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47256312 : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
คําสําคัญ    : ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน /  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน / ความซื่อสัตยสุจริต 
                    ในการปฏิบัติงาน/  แรงสนับสนุนทางสงัคม / การปฏบิัติงานของคณะกรรมการกองทนุหมูบาน 

อํานวยนาถ  เอียดสกุล : ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  ผศ.สุรีรัตน  บุรณวัณณะ, รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ และ  ผศ.ดร.นวลฉว ี 
ประเสริฐสุข.  138  หนา.         

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู เรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม และระดับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   2)  ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จําแนกตามเพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  และสถานภาพกรรมการ   3)  ศึกษาความรูเรื่องระเบียบกองทุน
หมูบาน    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน    และแรงสนับสนุนทางสังคม    เปน
ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  คือ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร จาํนวน  
294  คน ใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบทดสอบความรูเรื่องระเบียบกองทุน
หมูบาน  แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  แรงสนับสนุนทางสังคม  
และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คารอยละ 
(%)  คาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาที(t-test )  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว      
(One-Way  ANOVA )  และการถดถอยแบบพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ( Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 
1.คณะกรรมการกองทุนหมูบานอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  มีแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับ 

ปานกลาง   มีความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏบิตังิาน   
และการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

    2.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน พบวา เมื่อจําแนกตาม  อาชีพ   สถานภาพกรรมการ  มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาดํารง
ตําแหนง  ไมมีความแตกตางกัน 

    3.ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน     ความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน    และแรงสนับสนุนทางสังคม  สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดรอยละ 56.80  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว                บัณฑติวทิยาลัย                  มหาวิทยาลัยศิลปากร                  ปการศกึษา  2550 
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………………  
ลายมือชือ่อาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธ 1……………..…….……2…………….….…………3………………………… 
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47256312 : MAJOR : COMMUNITY  PSYCHOLOGY 
KEYWORD : KNOWLEDGE OF ROLES REGULATIONS / BELIEF IN SELF - EFFICAC 

LOYALTY TO ORGANIZATION, S DUTY PERFORMANCE / SOCIAL SUPPORT / 
VILLAGE FUND COMMITTEE, S DUTY   PERFORMANCE    

AMNOUYNAD EARDSAKUL : FACTORS  EFFECTING   DUTY  PERFORMANCE   OF THE 
VILLAGE FUND COMMITTEE IN AMPHOE BAN PHAEO CHANGWAT SAMUT SAKHON. THESIS 
ADVISORS : ASST. PROF.SUREERAT BURANAWANNA, ASSOC. PROF. LIKHIT   KARNCHANAPORN   
AND ASST PROF. NUANCHAVEE    PRASERTSUK, Ph.D. 138  pp.    

 
 The  purposes of  this  research  were :1) to study  knowledge of   roles  and  regulations   of     

village fund,  belief   in self - efficacy, loyalty  to organization,s  duty   performance,  social  support  and  level 
of duty  performance of  the Village Fund Committee,  2) to compare  the Village Fund  Committee,s duty 
performance as classified  by  sex,  age,  level of  educational  backgroud, occupation,  appointment  duration  
and  committee  status,   3)  to determine  knowledge  of   roles  and  regulations  of  the  Village Fund,  belief   
in self - efficacy ,  loyalty  to organization ,s duty  performance and social  support  as  the predictors of  the 
Village Fund   Committee ,s duty   performance.   Sample  were  294  Village Fund  Committee of  Amphoe   
Ban Phaeo  Changwat  Samut  Sakhon, derived  by  multistage  sampling  technique. Instruments  were  test of   
knowledge of  roles  and  regulations  of   Village Fund,  and  questionnaires  constructed  by  the  researcher. 
Data  were  analyzed  by  percentage, mean ,  standard  deviation , t-test, One Way –ANOVA  and  the  Stepwise  
Multiple  Regression  Analysis. 

     The results found that: 
     1) The Village Fund Committee ,s   social  support  was  at   the  moderate   level  , knowledge of  

roles  and  regulations of  Village Fund, belief in self - efficacy , loyalty  to organization ,s duty  performance,  
and  duty  performance   were  at  the  high  level. 

     2)  The  Village  Fund  Committee ,s duty  performance  as  classified  by  committee ,s  occupation,   
Committee status was difference statistically significant at .05.  However, there were  no  statistical  difference  
as  classified  by  sex,  age,  level  of  educational  background,  and  appointment  duration. 
   3) Knowledge of   roles  and  regulations  of  Village  Fund ,  belief   in  self - efficacy, loyalty  to 
organization ,s duty performance and social support  predicted  the Village Funds Committee ,s duty  
performance   at  the     percentage of   56.80 % ,  with    statistital  significance  at  .05. 
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ชวยเหลือ  ใหคําแนะนํา  และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆในการทําวิทยานิพนธ   ขอขอบคุณ
พัฒนาการอําเภอและเพื่อนรวมงาน  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแพว  ทุกคน  ที่ใหความ
ชวยเหลือในการเก็บรวมรวบขอมูลการวิจัย  และขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในเขต
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
 ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่สนับสนุน เปนกําลังใจ  และใหความชวยเหลือเปน
อยางดียิ่ง  ในการจัดทําวิทยานิพนธ  และขอขอบคุณเพื่อนๆ  พี่นองชาวจิตวิทยาชุมชนทุกคนที่ให
คําแนะนําชวยเหลือ  ทั้งในชวงของเวลาเรียนและในการทําวิทยานิพนธ 
 คุณคาและประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา มารดา 
คณาจารย    ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไวในที่นี้   ที่ทําใหผูวิจัยไดประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทท่ี 1 

                                              บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 จากอดีตถึงปจจุบันประเทศไทย มีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง และ   
มีความเจริญกาวหนาอยางเปนลําดับ   โดยกําหนดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
ฉบับที่ 1 เมื่อป 2504  จนถึงปจจุบันเขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10  ในป 
พ.ศ.2550  แตถึงแมประเทศไทยจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาอยางยาวนาน  แตปญหาหนึ่ง
ที่ไมสามารถแกไขใหหมดไปจากประเทศไทย  นั่นก็คือ   ปญหาความยากจนของประชาชน   การ
ดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  จึงเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในสมัยของ
นายกรัฐมนตรี  พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  ที่มุงเนนในการแกไขปญหาความยากจนของ
ประชาชน  ไดจัดตั้งเมื่อ ป พ.ศ.2544  โดยรัฐบาลไดจัดสรรเงินใหหมูบานและชุมชนเมือง แหงละ  
1  ลานบาท  ภายใตปรัชญาที่วา  เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน  โดยชุมชนเปนผู
กําหนดอนาคตและจัดการหมูบานและชุมชน  ดวยคุณคา/ภูมิปญญาของตนเอง  มีการเชื่อมโยง
กระบวนการการเรียนรูระหวางชุมชน ราชการ เอกชนและประชาชน  มีการเกื้อกูลประโยชนตอ
ผูดอยโอกาส  ตลอดจนมีการกระจายอํานาจใหทองถ่ินและพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง  สําหรับการลงทุนในการพัฒนาอาชีพ 
สรางงาน  สรางรายได  ลดรายจาย  บรรเทาเหตุจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน  หรือสําหรับนําไปสูการสราง
กองทุนสวัสดิการแกประชาชน  อีกทั้งเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบและการ
บริหารจัดการเงินทุนของตนเอง  มีการเสริมสรางกระบวนการเรียนรู   การพัฒนาความคิดริเร่ิม  
การแกไขปญหา  การเสริมสรางศักยภาพ   ตลอดจนสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันนําไปสูความ   
เข็มแข็งทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ  ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน   
 ในการบริหารจัดการกองทนุหมูบาน   อาศัยอํานาจระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ พ.ศ.2544 ระเบียบคณะกรรมการ      
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ วาดวยการจัดตั้งและบรหิารกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาต ิ  พ.ศ.2544  และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ  พ.ศ.2547 ในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีองคกรที่ทําหนาที่ในการ            
บริหารและสนับสนุนการดาํเนินงานกองทุนหมูบานอยูหลายระดับ        ตั้งแตระดับชาติจนถึงระดบั                           
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หมูบานและชุมชนเมือง  ซ่ึงไดแก  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   
คณะอนุกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด/ระดับอําเภอ  และ คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  นอกจากนี้ในปจจุบันยังมี
องคกรเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับตําบล  อําเภอ จังหวัด   ภาค  และ
ระดับประเทศ    ที่มาจากตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   ซ่ึงเปนองคกรภาค
ประชาชนที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   จะเห็นไดวาในการดําเนินงานกองทุนหมูบานมีหลายองคกรที่เกี่ยวของ   แตองคกรที่ 
สําคัญที่สุด  ไดแก คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ทั้งนี้  เพราะเปนองคกรที่มีหนาที่โดยตรงในการ
บริหารจัดการเงิน  1 ลานบาท ที่รัฐบาลไดจัดสรรให  รวมทั้งทรัพยสินอื่นๆของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง อันประกอบดวย  (1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   (2) เงินที่สมาชิกนํามาลงหุนหรือฝากไว
กับกองทุน    (3) เงินหรือทรัพยสินที่กองทุนไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข/ขอผูกมัดใดๆ       
(4)  ดอกผล  รายได  หรือประโยชนที่เกิดจากเงิน หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ   พ.ศ.2544   และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ   พ.ศ.2547  ซ่ึงแตละกองทุนจะมีคณะกรรมการกองทุนหมูบานจํานวน  9-15  
คน โดยมาจากการเลือกของสมาชิกกองทุนหมูบานนั้นๆ ในสัดสวนชายหญิงที่ใกลเคียงกัน  มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 2  ป  และดํารงตําแหนงไมเกินสองวาระติดตอกัน ยกเวนไดรับมติจากที่
ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนหมูบานตอ  และ
กรรมการผูนั้นมีความประสงคจะปฏิบัติหนาที่ตอไป  ใหมีสิทธิเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ตอไปจนครบวาระนั้นๆ   โดยมีหนาที่ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง พ.ศ.2547    

 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุนหมูบาน  มีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั่ว
ประเทศ  จํานวน 74,881  กองทุน    ปจจุบัน  มีจํานวน  77,508  กองทุน   สมาชิกกองทุนหมูบาน   
จํานวน 11,626,200    คน   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน  1.1   ลานคน      
จังหวัดสมุทรสาคร   มีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้งสิ้น  จํานวน 389  กองทุน  แบงเปน
กองทุนหมูบาน จํานวน  359 กองทุน  และกองทุนชุมชนเมือง จํานวน  50  กองทุน  (สํานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดสมุทรสาคร  2549)   สําหรับอําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร   มีกองทุนหมูบานทั้งสิ้น  จํานวน  97   กองทุน  เปนกองทุนหมูบานทั้งหมด  
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ไมมีกองทุนชุมชนเมือง   มีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน รวมท้ังสิ้น  จํานวน 1,113  คน 
(สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอบานแพว   2550) 

อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  มีพื้นที่ จํานวน 149,437  ไร  แบงการปกครอง
ออกเปน 12  ตําบล รวม  97  หมูบาน  มีครัวเรือนจํานวน  23,071  ครัวเรือน ประชากร จํานวน  
90,940  คน  แบงเปนชาย 44,129 คน หญิง 46,811 คน  ครัวเรือนมากกวารอยละ  85 ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร  (สํานักงานปกครองอําเภอบานแพว  2549)  ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนหมูบาน
จํานวน  97  กองทุน  ในระยะแรกของการจัดตั้งกองทุนหมูบาน  ถือไดวาเปนชวงของการเรียนรู    
มีหลายหนวยงานไดมีสวนรวมในการเตรียมความพรอมและใหความรูกับคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง  เชน  สถาบันการศึกษา  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  คลังจังหวัด   
สํานักงานพัฒนาชุมชน  เปนตน   ตอมาในระยะที่สองของการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  เปนชวง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ได
จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ  จัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน, จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการจัดตั้งเครือขายกองทุนหมูบานใน
ระดับตางๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  เพื่อไปสูระยะที่สาม คือระยะ
การสรางความเขมแข็งและยั่งยืน   

ในป พ.ศ.2546   และป  พ.ศ.2547  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ   ไดประเมินศักยภาพกองทุนหมูบาน โดยออกเปน  3  ระดับ ไดแก   ระดับ AAA (ระดับ
ศักยภาพสูง)   ระดับ AA (ระดับศักยภาพปานกลาง)   ระดับ A (ระดับศักยภาพต่ํา)  ซ่ึงกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองที่มีผลการประเมินอยูในระดับ  AAA  เมื่อป พ.ศ.2546  รัฐบาลไดจัดสรร
เงินทุนเพิ่มใหกับกองทุน ๆ ละ  100,000 บาท   สําหรับผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมูบานและ     
ชุมชนเมือง  ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   มีดังนี้ 

ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ.2547 ระดับการประเมิน 
กองทุนหมูบาน จํานวน(กองทนุ) รอยละ จํานวน(กองทนุ) รอยละ 
ระดับ  AAA 46 47.42 6 6.19 
ระดับ   AA 51 52.58 74 76.29 
ระดับ   A - - 17 17.52 

รวม 97 100 97 100 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแพว, “สรุปผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง”   2  กันยายน  2547. 
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จากขอมูลผลการประเมินกองทุนหมูบานดังกลาวจะเห็นไดวากองทุนหมูบานมีระดับ
ศักยภาพที่แตกตางกัน   และถาหากเปรียบเทียบกับผลการประเมิน  ระหวางป พ.ศ.2546 และ ป   
พ.ศ. 2547   ดูเสมือนวากองทุนหมูบานมีศักยภาพในการบริการจัดการลดลง  หรืออาจจะตีความได
วาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความสามารถในการบริหารจัดการลดลง  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตามบทบาทหนาที่มีประสิทธิภาพลดลง  แตทั้งนี้ในขอเท็จจริง
ไมสามารถเปรียบเทียบกันไดทั้งหมด  เนื่องจากตัวช้ีวัด ในป 2546 และ 2547  มีความแตกตางกนัใน
บางสวน   และวิธีการเก็บขอมูลเพื่อการประเมินก็มีความแตกตางกัน  และที่มองไดเห็นชัดอีก
ประการก็คือ จํานวนกองทุนหมูบานที่มีระดับศักยภาพสูง ในป  2546  เมื่อประเมินใน     ป 2547  มี
ระดับผลการประเมินลดลงเปนจํานวนมากจากเดิม จํานวน 46  กองทุน  ลดลงเหลือเพียงจํานวน 6  
กองทุน คิดเปนรอยละ  86.96  สวนกองทุนหมูบานสวนใหญจะมีศักยภาพในระดับปานกลาง   และ
ปรากฏวาในป  2547   มีกองทุนที่มีศักยภาพต่ํา จํานวนถึง  17 กองทุน คิดเปน    รอยละ  17.53   ซ่ึง
หากดูจากผลการประเมินดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีกองทุนหมูบานจํานวนมากที่สมควรจะตอง
ไดรับการเพิ่มศักยภาพ  และคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะตองไดรับการสงเสริมพัฒนาใหมีการ
ปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น  ซ่ึงหลังจากป พ.ศ.2547  จนถึงปจจุบันกองทุนหมูบาน อําเภอ  บานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ยังไมไดรับการประเมินผลการดําเนินงาน  

เมื่อป พ.ศ.2548   คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงมีผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาครเปนประธาน และ
พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาครเปนเลขานุการ  ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามและสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ทําหนาที่ติดตาม/สนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานในทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรสาคร  ผลจากการติดตาม/สนับสนุนพบวามีปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงานทั้งในดานคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  และดานสมาชิกกองทุน
หมูบาน   (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร  2548 : 33-34 )   กลาวคือคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานบางแหงไมไดบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ  แตดําเนินการเฉพาะประธาน 
เลขานุการ และเหรัญญิก   บางกองทุนดําเนินการคนเดียว   ไมมีการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
หรือประชุมนอยครั้ง   ทําใหขาดการประชาสัมพันธใหสมาชิกไดทราบความเคลื่อนไหว  
คณะกรรมการกองทุนขาดความรับผิดชอบ   คณะกรรมการบางคนทุจริต/ยักยอกเงินกองทุน   ขาด
ความนาเชื่อถือ   อีกทั้งไมไดมีการจัดทําบัญชี  หรือปดงบดุล  หรือทําแตไมถูกตองเปนปจจุบัน  
รวมทั้งมีการปลอยเงินกูโดยไมไดตรวจสอบความเปนไปไดของโครงการที่สมาชิกขอกู   
คณะกรรมการกองทุนเบื่อหนายตอการทวงเงินกูจากสมาชิกที่ผิดนัด  และในสวนของสมาชิก
กองทุนบางแหงขาดความรวมมือในการเขารวมประชุมสามัญประจําป  การใชเงินกูไมตรงตาม
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วัตถุประสงคที่ขอกู   การไมสงคืนเงินกูตามกําหนดในสัญญา   หรือไมมาติดตอกรรมการเพื่อขอ
ผอนผัน/ประนอมหนี้     บางแหงยังรวมตัวกันไมสงใชคืนเงินกูกองทุน  หรือรวมกับคณะกรรมการ
บางคนปลอยขาววาเปนเงินที่รัฐบาลใหฟรี ไมตองสงคืน  เปนตน 

   จากขอมูลผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานดังกลาว  จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเกิดจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไมไดปฏิบัติตามระเบียบกองทุน
หมูบานและมีพฤติกรรมที่ไมซ่ือสัตยสุจริต  มีการฉอโกง  ซ่ึงสงผลทําใหเกิดความเสียหายตอ
กองทุนหมูบานทั้งในสวนของภาครัฐและชุมชน  กลาวคือถาเกิดการทุจริต   รัฐจะเกิดความสูญเสีย
เงินงบประมาณ   สวนชุมชนจะทําใหเกิดปญหาความขัดแยง  ขาดความเปนธรรม   ขาดจิตสํานึกใน
การดูแลทรัพยสินของชุมชน  และอาจทําใหกระทบถึงเงินทุนอื่นๆที่มีอยูในชุมชนไดอีกดวย เชน 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน  เปนตน  รวมท้ังไมสามารถ
ที่จะบรรลุตามวัตถุประสงคหรือปรัชญาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได   แตทั้งนี้ 
ไมไดหมายความวากองทุนหมูบานทุกแหงจะมีปญหาในการดําเนินงาน  เพราะยังมีกองทุนหมูบาน
อีกจํานวนมากที่คณะกรรมการกองทุนมีการปฏิบัติงานที่ดี  มีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจากผลการประเมินกองทุนหมูบานในป  พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2547   จะเห็นไดวาผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะมีความแตกตางกัน บางกองทุนมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี บางกองทุนอยูในระดับปานกลาง และบางกองทุนมีผลการปฏิบัติงานไมดี  ตองมีการ
ปรับปรุงพัฒนา  สวนจะมีสาเหตุ ปจจัยอะไรบางที่สงผลใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่ตางกันนั้น  เปนสิ่งที่นาสนใจควรแกการศึกษาเปนอยางยิ่ง  เนื่องจาก
การดําเนินงานกองทุนหมูบานนั้นเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจํานวนมาก   ซ่ึงถาหาก
ทราบสาเหตุปจจัย   ก็จะทําใหหนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของสามารถใชเปนขอมูลเพื่อหาวิธีการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาในการดําเนินงาน  หรือใชในการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน   เพื่อใหมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ   สามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  และปรัชญาของโครงการกองทุนหมูบานตอไป        
  ผลจากการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานที่ผานมา  พบวา
มีสาเหตุปจจัยหลายประการที่ทําใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความแตกตางกัน  รวมทั้งมี
ผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานที่ตางกัน เชน   ดาริสา  วรสันต  (2545 : บทคัดยอ) ไดประเมินผล
กองทุนหมูบานดอนกระทือ  หมูที่ 1 ตําบลสวนสม อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   พบวาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการอยูในระดับปานกลาง และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
กองทุนหมูบาน   ปจจัยที่สงผลทางบวก ไดแก ความตองการเงินทุนของสมาชิกและความสามารถ
ของคณะกรรมการ ความเขมแข็งพื้นฐานของหมูบาน   สวนปจจัยดานลบ  ไดแก  กรรมการบางคน
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ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนเองไดและผูกูบางรายขาดความรูความเขาใจในหลักการและระเบียบ
กองทุนหมูบาน  และขาดเครือขายการเรียนรูระหวางกันทุกระดับอยางถาวร   สวน  ธีรพงศ            
จงประเสริฐ  (2545 : 70-75)  ไดประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานคลองแพวเจริญสุข  หมูที่  13  
ตําบลหลักสาม  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร ผลการประเมินพบวาผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวกับการบริหารในภาพรวมคณะกรรมการขาดความรับผิดชอบตอหนาที่   มีปจจัยทางบวก  คือ 
เปนนโยบายที่ปฏิบัติไดจริง    สมาชิก/ผูนําชุมชน/เจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการจัดตั้ง  และผูนํา
มีศักยภาพ  สวนปจจัยทางลบ คือ  สมาชิกขาดความรูความเขาใจในการเขียนโครงการและมี
ความรูสึกตอกรรมการในทางลบ ซ่ึงสอดคลองกับ วัชรศักดิ์  หรุนทะเล  (2548 : บทคัดยอ)  ได
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีหมูบานในเขตอําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี  พบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมี
ประสิทธิภาพในการบริหารในระดับปานกลาง    ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 4 ปจจัย  ไดแก ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  การไดรับการ
ประชุมชี้แจงหรือฝกอบรม และประสบการณจากกองทุนอื่นๆมากอน ของกรรมการกองทุน
หมูบาน ปญหาอุปสรรคในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่สําคัญ คือ กรรมการ
กองทุนหมูบานบางกองทุนไมปฏิบัติตามบทบาทหนาที่  และไมศึกษาระเบียบเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติ  ไมมีการติดตามผลการใชเงินกูของสมาชิก  สมาชิกไมใหความรวมมือในการประชุม
ปรึกษาหารือ  ไมชําระเงินคืนตามกําหนดสัญญา  และสมาชิกนําเงินกูไปใชไมตรงตามโครงการที่
ขอกู    

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานสิ่งที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก 
คือ คณะกรรมการจะตองมีความรูความเขาใจในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544   
และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2547    รวมถึง
ระเบียบขอบังคับตางๆของกองทุน   จึงจะทําใหการบริหารจัดการกองทุนเปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  สามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได    การดําเนินงานกองทุนหมูบานในระยะแรกเมื่อป 2544    ซ่ึง
ถือเปนระยะของการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ  เปนระยะที่คณะกรรมการมีปญหาในการ
ดําเนินงานเปนอยางมาก  เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในระเบียบกองทุน และทางราชการโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการจัดทําระเบียบ   คูมือการปฏิบัติงาน  มีการประชาสัมพันธ   ตลอดจน
ฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการกองทุน ศิริรัตน  ไพสมบูรณ (2547 : บทคัดยอ) ไดประเมินผล
การดําเนินงานกองทุนหมูบานชุมชนเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดตรัง  พบวา  คณะกรรมการสวนใหญ
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มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการระดับปานกลาง  ระดับการมีสวนรวมปานกลาง  และ
พบวาปญหาในการดําเนินงานที่พบมากที่สุด ไดแก คณะกรรมการขาดความรูความเขาใจในการ
จัดทําบัญชี  และไมไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณและครุภัณฑจากหนวยงานที่เกี่ยวของ   ซ่ึงตาง
จาก อุทุมพร  ฉลาดรอบ (2545  :  บทคัดยอ)  ที่ไดประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร พบวาคณะกรรมการกองทุนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับมาก มีผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการผานเกณฑการประเมิน   และพบวาปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  คือคณะกรรมการกองทุนบางสวนไมมีความเขาใจในระเบียบ
กองทุน และยังไมมีความเสียสละในการปฏิบัติงานเทาที่ควร  

