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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 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)

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 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%.
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
ความยากจนเปนปญหาสําคัญที่อยูกับสังคมไทยมาตลอด และเปนปญหาที่รัฐบาลทุกยุค
ทุกสมัย ที่เขามาบริหารประเทศใหความสําคัญนํามาเปนนโยบายที่จะตองแกไขอยางเรงดวน จาก
ประสบการณในอดีต การแกปญหาความยากจนมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ
ทําใหเกิดชองวางระหวางคนจนกับคนรวย สงผลใหสังคมชนบทเกิดความออนแอมากขึ้น และทําให
เกิดปญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ดวยเหตุนี้ การแกไขปญหาความยากจน จึงควรมีการปรับกระบวนการ
โดยใหความสําคัญกับการสรางเศรษฐกิจใหฐานรากมีความเขมแข็ง แทนที่จะมุงแตโครงสรางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว โดยการยึดเอาหมูบานเปนเปาหมายในการพัฒนาจากประสบการณ ทักษะ และภูมิปญญา
ทองถิ่น ที่ไดจากการทํากิจการรวมกันในการบริหารจัดการในระดับหมูบานชุมชนโดยการพึ่งพาตนเอง
เปนหลักสําคัญในรูปของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย ธนาคารหมูบานและกองทุน
อื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการของคนในหมูบานชุมชน ซึ่งรัฐบาลไดมองเห็นขีด
ความสามารถจากทักษะประสบการณในการทํางานของชาวบานที่ผานมา จึงไดกําหนดนโยบายกองทุน
หมูบานหนึ่งลานบาทขึ้นมาเปนเครื่องมือในการแกปญหาความยากจนของประเทศ โดยใชกระบวนการ
ของชุมชนที่มุงเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสงเสริมกระบวนการเรียนรู เมื่อนําไปสูชุมชนที่เขมแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ไดกําหนดวัตถุประสงค
ในการพัฒนาประเทศ โดยเนนการฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพ และมีระบบภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจน
มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อใหเศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
โดยมีเปาหมายในการลดความยากจน พรอมทั้งเพิ่มโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางศักยภาพ
ใหคนจนเขมแข็ง ทั้งนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ รัฐบาลจึงกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองขึ้นในทุกหมูบาน
และชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน
ในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เสริมสรางกระบวนการ
1
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พึ่งพาตนเอง กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ และสรางความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชน ซึ่งมีเปาหมายในการจัดตั้งทั่วประเทศ จํานวน 75,547 กองทุน (สํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ. 2545: 31)
การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อยูภายใตพระราชบัญญัติกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งกําหนดใหนําระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544
มาบังคับใชโดยอนุโลมในระหวางการจัดทําระเบียบประกอบพระราชบัญญัติ โดยในพระราชบัญญัติ
ดังกลาวกําหนดใหแตละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน มาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก
กองทุน เพื่อทําหนาที่บริหารงานกองทุน ตลอดจนการทํานิติกรรม สัญญาตาง ๆ การออกระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดหลักเกณฑการบริหารกองทุน การอนุมัติใหสมาชิกกูเงิน รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน และในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ไดดําเนินการภายใตปรัชญาที่วา “การเสริมสราง
สํานึกความเปนชุมชน ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญา
ของตน” จากปรัชญาของกองทุนหมูบานดังกลาว แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานกองทุนหมูบานจะ
ประสบความสําเร็จไดนั้น สมาชิกกองทุนหมูบานจะตองเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และ
การที่จะใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนอยางตอเนื่องทุกกระบวนการนั้น
สมาชิกตองมีทัศนคติที่ดีกับการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน มีความเชื่อมั่น ศรัทธาในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ซึ่งจากการศึกษาของกรมการพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน.
2546: 6) พบวา กองทุนหมูบานมีขอจํากัดเนื่องจากศักยภาพการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนมีประสิทธิภาพที่แตกตางกัน ทําใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานในแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน
จากงานวิจัยของ จริยา วงศคําแหง (2550) ศึกษาระดับประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน จังหวัดปตตานี จํานวน 249 กองทุน จากกองทุนหมูบานทั้งหมด 649 กองทุน พบวาระดับ
ประสิทธิการดําเนินงานกองทุนหมูบานจังหวัดปตตานี มีประสิทธิภาพต่ําถึงรอยละ 70.28 ประสิทธิภาพ
ปานกลางรอยละ 10.44 และประสิทธิภาพสูงเพียงรอยละ 10.44
การจัดตั้งกองทุนหมูบาน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีทั้งหมดจํานวน 132 กองทุน
ประกอบดวย ในเขตเทศบาล 10 กองทุน เขตเทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 30 กองทุน นอกเขต
เทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 92 กองทุน จากการแบงเขตการปกครองทองถิ่น จะแบงไดเปน 4 เขต
ซึ่งแตละเขตจะมีกองทุนที่อยูในเขต และนอกเขตรวมกัน และแตกองทุนจะเปนกองทุนขนาดใหญ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ดูจากจํานวนสมาชิกปะปนกันไป จากรายงานกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ณ วันที่ 3 มกราคม 2556 การบริหารจัดการกองทุนหมูบานในอําเภอหาดใหญ ปรากฏวากองทุนมี
การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพบางไมมีประสิทธิภาพบาง ซึ่งในรายงานดังกลาวไดชี้ชัดในเรื่องการเงิน
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คือ กองทุนบางกองทุนมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ลดลง หรือไมมีเลย พรอมทั้งการใหกูเงินก็มีการปลอย
กูปกติ แตบางกองทุนก็หยุดในการปลอยกู สวนการชําระเงินคืนเงินกูบางกองทุนก็สามารถเรียกเก็บ
ไดครบ บางกองทุนก็เรียกเก็บไดบางไมไดบาง ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษากระบวนการ
บริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เขต 4 อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ตามหลักการบริหารจัดการของตามทฤษฎีของ Drucker ไดแก ดานการวางแผน (Planning)
ดานการจัดองคกร (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling) เพื่อนํา
ขอมูลมาวิเคราะห วางแผน แกไข และปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนหมูบานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1 เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการ ไดแก ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัด
องคกร (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling) กองทุนหมูบาน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาอํานาจพยากรณกรบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
4. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพ การดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
สมมติฐาน
กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร ดานการชี้นํา
และดานการควบคุม สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหทราบกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัด
องคกร (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling) กองทุนหมูบาน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. ทําใหทราบประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. ทําใหทราบอํานาจพยากรณกรบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
4. ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนคร
หาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยกําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้
เพื่อศึกษากระบวนการหลักการบริหารจัดการ คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร
ดานการชี้นํา และดานการควบคุม และศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนคร
หาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคุณภาพ ดานปริมาณ ดานเวลา ดานวิธีการ และ
ดานคาใชจาย
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ทําการศึกษา ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบาน จํานวน 7 กองทุน ใน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 1,070 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบาน ในเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ใชเกณฑตารางสุมของเครซี่และมอรแกน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 282 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่จะศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ กระบวนการบริหารจัดการ คือ ดาน
การวางแผน (Planning) ดานการจัดองคกร (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม
(Controlling)
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3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคุณภาพ ดานปริมาณ ดานเวลา
ดานวิธีการ และดานคาใชจาย
4. ขอบเขตดานพื้นที่
กองทุนหมูบานในเขตเทศบาลนครหาดใหญเขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
5. ขอบเขตดานระยะเวลา
ป พ.ศ. 2554 - ป 2557
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

1.
2.
3.
4.

ตัวแปรอิสระ
กระบวนการบริหารจัดการ
การวางแผน
การจัดองคกร
การชี้นํา
การควบคุม

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
คุณภาพ
ปริมาณ
เวลา
วิธีการ
คาใชจาย

นิยามศัพทเฉพาะ
ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ เพื่อใหสอคลองและเปนขอตกลง
เบื้องตน ตลอดจนเปนการสื่อใหผูอานมีความรูความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
การบริหารจัดการ เปนกระบวนการที่สงผลดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ซึ่งประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การชี้นําและการความคุม
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ดานการวางแผน เปนกระบวนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่กําหนดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไวลวงหนา
เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ดานการชี้นํา เปนกระบวนการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่ประสานงานปฏิบัติงานระหวางคณะกรรมการและสมาชิก
กองทุนและสรางแรงจูงใจใหผูอื่นทํางานเปนไปตามหมายที่วางไว
ดานการจัดองคกร เปนกระบวนการของคณะกรรมการกองทุนเทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา การจัดการเกี่ยวกับการเตรียมงาน คน และทรัพยากรตาง ๆ เพื่อให
งานสําเร็จ เชน กําหนดงานที่ตองทําผูรับผิดชอบ ลําดับองคกรขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละตําแหนง
ดานการควบคุม เปนกระบวนการของคณะกรรมการกองทุนเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่ใชในการควบคุมดําเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายและการปฏิบัติงาน
ใหถูกตองตามความจําเปนที่ผูจัดการกําหนดเงื่อนไขการควบคุม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน หมายถึง ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน โดยพิจารณาจาก คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา วิธีการ และคาใชจาย
กองทุนหมูบาน หมายถึง กองทุนหมูบานที่จัดตั้งขึ้น โดยระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
พ.ศ. 2544 ในที่นี้หมายถึง กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกองทุน
หมูบานใหเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 เพื่อทําหนาที่บริหารงานกองทุนหมูบาน
สมาชิกกองทุนหมูบาน หมายถึง บุคคลที่สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน เทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 และคณะกรรมการกองทุนหมูบานรับเขาเปนสมาชิก โดยมีคุณสมบัติเปนไป
ตามเงื่อนไขขอบังคับของกองทุนหมูบาน และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาทําความเขาใจแนวคิดและทฤษฎี รวมไปถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวน
การบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน โดยตรวจสอบเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานความคิดนําไปสูกรอบการวิจัย และใชเปนฐานความรูและแนวทาง
ในการทําวิจัยไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของทฤษฎี ตลอดจนมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ในครั้งนี้ และเปนขอมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห อภิปรายผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สาระสําคัญของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
4. ขอมูลทั่วไปของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดริเริ่มขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมใหแกประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อเปนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศตอไป
1. ความเปนมาของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
รัฐบาลไดกําหนดใหนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายเรงดวน
ในการบริหารราชการ ที่ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนเครื่องมือในการกระจายโอกาสใหแก
คนจนเขาหาแหลงทุน โอกาสที่ทําใหคนจนไดเขาหาแหลงความรู และโอกาสที่จะใหคนจนไดรวมคิด
รวมทํา ดวยภูมิปญญาของตนเอง จึงนําไปสูปรัชญาของกองทุนหมูบาน ในการเสริมสรางสํานึกความเปน
ชุมชนและทองถิ่น เพื่อใหหมูบานและชุมชนเมืองที่มีอยูทั่วประเทศสามารถเสริมสรางกระบวนการ
พึ่งพาตนเองได ซึ่งจําเปนตองใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการ
หมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง ในดานการเรียนรู การสราง และพัฒนาความคิด
ริเริ่มเพื่อการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และสังคมใหแกประชาชน
และองคกรชุมชนในหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุนเศรษฐกิจของหมูบานและชุมชนเมือง
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อันเปนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต
2. ความหมายของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองคือกองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาล
ไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อทําหนาที่เปนแหลง
เงินทุนหมุนเวียนภายในหมูบานและชุมชนเมือง โดยแบงออกเปน 2 ระดับกองทุน คือ กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ เปนกองทุนรวมในระดับชาติเพื่อจัดสรรใหแกหมูบานและชุมชนเมืองและ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ กองทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง เมื่อเริ่มกอตั้งจะไดรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติหมูบาน และชุมชนเมืองละประมาณ 1 ลาน
บาท เพื่อใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองบริหารจัดการกันเอง
3. ปรัชญาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ คือ
3.1 เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น
3.2 ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต จัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคา และภูมิปญญา
ของตน
3.3 เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน
3.4 เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชา
สังคม
3.5 กระจายอํานาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน
4. หลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
นโยบายดังกลาวจะประสบความสําเร็จได ควรประกอบดวย หลักสําคัญ 4 ประการ คือ
4.1 ความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง ทั้งความพรอมของคน และครัวเรือน
การควบคุม ดูแลกันเองในหมูบานและชุมชนเมือง ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนสังคม
ของหมูบานและชุมชนเมืองเอง เชน กลุมออมทรัพย ธนาคารหมูบาน กองทุนอาชีพ กองทุนสวัสดิการ
ฯลฯ
4.2 การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน ทั้งในสวนเงินอุดหนุนจาก
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกับกองทุนทางสังคมของชุมชนและกองทุนที่ หนวยงานราชการ
จัดตั้งขึ้น เพื่อใหกองทุนดังกลาวมีการบริหารจัดการใหสอดรับและเกื้อกูลกัน
4.3 การปฏิรูประบบราชการแผนดิน ตามแนวทางใหหมูบานหรือชุมชนเมืองเปน
ศูนยกลางในการพัฒนา การพัฒนาเปนของหมูบานและชุมชนเมือง โดยสวนราชการเปนผูสนับสนุน
ในดานวิชาการกองทุน

9
4.4 การติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทุน ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปรงใส มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
5.1 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง
รายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริม และพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชนสวนรวมอื่นใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง
5.2 เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับประชาชน
ในหมูบานและชุมชนเมือง
5.3 รับฝากเงินจากสมาชิก และจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอื่น เพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงค
5.4 ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอื่น เพื่อประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหแก
เศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง
5.5 กระทําการใดๆ เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการ
ของสมาชิกหรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และสังคมของกองทุนหมูบานตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
6. รูปแบบ และวิธีดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
6.1 ระดับชาติ
6.1.1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) มีหนาที่
ในการกําหนดนโยบาย กําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ จัดหาเงินทุน แผนการดําเนินงาน
6.1.2 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
6.1.3 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) สาขา ซึ่งสํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สามารถจัดตั้งไดตามความจําเปน
6.2 ระดับจังหวัด
มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับ
จังหวัด เพื่อทําหนาที่ในการใหความเห็นชอบผลการประเมินความพรอมของกองทุน ซึ่งผานการประเมิน
ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ และสนับสนุนการเตรียมความพรอม ติดตาม ตรวจสอบ
สนับสนุนดานวิชาการและการจัดการแกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง พรอมทั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ
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6.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ประกอบดวย ตัวแทนของกลุม องคกรประชาชน และประชาชนในหมูบานหรือ
ชุมชน ไดมาโดยวิธีชาวบานเลือกกันเองในหมูบานหรือชุมชน จํานวน 9-15 คน ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะเปนสวนสําคัญที่จะบริหารงานกองทุนหมูบานใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค
6.4 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกองทุน มีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
6.4.1 บริหารกองทุนหมูบานรวม ทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแลและจัดสรรดอกผล
รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน
6.4.2 ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน
6.4.3 จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานหรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมืองแลวแต
กรณี
6.4.4 รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก
6.4.5 จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
6.4.6 พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอื่น
6.4.7 ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน
6.4.8 จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน
6.4.9 สํารวจ และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน
และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอื่นๆ ที่มีอยูในหมูบานหรือชุมชนเมือง
6.4.10 พิจารณาดําเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ และสวัสดิการ หรือประโยชน
สวนรวมอื่นใดของสมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง
6.4.11 ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูใน
หมูบานหรือชุมชนเมือง
6.4.12 ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
6.4.13 รายงานผลการดําเนินการ ปญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะทางการเงิน
ของกองทุนหมูบานใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิก
ทราบตามที่คณะกรรมการกําหนด
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6.4.14 ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่
คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
6.5 การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
6.5.1 ผูกูตองจัดทําคําขอกูโดยระบุวัตถุประสงคในการกูยืมเงินอยางชัดเจนตอ
คณะกรรมการกองทุนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กองทุนกําหนด
6.5.2 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกิน 2 หมื่น
บาทและหากเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวา 2 หมื่นบาท ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุม
สมาชิกเพื่อพิจารณาแตตองไมเกินจํานวน 5 หมื่นบาท
6.5.3 คณะกรรมการกองทุนเปนผูกําหนดอัตราดอกเบี้ย หรือคาตอบแทนเงิน
ฝาก และเงินกูเปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี
และสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในหมูบานและชุมชนเมืองเปนหลัก
6.5.4 การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณา
ตามความเหมาะสมของสัญญาเงินกูแตละราย แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ทําสัญญา
6.5.5 ในกรณีที่ผูกูมิไดเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงินหรือ
นําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจ
ยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยคืนเต็มจํานวนไดทันที และใหพนจากสมาชิกภาพใน
ระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันยกเลิกสัญญา รวมทั้งหามมิใหสมัครเขาเปนสมาชิกของกองทุนเปน
ระยะเวลา 2 ป
6.5.6 การจายเงินกูใหสมาชิกที่ไดรับการอนุมัติคณะกรรมการจะตองโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้ และการชําระคืนเงินกูลูกหนี้ตองโอนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเขา
บัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนหมูบาน โดยหามรับ จายเงินเปนเงินสด
6.5.7 ผูมีสิทธิกูยืม ไดแก ปจเจกบุคคลซึ่งเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน สมาชิก
กลุมหรือองคกร ที่ขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนดภายใตกรอบหลักเกณฑเงื่อนไขของคณะกรรมการ
6.5.8 ประเภทการใหกูยืม ไดแก การกูไปเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงานหรือเพิ่ม
รายได ลดรายจาย กูไปเพื่อประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม หรือวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน และกู
เพื่อการฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน
6.6 การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน
กองทุนหมูบานจะตองจัดทําบัญชีตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิกทราบในสวนที่สําคัญ เชน
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รายรับ รายจาย เปนตน พรอมทั้งจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําป และงบการเงิน (งบดุล งบกําไร
ขาดทุน) ของกองทุนหมูบานรายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติภายใน
เกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชี
6.7 ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดังนี้
ระบบการติดตามหลังจากสมาชิกกูเงิน
6.7.1 ติดตาม ตรวจสอบการใชจายเงินกู เพื่อควบคุมการใชจายเงินของสมาชิก
ใหใชจายเงินเปนไปตามวัตถุประสงคแหงการกูยืม อีกทั้งเปนการเยี่ยมเยือนสมาชิกเพื่อใหคําแนะนํา
หรือรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสมาชิก วามีปญหาในการดําเนินงานอยางไร ขอมูล
ที่ไดสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานใหแกสมาชิกที่มีปญหา หรืออาจเปนขอมูล
ในการพิจารณาผัดผอน เรียกคืนเงินกู หรือเปนขอมูลในการพิจารณาการกูเงินครั้งตอไป
6.7.2 การแจง และเรงรัดการชําระหนี้ เปนการเตือนใหสมาชิกทราบลวงหนา
เพื่อตองเตรียมชําระเงินเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดในสัญญาเงินกู วาตองชําระเงินตนเทาไร ดอกเบี้ย
จํานวนเทาไร โดยอาจแจงเปนวาจาหรือลายลักษณอักษร
6.7.3 ติดตามหนี้เงินกูที่สมาชิกผูกูไมสามารถชําระคืนภายในกําหนด เพื่อให
ทราบสาเหตุและนํามาประกอบการพิจารณาวา เห็นสมควรใหผอนผันการชําระคืนเงินกู เรียกใหผู
ค้ําประกันเขามาชําระหนี้แทน หรือดําเนินคดีตามเหตุแหงการคางชําระตอไป
ระบบการติดตาม ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดให
มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปนหลัก นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่เห็นสมควรเปนผูตรวจสอบกองทุน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประเมินผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุน
ระบบการติดตาม ตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ จะเปนผูแตงตั้งผูตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งเมื่อผูตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบแลว จะตองจัดสงผลประกอบการและงบการเงิน ใหสํานักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และแสดงความคิดเห็นภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
6.8 ผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
(2545: 65-66) ที่ไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในระยะที่ 1
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และระยะที่ 2 ถือไดวาประสบความสําเร็จอยางนาพอใจ และไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ สังคม
ฯลฯ ซึ่งสามารถจําแนกได ดังนี้
6.8.1 ผลกระทบดานสังคม มีดังนี้ คือ
1) สรางโอกาสใหประชาชนในหมูบานและชุมชน สรางแหลงเงินทุน
ของตนเอง จํานวน 74,881 หมูบานและชุมชน ตามแนวคิด “คิดเอง ทําเอง เพื่อการพึ่งพาตนเองใน
อนาคต”
2) สรางกระบวนการเรียนรู “การบริหารจัดการ” แกผูเกี่ยวของรวมทั้งสิ้น
8,862,195 คน
3) สรางรูปแบบการทํางานแบบบูรณาการ ระหวางภาคการเมือง ขาราชการ
เอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน
4) เปนแนวทางและเครื่องมือในการแกปญหาความยากจน โดยยึดหลักการ
การสงเสริม การมีสวนรวมของประชาชน โดยรัฐสนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถใหแก
ภาคประชาชน
6.8.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจมี ดังนี้ คือ
1) มีการกระจายเงินทุนในทองถิ่น โดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ปลอยสินเชื่อแกสมาชิก (คิดยอดเดือนกรกฎาคม 2545) จํานวน 5.3 ลานคน เปนเงิน 71,334.70 ลานบาท
หรือรอยละ 97.13 ของวงเงินที่โอนใหกองทุน (73,441 ลานบาท)
2) สินเชื่อจํานวนดังกลาว เพื่อภาคการเกษตร รอยละ 72.66 ภาคอุตสาหกรรม
รอยละ 4.10 ภาคบริการ รอยละ 3.99 คาขาย รอยละ 15.52 กิจกรรมกลุม รอยละ 1.74 ฉุกเฉิน รอยละ
1.74 อื่นๆ รอยละ 1.25
3) การชําระคืน ตามบัญชียอดเงินชําระคืนงวดแรก ในเดือนกันยายน
2545 จํานวน 9,036.55 ลานบาท การชําระคืน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 ชําระคืนแลว จํานวน
5,968 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ดอกเบี้ยจํานวน 354.10 ลานบาท คาดวาในเดือนสิงหาคม 2545 มี
การชําระคืนเงินตนอีกจํานวนประมาณ 1,800 ลานบาท สะสมเปน 7,768 ลานบาท คิดเปน รอยละ
85.4 และคาดวาการชําระคืนในเดือนกันยายน 2545 การชําระคืนเงินตนจะสามารถคืนไดเกือบทั้งหมด
4) การเพิ่มพูนของกองทุน อันเกิดจากดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนและ
การออมทรัพย (คิดยอดเดือนกรกฎาคม 2545) เปนการเพิ่มขึ้นในสวนของเงินออมทรัพย จํานวน
3,459.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นในสวนของดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน จํานวน 354.10 ลานบาท

