประชาสัมพันธ์การดาเนิ น งานกองทุ นหมู่บ้านอย่างต่อเนื่ อง และเตื อน
สมาชิกกองทุนให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกาหนดการชาระเงินกู้
3. ผลการวิจยั อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ส่งผลประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (3) ด้านเวลา มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการชี้นา ด้านการจัดองค์กร ด้าน
การควบคุม ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ เพราะ กระบวนการบริ หารจัดการ ที่ ส่งผล
ต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านด้านเวลา ในงานวิจัย นี้
ประเมินจาก สมาชิกใช้คืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตรงตามวันเวลาที่กองทุนกาหนด
คณะกรรมการพิจารณาเงิ นกูต้ ามโครงการรวดเร็ วขึ้น คณะกรรมการจัดสรรเงิ น
ปั น ผลในแต่ ล ะปี เพิ่ ม ขึ้ น สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ ชี ราเนตร ประชุ ม ศัก ดิ์
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(2551) ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจัด การกองทุ น
สวัสดิการชุมชนเครื อข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง พบว่า ความร่ วมมือ การ
เข้าร่ วมวางแผน การตัดสิ นใจ การประสานงาน และการข้าร่ วมประชุม/กิจกรรม
สามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดแรกองทุนสวัสดิการชุมชน
เครื อข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ด้านความเสมอภาคในการให้บริ การแก่สมาชิก ด้านความสะดวกนากรใช้บริ การ
ของเครื อข่ายออมทรัพย์หลักสี่ – ดอนเมือง แก่สมาชิก และด่านความต่อเนื่ องใน
การให้บริ การ ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดย ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีค่า
สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ กั บ 0.683 และสามารถร่ ว มกั น พยากรณ์
ประสิ ทธิ ผลของการบริ การจัดการกองทุ นสวัสดิ การชุมชนเครื อข่ายออมทรัพย์
หลักสี่ – ดอนเมือง ได้ร้อยละ 45.7
4. ผลการวิจยั อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ส่งผลประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ด้านวิธีการ มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการชี้นา ด้านการควบคุม ด้านการ
วางแผน ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นด้านวิธีการ
ในงานวิจยั นี้ประเมินจาก คณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูต้ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กองทุนกาหนด คณะกรรมการมีการประชุมประจาเดือน เพื่อจะได้ทราบปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ กู้เงิ น หรื อ ฝากเงิ น แต่ ล ะครั้ งท่ า นจะได้เอกสารหลัก ฐานทุ ก ครั้ ง
คณะกรรมการติ ด ตามดู แ ลให้ ค วามช่ วยเหลื อ สมาชิ ก กองทุ น อย่างสม่ าเสมอ
คณะกรรมการเคร่ งครั ดในการติ ดตามหนี้ ในการกรณี ที่ครบกาหนดและยังไม่
ชาระ และสมาชิ กได้รับความสะดวกในการบริ การของกองทุ น ซึ่ งสอดคล้อง
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งานวิจยั ของประสิ ทธิ์ พาโฮม (2547) ศึ กษาผลการดาเนิ นงานกองทุ นหมู่บา้ น
และสั ง คมเมื อ งในจัง หวัด ขอนแก่ น โดยศึ ก ษากองทุ น หมู่ บ้ า นที่ มี ผ ลการ
ด าเนิ นงานที่ ดี พบว่ า การด าเนิ นงานจะเกิ ด ผลดี ข้ ึ นอยู่ กั บ ศั ก ยภาพและ
ขีดความสามารถของคณะกรรมการบริ หารงาน
5. ผลการวิจยั อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ ส่งผลประสิ ทธิ ภาพ
การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า อานาจพยากรณ์การบริ หารจัดการที่ส่งผลประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้านเทศบาลนครหาดใหญ่ เขต 4 อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา (5) ด้านค่าใช้จ่าย มี 3 ด้านได้แก่ ด้านการควบคุม ด้านการวางแผน
ด้านการชี้ นา ที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของกองทุ นหมู่บา้ นด้าน
ค่าใช้จ่าย ซึ่ งประเมิ นจาก ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น ในกองทุ น เป็ นไปอย่างเหมาะสม
กองทุ น ใช้งบประมาณอย่างคุ ม้ ค่าเมื่ อเปรี ยบเที ยบผลงานที่ ชุมชนได้รับ มี การ
บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการอย่างชัดเจน การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายเป็ นระเบียบไปตาม
ขั้น ตอนที่ กาหนดไว้ ซึ่ งผลที่ เกิ ด ขึ้ น นี้ ต้องอาศัยกระบวนการบริ ห ารจัด การที่
สาคัญที่สุดคือ การควบคุมที่ดี ซึ่งสอดคล้องงานวิจยั ของ ทวีศกั ดิ์ วินิจสร (2551:
น. 53-68) ศึกษาเรื่ อง สภาพการดาเนิ นงานกองทุนชุมชนหน่ วยทหารในกองทัพ
ภาคที่ 3 พบว่า การประเมินผลการดาเนิ นการที่มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะดับมาก ขึ้นอยูก่ บั
การจัด บัญ ชี ที่ ถูกต้องและตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก องทุ น หมู่ บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่ งชาติกาหนด มีการทารายรับ และรายจ่าย แจ้งให้สมาชิ ก ทราบ
อย่างสม่าเสมอ
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