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ในการที่จะทําใหการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้น    นอกจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะตองเปน
ผูที่มีความรูความเขาใจ การดําเนินงานหรือการบริหารจัดการกองทุนหมูบานแลว   และเปนผูที่มี
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  กลาวคือถาบุคคลเชื่อวาตนเองมีความสามารถอยางไร ก็จะ
แสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา  คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ  
ไมทอถอย  และจะประสบความสําเร็จในที่สุด (Evans 1989, อางถึงใน  สมโภชน    เอ่ียมสุภาษิต 
2539 : 58 )  ซ่ึงสอดคลองกับ  วิลาสลักษณ  ชัววัลลี  (อางถึง ในดวงพร  ศุภพิชน 2544 : 13)  ที่กลาว
วาความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคล  โดยบุคคลที่มีความเชือ่
แหงประสิทธิภาพในตนเองสูง จะมีความเพียรพยายามและความกระตือรือรนในการทํางานให
สําเร็จ  และมีความคาดหวังในความสําเร็จของงานสูงไปดวย   นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุน
หมูบานยังตองเปนผูที่มีความซื่อสัตย  สุจริต  มีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของตนเอง  มีความ
ยุติธรรม  โปรงใส   ไมฉอโกง  จึงจะทําใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานเปนไปอยางดวยความ
ถูกตองเรียบรอยเกิดประโยชนสูงสุดทั้งภาครัฐ   ภาคประชาชน และสังคมสวนรวม  สุเมธ  ตันติเวช
กุล (2549 : ออนไลน ) ไดกลาวในการปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการ
พัฒนามนุษย”  วาทํางานเกงอยางเดียวไมได  ตองมีคุณธรรม ตองรูจักอดกลั้น อดออม ละเวนความ
ช่ัว  และตองมีระเบียบวินัย  สติรอบคอบ เสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต  ตรงตอเวลา ตองมีกฎเกณฑกติกา 
และจรรยาบรรณในการทํางาน  

     การดําเนินงานกองทุนหมูบานเปนกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชน จะตองเปนผูบริหาร
จัดการกองทุนดวยตนเอง   ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตละแหงมีความรูความเขาใจ และมี
ความสามารถที่แตกตางกัน   หนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน  เชน  สํานักงานกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ    กรมการพัฒนาชุมชน  สถาบันอุดมศึกษา  ธนาคารของรัฐ  เครือขายกองทุน
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หมูบาน  รวมทั้งผูนําชุมชน  ควรจะมีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะสนับสนุน
ในเรื่องของความรูดานระเบียบ   ดานการบริหารจัดการ หรืออ่ืนๆ  จากการศึกษาการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานของ  กาญจนา  รัตนปยะพร (2545 : บทคัดยอ)  ซ่ึงไดทําการประเมินกองทุน
หมูบานสองใน  หมูที่  8   ตําบลหนองสองหอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา ปจจัย
ทางบวก ที่สงผลดีตอการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ไดแก  การใหความรูของเจาหนาที่ของรฐั  และ   
สุเมธ    รักสนธิกุล ( 2545 : บทคัดยอ )  ที่ไดประเมินกองทุนหมูบานทานัด(ป 37) หมูที่ 1   ตําบล
หนองสองหอง  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   พบวา ปจจัยดานบวกที่สงดีตอการดําเนินงาน 
ไดแก  ความตองการเงินทุนของสมาชิก  มีผูนําชุมชน  กรรมการกองทุนและเจาหนาที่ที่เขมแข็ง  ซ่ึง
สอดคลองกับ   ดุจดาว   อํานวยทรัพย  (2545 : 85-86)  ที่ไดประเมินโครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง กรณีศึกษาบานทุงประชาพัฒนา  หมูที่  14  ตําบลทัพหลวง   อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม   พบวาการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค   แตประชาชนยังไมสามารถพึ่งตนเองได
ทั้งหมด ยังตองอาศัยความรวมมือและคําแนะนําจากองคกรตางๆ   และหนวยงานของรัฐไดเขามา
ใหความรูและคําแนะนําตางๆ 
 สรุปไดวากองทุนหมูบานเปนกิจกรรมที่รัฐบาลไดจัดสรรเงิน 1 ลานบาท ใหกับหมูบาน/
ชุมชน และใหคนในหมูบาน/ชุมชนไดมีการบริหารจัดการกันเอง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูในการ
บริหารจัดการทุนของชุมชน  มีการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน รวมทั้งเปนกิจกรรมที่จะกอใหเกิด
ความรักความสามัคคี   เอื้ออาทรขึ้นในชุมชน ในอันนําไปสูชุมชนที่เขมแข็งพึ่งตนเองได   ดังนั้น 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดส่ิงตางๆที่กลาว
มาขางตน  ซ่ึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะมีประสิทธิภาพหรือไมอยางไร
นั้น  ยอมขึ้นอยูกับหลายภาคสวน   ทั้งในสวนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเอง  สมาชิก และ
เจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐ   หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของอื่นๆ   แตทั้งผูที่มีสวนสําคัญที่สุดในการ
บริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นก็คือคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ซ่ึงเปน
ผูปฏิบัติงานในการบริหารจัดการกองทุนแตละกองทุนนั่นเอง  และการที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานมีการปฏิบัติงานตางกัน  นาจะมาจากหลายสาเหตุปจจัยเชนกัน  ซ่ึงเปนสิ่งที่นาสนใจ 
ทําการศึกษาอยางยิ่ง   จากความสําคัญของปญหาและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่กลาว
มาขางตน  ผูวิจัยมีความสนใจจะทําการศึกษา  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  และ แรงสนับสนุนทางสังคม   วาเปน
ปจจัยที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ในเขตอําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร   หรือไม   อยางไร   โดยทําการศึกษาจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปใชประโยชนในการปองกันหรือลดการเกิดปญหาในการ
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ดําเนินงานกองทุนหมูบานและใชเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพใหกับคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน   เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและปรัชญาของ
กองทุนหมูบาน เกิดประโยชนตอประชาชนในแตละหมูบานตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 1.เพื่อศึกษาระดับ  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหง
ตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม   และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอ       
บานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   จําแนกตามเพศ   อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ   ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง  และสถานภาพกรรมการ 

3. เพื่อศึกษาวา  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน      
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  และแรงสนับสนุนทางสังคม    เปนปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   

ปญหาการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยกําหนดปญหาการวิจัยไว   ดังนี้ 
  1. ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงาน   และแรงสนับสนุนทางสังคม  ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอ  
บานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   อยูในระดับใด 

    2.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มี  เพศ  อายุ   ระดับการศึกษา ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง  สถานภาพกรรมการ  ตางกัน  มีการปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน   แตกตางกันหรือไม  อยางไร 

3.  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงาน   และแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือไม   อยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยไว  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีเพศตางกัน   มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุตางกัน    มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
3. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
4. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาชีพตางกัน   มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
5.คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน   มีการปฏิบัติงาน    

แตกตางกัน 
6.คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีสถานภาพกรรมการตางกัน   มีการปฏิบัติงาน        

แตกตางกัน 
7. ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตย

สุจริตในการปฏิบัติงาน  และแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน    

 ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน  ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   โดยมีขอบเขตการวิจัย  ดังนี้ 
1. ขอบเขตดานประชากร  

     ประชากรที่ทําการศึกษา   ไดแก  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน    ในเขตอําเภอบานแพว   
จังหวัดสมุทรสาคร   จํานวน  97  กองทุน  รวม 1,113   คน  แยกเปนเพศชาย จํานวน 756  คน  เปน
เพศหญิง  357  คน  (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแพว : 2550)  

     2.ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาวิจัยเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ในเขตอําเภอ      
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ประชากรที่ทําการศึกษา   ไดแก  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน    
ในเขตอําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   จํานวน  97  กองทุน  รวม 1,113   คน  แยกเปนเพศ
ชาย จํานวน 756  คน  เปนเพศหญิง  357  คน ประชากรที่ทําการศึกษา   ไดแก  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน    ในเขตอําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   จํานวน  97  กองทุน  รวม 1,113   
คน  แยกเปนเพศชาย จํานวน 756  คน  เปนเพศหญิง  357  คน กําหนดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณ
ใชสูตรของยามาเน   (Yamane/ : 1967,  อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 284)  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น   รอยละ 95%  ยอมใหคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5  และ สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ
หลายขั้นตอน ( Multi - Stage  Random  Sampling)     
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   3. ขอบเขตดานตัวแปร 
   ตัวแปรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้   มีดังนี้ 
  3.1 ตัวแปรอิสระ   แบงออกเปน 

3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก   เพศ   อายุ    ระดับการศึกษา   
                                                          อาชีพ  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  สถานภาพกรรมการ 

3.1.2  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  
3.1.3  ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแหงตน    
3.1.4  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1.5  แรงสนับสนุนทางสังคม  

   3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

คํานิยามศัพท 
 1.กองทุนหมูบาน  หมายถึง  กองทุนหมูบานที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    
วาดวยคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2544  และไดรับ
เงินจัดสรรจากรัฐบาล  1 ลาน   ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
  2.คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หมายถึง ผูที่ไดรับเลือกจากสมาชิกกองทุนหมูบาน  
จํานวน 9-15 คน  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2  ป  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ     วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
พ.ศ. 2544   และแกไขเพิ่ม  ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
          3. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   หมายถึง   คณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  มีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กําหนด
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544  และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   พ.ศ.2547   ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  3 ดาน   ดังนี้    
  3.1 ดานการบริหาร  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการจัดทํา
แผนการดําเนินงานและปฏิบัติตามแผน  มีการจัดทําทะเบียน/บัญชี เชน บัญชี-รับจาย งบดุล  
ทะเบียนขอมูลการประกอบอาชีพหรือเงินทุนในชุมชน   มีการรับฝากเงินออมจากสมาชิก   มีการ
พิจารณาเงินกู  ใหคําปรึกษาแนะนําที่เปนประโยชนกับสมาชิก  มีการติดตามชวยเหลือและเรงรัด
หนี้   มีการจัดสรรผลกําไรประจําป      
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3.2  ดานการประชาสัมพันธ     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานได 
มีการการประชาสัมพันธการดําเนินงานกองทุนหมูบาน โดยการทําเปนหนังสือ  หรือ  แจงในที่
ประชุม หรือติดปายประชาสัมพันธ   หรือ   มีการประชาสัมพันธผานสื่ออ่ืนๆ เชน   หอกระจายขาว
เสียงตามสาย   เปนตน 

3.3  ดานการตรวจสอบ    หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการ 
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  และทรัพยสินของกองทุน  และสรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปรายงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานชุมชนเมืองแหงชาติ     

4. ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมูบานในเขต
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  มีความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ   วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544  และ
แกไขเพิ่มเติม   และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ    พ .ศ .2547  
ประกอบดวย  4  หมวด  คือ  หมวด 5  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   หมวด  6  
กองทุนและสมาชิกกองทุน  หมวด  7  การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  และหมวด 8  
การทําบัญชีและการตรวจสอบ 
 5. ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   หมายถึง  การที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานเชื่อ
วาตนเองวาจะสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานไดสําเร็จ  เมื่อมี
ปญหาอุปสรรคก็มีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถที่จะแกไขใหสําเร็จลุลวงได  และคาดหวังวาเมื่อ
ตนเองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนอยางเต็มความสามารถแลว  จะทําให
กองทุนหมูบานมีประสิทธิภาพ  และเปนประโยชนกับสมาชิกกองทุนหมูบาน 
 6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ปฏิบัติงานอยางถูกตองตามระเบียบขอบังคับ   มีความรับผิดชอบตอหนาที่   มีความซื่อตรงทั้งตอ
ตนเองและสมาชิก  โปรงใส  ไมคดโกง  ไมแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง  และ
มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม 
  7. แรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนจากผูที่มีสวนที่เกี่ยวของ  ไดแก   สมาชิกกองทุนหมูบาน  คณะกรรมการเครือขายกองทุน
หมูบานระดับตําบล/ระดับอําเภอ/จังหวัด   เจาหนาที่พัฒนาชุมชน  เจาหนาที่ธนาคาร  ในการ
สนับสนุน ใหคําแนะนํา   ใหคําปรึกษา  ใหการชวยเหลือ  ใหความรู  ใหกําลังใจ   ใหขอมูลขาวสาร  
ใหงบประมาณ    เปนตน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดทราบระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  

จังหวัดสมุทรสาคร 
2. ไดทราบปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เพื่อ

นําไปใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดตรงกับขอเท็จจริง 
3.  สามารถนําขอมูลจากการศึกษาวิจัยเสนอหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ

สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  เพื่อไปใชในการวางแผนพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพแก
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ใหมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตอไป                                       
 4. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอคนพบจากงานวิจัย   ไปใชในการพัฒนาบุคคลากร 
เพื่อใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษา คนควาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อ
สนับสนุนแนวคิดในการวิจัยดังกลาว โดยไดนําเสนอตามประเด็น  ดังนี้ 
  1. แนวคิด ระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. แนวคิด  เกี่ยวกับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
3. แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ               
4. แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  และงานวิจัยที่ 

เกี่ยวของ  
5. แนวคิด  เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม  และงานวิจัยเกี่ยวของ  

1. แนวคิด  ระเบียบ  เก่ียวกับการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   และงานวิจัยท่ี 
        เก่ียวของ 

1.1 แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมูบาน 
โครงการกองทุนหมูบานเปนโครงการที่ รัฐบาลมุงแกไขปญหาความยากจนของ

ประชาชนโดยใชคนเปนศูนยกลาง  ดวยการสงเสริมและสรางโอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพ 
และสรางรายไดใหกับประชาชน   เพื่อนําไปสูความเข็มแข็งในดานเศรษฐกิจและสังคมในระดับ 
รากหญาครอบคลุมทั่วประเทศ  (สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 2545 : 76-77) เร่ิม
ดําเนินการเมื่อป  พ.ศ.2544    ซ่ึงบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไดรับเลือกจาก
สมาชิกกองทุนหมูบาน  จํานวน 9-15 คน  ปฏิบัติงานภายใตระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2544  และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง พ.ศ.2547    โดยมีปรัชญาและวัตถุประสงคดังนี้  

ปรัชญากองทุนหมูบาน  
1) เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน 
2) ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญหา

ของตนเอง 
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3) เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 
4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
5) กระจายอํานาจใหทองถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงคของกองทุนหมูบาน 
1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง  สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา

อาชีพ  สรางงาน  สรางรายได  หรือเพิ่มรายได  ลดรายจาย  บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน  
และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบาน หรือชุมชน 

2) สรางเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง  ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ 
และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

3) เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรู  
สรางและพัฒนาความคิดร่ิเร่ิมเพื่อแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ  เสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต 

5) เกิดศักยภาพ/ความเข็มแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม  ของประชาชนในหมูบาน
และชุมชนเมือง   

1.2   ความหมายของการปฏิบัติงาน (Performance) 
                เกสเซล และกูบา  (Getzels and Guba  1957  : 176,  อางถึงในสมศักดิ์  สมบูรณ 2546 : 
91) กลาววา  การดําเนินงานขององคกรใดก็ตาม  ถาใหงานดําเนินไปดวยความเหมาะสมและไดผล  
บุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานนั้นทุกคนตองมีความเห็นสอดคลองกันในการกําหนดบทบาท
และหนาที่รับผิดชอบใหผูปฏิบัติงาน   ซ่ึงดํารงตําแหนงแตละตําแหนงในองคกรนั้นๆรับไปปฏิบัติ
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการปฏิบัติงานจะดําเนินไปดวยดีก็ตอเมื่อไมตองเผชิญกับสถานการณ               
ที่ผูเกี่ยวของกับฝายใดก็ตามมีความคิดเห็นขัดแยงกันในการที่จะกําหนดหรือนึกคิด  หรือคาดคะเน 
ใหผูปฏิบัติทําอะไร  นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีผลรวมของความสัมพันธระหวาง                    
1)  วัฒนธรรมประเพณีและความปรารถนาของสังคมที่ผูนั้นดํารงตําแหนง    2) ลักษณะขององคกร
ที่ผูนั้นดํารงตําแหนง  3) ตัวบุคคล   บุคลิกภาพ และความตองการหรือความจําเปนเฉพาะตัวของแต
ละบุคคล 

   ปทุมพร  สุขอาษา  (2546 :14)  ไดใหความหมายวา  การปฏิบัติงาน หมายถึง การที่
บุคคลทํางานตามตําแหนง  ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตนอยางเต็มความสามารถ  เพื่อให
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เกิดผลสําเร็จตามหนาที่ที่แตละกลุม แตละองคกรไดกําหนด   และตรงกับความตองการของบุคคลที่
เกี่ยวของดวย 
 กูด (Good 1973  : 414)  ไดใหความหมายของการปฏิบัติงานวา  การปฏิบัติงาน หมายถึง 
การทํางานอยางเต็มความสามารถเพื่อผลสําเร็จอยางดีที่สุดของงาน 

บลูมและคณะ (Broom et al , อางถึงในรุงทิพย  มั่นคง 2543 :18) การปฏิบัติงาน 
หมายถึง  การกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา  เปนความสามารถโดยอาศัยความรู  ความเขาใจ
มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวันและแกไขปญหาตางๆ ในสถานการณจริงไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

ธงชัย  สันติวงษ (2536 : 68)  การปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทํากิจกรรมในความ
รับผิดชอบใหประสบผลสําเร็จ 

ศิริพร  พงศศรีโรจน (2536  : 79)  ไดสรุปวาวิธีการปฏิบัติงานนั้นควรจะมีความแนนอน
มั่นคง  จะเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อมีเหตุการณมากระทบตอการดําเนินงานที่เกิดขึ้นเทานั้น  เชน  เกิด
วิกฤติการณ  เกิดเหตุฉุกเฉิน  หรือแกไขใหเหมาะสมตามสถานการณช่ัวคราว  จึงอาจกลาวไดวาแม
วิธีการปฏิบัติงานจะตองมั่นคงแตจะตองยืดหยุนไดบาง  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามการที่จะกําหนดวิธีการปฏิบัติงานใหมั่นคงไดยอมมีวัตถุประสงคที่
แนนอนดวย 

1.3 องคประกอบของการปฏิบัตงิาน 
เชอรเมอฮอน,ฮันแตน และออสบอน (Schemerhom ,Huntand and Osbon  1988,  อางถึง

ใน  สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธ์ิ  2539 : 24-25)  กลาววา   การปฏิบัติงานของบุคคลขึ้นอยูกับ
องคประกอบ  ดังนี้  คือ 

1. คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล (Individual  Attributes ) หมายถึง  ความรู ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน กลาวคือ  
คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลตองเหมาะสมกับงานนั้น  จึงสงผลใหเกิดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีได 

2. ความพยายามในการทํางานของบุคคล (Work Effort ) หมายถึง  ความตั้งใจ เต็มใจ
ของบุคคลตองานที่ปฏิบัติอยู  ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความยินดีที่จะปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แรงจูงใจในการทํางาน  หากบุคคลมีแรงจูงใจก็พยายามทํางานนั้นใหประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง 

3.การสนับสนุนจากองคการ  (Organization Support)  หมายถึง  คาตอบแทน  วัสดุ
อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติงาน   การไดรับการนิเทศ  การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ยุติธรรม  และการบริหารแบบมีสวนรวม   รวมทั้งการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ส่ิง
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ตางๆเหลานี้จะมีความสัมพันธกับโอกาสที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคลดวย  จึงจะทําให
บุคคลปฏิบัติงานไดดี 

ออรแกนและเบทแมน (Organ and Batemane 1986, อางถึงในสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒน-
พิสุทธิ์  2539 : 24-25)  กลาวถึงองคประกอบพื้นฐานที่จําเปนตอการปฏิบัติงานไว  ดังนี้ 

1. งาน( task) ประกอบดวยวิธีการ  วัสดุอุปกรณที่ใชการปฏิบัติงาน 
2. แรงจูงใจ (motivation) เปรียบเสมือนจุดยืนและความตั้งใจของบุคคลที่จะปฏิบัติงาน

ใหไดคุณภาพในระดับหนึ่งตามลักษณะงานนั้นๆ 
3. ความพยายาม (effort)  เปนผลของแรงจูงใจที่เกิดขึ้น  เพื่อใหการปฏิบัติงานไดประสบ

ผลสําเร็จ 
4. ความสามารถ (ability) เกิดขึ้นจากการฝกหัดหรือประสบการณจากการปฏิบัติ รวมกับ

ความถนัดสวนบุคคลที่เอื้อตอการปฏิบัติงานนั้น 
5. สภาพแวดลอม (environment)  เปนลักษณะทางกายภาพในองคการ ไดแก  แสง  เสียง  

ผูรวมงาน  ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงาน 
6. การรับรูตอบทบาท (role perception) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่จะรับรูถึง

หนาที่ความรับผิดชอบของตนเองตอการปฏิบัติงาน 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ (2521 : 225)  กลาววา  พฤติกรรมการทํางานของมนุษย (Job 

Performance ) ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญสองประการ   คือ แรงจูงใจ(Motivation)  และ
ความสามารถ (Ability)  แรงจูงใจในการทํางานของมนุษยขึ้นอยูกับความตองการของบุคคล  ซ่ึง
เปนผลจากสภาพทางกาย (Physical Conditions)  ไดแก  ความหิว  ความกระหาย  เปนตน และ
สภาพทางสังคมที่บุคคลอาศัยอยู ( Social Conditions) ไดแก การมีช่ือเสียง  การไดรับการยอมรับ
จากสังคม  ตําแหนงหนาที่การงาน เปนตน  สวนความสามารถในการทํางานของมนุษยเปนผลมา
จากความสามารถทางสมอง  ประสบการณ  การศึกษาและการฝกอบรม 

สมยศ  นาวีการ (2525 :142)  กลาววา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคคลมี  4  
ปจจัย  ดังนี้ 

1. ปจจัยทางดานสถานการณ (Stuation  Factors ) ประกอบดวย 
  1.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน  โดยที่ผูบริหารจะมีอิทธิพลโดยตรงตอการ

ปฏิบัติงาน 
  1.2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  18 

2. การรับรูทางดานบทบาท (Role Perception)  หมายถึง  แนวทางที่บุคคลใหความหมาย
งานของเขา  ประเภทของกําลังความพยายามที่เขาเชื่อวามีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.ความสามารถและทักษะ(Ability and Skills ) โดยมีความสามารถเปนลักษณะของ
บุคคล   และทักษะ  หมายถึง ระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอยาง   ความสามารถจะมี
ความสัมพันธกับทักษะ   บุคคลที่มีความสามารถเบื้องตนเฉพาะอยางจะเรียนรูทักษะที่เกี่ยวพันได
ดีกวา 

4.กระบวนการจูงใจ  (The Motivation Process ) เปนปจจัยอยางที่สามที่เปนตัว
กําหนดการปฏิบัติงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

สรุปไดวา  การปฏิบัติงาน  หมายถึง  การที่บุคคลไดทํางานจริงตามบทบาทที่กําหนดตาม
ตําแหนงหนาที่ที่ตนเองดํารงอยู  เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่องคการนั้นกําหนดไว 