14
6.9 ปญหา อุปสรรคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
กรมการพัฒนาชุมชน (2546:11) ไดประมวลผลการติดตามการดําเนินงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองของผูตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี งวดที่ 1/2546 พบวาปญหาอุปสรรค
ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก
1) คณะกรรมการกองทุนหมูบานขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากตอง
รับภาระคาใชจายตางๆ รวมทั้งไมมีคาตอบแทน นอกจากนั้นยังขาดประสบการณในการบริหารเงิน
กองทุน และมีความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับระบบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของ
2) การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนไปคอนขางยาก เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่และสมาชิกไมคอยเห็นความสําคัญและไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน รวมทั้ง
ไมประสงคขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
ความสําเร็จของกองทุนชุมชนเมือง
กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง จะประสบความสําเร็จไดหากมีสิ่งเหลานี้
อยูในหมูบานหรือชุมชนเมือง
1. ชาวบานมีจิตสํานึกรวมเปนเจาของกองทุน
2. ชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดกติกาดานคุณคาและภูมิปญญาของตน
รวมทั้งเคารพในกติกาที่กําหนดรวมกัน
3) มีคณะกรรมการกองทุนที่เปนคนดี มีความรูประสบการณ เสียสละและ
รับผิดชอบ
4) มีการสรางระบบการมีสวนรวมรวมทั้งการเรียนรูรวมกัน คิดรวมกัน ทํารวม
กันติดตามตรวจสอบรวมกันและรับผลประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม
5) มีความสามัคคีความเอื้ออาทรเกื้อกูลผูดอยโอกาส
6) มีการประสานงานรวมกันทั้งดานการเรียนรูและกิจกรรมรวมกันในลักษณะ
เครือขายกองทุนหมูบาน
จากการศึกษาระเบียบการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 จะเห็นไดวาการจัดตั้งกองทุนหมูบานตามนโยบายรัฐบาล
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือ
เพิ่มรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน และนําไปสูการสรางกองทุน
สวัสดิ์ภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบาน สงเสริมและพัฒนาหมูบานใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการการเงินทุนของตนเอง เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมูบาน ในดาน
การเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและสงเสริม
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เศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน ตลอดจนความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในหมูบานและเปนการกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ่งกลไกในการบริหารกองทุนมีทั้งระดับชาติ โดย
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบช.) สํานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับจังหวัด โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึง
ถือวาเปนโครงการที่ใหญในระดับชาติที่ประกอบดวยปจจัยที่สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตของคนไทย
ดังนั้นนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นมานั้นจะสําเร็จประสิทธิผลไดนั้น ตองมี
แนวทางการบริหารจัดการที่ดี การไดรับความรวมมือหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการมีสวนรวมของทุกฝาย
ถือวาเปนอีกปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหนโยบายดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสองคํานี้จะเปนการผสมผสานระหวางคําวา “บริหาร” (Administration)
และ “การจัดการ” (Management) ซึ่งคําวา บริหารจะใชในภาคของรัฐ สวนการจัดการจะใชในสวน
ของธุรกิจ แต Oxford Dictionary ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การบริหาร” วาเปนการจัดการ (ทางธุรกิจ)
อยางไรก็ตาม ความแตกตางของสองคํานี้อาจอธิบายไดวา การบริหารเกี่ยวของการสรางหรือกําหนด
นโยบาย (Policy) สวนการจัดการเกี่ยวของกับกานํานโยบายไปปฏิบัติ การบริหารเปนการกระทํา
ของนักบริหารระดับสูงขององคการ สวนการจัดการเปนการกระทําของนักการบริหารระดับที่ต่ําลง
มา การบริหารเกี่ยวของกับการใหบริการดานการจัดการเรื่องการเงิน การคลัง องคการ และบุคคล
สวนการจัดการเปนการทําใหงานบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยคนหลาย ๆ คน การบริหารเกี่ยวของกับการ
เลือกในเรื่องที่มีความสําคัญอันเกี่ยวกับ การอยูรอด คุณคา บุคลิกภาพ การเติบโต และความสําเร็จ
สูงสุด สวนการจัดการเกี่ยวของกับการตัดสินใจที่ทําเปนประจํา การบริหารเปนการมองทั้งประเด็น
ภายนอกและภายในองคการที่เกี่ยวของกับนโยบาย วัตถุประสงค ความสัมพันธกับภายนอกกับประเด็น
ตาง ๆ ที่เปนเรื่องภายใน สวนการจัดการนั้นเปนการมองภายในที่เกี่ยวของกับสิ่งที่เกิดขึ้นในองคการ
อยางไรก็ตาม ปรากฏวามีการใชคําทั้งสองนี้ในลักษณะที่แทนกันไดในกรณีที่ผูใชไมเนนความแตกตาง
จากคํากลาวนั้นทําใหมีผูใหความหมายของการบริหารและการจัดการ ดังนี้
สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543: 3) กลาวไววา “การบริหาร” (Administration) และ“การจัดการ”
(Management) มีความหมายแตกตางกันเล็กนอย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธกับการกําหนด
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นโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางทานใหความเห็นวาการบริหารใชในภาครัฐ สวนการจัดการ
ใชในภาคเอกชน อยางไรก็ดี ในตําราหรือหนังสือสวนใหญทั้ง 2 คํานี้ มีความหมายไมแตกตางกัน
สามารถใชแทนกันไดและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545: 18-19) กลาวไววา ความหมายของคําวา “การบริหาร
จัดการ” และ “การจัดการ” ไดดังนี้ การบริหาร (Administration) จะใชในการบริหารระดับสูงโดยเนน
ที่การกําหนดนโยบายที่สําคัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง เปนคานิยมใชในการบริหาร
รัฐกิจ (Public Administration) หรือใชในหนวยงานราชการ และคําวา “ผูบริหาร” (Administrator)
จะหมายถึง ผูบริหารที่ทํางานอยูในองคกรของรัฐ หรือองคกรที่ไมมุงหวังกําไร สวนการจัดการ
(Management) จะเนนการปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว) ซึ่งนิยมใชในการจัดการ
ธุรกิจ (Business management) สวนคําวา “ผูจัดการ” (Manager) จะหมายถึงบุคคลในองคกรซึ่งทําหนาที่
รับผิดชอบตอกิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
ไวขององคกร
สมยศ นาวีการ (2536: 23) กลาวไววา กระบวนการจัดการวาเปนกิจกรรมของการบริหาร
ที่สําคัญ 4 อยาง คือ การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบของการบริหาร
ดังกลาวนี้ ไดรับการพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่สิบเกา
สรอยตระกูล อรรถมานะ (2545: 421) ไดกลาวไววา กระบวนการจัดการ หมายถึง กระบวน
การดําเนินงานจะตองเปนไปตามขั้นตอนตามลําดับ เปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ที่ไหน
เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเปนการลดความไมแนนอนแลว ยังทําใหสมาชิกในองคกรมีความมั่นใจ
ในการทํางานทําใหการทํางานมีประสิทธิผล การจัดลําดับการทํางานที่ดีไมควรมีลักษณะตายตัวตอง
ยืดหยุน ไดตามสถานการณอาจมีการปรับปรุงแกไข หรือปรับเปลี่ยนลําดับการทางานไดเสมอสงผล
ใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นดวย
บารโทลและมารติน (สาคร สุขศรีวงศ. 2550: 25; อางอิงจาก Bartol and Martin. 1998)
กลาวไววา การจัดการเปนกระบวนการในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยการทํา
หนาที่หลัก 4 ประการ ไดแก การวางแผน การจัดการองคกร การชี้นํา และการควบคุมองคกร
รูและเบอร (สาคร สุขศรีวงศ. 2550: 25; อางอิงจาก Rue and Byars. 2002) กลาวไววา
การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวของกับการประสานทรัพยากรตาง ๆ ขององคกร อันไดแก
ที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
โรบินส และดีเซนโซ (Robbins and DeCenzo. 2005: 34) การจัดการ (Management)
หมายถึง กระบวนการที่ทําใหงานกิจกรรมตางๆ สําเร็จลงไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ดวยคนและทรัพยากรขององคการ ซึ่งตามความหมายนี้ องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการ ไดแก
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ขบวนการ (Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process)
ในความหมายของการจัดการนี้ หมายถึง หนาที่ตางๆ ดาน การจัดการ ไดแก การวางแผน การจัด
องคการ การโนมนําองคการ และการควบคุม ซึ่งจะไดอธิบายละเอียดตอไปในหัวขอตอไปเกี่ยวกับ
หนาที่และขบวนการจัดการ
ดรัคเกอร (สาคร สุขศรีวงศ. 2550: 25; อางอิงจาก Drucker. 2006) กลาวไววา การจัดการ
หมายถึง การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ผานกิจกรรมตาง ๆ ทางการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงกิจกรรม 4 ประการ (POLC) ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดการองคกร (Organizing)
การชี้นํา (Leading) และการควบคุมองคกร (Controlling) นอกจากกิจกรรมการจัดการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เชน การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการทรัพยากร
มนุษย การบริหารกลุม และการจัดการในสภาพแวดลอมระหวางประเทศ ซึ่งไดกําหนดหลักการไว ดังนี้
1. การวางแผน เปนการกําหนดเปาหมายและวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
2. การจัดองคกร เปนการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ในองคกรใหเหมาะสมกับแผนงาน
3. การชี้นํา ภาวะผูนําการจูงใจพนักงานใหปฏิบตั ิตามแผนงาน
4. การควบคุม ควบคุมการดาเนินงานตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
สรุปไดวา การบริหารจัดการสิ่งที่เหมือนกัน คือ ความเปนกระบวนการจะตองตอเนื่อง
กันทั้งเวลา สถานที่ และบุคคล มีวัตถุประสงคตองมีที่มาที่ไป มีจุดเริ่มตนและมีจุดสรุปและการใช
ทรัพยากรหรือปจจัยที่ทํางานสําเร็จหรือปจจัยเสริมที่ชวยใหงานสําเร็จ เชน คน เงิน สิ่งของ ความรู
และสิ่งแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
บทบาทหนาที่และกระบวนการบริหาร
ตนศตวรรษที่ 21 Henri Fayol เจาของอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสไดเสนอบทบาทของ
การจัดการไว 5 อยาง คือ การวางแผน การจัดองคกร การบังคบบัญชา การประสานงานและการควบคุม
ในกลางป ค.ศ. 1950 ตําราการจัดการเลมแรกไดกลาวถึงบทบาทเรื่อง การวางแผน การจัดองคการ
ทีมงาน การสงการและการควบคุมเปนกรอบในการทํางาน ตําราสวนใหญยังคงใชตอไปในเรื่อง
การจัดองคการ แมวาจะกดลงเหลือดานที่สําคัญเพียง 4 ดาน คือ การวางแผน การจัดองคกร การเปน
ผูนําและการควบคุม คําจํากัดความ (คํานิยาม) สั้นๆ ของการจัดการวา ประกอบดวย อะไรบาง
หากคุณไมกําหนดเปาหมายการทํางานไวลวงหนา คุณจะตองมีวิธีดําเนินการหลายอยาง
อยางไรก็ตามถาคุณมีการวางแผนที่ดี คุณสามารถไปใหถึงเปาหมายที่วางไวเพราะเปนการจัดองคการ
ที่ทําใหบรรลุตามเปาหมาย ความสําเร็จขององคการ หมายถึง การบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงค
การวางแผน (Planning) เปนกระบวนการในการแกปญหาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งนโยบาย
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ยุทธศาสตรที่จะทําใหบรรลุตามเปาหมายและการวางแผนการปรับปรุงในการประสานงานรวมกัน
ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบการจัดระบบการทํางานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
องคการ เราเรียกบทบาทนี้วาการจัดองคการ (Organization) ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการตกลงใจใน
การทํางานในแงที่วาใครเปนผูนํา งานของกลุมเปนอยางไร ใครเปนผูรายงานใครและตัดสินใจทําที่ไหน
องคกรทุกองคกรประกอบดวยคนและเปนงาน ซึ่งตองทํารวมกันเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ขององคกร ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของผูนํา (Leading) ในการทํางาน รวมถึงอิทธิพลของคนหรือทีมงาน
การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิผล หรือการหาวิธีการแกไขพฤติกรรมการทํางานของลูกจาง
บทบาทในการจัดการของผูบริหารในเรื่องสุดทาย คือ การควบคุม (Controlling) หลังจาก
ที่วัตถุประสงคขององคการและการวางแผนงานในองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายแลว
โครงสรางการจัดการในองคกร การจางงาน การฝกงานและแรงจูงใจ (รองผูนํา) สิ่งเหลานี้ผูบริหาร
จะตองมีการตรวจสอบและประเมินผลการทํางาน อันที่จริงแลวการทํางานจะตองมีการเปรียบเทียบ
กับเปาหมายที่ผานมาเสมอ หากวางานที่ไดยังไปบรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงคที่วางไวเทาที่ควร
ผูบริหารจะตองทบทวนการทํางาน มีกระบวนการตรวจสอบการเปรียบเทียบการทํางานและความถูกตอง
ตางๆ ที่กลาวมานี้ คือ ความหมายของการควบคุม
แอนเชอรโร คินิคิงค และไบรอัน วิลเลี่ยม (ธิภาภรณ มูลเฉียม. 2549: 17-30; อางอิงจาก
Angelo Kinicki and Brian K. Williams. 2006) จากการสังเกตและศึกษางานวิจัยอื่นๆ Mintzberg ได
สรุปเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการไว ดังนี้
1. บทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) ผูจัดการตองติดตอสื่อสาร
กับบุคคลตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการ จึงเกี่ยวของกับบทบาท ดังนี้ คือ
1.1 การสรางบทบาทสมมติตางๆ ตอผูอื่น เชน พาผูมาเยือนเขาชมรอบๆ บริษัท
การรวมงานวันเกิดพนักงาน การใหคําปรึกษาแกผูใตบังคับบัญชา หรืออีกนัยหนึ่งเปนการกระทําที่
แสดงออกถึงภาพพจนขององคการ
1.2 การเปนผูนํา เปนบทบาทที่ตองรับผิดชอบในการกระทําตอผูใตบังคับบัญชาไมวา
จะเปนความสําเร็จ หรือความลมเหลว ลักษณะการเปนผูนํานั้นจะตองแสดงความคิดเห็นของการตัดสินใจ
เรื่องการฝกอบรม การจูงใจ และระเบียบวินัยของทุกคน
1.3 การประสานงาน บทบาทนี้จะตองเปนเหมือนนักปกครองที่ตองรวมงานกับบุคคล
อื่นนอกองคการและการสรางพันธมิตรเพื่อชวยใหบรรลุเปาหมายขององคการ
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2. บทบาทดานขาวสารขอมูล (Informational Roles) คือ การควบคุม การเผยแพร และ
การเปนนักพูด ตามแนวคิดของ Mintzberg เขาเชื่อวางานที่สําคัญสวนหนึ่งของผูจัดการ คือ การจัด
ดานขอมูล เพราะการมีขอมูลที่ถูกตองจะชวยใหการตัดสินใจที่ตองใชไหวพริบไดถูกตอง
2.1 การควบคุม ควรเริ่มจากการตระหนักถึงการใชประโยชนจากขอมูล ไมวาเปน
การรวบรวมขอมูลจากหนังสือพิมพ หรือการรวบรวมเล็กนอยๆ เชน จากการพูดคุยกับผูใตบังคับบัญชาที่
บังเอิญพบระหวางทางเดิน
2.2 การเปนผูเผยแพร ผูจัดการจําเปนตองเห็นความสําคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับพนักงาน ไมวาจะผานอีเมลหรือการประชุม
2.3 การเปนนักพูด ผูจัดการมักถูกคาดหวังวาจะตองเปนนักการทูตที่ควบคุมสีหนา
ทาทางและมีการพูดจาที่เหมาะสมกับงานขององคการที่นําเสนอบุคคลทั่วไป
3. บทบาทการตัดสินใจ (Decisional Roles) ผูจัดการตองใชขอมูลในการตัดสินใจ
แกไขปญหาหรือการหาความไดเปรียบทางการแขงขัน ซึ่งบทบาทการตัดสินใจประกอบไปดวย
3.1 บทบาทของผูประกอบการ ผูจัดการที่ดีมักจะถูกคาดหวังใหเปนเสมือนประกอบการ
ในการริเริ่ม สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหมๆ
3.2 การเผชิญกับความยุงยาก ผูจัดการตองสามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมได
คาดคิดมากอน เชน ผลกระทบจากสถานการณการเงินระหวางประเทศที่มีผลตอสินคา ซึ่งตองการ
ผูจัดการเขามาแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางถูกตองทันที
3.3 การจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากไมมีเวลาหรือเงินมากพอ ดังนั้น ผูบริหารตอง
จัดวางระบบการจัดสรรทรัพยากร และการใชอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.4 การเปนนักเจรจาตอรอง คือ การเปนผูเจรจาตอรองในการปฏิบัติงานกับบุคคล
ตางๆ มากมาย ทั้งในและนอกองคการเพื่อบรรลุผลสําเร็จที่กําหนดไว
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการของ (สาคร สุขศรีวงศ.
2550: 25; อางอิงจาก Drucker. 2006) ประกอบดวย ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัดองคกร
(Organizing) ดานชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling) เนื่องจากลักษณะสําคัญของ
การบริหารจัดการดังกลาวเปนสิ่งที่ผูบริหารควรปฏิบัติ เพื่อใหการบริหารจัดการภายในองคกรเปน
ดวยความเรียบรอยบรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ความสําเร็จขององคกรไมเพียงแตวัดวาสามารถทํางานไดลุลวงหรือไมเทานั้น แตตอง
มีตัวชี้วัดที่สําคัญที่มักถูกมาใช คือ ประสิทธิภาพ ซึ่งเปนความสอดคลองกันระหวางตนทุนในการดําเนินงาน
และผลผลิตที่ได
แนวความคิดของประสิทธิภาพ
1. ความหมายของประสิทธิภาพ
ตุลา มหาพสุธานนท (2545: 42) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรที่นําเขา กับผลผลิตที่ไดออกมา ถาผลงานที่ไดมากกวาทรัพยากร (ไดแก คน เงิน
วัสดุสิ่งของ) ที่นําเขา หมายความวา องคการไดเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานขึ้นแลว
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545: 147) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของ
การใชทรัพยากรและกระบวนการปฏิบัติงานในการสรางผลผลิต
สุภาพร พิศาลบุตร (2545: 204) กลาววา ประสิทธิภาพ คือ คําตอบที่ทําใหทราบวา
การดําเนินงานนั้นไดผลคุมคากับตนทุนหรือไม และมีแนวทางที่ดีกวาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวหรือไมเพียงใด
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2548: 1) ไดใหความหมาย
ประสิทธิภาพ เปนความสัมพันธระหวางปริมาณทรัพยากรที่ใชไปกับปริมาณผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ
กลาวคือ ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิตและคุมคาของการลงทุน
จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธ
หรือความสามารถในการใชทรัพยากรเพื่อผลิตกับผลผลิตที่ไดรับ ซึ่งถาผลผลิตที่ไดรับออกมามากกวา
ทรัพยากรที่ใชจึงจะถือไดวาการกระทําดังกลาวมีประสิทธิภาพ
2. ประสิทธิภาพการบริหารงาน หรือการจัดการ
แนวคิด แฮริงตัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2545: 45; อางอิงจาก Harrington. 1913) เปน
ที่ปรึกษาทางดานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Engineering) โดยเนนการจัดสรรทรัพยากร
และขจัดความสูญเปลาโดยยอมรับการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตรและใหความสําคัญที่โครงสราง
และเปาหมายขององคกร (Organization’s Structure and Its Goals) กลาววา
1) กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน (Clearly Defined Ideal) ผูบริหารตองทราบถึงสิ่งที่
ตองการ เพื่อลดความคลุมเครือและความไมแนนอน
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2) ใชหลักเหตุผลทั่วไป (Common Sense) ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถสราง
ความแตกตางโดยคนหาความรูและคําแนะนําใหมากเทาที่จะทําได
3) คําแนะนําที่ดี (Competent Counsel) ผูบริหารตองการคําแนะนําจากบุคคลอื่น
4) วินัย (Discipline) ผูบริหารควรกําหนดองคกร เพื่อใหพนักงาเชื่อถือตามกฎและ
วินัยตาง ๆ
5) ความยุติธรรม (Fair Deal) ผูบริหารควรใหความยุติธรรมและความเหมาะสม
6) มีขอมูลที่เชื่อถือไดเปนปจจุบัน ถูกตองและแนนอน (Reliable, Immediate, Accurate
and Permanent Records)
7) ความฉับไวของการจัดสง (Dispatching) ผูบริหารควรใชการวางแผนตามหลัก
วิทยาศาสตรสําหรับแตละหนาที่เพื่อใหองคกรทําหนาที่ไดอยางราบรื่นและบรรลุจุดมุงหมาย
8) มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and Schedules) ผูบริหารตองพัฒนาวิธีการ
ทํางานและกําหนดเวลาทํางานสําหรับแตละหนาที่
9) สภาพมาตรฐาน (Standardized Conditions) ผูบริหารควรรักษาสภาพแวดลอมใหดี
10) การปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน (Standardized Operations) ผูบริหารควรรักษารูปแบบ
มาตรฐานของวิธีการปฏิบัติงานที่ดี
11) มีคําสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว (Written Standard-Practice Instructions)
ผูบริหารตองระบุการทํางานที่มีระบบถูกตองและเปนลายลักษณอักษร
12) การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผูบริหารควรใหรางวัลพนักงาน
สําหรับการทํางานที่เสร็จสมบูรณ
ประสิทธิภาพการจัดการ ประกอบดวย ปจจัย 5 ประการ คือ
1) คุณภาพงาน (Quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือทั้งผูผลิตและผูใชไดประโยชน
คุมคาและมีความพึงพอใจ
2) ปริมาณของงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะตองเปนไปตามความคาดหวังของ
หนวยงาน
3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใชในการดําเนินงาน จะตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
และปริมาณของงาน รวมทั้งจะตองเปนไปตามกําหนดและสภาพการณดวย
4) วิธีการ (Method) ในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะที่ถูกตองตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย
5) คาใชจาย (Cost) ในการดําเนินงานคาใชจายทั้งหมดจะตองเหมาะสมกับงาน เวลา
และวิธีการ คือ จะตองลงทุนนอยและไดผลกําไรมากที่สุด
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สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2546: 87) ไดกลาวถึง หลักการบริหารใหมีคุณภาพประสิทธิภาพ
ซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักทั่วโลก ไดแก หลักการของการบริหารแบบเดมมิ่ง (Principle of Deming
management) ดังนี้
1. การปรับปรุงคุณภาพเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐศาสตรทั้งมวล
2. ลูกคาตองมากอนเสมอ
3. อยาตําหนิบุคคล แตแกไขระบบ
4. วางแผน ลองทํา ตรวจสอบ ทําจริง
5. ฝายบริหารระดับสูง ตองเปลี่ยนแนวคิดสูปรัชญาใหม
6. ฝายบริหารระดับกลาง ตองมีการฝกอบรมปรัชญาใหม
7. ฝายบริหารระดับลาง หรือไมใชฝายบริหารจัดสรางทีมวินัยภายใน
3. วิธีการวัดประสิทธิภาพ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (มปป.: 6) ไดกําหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพ
มี 2 วิธี คือ
1) วัดจากตนทุน ในกรณีนี้เปนการวัดความสัมพันธของตนทุนกับผลผลิตซึ่งแสดง
ถึงความคุมคาของการลงทุน
2) วัดจากแรงงาน ในกรณีนี้เปนการวัดความสัมพันธของแรงงานที่ใชกับผลผลิตโดย
แรงงานที่ใช ไดแก จํานวนเจาหนาที่หรือเวลาที่ใชผลิต ซึ่งผลที่ไดจากการวัดแสดงถึงความสามารถ
ในการผลิต
กลาวโดยสรุป ประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการจัดการ หมายถึง ความสามารถ
ที่จะวางหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหการทํางานมีผลงานออกมาอยางมีปริมาณ และคุณภาพสูงที่สุด
เปนที่พอใจของบริการ ผูบริหาร และพนักงานผูปฏิบัติงานในองคการนั้นๆ ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารงาน
ประกอบดวย ปจจัย 5 ประการ คือ คุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา วิธีการ และคาใชจาย
ขอมูลทั่วไปของกองทุนบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญเปนอําเภอหนึ่ง ในจังหวัดสงขลา เปนที่ตั้งของนครหาดใหญ เปนเมือง
ใหญที่สุดของภาคใตตอนลาง หาดใหญเปนเมืองที่มีชื่อเสียงในหลายดาน เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
โดยเฉพาะแถบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย หาดใหญเปนศูนยกลางการคา เศรษฐกิจ
การศึกษา ที่สําคัญภาคใต โดยอําเภอหาดใหญ แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 13 ตําบล 98 หมูบาน
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คือ หาดใหญ ควนลัง ทุงใหญ ทุงตําเสา คูเตา คอหงส คลองแห คลองอูตะเภา ฉลุง ทาขาม น้ํานอย
บานพรุ และพะตง ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญจะครอบคลุมพื้นที่ตําบลหาดใหญ ทั้งตําบล เทศบาลนคร
หาดใหญจะแบงการปกครองเปน 4 เขต มีประชากรทั้งสิ้น 158,218 คน เปนชาย 73,701 คน หญิง
84,517 คน จํานวนบาน 58,434 หลัง (ขอมูล ณ มิถุนายน 2555) แบงเปน 101 ชุมชน ประชากรสวนใหญ
เปนคนทองถิ่นและอพยพทาจากจังหวัดใกลเคียง นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลาม (รอยละ
10 ของประชากร)
การจัดตั้งกองทุนหมูบาน อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีทั้งหมดจํานวน 132 กองทุน
ประกอบดวย ในเขตเทศบาล 10 กองทุน เขตเทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 30 กองทุน นอกเขต
เทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 92 กองทุน จากการแบงเขตการปกครองทองถิ่นจะแบงไดเปน 4 เขต
ซึ่งแตละเขตจะมีกองทุนที่อยูในเขตและนอกเขตรวมกัน และแตกองทุนจะเปนกองทุนขนาดใหญ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ดูจากจํานวนสมาชิกปะปนกันไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่ผูวิจัยไดนํามาอางอิง แบงเปนงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศโดย
งานวิจัยสวนมากจะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ซึ่ง
สามารถนํามาศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัย ดังนี้
ทวีสันต สุขเจริญ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน: ศึกษากรณีอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ พบวา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยได ดังนี้ ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการอนุมัติเงินกู รองลงมาคือ ดานการประชาสัมพันธ
ดานการประชุม ดานการดําเนินงานและดานการติดตาม ปจจัยที่มีอิทธิพลในการบริหารจัดการ ไดแก
ความรวมมือของสมาชิก การฝกอบรมแนะนํา การประสานงานภายในของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
การสนับสนุนดานวิชาการและ การจัดการ สวนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการเปน
คณะกรรมการกองทุนตาง ๆ และความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ประสิทธิ์ พาโฮม (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองในเขต จังหวัดขอนแกน พบวา 1) การจัดกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้ง 27 หมูบานได
ดําเนินการจัดตั้งโดยผานกระบวนการจัดเวทีชาวบาน มีการรางระเบียบกองทุนตามแนวทางที่รัฐบาล
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วางกรอบมา มีการเลือกตั้งคณะกรรมการครบถวนและเปนไปตามระบอบประชาธิปไตย มีการดําเนินการ
ใหบริการเงินกูกับสมาชิก และมีการจัดทําระบบบัญชีกองทุนหมูบาน 2) สมาชิกกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองมีหุนในกองทุนซึ่งถือเปนเงินออมและรวมลงทุนกับกองทุน ซึ่งจะใหผลตอบแทนคืนแก
สมาชิกกองทุนเมื่อครบรอบระยะเวลาดําเนินงาน ในประเด็นนี้ พบวา ครัวเรือนสมาชิกถือหุนในกองทุน
เปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 89.80 และฝากเงินกับกองทุนคิดเปนรอยละ 52.90 3) สมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจะเปนผูรวมกันกําหนดระเบียบการใชเงินกองทุน และระเบียบการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารกองทุน ซึ่งถือวาเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานกองทุน 4) การใชบริการ
เงินกูของสมาชิกกองทุนสวนใหญ (80%) กูยืมเงินไมเกิน 10,000 บาท 5) การดําเนินงานจะเกิดผลดี
หรือมีปญหาอุปสรรคขึ้นอยูกับศักยภาพและขีดความสามารถของคณะกรรมการในการบริหารงาน
และในการจัดทําระบบบัญชีกองทุน 6) สมาชิกของกองทุนมีเงินทุน เพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
สามารถสรางงาน สรางรายได และสรางทรัพยสินเพิ่มขึ้นรอยละ 66.70 7) สวนปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน พบวาการที่กําหนดวางเงินทุน 1 ลาน บาทเทากันทุกหมูบาน โดยไมคํานึงถึงจํานวน
ครัวเรือนในแตละหมูบาน ทําใหแตละหมูบานที่มีขนาดแตกตางกัน ไดรับเงินกูเฉลี่ยตอครัวเรือไม
เทากัน นอกจากนี้ยังพบวากองทุนหมูบานสวนมากไมเขาใจหรือไมสามารถจัดทําระบบบัญชีที่งายตอ
การนําไปปฏิบัติ จึงทําใหลดศักยภาพในการที่จะพัฒนากองทุนหมูบานไปสูการเปนธนาคารประชาชน
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7 (2547: 47-49)
ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและสรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยดานการพัฒนา
ศักยภาพ และสรางรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดแก
1. ดานคณะกรรมการกองทุน ควรมีการพิจารณา ดังนี้
1.1 ควรมีประสบการณในการดําเนินงานกองทุนตาง ๆ ที่มีอยูในหมูบานและสามารถ
นํามาประยุกตใชในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองได
1.2 ควรมีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานดวยความเสียสละและ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด
1.3 มีการบริหารจัดการกองทุนอยางโปรงใสตรวจสอบได
1.4 พิจารณาเงินกูโดยยึดหลักความยุติธรรม
1.5 ใหสมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงานกองทุน
1.6 แบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันอยางชัดเจน มีความเขมแข็งสามัคคี มีความเขาใจ
การดําเนินงานกองทุนเปนอยางดี
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1.7 ตองติดตาม สนับสนุน แนะนําการประกอบอาชีพแกสมาชิกกองทุนอยางจริงจัง
สม่ําเสมอและชวยแกไขปญหาได
1.8 มีที่ปรึกษาที่มีความรู มีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน ใหความรวมมือชวยเหลือการดําเนิน
งานกองทุนเปนอยางดี
1.9 ประชาสัมพันธการดําเนินงานกองทุนหมูบานอยางตอเนื่อง และเตือนสมาชิก
กองทุนใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการชําระเงินกู
2. ดานสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
2.1 สมาชิกตองมีความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค หลักการ และกระบวนการ
การดําเนินงานกองทุนเปนอยางดี
2.2 สมาชิกมีความประสงคและกระตือรือรนที่จะเขารวมในการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน การกูเงินไมเกิดความขัดแยง กูเงินอยางทั่วถึงและพึงพอใจ
2.3 สมาชิกกองทุนนําเงินไปประกอบอาชีพตรงตามวัตถุประสงคของโครงการและ
ใชเงินคืนภายในกําหนด
2.4 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายบานเมือง มีขวัญกําลังใจและเชื่อมั่นตอ
คณะกรรมการ
2.5 สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินงาน รวมติดตามตรวจสอบแกไขปญหาเรียนรู
รวมกันกับคณะกรรมการ
2.6 สมาชิกกองทุนมีความชวยเหลือ แนะนําใหคําปรึกษาระหวางสมาชิกและคณะ
กรรมการ
3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและสรางรูปแบบการบริหารจัดการ
3.1 สรางจิตสํานึกความเปนเจาของใหชุมชนรักกองทุน
3.2 สรางขวัญกําลังใจแกคณะกรรมการกองทุน
3.3 ใหกรรมการ และสมาชิกมีโอกาสจัดเวทีประชาคม และเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณทํางานรวมกัน
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนแกคณะกรรมการ เชน การอบรม
การศึกษาดูงาน เปนตน
3.5 ทบทวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหคณะกรรมการ และสมาชิกปฏิบัติโดยเครงครัด
3.6 ประชาสัมพันธกองทุนใหทั่วถึง และตอเนื่องในหมูบาน
3.7 สรางเครือขายกองทุนระดับตําบล อําเภอ จังหวัด
3.8 แนะนําใหความรูดานอาชีพเพื่อใหสมาชิกมีอาชีพที่ยั่งยืน
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3.9 ควรมีเจาหนาที่ดานการจัดทําบัญชีประจํากองทุน
3.10 จัดประชุมกองทุนและติดตามการดําเนินงานรวมกันระหวางคณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุน
ครือมาศ เจียรนัย (2548: 52-53) ไดทําการวิจัยบทบาทคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในจังหวัดอางทอง ผลการวิจัย พบวา
ระดับบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอการจัดการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองในจังหวัดอางทอง ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน
พบวาอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับสูงสุด คือ ดานการกําหนดกลุมเปาหมาย สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยอันดับต่ําที่สุด ดานการประสานงาน ผลการเปรียบเทียบบทบาทคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดอางทอง เมื่อจําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคล ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงในกองทุน และประเภทกองทุนตางกัน
พบวามีบทบาทตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
สวนสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ และอายุตางกัน มีบทบาทตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ไมแตกตางกัน
จริยา วงศคําแหง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน จังหวัดปตตานี พบวา ประสิทธิภาพต่ํา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน จังหวัดปตตานี ไดแก ปจจัยดานคณะกรรมการ ไดแก ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประสบการณ ในการบริหารกลุม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนหมูบานปจจัยดานสมาชิกกองทุน
ไดแก การมีสวนรวมของสมาชิก และปจจัยสนับสนุน ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุน
ปจจัยทั้งหมดนี้มีประสิทธิภาพในการพยากรณของกองทุนหมูบานจังหวัดปตตานี ไดรอยละ 47.60
ปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ไดแก สมาชิกไมชําระเงินคืนตามสัญญา คณะกรรมการ
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการ จํานวนเงินกูไมเพียงพอกับความตองการของสมาชิก
ขอเสนอแนะ ไดแก ขยายระยะเวลาการสงคืนเงินกูจัดอบรมดานการบริหารจัดการใหกับคณะกรรมการ
กองทุน และจัดสรรเงินกูยืมเพิ่มขึ้น
ทวีศักดิ์ วินิจสร (2551: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา
การจัดการกองทุนชุมชนของหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 พบวา สภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชน
ของหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 ทุกหนวยทุกมณฑลนั้น มีสภาพการจัดการและการดําเนินงาน
กองทุนอยูในระดับมากในทุกดานตามลําดับ ดังนี้ สภาพการจัดการและการดําเนินการดานการออก
ระเบียบขอบังคับของกองทุน (คาเฉลี่ย = 4.12) รองลงมา คือ สภาพการจัดการและการดําเนินการ
ดานการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน (คาเฉลี่ย = 4.02) สภาพการจัดการและการดําเนินการดาน
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การจัดทําระบบบัญชี (คาเฉลี่ย = 4.02) สภาพการจัดการและการดําเนินการดานการพิจารณาเงินกู
(คาเฉลี่ย = 3.88) สภาพการจัดการและการดําเนินการดานการติดตาม (คาเฉลี่ย = 3.85) สภาพการจัดการ
และการดําเนินการดานการนําเงินไปใชตามโครงการ (คาเฉลี่ย = 3.84) สภาพการจัดการและการดําเนินการ
ดานการชําระคืน (คาเฉลี่ย = 3.80) สภาพการจัดการและการดําเนินการดานการประเมินผลการดําเนินการ
(คาเฉลี่ย = 3.76) สภาพการจัดการและการดําเนินการดานจัดเวทีประชาคมของชุมชน (คาเฉลี่ย = 3.69)
สําหรับแนวทางในการพัฒนาสภาพและการจัดการกองทุนชุมชนของหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3
นั้น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนเห็นวาควร มีการจัดประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกเสนอแนะ
แนวทางการดําเนินงานเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม สมาชิกจะพิจารณาเลือกคนมีความรูความสามารถ
เพื่อเปนกรรมการกองทุนภายใตระบอบประชาธิปไตย จํานวน 9-15 คน สงเสริมวินัยการออม เสียสละ
เอื้ออาทรใหเปนไปดวยความถูกตอง คลองตัวมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเอื้ออาทรตอสมาชิกโดยรวม
การพิจารณาเงินกูโดยใหสมาชิกที่ประสงคจะกูเขียนโครงการขึ้นมา เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา
โครงการ และพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเงินคืนของสมาชิก คณะกรรมการที่ดูแลผล
การดําเนินการของสมาชิกตองกํากับดูแล และใหขอเสนอแนะแกสมาชิกนั้นๆ กองทุนจัดทําบัญชีเงินฝาก
และบัญชีคาใชจาย แลวปดประกาศอยางเปดเผย ณ ที่ทําการกองทุนใหสมาชิกทราบ คณะกรรมการมี
การแจงและเรงรัดหนี้เงินกูและติดตามเปนการเตือนใหสมาชิกทราบลวงหนาวาตองชําระเงิน เมื่อถึง
กําหนด ดานการชําระคืนคณะกรรมการฝายเรงรัดจะทําการสงเอกสารเตือนสมาชิกใหรับทราบกอน
การสงคืนระยะ 15 วัน ถึง 30 วัน กอนชําระคืนเพื่อใหสมาชิกไดรับรู คณะกรรมการผูรับผิดชอบแต
ละคนเอาใจใสตอการดําเนินงานอยางจริงจังตามแนวทางการทํางานตามกฎระเบียบ ขอบังคับของ
กองทุนและมีการนําขอปญหาของกองทุนมาเพื่อปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง
ชีราเนตร ประชุมศักดิ์ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง พบวา 1) ปจจัยในการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง ตามความคิดเห็นของสมาชิก
และคณะกรรมการกลุมออมทรัพย โดยภาพรวมของปจจัยเอื้ออยูในระดับมาก รายดาน อยูในระดับมาก
2 ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน เรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานประชาสัมพันธ ดานความเหมาะสม
ดานสถานที่ ดานความรวมมือ และดานการับฟงความคิดเห็น 2) ปจจัยในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง ตามความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพย โดยภาพรวมของปจจัยเสริม การเขารวมในการบริหารเครือขายอยูในระดับมาก รายดาน
พบวาอยูในระดับมาก ทั้ง 4 ดาน เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการประสานงาน ดานการเขารวมวางแผน
ดานการเขารวมประชุมกิจกรรมและดานการตัดสินใจ 3) ประสิทธิผลในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง ตามความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการ
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กลุมออมทรัพย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รายดาน พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน และปานกลาง
3 ดาน เรียงตาลําดับ ดังนี้ ดานความตอเนื่องในการใหบริการ ดานความสะดวกในการใชบริการ
ดานความเสมอภาคในการใหบริการ และดานความรวดเร็วในการใหบริการ 4) ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง
พบวา กลุมตัวแปรปจจัยเอ และปจจัยเสริม และใชประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง เปนตัวแปรตาม พบวา ความรวมมือ การเขารวม
วางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และการเขารวมประชุม/กิจกรรม สามารถรวมกันพยากรณ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับ .05 กลาวคือ ตัวแปรทั้ง 5 ตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ 0.683 และสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เครือขายออมทรัพยหลักสี่– ดอนเมืองไดรอยละ 45.70
นภดล เหลากอ (2551: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 45 พบวา การบริหาร
จัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46 มีระดับ
คุณภาพ โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อแยกเปนรายขอพบวา กระบวนการบริหารจัดการมีประโยชน
ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศกองบิน 46 กระบวนการบริหาร
จัดการงายตอการประสานงาน ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการมีผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มี
ระดับคุณภาพมากที่สุด กระบวนการบริหารจัดการชวยใหติดตามโครงการงายขึ้น กระบวนการบริหาร
จัดการชวยใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการงายตอการสั่งการ
กระบวนการบริหารจัดการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารไดอยางทั่วถึง สงผลกระตุนใหมี
ความรวมมือในการประชุม และกระบวนการบริหารจัดการเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของกรรมการ
ตามลําดับขั้นมีระดับคุณภาพมาก
บุษรินทร แตงเส็ง และธนัช กนกเทศ (2552: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเครือขายชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง
2) ศึกษาความสัมพันธของปจจัยพยากรณกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เครือขายชุมชนเมือง 3). ศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เครือขายชุมชนเมือง กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่เปนตัวแทนของคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง ซึ่งมีทั้งหมด 6 กลุม จํานวน 493 คน การกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยเปดตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan) จากประชาชน
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จํานวน 493 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 217 คน แตเพื่อใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณและครอบคลุม
มากที่สุดผูศึกษาจึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน โดยการกําหนดโควตาแตละชุมชนและทําการสุม
ตัวอยางแบบยากงาย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) การดําเนิน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีสัมภาษณกลุมตัวอยางตามแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับทางสังคมศาสตร วิเคราะหระดับประสิทธิภาพผลการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเมือง โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธ 2 ตัวแปร
โดยใชสัมประสิทธิ์สหพันธของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ความมีนัยสําคัญ
ของสัมประสิทธิ์สหพันธ ทดสอบดวยไค – สแควร (Chi – square) และการวิเคราะหความสัมพันธ
หลายตัวแปร ใชการวิเคราะหถดถอยวัตถุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อทดสอบปจจัยพยากรณ ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขาย
ชุมชนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรผลการศึกษา สรุปไดวา 1) ผลการศึกษาประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายเมือง ในเขตเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการและสมาชิกเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได
ตอเดือนระยะเวลาการเปนสมาชิก กับประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการเครือขาย
ชุมชนเอง ผลการศึกษา พบวาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการเครือขายชุมชน เฉพาะรายไดตอเดือน อายุ ระยะเวลาการเปนสมาชิก และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยเอื้อ
ประกอบดวย การประชาสัมพันธ การรับฟงความคิดเห็น ความรวมมือจากสมาชิก ความเหมาะสม
ดานสถานที่ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง ใน
เขตเทศบาลเมือง ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปจจัยเสริม ประกอบดวย การรวมวางแผนการรวมตัดสินใจ การรวมประสานงาน การรวม
ประชุม/กิจกรรม มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขาย
ชุมชนเมือง ผลการศึกษา พบวา มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 3) ผลการวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง โดย
การวิเคราะหความสัมพันธหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยมีปจจัยเอื้อและปจจัยเสริมเปนตัวแปร
อิสระ (Independent Variable) ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขาย
ชุมชนเมือง เปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) พบวา มีตัวแปรอิสระเพียงบางตัว ไดแก การรวม
ประชุมกิจกรรม ความรวมมือจากสมาชิกการรับฟงความคิดเห็น การรวมวางแผน การประชาสัมพันธ
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การรวมตัดสินใจ สามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
เมืองในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ
ตัวแปรทั้ง 6 ตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคุณ เทากับ 0.715 และสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิ์
ของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เครือขายชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 53.40
ดวงธิดา ธนะเจริญ (2554: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่กําหนดความตองการใชบริการกองทุน
ชุมชนกองดุริยางคทหารบก มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการของสมาชิกของกองทุนดุริยางค
ทหารบกตอการใชบริการกองทุนชุมชน กองทุนดุริยางคทหารบก และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่กําหนด
ความตองการใชบริการกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบก โดยมีตัวแปรอิสระที่สําคัญ ไดแก คาใชจาย
ในการใชบริการกองทุนชุมชนดุริยางคทหารบก คาใชจายในการใชบริการกองทุนอื่น (สถาบันการเงินอื่น)
รายได เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับชั้นยศ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิก
ของกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบกจํานวน 170 คน เก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม สําหรับ
แบบจําลองในการวิเคราะหปจจัยที่กําหนดความตองการใชบริการกองทุนชุมชน กองดุริยางค ทหารบก
ไดแก แบบจําลองโลหิต ผลการศึกษา พบวา สมาชิกของกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบก สวนใหญ
เปนเพศชาย สวนใหญมีอายุต่ํากวา 36 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีสถานภาพ
สมรสสวนใหญเปนโสด หมาย หยาราง หรือแยกกันอยู สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 20,001 บาท/เดือน
สวนใหญมีระดับชั้นยศ ส.ต. – ส.อ. ดานคาใชจายในการใชบริการ สมาชิกของกองทุนชุมชนกองดุริยางค
ทหารบก สวนใหญมีคาใชจายต่ําระหวาง 21 – 50 บาท/ครั้ง ดานคาใชจายในการใชบริการกรณีไป
ใชบริการกองทุนหรือสถาบันการเงินอื่น สมาชิกของกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบกสวนใหญ
มีคาใชจายต่ํากวา 100 บาท/ครั้ง ดานประเภทกองทุน สวนใหญใชบริการกองทุน 1) ผลการวิเคราะห
ระดับความตองการของสมาชิกของกองดุริยางคทหารบก จําแนกรายดาน พบวาสมาชิกของกองทุน
ชุมชนกองดุริยางคมีความตองการดานการวางแผนการดําเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ ความตองการ
ดานการจัดองคการ ดานการจัดทํางบประมาณ ดานการอํานวยการ ดานการบริหาร งานบุคคล ดาน
การรายงาน และนอยที่สุดคือดานการประสานงาน โดยภาพรวม ระดับความตองการของสมาชิกของ
กองดุริยางคทหารบกในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบแบบจําลองโลจิต พบวา ความตอง
ใชบริการกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบกจะเพิ่มสูงขึ้น ถาสมาชิกมีลักษณะ ดังนี้ 1) คาใชจายใน
การใชบริการกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบกนอย 2) สมาชิกมีรายไดนอย 3) สมาชิกมีอายุนอย
4) สมาชิกมีระดับชั้นยศต่ํา ขอเสนอแนะ ผูบริหารควรกําหนดนโยบายดานกองทุนชุมชนดุริยางค
ทหารบก ดังนี้ 1) ลดคาใชจายในการใชบริการกองทุนชุมชนกองดุริยางคทหารบก 2) สงเสริมการสราง
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รายได 3) จัดกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของแตชวงอายุ และระดับชั้นยศ ทั้งนี้โดยควร
จะเปนกิจกรรมสงเสริมดานอาชีพและการมีรายไดใหสูงขึ้น
เพ็ญศรี พิทักษธรรม (2554: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปจจุบันของการประยุกตใชกระบวน
การบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีวัตถุกระสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน
ในการนํากระบวนการบริหารจัดการมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 2) เปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกระบวนการบริหารจัดการกับคุณลักษณะของอุตสาหกรรม วิธีการศึกษาใช
วิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหารของโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน
252 คน การวิเคราะหใชวิธีการทางสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที
(t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัย พบวา 1) กระบวนการบริหารจัดการของโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก และโรงงานมีการใชวิธีการควบคุมในการบริหารจัดการมากกวา
กระบวนการบริหารจัดการดานอื่น 2) ความแตกตางของกระบวนการบริหารจัดการโดยรวมในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะแตกตางกันในดานขนาด และการผานรับรองมาตรฐาน โรงงานขนาดใหญ
มีกระบวนการบริหารจัดการในระดับมากกวาโรงงานขนาดกลาง และเล็ก และโรงงานที่ผานการรับรอง
มาตรฐานใชกระบวนการบริหารจัดการในระดับมากกวาโรงงานที่ไมผานการรับรองมาตรฐาน แต
ดานสัดสวนการลงทุนพบความแตกตางของกระบวนการบริหารจัดการเฉพาะดานการควบคุม โดย
พบวาโรงงานที่เปนบริษัทตางชาติ และบริษัทรวมทุนกับตางชาติ มีการบริหารจัดการดานการควบคุม
มากกวาบริษัทของคนไทย ขอเสนอแนะจาการวิจัยคือ หากโรงงานอุตสาหกรรมตองการเพิ่มผลการดําเนิน
ธุรกิจควรนํากระบวนการบริหารจัดการ POLC ที่เปนแนวคิดขั้นพื้นฐานไปประยุกตใช
งานวิจัยในตางประเทศ
กัซแมน (กาญจนา สวัสดี. 2554: 31; อางอิงจาก Guzman. 1988) ไดศึกษาเกี่ยวกับผล
ของการมีสวนรวมในการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาการเปนผูนําในรัฐโคโลราโด พบวา ผูเขารวม
จะไดประสบการณ ความเขาใจ ความรู และทักษะในการแกปญหา มีทักษะในการสื่อสารและความ
ขัดแยงทางดานการบริหารเพิ่มสูงขึ้นเกิดการพัฒนาทางดานการบริหาร มีบรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององคการที่ดี บรรยากาศและวัฒนธรรมขององคการจะไดรับการพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลง สมาชิก
กําหนดแหลงที่มาของการศึกษา มีกระบวนการวางแผนรวมกันเพื่อใหเกิดการศึกษา มีกระบวนการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางของคณะกรรมการ มีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน
สมาชิกมีลักษณะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเปนผูนําไมไดถูกกําหนด โดยบทบาททางการงาน สมาชิก
เปนผูกําหนดแนวทางในการพัฒนา ผลลัพธไมไดเกิดจากบทบาททางดานหนาที่การงาน โดยไมมี
การวางแผน
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เลทเทอะ (กาญจนา สวัสดี. 2554: 32; อางอิงจาก Letteri. 1990) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
การบริหารแบบมีสวนรวม 3 เรื่อง คือ 1) วิเคราะหกระบวนการสื่อสาร และการบรรลุขอตกลงใน
การบริหารในงานแบบมีสวนรวม 2) วิเคราะหโครงสรางขององคกรในระบบการบริหารแบบมีสวนรวม
และ 3) วิเคราะหรูปแบบที่ไมเหมาะสมของการสื่อสารที่แสดงใหเห็นถึงการบริหารแบบมีสวนรวม
พบวา เรื่องแรกแสดงใหเห็นวาการสื่อสารที่ดีทําใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมอยางไมถูกบีบบังคับ
โดยสมาชิกของกลุมจะบรรลุความเห็นรวมกันอยางมีเหตุผล เรื่องที่สอง ชี้ใหเห็นวา ระบบการบริหารงาน
แบบมีสวนรวม ทําใหคณะทํางานทําหนาที่อยางอิสระ เปนการแสวงหาการมีสวนรวมในทุกเรื่อง
ซึ่งตองใหมีตัวแทนคนงานอยูในทุกระดับของสายการบังคับบัญชาในองคกร และจะตองใหคนงาน
มีสวนรวมในการตัดสินใจไดดวย สวนเรื่องที่สาม กลาววาระบบการบริหารแบบมีสวนรวมเปนประโยชน
สูงสุดและมีความเหมาะสมในเรื่องสิทธิของบุคคลและการพัฒนาตนเอง
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน การดําเนินงานกองทุนหมูบานและปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานโดยใชหลักการบริหารจัดการ คือ การวางแผน
การจัดองคกร การชี้นํา และการควบคุม หรือหลักการบริหารจัดการ POLC ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ในครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชในการศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตาม
หลักการบริหารจัดการ (POLC) ไดแก ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัดองคกร (Organizing)
ดานชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม (Controlling)