1.4  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
   การดําเนินงานกองทุนหมูบานจะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแคไหนยอมขึ้นอยูกับการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนสําคัญ   ซ่ึงผลที่เกิดจากการดําเนินงานกองทุน
หมูบานเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับคนในชุมชนจํานวนมาก   การที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการ
บริหารจัดการหรือปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพยอมสงผลดีตอคนในชุมชน สามารถทําใหคนใน
ชุมชนเกิดวามรักความสามัคคี    มีความเอื้ออาทรตอกัน  แตถาหากคณะกรรมการกองทุนมีการ
ปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามระเบียบหรือขาดประสิทธิภาพก็อาจกอใหเกิดปญหาขึ้นในชุมชนได
เชนกัน เชน ปญหาความขัดแยง    ปญหาขาดความเปนธรรม   ปญหาสัมพันธภาพของคนในชุมชน  
เปนตน   ดังนั้น  การศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเปนที่ส่ิงนาสนใจควรแก
การศึกษา   ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบขอมูลและใชเปนประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพแก
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ เปนไปอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพตอไป 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อยูภายใตระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544   และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ  พ.ศ.2547   ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะนําเสนอเฉพาะระเบียบที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ดังนี้ 
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หมวด  5 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ขอ 16  “ ใหกองทุนหมูบานแตละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนจํานวนไมนอยกวาเกา
คนแตไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งกันเองโดยสมาชิก จากบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน เปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชน
เมืองและตองมีคุณสมบัติตามขอ  17  

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานนั้น  ควรคํานึงถึงสัดสวนชายและหญิงใน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

หลักเกณฑและวิ ธีการในการคัด เลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบ านนั้น  ให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานออกระเบียบ ขอบังคับกองทุนตามมติของที่ประชุมสมาชิก  โดย
คํานึงถึงหลักศาสนา  วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ของแตละหมูบานหรือชุมชนเมือง” 

ขอ 17 กรรมการกองทุนตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังนี้ 
(1)  เปนผูที่มีช่ืออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบานติดตอกันเปนเวลาไมนอย

กวาสองป  กอนวันที่ไดรับเลือกเปนกรรมการกองทุน 
(2)  เปนผูที่บรรลุนิติภาวะ  โดยมีอายุยี่สิบปบริบูรณ 
(3)  ปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีสวนรวมในกิจกรรม

ชุมชน  ไมติดการพนัน  ไมเกี่ยวของยาเสพติด และไมมีประวัติเสียทางดานการเงิน  ตลอดจนยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

(4)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือเสมือนคนไรความสามารถ 
(5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
(6)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด  แตรอการกําหนดโทษหรือรอลงโทษใน

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย ยกเวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย และ
ความผิดฐานบุกรุก 

(7)   ไมเคยถูกใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากราชการ  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  เพราทุจริตตอหนาที่หรือสรางความเสียหายอยาง
รายแรงทางราชการ  องคกร หรือหนวยงานที่สังกัด 

(8) ไมเปนผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เสียสิทธิตามมาตรา  68  วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

(9) ไมเปนผูที่เคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบานตามขอ 20(3) และ(4) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  20 

 ขอ 18  คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังนี้                     
(1) บริหารกองทุนหมูบาน  รวมทั้งตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล และจัดสรรดอกผล  รายได

หรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน  หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน 
(2) ออกประกาศ  ระเบียบหรือขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 
(3) จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบาน  หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 
(4) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 
(5) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุน   ตามประกาศที่คณะกรรมการกําหนด 
(6) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิก หรือกองทุนหมูบานอื่นตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
(7) ทํานิติกรรม สัญญา  หรือดําเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน 
(8) จัดทําบัญชีของกองทุน ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
(9)  สํารวจ  จัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  อุตสาหกรรมในครัวเรือนและ

วิสาหกิจชุมชน  ในเขตพื้นที่หมูบานหรือชุมชนเมือง  ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(10) พิจารณาดําเนินการใดๆ เพื่อสวัสดิภาพ  สวัสดิการ  หรือประโยชนสวนรวมอื่นใด
ของสมาชิกกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง  

(11) ดําเนินการอื่นใด เพื่อใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลวในหมูบาน
หรือชุมชนเมือง 

(12)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 
(13)  รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค  รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุน

หมูบานใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   ตลอดจนรายงานเรื่องดังกลาวใหสมาชิก 
ทราบตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(14) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม ระเบียบ ขอบังคับ  หรือคําส่ังตามที่คณะกรรมการ
กําหนดหรือมอบหมาย 
 ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน  ที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
ซ่ึงไดรับเลือกตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  ฉบับที่ 4  พ.ศ.2545  หมวด 5  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  ดังนี้  

ขอ  19  กรรมการกองทุนหมูบานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  
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  ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมูบานพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหคณะกรรมการกองทุน
ประกอบดวยคณะกรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยู และใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการ
คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในขอ 16   ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 
               กรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับคัดเลือกอีกได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได 

และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5  พ.ศ. 2545  ขอ  5  ใหเพิ่มเติมขอความตอไปนี้  เปนขอ 19  
ทวิ 

“ขอ 19 ทวิ ในกรณีที่กรรมการกองทุนซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  แตไดรับมติจากที่
ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนตอ  และมีความประสงค
ที่จะปฏิบัติงานตอไป  ใหมีสิทธิเปนกรรมการกองทุนตอไปตามวาระ  สวนจํานวนคณะกรรมการ
กองทุนที่ยังขาดอยูใหสมาชิกคัดเลือกจากผูสมัครคัดเลือกตามจํานวนที่เหลือ  ใหกองทุนจัดทํา
รายงานการประชุมและเสนอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอทราบ” 

ขอ 20 นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการกองทุนหมูบานพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะกรรมการกองทุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยู 
(4) ที่ประชุมสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด 
(5) มีลักษณะตองหามตามขอ 17(4) (5) (6) และ(7) 
(6) คณะกรรมการใหออก  เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาขาดคุณสมบัติและมี

ลักษณะตองหามตามขอ 17 
กรณีที่กรรมการกองทุนพนจากตําแหนงกอนวาระ      คณะกรรมการกองทุนอาจแตงตั้ง 

บุคคลจากสมาชิกเขาดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนแทนก็ได  และใหผูที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูใน
ตําแหนงเทาวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 ขอ 21 ใหคณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกองทุน    รอง
ประธานกองทุน  เหรัญญิกกองทุน  และเลขานุการกองทุน 
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 ขอ 22  การประชุมคณะกรรมการกองทุนตองมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเทาที่มีอยูในขณะนั้นจึงจะเปนองคประชุม 
 ถาประธานกรรมการกองทุนไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการกองทุนทําหนาที่ประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการกองทุนและรองประธาน
กรรมการกองทุนไมมาประชุมหรอไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมา  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง      
ช้ีขาด 
 กรรมการกองทุนผูใดมีสวนไดเสียเปนสวนตัวในเรื่องใด  หามมิใหเขารวมประชุมใน    
เร่ืองนั้น 
  สรุปไดวา  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   หมายถึง  การที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  จะตองปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่    ที่กําหนดตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544  และแกไขเพิ่มเติม   และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ    พ.ศ.2547   ซ่ึงโดยสรุปแลวจะตองปฏิบัติใหมีความครอบคลุม ใน 3 ดาน 
ไดแก   ดานการบริหาร   ดานการประชาสัมพันธ   และดานการตรวจสอบ 

1.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เสนีย  อิจิ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาประสิทธิภาพการจัดการของคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปตตานี  พบวา ประสิทธิภาพการจัดการ
ของคณะกรรมการกองทุนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาองคประกอบรายไดดาน  
พบวา  ประสิทธิภาพการจัดการดานการจัดองคกร  อยูในระดับคอนขางสูง สวนดานการวางแผน 
ดานการอํานวยการ  และดานการกํากับและติดตามประเมินผล อยูในระดับปานกลาง  สวนปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิภาพการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก การไดรับการประชุมชี้แจง
หรือฝกอบรม  ประสบการณจากกองทุนอื่นๆมากอน  ความรูความเขาใจ  เกี่ยวกับกองทุนหมูบาน   
และทัศนคติตอกองทุนหมูบาน  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการ ไดแก  เพศ   
อายุ   ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน และรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน  ตอป 

 วชิรพันธ   คําเอี่ยม  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  พบวา ประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนอยูระดับมาก  ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
สวนปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
รายได  ตําแหนง  และประสบการณในการทํางานกองทุนหมูบานตางๆ 

 ภาคภูมิ  ตั้งตรง (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่คณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  จังหวัดมุกดาหาร  พบวา การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่คณะกรรมการกองทุนใน
ภาพรวมผลการปฏิบัติระดับปานกลาง  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ไดแก ระยะเวลาในการกู
เงินสั้นเกินไป  จํานวนเงินกองทุนนอยไมพอเพียงตอสมาชิกกู  คณะกรรมการขาดความรูในเรื่อง
การจัดการ   คณะกรรมการปฏิบัติงานเปนบางคน  สมาชิกชําระเงินกูไมตรงตามกําหนด  สมาชิก
ไมใหความรวมมือในการบริหารงาน   และคณะกรรมการขาดความรูเร่ืองบัญชีและงบดุล 

 เบญจวรรณ  อานเปรื่อง  (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  พบวา 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีประสิทธิภาพในการบริหารระดับมาก  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน มี  5 ปจจัย ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  การไดรับ
การฝกอบรม   การมีมนุษยสัมพันธ   และการประสานงานภายใน 

จากที่ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ผูที่มีบทบาท
หนาที่สําคัญที่สุดไดแก คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ซ่ึงเปนผูที่มีหนาที่โดยตรงในการ
บริหารงานกองทุนหมูบาน โดยจะตองปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินงาน ภายใตระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544  และแกไขเพิ่มเติม   และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ    พ.ศ.2547   ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีหลายปจจัยที่สงผลหรือมีอิทธิพล
ตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เชน  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุน   การปฏิบัติ
ตามระเบียบของสมาชิกหรือคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   การไดรับการฝกอบรม  การ
ประสานงาน หรือขอมูลสวนบุคคล เชน อายุ  ระดับการศึกษา  เปนตน  อีกทั้งพบวาคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานแตละแหงมีการปฏิบัติงานที่ตางกัน  ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
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2. แนวคิด  เก่ียวกับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน 

2.1 ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน 
 ความรูเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการจํา โดยเกิดจากการเรียนรู   การรวบรวมขอมูล 
ขาวสาร  การมองเห็น ไดยิน ไดฟง ทําใหเกิดความเขาใจ  สามารถสื่อความหมายดวยปากเปลา  
สัญลักษณ การเขียน  หรือภาษา  นําไปสูการนําความรูไปใชในการแปลความหมาย  ตีความ การ
สรุปอางอิง และแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเมื่อเกิดความรูความเขาใจแลวสามารถนําความรูความเขาใจ
ไปใชในการปฏิบัติไดเพิ่มมากขึ้น (จันทนา  อัธยาจิรกูล  2543 : 30) และบุคคลยอมมีความรูความ
เขาใจในเรื่องราวตางๆในระดับที่แตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับประสบการณ ความสามารถทาง
สติปญญาหรือพฤติกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนความสามารถและทักษะดานสมองในการคิดเกี่ยวกับส่ิง
ตางๆ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ  2536 : 53-55)  ดังนั้น ในการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน   คณะกรรมการกองทุนหมูบานจะตองมีความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานจึงจะทําให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 
 ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  จะตองดําเนินการภายใตระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2544 และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2547   ดังนั้น  ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จะให
เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ประการแรกที่สําคัญคือคณะกรรมการกองทุนจะตองมีความรู
เกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบานเปนอยางดี   จึงจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  และ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือปรัชญาของกองทุนหมูบานได  สําหรับระเบียบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานนั้นมีจํานวนหลายหมวดหลายขอ  ซ่ึงบางหมวดไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานโดยตรง  เชน โครงสราง  บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ    หรือบทบาทของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามในระดับตางๆ   เปนตน  ดังนั้น ในศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงขอนําเสนอเฉพาะ
ระเบียบที่เกี่ยวของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนโดยตรงเทานั้น  เพื่อจะไดทราบวา
คณะกรรมการกองทุนจะตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุนในเรื่องใดบาง   ดังตอไปนี้ 
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หมวด  6 
กองทุนและสมาชิกกองทุน 

ขอ 23  กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง อาจประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังนี้ 
(1) เงินที่ไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ 
(2) เงินหรือทรัพยที่มีผูบริจาคให โดยปราศจากภาระผูกพัน 
(3) เงินกูยืม 
(4) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากกองทุน 
(5) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 
(6) เงินคาหุน 
(7) เงินสมทบจากกลุมหรือองคกรสมาชิก 
(8) เงินหรือทรัพยสินอื่นๆตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 
ขอ  24 สมาชิกกองทุน ประกอบดวยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยูในหมูบานนั้นและมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุน 
การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากการเปนสมาชิกภาพของสมาชิก  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ เงื่อนไงและวิธีการที่กองทุนกําหนด  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความตองการและการมีสวนรวม
ของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมืองเปนหลัก 

ขอ  25  คณะกรรมการกกองทุนสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน 
ใหสมาชิกถือหุนของกองทุนหรือมีเงินฝากสัจจะไวที่กองทุน 

ในการชําระคาหุน  สมาชิกอาจชําระเปนเงิน  ทรัพยสิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กองทุนกําหนด 

ขอ  26  ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายใน
กําหนดระยะเวลาสิบหาวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนพนจากตําแหนงตามวาระ  เพื่อพิจารณา
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนและรับรองคณะกรรมการกองทุนที่ไดรับเลือกใหม 

วิธีการในการเรียกประชุมใหเปนไปตามที่กองทุนกําหนด  โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี
ของแตละหมูบานหรือชุมชนเมือง 

ขอ  27 นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลวแลว  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
อาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  เมื่อมีเหตุที่ตองขอมติหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกตามระเบียบนี้  หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 
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นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน
ระยะเวลาสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับการรองขอเปนหนังสือจากสมาชิก  ซ่ึงอาจเขาชื่อกันมา
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ขอ  28  ในการประชุมสมาชิก  ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิก
ทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม 

สมาชิกจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได  แตผูรับมอบ
อํานาจนั้นจะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกวาหนึ่งรายมิได 

การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไมครบองคประชุม  ใหนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง
ภายในสิบหาวันนับแตวันนัดประชุมครั้งแรก  ในการประชุมครั้งหลังถามิใชเปนการประชุมสามัญ
ประจําป เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดก็ใหถือวาครบ  
องคประชุม 

ขอ  29  สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งในออกเสียงลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้

ขาด  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

หมวด  7 
การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ขอ  30  สมาชิกที่ประสงคจะขอกูเงินจากกองทุนตองจัดทําคําขอ โดยระบุวัตถุประสงค
ในการกูเงินอยางชัดเจน  โดยยื่นคําขอกูดังกลาวตอคณะกรรมการกองทุนใหคณะกรรมการกองทุน
พิจารณาเงินกู  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด 

ขอ  31  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจในการอนุมัติเงินกูรายหนึ่งไมเกินสอง    
หมื่นบาท 

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกูรายใดเกินกวาจํานวนที่กําหนด
ไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด
ตอไป  แตทั้งนี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกินจํานวนหาหมื่นบาท 

การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน ใหคณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสมและจําเปน 
ขอ 31 ทวิ “ภายใตบังคับแหงขอ 30 ทวิ  การอนุมัติ เงินกูหรือเงินยืมฉุกเฉิน  ให

คณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินกูรายหนึ่งจํานวนไมเกินสองหมื่นบาท จากเงินที่ไดรับจัดสรรจาก
รัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมูบาน(บัญชี 1) ไปใชจายเพื่อการฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน  โดยกองทุน
หมูบานสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมูบาน(บัญชี 1) มาเก็บรักษาเปนเงินสด ตาม
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ระเบียบขอบังคับ หรือขอกําหนดของกองทุน โดยวงเงินที่เก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม  ซ่ึงสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ขอ  32 ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติเงินกูตามคําขอกูทั้งหมดหรือ
บางสวน  ใหบันทึกความเห็นในแบบคําขอกูยืมเงิน  พรอมทั้งสงสําเนาแบบคําขอกูยืมเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกูแจงใหผูขอกูและธนาคารทราบโดยเร็ว 

ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้ ง ผูแทนกรรมการอยางนอยสองคนเปนผูแทน
คณะกรรมการกองทุนในการทําสัญญากูยืมเงินกับผูขอกูที่ไดรับอนุมัติ 

ใหผูขอกูที่ไดรับอนุมัติเงินกู เปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคาร  และแจงหมายเลขบัญชี   
ออมทรัพยใหคณะกรรมการกองทุนรับทราบโดยเร็ว 

การโอนเงินเขาบัญชีผูกูตามวรรคสอง  ธนาคารเปนผูทําหนาที่โอนเงินเขาบัญชีผูกูที่ผาน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน  ตามคําส่ังและเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุน 

ขอ  33  คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปนบุคคลหรือ
ทรัพยสิน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด 

ขอ  34  ใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเงินฝากและ
เงินกูเปนอัตราที่แนนอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก  โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมใหหมูบานและชุมชนเมืองเปนหลัก  และปดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือ
คาตอบแทนดังกลาวอยางเปดเผย 

ขอ  34  ทวิ  “ใหคณะกรรมการกองทุนเก็บรักษา หรือเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทน
จากผลกําไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

(1)   ดอกเบี้ย  และเงินตอบแทนจากผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการนําเงินจากบัญชีกองทุน
หมูบาน(บัญชี 1) ไปใหสมาชิกกู หรือยืมไปลงทุน หรือเพื่อการฉุกเฉิน จะตองนําเขาบัญชีกองทุน
หมูบาน(บัญชี 1) 

(2)  ใหกองทุนจัดทํางบดุล  และงบกําไรขาดทุน ทุกหกเดือน เพื่อจะไดรับทราบผล
ประกอบการของกองทุนโดยรวม 

(3) ใหเบิกจายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใชจาย หรือ
นําไปใชจาย  และจัดสรรตามเงื่อนไขหรือระเบียบที่แตละกองทุนไดกําหนดขึ้น 

(4) ใหคณะกรรมการกองทุนทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย  หรือเงินตอบแทนจากผล
กําไรจากบัญชีกองทุนหมูบาน(บัญชี 1) รวมทั้งวัตถุประสงคในการเบิกถอน พรอมหลักฐานแลวปด
ประกาศใหสมาชิกกองทุนไดรับทราบ  และตรวจสอบ ณ ที่ทําการกองทุน 
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ขอ  35   “การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม ใหคณะกรรมการกองทุน
พิจารณาตามความเหมาะสมแหงสัญญาแตละราย การชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืม
พรอมเงินตอบแทนจากผลกําไร ใหผูกูชําระใหแลวเสร็จส้ินภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 
นับแตวันทําสัญญา ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) สมาชิกที่ประสงคจะชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมทุกประเภท  ตองไปติดตอขอชําระคืน
เงินกูหรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุน  เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินตนพรอมดอกเบีย้ 
หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร)  ที่จะตองชําระคืน 

คณะกรรมการกองทุน จัดทําหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกูหรือเงินยืม
ทุกประเภทของสมาชิกใหกับสมาชิก จํานวนสามฉบับ 

สมาชิกนําเงิน (เงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืมและเงินตอบแทนจากผลกําไร) ไปฝาก
เขาบัญชีออมทรัพยของสมาชิก พรอมทั้งทําหลักฐานการถอนเงิน(ใบถอนเงิน) มอบไวกับธนาคาร
เพื่อใหธนาคารถอนเงินดังกลาว 

ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซ่ึงระบุไวในหลักฐานการถอนเงิน(ใบถอนเงิน) แลวนํา
ฝากเขาบัญชีกองทุนหมูบาน(บัญชี 1) 

เมื่อธนาคารรับเงิน  และหลักฐานการถอนเงิน(ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแลวให
มอบหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืนเงินกู หรือเงินยืม (ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ) ใหกับ
สมาชิก เพื่อใหสมาชิกนําไปเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ และนําไปมอบใหคณะกรรมการกองทุน
ตามระเบียบหรือขอบังคับของกกองทุนหมูบานหนึ่งฉบับ เพื่อเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชี  หรือ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ  สวนอีกฉบับหนึ่ง( ฉบับที่ 3)  ใหธนาคารจัดเก็บไวเปนหลักฐาน  
หรือ 

(2) กองทุน จัดประชุมโดยมีสมาชิกของกองทุนเขารวมประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด  เพื่อพิจารณาเลือก หรือ มอบหมายใหกรรมการกองทุนตามจํานวนที่
เหมาะสมเปนผูรวบรวมและรับชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมทุกประเภท 

สมาชิกที่ประสงคจะชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมทุกประเภท ตองไปติดตอขอชําระคืน  
เงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืมและคาตอบแทนจากผลกําไรกับกรรมการกองทุน 

กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง  รับชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือเงินยืมและเงิน
ตอบแทนจากผลกําไรจากสมาชิก  พรอมออกใบเสร็จรับเงิน เพื่อเปนหลักฐานแลวจัดทําบัญชี
รายช่ือ และรายละเอียดของจํานวนเงินที่รับชําระคืนจากสมาชิกสงมอบใหธนาคาร 
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เมื่อธนาคารรับเงิน  และรายละเอียดตามวรรคสามจากคณะกรรมการกองทุนใหธนาคาร
นําเงินฝากเขาบัญชีของผูกู หรือผูยืมเปนรายตัว  แลวใหถอนเงินตามจํานวนที่นําฝากเขาบัญชีรายตัว
ของผูกูหรือผูยืม เขาบัญชีกองทุนหมูบาน (บัญชี 1)” 

ขอ  36  ในกรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืมเงิน  ใหผูกูเสียคาปรับตามจํานวนที่ระเบียบหรือขอบังคับ      
ที่กองทุนกําหนดไวอยางแนนอนสําหรับจํานวนที่ขาดหรือคางชําระ   เวนแตผูกูไดรับอนุญาตให 
ผอนผันการชําระหนี้ 

คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณายกเลิก หรือปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่งรายใด
ก็ไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร  และดวยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  หรือ
ดําเนินการอื่นๆตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

ขอ  37  ในกรณีที่ผูกูมิไดเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคในการขอกูยืมเงิน หรือเมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดนปราศจากเหตุผลอันสมควร  
ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจยกเลิกสัญญา  และเรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนที่
คางชําระเต็มจํานวนไดโดยทันที 

ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงมติใหผูกูซ่ึงนําเงินกูไปใชนอก
กรอบวัตถุประสงคที่กําหนดไวในคําขอกูยืมเงินพนจากการเปนสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวัน
หลังวันยกเลิกสัญญา 

สมาชิกซึ่งที่ประชุมสมาชิกมีมติใหพนจากสมาชิกภาพตามวรรคสอง  หามมิใหสมัครเขา
เปนสมาชิกของกองทุนเปนระยะเวลาสองป 

ขอ  37  ทวิ  กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัดหรือแยงกับหลักศาสนาของ
สมาชิกกองทุน  ใหคณะกรรมการกองทุนสามารถกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบในการใช
ประโยชนจากเงินกองทุน  และการกําหนดผลตอบแทนคืนกองทุน  ใหสอดคลองกับหลักศาสนา
ของสมาชิกนั้น 

หมวด 8 
การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

ขอ 38    ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทําบญัชีของกองทุนตามหลักเกณฑ    และวิธีการที่          
คณะกรรมการกําหนดอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง  และแจงใหสมาชิกทราบ  รวมทั้งใหจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 คณะกรรมการกองทุนตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การเงิน    การบัญชี   และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบของสมาชิกเปน
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หลักคณะกรรมการ อาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นสมควรเปนผูตรวจสอบกองทุน  เพื่อทํา
หนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนไดตามสมควร  ในการนี้ใหคณะกรรมการกองทุนมีหนาที่อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกองทุน 
 ขอ 39  ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด และสงใหผูตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวัน
ส้ินปทางบัญชี 
 ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งผูตรวจบัญชีกองทุน  เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการใช
จายเงินเงินและทรัพยสินของกองทุนโดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด และใหทําบันทึก
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุน  พรอมทั้งจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและ
สาธารณชน 
 ขอ  40 การจัดกําไรสุทธิ   เมื่อ ส้ินปทางบัญชี   หากปรากกวาปใดมีกํ าไรสุทธิ 
คณะกรรมการกองทุนสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบและหลักเกณฑที่กองทุนกําหนด 
 จากขอมูลระเบียบกองทุนหมูบานที่กลาวมาจะเห็นไดวามีเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนจํานวนมาก  และเปนส่ิงที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานจะตองทราบและถือปฏิบัติ  เชน การบริหารเงินทุน  การจัดทําบัญชี  การพิจารณาเงินกู  การ
ประชาสัมพันธ    การติดตามประเมินผล  เปนตน  ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานนั้นการมีความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานจึงเปนสิ่งที่สําคัญ  เพราะถาหาก
คณะกรรมการกองทุนขาดความรูเร่ืองระเบียบกองทุนแลว  คงเปนการยากที่จะทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด หรือเปนไปตามวัตถุประสงค   ดังนั้น สรุปไดวา ความรูเร่ืองระเบียบ
กองทุนหมูบาน   หมายถึง   การที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูในเรื่องระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2544   และแกไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ  พ.ศ.2547    

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ    
  การดําเนินงานกองทุนหมูบาน    เปนโครงการที่รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณให
ดําเนินการในทุกหมูบาน/ชุมชน  เปนกิจกรรมมีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนจํานวนมาก  
จึงไดมีผูสนใจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานเปนจํานวนมาก  ทั้งในเรื่อง
การบริหารกองทุนหมูบาน   ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   การประเมินผลการดําเนินงาน  
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ความรูเร่ืองระเบียบกองทุน   รวมถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน  สําหรับในการวิจัย
ครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
ดังนี้ 

กมลลักษณ   ดิษยนันท  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองศักยภาพและปญหา
ในการจัดการกองทุนหมูบานจังหวัดเชียงใหม   ผลการศึกษาพบวา สมาชิกและคณะกรรมการสวน
ใหญมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนอยูในระดับดี  รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
การตัดสินใจในการกําหนดระเบียบขอบังคับกองทุน  คณะกรรมการและสมาชิกมีการประชุม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ  คณะกรรมการไดจัดทํารายงานการประชุม  จัดทําบัญชีและมีความโปรงใส
ในการบริหารจัดการเงินกองทุน 
 สุมลมาลย    เตียวโป   (2545 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนที่มี
ตอนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาตําบลดอนชมพู  อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา  พบวาระดับความรูความเขาใจของประชาชนที่มีตอนโยบายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยที่มีผลตอความรูความเขาใจของประชาชนตอ
นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ ระดับการศึกษา  รายได และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
กองทุนหมูบาน  สวนปจจัยดานเพศ  อายุ อาชีพ ประสบการณการเปนสมาชิกกองทุนอ่ืน/สหกรณ 
และการเปนกรรมการบริหารกองทุน/สหกรณ ไมมีผลตอความรูความเขาใจของประชาชนตอ
นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

อรสา   ยนจอหอ  (2547 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลพะงาด   อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญมีความรูความเขาใจตอโครงการกองทุนหมูบานชุมชนเมือง
แหงชาติอยูในระดับมาก  รอยละ 90.99    อยูในระดับปานกลาง รอยละ 9.00 และระดับนอยไมมี  
สวนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนในภาพรวมอยูในระดับมาก  และความพึงพอใจ
ของสมาชิกตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนอยูในระดับมาก 
  ปญญา  สํารวมจิตร (2548 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานในเขตพื้นที่อําเภอหนองหงส  จังหวัดบุรีรัมย  พบวา ระดับความรู
ความเขาใจในระเบียบกองทุนหมูบานและขั้นตอนการปฏิบัติตางๆของคณะกรรมการกองทุน  อยู
ในระดับมาก  รอยละ 75.9  สวนผลการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุน     
ในดานการบริหารจัดการกองทุน  การออกระเบียบขอบังคับ  การรับสมาชิกและจัดทําทะเบียน
สมาชิก   การสํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การจัดหรือเรียกประชุมสมาชิก
ตามที่กําหนด การจัดทําบัญชีและสงมอบเงินที่ไดรับจัดสรร  ดอกผล ผลตอบแทน และการปฏิบัติ
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หนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด  ปรากฏวามีการบริหารจัดการอยูในระดับมาก  สวนการ
พิจารณาใหกูเงินตามระเบียบกฎเกณฑและวิธีการที่กองทุนกําหนด และการทํานิติกรรมสัญญา  
หรือการดําเนินการกําหนดเงื่อนไงเกี่ยวกับการผูกพันของกองทุนมีการบริหารจัดการอยูในระดับ
มากที่สุดทั้งในภาพรวมและภาพรายดาน 

 ชลิดา บุษราคัม  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ศึกษาเฉพาะกรณี  กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ   จังหวัดอุบลราชธานี  
ผลการวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่จบการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา  ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนหมูบานอยูในระดับปานกลาง  แตมีผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับสูง   ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก  
จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  ประสบการณในการเปน
กรรมการกองทุนอาชีพอ่ืนๆในหมูบาน   และความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุน
หมูบาน    สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ไดแก          
ระดับการศึกษา   อาชีพ    

   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานเปนปจจัย
หนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงคาดวาความรูเร่ือง
ระเบียบกองทุนหมูบาน  นาจะสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

3. แนวคิด ทฤษฏี  เก่ียวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

3.1 แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของ

บุคคลซึ่งในการแสดงพฤติกรรมใดๆของบุคคล   ถาบุคคลนั้นมีความเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่
จะทําได   ก็ยอมสงผลใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมไดบรรลุตามที่ตั้งใจไวไดดีขึ้น   สําหรับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ผูวิจัยขอนําเสนอ  ดังนี้ 

 3.1.1 ทฤษฏีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
 ทฤษฎีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self  Efficacy  Theory) เปนทฤษฏีที่ พัฒนามา
จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม โดยแบนดูรา  (Badura  1977 : 9,  อางถึงใน  
ขวัญใจ   พิมพิมล  2543 : 57)  ซ่ึงจะประกอบดวยแนวคิด  3  ประการ คือ  การเรียนรูโดยการสังเกต 
(Observation Leaning )  การกํากับตนเอง (Self-regulatory ) ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (Self  
Efficacy ) สําหรับทฤษฏีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  จะประกอบดวย   การรับรูใน
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ความสามารถของตนเอง  และความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา  เปนการที่บุคคลตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  ในการที่จะจัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว 
 ทฤษฎีพื้นฐานตามแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของแบนดูรา  เช่ือ
วาการศึกษาพฤติกรรมมนุษยจะตองวิเคราะหเงื่อนไข  และสิ่งเราของพฤติกรรม  ซ่ึงเปนการ
เสริมสรางโดยใหเงื่อนไขนั้นคงอยู  การมีปฏิกิริยาสัมพันธของพฤติกรรมจะมีความสัมพันธระหวาง 
3  องคประกอบ คือ พฤติกรรม  บุคคล  ส่ิงแวดลอม  แบนดูรามองวา พฤติกรรมและสิ่งแวดลอมไม
แยกประสบการณที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคล  จะมีสวนในการตัดสินใจในการปฏิบัติครั้ง
ตอไป   พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  ยอมขึ้นอยูกับการเรียนรูที่ไดรับจาก
สังคม เชน ความรูสึก  ความคิด แรงจูงใจ (Bandura  1994 :71, อางถึงใน เบญจา ชางแกว 2547 : 31) 
 จากแนวคิดดังกลาว  แบนดูรา   ไดเสนอภาพเพื่อแสดงความแตกตางระหวางความเชื่อ
ในประสิทธิภาพแหงตน  และความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดขึ้น  ดังแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิที่ 1  ความสัมพันธทีแ่ตกตางระหวางการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวัง  

  เกี่ยวกับผลทีเ่กิดขึ้น 
ที่มา : สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, ทฤษฏีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพ :    
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539 ),58. 

 จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวามีองคประกอบที่สําคัญ  คือ 
 1. การรับรูความสามสารถของตนเอง ( Perceived Self-Efficacy) ซ่ึงแบนดูรา( Bandura,  
อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต 2539:58) ไดใหความหมายวาเปนการตัดสินความสามารถของ
ตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด  หรือเปนความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถใน

บุคคล    พฤติกรรม           ผลที่เกิดขึ้น 
(Person)                      (Behevior)                                        (Output) 
 
 
 
    การรับรูความสามารถของตนเอง                  ความคาดหวังในผลที่เกิดขึ้น 
        (Perceived  Self-Efficient )                                     ( Outcome  Expectative ) 
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การกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต  ความเชื่อในความสามารถตนเองพิจารณา
จากความรูสึก  ความคิด  การจูงใจ และพฤติกรรม 
 2. ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติ  (Outcome  Expectation)  หมายถึง ความเชื่อ
ที่บุคคลประเมินคาถึงพฤติกรรมเฉพาะอยางที่จะปฏิบัติ  อันนําไปสูผลลัพธตามที่คาดหวังในสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น  สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไดกระทํา 
 จากรูปแบบความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวัง      
เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น  บุคคลจะกระทําพฤติกรรมใด พฤติกรรมหนึ่งหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการรับรู
ความสามารถตนเองวาจะทําพฤติกรรมนั้นไดหรือไม  และความคาดหวังในผลลัพธที่เกิดจากการ
กระทําพฤติกรรม  เนื่องจากมนุษยเรียนรูวาการกระทําใดนําไปสูผลลัพธใด  แตความสามารถของ
มนุษยแตละคนที่จะกระทํากิจกรรมตางๆมีขีดความสามารถไมเทากัน  ดังนั้นการที่บุคคลจะ
ตัดสินใจวาจะกระทําพฤติกรรมใดหรือไมนั้น   สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของ
ตนเอง  และอีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา  (Bandura 1997:9, อาง
ถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2536  : 58)   ดังภาพแสดงในแผนภูมิที่ 2 

  ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธที่เกิดขึ้น 
          สูง       ต่ํา 

มีแนวโนมที่จะทําแนนอน มีแนวโนมที่จะไมทํา  การรับรูความ                   สูง 

สามารถของตนเอง             ต่ํา มีแนวโนมที่จะไมทํา มีแนวโนมที่จะไมทําแนนอน 

แผนภูมิที่  2  แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถตนเอง กับความคาดหวังเกี่ยวกับ 
        ผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

ที่มา  :  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต,  ทฤษฏีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม , พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพ  :  
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2539 ),59. 

จากแผนภูมิที่ 2  แบนดูรา  กลาววา ผูที่มีการรับรูความสามารถของตนเองจะสงผลตอ
ความสําเร็จของบุคคล  โดยบุคคลกลาเผชิญปญหาตางๆ แมความลมเหลวหรือส่ิงที่ยากและพยายาม
ทําใหสําเร็จ  โดยมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นสูง  สําหรับบุคคลที่มีการรับรูความสามารถ
ตนเองต่ํา จะไมมั่นใจตอการกระทําของตนเอง  เพื่อใหเกิดความสําเร็จ จะพยายามหลีกเลี่ยงปญหา  
คิดวาส่ิงที่เปนปญหา หรือส่ิงที่ตนเองทํานั้นยาก  ซ่ึงจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นต่ําหรือ
ปานกลาง  จนอาจทําใหบุคคลไมพยายามกระทําพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่คาดหวังไว 
(Bandura  1977 : 71, อางถึงใน เบญจา  ชางแกว 2547 : 32)  
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 ตามหลักทฤษฏีความเชื่อในความสามารถของตนเอง จะสามารถสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมของบุคคลไดตองผานกระบวนการทางปญญาเสียกอน และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ปญญาแลวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตามการตัดสินความสามารถของตนเอง  ซ่ึง
ความสามารถนี้ ตองอาศัยทักษะผสมผสานรวมกันทั้งทักษะทางปญญา สังคมและพฤติกรรม ซ่ึงจะ
ทําใหเกิดรูปแบบพฤติกรรมตามสถานการณเฉพาะนั้น ๆ ซ่ึงการรับรูความสามารถของตนเองนี้จะ
ไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้น  หากแตขึ้นอยูกับการตัดสินของบุคคลวาจะสามารถ
ทําอะไรไดดวยทักษะที่เขามีอยู (Bandura  1986,  อางถึงใน อภินันท ปญญานุภาพ 2549  : 71)       
และทฤษฏีความคาดหวังเชื่อวาบุคคลมีความคิดเกี่ยวกับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําของตน โดย
บุคคลจะเลือกกระทําตามคุณคาของผลที่จะเกิดขึ้น และความคาดหวังกอใหเกิดแรงจูงใจและความ
พยายามในการกระทําพฤติกรรมของบุคคล  (กรรณิการ  จิตตบรรเทา 2339 : 18)  และวรูม (Vroom 
1970, อางถึงใน พรทิพย  แจมพงษ  2546 : 35)  เช่ือวา ความคาดหวังที่มีอยูลวงหนาของแตละ
บุคคลในการที่จะกระทําหรือยอมรับพฤติกรรมใดๆขึ้นอยูกับความเปนไปไดที่วาวัตถุประสงคของ
เขานั้นสามารถจะถึงจุดมุงหมายปลายทางไดหรือไม  

 3.1.2  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
แบนดูรา  (Bandura 1977,  อางถึงใน   กนกทอง  สุวรรณบูลย  2545 :72-73) เชื่อวา 

พฤติกรรมของมนุษยนอกจากเปนปฏิกิริยาสะทอนเบื้องตนแลว  ยังเกิดจากการเรียนรูดวยทั้งสิ้น  
และการเรียนรูพฤติกรรมตางๆสามารถเรียนรูไดโดยประสบการณตรง  หรือดวยการสังเกต  โดยมี
ตัวกําหนดพฤติกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกิดขึ้นเปนประจําอยางสม่ําเสมอ  จะทําใหบุคคล
สามารถคาดการณไดวา  ถาส่ิงหนึ่งเกิดขึ้นแลวจะมีอีกสิ่งหนึ่งตามมา  การเรียนรูเงื่อนไขตางๆ
เหลานี้ จะทําใหบุคคลสามารถทํานายเหตุการณไดวาอะไรจะเกิดขึ้น  เกิดขึ้นไดอยางไรภายใต
สภาวะการณตางๆที่เกิดขึ้นกอน  ในสังคมมนุษยเปนการเรียนรูเงื่อนไขผลการกระทําวาพฤติกรรม
ใดทําแลวไดรับรางวัลหรือผลทางบวก และพฤติกรรมใดไดผลทางลบ    การเรียนรูเงื่อนไขผลการ
กระทําดังกลาว  ทําใหมนุษยเลือกกระทําพฤติกรรมที่ไดรับผลทางบวก หรือที่เรียกวาการเสริมแรง 
และหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะไดรับผลทางลบ หรือการลงโทษ  ฉะนั้นการเกิดพฤติกรรมจึงขึ้นอยู
กับผลการกระทําดวย  สามารถเรียนรูจากประสบการณตรง และจากการสังเกตตัวแบบ  หรือการ
กระทําของผูอ่ืนที่สังเกตเห็น  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากประสบการณทางออม  นอกจากนี้แบนดูรายังได
กลาวถึงการเรียนรูทางสังคมเปนกระบวนการทางปญญา   การเรียนร ูความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมและผลการกระทําจะอยูในรูปของความเชื่อและความคาดหวัง  ซ่ึงเปนกระบวนการทาง
ปญญาที่จะทําหนาที่ควบคุมหรือกํากับการกระทําของมนุษยในเวลาตอมา   การควบคุมพฤติกรรม
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ดวยปญญามีตัวแปรที่สําคัญเกี่ยวของ  3  ประการ  คือ  ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑเงื่อนไข   การ
คาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  และความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น 
 สุกัญญา  กฤษณะเศรณี (2542  : 21) ไดอธิบายวาบุคคลจะเปรียบเทียบผลกรรมตางๆที่
สัมพันธกับพฤติกรรม  และเลือกอันที่ตนเองพอใจที่สุด เชน เมื่อบุคคลจะเลือกทํางานใหไดผลงาน
ในอัตราที่สูงสุด  เขาจะพิจารณาถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.พิจารณาวาเปนไปไดหรือไมที่จะทํางานใหไดผลในอัตราที่สูงเทานั้น  โดยพิจารณาถึง
ความสามารถของรางกาย  สติปญญา และความชํานาญของตน  ถารูวาเขาทําพฤติกรรมนั้นไมไดก็
จะไมเลือกทํางานนั้น  เปนการคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพในตนเองวามีเพียงพอหรือไม 
 2.พิจารณาถึงผลที่จะไดจากการทํางานใหไดผลในอัตราสูงสุด  เชน  ทําใหตนเหนื่อย
เกินไป  ทําใหมีโอกาสเลื่อนตําแหนงเร็วข้ึน ทําใหเพื่อนรวมงานไมพอใจ ขึ้นอยูกับวาบุคคลจะ
คํานึงถึงเรื่องอะไรบาง 
 3.พิจารณาคุณคาของผลกรรมแตละอยางวาเปนบวกหรือลบแคไหน 
 4.ประเมินผลกรรมทางบวกและลบที่ไดทั้งหมด  ถาคุณคาที่บุคคลใหตอผลกรรมยังคง
เปนบวกอยูบุคคลมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น 
 5.นําเอากระบวนการในการดําเนินงานตามแผนงานอื่นและผลกรรมที่ไดมาเปรียบเทียบ
กัน  พิจารณาดูวาแผนงานใดที่ตนเองพอใจที่สุดก็จะเลือกกระทําตามนั้น 

อุบลรัตน  บุญทา (2546 : 23)  กลาววา  การรับรูความสามารถตนเอง เปนการตัดสิน
ความสามารถตนเองวาจะสามารถทํางานไดในระดับใด  ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะ
เกิดขึ้นเปนการตัดสินวาผลกรรมใดจะเกิดขึ้นจากกระทําพฤติกรรมดังกลาว  การรับรูความสามารถ
ตนเองและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธกันมาก  
  พระมหาประสิทธิ์  สระทอง (2548 : 43-45)  ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนตามแนวพระพุทธศาสนาวา  พระพุทธศาสนาไดแสดงถึงความเชื่อใน                  
ประสิทธิภาพแหงตนไวในเวสารัชชกรณธรรม  คือ   ธรรมทําความกลาหาญ   5  ประการ               
(พระธรรมปฏก  2539 , อางถึงใน พระมหาประสิทธิ์  สระทอง  2548 : 43-45)  ประกอบดวย 
 1. สัทธา  ไตรตรองแลวปลงใจเชื่อคุณของความดี เห็นโทษของความเชื่อ  ความหมายคอื 
ความเชื่อในสิ่งที่ไดใชสติปญญาพิจารณาใครครวญตามเหตุผลอยางรอบคอบแลวจึงเชื่อ  ไมไดเชื่อ
อยางงมงาย  เชน การเชื่อเร่ืองกฎแหงกรรมวา  ทําดีไดดี  ทําชั่วไดช่ัว  ซ่ึงผลปรากฏเปนเชนนั้น
จริงๆ 
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 2. ศีล   กิริยามารยาทเรียบรอย พูดจาไพเราะออนหวาน และอัธยาศัยสงบเสงี่ยม 
ความหมายคือ  การรักษากาย  วาจาใหเรียบรอย  การรักษาศีลเปนสิ่งดีมีประโยชนตอตนเองและคน
อ่ืนที่เราไปสัมพันธเกี่ยวของดวย  เพราะศีลชวยฝกดัดกาย วาจา ใหเปนระเบียบเรียบรอยดีงาม 
 3.พาหุสัจจะ   สนใจศึกษาและหาความชํานาญในวิชาทุกแขนงอยางกวางขวาง  
ความหมายคือ การเปนผูไดศึกษาเรียนรูศิลปวิทยามามากไมวาจะเปนฝายธรรมะหรือฝายวิชาการ
ทางบานเมือง  ทําใหเปนคนมีความพรอม  เกิดความมั่นใจในตนเอง  ไมวาจะอยูในสังคมของคน
ระดับใดก็ตาม 
 4. วิริยารัมภะ  รักหนาที่การงาน กระตือรือรนบากบั่นจริงจัง  หวังกาวหนา  ความหมาย
คือ  การปรารภความเพียร  หรือความขยันพยายามทําหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่  ไมหวั่นเกรงหรือ
ยอทอตออุปสรรคตางๆ  ความเพียรในที่นี้เปนความเพียรในทางฝายดี ไมมีโทษที่ใครจะตําหนิใน
ภายหลังได 
 5. ปญญา ฉลาดและรอบรู  ความหมายคือ ความรอบรูในสิ่งที่ควรรู ไดแกส่ิงที่จะเปน
ประโยชนตอตนเอง และประโยชนตอสวนรวม พึงใชสติปญญาศึกษาใหเกิดความรูอยางเต็มที่ 