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา ซึ่งผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดัง ตอไปนี้
ประเภทการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) โดยอาศัยขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ไดจากการสํารวจภาคสนาม (Field Survey) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) ตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา แบบสอบถามที่ใช ถามสมาชิกกองทุนหมูบาน
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อ
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยอยางมีทิศทางและเชื่อมโยงระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับทฤษฎีอยาง
มีเหตุผล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน
7 กองทุน ในเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 1,070 คน
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2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑ
จํานวนประชากร โดยใชตารางสุมของเครซี่และมอรแกน ไดจํานวน 282 คน ซึ่งในการสุมผูวิจัยได
ใชสัดสวน โดยนําจํานวนประชากรแตละกองทุนมาหาผลคูณกับจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด แลวหาร
ดวยจํานวนประชากรทั้งหมดของการวิจัย จะไดจํานวนกลุมตัวอยางของแตละกองทุน ตามที่ปรากฏ
ในตาราง 1
ตาราง 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามขนาดกองทุน
ชื่อกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตลาดพอพรหม
หนาวัดหาดใหญใน
บางหัก
โชคสมานคุณ
ริมควน
รัตนอุทิศ
มงคลประชา
รวม

สมาชิกกองทุน
ประชากร
กลุมตัวอยาง
87
23
105
28
237
63
110
29
107
28
244
64
180
47
1,070
282

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก และศาสนา เปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตามหลักการจัดการ 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานชี้นํา
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ดานการจัดองคกร และดานการควบคุม จํานวน 22 ขอ โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา
เปนจริงมากที่สุด
กําหนดใหเปน 5 คะแนน
เปนจริงมาก
กําหนดใหเปน 4 คะแนน
เปนจริงปานกลาง
กําหนดใหเปน 3 คะแนน
เปนจริงนอย
กําหนดใหเปน 2 คะแนน
เปนจริงนอยที่สุด
กําหนดใหเปน 1 คะแนน
โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103 อางอิงจาก ศักดิ์สิทธิ์
วัชรารัตน)
4.21 – 5.00
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมาก
2.61 – 3.40
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงปานกลาง
1.81 – 2.60
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอย
1.00 – 1.80
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปจจัย 5 ดาน ไดแก คุณภาพ ปริมาณ เวลา วิธีการ คาใชจาย จํานวน
26 ขอ โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมาก
ใหคะแนน 4 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอย
ใหคะแนน 2 คะแนน
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน
โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ดังนี้
4.21 – 5.00
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมากที่สุด
3.41 – 4.20
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงมาก
2.61 – 3.40
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงปานกลาง
1.81 – 2.60
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอย
1.00 – 1.80
มีประสิทธิภาพระดับเปนจริงนอยที่สุด
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
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วิธีสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางของขอคําถาม
ใหมีความเที่ยงตรงและสอดคลองตามวัตถุประสงคและขอบเขตของการวิจัยมากที่สุด กําหนดดัชนี
ชี้วัดตัวแปร โดยไดแนวคิดจากดวงธิดา ธนะเจริญ เรื่อง ปจจัยที่กําหนดความตองการใชบริการกองทุน
กองดุริยางคทหารบก และอิทธิพล โพธทองคา เรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรตอการจัดการของ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. สรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ใหครอบคลุมเนื้อหาและตัวแปรที่ตองการศึกษา
3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางของขอ
คําถามใหมีความเที่ยงตรงและสอดคลองตามวัตถุประสงค และขอบเขตของการวิจัยมากที่สุด โดย
อิงกรอบแนวความคิดในการวิจัยเปนสําคัญ
3.2 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แลวนํา
ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 คน คือ รองศาสตราจารยพรชัย ลิขิตธรรมโรจน อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค และ
ดร.มูฮัมมัดดาวูด บิลราหมาน ตรวจสอบโดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
(Item Objective Congruence Index: IOC) ไดคาดัชนีสอดคลองระหวางขอคําถาม (IOC) อยูระหวาง
0.67 ถึง 1.00 ซึ่งผานเกณฑการพิจารณาจํานวน 48 ขอ อีก 3 ขอ ที่ไมผานเกณฑ ผูวิจัยไดทําการแกไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
3.3 การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามที่อยูในเกณฑและที่
ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และ
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของ
ครอนบัค (Cronbach) (ยุทธ ไกยวรรณ. 2550: 83-84) ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .884 และ
เมื่อมาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น ดังนี้ ตัวแปรตน คือ ความคิดเห็นเก็บปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ
ดานการวางแผนคาความเชื่อมั่น เทากับ .839 ดานการจัดองคกรคาความเชื่อมั่น เทากับ .811 ดาน
การชี้นําคาความเชื่อมั่น เทากับ .836 ดานการควบคุมคาความเชื่อมั่น เทากับ .706 ตัวแปรตาม คือ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานดานคุณภาพคาความเชื่อมั่น เทากับ .808
ดานปริมาณคาความเชื่อมั่น เทากับ .843 ดานเวลาคาความเชื่อมั่น เทากับ .689 ดานวิธีการคาความเชื่อมั่น
เทากับ .729 และดานคาใชจายคาความเชื่อมั่น เทากับ .692

37
3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลว เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย แลวจัดทําแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
ตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี้
1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงประธานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสามารถเก็บคืนไดดวย
ตนเอง (Seff Administration) ทั้งหมด จํานวน 282 ชุด คิดเปน 100%
3. หลังจากนั้นติดตามแบบสอบถามที่ไมไดรับคืนโดยเดินทางไปรับดวยตนเอง เพื่อให
ไดแบบสอบถามจนครบตามจํานวนที่ตองการดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย
1.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยการใชคาสถิติ คือ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารการจัดการ ไดแก
ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัดองคกร (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และดานการควบคุม
(Controlling) กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยใช
คาสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Mean) เพื่อวิเคราะหระดับ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อดูคาการกระจายของขอมูล
1.3 การวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สถิติที่ใชในการวิเคราะห
คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเฟยรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
หาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว ที่เปนอิสระตอกัน และวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน
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(Stepwise Multiple Regression) เพื่อใชพยากรณตัวแปรตามหนึ่งซึ่งสงผลมาจากตัวแปรตน 2 ตัวแปร
ขึ้นไป
1.4 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะกระบวนการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช
คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล สําหรับ
คาสถิติมีดังนี้
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ
1.1 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบัค
(Cronbach)
α

เมื่อ

=

แทน
n แทน
S2i แทน
S2t แทน
α

n ⎡⎢1 − ∑ S2i ⎤⎥
n − 1 ⎢⎣ ∑ S2t ⎥⎦

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จํานวนขอในแบบสอบถาม
ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
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1.2 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Index of Concurrence: IOC) โดยใชสูตร (ยุทธ
ไกยวรรณ. 2550: 61-62)

เมื่อ

∑R
N

IOC

=

IOC

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสอบถามกับจุดประสงค
หรือความเที่ยงตรงในการวัดจุดประสงคที่ตองการ
แทน ผลรวมคะแนนของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

∑R

N

2. สถิติพื้นฐาน
2.1 คารอยละ (Percentage)
2.2 คาเฉลี่ย (Mean)
ใชในการวัดคากลาง หรือระดับของคาเฉลี่ยของขอมูลคํานวณ โดยนําผลรวม
ของขอมูลทั้งหมด หารดวยจํานวนกลุมตัวอยาง
สัญลักษณทางสถิติ

X

=

∑X
N

เมื่อ

X
X
∑X
n

=
=
=
=

คาเฉลี่ย
คะแนนดิบ
ผลรวมของคะแนนดิบ
จํานวนกองทุน

2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาวัดการกระจายที่ไดจากการแกไขของเครื่องหมาย
เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย (x – x) นําแตละคามายกกําลังสอง เพื่อทําเครื่องหมายใหเปนบวกหมด คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีคานอย (ใกลศูนย) มีการกระจายนอย และหากคาสูง (คามากขึ้น) มีการกระจายมาก
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S.D.