3.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  
 แบนดูรา  (Bandura  1977 : 195-199 , อางถึงใน  ยงยุทธ  แสนประสิทธิ์ 2547 : 28-29 )  
กลาววา  ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเอง  มีที่มาจาก 4 แหลง  ดังนี้ 
 1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Performance Accomplishment  ) แหลงความรูสําหรับ
สรางประสิทธิภาพแหงตน  คือการมีประสบการณในดานความรอบรูของบุคคล  ซ่ึงประสบการณ
เหลานี้เปนสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จที่เคยไดรับและสงเสริมใหบุคคลเกิดความคาดหวังในความรอบ
รูได  เมื่อบุคคลนั้นประสบความสําเร็จในการปฏิบัติบอยครั้งมากขึ้น  ก็จะทําใหเขาพัฒนาความ
คาดหวังในประสิทธิผลในตนเองอยางเขมแข็งมากขึ้น  เขาก็สามารถจะคาดหวังถึงผลสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้นในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิม  โดยอาศัยความตั้งใจจริงของตนเองในการลงมือปฏิบัติ  
ดังนั้น ในการปรับปรุงบทบาทของพฤติกรรมที่ประสบผลสําเร็จจึงไมเพียงแตถายโอนไปยัง
สถานการณที่คลายคลึงกันได  แตยังถายโอนไปยังกิจกรรมที่แตกตางไปจากเดิมไดดวย 
 2. การมีประสบการณทางออม (Vicarious  Experience )  ความคาดหวังแหงประสิทธิผล
ในตนเองสามารถเกิดจากการมีประสบการณทางออมไดไมนอยกวาการมีประสบการณตรงที่
ประสบผลสําเร็จ  การที่บุคคลหนึ่งสังเกตเห็นบุคคลอื่นไดแสดงพฤติกรรมในสถานการณที่ยุงยาก
แตประสบความสําเร็จได  ก็จะทําใหเขาสรางความคาดหวังวาจะสามารถปรับปรุงการกระทําได
เชนกัน  โดยยึดมั่นในตนเองวาบุคคลอื่นทําไดเราก็ตองทําได  ดังนั้นการสังเกตการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นจะทําใหสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองใหไดดีขึ้นไดดวย 
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 3. การชักชวนดวยวาจา (Verbal Persuasion )  เปนวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมในการทําให
บุคคลอื่นมีการปรับปรุงพฤติกรรม  โดยแนะนําใหบุคคลนั้นเชื่อวาเขาสามารถเผชิญหนากับปญหา
ที่เคยมีมาในอดีตไดอยางประสบผลสําเร็จ   อยางไรก็ตามวิธีการนี้ยังมีประสิทธิภาพดวยกวาวิธีการ
ทําใหเขาเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติ    ซ่ึงความสําเร็จที่มีมากอนจะทําใหเขาเกิดความเชื่อมั่นใน
การสรางความคาดหวังในประสิทธิผลในตนเองไดดีและเข็มแข็ง  แตวิธีการชักชวน แนะนํา  ก็มี
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติการใหถูกตองเหมาะได  แมวาจะมีขอจํากัดในการทําให
เกิดความยั่งยืนตอไปของประสิทธิภาพในตนเองก็ตาม  ในทางปฏิบัติการชักนําใหบุคคลหนึ่งทราบ
วาตัวเขาเองมีความสามารถเฉพาะที่จําเปนสําหรับเผชิญหนากับสนานการณที่ยุงยากหนึ่งๆไดแลว 
ใหคําแนะนําสําหรับการกระทําที่มีประสิทธิภาพควบคูไปดวย  ทําใหบุคคลนั้นทุมเทความพยายาม
มากกวาไดรับเฉพาะคําแนะนําในการปฏิบัติแตเพียงอยางเดียว 
 4. การสรางอารมณ (Emotional  Arousal  ) สถานการณที่ตึงเครียดและสถานการณที่
ยุงยาก  ซ่ึงทําใหบุคคลเกิดอารมณไดนั้น  มีผลตอสมรรถภาพของบุคคลนั้นดวย  จึงมีผลกระทบตอ
การมีประสิทธิภาพในตนเอง  โดยทั่วไปการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความวิตกกังวลและความ
หวั่นเกรงตอความเครียดขึ้นอยูกับการตื่นตัวทางสรีระวิทยา  บุคคลที่มีความตื่นตัวทางดานดังกลาว
สูงมักจะตั้งใจปฏิบัติงาน  ดังนั้น ในขณะที่ไมอยูในอารมณที่วาวุน ลังเลใจ  บุคคลจะคาดหวังใน
ความสําเร็จมากกวาในขณะที่อยูในความเครียดและตื่นเตนอยางรุนแรง 

3.3 การวัดความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
แบนดูรา (Bandura  1977 : 84-85,  อางถึงในยงยุทธ  แสนประสิทธิ์ 2547 : 29-30)  ได

เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของบุคคล บางออกเปน  3  มิติ   
ไดแก 

มิติที่ 1  ระดับหรือขนาดความยากของงานที่บุคคลเชื่อวาตนเองสามารถปฏิบัติได (Level 
or Magnitude of  Job Difficulty ) เปนความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของบุคคลในการกระทํา
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง  หรือความเชื่อในความสามารถของตนเอง เมื่อตองแสดงพฤติกรรมที่
มีความยากแตกตางกัน  บุคคลที่มีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนต่ําหรือมีขีดความสามารถจํากัด  
จะสามารถทําไดเฉพาะงานที่งาย  ถาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ยากเกินความสามารถก็จะพบ
กับความลมเหลว  ดังนั้น  การมอบหมายงานตองพิจารณาไมใหยากเกินไป  หรือควรเปนงานที่มี
ความยากระดับปานกลาง 

มิติที่ 2   ความเขมหรือความมั่นใจที่จะสามารถปฏิบัติงานไดในระดับความยากตางๆ
(Strength  of Confidence )  ถาบุคคลมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนที่มีความเขมนอย  หรือไม
มั่นใจในความสามารถของตนเอง  เมื่อเขาประสบเหตุการณที่ไมเปนไปตามที่เขาเชื่อ  จะมีผลทําให
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ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเองของบุคคลนั้นลดลง  แตงถาบุคคลนั้นมีความเขมหรือความ
มั่นใจในระดับสูง  ก็จะมีความพยายามบากบั่นมาก  แมวาจะประสบกับเหตุการณที่ไมสอดคลองกับ
ความคาดหวังก็ตาม 

มิติที่ 3  การแผขยายความสามารถหรือการนําไปใช (Generality of Ability )  เปนการแผ
ขยายความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนไปยังสถานการณอ่ืน  ประสบการณในการปฏิบัติงาน
บางอยางกอใหเกิดการนําความสามารถไปปฏิบัติในสภาพการณอ่ืนที่คลายคลึงกันในปริมาณที่
แตกตางกันได  แตประการณบางอยางไมอาจสามารถนําความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนไปใชใน
สภาพการณอ่ืนได 

สรุปไดวา  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง   มีความพยายาม  มีความกลาเผชิญปญหาอุปสรรค  และคาดหวังใน
ผลลัพธส่ิงที่ตนเองปฏิบัตินั้นวาจะทําใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว   

3.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
จากการศึกษาคนควาเรื่องความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนที่เกี่ยวของกับการดําเนนิงาน

กองทุนหมูบานยังไมพบวามีผูทําการศึกษา  ดังนั้น จึงขอเสนองานวิจัยที่ประชากรมีลักษณะงาน
หรือบทบาทหนาที่ใกลเคียงหรือคลายคลึงกัน   ดังนี้ 
 ยงยุทธ  แสนประสิทธิ์ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของ
ผูปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ  พบวา  ความเชื่อ
แหงประสิทธิภาพในตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  แรงจูงใจใฝสัมพันธ  แรงจูงใจใฝอํานาจ และการ
สนับสนุนทางสังคม อยูในระดับสูง มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนอยูในระดับปานกลาง 
ผูปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ  ที่มีเพศ  ระดับชั้นยศ  
ระดับการศึกษา  การไดรับการอบรมในสายงานกิจการพลเรือน  อายุ และสังกัดอัตราสายงานกจิการ
พลเรือน ที่แตกตางกัน  มีทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนไมแตกตางกัน   การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ สามารถรวมกันทํานายทักษะการปฏิบัติงานในชุมชนของ
ผูปฏิบัติงานกิจการพลเรือน สังกัดอัตราในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพเรือ   
 อําภา  สังขวิชัย (2543  :  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการทํางานสาธารณสุขมูล
ฐานของเจาหนาที่สาธารณสุขตําบลในจังหวัดสุพรรณบุรี  พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข ไดแก ระดับการศึกษา  ความรู  ทัศนคติ  แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธ์ิ  การมุงอนาคต   การควบคุมตนเอง  และความเชื่ออํานาจในตน  และปจจัยดานการ
สนับสนุนทางสังคม ไดแก การไดรับการฝกอบรม  การนิเทศงาน การไดรับความรวมมือจาก
อาสาสมัครสาธารณสุข    สําหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการทํางานสาธารณสุข
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มูลฐานมี  4  ตัวแปร ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  การไดรับความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน  ระดับการศึกษา และการมุงอนาคตและการควบคุมตนเอง  ตามลําดับ 
 พระมหาประสิทธิ  สระทอง ( 2548 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนของพระสงฆ   ในอําเภอปรางกู   จังหวัดศรีสะเกษ  พบวา  ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน  ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ  อยูในระดับมาก   สวนสัมพันธภาพกับชุมชน  
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม และบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆอยู
ในระดับปานกลาง   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ  
สัมพันธภาพกับชุมชน  และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม รวมกันทํานายบทบาทการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ   โดยรวมไดรอยละ 96.2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่       
ระดับ  .001 
 เยาวลักษณ   ตรีธัญญาทรัพย  (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการประยุกตทฤษฎี
ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันดานทันตสุขภาพของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตน อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี พบวาความเชื่อประสิทธิภาพในตนในการ
ปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบและความคาดหวังในผลของการปองกันฟนผุและเหงือก
อักเสบ มีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ 

   จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ไดกลาวมาขางตนพอจะสรุปได
วาความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   เปนการรับรูความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล  ซ่ึงมีความพยายาม   มีความกลาเผชิญหนากับปญหาอุปสรรค  ในการที่จะกระทํา
พฤติกรรมใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว  และคาดหวังวาเมื่อตนเองแสดงพฤติกรรมไป
แลวผลลัพธจะเปนไปตามที่ตนเองคาดหวังไว   ซ่ึงความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนเปนปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลตอกระบวนการคิด  ตัดสินใจ  และ ความพยายามของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   ถาหากบุคคลมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนสูงยอมมีความสัมพันธ
เปนผลทางบวกตอส่ิงนั้น  ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความเชื่อในประสิทธิภาพแหง
ตนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของบุคคล   ดังนั้น  ผูวิจัยจึงคาดวาความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน  นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
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4. แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกับความซื่อสัตยสจุริตในการปฏบิัติงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมหรือจริยธรรมอยางหนึ่งที่คนในสังคมจะตองถือปฏิบัติ
จึงจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข   บุญมี  แทนแกว  (2539 : 7)  กลาววา ความซื่อสัตย
ในทางจริยศาสตรเปนสวนหนึ่งของจริยธรรมทั่วไป  และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538  : 115-117)  
ไดกลาววา จริยธรรมในการทํางาน ก็คือ ระบบการทําความดี ละเวนความชั่วในเรื่องซ่ึงอยูในความ
รับผิดชอบ และเกี่ยวของกับผูปฏิบัติ  เกี่ยวของกับสถานการณการทํางานเกี่ยวของกับกระบวนการ
ทํางานและผลงาน  ตลอดจนเกี่ยวของกับผูรับประโยชนหรือโทษจากผลงานนั้น  สวนคุณธรรม 
หมายถึง  ส่ิงที่บุคคลยอมรับวาเปนส่ิงที่ดีงาม  มีประโยชนมากกวาโทษ  สวน  พนัส  หันนาคินทร 
(2523 : 19)  กลาววา จริยธรรม  หมายถึง  คุณสมบัติทางความประพฤติที่สังคมมุงหวังใหสมาชิก
ของสังคมประพฤติตาม  จริยธรรมเกี่ยวของโดยตรงกับความถูกตองในความประพฤติ  ดังนั้น ใน
การนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยจะไดนําเสนอทั้งในสวนของจริยธรรมและ
คุณธรรมควบคูกันไปดวย   ความซื่อสัตยถือเปนจริยธรรมและคุณธรรมที่สําคัญยิ่ง   คนที่ไมมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตยอมเปนที่รังเกียจของสังคม และไมเปนที่ไววางใจของผูอ่ืน  คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตยอมเปนที่ปรารถนาของคนทั่วไป   แมกระทั่งตนเองก็ควรมีความซื่อสัตยตอตนเอง เชน เมื่อ
ตั้งใจจะทําอะไร  หรือมีหนาที่ตองทําอะไรก็ตองพยายามทําจนกวาจะบรรลุผลสําเร็จตามที่วางไว
หรือหนาที่กําหนดไว  ผูที่ไดช่ือวาเปนคนซื่อสัตยจะทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จ เพราะเปนที่
ไววางใจของผูอ่ืน  ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ ก็ควรปฏิบัติดวยความซื่อสัตยสุจริต   
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานก็เชนกัน  ผูที่มีหนาที่ก็ตองปฏิบัติหนาที่ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตทั้งตอตนเอง  ตอบุคคลอื่น  และงานในบทบาทที่ตนเองรับผิดชอบ  จึงจะทําให
งานสําเร็จลุลวง เกิดประโยชนสูงสุด  เปนที่พึงพอใจของทุกฝาย  ตลอดจนจะกอใหเกิดความรัก  
ความสามัคคี    ความเอื้ออาทร   ขึ้นในชุมชน   

4.1 ความหมายของความซื่อสัตยสุจริต 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542  : 382) ไดใหความหมายวา ซ่ือสัตย หมายถึง 

ประพฤติตรง  และจริงใจไมคิดทรยศ   ไมคดโกง   และไมหลอกลวง  สวนคําวา  สุจริต  (2542 
:1202)  หมายถึง   ประพฤติชอบ 

  ชม  ภูมิภาค  (อางถึงใน เสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันตชัย 2547  : 17) ไดใหความหมายวา 
ความซื่อสัตย หมายถึง  ความไมคดโกง ไมมีเลหเหล่ียม   ลับลมคมใน   คนซื่อสัตยมีความจริงใจอยู
เสมอ  มุงรักษาความจริงเสมอ รักษาคํามั่นสัญญา มีความตั้งใจจริง พูดวาจะทําสิ่งใดก็จะทําสิ่งนั่น
จนสําเร็จ ไมรวนเร   เมื่อรับปากกับผูใดวาจะทําส่ิงใดก็จะทําใหเสร็จตามเวลา  
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 เสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันตชัย (2547 : 12) ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตย หมายถึง 
การมีคุณธรรมและพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง  รวมถึงการมีสัจจะวาวา 
และสัจจะปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืน 

รัฐดาว  พิศาลพงศ  (2549 : 69) ไดใหความหมายวา  ความซื่อสัตย  หมายถึง การจริงใจ 
และรักความจริง ปฏิบัติตนตรงตอความเปนจริง โดยยึดความจริงเปนหลัก มีความตรงไปตรงมา  
ทั้งกาย  วาจา ใจ  ทั้งตอตนเองและผูอ่ืน  มีความจริงใจตอคนทั้งหลาย ไมหนาไหวหลังหลอก ไมพูด
ปด ไมลักขโมย  ไมโกง  รักษาคําพูดของตนและรักษาคํามั่นสัญญาตางๆ ไมเอาเปรียบคนอื่น ไม
หลอกลวงคน หรือประชาชน มีความจงรักภักดีและดีตอตน ตอผูใหญที่ดี  

จารีรัตน  ปรกแกว (2534 : 7)  ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตย  หมายถึง  ลักษณะ
พฤติกรรมที่ตรงตอความเปนจริง  เพื่อถูกตองและเหมาะสม  ทั้งกาย  วาจา  ใจ 

วินัย  ณ  ตะกั่วทุง (2549 : ออนไลน)  ไดใหความหมายวา  ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง  
การปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา  โดยอยูบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตองานในหนาที่   ตอ
ผลงาน  ตอผูรวมงาน ตอองคกร  ตอประชาชน  และไมแสวงหาประโยชนใดๆอันมิควร หรือโดย
ทุจริต 

ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ (2547 : 11)  ไดใหความหมายวา ความซื่อสัตย หมายถึง การ
มีคุณธรรมเปนพื้นฐานซึ่งแสดงออกมาเปนจริยธรรมและถายทอดสูพฤติกรรม หรือการปฏิบัติตน
ดวยความจริงใจทั้งกาย  วาจา  ใจ   อยางเหมาะสมถูกตอง ตรงตอความจริง  ทั้งตอตนเอง  หนาที่
การงาน  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  กฎระเบียบขอบังคับของชุมชน  และองคกรที่สังกัด  หรือ
ตอสัญญาขอตกลงที่ตนใหไว 

สุขุมาน พาสวาง (2541 : 16)  ไดใหความหมายวา  ความซื่อสัตย หมายถึง  พฤติกรรม
จริยธรรมของบุคคลที่แสดงออกเกี่ยวกับการปฏิบัติตรงตอความจริง และความถูกตองดีงาม        
เชน  ตรงตอหนาที่ความรับผิดชอบ   ตรงตามระเบียบแบบแผนและกฏเกณฑ  ตรงตอคํามั่นสัญญา  
เปนตน 

สรุปไดวา  ความซื่อสัตยสุจริต  หมายถึง คุณธรรมในจิตใจของบุคคลและแสดงออกเปน
พฤติกรรม ความตรงไปตรงมา   จริงใจ  ความมุงมั่น  ตั้งใจ  ในการปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสม  
ตรงตอความจริง  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และบทบาทหนาที่การงาน  

4.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความซื่อสัตยสุจริต 
  ตามที่ไดกลาวแลวขางตนแลววาความซื่อสัตยสุจริตซ่ึงเปนจริยธรรมและคุณธรรม
ประการหนึ่ง  ซ่ึงไดมีผูใหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับจริยธรรมอยูหลายทาน แตในที่นี้ขอยกทฤษฎี
เพียงบางสวนมานําเสนอ  ดังนี้ 
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4.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive  Theory) 
คลิฟฟ (Cliff : 1986,  อางในเสาวนิจ   รัตนวิจิตร  นิจอนันตชัย 2547 : 41) กลาววา 

จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธกับสังคม  การพัฒนาจริยธรรมจึงตองมีการ
พิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามลําดับสติปญญาของแตละบุคคล  ซ่ึงมีวุฒิภาวะสูงขึ้น  การรับรู
จริยธรรมก็พัฒนาขึ้นตามลําดับ   เมื่อคุณธรรมความซื่อสัตยและคุณธรรมตางๆ เปนการแสดงออก
ของจริยธรรมของบุคคล    ความซื่อสัตยจึงสามารถปลูกฝงและมีพัฒนาการไดตามลําดับ
เชนเดียวกับการพัฒนาจริยธรรม   ซ่ึงทฤษฎีพัฒนาการสติปญญาเปนทฤษฎีที่เนนใหเห็นวา 
จริยธรรมเกิดจากเหตุผล   สติปญญา  ความเขาใจ   และเปลี่ยนแปลงไปตามวุฒิภาวะและ
ประสบการณจากการปฏิสัมพันธกับคนอื่นในสังคม 

 4.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral Development Theory ) 
 เพียเจท (Piaget , อางถึงในทิศนา แขมมณี  2549 : 11-13)  อธิบายวาพัฒนาการทาง

จริยธรรมของมนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นอยูกับวัย  โดยแบงออกเปน 2  ขั้นใหญๆ คือ ขั้นแรก อายุ
ระหวาง 5-8 ป เปนขั้นของการยอมรับกฎเกณฑจากผูมีอํานาจเหนือตน (Heteronomous)  เชน บิดา
มารดา ครู และเด็กที่โตกวา เด็กจะปฏิบัติตามอยางเครงครัดและเชื่อวากฎเกณฑเปล่ียนแปลงไมได  
ขั้นที่สอง  เปนขั้นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของกฏเกณฑ (Autonomous)   อายุตั้งแต 9  ปขึ้นไป 
เด็กจะเริ่มมีความคิดวากฏเกณฑคือขอตกลงระหวางบุคคลและผูที่ใชกฏเกณฑจะตองรวมมือและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และกฏเกณฑเกณฑอาจเปลี่ยนแปลงได 

4.3 ความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริตตอการปฏิบัติงาน 
 ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมและจริยธรรมที่มีความสําคัญตอบุคคล  ทั้งตอตนเอง   ผูอ่ืน 

และหนาที่การงาน  บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง จะเปนคนที่มีความรูสึกรับผิดชอบชั่วดี  
ไมคดโกง  มีความละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด  มีความตั้งใจจริง  ประพฤติตนตรงตามที่
คิดและพูด  จึงเปนบุคคลที่มีความภาคภูมิและเปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่น  สวนความซื่อสัตย
ตอผูอ่ืน คือมีความจริงใจ ไมอิจฉาริษยาผูอ่ืน  ยินดีในความสําเร็จของผูอ่ืน รูจักยอมรับผิดในสิ่งตน
กระทําผิด  ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  ประพฤติดีตอผูอ่ืนทั้งตอหนาและลับหลัง  ทําใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและเปนที่ตองการของผูอ่ืน  สวนบุคคลที่มีความซื่อสัตยตอหนาที่
การงานนั้น จะเปนผูที่มีความตั้งใจในการทํางาน  รักษาระเบียบกฏเกณฑ  ไมใชอํานาจหนาที่หา
ผลประโยชนสวนตน  รับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ตนไดรับมอบหมายและทําใหดีที่สุด  ซ่ึงจะทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่การงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  บรรลุผลสําเร็จตามที่วางไว   จะเห็นไดวา
ถาบุคคลมีความซื่อสัตยสุจริตแลวจะทําใหตนเอง  และสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
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ความซื่อสัตยมีความเกี่ยวของใกลชิดกับความตระหนักในเรื่องหนาที่ ซ่ึงหมายถึง
กิจกรรมหรือภาระที่ไดรับมอบหมายตามฐานะหรือสภาพของแตละบุคคล หนาที่เปนพื้นฐานหนึ่งที่
จะบอกไดวาบุคคลมีความซื่อสัตยสุจริตหรือไม เมื่อเปรียบเทียบการกระทําของบุคคลตอส่ิงที่เขา
ไดรับมอบหมายหรือส่ิงที่สังคมคาดหวังจากสถานภาพของเขา ( เสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันตชัย 
2547 : 19)  สวนจริยธรรมมีความเกี่ยวของกับการใชเหตุผลและปญญาในการตัดสินใจ หากบุคคล
ใดมีพฤติกรรมตามที่สังคมยอมรับวาการกระทํานั้นถูกตองเหมาะสม บุคคลนั้นก็ถือไดวาเปนผูมี
จริยธรรมสูง  ซ่ึงจะสงผลใหสังคมมีแตความสงบสุข  และเปนพื้นฐานของการพัฒนาสังคมให
รุงเรืองสืบไป (ทรงฤทธิ์  เสือประเสริฐ  2544  : 7) 

 แมคเคนไซ (Mackenzie, อางถึงใน บุญมี  แทนแกว  2539  : 135-143)   ไดใหทัศนะ
เกี่ยวกับหนาที่ไว   ดังนี้  

ประการแรก  หนาที่ในการยอมรับนับถือชีวิต บุคคลไมควรเบียดเบียนชีวิตตนและชวีิต 
ผูอ่ืน 

ประการที่สอง หนาที่ในการยอมรับนับถือเสรีภาพและบคุลิกภาพโดยเสรีภาพนั้นตอง 
คํานึง ถึงหนาที่ของแตละบุคคลดวย  

ประการที่สาม   หนาที่ในการยอมรับนับถือทรัพยสินของผูอ่ืน 
ประการที่ส่ี    หนาที่ในการยอมรับนับถือระเบียบของสังคม  ระเบียบคือความเรียบรอย 

ถูกตอง งดงาม  สังคมที่ขาดระเบียบยอมหาความเจริญไมได จึงเปนหนาที่ของทุกคนในสังคมที่จะ
ยอมรับนับถือระเบียบของสังคม 

ประการที่หา  การยอมรับนับถือความกาวหนา  มนุษยทุกคนยอมตองการความกาวหนา 
และพยายามทําเทาที่สามารถจะทําได เพื่อหาความกาวหนาในชีวิตโดยวิธีการตางๆ 

ประการสุดทาย คือหนาที่ในการยอมรับความจริง ความจริงเปนส่ิงที่เที่ยงแท  ผูที่ถือวา
เปนผูดีหรือประเสริฐ  ตองทําดี  มีสัจจะวาจา หรือพูดอยางไรจะตองทําอยางนั้น  และไดกลาววา
บุคคลผูดีหรือผูประเสริฐตระหนักตอความจริง  4   ประการ    คือ 

1.จริงตอตนเอง 
2.จริงตอผูอ่ืน 
3.จริงตอศาสนา 
4.จริงตอประเทศชาติ 

  เสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันตชัย  (2547 : 20)  ไดใหความเห็นวาหนาที่เปนองคประกอบ
หนึ่งของคุณธรรมความซื่อสัตยของบุคคล  หากบุคคลปฏิบัติหนาที่ของตนมีความเคารพตอตนเอง
และบุคคลอื่นๆตามระเบียบแบบแผนของสังคม  มีความตรงไปตรงมา ก็จะทําใหตนเองและสังคมมี
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ความเจริญกาวหนา  เปนระเบียบ  มีความผาสุก  ความซื่อสัตยเปนคุณธรรมในลําดับตนที่ตองมีใน
ตัวบุคคลในสังคมที่เจริญแลวดังเชนที่พระพุทธเจาระบุไวในฆราวาสธรรม(ธรรมสําหรับผูครอง
เรือน) อันไดแก  1) สัจจะ ความซื่อสัตย  ซื่อตรง  2) ทมะ การมีความขมใจ  3) ขันติ ความอดกลั้น 
และ  4) จาคะ การบริจาคทาน (ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ  (2547 : 12)  นอกจากนี้ในจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพตางๆ มักจะระบุถึงความซื่อสัตยสุจริตไวอยูเสมอ  ทั้งความซื่อสัตยตอตนเอง  ตอหนาที่ 
และตอผูอ่ืน   

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ไดมีพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสในวโรกาส
ตางๆแกประชาชนคนไทยในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  ซ่ึงจะไดขอนอมนํามากลาวเปนบางสวนดังนี้ 

“…ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ  มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซ่ึงทานตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ  คือ ความซื่อสัตยสุจริต  ประเทศชาติ บานเมืองจะวัฒนาถาวรได  ก็
ยอมอาศัยความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน  ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบ
กิจการงานสวนตัวก็ดี  ขอใหมั่นอยูในธรรม ทั้ง  3  ประการ  คือ สุจริตตอบานเมือง  สุจริตตอ
ประชาชน  และสุจริตตอหนาที่  ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป…”           
( สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  2548 : คํานํา) 

พระราชดํารัส ในพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  เมื่อวันที่ 5 
เมษายน  พุทธศักราช  2525  มีใจความวา  “...คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ  
มีอยูส่ีประการ ประการแรก คือการรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติ  แตส่ิง
ที่เปนประโยชนและเปนธรรม    ประการที่สอง  คือรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติ
ปฏิบัติ อยูในความสัจความดีนั้น  ประการที่สาม  คือการอดทน  อดกล้ัน และอดออมที่ไมประพฤติ
ลวงความสัจสุจริต  ไมวาดวยเหตุประการใด   ประการที่ส่ี  คือการรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต 
และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  คุณธรรมสี่ประการ
นี้ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลวจะชวยใหประเทศชาติ
บังเกิดความสุข  ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค...” (มูลนิธิโตโยตาประเทศไทยและมูลนิธิสดศรี-สฤษวงศ  2543  : 182) 

  จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความซื่อสัตยเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากทั้งตอตัวบคุคล  
สังคม  และประเทศชาติ   ถาคนในสังคมมีความซื่อสัตยสุจริต  ก็จะทําใหคนในสังคมอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  ประเทศชาติก็มีความเจริญกาวหนา 
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4.4 องคประกอบของจริยธรรม 
จารีรัตน  ปรกแกว  (2534 : 13-17)   ไดทําการวิเคราะหผลงานวิจยัที่เกีย่วของกับปลูกฝง 

คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อยกระดับจิตใจของคนไทย  และไดจัดแบงองคประกอบของจริยธรรม
ออกเปน  3   มิติ   ไดแก 

มิติที่ 1 องคประกอบเชิงโครงสรางของจริยธรรมโดยทั่วไป แบงออกเปน 4 ประเภท  
1.1 ความรูเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความรูวาลักษณะการกระทํา 

ใดในสังคมถูกตอง เหมาะสม  
1.2 เหตุผลเชิงจริยธรรม   หมายถึง    การที่บุคคลเลือกใชเหตุผลในการเลือก  

กระทําในสิ่งที่สังคมเห็นวาถูกตอง เหมาะสม 
1.3 ทัศนคติเชิงจรยิธรรม หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกชอบหรือไมชอบ 

ตอการประทําหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
1.4 พฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การกระทําที่แสดงใหเห็นไดวาบุคคล 

มีหลักปฏิบัติในทางที่ดีตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 
มิติที่ 2  องคประกอบเชิงคุณลักษณะของจริยธรรม    จารรีรัตน   ปรกแกว    ไดสรุปเรียง 

ตามลําดับความสําคัญ ได 8 ประการ ดังนี้ 
ลําดับที่ 1  การใฝสัจจธรรม   เปนจริยธรรมที่เนนกระบวนการคิดอยางมีเหต ุ

มีผล 
ลําดับที่ 2   การใชปญญาในการแกปญหา   เปนคุณลักษณะจริยธรรมที่ขยาย 

คุณลักษณะการใฝสัจจธรรม  โดยเนนการปลูกปญญาใหเปนผูมีเหตุผล 
ลําดับที่  3   เมตตา - กรุณา  คณุลักษณะจริยธรรมดานนี้เสริมสรางไดโดยใช 

ธรรมะสังหวัตถุ 4 
ลําดับที่ 4   สติ -  สัมปชัญญะ      เปนคุณลักษณะจริยธรรมที่เนนการควบคุม 

ตนเองใหมีความพรอม  มีสภาพตื่นตัวฉับไว  การรับรูทางประสาทสัมผัสในการคิด  ตัดสินใจ
กระทําพฤติกรรมอยางเหมาะสม 

ลําดับที่ 5 ความไมประมาท  เปนคุณลักษณะที่เสริมคุณลักษณะ
สตสัิมปชัญญะ โดยเนนการพิจารณาสถานการณแวดลอม พิจารณาถึงผลที่จะตามมาจากการกระทํา 
ดําเนินการวางแผน  จัดสถานการณ  เพื่อใหเกิดผลดีที่สุด 

ลําดับที่  6   ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะจรยิธรรมที่เนนความซื่อตรง 
ตอตนเอง  หนาที่การงาน  คํามั่นสัญญา  แบบแผนและกฏหมาย เพื่อความถูกตองดีงาม 
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ลําดับที่  7   ความขยันหมั่นเพียร  เปนคุณลักษณะจริยธรรมที่ชวยใหเกิด
ความสําเร็จในชีวิต   สามารถเสริมสรางดวยธรรมหมวด  อิทธิบาท 4  คือ ความพอใจ  ความเพียร  
ความมีใจจดจอ และความไตรตรอง 

ลําดับที่ 8   หิริ-โอตัปปะ  คือ  ความละอายเกรงกลัวตอการกระทําชั่ว 
มิติที่ 3   องคประกอบของจรยิธรรมเชิงโครงสรางทางสังคม   5   องคประกอบ ไดแก    

1)  จริยธรรมตอตนเอง  
2)  จริยธรรมทางสังคม 
3) จริยธรรมตอส่ิงแวดลอม  
4) จริยธรรมทางเศรษฐกิจ   
5) จริยธรรมทางการเมือง 

  ดวงเดือน   พันธุมนาวิน (2538 : 33-35) ไดแบงจริยธรรมออกเปน  4   องคประกอบ  
ดังนี้ 
 1. องคประกอบดานความรูเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การมีความรูวาในสังคมของตนนั้น
ถือวา การกระทําชนิดใดดี ควรกระทํา  การกระทําชนิดใดควรงดเวน  ปริมาณความรูเชิงจริยธรรม
ขึ้นอยูกับอายุ  ระดับการการศึกษา  และพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล 
 2. องคประกอบดานทัศนคติเชิงจริยธรรม  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตางๆวา ตนชอบ หรือไมชอบลักษณะนั้นๆเพียงใด  ซ่ึง
สวนมากจะสอดคลองกับคา นิยมในสังคมนั้นๆ  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลมีความหมาย
รวมทั้งความรูและความรูสึกในเรื่องนั้นๆเขาดวยกัน  ดังนั้น  ทัศนคติเชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติที่
สําคัญที่ใชทํานายพฤติกรรมจริยธรรมไดแมนยํากวาการใชความรูเกี่ยวกับคานิยมทางสังคมของ
บุคคลเพียงอยางเดียว     

3. องคประกอบดานเหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลใชเหตุผลในการเลือกที่
จะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง  ซ่ึงเหตุผลที่กลาวถึงนี้จะแสดงใหเห็นเหตุจูง
ใจหรือแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังการกระทําตางๆของบุคคล 
 4. องคประกอบดานพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  หมายถึง  การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่
สังคมนิยมชมชอบ  หรืองดเวนการแสดงพฤติกรรมที่ฝาฝนกฏเกณฑ หรือคานิยมของสังคมนั้น  
เปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญมากกวาดานอื่นๆ เพราะการกระทําของบุคคลจะสงผลโดยตรงตอ
ความผาสุกและความทุกขของสังคมนั้น 
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4.5  หลักการ  แนวทาง ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต 
 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานนั้น  มีหนาที่หลักในการบริหาร

จัดการเงินทุน  คน  และทรัพยากรอื่นๆ    ความซื่อสัตยสุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจึง
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพและความสําเร็จของกองทุนหมูบาน  ดังนั้น  
คณะกรรมการกองทุนหมูบานจึงควรมีหลักการและแนวทางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่  ซ่ึงการใช
หลักธรรมนาจะเปนแนวทางที่ดีที่สุด  พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธม.มจิต.โต)  (2536 : 8-27 )  ได 
กลาวไววา  ผูบริหารควรมีธรรมในการบริหาร  ที่เรียกวา  พละ  4  ประการ  ไดแก 

1.  ปญญาพละ  หมายถึง  กําลังความรูหรือความฉลาด     
2.  วิริยพละ  หมายถึง  กําลังความเพียร หรือความขยัน    
3.  อนวัชชพละ  หมายถึง  กําลังแหงงานที่ไมมีโทษหรือขอเสียหาย   

  4.  สังคหพละ  หมายถึง  กําลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ   
  สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2530 : 31) ไดกลาวไวในหนังสือ
นวโกวาท (หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี) วาสุจริตเปนกิจควรทํา  ควรประพฤติ  ประกอบดวยสุจริต  3  
อยาง  ไดแก 

1. ประพฤติชอบดวยกาย เรียกวากายสุจริต เวนจากฆาสัตว เวนจากลักทรัพยเวนจาก
ประพฤติผิดในกาม     

2. ประพฤติชอบดวยวาจา  เรียกวาวจีสุจริต   เวนจากการพูดเท็จ  เวนจากการพูดสอเสียด  
เวนจากพูดคําหยาบ  เวนจากพูดเพอเจอ     

3. ประพฤติชอบดวยใจ  เรียกวามโนสุจริต   ไมโลภอยากไดของเขา  ไมพยาบาทปอง
รายเขา   เห็นชอบตามคลองธรรม    
 พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.ปยุตต.โต)  (2548 : 17-19) ไดกลาวไวในหนังสือธรรมนูญ
ชีวิตวาคนมีศีลธรรม หรือมนุษยธรรมที่เรียกวาอารยชนมีธรรมนั้น  จะตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ 
ไดแก 
 1.มีสุจริตทั้งสาม  ไดแก   

1)  กายสุจริต   ทําส่ิงถูกตองดีงาม   
2)  วจีสุจริต   พูดสิ่งถูกตองดีงาม  
3)  มโนสุจริต    คิดสิ่งถูกตองดีงาม 

 2.ประพฤติตามอารยธรรม โดยประพฤติถูกตองตามทางแหงกุศลกรรม 10 ประการ แบง
ออกเปน 3  ทาง ไดแก 

1)  ทางกาย  3 ไดแก  ละเวนการฆาการสังหาร การบีบคั้นเบียดเบียน,ละเวน 
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การแยงชิงลักขโมย ,  ละเวนการประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักหวงแหนของผูอ่ืน  
2.)  ทางวาจา  4   ไดแก   ละเวนการพดูเท็จโกหกหลอกลวง,    ละเวนการพูด 

สอเสียดยุยง สรางความแตกแยก , ละเวนการพูดหยาบคายสกปรกเสียหาย ,ละเวนการพูดเพอเจอ 
3)  ทางใจ  3  ไดแก   ไมละโลบ  ไมเพงเล็งคิดหาทางออกเอาแตจะได ,   ไม 

คิดรายมุงเบียดเบียนหรือเพงมองในแงที่จะทําลาย  ,  มีความเห็นถูกตอง เปนสัมมาทิฏฐิเขาใจใน
หลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลช่ัว  
 3. มีศีล   5    ไดแก   

1) เวนจากปาณาติบาต     ละเวนการฆาสังหาร     ไมประทุษรายตอชีวติและ 
รางกาย   

2) เวนจากอทนินาทาน      ไมลักขโมยเบียดบัง แยงชิง      ไมประทุษรายตอ 
ทรัพยสิน  

3) เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  ไมประพฤติผิดในกาม    
4) เวนจากมุสาวาท  ละเวนการพูดเท็จโกหก  หลอกลวง   
5) เวนจากกสุราเมรัย ไมเสพเครื่องอกของเมา ส่ิงเสพติด อันเปนเหตใุหเกิด 

ความประมาทมัวเมา ผิดพลาดขาดสติ 
   ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต  มีหลักการแนวทางอยูหลายประการแตสวนใหญ
จะยึดตามหลักธรรมทางพุทธศาสนา  เชน  หลักสุจริต 3 ประการ   ศีล 5   พละ 4    ทางแหงกุศล
ธรรม  10  ประการ  เปนตน  การที่คนเรามีหลักการแนวทางในการปฏิบัติตนใหเปนคนที่มีความ
ซ่ือสัตยสุจริตนั้น  ยอมเปนเสมือนทางเดินที่จะใหกาวไปสูส่ิงที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติ  และจะ
สงผลใหการประกอบกิจกรรมการงานหรือการอยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส  
เปนธรรม  ปราศจากความขัดแยง  และเกิดประโยชนสุขตอสวนรวม 

4.6  การพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต 
ความซื่อสัตยสุจริตเปนสิ่งที่สามารถจะพัฒนาได   ทั้งนี้  จะใหไดผลดีจะตองมีการอบรม

ปลูกฝงตั้งแตเด็กเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอความซื่อสัตยสุจริต วาเปนสิ่งที่ดี ควรประพฤติปฏิบัติตน  
อีกทั้งตองอาศัยคําสอนทางหลักศาสนากลอมเกลาจิตใจของบุคคลใหรูผิดรูชอบ และมีการกระทําที่
ถูกตองเปนธรรม  และสังคมจะตองใหความสําคัญวาเปนสิ่งที่จะชวยจรรโลงสังคมใหอยูรวมกันได
อยางมีความสุข    เสาวนิจ  รัตนวิจิตร  นิจอนันตชัย  (2547 : 76)  กลาววา  การพัฒนาคุณธรรมความ
ซ่ือสัตยสามารถเกิดขึ้นได   6  ขั้นตอน ดังนี้   

ขั้นที่ 1 เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูผลกรรมที่เปนการลงโทษ เชน ตองทําตามคําส่ัง 
มิฉะนั้นจะถูกลงโทษ 
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ขั้นที่ 2  เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูที่ผลกรรมที่สนองความตองการของตนเองและ
ถือเกณฑกรรมสนองกรรมโดยตรง 

ขั้นที่ 3 เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูที่การยอมรับของคนอื่น  เพื่ออยูรวมกับคนอื่นได 
 ขั้นที่ 4   เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูที่ความเปนระเบียบของสังคม  และทํากฏเกณฑ
ของสังคม  พฤติกรรมที่ถูกตองคือการทําหนาที่ของตน  และการรักษาระเบียบกฏเกณฑของสังคม 
 ขั้นที่ 5 เกณฑการตัดสินความถูกผิดอยูที่การสัญญา  โดยเฉพาะสัญญาของสังคม  
พฤติกรรมที่คนสวนใหญในสังคมไดพิจารณาแลวเห็นวาดีงาม  มาตรฐานตางๆเหลานี้ไมตายตัว
แนนอนเหมือนจริยธรรมขั้นที่ 4  แตเปลี่ยนแปลงได 
 ขั้นที่ 6  เกณฑการตัดสินความถูกผิดเปนหลักการสากล เชน ความยุติธรรม  ความเสมอ
ภาคและความเคารพในความเปนคน 

ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท  จริยธรรมในบุคคลมีการพัฒนาเปน
ขั้นตอนในแตละบุคคล โดยเพียเจทไดศึกษาจริยธรรมของเด็กในวัยตางๆ และอธิบายวาจริยธรรม
แฝงอยูตามกฏเกณฑ ระเบียบตางๆ  ไมวาจะเปนการเลนของเด็กซึ่งจะมีกฏเกณฑที่เปนขอบังคับมี
ระบบซับซอนแฝงอยู  โดยในชวงอายุ  8 ป  เด็กจะฝกหัดตามกฏเกณฑจากภายนอก  ซ่ึงเปนระยะที่
พอแม ผูใหญมีอิทธิพลตอเด็ก และในระยะสํานึกในกฏเกณฑหรือระยะที่เด็กมีกฏเกณฑของตนเอง 
อยูในชวงอายุประมาณ 8-10 ป  (ขัตติยา  กรรณสูต และคณะ   (2547 : 20)   

จะเห็นไดวาการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตยจะเริ่มพัฒนาตั้งแตวัยเด็กจนสูวัยผูใหญ 
และแตละคนจะพัฒนาตามขั้นตอนทีละขั้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของโคลเบิรก 
(Kohlberg,  อางถึงใน  เสาวนิจ  รัตนวิจิตร   นิจอนันตชัย 2547 : 46)  ที่ช้ีใหเห็นวาพัฒนาการเรียนรู
ดานพุทธศึกษามีการดําเนินตามการเปลี่ยนแปลงตามลําดับอยางสัมพันธกันตามระยะเวลาที่แตละ
บุคคลดําเนินไปตามสภาวะของแตละวัน  ซ่ึงการตัดสินคุณธรรมความซื่อสัตยตามขั้นตอนตางๆ
เปนผลผลิตของประสบการณในการปฎิบัติตอกัน นําไปสูการเรียนรูในสวนบุคคลมากกวารูปแบบ
วัฒนธรรมที่สังคมวางไว    

   ทิศนา  แขมมณี  (2549 : 93)  กลาววาการจะปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมใดๆ ใหแกบุคคลเพื่อเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น  สามารถทําไดโดย 

1.จัดสิ่งเราใหบุคคลนั้นไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องที่ตองการปลูกฝง 
2.จัดกิจกรรมหรือประสบการณที่ชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตอบสนองในเรื่องนั้น และ

เกิดความพอใจ 
3.ชวยใหบุคคลนั้นเห็นคุณคาของเรื่องนั้น  โดยการชวยใหเขาเห็นประโยชน ไดรับ

ประโยชน  หรือเกิดความพึงพอใจในคานิยมนั้น 
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4.ชวยใหบุคคลนั้นมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องนั้นไปใชในระบบชีวิตของตน 
5.ชวยใหบุคคลนั้นไดลงมือปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ จนกระทั่ง

ไดปฏิบัติเปนลักษณะนิสัย 

4.7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของไมพบวามีผูทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอ
นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
  คมเดช    ธนิกกุล  (2545 : บทคัดยอ) ไดประเมินโครงการกองทุนหมูบานดอนมะโนรา  
หมูที่  5  ตําบลดอนมะโนรา   อําเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา คณะกรรมการกองทุน
หมูบานมีความเสียสละ  ประชาชนมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   มีความซื่อสัตย  มีอาชีพเล้ียง
ตนเองได ครอบครัวอบอุน  มีการรวมมือรวมใจแกปญหา  ประชาชนในหมูบานมีนิสัยรักความสงบ  
มีศีลธรรม  มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  รูจักหนาที่ของตนเอง รูจัก
ความพอดีในการดํารงชีวิต 

วัชระ  ธรรมปญญาสกุล  (2546 : บทคัดยอ) ไดประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง จังหวัดราชบุรี  พบวา  การดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อแยกเปน
รายดานปรากฏวาดานการบริหารจัดการอยูในระดับสูง  ดานการมีสวนรวมและดานผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  ปจจัยดานอายุ  อาชีพ  รายได  ตําแหนงในกองทุนและประเภท
กองทุนมีผลทําใหความคิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานกองทุนแตกตางกัน  สําหรับปญหาการดําเนินงานพบวา มีปญหามากในทุกดาน  ที่สําคัญ 
คือคณะกรรมการขาดความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู   สมาชิกกองทุนชําระเงินกูไมตรงตาม
เวลาที่กําหนด  ระเบียบกองทุนไมเอ้ือความสะดวกตอการดําเนินงาน  และการดําเนินงานขาดความ
รวมมือจากทุกฝาย 
 สุขุมาน  พาสวาง (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาระดับจริยธรรมและความสามารถในการ
คิดเปนของชาวชนบท   อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  กลุมตัวอยางจํานวน 393 คน 
พบวา ระดับจริยธรรมในภาพรวมอยูในระดับ  3  คือ เปนพฤติกรรมจริยธรรมที่ยึดผลประโยชนของ
สังคมสวนใหญ  เมื่อวิเคราะหรายดาน พบวา พฤติกรรมจริยธรรมที่อยูในระดับ 3  ไดแก ดานความ
เมตตา กรุณา  ดานการใชปญญาในการแกปญหา  ดานความขยันหมั่นเพียร  ดานความไมประมาท  
ดานสติสัมปชัญญะ และดานซื่อสัตยสุจริต  สวนระดับ  2  คือพฤติกรรมจริยธรรมที่ยึดผลประโยชน 
ของบุคคลอื่นในสังคมแคบๆ เชน ญาติพี่นอง เพื่อนสนิท สวนความสามารถในการคิดเปน จากกลุม
ขอมูล 3  ดาน คือ ดานตนเอง  ดานสังคมและสิ่งแวดลอม  ดานวิชาการ  พบวาสวนมากชาวชนบท
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จะใชขอมูล  2  ดาน ประกอบการตัดสินใจแกปญหา  โดยใชขอมูลดานวิชาการควบคูกับดานตนเอง
มากที่สุด  รองลงมาไดแก ใชดานวิชาการควบคูกับดานสังคมและสิ่งแวดลอม  และดานตนเอง
ควบคูกับดานสังคมและสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 
 ธวัชชัย  ชัยจิรฉายากุล (2529  :  บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณสมบัติของคานิยมพื้นฐานทาง
จริยธรรมของคนไทย  กลุมตัวอยาง เปนอาจารยมหาวิทยาลัยและผูสนใจเรื่องจริยธรรม จํานวน 101 
คน พบวา  คานิยมทางจริยธรรมมีลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ ความรับผิดชอบ  การมี
วินัยในตนเอง  ความซื่อสัตย การยึดหลักการ  ความกตัญูรูคุณ  ความเสียสละ  ความมีน้ําใจเมตตา 
การตรงตอเวลา  การพึ่งพิงอาศัยกัน และการยึดตัวบุคคล  คานิยมบางคามีความสัมพันธกันอยาง
ใกลชิดในลักษณะที่วา การตรงตอเวลาเปนสวนหนึ่งของความซื่อสัตย  ความซื่อสัตยเปนสวนหนึ่ง
ของการมีวินัยในตนเอง  การมีวินัยในตนเองเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบ  และความ
รับผิดชอบเปนสวนหนึ่งของการยึดหลักการ 
 สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  สํานักงาน ก.พ.(2542  :  บทคัดยอ)  ไดจัดโครงการ
ศึกษารูปแบบและวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยวิธีการศึกษาคนควาจากขอมูล เอกสาร 
ตํารา ผลงานทางวิจัยที่เกี่ยวของ  และเก็บขอมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมขอเท็จจริงจากหนวยงานตางๆ
จํานวน 252  หนวยงาน ผลการศึกษาพบวาผูมีหนาที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
หนวยงานตางๆ ที่เปนกลุมตัวอยางเปนผูชายมากวาผูหญิง  วิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่
ไดผลมากที่สุด ไดแก การฝกอบรม ขอคุณธรรมที่สําคัญและมุงพัฒนามากที่สุด  คือ ความ
รับผิดชอบ  รองลงมา   คือความซื่อสัตย   ความสํานึกในหนาที่  และสุจริตในหนาที่  ตามลําดับ  
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมพบวางบประมาณมีผลตอการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในระดับปานกลาง  พบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยเห็น
วาควรเริ่มการเสริมสรางตั้งแตวัยเยาว   มีการจัดทําอยางจริงจังเปนระบบ  และมีความตอเนื่องเปน
รูปธรรม 