=

S.D.
X
N

=
=
=

N
∑ (X1 − X 2 )
i=1
N

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุมตัวอยาง
ขอมูลแตละจํานวน
จํานวนขอมูลกลุมตัวอยาง

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิเคราะห และนําเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญเขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา”
มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลกระบวนการบริหารจัดการ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง
X
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Df
แทน คาองศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS
แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
S.E. แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard Error of the Estimate)
B
แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficients)
R
แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)
R2
แทน คาสัมประสิทธิ์การทํานาย (R Square)
R2 adj แทน คาสัมประสิทธิ์การทํานายทีม่ ีการปรับแกแลว (Adjusted Square)
β
แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Regression
Coefficients) Regression Coefficients)
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลกระบวนการบริหารจัดการ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนา
ตาราง 2 จํานวน และคารอยละ ของขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ศาสนา
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

รวม

99
183
282

35.10
64.90
100.00

ต่ํากวา 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

35
68
121
58
282

12.40
24.10
42.90
20.60
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
อื่น ๆ
รวม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,000 – 6,000 บาท
6,001 – 9,000 บาท
9,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

79
178
25
282

28.00
63.10
8.90
100.00

62
59
88
37
29
7
282

22.00
20.90
31.20
13.10
10.30
2.50
100.00

37
104
141
282

13.10
36.90
50.00
100.00

25
26
148
83
282

8.90
9.20
52.50
29.40
100.00
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป

จํานวน

รอยละ

238
37
7
282

84.40
13.10
2.50

ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
อื่น ๆ
รวม

100.00

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน คิดเปนรอยละ
64.90 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 35.10 อายุสวนใหญอยูในชวง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ
42.90 รองลงมา คือ 31- 40 ป คิดเปนรอยละ 24.10 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.60 และต่ํากวา
30 ป คิดเปนรอยละ 12.40 สถานภาพสวนใหญสมรส คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมา คือ โสดคิดเปน
รอยละ 28.00 และหยาราง คิดเปนรอยละ 8.90 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คิดเปนรอยละ 31.20 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.00 ระดับมัธยมตอนตน
คิดเปนรอยละ 20.90 ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 13.10 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ
10.30 และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.50 อาชีพสวนใหญเปนอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ
50.00 รองลงมา คือ อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 36.90 และอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 13.10 รายได
สวนใหญอยูในชวง 6,001 – 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมา คือ ชวง 9,001 บาทขึ้นไป
คิดเปนรอยละ29.40 ชวง 3,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.20 และต่ํากวา 3,000 บาท คิดเปนรอยละ
8.90 ศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.40 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม คิดเปน
รอยละ 13.10 และศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบดวย ดานการวางแผน ดานจัดองคกร ดานการชี้นํา และดานการควบคุม
ตาราง 3 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการ
บริหารจัดการ ดานการวางแผน
ดานการวางแผน
1. คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผนปฏิบัติงาน
ไวลวงหนา
2. คณะกรรมการวางแผนพัฒนากองทุนโดยยึดขอมูล
จากสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบันของทองถิ่น
3. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและเปาหมายให
สอดคลองกับระเบียบขอบังคับกองทุน
4. คณะกรรมการไดมีการวางแผนในการแกปญหา
ที่อาจเกิดขึน้ กับกองทุนไวลวงหนา
5. คณะกรรมการกองทุนไดจัดทําแผนใหสมาชิกได
กูเงินอยางทั่วถึงตามความตองการของสมาชิก
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

4.04

.81

มาก

3.89

.71

มาก

3.81

.79

มาก

3.91

.72

มาก

3.92
3.91

.86
.58

มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวาปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ ดานการวางแผน โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผน
ปฏิบัติงานไวลวงหนาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.04 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุน
ไดจัดทําแผนใหสมาชิกไดกูเงินอยางทั่วถึงตามความตองการของสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คณะกรรมการ
ไดมีการวางแผนในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนไวลวงหนา คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนากองทุน โดยยึดขอมูลจากสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบันของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.89
และคณะกรรมการกําหนดนโยบายและเปาหมายใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับกองทุน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 ตามลําดับ
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ตาราง 4 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการ
บริหารจัดการ ดานการจัดองคกร
ดานการจัดองคกร
1.
2.
3.
4.

มีการจัดโครงสรางการบริหารเหมาะสม
มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน
คณะกรรมการกองทุนมีการรวมมือในการทํางาน
โครงสรางองคกรสามารถปรับเปลี่ยนไดใหสอด
คลองกับสถานการณ
5. คณะกรรมการกองทุนสงขาวถึงสมาชิกอยาง
รวดเร็ว และทัว่ ถึง
รวม

X

S.D

3.97
3.94
3.92

.67
.74
.75

การแปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก

3.95

.77

มาก

3.96
3.95

.76
.52

มาก
มาก

จากตาราง 4 พบวาปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ ดานการจัดองคกร โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการจัดโครงสรางการบริหารเหมาะสม
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 3.97 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนสงขาวสารถึงสมาชิก
อยางรวดเร็วและทั่วถึง คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โครงสรางองคกรสามารถปรับเปลี่ยนไดใหสอดคลอง
กับสถานการณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 3.94
และคณะกรรมการกองทุนมีการรวมมือในการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการ
บริหารจัดการ ดานการชี้นํา
ดานการชี้นํา
1. คณะกรรมการกองทุนปฏิบัตงิ านอยางซื่อสัตย
สุจริต
2. คณะกรรมการกองทุนพิจารณาการกูเงินของ
สมาชิกดวยความเที่ยงธรรม
3. คณะกรรมการกองทุนสรางความไววางใจให
กับสมาชิก
4. คณะกรรมการกองทุนมีความสามารถในการแก
ไขปญหาใหกบั สมาชิก
5. คณะกรรมการกองทุนแสดงการยอมรับการบริหาร
งานที่ผิดพลาด
6. คณะกรรมการกองทุนมีการทํางานที่มุงสวนรวม
มากกวาสวนตัว
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

4.02

.78

มาก

3.95

.65

มาก

3.82

.80

มาก

3.92

.75

มาก

3.84

.82

มาก

3.81
3.89

.80
.56

มาก
มาก

จากตาราง 5 พบวาปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ ดานการชี้นํา โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตย สุจริต คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.02 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
การกูเงินของสมาชิกดวยความเที่ยงธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 คณะกรรมการกองทุนมีความสามารถใน
การแกไขปญหาใหกับสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คณะกรรมการกองทุนแสดงการยอมรับการบริหารงาน
ที่ผิดพลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คณะกรรมการกองทุนสรางความไววางใจใหกับสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ
3.82 และคณะกรรมการกองทุนมีการทํางานที่มุงสวนรวมมากกวาสวนตัว คาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการ
บริหารจัดการ ดานการควบคุม
ดานการควบคุม
1. มีการวิเคราะหความเหมาะสมของการขอกูเงินของ
สมาชิกแตละราย
2. มีการติดตามการใชคืนเงินกูอ ยางเปนระบบ
3. มีการติดตามการใชเงินตามวัตถุประสงคที่
ขอกูไว
4. มีการจัดทําบัญชีที่ถูกตองและตรวจสอบไดตาม
หลักเกณฑที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหง
ชาติกําหนดไว
5. มีการจัดทํารายการรับและจายเงินแจงใหสมาชิก
ทราบอยางสม่ําเสมอ
6. มีการรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูลประจําปให
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

3.96
3.96

.72
.71

มาก
มาก

3.98

.71

มาก

3.93

.79

มาก

3.93

.77

มาก

3.96
3.95

.75
.51

มาก
มาก

จากตาราง 6 พบวาปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ ดานการควบคุม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการติดตามการใชเงินตามวัตถุประสงค
ที่ขอกูไวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 3.98 รองลงมา คือ มีการวิเคราะหความเหมาะสม
ของการขอกูเงินของสมาชิกแตละราย คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการติดตามการใชคืนเงินกูอยางเปนระบบ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูลประจําปใหสํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการจัดทําบัญชีที่ถูกตองและตรวจสอบไดตามหลักเกณฑ
ที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีการจัดทํารายการรับ
และจายแจงใหสมาชิกทราบอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในดําเนินงาน ประกอบดวย ดานคุณภาพ ดาน
ปริมาณ ดานเวลา ดานวิธีการ ดานคาใชจาย
ตาราง 7 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ดานคุณภาพ
ดานคุณภาพ
1. ทานไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากกองทุน
เพิ่มขึ้น
2. หลังจากที่เปนสมาชิกกองทุนรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนของทานเพิ่มขึ้น
3. กองทุนของทานสรางงาน แกสมาชิกใน
ชุมชนมากขึ้น
4. กองทุนของทานมีสมาชิกเพิม่ ขึ้น
5. ทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาระหนี้สิน
ลดลง
6. สมาชิกมีความรวมมือ รวมใจชวยเหลือ
เอื้ออาทรกัน
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

4.07

.82

มาก

3.97

.70

มาก

3.87
3.82

.80
.82

มาก
มาก

3.88

.85

มาก

4.06
3.88

.80
.64

มาก
มาก

จากตาราง 7 พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานคุณภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากกองทุนเพิ่มขึ้น
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.07 รองลงมา คือ สมาชิกมีความรวมมือ รวมใจชวยเหลือเอื้อ
อาทรกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 หลังจากที่เปนสมาชิกกองทุนรายไดเฉลี่ยตอเดือนของทานเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 ทานมีคุณภาพที่ดีขึ้นภาระหนี้สินลดลง คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 กองทุนของทานสรางงาน
แกสมาชิกในชุมชนมากขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 กองทุนของทานมีสมาชิกเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.82
ตามลําดับ
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ดานปริมาณ
ดานปริมาณ
1. ทานไดนําเงินกูไปลงทุนและพัฒนาอาชีพ
ไดมากกวา 50%
2. ทานกูเงินแตละครั้งไดนําไปใชตามวัตถุ
ประสงค 100%
3. ทานไดปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของกองทุนอยาง
เครงครัด 100%
4. ทานไดรับทราบผลสรุปการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการมากกวา 80%
5. สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระเงินคืนได 100%
6. มากกวารอยละ 75 ของสมาชิกที่ยื่นขอกูไดรับ
เงินกูจากกองทุน
7. สมาชิกไดรับสวัสดิการจากกองทุนตามระเบียบ
ขอบังคับ
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

3.85

.84

มาก

3.96

.79

มาก

3.92

.83

มาก

3.84
3.86

.84
.83

มาก
มาก

3.89

.78

มาก

3.82
3.88

.90
.64

มาก
มาก

จากตาราง 8 พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานปริมาณ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานกูเงินแตละครั้งไดนําไปใชตามวัตถุประสงค
100% คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.96 รองลงมา คือ ทานไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน
อยางเครงครัด 100% คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 มากกวารอยละ 75 ของสมาชิกที่ยื่นขอกูเงินไดรับเงินกู
จากกองทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระเงินคืนได 100% คาเฉลี่ยเทากับ 3.86
ทานไดนําเงินกูไปลงทุนและพัฒนาอาชีพไดมากกวา 50% คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ทานไดรับทราบผล
สรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมากกวา 80% คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สมาชิกไดรับสวัสดิการจาก
กองทุนตามระเบียบขอบังคับ คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ดานเวลา
ดานเวลา
1. ทานใชคืนเงินกูพรอมดอกเบีย้ ตรงตาม
วันเวลาที่กองทุนกําหนด
2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกูต ามโครงการ
รวดเร็วขึน้
3. คณะกรรมการจัดสรรเงินปนผลแตละป
เพิ่มขึ้น
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

4.06

.69

มาก

3.99

.77

มาก

3.90
3.99

.80
.60

มาก
มาก

จากตาราง 9 พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานเวลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานใชคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตรงตามวันเวลาที่
กองทุนกําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา คือ คณะกรรมการพิจารณาเงินกูตามโครงการรวดเร็ว
ขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และคณะกรรมการจัดสรรเงินปนผลแตละปเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.90
ตามลําดับ
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ตาราง 10 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ดานวิธีการ
ดานวิธีการ
1. คณะกรรมการอนุมัติเงินกูตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กองทุนกําหนด
2. คณะกรรมการมีการประชุมประจําเดือน เพื่อจะได
ทราบปญหาที่เกิดขึ้น
3. เมื่อกูเงินหรือฝากเงินแตละครั้งทานจะไดเอกสาร
หลักฐานทุกครั้ง
4. คณะกรรมการติดตามดู แลใหความชวยเหลือสมาชิก
กองทุนอยางสม่ําเสมอ
5. คณะกรรมการเครงครัดในการติดตามหนีใ้ นกรณีที่
ครบกําหนดและยังไมชําระ
6. ทานไดรับความสะดวกในการบริการของกองทุน
รวม

X

S.D

การแปล
ความหมาย

3.99

.72

มาก

3.96

.79

มาก

3.96

.75

มาก

3.85

.83

มาก

3.87
3.88
3.92

.80
.81
.55

มาก
มาก
มาก

จากตาราง 10 พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานวิธีการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการอนุมัติเงินกูตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กองทุนกําหนดคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.99 รองลงมา คือ คณะกรรมการมีการประชุม
ประจําเดือน เพื่อจะไดทราบปญหาที่เกิดขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อกูเงินหรือฝากเงินแตละครั้ง
ทานจะไดรับเอกสารหลักฐานทุกครั้ง คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ทานไดรับความสะดวกในการบริการของ
กองทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คณะกรรมการเครงครัดในการติดตามหนี้ในกรณีที่ครบกําหนดและยัง
ไมชําระ คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และคณะกรรมการติดตาม และใหความชวยเหลือสมาชิกกองทุนอยาง
สม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ตามลําดับ
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ดานคาใชจาย
ดานคาใชจาย
1. คาใชจายที่เกิดขึ้นในกองทุนเปนไปอยางเหมาะสม
2. กองทุนใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบ
ผลงานที่ชุมชนไดรับ
3. มีการบันทึกคาใชจายตามหลักการอยางชัดเจน
4. การอนุมัติคาใชจายเปนระเบียบไปตามขั้นตอนที่
กําหนด
รวม

X

S.D

3.97

.70

การแปล
ความหมาย
มาก

3.94
3.99

.74
.73

มาก
มาก

4.00
3.97

.80
.57

มาก
มาก

จากตาราง 11 พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานคาใชจาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การอนุมัติคาใชจายเปนระเบียบไปตามขั้นตอนที่
กําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ มีการบันทึกคาใชจายตามหลักการอยางชัดเจน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.99 คาใชจายที่เกิดขึ้นในกองทุนเปนไปอยางเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 และกองทุนใช
งบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ชุมชนไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ .94 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนิน
ดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และได
ทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยมีประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เปนตัวแปรตาม และกระบวนการบริหารจัดการ
เปนตัวแปรตน
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ตาราง 12 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ดานการวางแผน การจัดองคกร การชี้นํา
และการควบคุม กับตัวแปรตาม ไดแก ดานคุณภาพ ปริมาณ เวลา วิธีการ และคาใชจาย
ตัวแปร
การวางแผน
การวางแผน
การจัดองคกร
.594**
การชี้นํา
.678**
การควบคุม
.584**
ดานคุณภาพ
.556**
ดานปริมาณ
.556**
ดานเวลา
.513**
ดานวิธีการ
.644**
ดานคาใชจาย
.537**
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01*

การจัดองคกร
-

การชี้นํา
-

การควบคุม
-

.605**
.566**
.494**
.494**
.507**
.570**
.471**

.685**
.599**
.599**
.603**
.709**
.537**

.588**
.588**
.516**
.680**
.575**

จากตาราง 12 พบวา ความสัมพันธระหวางกระบวนการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน 1) ดานคุณภาพ ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหาร
จัดการดานการชี้นํามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานคุณภาพมากที่สุดเทากับ .599
รองลงมา คือ การควบคุม มีความสัมพันธ เทากับ .588 และการวางแผนมีความสัมพันธ เทากับ .556
ตามลําดับ 2) ดานปริมาณ ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหาร
จัดการ ดานการชี้นํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานมากที่สุด เทากับ .599 รองลงมา
คือ การควบคุม มีความสัมพันธ เทากับ .588 และการวางแผนมีความสัมพันธ เทากับ .566 ตามลําดับ
3) ดานเวลา ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการดาน
การชี้นํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานมากที่สุด เทากับ .603 รองลงมา คือ การควบคุม
มีความสัมพันธเทากับ .516 และการวางแผน มีความสัมพันธ เทากับ .513 ตามลําดับ 4) ดานวิธีการ
ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการทางดานการชี้นํามี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงานมากที่สุด เทากับ .709 รองลงมา คือ การควบคุม
มีความสัมพันธ เทากับ .680 และการวางแผนมีความสัมพันธ เทากับ .644 ตามลําดับ 5) ดานคาใชจาย
ภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก อยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการ ดานการควบคุมมี
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ความสัมพันธมากที่สุด เทากับ .575 รองลงมา คือ การวางแผนและการชี้นํา มีความสัมพันธ เทากับ .537
และการจัดองคกร มีความสัมพันธ เทากับ .471 ตามลําดับ
ตาราง 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ดานคุณภาพ
ตัวแปรพยากรณ
B
คาคงที่
1.470
การชี้นํา
.643
การวางแผน
.269
การควบคุม
.209
การจัดองคกร
.153
F = 63.638
R = .695
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Standard Error
.182
.046
.059
.068
.063
R2 = .483

Beta
t
sig
8.076
.000
.642 13.887 ***
.000
.277 4.577 ***
.000
.191 3.081 **
.002
.143 2.421 *
.016
R2 adj. = .476 Std. Err. = .40748

จากตาราง 13 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคุณภาพดวย
ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการ ทั้ง 4 ดาน ไดแก การชี้นํา การวางแผน การควบคุม การจัดองคกร
สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานคุณภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานคุณภาพไดรอยละ 48.30 (R2 = .483) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณใน
ทิศทางบวก
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานคุณภาพจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
ดานคุณภาพ = 1.470 + .643 (การชี้นํา) + .269 (การวางแผน) + 2.09 (การควบคุม) + .153
(การจัดองคกร)
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จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลได คือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 พบวา การชี้นํา
การวางแผน การควบคุม การจัดองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานไดรอยละ 64.30, 26.90,
20.90 และ 15.30 ตามลําดับ
ตาราง 14 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ดานปริมาณ
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
1.194
.217
5.505
.000
การชี้นํา
.690
.055
.599
12.526 ***
.000
การควบคุม
.420
.079
.334
5.325 ***
.000
การวางแผน
.237
.070
.213
3.411 *
.001
F = 73.284
R = .665
R2 = .442
R2 adj. = .436
Std. Err. = .48453
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานปริมาณ ดวย
ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการ พบวา การชี้นํา การควบคุม การวางแผน สามารถพยากรณประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานปริมาณ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถ
พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ดานคุณภาพ
ไดรอยละ 44.20 (R2 = .442) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก ยกเวน กระบวนการบริหาร
จัดการดานการจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานปริมาณ
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานปริมาณ มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
ดานปริมาณ = 1.194 + .690 (การชี้นํา) + .420 (การควบคุม) + .237 (การวางแผน)
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จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลได คือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 พบวา การชี้นํา
การควบคุม การวางแผน สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานไดรอยละ 69.00, 42.00 และ 23.70
ตามลําดับ สวนการจัดองคกรไมสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานปริมาณ
ตาราง 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ดานเวลา
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
1.417
.196
7.219
.000
การชี้นํา
.662
.050
.624
13.304 ***
.000
การจัดองค
.241
.065
.211
3.681 ***
.000
การควบคุม
.159
.075
.137
2.128 *
.034
F = 68.530
R = .653
R2 = .427
R2 adj. = .421 Std. Err. = .45136
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 15 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานเวลา ดวยตัวแปร
กระบวนการบริหารจัดการ พบวา การชี้นํา การจัดองคกร การควบคุม สามารถพยากรณประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานเวลา ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถ
พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ดานคุณภาพ
ไดรอยละ 42.70 (R2 = .427) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก ยกเวนกระบวนการบริหาร
จัดการดาน การวางแผน ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนคร
หาดใหญ เขต 4 ดานเวลา
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานเวลา มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้

58
ดานเวลา = 1.417 + .662 (การชี้นํา) + .241 (การจัดองคกร) + .159 (การควบคุม)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลได คือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 พบวา การชี้นํา
การจัดองคกร การควบคุม สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานไดรอยละ 66.20, 24.10 และ 15.90
ตาลําดับ สวนการวางแผนไมสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนคร
หาดใหญ เขต 4 ดานเวลา
ตาราง 16 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ดานวิธีการ
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
คาคงที่
1.164
.166
7.026
การชี้นํา
.707
.042
.709
การควบคุม
.399
.059
.366
การวางแผน
.224
.051
.233
F = 139.858
R = .776
R2 = .601
R2 adj. = .597
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

t

sig
.000
16.823 ***
.000
6.814 ***
.000
4.408 *
.000
Std. Err. = .35486

จากตาราง 16 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานวิธีการ ดวยตัวแปร
กระบวนการบริหารจัดการ พบวา การชี้นํา การควบคุม การวางแผน สามารถพยากรณประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานวิธีการ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถ
พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ดานวิธีการ
ไดรอยละ 60.10 (R2 = .601) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก ยกเวนกระบวนการบริหาร
จัดการดาน การจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานวิธีการ
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เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานวิธีการ มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
ดานวิธีการ = 1.164 + .707 (การชี้นํา) + .399 (การควบคุม) + .24 (การวางแผน)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลไดคือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 พบวา การชี้นํา
การควบคุณ การวางแผน สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานไดรอยละ 70.70, 39.90 และ 22.40
ตามลําดับ สวนการจัดองคกรไมสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาลนคร
หาดใหญ เขต 4 ดานวิธีการ
ตาราง 17 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ดานคาใชจาย
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
1.426
.215
6.629
.000
การควบคุม
.646
.054
.583
11.986 ***
.000
การวางแผน
.315
.056
.321
5.648 ***
.000
การชี้นํา
.146
.072
.144
2.019 *
.044
F = 65.891
R = .645
R2 = .416
R2 adj. = .410
Std. Err. = .43673
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 17 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคาใชจาย ดวย
ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการ พบวา การควบคุม การวางแผน การชี้นํา สามารถพยากรณประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานคาใชจาย ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถ
พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ดานคาใชจาย
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ไดรอยละ 41.60 (R2 = .416) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก สวนกระบวนการบริหาร
จัดการดาน การจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานคาใชจาย
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานวิธีการ มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
ดานคาใชจาย = 1.426 + .646 (การควบคุม) + .315 (การวางแผน) + .146 (การชี้นํา)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลได คือ กระบวนการบริหารจัดการที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 ดานคาใชจาย พบวา
การควบคุม การวางแผน การชี้นํา สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานไดรอยละ 64.60, 31.50 และ
14.60 ตามลําดับ สวนการจัดองคกรไมสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 ดานคาใชจาย
ตาราง 18 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอ หาดใหญ จังหวัด
สงขลา โดยภาพรวม
ตัวแปรพยากรณ
B
Standard Error
Beta
t
sig
คาคงที่
.504
.150
3.355
.000
การชี้นํา
.282
.048
.319
5.826 ***
.000
การควบคุม
.279
.048
.289
5.826 ***
.000
การวางแผน
.196
.043
.230
4.572 ***
.000
การจัดองคกร
.116
.044
.122
2.627 ***
.009
F = 143.10
R = .823
R2 = .677
R2 adj. = .672
Std. Err. = .248
*** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตาราง 18 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม ดวย
ตัวแปรกระบวนการบริหารจัดการ พบวา การชี้นํา การควบคุม การวางแผน และการจัดการ สามารถ
พยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน โดยภาพรวม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 โดยภาพรวม ไดรอยละ 67.00 (R2 = .677) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 โดยภาพรวม มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
โดยภาพรวม = .504 + .282 (การชี้นํา) + .279 (การควบคุม) + .196 (การวางแผน) + .116
(การจัดองคกร)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลได คือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 โดยภาพรวม
พบวา ดานการชี้นํา การควบคุม การวางแผน การจัดองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไดรอยละ 28.20, 27.90, 19.60 และ 11.60 ตามลําดับ
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ปญหาและขอเสนอแนะประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ผูวิจัยไดแยกเปน
รายดาน ดังนี้
1. ดานคุณภาพ กลุมตัวอยางคิดเห็นวา กองทุนอยูในระดับดี เทากับ 14.12% กองทุน
สรางงานแกสมาชิก เทากับ 8.87% แตสิ่งที่ตองปรับปรุงคือ การกระจายขอมูลไมทั่วถึง เทากับ 5.32%
และสวัสดิการตาง ๆ ไมทั่วถึง เทากับ 10.64%
2. ดานปริมาณ กลุมตัวอยางคิดเห็นวา สมาชิกเพิ่มขึ้น เทากับ 8.87% ไดรับประโยชน
ทั่วถึง เทากับ 5.32% แตสวนที่ตองปรับปรุง คือ การกระจายงบประมาณไมทั่วถึง เทากับ 5.32%
3. ดานเวลา กลุมตัวอยางคิดเห็นวา การอนุมัติควรมีความรวดเร็วและแนนอน เทากับ
4.26% ระยะเวลาการอนุมัติเหมาะสม เทากับ 3.19% สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ใชระยะเวลาเกี่ยวกับการจัด
สงเอกสารไมดีพอ เทากับ 5.32%
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4. ดานวิธีการ กลุมตัวอยางคิดเห็นวา เปนระบบที่มีความชัดเจนเหมาะสม เทากับ 9.22%
สะดวกและรวดเร็วและมีประโยชนตอสมาชิก เทากับ 4.61% แตสวนที่ตองปรับปรุง คือ ขั้นตอน
และการคัดเลือกไมดีเทาที่ควร เทากับ 2.48%
5. ดานคาใชจาย กลุมตัวอยางคิดเห็นวา งบประมาณคุมคา เทากับ 7.45% จัดเปนระบบ
เทากับ 5.32% และมีความเหมาะสม เทากับ 4.96%

บทที่ 5
การสรุป การอภิปรายและขอเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก สมาชิก กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน
7 กองทุน ในเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 1,070 คน
โดยจําแนก ดังนี้ 1. กองทุนตลาดพอพรหม จํานวน 87 คน 2. กองทุนหนาวัดหาดใหญ จํานวน 105 คน
3. กองทุนบางหัก จํานวน 237 คน 4. กองทุนโชคสมานคุณ จํานวน 110 คน 5. กองทุนริมควน
จํานวน 107 คน 6. กองทุนรัตนอุทิศ จํานวน 244 คน 7. กองทุนมงคลประชา จํานวน 180 คน ผูวิจัย
ไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 282 คน และสุมตัวอยาง
แบบสัดสวน จะไดกลุมตัวอยางของแตละกองทุนดังนี้ 1. กองทุนทุนตลาดพอพรหม จํานวน 23 คน
2. กองทุนหนาวัดหาดใหญใน จํานวน 28 คน 3. กองทุนบางหัก จํานวน 63 คน 4. กองทุนโชค
สมานคุณ จํานวน 29 คน 5. กองทุนรินควน จํานวน 28 คน 6. กองทุนรัตนอุทิศ จํานวน 64 คน
7. กองทุนมงคลประชา จํานวน 47 คน จนครบจํานวนทั้งหมด 282 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน
การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ที่เก็บรวบรวมไดจากกลุม
ตัวอยางมาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย
( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Stepwise Multiple Regression) และรวบรวม
ขอเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โดยเรียงลําดับความถี่ในการใหขอเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน คิดเปนรอยละ 64.90 รองลงมา
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 35.10 อายุสวนใหญอยูในชวง 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 42.90 รองลงมา
คือ 31- 40 ป คิดเปนรอยละ 24.10 51 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 20.60 และต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ
12.40 สถานภาพสวนใหญสมรส คิดเปนรอยละ 63.10 รองลงมา คือ โสดคิดเปนรอยละ 28.00 และ
หยาราง คิดเปนรอยละ 8.90 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปน
รอยละ 31.20 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.00 ระดับมัธยมตอนตน คิดเปน
รอยละ 20.90 ระดับอนุปริญญา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 13.10 ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 10.30
และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 2.50 อาชีพสวนใหญเปนอาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 50.00
รองลงมา คือ อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 36.90 และอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 13.10 รายได
สวนใหญอยูในชวง 6,001 – 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมา คือ ชวง 9,001 บาทขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 29.40 ชวง 3,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.20 และชวงต่ํากวา 3,000 บาท คิดเปน
รอยละ 8.90 ศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 84.40 รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม
คิดเปนรอยละ 13.10 และศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 2.50
ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงคของการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม พบวา
1.1 ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการ ดานการวางแผน พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.91 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผน
ปฏิบัติงานไวลวงหนา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.04 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุน
ไดจัดทําแผนใหสมาชิกไดกูเงินอยางทั่วถึงตามความตองการของสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คณะกรรมการ
ไดมีการวางแผนในการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกองทุนไวลวงหนา คาเฉลี่ยเทากับ 3.91 คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนากองทุน โดยยึดขอมูลจากสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบันของทองถิ่น คาเฉลี่ยเทากับ 3.89
และคณะกรรมการกําหนดนโยบายและเปาหมายใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับกองทุน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.81 ตามลําดับ
1.2 ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการ ดานการจัดองคกร พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการจัดโครงสรางการบริหาร
เหมาะสมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.97 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนสงขาวสาร
ถึงสมาชิกอยางรวดเร็วและทั่วถึง คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โครงสรางองคกรสามารถปรับเปลี่ยนไดให
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สอดคลองกับสถานการณ คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบชัดเจน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.94 และคณะกรรมการกองทุนมีการรวมมือในการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ
1.3 ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการ ดานการชี้นํา พบวา โดยภาพรวมอยู
ในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการกองทุนปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตย สุจริต คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 4.02 รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
การกูเงินของสมาชิกดวยความเที่ยงธรรม คาเฉลี่ยเทากับ 3.95 คณะกรรมการกองทุนมีความสามารถใน
การแกไขปญหาใหกับสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 คณะกรรมการกองทุนแสดงการยอมรับการบริหารงาน
ที่ผิดพลาด คาเฉลี่ยเทากับ 3.84 คณะกรรมการกองทุนสรางความไววางใจใหกับสมาชิก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.82 และคณะกรรมการกองทุนมีการทํางานที่มุงสวนรวมมากกวาสวนตัว คาเฉลี่ยเทากับ 3.81
ตามลําดับ
1.4 ผลการศึกษากระบวนการบริหารจัดการ ดานการควบคุม พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีการติดตามการใชเงินตามวัตถุประสงค
ที่ขอกูไวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.98 รองลงมา คือ มีการวิเคราะหความเหมาะสมของ
การขอกูเงินของสมาชิกแตละราย คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการติดตามการใชคืนเงินกูอยางเปนระบบ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูลประจําปใหสํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 มีการจัดทําบัญชีที่ถูกตองและตรวจสอบไดตามหลักเกณฑ
ที่กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และมีการจัดทํารายการรับ
และจายแจงใหสมาชิกทราบอยางสม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ซึ่งแบงออกเปน 5 ดาน
1) ดานคุณภาพ 2) ดานปริมาณ 3) ดานเวลา 4) ดานวิธีการ และ 5) ดานคาใชจาย
2.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานคุณภาพ พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานไดรับสวัสดิการ
ตาง ๆ จากกองทุนเพิ่มขึ้นคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 4.07 รองลงมา คือ สมาชิกมีความรวมมือ
รวมใจชวยเหลือเอื้ออาทรกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 หลังจากที่เปนสมาชิกกองทุนรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ของทานเพิ่มขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ทานมีคุณภาพที่ดีขึ้นภาระหนี้สินลดลง คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 กองทุน
ของทานสรางงาน แกสมาชิกในชุมชนมากขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 กองทุนของทานมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ
2.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานปริมาณ พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานกูเงินแตละครั้ง
ไดนําไปใชตามวัตถุประสงค 100% คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เทากับ 3.96 รองลงมา คือ ทานได
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ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนอยางเครงครัด 100% คาเฉลี่ยเทากับ 3.92 มากกวารอยละ 75 ของ
สมาชิกที่ยื่นขอกูเงินไดรับเงินกูจากกองทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระเงินคืน
ได 100% คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ทานไดนําเงินกูไปลงทุนและพัฒนาอาชีพไดมากกวา 50% คาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 ทานไดรับทราบผลสรุปการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมากกวา 80% คาเฉลี่ยเทากับ
3.84 สมาชิกไดรับสวัสดิการจากกองทุนตามระเบียบขอบังคับ คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 ตามลําดับ
2.3 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานเวลา พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทานใชคืนเงินกูพรอม
ดอกเบี้ยตรงตามวันเวลาที่กองทุนกําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา คือ คณะกรรมการพิจารณา
เงินกูตามโครงการรวดเร็วขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และคณะกรรมการจัดสรรเงินปนผลแตละปเพิ่มขึ้น
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ตามลําดับ
2.4 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของกองทุนหมูบาน ดานวิธีการ พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการอนุมัติ
เงินกูตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนดคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเทากับ 3.99 รองลงมา
คือ คณะกรรมการมีการประชุมประจําเดือน เพื่อจะไดทราบปญหาที่เกิดขึ้น คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อ
กูเงินหรือฝากเงินแตละครั้ง ทานจะไดรับเอกสารหลักฐานทุกครั้ง คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ทานไดรับ
ความสะดวกในการบริการของกองทุน คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คณะกรรมการเครงครัดในการติดตามหนี้
ในกรณีที่ครบกําหนดและยังไมชําระ คาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และคณะกรรมการติดตาม และใหความชวยเหลือ
สมาชิกกองทุนอยาง สม่ําเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ตามลําดับ
2.5 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ของกองทุนหมูบาน ดานคาใชจาย พบวา
โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.97 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การอนุมัติคาใชจายเปน
ระเบียบไปตามขั้นตอนที่กําหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 รองลงมา คือ มีการบันทึกคาใชจายตามหลักการ
อยางชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คาใชจายที่เกิดขึ้นในกองทุนเปนไปอยางเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ 3.97
และกองทุนใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบผลงานที่ชุมชนไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ .94 ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาซึ่งแบงออกเปน
5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณภาพ 2) ดานปริมาณ 3) ดานเวลา 4) ดานวิธีการ 5) ดานคาใชจาย พบวา
3.1 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ พบวา ความสัมพันธ
ระหวางกระบวนการบริหารจัดการกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน 1) ดานคุณภาพ ในภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการดานการชี้นํามีความสัมพันธกับ