จากที่ไดกลาวมาขางตนสรุปไดวา  ความซื่อสัตยสุจิตเปนคุณธรรมในจิตใจของบุคคล
และแสดงออกเปนพฤติกรรม ความตรงไปตรงมา   จริงใจ  ความมุงมั่น  ตั้งใจ  ในการปฏิบัติอยาง
ถูกตองเหมาะสม  ตรงตอความจริง  ทั้งตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และบทบาทหนาที่การงาน   ความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนจริยธรรม คุณธรรมที่สําคัญตอการอยูรวมกันของคนในสังคม   การที่บุคคลมี
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  ยอมสงผลใหประสบผลสําเร็จในหนาที่การงานและเปนที่
ยอมรับของสังคมทั่วไป   ซ่ึงจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของบุคคล  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงคาดวาความซื่อสัตยสุจริต
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ในการปฏิบัติงานนาจะเปนตัวแปรหนึ่งที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

5.  แนวคิด  เก่ียวกับแรงสนบัสนุนทางสังคม    และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  นอกจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานแลวยังมี
บุคคลอื่นอีกจํานวนมากที่มีสวนเกี่ยวของ เชน คณะอนุกรรมการติดตามสนับสนุนระดับอําเภอ/
จังหวัด คณะกรรมการเครือขายกองทุนระดับตําบล/อําเภอ   สมาชิกกองทุน  เจาหนาที่จาก
หนวยงานภาคีตางๆ  เชน ธนาคาร  สถาบันการศึกษา เปนตน  รวมถึงบุคคลในครอบครัวของ
คณะกรรมการที่อาจจะมีสวนเกี่ยวของในแงของการสนับสนุนบุคคลในครัวเรือนของตนเองใหมี
กําลังใจ หรือสะดวกในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
บุคคลดังกลาวขางตนจะมีสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือไม  และอยูในระดับใด  ซ่ึงจะ
ไดทําการศึกษาตอไป 

5.1 ความหมายแรงสนับสนุนทางสังคม 
   แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมที่มีความสัมพันธเครือขายทาง
สังคม    อิสรเอล (Israel 1985 : 65-80, อางถึงใน  อุบลรัตน  บุญทา 2546 : 33)  ไดใหความหมาย
ของ “เครือขายทางสังคม”  วาเปนกลุมเฉพาะที่มีความเชื่อมโยงระหวางบุคคล  และลักษณะ
ความสัมพันธของบุคคลใน  3   มิติ  ไดแก  (1)  ลักษณะโครงสราง  (2)  ลักษณะของสัมพันธภาพ  
(3) ลักษณะหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย   ซ่ึงไดมีผูที่ใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
ไวมากมาย  เชน  

แคบแพลน และคณะ  (Kaplan et al 1977 : 50-51)  ไดใหความหมายแรงสนับสนุนทาง
สังคมไว  2  แนว   คือ (1)  หมายถึง  ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐานในสังคมของแตละคน ซ่ึง
ไดมาจากสิ่งแวดลอมในสังคมของคนนั้น  โดยไดรับการติดตอสัมพันธกับคนในกลุมสังคม  (2) 
หมายถึง  ความสัมพันธที่มีอยูหรือหายไปของแหลงใหการสนับสนุนคือบุคคลที่มีความสําคัญตอ
คนนั้น   สําหรับความจําเปนพื้นฐานทางสังคมของบุคคลไดจากกลุม แคลบแพลนไดเสนอวาความ
มั่นคงปลอดภัย  ความผูกพันทางอารมณ   ความคิด   ความไววางใจ    ความใกลชิด   การใหการ
เล้ียงดูชวยเหลือ   การเปนสวนหนึ่งของสังคม   การไดรับการยอมรับ  เห็นคุณคาและความผูกพัน 

 ทรอยด (Thoits 1981 : 147-148)  ไดใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมวา    คือ  
การที่บุคคลในเครือขายทางสังคมไดรับการชวยเหลือทางดานอารมณ  สังคม ส่ิงของ และขอมูล  
และการสนับสนุนนั้นจะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยและ
ความเครียดได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  54 

คอบบ (Cobb  1976 : 300)  ไดใหความหมายวา  การสนับสนุนทางสังคมเปนการที่
บุคคลไดรับขอมูลขาวสารที่ทําใหเขาเชื่อวามีคนรักและเอาใจใส  มีคนยกยองและมองเห็นคุณคา  มี
ความผูกพันกัน   รวมทั้งรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม    

วรัญญา  มุนินทร (2541 : 37)  ไดใหความหมายการสนับสนุนทางสังคมวา  เปนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  และบุคคลกับเครือขายทางสังคม ในรูปของการสนับสนุน
ชวยเหลือดานขอมูล   คําแนะนํา  วัตถุ  ส่ิงของ  เงินทอง  หรือแรงงาน   ทําใหบุคคลรับรู  และพึง
พอใจวามีคนรัก  มีคนเอาใจใส  ยอมรับและเห็นคุณคา  รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  ซ่ึง
การสนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญตอความเครียดและปรับตัวไดอยางเหมาะสม 

บุญเยี่ยม  ตระกูลวงศ  (2535  : 171) ไดใหความหมายวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปน
ส่ิงที่ผูที่ไดรับการชวยเหลือในดานขอมูล  ขาวสาร วัตถุส่ิงของ หรือการสนับสนุนทางจิตใจ จาก
ผูใหเปนบุคคลหรือกลุม  และมีผลทําใหผูรับไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูรับตองการ  

ขวัญใจ  พิมพิมล (2543 : 70)  ไดสรุปวา แรงสนับสนุนทางสังคมเปนสิ่งที่บุคคลไดรับ
จากบุคคลหรือกลุมบุคคล  แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ 

5.2  แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
บญุเยี่ยม  ตระกูลวงศ  (2535 : 194)   ไดกลาวถึง    การสนับสนุนทางสงัคมวา ประกอบ 

ดวยองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี้ 
1.จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวางผูใหกบัผูรับแรงสนับสนุน 

     2.ลักษณะการติดตอสัมพันธนั้นจะตองประกอบไปดวย 
2.1 ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ทําใหผูรับเชื่อวาผูใหมีความเอาใจใส มคีวาม  
     รักความหวังดีในงานอยางจริงจัง 
2.2 ขอมูลขาวสารนั้น เปนขาวสารที่มีลักษณะทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมี 
      คุณคาและเปนที่ยอมรับของสังคม 
2.3 ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่เชื่อวาเราเปนสวนหนึ่งของสังคม และมี 
     ประโยชนตอสังคม 

3. ปจจัยนําเขาของแรงสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขาวสาร วัตถุส่ิงของ เงิน 
จิตใจ          

4.  จะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจุดหมายทีต่องการ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  55 

5.3 ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคม 
เฮาส  (House,  อางใน  ศศิธร  แกวนพรัตน  2541 : 25 ) ไดกลาวถึงการสนับสนุนทาง

สังคมวาเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ประกอบดวยการสนับสนุน 4  ประการ คือ 
1.การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional  Support)  เปนความรูสึกเห็นอกเห็นใจ  

การดูแลเอาใจใส  มีความรักความผูกพันตอกัน ยอมรับและเห็นคุณ 
2.การสนับสนุนดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม(Appraisal  Support )  ไดแก 

การเห็นพอง การรับรอง  การใหขอมูลกลับ  เพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง หรือเปรียบเทียบ
ตนเองกับผูอ่ืนที่อยูในสถานการณที่คลายกัน หรือสังคมเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นใจ  
เปรียบเสมือนเปนการเสริมแรงทางสังคม 

3.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร( Information  Support)  เปนการใหขอมูล  
คําแนะนํา  ขอเท็จจริง แนวทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติ  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาที่
กําลังเผชิญอยูได 

4.การสนับสนุนดานสิ่งของ การเงินหรือแรงงาน (Instrumental  Support )  เปนการให
ความชวยเหลือโดยตรงตอพฤติกรรมของคน  เชน เงิน  แรงงาน   วัตถุส่ิงของ  หรือเวลา 

 คอบบ (Cobb 1979, อางถึงใน  จินตนา  แววสวัสดิ์  2546 : 65) แบงประเภทแรง
สนับสนุนทางสังคมออกเปน  5  ประเภท คือ 

1.การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional  Support)  เปนการบอกขอมูลเพื่อใหบุคคล
นั้นไดรับความรัก  ความสนใจ  การดูแลเอาใจใส   จากบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด   

2.การสนับสนุนทางดานการยอมรับ ยกยอง ( Esteem  Support)  เปนขอมูลที่บอกวา
บุคคลนั้นมีคุณคา    มีผูใหการยอมรับ  เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง 

3.การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม ( Network Support) เปนขอมูลทําให
บุคคลรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4.การสนับสนุนดานสิ่งของเครื่องใช(Material  Support)  เปนการใหความชวยเหลือ
เครื่องมือ วัตถุส่ิงของ ซ่ึงเปนสิ่งที่จําเปนทั้งทางดานรางกาย  รวมถึงแหลงเงินทุน 

5.การสนับสนุนดานความแข็งแรง ความวองไว ( Active Support) เปนการสะทอนให
ผูรับการสนับสนุนรูวาไดรับการดูแล หรือเล้ียงดู (Mothering) โดยกลุมคนที่เปนเปาหมาย ( Target 
Group) 

 เชฟเฟอร และคณะ ( Schaefer et al. 1985, อางถึงในภัทรพงศ  ประกอบผล  2534 : 25 ) 
ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3  ชนิด  ไดแก 
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1.การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support )  หมายถึง การผูกพัน และมีความ
อบอุนความเชื่อมั่น และไววางใจ 

2.การสนับสนุนดานสิ่งของ (Tangible Support ) หมายถึง การไดรับการดานวัตถุส่ิงของ
และการบริการ 

3.การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support ) หมายถึง การไดรับขอมูล
ขาวสารที่ทําใหบุคคล  ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 

คาหน (Kahn 1979, อางถึงใน  อารีรัตน  อุลิศ  2539 : 33 ) ไดแบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ชนิด  คือ 

1.ความผูกพันทางอารมณและความคิด( Affection) เปนการแสดงถึงอารมณในทางบวก
ของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่ง ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ  การเคารพ 
หรือดวยความรัก 

2.การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) เปนการแสดงออกถึง
การเห็นดวย  การยอมรับในความถูกตองเหมาะสม  ทั้งในการกระทําและในความคิดของบุคคล 

3.การใหการชวยเหลือ (Aid)  เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นโดยการใหส่ิงของ หรือ
ชวยเหลือโดยตรง  การชวยเหลือเหลานั้นอาจเปนวัสดุ  หรือเงิน หรือขอมูลขาวสารและเวลา 

5.4  แหลงท่ีใหการสนับสนุนทางสังคม 
 เฮาส  (House 1981 : 136, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 37)  ไดจัดกลุมของแรง
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 2  กลุม   ดังนี้ 
 1. กลุมที่ไมเปนทางการ    คือ กลุมที่มีการติดตอสัมพันธกันตามธรรมชาติ  ซ่ึงมีความ
ผูกพันที่ใกลชิดกัน    มีความสัมพันธกันกันบอยมาก  เชน  คูสมรส  ญาติพี่นอง  เพื่อน 
 2. กลุมที่เปนทางการ    คือ กลุมที่มีการติดตอกันดวยเหตุผลบางอยาง  เชน กลุม
ชวยเหลือตนเอง    และกลุมชวยเหลือโดยนักวิชาชีพ ซ่ึงเปนบุคคลที่อยูในวงจรสงเสริม  ปองกัน  
รักษา  และฟนฟูสมรรถภาพโดยอาชีพ 
  แคปแลน (Caplan , อางถึงใน ยุวดี  โชติวัฒนพงษ 2537 : 39-40)  ไดจําแนกกลุมบุคคล
ในการสนับสนุนทางสังคมเปน  3  กลุม  ดังนี้ 
 1. กลุมผูที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ ( Spontaneous or Natural Supportive System)  
ประกอบดวย 

1.1 บุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง  ไดแก สามี  ภรรยา  ปูยาตายาย  พอแม   
ลูกหลาน 
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  1.2 บุคคลที่อยูในครอบครัวใกลชิด ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อบาน คนในที่ทํางาน 
เดียวกัน คนใกลชิด คนบานเดียวกัน คนรูจักคุนเคย 
 2. องคกรและสมาคมที่ใหการสนับสนุน( Organized Support)  หมายถึง กลุมบุคคลที่มา
รวมตัวกันเปนหนวย เปนชมรม สมาคม ซ่ึง ไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชน สมาคม
ผูสูงอายุ 
 3. กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ (Professtional  Health Care Workers) หมายถึง กลุมบุคคลที่
อยูในวงการสงเสริม  ปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยอาชีพ 
 แบรนท  และ ไวเนิรท (Brandt and Weinert 1985, อางถึงใน  มธุริน  คําวงศปน 2543 : 
36-37)  แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมเปน 11  กลุม คือ  

1. กลุมบิดามารดา 
2. กลุมบุตร 
3. กลุมคูสมรส หรือบุคคลใกลชิด หรือบุคคลสําคัญในชีวิต 
4. กลุมญาติ หรือบุคคลในครอบครัว 
5. กลุมเพื่อน 
6. กลุมเพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน 
7. กลุมพระ หรือกลุมนักบวช 
8. กลุมบุคลากรทางดานวิชาชีพ 
9. กลุมหนวยบริการที่จัดใหในชุมชน 
10. กลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
11. กลุมอ่ืนๆ 

 แรงสนับสนุนทางสังคมที่เกิดจากกลุมที่ไมเปนทางการ มักเกิดจากบุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิด   หรือเรียกวาเกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัว   ซ่ึงความสัมพันธในครอบครัวเปนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ   อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวไดใหความรัก  ความใกลชิดสนิทสนม
ความผูกพัน   มีอารมณความรูสึกรวมกัน  มีการเอาใจใสเล้ียงดูกัน   สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
จะทําใหแตละคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง   มีโอกาสรับรูตนเองในดานดี  เห็นคุณคา และมีศักยภาพ
ในตนเองอยางตอเนื่อง   มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงการพัฒนาตนเองจนเกิดความคิดความเขาใจ
ที่ดีในตนเอง(Positive  Self  Concept)  จัดเปนคุณสมบัติที่จําเปนและสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข  (สุรพล พยอมแยม 2548  : 203) ความสัมพันธภายในครอบครัวจะแสดงใหเปนถึง 
สัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว  ประกอบดวยลักษณะการชวยเหลือเกื้อกูล  การเห็นอกเห็นใจ
กัน  ไมวาสมาชิกในครอบครัวจะสุขหรือทุกข  รวมทั้งเปดโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดแสดง
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ความคิดเห็น  มีการปรึกษาหารือ  มีการตัดสินใจรวมกันและมีกิจกรรมรวมกันทั้งในครอบครัว  
และสังคม  กิเคิล (Gicle 1980  : 937, อางถึงใน  วนิดา  ทองปลอง 2546 : 36)  กลาวถึงลักษณะ
ความสัมพันธในครอบครัววาควรประกอบดวย 4  ลักษณะ คือ 
 1.การเอาใจใสดูแลซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัว  ทั้งทางรางกาย โดยการดูแล
เมื่อเจ็บปวย  หรือชวยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน และดานจิตใจ  โดยมีความรูสึกรวม ทั้งดีใจ 
เสียใจ ผิดหวัง กับสมาชิกอื่นในครอบครัว  รวมทั้งประคับประคอง สงเสริมใหเกิดความสุขใน
ครอบครัว 
 2.การบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากร และบทบาทหนาที่ของสมาชิกในครอบครัว  โดย 
ภายในครอบครัวจะมีการวางแผนเกี่ยวกับรายได และรายจายของครอบครัว  เพื่อใหสามารถเอ
ประโยชนใหกับสมาชิกมากที่สุด  และควรมีการแบงหนาที่เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ครอบครัว  อันนําไปสูความรูสึกผูกพันของสมาชิกดวย 
 3.การมีปฏิสัมพันธในครอบครัว  สังคม รวมถึงการมีสวนรวมทางศาสนา กลาวคือ 
ครอบครัวเปนระบบหนึ่งภายในสังคม สมาชิกแตละคนมีความสัมพันธกันทั้งครอบครัวและระบบ
สังคมอื่นดวย  โดยเฉพาะสถาบันศาสนาอันเปนสิ่งแสดงออกถึงความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรม 
 4.การอยูภายใตกฎระเบียบทางสังคม หมายถึง  การเคารพกฎหมายบานเมือง และ
ดํารงชีวิตตามวัฒนธรรมของกลุม 

  สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง   การที่บุคคลไดรับการชวยเหลือจากบุคคล 
หรือกลุมบุคคลในดานจิตใจ   ขอมูลขาวสาร  ความรู  วัสดุส่ิงของ  รวมถึงใหการยกยอง  มองเห็น
คุณคา   และใหความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม    

5.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
    จากการศึกษาคนควาเรื่องที่เกี่ยวของกับกองทุนหมูบานยังไมพบมีผูทําการศึกษาเรือ่งแรง

สนับสนุนทางสังคมโดยตรง   ดังนั้น  จึงขอนําเสนองานวิจัยที่มีลักษณะงานหรือบทบาทหนาที่
ใกลเคียงคลายคลึงกัน  ดังนี้ 

ชัตชัย  บุญถม (2545 : บทคัดยอ)  ไดประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานกอไผทอง  
หมูที่  9  ตําบลตลาดใหญ   อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา  ปจจัยที่สงผลทางบวก ไดแก
ความรวมมือของประชาชนและผูเขามามีสวนชวยสนับสนุนจัดตั้งกองทุนหมูบาน สวนปจจัยดาน
ลบไดแกประชาชนไมเขาใจระบบการบริหารของคณะกรรมการ ดานระเบียบขอบังคับและการ
ตัดสินพิจารณาเงินกู 
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อเนก   สมณวัฒนา (2545 : 69-70)  ไดประเมินผลโครงการกองทุนหมูบานคลองนางนม  
หมูที่  1  ตําบลเกษตรพัฒนา  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ผลการประเมินพบวามีระบบ
บริหารและจัดโครงสรางองคกรชัดเจน  กรรมการมีการแบงหนาที่กันทํางานอยางถูกตองชัดเจน  
ผูนํามีประสบการณ  เสียสละ  ประชาชนใหความรวมมือ  เจาหนาที่มีสวนรวมใหความรู  แต
สมาชิกบางสวนยังไมคอยเขาใจระเบียบ     

ประภาส  ศิลปรัศมี  (2531 : บทคัดยอ) ไดศึกษารายงานเรื่องปจจัยที่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานของผูนําอาสาพัฒนาชุมชน  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูนําอาสาพัฒนา
ชุมชน  ไดแก อายุ  การสนับสนุนจากเจาหนาที่   การสนับสนุนจากผูนําทองถ่ิน  การติดตาม
ขาวสารการพัฒนา  ความรูความเขาใจในบทบาท  และโอกาสไดแสดงความสามารถ  

ประกอบพร สินธุรัตน  (2542  : 50)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุข
มูลฐาน ตามบทบาทหนาที่ของ อสม. ณ ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวา 
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกตอการปฏิบัติงานดานสาธารสุขมูลฐานตามบทบาท
หนาที่ 

เสาวลักษณ   แยมตรี (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเรียนรูในโปรแกรมออกกําลังกายของผูสูงอายุในชุมชน โดยทําการทดลองในกลุม
ผูสูงอายุ  2  กลุม  คือ  กลุมทดลองและกลุมควบคุม  พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลทําใหกลุม
ทดลองเรียนรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายไดดีขึ้น  และมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตดีขึ้นกวากลุม
ควบคุมที่ไดไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

     จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม
สงผล  ตอการปฏิบัติหนาที่หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล   เพราะทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจ  
มีกําลังใจ   สามารถเผชิญกับปญหาอุปสรรค   ปรับตัวไดอยางเหมาะสม  สามารถปฏิบัติตนสู
เปาหมายที่ตองการได   และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม เชน 
การไดรับขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่   การไดรับการฝกอบรม  หรือการชวยเหลือ  ใหความรวมมือ  
การใหกําลังใจจากสมาชิกสมาชิกหรือผูที่เกี่ยวของ  สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  ดังนั้น ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยคาดวาแรงสนับสนุนทางสังคมนาจะเปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฏีและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวของกับการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน ขางตนที่กลาวมานั้น พบวา  ขอมูลสวนบุคคล  ความรูเร่ืองระเบียบ
กองทุนหมูบาน ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฎิบัติงาน  และ   
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แรงสนับสนุนทางสังคม   เปนปจจัยที่สงผลตอการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ตางกัน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังนี ้

 

    กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 

 
 

ขอมูลสวนบคุคล 
-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-อาชีพ 
-ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
-สถานภาพกรรมการ 

- ความรูเรื่องระเบียบ     
   กองทุนหมูบาน 
- ความเชื่อในประสิทธิภาพ 
   แหงตน 
- ความซื่อสัตยสุจริตในการ  
  ปฏบิัติงาน 
- แรงสนับสนุนทางสังคม 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจั ยค ร้ังนี้มี วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาปจจั ยที่ส งผลตอการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการกองทุน   ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดระเบียบ
วิธีดําเนินการวิจัย  ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   การเก็บ
รวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ศึกษา  ไดแก คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ในเขตอําเภอบานแพว  จังหวัด

สมุทรสาคร  จาก  97   กองทุน  รวม  1,113   คน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานแพว   :  2550) 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดแกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ในเขต

อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  294  คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ
ยามาเน (Yamane ,  อางถึงในพวงรัตน   ทวีรัตน 2543 : 284)  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  ยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ  5  

การกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของยามาเน(Yamane/) 
      n        =                N 
                             1+N( e)2 

 n    =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N   =   ขนาดของกลุมประชากร 
 e    =    คาของความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได     ในที่นี้มีคาเทากับ .05 

 n        =                 1,113                          =        294.25  
                          1+1,113 ( .05)2 

ดังนั้น  ในการวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางจํานวน  294  คน 
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     ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 
                การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage Random  Sampling)    
(พวงรัตน  ทวีรัตน  2543  : 89)   โดยมีขั้นตอน  ดังนี้    

  1. สุมกลุมตัวอยาง   โดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster  Random  Sampling) โดยการจับ
ฉลากกองทุนหมูบานมา   จํานวนรอยละ 50    ของกองทุนหมูบานในแตละตําบล  ทั้งหมด  97 
กองทุน   ไดกลุมตัวอยาง   จํานวน  48.5  กองทุน  โดยกําหนดจะใชจํานวน  49   กองทุน 
 2. จากกองทุนที่สุมทั้ง  49  กองทุน   จะไดกลุมตัวอยางที่ประกอบดวยผูที่ดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูตรวจสอบภายใน  ตําแหนงละ 1 คน รวมเปน 4 คน   
และสุมดวยวิธีการสุมอยางงายกรรมการที่มีตําแหนงอื่นๆ โดยการจับฉลากอีกกองทุนละ  2   คน  
รวมเปนกองทุนละ 6 คน  ทําใหไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  294  คน  จาก 49 กองทุน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1  