67
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ดานคุณภาพมากที่สุดเทากับ .599 รองลงมา คือ การควบคุม มีความสัมพันธ
เทากับ .588 และการวางแผนมีความสัมพันธ เทากับ .556 ตามลําดับ 2) ดานปริมาณ ในภาพรวมมี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการ ดานการชี้นํา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานมากที่สุดเทากับ .599 รองลงมา คือ การควบคุม มีความสัมพันธ เทากับ .588
และการวางแผนมีความสัมพันธเทากับ .566 ตามลําดับ 3) ดานเวลา ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการดานการชี้นํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
มากที่สุดเทากับ .603 รองลงมา คือ การควบคุม มีความสัมพันธ เทากับ .516 และการวางแผน มี
ความสัมพันธ เทากับ .513 ตามลําดับ 4) ดานวิธีการ ในภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญที่ .01 โดยการบริหารจัดการทางดานการชี้นํามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการดําเนินงาน
มากที่สุด เทากับ .709 รองลงมา คือ การควบคุม มีความสัมพันธ เทากับ .680 และการวางแผนมี
ความสัมพันธ เทากับ .644 ตามลําดับ 5) ดานคาใชจาย ภาพรวมมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ที่ .01 โดยการบริหารจัดการดานการควบคุมมีความสัมพันธมากที่สุด เทากับ .575 รองลงมา คือ
การวางแผนและการชี้นํา มีความสัมพันธ เทากับ .537 และการจัดองคกร มีความสัมพันธ เทากับ .471
ตามลําดับ
3.2 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน ดานคุณภาพ พบวา กระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) การวางแผน
2) การจัดองคกร 3) การชี้นํา และ 4) การควบคุม สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบาน ดานคุณภาพ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานคุณภาพไดรอยละ 48.30 (R2 = .483) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจ
พยากรณในทิศทางบวก
3.3 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน ดานปริมาณ พบวา กระบวนการบริหารจัดการดาน 1) การชี้นํา 2) การควบคุม
และ 3) การวางแผน สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานปริมาณ ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน ดานปริมาณไดรอยละ 44.20 (R2 = .442) โดยปจจัยทุกตัว มีอํานาจพยากรณในทางบวก สวน
กระบวนการบริหารจัดการดาน การจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุน
หมูบานดานปริมาณ
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3.4 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน ดานเวลา พบวา กระบวนการบริหารจัดการดาน 1) การชี้นํา 2) การจัดองคกร
3)การควบคุม สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานเวลา ไดอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน ดานเวลา
ไดรอยละ 42.70 (R2 = .427) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก สวนกระบวนการบริหาร
จัดการดาน การวางแผน ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบานดานเวลา
3.5 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน ดานวิธีการ พบวา กระบวนการบริหารจัดการดาน 1) การชี้นํา 2) การควบคุม
และ 3) การวางแผน สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานวิธีการ ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน ดานวิธีการ ไดรอยละ 60.10 (R2 = .601) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก สวน
กระบวนการบริหารจัดการดาน การจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุน
หมูบานดานวิธีการ
3.6 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก 1) ดานการวางแผน
2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน ดานคาใชจาย พบวา กระบวนการบริหารจัดการดาน 1) การควบคุม 2) การวางแผน
และ 3) การชี้นํา สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ดานคาใชจาย ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุน
ดานคาใชจายไดรอยละ 41.60 (R2 = .416) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณในทางบวก สวนกระบวน
การบริหารจัดการดาน การจัดองคกร ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
ดานคาใชจาย
3.7 ผลการศึกษาอํานาจพยากรณกระบวนการบริหารจัดการ โดยภาพรวม ไดอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 โดยภาพรวม ไดรอยละ 67.00 (R2 = .677) โดยปจจัยทุกตัวมีอํานาจพยากรณ
ในทางบวก
เมื่อนําตัวแปรที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาล
นครหาดใหญ เขต 4 โดยภาพรวม มาจัดเปนสมการวิเคราะหถดถอยพหุคูณได ดังนี้
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โดยภาพรวม = .504 + .282 (การชี้นํา) + .279 (การควบคุม) + .196 (การวางแผน) + .116
(การจัดองคกร)
จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบแปลผลไดคือ กระบวนการบริหารจัดการที่
สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 โดยภาพรวม
พบวา ดานการชี้นํา การควบคุม การวางแผน การจัดองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ไดรอยละ 28.20, 27.90, 19.60 และ 11.60 ตามลําดับ
การอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงคได ดังนี้
1. ผลการวิจัย กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ
ทั้ง 4 ดาน1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดองคกร 3) ดานการชี้นํา และ 4) ดานการควบคุม อยูใน
ระดับมาก ซึ่งหมายความวาถามีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กองทุนหมูบาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Peter Druckerd ที่วา การทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร ตองผานกิจกรรมตาง ๆ ทางกระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การวางแผน (Planning)
การวางแผนปฏิบัติงานไวลวงหนา การจัดองคกร (Organizing) การแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน การชี้นํา (Leading) คือภาวะผูนําที่สามารถแกปญหาใหกับสมาชิก และการควบคุม (Controlling)
เปนการควบคุมการดําเนินงานเปนการติดตาม ประเมินผลอยางสม่ําเสมอ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ นภดล เหลากอ (2551: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 45 พบวา การบริหารจัดการ
กองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศ กองบิน 46 มีระดับคุณภาพ
โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อแยกเปนรายขอ พบวา กระบวนการบริหารจัดการมีประโยชนใน
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทหารอากาศกองบิน 46 กระบวนการบริหารจัดการ
งายตอการประสานงาน ควบคุมกระบวนการบริหารจัดการมีผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีระดับคุณภาพ
มากที่สุด กระบวนการบริหารจัดการชวยใหติดตามโครงการงายขึ้น กระบวนการบริหารจัดการชวย
ใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินงาน กระบวนการบริหารจัดการงายตอการสั่งการ กระบวน
การบริหารจัดการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารไดอยางทั่วถึง สงผลกระตุนใหมีความรวมมือ
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ในการประชุม และกระบวนการบริหารจัดการเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของกรรมการตามลําดับ
ขั้นมีระดับคุณภาพมาก และเพ็ญศรี พิทักษธรรม (2554: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปจจุบันของการ
ประยุกตใชกระบวนการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบวา
กระบวนการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมโดยรวมอยูในระดับมาก ความแตกตางของกระบวน
การบริหารจัดการ โดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะแตกตางกันในดานขนาด และการผาน
รับรองมาตรฐาน โรงงานขนาดใหญมีกระบวนการบริหารจัดการในระดับมากกวาโรงงานขนาดกลาง
เล็ก และโรงงานที่ผานการับรองมาตรฐานใชกระบวนการบริหารจัดการในระดับมาก ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ หากโรงงานอุตสาหกรรมตองการเพิ่มผลการดําเนินธุรกิจควรนํากระบวนการ
บริหารจัดการ POLC ที่เปนแนวคิดขั้นพื้นฐานไปประยุกตใช
2. ผลการวิจัยประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยาง ประเมิน ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน
หมูบานเทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานคุณภาพ ดาน
ปริมาณ ดานเวลา ดานวิธีการ และดานคาใชจาย อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ ในระยะเวลา 2 ปที่
ผานมาไดมีโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดโครงการเวที ประชาคมกองทุนหมูบานตัวอยาง โครงการ
สัมมนาเลขานุการกองทุนหมูบาน คณะกรรมการ กองทุนหมูบาน(ดานพิจารณาเงินกูและติดตามเงินกู
กองทุนหมูบาน) และสัมมนาคณะกรรมการบริหารกองทุนหมูบานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กองทุน ฯลฯ ทําใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีความรูความเขาใจในการดําเนินการ
กองทุนมาก ยิ่งขึ้น สงผลใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีทักษะและสามารถปฏิบัติงาน
ไดดี (เครือมาศ เจียรนัย. 2548: 52-53) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ วินิจสร (2551: 53-68)
ศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงานกองทุนชุมชนหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 พบวา สภาพการดําเนินงาน
กองทุนชุมชนหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีรายละเอียด
ไดแก สมาชิกนําเงินที่กูยืมไปประกอบอาชีพที่เสนอโครงการ สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการกูยืมเงิน
ไปลงทุนประกอบอาชีพ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและปลดเปลื้องภาระหนี้สิน คณะกรรมการกองทุน
มีการพิจารณากําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู ตามความเหมาะสมของสัญญาเงินกูแตละราย การชําระ
คืนเงินตน พรอมดอกเบี้ยใหผูกูชําระใหแลวเสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวัน
ที่ทําสัญญา คณะกรรมการมีการจัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระเงินกูใหสมาชิก และ
ทวีสันต สุขเจริญ (2546: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน: ศึกษากรณีอําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ พบวาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
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มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชนเดียวกัน ไดแก ดานการอนุมัติเงินกู ดานประชาสัมพันธ
ดานการประชุม ดานการดําเนินงานและดานการติดตาม ปจจัยที่มีอิทธิพลในการบริหารจัดการ ไดแก
ความรวมมือของสมาชิก การฝกอบรมแนะนํา การประสานงานภายในของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
การสนับสนุนดานวิชาการและการจัดการ
3. ผลการวิจัยอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา อํานาจพยากรณ
การบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคุณภาพ มี 4 ดานไดแก ดานการชี้นํา ดานการวางแผน ดานการควบคุม
และดานการจัดองคกร สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานดานคุณภาพ ซึ่ง
ประเมินจากสมาชิกไดรับสวัสดิการตาง ๆ จากกองทุนเพิ่มขึ้น รายไดเฉลี่ยตอเดือนของสมาชิกเพิ่มขึ้น
กองทุนสรางงานแกสมาชิกในชุมชนมากขึ้น กองทุนมีสมาชิกเพิ่มขึ้น สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภาระหนี้สินลดลง สมาชิกมีความรวมมือรวมใจชวยเหลือ เอื้ออาทรกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
บุษรินทร แตงเส็ง และ ธนัช กนกเทศ (2552: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการรบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย
พบวาการรวมประชุม/กิจกรรม ความรวมมือจากสมาชิก การรับฟงความคิดเห็น การรวมวางแผน
การประชาสัมพันธ การรวมตัดสินใจ สามารถรวมพยากรณประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ตัวแปรทั้ง 6 ตัว
มีคาสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.715 และสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลการบริหาร จัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนเครือขายชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ไดรอยละ 53.40
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศรี พิทักษธรรม (2554: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพปจจุบัน
ของการประยุกตใชกระบวนการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มีขอเสนอแนะวา
โรงงานอุตสาหกรรม ตองเพิ่มผลการดําเนินธุรกิจดานปริมาณและคุณภาพควรนํากระบวนการบริหาร
จัดการ POLC เปนคิดขั้นพื้นฐานไปประยุกตใช
4. ผลการวิจัยอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา อํานาจพยากรณ
การบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานปริมาณ มี 3 ดาน ไดแก ดานการชี้นํา ดานการควบคุม ดานการวางแผน
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานดานปริมาณ ซึ่งประเมินจากสมาชิกได
นําเงินกูไปลงทุนและพัฒนาอาชีพไดมากกวา 50% สมาชิกกูเงินแตละครั้งไดนําไปใชตามวัตถุประสงค
100% สมาชิกไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนอยางเครงครัด 100% สมาชิกไดรับทราบผลสรุป
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมากกวา 80% สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระเงินคืนได 100% มากกวา
รอยละ 75 ของสมาชิกที่ยื่นขอกูไดรับเงินกูจากกองทุน สมาชิกไดรับสวัสดิการจากกองทุนตามระเบียบ
ขอบังคับ ผลที่เกิดขึ้นนี้ตองอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุดคือ การชี้นํา คือ คณะกรรมการ
กองทุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย กรมการพัฒนาชุมชน ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
ที่ 7 (2547: 47 – 49) ศึกษาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและสรางรูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตําบลสวนกลวย อําเภอบานโปรง จังวัดราชบุรี พบวาเพื่อเปนแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพและการสรางรูปแบบการบริหารจัดการ ไดมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คณะกรรมการ
กองทุนควรตองมีประสบการณ มีความซื่อสัตย รับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานดวยความเสียสละและ
ปฏิบัติตามระเบียบโดยเครงครัด มีการบริหารจัดการอยางโปรงใสตรวจสอบได พิจารณาเงินกูโดยยึดหลัก
ความยุติธรรม ใหสมาชิกมีสวนรวม แบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกันอยางชัดเจน มีความเขมแข็ง
สามัคคี มีความเขาใจการดําเนินกองทุนเปนอยางดี ติดตาม สนับสนุน แนะนําการประกอบอาชีพแก
สมาชิกกองทุนอยางจริงจังสม่ําเสมอและชวยแกไขปญหาได มีที่ปรึกษาที่มีความรู มีภูมิลําเนาอยูใน
หมูบาน ใหความชวยเหลือการดําเนินงานกองทุนเปนอยางดี ประชาสัมพันธการดําเนินงานกองทุน
หมูบานอยางตอเนื่อง และเตือนสมาชิกกองทุนใหทราบลวงหนากอนถึงกําหนดการชําระเงินกู และ
ทวีศักดิ์ วินิจสร (2551: 53-68) กลาววา ถาคณะกรรมการทํางานมุงสวนรวมมากกวาสวนตัว มีการพิจารณา
การกูเงินของสมาชิกดวนความเปนธรรม รวมทั้งมีการควบคุมที่ดี ติดตามการใชคืนเงินกูอยางเปนระบบ
และติดตามการใชเงินตามวัตถุประสงคที่ขอกูไว นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเพื่อใหสมาชิกไดกูอยาง
ทั่วถึง รวมทั้งการกําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับระเบียบกองทุน สงผลตอระดับประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการกองทุนชุมชนหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 อยูในระดับมาก
5. ผลการวิจัยอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา อํานาจพยากรณ
การบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานเวลา มี 3 ดาน ไดแก ดานการชี้นํา ดานการจัดองคกร ดานการควบคุม
ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ เพราะกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานดานเวลา ในงานวิจัยนี้ประเมินจาก สมาชิกใชคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตรงตามวันเวลา
ที่กองทุนกําหนด คณะกรรมการพิจารณาเงินกูตามโครงการรวดเร็วขึ้น คณะกรรมการจัดสรรเงินปนผล
ในแตละปเพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ชีราเนตร ประชุมศักดิ์ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ –
ดอนเมือง พบวา ความรวมมือ การเขารวมวางแผน การตัดสินใจ การประสานงาน และ การขารวม
ประชุม/กิจกรรม สามารถรวมพยากรณประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
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เครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง ไดแก ดานความรวดเร็วในการใหบริการ ดานความเสมอภาค
ในการใหบริการแกสมาชิก ดานความสะดวกในการใชบริการของเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง
แกสมาชิก และดานความตอเนื่องในการใหบริการ ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดย ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัว มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณกับ 0.683 และสามารถรวมกันพยากรณประสิทธิผลของ
การบริการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเครือขายออมทรัพยหลักสี่ – ดอนเมือง ไดรอยละ 45.7
6. ผลการวิจัยอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา อํานาจพยากรณ
การบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานวิธีการ มี 3 ดาน ไดแก ดานการชี้นํา ดานการควบคุม ดานการวางแผน
ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ดานวิธีการ ในงานวิจัยนี้ประเมินจาก
คณะกรรมการอนุมัติเงินกูตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กองทุนกําหนด คณะกรรมการมีการประชุม
ประจําเดือน เพื่อจะไดทราบปญหาที่เกิดขึ้น เมื่อกูเงินหรือฝากเงินแตละครั้งทานจะไดเอกสารหลักฐาน
ทุกครั้ง คณะกรรมการติดตามดูแลใหความชวยเหลือสมาชิกกองทุนอยางสม่ําเสมอ คณะกรรมการ
เครงครัดในการติดตามหนี้ในการกรณีที่ครบกําหนดและยังไมชําระ และสมาชิกไดรับความสะดวก
ในการบริการของกองทุน ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของประสิทธิ์ พาโฮม (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผล
การดําเนินงานกองทุนหมูบานและสังคมเมืองในจังหวัดขอนแกน โดยศึกษากองทุนหมูบานที่มีผล
การดําเนินงานที่ดี พบวา การดําเนินงานจะเกิดผลดี ขึ้นอยูกับศักยภาพและขีดความสามารถของ
คณะกรรมการบริหารงาน
7. ผลการวิจัยอํานาจพยากรณการบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา อํานาจพยากรณ
การบริหารจัดการที่สงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ดานคาใชจาย มี 3 ดาน ไดแก ดานการควบคุม ดานการวางแผน ดาน
การชี้นํา ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบานดานคาใชจาย ซึ่งประเมินจาก
คาใชจายที่เกิดขึ้นในกองทุนเปนไปอยางเหมาะสม กองทุนใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อเปรียบเทียบ
ผลงานที่ชุมชนไดรับ มีการบันทึกคาใชจายตามหลักการอยางชัดเจน การอนุมัติคาใชจายเปนระเบียบ
ไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้ตองอาศัยกระบวนการบริหารจัดการที่สําคัญที่สุด คือ
การควบคุมที่ดี ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ วินิจสร (2551: 53-68) ศึกษา เรื่อง สภาพการดําเนินงาน
กองทุนชุมชนหนวยทหารในกองทัพภาคที่ 3 พบวา การประเมินผลการดําเนินการ ที่มีคาเฉลี่ยอยู
ระดับมาก ขึ้นอยูกับการจัดบัญชีที่ถูกตองและตรวจสอบไดตามหลักเกณฑที่กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติกําหนด มีการทํารายรับ และรายจาย แจงใหสมาชิก ทราบอยางสม่ําเสมอ
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8. ผลการวิจัยกับ พบวากระบวนการบริหารจัดการ ดานการจัดองคกรไมสงผลตอ
ประสิทธิภาพ การดําเนินงานกองทุนหมูบานดานปริมาณ ดานวิธีการ และดานคาใชจาย แตสงผล
ตอประสิทธิภาพดานเวลา อาจเปนเพราะการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน การแจงขอมูล
ขาวสารใหกับสมาชิกอยางรวดเร็วและทั่วถึง และความรวมมือที่ดีของคณะกรรมการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงานกองทุนดานเวลาเวลา ในที่นี้ไดแก การที่สมาชิกใชคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตรงตามวัน
เวลาที่กองทุนกําหนด คณะกรรมการกองทุนพิจารณาเงินกูตามโครงการรวดเร็วขึ้น คณะกรรมการ
จัดสรรเงินปนผลแตละปเพิ่มขึ้น แตผลการวิจัยกลับพบวากระบวนการบริหารจัดการดานการวางแผน
ไมสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบานดานเวลา อาจเปนเพราะการที่คณะกรรมการ
วางแผนพัฒนากองทุนโดยยึดขอมูลจากสภาพการณตาง ๆ ในปจจุบันของทองถิ่น รวมทั้งการวางแผน
ปฏิบัติงานไวลวงหนา หรือจัดการทําแผนใหสมาชิกไดกูเงินอยางทั่วถึงไมไดมีความสําคัญตอประสิทธิภาพ
การดําเนินกองทุนหมูบานดานเวลา แตกลับมีความสําคัญตอประสิทธิภาพดานคุณภาพ ดานปริมาณ
ดานวิธีการ และคาใชจาย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน
หมูบานเทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
1. งานวิจัยครั้งนี้พบวากระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน
ดานการจัดองคกร ดานการชี้นํา และดานการควบคุม จะสงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน
หมูบานโดยเฉพาะดานการชี้นํา ดังนั้นตองพิจารณาที่คุณสมบัติของผูนํา ในที่นี้คือ คณะกรรมการ
กองทุนเพราะคณะกรรมการกองทุนเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบาน โดยเฉพาะดานการชี้นํา คณะกรรมการกองทุนควรจะเปนผูที่มีความเสียสละ ซื่อตรง
อุทิศเวลาทํางานเพื่อสวนรวม ชี้นํา คณะกรรมการจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะทําใหสมาชิก
เกิดความเชื่อถือไวใจ
2. กระบวนการบริหารจัดการ ดานการควบคุมสงผลประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน ทุกดาน ไดแก ดานคุณภาพ ดานปริมาณ ดานวิธีการ ดานเวลา และดานคาใชจาย เพราะฉะนั้น
แตละกองทุนหมูบาน จะตองมีการ การควบคุมองคกรใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานให เปนไป
ตามแผนงาน และมาตรฐานที่กําหนด ไดแก มีการวิเคราะหคุณสมบัติของคณะกรรมการ
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากผลการวิจัย พบวากระบวนการบริการจัดการดานการชี้นํา มีความสําคัญ
มากที่สุดตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน จึงควรมีการศึกษาเฉพาะปจจัยดานการชี้นํา
วาคุณสมบัติใดบางของคณะกรรมการกองทุนที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
2. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ กระบวนการจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน มีการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกเทานั้น งานวิจัยครั้งตอไปควร ศึกษาวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
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ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด เปนประธานกรรมการที่ปรึกษา และ ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วิชัย รัตนากีรณาวร เปนกรรมการ
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ พิจารณาเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณดานการวิจัย จึงขอเรียนเชิญทานเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณา
เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและขอขอบคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผศ. ดร. ประยูร เทพนวล)
ผูชวยอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-7420-0357-8
โทรสาร 0-7420-0384
Hatyai University, the First Private University in Southern Thailand
125 / 502 Polpichai Rd. Hatyai Songkhla 90110 Thailand http://www.hu.ac.th
Tel 66 74 200300, 425000 Fax 66 74 425467
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ตารางผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – Objective Congruence:
IOC)

ขอที่
ดานการวางแผน
1
2
3
4
5
ดานการจัด
โครงสรางองคกร
1
2
3
4
5
ดานการชี้นํา
1
2
3
4
5
6

คะแนนผูเชี่ยวชาญ
ผลรวมของ
คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
∑R
1
2
3

IOC = ∑ R
N

ผล
การพิจารณา

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
1
0
0

3
2
3
2
2

1
0.67
1
0.67
0.67

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1
1
1
1
1

1
1
-1
1
-1

1
1
0
0
0

3
3
0
2
0

1
1
0
0.67
0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-1
1

0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
0
2

0.67
0.67
0.67
0.67
0
0.67

ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ไมผาน
ผาน
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ตารางผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – Objective Congruence:
IOC)

ขอที่
ดานการควบคุม
1
2
3
4
5
6
ดานคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
ดานปริมาณ
1
2
3
4
5
6

คะแนนผูเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3

ผลรวมของ
คะแนน IOC = ∑ R
N
∑R

ผล
การพิจารณา

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0
1
1
0
0
0

2
3
3
2
2
2

0.67
1
1
0.67
0.67
0.67

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
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ตารางผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (Index of Item – Objective Congruence:
IOC)

ขอที่
7
ดานเวลา
1
2
3
4
ดานวิธีการ
1
2
3
4
5
6
ดานคาใชจาย
1
2
3
4

คะแนนผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ
R
คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน IOC = ∑
N
∑
R
1
2
3

ผล
การพิจารณา
ผาน

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
1
0

2
2
3
2

0.67
0.67
1
0.67

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0

3
3
3
3
3
2

1
1
1
1
1
0.67

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

3
3
3
3

1
1
1
1

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 ผานการพิจารณาคัดเลือกไว
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90
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย
เรื่อง กระบวนการบริหารจัดการที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบ าน
เทศบาลนครหาดใหญ เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับสมาชิกกองทุนหมูบาน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ
เขต 4 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนผูตอบ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการ
ไดแก ดานการวางแผน (Planning) ดานการจัดองคการ (Organizing) ดานการชี้นํา (Leading) และ
ดานการควบคุม (Controlling) ที่สงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ผลการสํารวจมีประโยชนในการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตอไป
2. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้จะนําไปใชในการวิจัยเทานั้น จะไมสงผลกระทบ
ใด ๆ เกี่ยวกับตัวทานจึงขออนุเคราะหกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอคําถาม ตามความเปนจริง
3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 5 ตอน ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้

วันดี เจตนา
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ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของสมาชิกกองทุนหมูบาน
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน หนาขอความใหตรงกับสภาพทีเ่ ปนจริงเกีย่ วกับตัวทาน
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ํากวา 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 ปขึ้นไป
3. สถานภาพ
หยาราง
โสด
สมรส
4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา/เทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
5. อาชีพ
เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
อื่น ๆ(ระบุ)………………………
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 3,000 บาท
3,001 - 6,000 บาท
6,001 - 9,000 บาท
9,001 บาทขึ้นไป
7. ศาสนา
พุทธ
อิสลาม
คริสต
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………..
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยกระบวนการบริหารจัดการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงใน ชองวางที่ตรงกับความจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว เกณฑ
การตอบมี ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เปนจริงมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เปนจริงมาก
ระดับ 3 หมายถึง เปนจริงปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เปนจริงมากนอย
ระดับ 1 หมายถึง เปนจริงนอยที่สุด

กระบวนการบริหารจัดการ
ดานการวางแผน
1. คณะกรรมการกองทุนมีการวางแผน
ปฏิบัติงานไวลวงหนา
2. คณะกรรมการวางแผนพัฒนากองทุน
โดยยึดขอมูลจากสภาพการณตาง ๆ
ในปจจุบนั ของทองถิ่น
3. คณะกรรมการกําหนดนโยบายและ
เปาหมายใหสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับกองทุน
4. คณะกรรมการไดมีการวางแผนใน
การแกปญหาที่อาจเกิดขึน้ กับกองทุน
ไวลวงหนา
5. คณะกรรมการกองทุนไดจัดทําแผนให
สมาชิกไดกูเงินอยางทั่วถึงตาม
ความตองการของสมาชิก

ระดับความคิดเห็น
เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
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กระบวนการบริหารจัดการ
ดานการจัดโครงสรางองคกร
1. มีการจัดโครงสรางการบริหารเหมาะสม
2. มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน
3. คณะกรรมการกองทุนมีการรวมมือกัน
ในการทํางาน
4. โครงสรางองคกรสามารถปรับเปลี่ยน
ไดใหสอดคลองกับสถานการณ
5. คณะกรรมการกองทุนสงขาวสารถึง
สมาชิกอยาง รวดเร็วและ ทัว่ ถึง
ดานการชี้นํา
1. คณะกรรมการกองทุนปฏิบัตงิ านอยาง
ซื่อสัตยสุจริต
2. คณะกรรมการกองทุนพิจารณาการกูเงิน
ของสมาชิกดวยความเทีย่ งธรรม
3. คณะกรรมการกองทุนสรางความไววางใจ
ใหกับสมาชิก
4. คณะกรรมการกองทุนมีความสามารถใน
การแกไขปญหาใหกับสมาชิก
5. คณะกรรมการกองทุนแสดงการยอมรับ
การบริหารงานที่ผิดพลาด
6. คณะกรรมการกองทุนมีการทํางานที่มุง
สวนรวมมากกวาสวนตัว

ระดับความคิดเห็น
เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(3)
(2)
(1)
(4)
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กระบวนการบริหารจัดการ
ดานการควบคุม
1. มีการวิเคราะหความเหมาะสมของการขอ
กูเงินของสมาชิกแตละราย
2. มีการติดตามการใชคืนเงินกูอ ยางเปน
ระบบ
3. มีการติดตามการใชเงินตามวัตถุประสงค
ที่ขอกูไว
4. มีการจัดทําบัญชีที่ถูกตองและตรวจสอบ
ไดตามหลักเกณฑที่กองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด
5. มีการจัดทํารายการรับและจายเงินแจงให
สมาชิกทราบอยางสม่ําเสมอ
6. มีการรวบรวมขอมูลและรายงานขอมูล
ประจําปใหสํานักงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ

ระดับความคิดเห็น
เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(3)
(2)
(1)
(4)
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ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับความจริงมากที่สุดเพียงขอเดียว
เกณฑการตอบ มีดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เปนจริงมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เปนจริงมาก
ระดับ 3 หมายถึง เปนจริงปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เปนจริงมากนอย

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานคุณภาพ
1. ทานไดรับสวัสดิการตาง ๆ จาก
กองทุนเพิ่มขึน้
2. หลังจากที่เปนสมาชิกกองทุนรายได
เฉลี่ยตอเดือนของทานเพิ่มขึน้
3. กองทุนของทานสรางงาน แกสมาชิก
ในชุมชนมากขึ้น
4. กองทุนของทานมีสมาชิกเพิม่ ขึ้น
5. ทานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภาระหนี้สิน
ลดลง
6. สมาชิกมีความรวมมือ รวมใจ
ชวยเหลือ เอื้ออาทรกัน

ความสําเร็จในการดําเนินงาน
เปนจริง เปน เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด จริงมาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานปริมาณ
1. ทานไดนําเงินกูไปลงทุนและพัฒนา
อาชีพไดมากกวา 50%
2. ทานกูเงินแตละครั้งไดนําไปใชตาม
วัตถุประสงค 100%
3. ทานไดปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของ
กองทุนอยางเครงครัด 100%
4. ทานไดรับทราบผลสรุปการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการมากกวา 80%
5. สมาชิกที่กูเงินสามารถชําระเงินคืนได
100%
6. มากกวารอยละ 75 ของสมาชิกที่ยื่น
ขอกูไดรับเงินกูจากกองทุน
7. สมาชิกไดรับสวัสดิการจากกองทุน
ตามระเบียบขอบังคับ
ดานเวลา
1. ทานใชคืนเงินกูพรอมดอกเบีย้ ตรง
ตามวันเวลาทีก่ องทุนกําหนด
2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกูต าม
โครงการรวดเร็วขึ้น
3. คณะกรรมการจัดสรรเงินปนผลใน
แตละปเพิ่มขึน้

ความสําเร็จในการดําเนินงาน
เปนจริง เปน เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด จริงมาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ดานวิธีการ
1. คณะกรรมการอนุมัติเงินกูตามหลัก
เกณฑและวิธกี ารที่กองทุนกําหนด
2. คณะกรรมการมีการประชุมประจํา
เดือน เพื่อจะไดทราบปญหาที่เกิดขึ้น
3. เมื่อกูเงินหรือฝากเงินแตละครั้งทาน
จะไดเอกสารหลักฐานทุกครั้ง
4. คณะกรรมการติดตามดู แลให
ความชวยเหลือสมาชิกกองทุน
อยางสม่ําเสมอ
5. คณะกรรมการเครงครัดในการติดตาม
หนี้ในกรณีที่ครบกําหนดและยังไม
ชําระ
6. ทานไดรับความสะดวกในการบริการ
ของกองทุน
ดานคาใชจาย
1. คาใชจายที่เกิดขึ้นในกองทุนเปนไป
อยางเหมาะสม
2. กองทุนใชงบประมาณอยางคุมคาเมื่อ
เปรียบเทียบผลงานที่ชุมชนไดรับ
3. มีการบันทึกคาใชจายตามหลักการ
อยางชัดเจน
4. การอนุมัติคาใชจายเปนระเบียบไป
ตามขั้นตอนทีก่ ําหนดไว

ความสําเร็จในการดําเนินงาน
เปนจริง เปน เปนจริง เปนจริง เปนจริง
มากที่สุด จริงมาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
คําชี้แจง โปรดแสดงขอเสนอแนะเกีย่ วกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
1. ดานคุณภาพ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. ดานปริมาณ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. ดานเวลา
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. ดานวิธีการ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. ดานคาใชจา ย
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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Frequencies
Statistics
N

Valid
Missing

เพศ
282
0

อายุ
282
0

สถานภาพ
282
0

การศึกษา
282
0

อาชีพ
282
0

รายได
282
0

Frequency Table
เพศ

Valid

ชาย
หญิง
Total

Frequency
99
183
282

Percent
35.1
64.9
100.0

Valid Percent
35.1
64.9
100.0

Cumulative
Percent
35.1
100.0

อายุ

Valid

ต่ํากวา 30 ป
31 - 40 ป
41-50 ป
51 ปขึ้นไป
Total

Frequency
35
68
121
58
282

Percent
12.4
24.1
42.9
20.6
100.0

Valid Percent
12.4
24.1
42.9
20.6
100.0

Cumulative
Percent
12.4
36.5
79.4
100.0

สถานภาพ

Valid

โสด
สมรส
หยาราง
Total

Frequency
79
178
25
282

Percent
28.0
63.1
8.9
100.0

Valid Percent
28.0
63.1
8.9
100.0

Cumulative
Percent
28.0
91.1
100.0

ศาสนา
282
0

100
การศึกษา

Valid

Frequency
ประถมศึกษา
62
มัธยมศึกษาตอนตน
59
มัธยมศึกษาตอนปลาย
88
อนุปริญญา/เทียบเทา
37
ปริญญาตรี
29
สูงกวาปริญญาตรี
7
Total
282

Percent
22.0
20.9
31.2
13.1
10.3
2.5
100.0

Cumulative
Percent
22.0
42.9
74.1
87.2
97.5
100.0

Valid Percent
22.0
20.9
31.2
13.1
10.3
2.5
100.0

อาชีพ

Valid

เกษตรกร
คาขาย
รับจาง
Total

Frequency
37
104
141
282

Percent
13.1
36.9
50.0
100.0

Valid Percent
13.1
36.9
50.0
100.0

Cumulative
Percent
13.1
50.0
100.0

รายได

Valid

ต่ํากวา 3,000 บาท
3,001-6,000 บาท
6,001-9,000 บาท
9,001 บาทขึ้นไป
Total

Frequency
25
26
148
83
282

Percent
8.9
9.2
52.5
29.4
100.0

Valid Percent
8.9
9.2
52.5
29.4
100.0

Cumulative
Percent
8.9
18.1
70.6
100.0

ศาสนา

Valid

พุทธ
อิสลาม
คริสต
Total

Frequency
238
37
7
282

Percent
84.4
13.1
2.5
100.0

Valid Percent
84.4
13.1
2.5
100.0

Cumulative
Percent
84.4
97.5
100.0
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Descriptive Statistics
N
ดานการวางแผน
P2
P3
P4
P5
TP
Valid N (listwise)

282
282
282
282
282
282
282

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.60

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.0496
3.8936
3.8191
3.9149
3.9220
3.9199

Std. Deviation
.81643
.71289
.79091
.72563
.86507
.58055

Mean
3.9787
3.9468
3.9255
3.9574
3.9681
3.9553

Std. Deviation
.67984
.74078
.75796
.77664
.76562
.52264

Mean
4.0284
3.9574
3.8262
3.9291
3.8404
3.8121
3.8989

Std. Deviation
.78185
.65210
.80586
.75123
.82190
.80708
.56044

Descriptive Statistics
N
โครงสรางองคกร
O2
O3
O4
O5
TG
Valid N (listwise)

282
282
282
282
282
282
282

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.40

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Descriptive Statistics
N
การชี้นํา
L2
L3
L4
L5
L6
TL
Valid N (listwise)

282
282
282
282
282
282
282
282

Minimum
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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Descriptive Statistics
N
การควบคุม
C2
C3
C4
C5
C6
TC
Valid N (listwise)

282
282
282
282
282
282
282
282

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.50

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
3.9610
3.9645
3.9823
3.9326
3.9326
3.9645
3.9563

Std. Deviation
.72713
.71498
.71812
.79527
.77716
.75375
.51246

Mean
4.0709
3.9752
3.8719
3.8227
3.8830
4.0638
3.8825

Std. Deviation
.82354
.70793
.80929
.82474
.85857
.80667
.64494

Mean
3.8582
3.9610
3.9291
3.8475
3.8652
3.8936
3.8227
3.8825

Std. Deviation
.84854
.79270
.83641
.84458
.83704
.78420
.90694
.64494

Descriptive Statistics
N
คุณภาพ
A2
A3
A4
A5
A6
TA
Valid N (listwise)

282
282
281
282
282
282
282
281

Minimum
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.14

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Descriptive Statistics
N
ปริมาณ
B2
B3
B4
B5
B6
B7
TB
Valid N (listwise)

282
282
282
282
282
282
282
282
282

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.14

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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Descriptive Statistics
N
เวลา
T2
T3
TT
Valid N (listwise)

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.67

282
282
282
282
282

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
4.0851
3.9965
3.9078
3.9965

Std. Deviation
.69045
.77551
.80391
.60411

Mean
3.9929
3.9610
3.9610
3.8582
3.8723
3.8830
3.9214

Std. Deviation
.72078
.79270
.75121
.83160
.80347
.81170
.55911

Mean
3.9752
3.9433
3.9965
4.0000
3.9787

Std. Deviation
.70288
.74292
.73304
.80036
.57063

Descriptive Statistics
N
วิธีการ
H2
H3
H4
H5
H6
TH
Valid N (listwise)

Minimum
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.17

282
282
282
282
282
282
282
282

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Descriptive Statistics
N
คาใชจาย
S2
S3
S4
TS
Valid N (listwise)

Minimum
2.00
1.00
1.00
1.00
2.25

282
282
282
282
282
282

Maximum
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Model Summarye

Model

R

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1

a

.642

.412

.410

.43228

2

.674b

.454

.450

.41741

3

.687c

.472

.467

.41109

4

.695d

.483

.476

.40748

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanp
c. Predictors: (Constant), meanl, meanp, meanc
d. Predictors: (Constant), meanl, meanp, meanc, meano
e. Dependent Variable: meana

Durbin-Watson

1.602
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ANOVAe
Model
1

2

3

4

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

36.039

1

36.039

Residual

51.389

275

.187

Total

87.428

276

Regression

39.689

2

19.844

Residual

47.739

274

.174

Total

87.428

276

Regression

41.292

3

13.764

Residual

46.135

273

.169

Total

87.428

276

Regression

42.265

4

10.566

Residual

45.162

272

.166

Total

87.428

276

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanp
c. Predictors: (Constant), meanl, meanp, meanc
d. Predictors: (Constant), meanl, meanp, meanc, meano
e. Dependent Variable: meana

F

Sig.

192.854

.000a

113.897

.000b

81.448

.000c

63.638

.000d
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error

3

4

Beta

1.470

.182

.643

.046

1.147

.189

meanl

.456

.061

meanp

.269

.059

(Constant)

.878

.206

meanl

.354

.068

meanp

.227

meanc

t

Sig.

8.076

.000

13.887

.000

6.058

.000

.455

7.536

.000

.277

4.577

.000

4.266

.000

.353

5.186

.000

.059

.234

3.837

.000

.209

.068

.191

3.081

.002

(Constant)

.713

.215

3.311

.001

meanl

.317

.069

.317

4.579

.000

meanp

.187

.061

.193

3.060

.002

meanc

.174

.069

.159

2.529

.012

meano

.153

.063

.143

2.421

.016

meanl
2

Coefficients

(Constant)

.642

a. Dependent Variable: meana

Model Summaryd

Model

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

1

.599a

.359

.357

.51723

2

.647b

.418

.414

.49368

3

.665c

.442

.436

.48453

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanc
c. Predictors: (Constant), meanl, meanc, meanp
d. Dependent Variable: meanb

Durbin-Watson

1.236
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ANOVAd
Model
1

Sum of Squares
41.973

1

41.973

Residual

74.907

280

.268

116.880

281

Regression

48.883

2

24.442

Residual

67.997

279

.244

116.880

281

Regression

51.615

3

17.205

Residual

65.266

278

.235

116.880

281

Total
3

Mean Square

Regression

Total
2

df

Total

F

Sig.

156.896

.000a

100.287

.000b

73.284

.000c

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanc
c. Predictors: (Constant), meanl, meanc, meanp
d. Dependent Variable: meanb

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

3

(Constant)

B

Std. Error
1.194

.217

meanl

.690

.055

(Constant)

.558

.239

meanl

.427

.072

meanc

.420

.079

(Constant)

.370

.241

meanl

.298

.080

meanc

.359

meanp

.237

a. Dependent Variable: meanb

Coefficients
Beta

t

Sig.
5.505

.000

12.526

.000

2.334

.020

.371

5.914

.000

.334

5.325

.000

1.534

.126

.259

3.713

.000

.079

.286

4.526

.000

.070

.213

3.411

.001

.599
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Model Summaryd

Model

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

Durbin-Watson

1

.624a

.389

.387

.46436

2

.646b

.417

.413

.45422

3

.653c

.427

.421

.45136

1.810

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meano
c. Predictors: (Constant), meanl, meano, meanc
d. Dependent Variable: meant

ANOVAd
Model
1

2

3

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

38.165

1

38.165

Residual

59.946

278

.216

Total

98.111

279

Regression

40.961

2

20.480

Residual

57.150

277

.206

Total

98.111

279

Regression

41.883

3

13.961

Residual

56.227

276

.204

Total

98.111

279

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meano
c. Predictors: (Constant), meanl, meano, meanc
d. Dependent Variable: meant

F

Sig.

176.990

.000a

99.267

.000b

68.530

.000c
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

3

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

1.417

.196

meanl

.662

.050

(Constant)

.990

.224

meanl

.527

.061

meano

.241

.065

(Constant)

.813

.238

meanl

.448

.071

meano

.204

meanc

.159

t

Sig.
7.219

.000

13.304

.000

4.416

.000

.496

8.644

.000

.211

3.681

.000

3.417

.001

.422

6.320

.000

.067

.179

3.033

.003

.075

.137

2.128

.034

.624

a. Dependent Variable: meant

Model Summaryd

Model

R

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

R Square

1

.709a

.503

.501

.39500

2

.757b

.574

.571

.36639

3

.776c

.601

.597

.35486

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanc
c. Predictors: (Constant), meanl, meanc, meanp
d. Dependent Variable: meanh

Durbin-Watson

1.801
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ANOVAd
Model
1

2

3

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

44.155

1

44.155

Residual

43.686

280

.156

Total

87.841

281

Regression

50.387

2

25.194

Residual

37.454

279

.134

Total

87.841

281

Regression

52.834

3

17.611

Residual

35.007

278

.126

Total

87.841

281

F

Sig.

283.007

.000a

187.672

.000b

139.858

.000c

a. Predictors: (Constant), meanl
b. Predictors: (Constant), meanl, meanc
c. Predictors: (Constant), meanl, meanc, meanp
d. Dependent Variable: meanh

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

2

3

B
(Constant)

Std. Error
1.164

.166

meanl

.707

.042

(Constant)

.560

.177

meanl

.457

.054

meanc

.399

.059

(Constant)

.382

.176

meanl

.336

.059

meanc

.342

meanp

.224

a. Dependent Variable: meanh

Coefficients
Beta

t

Sig.
7.026

.000

16.823

.000

3.155

.002

.459

8.546

.000

.366

6.814

.000

2.162

.031

.336

5.713

.000

.058

.313

5.872

.000

.051

.233

4.408

.000

.709
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Model Summaryd
Model

R

R Square

Adjusted R Std. Error of the
Square
Estimate Durbin-Watson

1

.583a

.340

.338

.46282

2

.639b

.408

.404

.43914

3

.645c

.416

.410

.43673

1.814

a. Predictors: (Constant), meanc
b. Predictors: (Constant), meanc, meanp
c. Predictors: (Constant), meanc, meanp, meanl
d. Dependent Variable: means
ANOVAd
Model
1

2

3

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

30.774

1

30.774

Residual

59.762

279

.214

Total

90.536

280

Regression

36.925

2

18.463

Residual

53.611

278

.193

Total

90.536

280

Regression

37.703

3

12.568

Residual

52.833

277

.191

Total

90.536

280

a. Predictors: (Constant), meanc
b. Predictors: (Constant), meanc, meanp
c. Predictors: (Constant), meanc, meanp, meanl
d. Dependent Variable: means

F

Sig.

143.666

.000a

95.738

.000b

65.891

.000c
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model
1

B
(Constant)

1.426

.215

.646

.054

1.013

.217

meanc

.439

.063

meanp

.315

.056

(Constant)

.953

.218

meanc

.369

.072

meanp

.256

meanl

.146

meanc
2

3

Std. Error

(Constant)

a. Dependent Variable: means

Beta

t

Sig.

6.629

.000

11.986

.000

4.671

.000

.396

6.967

.000

.321

5.648

.000

4.380

.000

.333

5.152

.000

.063

.260

4.071

.000

.072

.144

2.019

.044

.583
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

นางวันดี เจตนา
27 พฤษภาคม 2506
สงขลา ประเทศไทย
วิทยาลัยครูสงขลา
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย, 2526
ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี, 2533
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
90110
ครูผูสอน