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
 

 
ที่ 

 
ตําบล จํานวนกองทนุหมูบาน

(กองทุน) 
ตัวแทนกองทนุ 
หมูบาน(กองทุน) 

ตัวแทนกรรมการ 
กองทุนหมูบาน(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

บานแพว 
หลักสาม 
หลักสอง 
อําแพง 
คลองตัน 
สวนสม 
เจ็ดริ้ว 
เกษตรพัฒนา 
หนองสองหอง 
หนองบัว 
โรงเข 
ยกกระบัตร 

10 
13 
7 
7 
5 
5 
5 
5 

10 
9 

10 
11 

5 
6 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
5 
 

30 
36 
18 
24 
18 
18 
18 
18 
30 
24 
30 
30 

รวม 97 49 294 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 

 1.ตัวแปรอิสระ  (Independent variables)  ไดแก 
  1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
   1.1.1   เพศ   แบงเปน  2  กลุม  ไดแก 
    -ชาย 
    -หญิง 
   1.1.2   อายุ    แบงเปน  3  กลุม  ไดแก 
    - อายุไมเกิน  40  ป 
    - อายุ  41-60  ป 
    - อายุ   61  ป  ขึ้นไป 
   1.1.3   ระดับการศึกษา   แบงเปน  4  กลุม  ไดแก 
    - ประถมศึกษา หรือต่ํากวา 
    -  มัธยมศึกษา  /ปวช. หรือเทียบเทา 
    -  ปวส. หรือเทียบเทา 
    -  ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4   อาชีพ  แบงเปน  5  กลุม  ไดแก 
    - เกษตรกร 
    - ขาราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
    - รับจาง 
    -  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
    -  อาชีพอ่ืนๆ 
   1.1.5   ระยะเวลาดํารงตําแหนง   แบงเปน  3  กลุม ไดแก 
    -  ไมเกิน  2  ป 
    -    2-4    ป 
    -   มากกวา  4  ปขึ้นไป 
   1.1.6    สถานภาพกรรมการ    แบงเปน  5   กลุม  ไดแก 
    -ประธานคณะกรรมการกองทุน 
    -เหรัญญิก 
    -เลขานุการ 
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    -ผูตรวจสอบภายใน 
    -กรรมการอื่นๆ 
  1.2    ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  
  1.3    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
  1.4    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1.5   แรงสนับสนุนทางสังคม 
  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  แบบสอบถาม  จํานวน 1  ชุด   แบงออกเปน   6   
ตอนประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง   สถานภาพกรรมการ 

ตอนท่ี  2  แบบทดสอบความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน ขอคําถามแบบเลือกตอบ      
ถูก-ผิด  จํานวน  24   ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน    ตอบถูกให 1  คะแนน  ตอบผิด  ให  0  
คะแนน   ใชการวัดแบบอิงเกณฑ  โดยแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับตามแนวคิดของทอรนไดค 
(Thorndike 1977 , อางถึงใน  เพ็ชรรัตน ตั้งตระกูลพงศ 2546 : 101)    ดังนี้ 

 คะแนนนอยกวารอยละ 60 ( นอยกวา 15  คะแนน) ความรูระดับนอย 
คะแนนระหวาง รอยละ 60-75 (ระหวาง 15-18  คะแนน) มีความรูระดับปานกลาง 
คะแนนมากกวารอยละ 75   ( มากกวา 18  คะแนน) มีความรูระดับสูง 

 ตอนท่ี 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   จํานวน 11 ขอ        
ลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา(Rating scale)  5  ระดับ     ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของตนเองมากที่สุด 
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของตนเองมาก 
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของตนเองปานกลาง 

 นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของตนเองนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเชื่อของตนเองนอยที่สุดหรือไมตรงเลย 
 โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ขอคําถามที่แสดงถึงความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  
หากตอบ   มากที่สุด    มาก   ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  จะใหคะแนน  5  4  3  2  1   ตามลําดับ   
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การแปลความหมายคะแนนความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของคณะกรรมการกองทนุ
หมูบาน ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท  (Best :1977:174)     ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย     1.00- 1.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนในระดับนอยมาก 

คะแนนเฉลี่ย     1.50- 2.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนในระดับนอย  

คะแนนเฉลี่ย     2.50- 3.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย     3.50- 4.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อใน  
ประสิทธิภาพแหงตนในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ย     4.50- 5.00     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตนในระดับมากที่สุด 

 ตอนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   จํานวน  11    ขอ  
ลักษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา  (Rating scale)  5  ระดับ    ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับมาก  
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
นอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
นอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุดหรือ  ไมตรง

เลย 
โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ขอคําถามที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน      

หากตอบ   มากที่สุด    มาก   ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  ใหคะแนน  5  4  3  2  1  ตามลําดับ   สวน
ขอคําถามที่มีความหมายตรงกันขาม    หากตอบ   มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   นอย   นอยที่สุด  จะ
ใหคะแนน  1  2  3  4  5   ตามลําดับ  ไดแกขอที่  6, 8   

 สําหรับการแปลความหมายคะแนนความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท  
(Best :1977 :174)     ดังนี้  

คะแนนเฉลี่ย     1.00- 1.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานในระดับนอยมาก 
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คะแนนเฉลี่ย     1.50- 2.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย     2.50- 3.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย     3.50- 4.49     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย     4.50- 5.00     หมายถึง     คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด 
  ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม   จํานวน 15  ขอ    ลักษณะขอ
คําถามเปนแบบประเมินคา  (Rating scale)  5  ระดับ    ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเปนความจริงในระดับมากที่สุด 
มาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเปนความจริงในระดับมาก  
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเปนความจริงในระดับปานกลาง 
นอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเปนความจริงในระดับนอย 

  นอยที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเปนความจริงในระดับนอยที่สุดหรือ 
ไมตรงเลย 
               โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ขอคําถามที่แสดงถึงการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม            
หากตอบ    มากที่สุด     มาก     ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  ใหคะแนน  5  4  3  2  1  ตามลําดับ        
สําหรับการแปลความหมายคะแนนการสนับสนุนทางสังคมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท  (Best :1977:174)     ดังนี้  
               คะแนนเฉลี่ย   1.00- 1.49      หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดบันอยมาก 
                คะแนนเฉลี่ย   1.50- 2.49      หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดบันอย 
                คะแนนเฉลี่ย   2.50- 3.49      หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดบัปานกลาง 
                คะแนนเฉลี่ย   3.50- 4.49      หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดบัมาก 
               คะแนนเฉลี่ย   4.50- 5.00     หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมในระดบัมากที่สุด 
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  ตอนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
จํานวน 21  ขอ   ลักษณะขอคําถามเปนแบบประเมินคา  (Rating scale)    5   ระดับ   ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตรงตามขอความนั้นใน
ระดับมากที่สุด 

มาก หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตรงตามขอความนั้นใน
ระดับมาก 

ปานกลาง หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตรงตามขอความนั้นใน
ระดับปานกลาง          

นอย หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตรงตามขอความนั้นใน
ระดับนอย           

นอยที่สุด หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติตรงตามขอความนั้นใน
ระดับนอยที่สุด หรือไมปฏิบัติเลย 

โดยมีเกณฑการใหคะแนน  คือ ขอคําถามที่แสดงถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  หากตอบ    มากที่สุด    มาก   ปานกลาง   นอย  นอยที่สุด  ใหคะแนน  5  4  3  2  1 
ตามลําดับ     สําหรับการแปลความหมายคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
ผูวิจัยไดกําหนดการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของเบสท  (Best :1977:174)     ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย     1.00- 1.49    หมายถึง    คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติงานอยูใน
ระดับนอยมาก 

คะแนนเฉลี่ย    1.50- 2.49     หมายถึง    คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติงานอยูใน
ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย     2.50- 3.49     หมายถึง    คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย     3.50- 4.49     หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก 
               คะแนนเฉลี่ย     4.50- 5.00     หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนหมูบานปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมากที่สุด 
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  การปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  แรงสนับสนุนทางสังคม  เพื่อสรางคํานิยามศัพท
เฉพาะ 

2. สรางแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  แบบวัดรูความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน 
แบบสอบถามความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน    ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติงาน               
แรงสนับสนุนทางสังคม  และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ตามนิยามศัพท
เฉพาะ 

3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม  โดยอาจารยที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญ    จํานวนทั้งส้ิน  5  ทาน  และแกไขใหถูกตองตามคําแนะนํา 

4.นําเครื่องมือที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try out)  กับคณะกรรมการกองทุน
หมูบานที่อยูในกลุมประชากรเดียวกันแตมิใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน 40  คน  เพื่อหาความ
เชื่อมั่น  ( Reliability)  ของเครื่องมือ  ดังนี้ 

              4.1 คาความเชื่อมั่น( Reliability) ของแบบวัดความรูเรื่องระเบียบกองทุน
หมูบาน  ใชสูตร   ของคูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson, s Method)  สูตร  KR20   (พวงรัตน   
ทวีรัตน  2543 : 123) 

 KR20                   rtt       =  n/n-1     (1 -   Σpq/st
2 )                         

               rtt     แทน       ความเชื่อมั่นของแบบวัดความรู 
               n      แทน       จํานวนขอ 
               p       แทน       สัดสวนของผูตอบถูกในแตละขอ 
               q        แทน       สัดสวนของผูตอบผิดในแตละขอ = 1 - p 
               St

2     แทน       ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

               คาความเชื่อมั่นของแบบวดัความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน จํานวน 24  ขอ =   0.6136 
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   4.2  ความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแหงตน
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  แรงสนับสนุนทางสังคม  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน   วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for  WINDOWS ใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Aoefficient)   ไดคาความเชื่อมั่น  ดังนี้ 

   -  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพแหงตน จํานวน   
11  ขอ  =  0.9036 

  -  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  จํานวน    
11  ขอ  = 0.7716 

  -  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานแรงสนับสนุนทางสังคมจํานวน 15 ขอ              
= 0.8916 

  -  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานจํานวน  21  ขอ  = 0.9481 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเสนอนายอําเภอบานแพว  เพื่อขออนุญาตจัดเก็บ
ขอมูลกองทุนหมูบานใชในการวิจัย 
 2.ผูวิจัยทําหนังสือถึงประธานกองทุนหมูบาน ที่เปนกลุมตัวอยางทุกกองทุนเพื่อขอความ
รวมมือในกรอกแบบสอบถาม  จํานวน 49  กองทุน  กองทุนละ 6   คน   ประกอบดวย  ประธาน
เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูตรวจสอบภายใน และกรรมการตําแหนงอื่นๆ อีกจํานวน 2 คน  รวมท้ังสิ้น
294  คน 
 3.ผูวิจัยสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยาง  โดยใชวิธีการสงแบบสอบถามใหกับประธาน
กองทุนหมูบานที่เปนกลุมตัวอยางพรอมอธิบายแบบสอบถาม  แลวใหประธานกองทุนเปนคนสง
แบบสอบถามและอธิบายแบบสอบถามใหกับคณะกรรมการกองทุนหมูบานคนอื่นๆ ที่เปนกลุม
ตัวอยาง 

4. ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  จํานวน  294  ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามคืน
ครบ และสมบูรณทุกฉบับ   คิดเปนรอยละ 100 
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การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาทําการจัดระเบียบ ทําการลงรหัส

จากนั้นนําขอมูลมาบันทึกลงโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS for  WINDOWS  เพื่อทําการวิเคราะหโดยมี
ขั้นตอน  ดังนี้  

1.วิเคราะหตัวแปรอิสระขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ไดแก เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารงตําแหนง   สถานภาพของกรรมการ โดยใชคาความถี่        
และ คารอยละ   
 2. วิเคราะหระดับความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน โดยใชคารอยละ (Percentage )  
และวิเคราะหระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  แรง
สนับสนุนทางสังคม  และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

3. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในเขต
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม เพศ   การทดสอบคาที  (t - test)   

4. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ในเขต
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง  สถานภาพของกรรมการ โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One way  
ANOVA)   หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตาง
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe/ Test  For  All   Possible  Comparison) 

5.วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก  
ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  และแรงสนับสนุนทางสังคม  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise  Multiple Regression  Analysis) 
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บทท่ี  4 

 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุม
ตัวอยางของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน 294 คน  
มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบการอธิบาย จําแนกออกเปน  4   ตอน      
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ตอนที่  1  วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก เพศ   อายุ  
การศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  และ   สถานภาพกรรมการ  โดยใชคาความถี่   และคา
รอยละ   

  ตอนที่ 2  วิเคราะหระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานโดยใชคารอยละ   ความเชื่อ
ในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม  และ
ระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   โดย
ใชคาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  

ตอนที่  3  วิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ  t-test   และจําแนกตาม อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง    สถานภาพกรรมการ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way 
ANOVA)   ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe/ Test  For  All   Possible  
Comparison) 

ตอนที่  4  วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดแก   ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน    แรงสนับสนุนทางสังคม                           
โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis)   
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สัญลักษณที่ใชในการวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

Y  แทน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
X1  แทน ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน 
X2  แทน ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
X3  แทน ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 
X4  แทน แรงสนับสนุนทางสังคม 
n               แทน จํานวนกลุมตัวอยาง  
X  แทน คาเฉลี่ย ( Mean) 

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน   F-distribution 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน   t- distribution 
df    แทน องศาอิสระ (Degree  of   Freedom ) 
SS  แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
MS แทน คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean  Square ) 
R  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  R ) 
R2  แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square ) 
Adj R2     แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  ( Adjust  R  Square) 
R2 Change   แทน   คา R2  ที่เพิ่มขึ้น เมื่อตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
b    แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  ( Regression   Coefficients ) 
Bata แทน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized  Regression  

                                                       Coefficients) 
S.E. แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error of                  

                                                       the  Estimate ) 
Constant (a)    แทน         คาคงที่ 
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ตอนที่  1      การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 
       การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมูบานอําเภอบานแพว  

จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  294   คน  จําแนกตามเพศ   อายุ  การศึกษา  อาชีพ   ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง    และสถานภาพ กรรมการ  โดยใชคาความถี่     และรอยละ    ดังรายละเอียดในตารางที่  2 
ตารางที่  2   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 
เพศ         ชาย 
                หญิง 

195 
99 

66.3 
33.7 

รวม 294 100 
อายุ         อายุไมเกิน  40  ป  
                อายุ       40- 60  ป 
                อายุมากกวา  60  ป ขึ้นไป 

77 
189 
28 

26.2 
64.3 
9.5 

รวม 294 100 
ระดับการศึกษา 
               ประถมศึกษาหรือต่ํากวาประถมศึกษาศึกษา 
               มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา 
               ปวส. หรือเทียบเทา 
               ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

 
155 
109 
11 
19 

 
52.7 
37.1 
3.7 
6.5 

รวม 294 100 
อาชีพ     เกษตรกร 
               รับจาง 
               รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
               คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
               อาชีพอ่ืนๆ 

188 
48 
17 
28 
13 

63.9 
16.4 
5.8 
9.5 
4.4 

รวม 294 100 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
             ดํารงตําแหนงไมเกิน  2   ป 
             ดํารงตําแหนง    2-4  ป 
             ดํารงตําแหนงมากกวา    4   ป  ขึ้นไป 

 
44 

106 
144 

 
15.0 
36.0 
49.0 

รวม 294 100 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน(คน) รอยละ 

สถานภาพกรรมการ 
           ประธานคณะกรรมการ 
            เลขานุการ 
           เหรัญญิก 
           ผูตรวจสอบภายใน 
           ตําแหนงอ่ืนๆ 

 
49 
49 
49 
49 
98 

 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
33.2 

รวม 294 100 

จากตารางที่ 2  พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบานอําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาครที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน  294  คน   สวนใหญเปนเพศชาย  จํานวน  195  คน  คิดเปน
รอยละ  66.3    มีอายุระหวาง  40-60  ป  จํานวน  189  คน คิดเปนรอยละ  64.3  การศึกษาสวนใหญ
จบระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาประถมศึกษา  จํานวน  155  คน   คิดเปนรอยละ  52.7     มีอาชีพ
เปนเกษตรกร  จํานวน     188   คน  คิดเปนรอยละ  63.9   การดํารงตําแหนงมากกวา 4 ป  ขึ้นไป  
รอยละ  49.0     สวนใหญดํารงตําแหนงอ่ืนๆ  จํานวน  98  คน คิดเปนรอยละ  33.2 

ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  แรงสนับสนุนทางสังคม  และระดับการปฏิบัติงานของกลุม
ตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  
คารอยละ   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       

2.1  การวิเคราะหระดับความรู เ ร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน    ของกลุมตัวอยาง
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ดังรายละเอียดในตารางที่  3 

ตารางที่  3  แสดงจํานวน  รอยละ   ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ของกลุมตัวอยาง  
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน    อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    

ระดับความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน จํานวน(คน) รอยละ 
ระดับนอย    (นอยกวา  15  คะแนน) 
ระดับปานกลาง (ระหวาง   15-18  คะแนน) 
ระดับมาก      (มากกวา  18 คะแนน) 

1 
51 

242 

0.4 
17.3 
82.3 

 X =  18.74                       S.D. = 1.56                    Min = 14.04                          Max =  23.00 
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จากตารางที่  3  พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  สวนใหญมีความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก   จํานวน  242   
คน   คิดเปนรอยละ  82.3  รองลงมาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  51  คน รอยละ  17.3  และอยูใน
ระดับนอย จํานวน  1  คน  คิดเปนรอยละ 0.4  ตามลําดับ  โดยมีคะแนนเฉลี่ย( X ) เทากับ 18.74 

2.2  การวิเคราะหระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม   ของกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ดังรายละเอียดในตารางที่  4 

ตารางที่ 4   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับความเชื่อในประสทิธิภาพแหงตน 
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม    และระดับการ
ปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร           

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา      X  S.D. คาระดับ 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   
แรงสนับสนุนทางสังคม  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
 

3.552 
3.889 
3.286 
3.633 

 

.487 

.421 

.611 

.550 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

 

                จากตารางที่ 4  พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร   มีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   อยูในระดับมาก ( X = 3.552 ) ความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับมาก ( X  = 3.889 )  แรงสนับสนุนทางสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.286)  และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อยูในระดับ
มาก  ( X = 3.633 ) 
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ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จําแนกตาม
เพศ  โดยใช   t-test   และจําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   และ
สถานภาพกรรมการ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way  ANOVA )  และ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe/) 

3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จําแนก
ตามเพศ   โดยใช  t -test   ดังรายละเอียดในตารางที่  5  

ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจําแนกตามเพศ  
 

เพศ n         X  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

195 
99 

3.651 
3.596 

.543 

.564 
.819 

จากตารางที่  5  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว   จังหวัด
สมุทรสาคร   ที่มีเพศตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

ตารางที่   6  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง  
                    คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว จังหวดัสมุทรสาคร  จําแนกตามระดับ    
                    การศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. คาระดับ 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา 
ปวส. หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

155 
109 
11 
19 

3.606 
3.691 
3.631 
3.514 

.587 

.467 

.680 

.604 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

จากตารางที่ 6 พบวากลุมตวัอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่มีระดับการศกึษาตางกนัมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย  ดังนี้  มัธยมศึกษา/ปวช.หรือเทียบเทา, ปวส.หรือเทียบเทา,ประถมศึกษาหรือต่ํากวา
ประถมศึกษา, ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี ( X  = 3.691, 3.631, 3.606, 3.514   ตามลําดับ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  77 

หมายเหตุ   จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อทําการ 
ทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variances) ปรากฏวาไม
เปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ผูวิจัย
จึงไดกําหนดกลุมระดับการศึกษาใหมเปน  2  กลุม ไดแก ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา  และ 
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./ปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรี  และทําการวิเคราะหโดยใช   t-test  
ดังตารางที่  7 

ตารางที่  7  แสดงการเปรียบเทียบการปฏบิัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จําแนกตาม  
ระดับการศึกษา  

 

ระดับการศึกษา  n          X  S.D. t 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
มัธยม/ปวช./ปวส.ปริญญาตรีหรือ
สูงกวาปริญญาตรี 

155 
139 

3.606 
3.662 

.587 

.505 
-.880 

จากตารางที่  7  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว   จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

ตารางที่  8  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตามอาชพี      

                        

อาชีพ n X  S.D. คาระดับ 
การเกษตร 
รับจาง 
รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
อาชีพอ่ืนๆ 

188 
48 
17 
28 
13 

3.682 
3.529 
3.656 
3.603 
3.340 

.539 

.629 

.590 

.429 

.495 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

จากตารางที่   8   พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีอาชีพตางกันมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก  
ไปหานอย ดังนี้  การเกษตร, รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว,รับจาง 
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( X = 3.682, 3.656, 3.603, 3.529 ตามลําดับ)  สวนอาชีพอ่ืนๆมีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.340) 

หมายเหตุ   จากการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อทํา
การทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน  (Test of Homogeneity of Variances) ปรากฏวา
ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)   
ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมอาชีพใหมเปน  2  กลุม  ไดแก  ภาคการเกษตร และนอกการภาคเกษตร และ
วิเคราะหโดยใช   t-test  ดังตารางที่  9 

ตารางที่  9  แสดงเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจําแนกตาม อาชีพ 
 

อาชีพ   n          X  S.D. t 
1. ภาคการเกษตร 
2. นอกภาคการเกษตร 

188 
106 

3.682 
3.546 

.539 

.560 
2.049* 

*   P < .05 
จากตารางที่  9  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว   จังหวัด

สมุทรสาคร  ที่มีอาชีพตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาชีพภาคการเกษตร( X = 3.682 ) มีการปฏิบัติงานมากกวา
คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ( X = 3.546)   

 3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอ    
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตาม   อายุ   ระยะเวลาการดํารงตําแหนง   และสถานภาพ
กรรมการ  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way  ANOVA )  ดังรายละเอียดใน
ตาราง 10 – 16 

ตารางที่  10  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวดัสมุทรสาคร   จําแนกตามอายุ   

อายุ n X  S.D คาระดับ 
อายุไมเกิน 40 ป 
อายุ  40- 60 ป 
อายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป 

77 
189 
28 

3.625 
3.618 
3.752 

.468 

.569 

.628 

มาก 
มาก 
มาก 
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จากตารางที่  10  พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบานอําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย    ดังนี้    อายุมากกวา 60 ป ขึ้นไป,    อายุไมเกิน 40 ป,   อายุ  40- 60 ป   ( X  =  3.752 , 3.625, 
3.618   ตามลําดับ) 

ตารางที่  11   แสดงการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีวการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน 
                      หมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    จําแนกตามอายุ  
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
291 

.442 
88.206 

.221 

.303 
.729 

รวม 293 88.649   

จากตารางที่  11  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ตารางที่  12  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวดัสมุทรสาคร  จําแนกตามระยะ    
  เวลาดํารงตําแหนง 

 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง n X  S.D คาระดับ 

ดํารงตําแหนงไมเกิน 2 ป 
ดํารงตําแหนง  2 – 4 ป 
ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปขึ้นไป 

44 
106 
144 

 

3.616 
3.633 
3.638 

.538 

.543 

.561 

มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางที่  12   พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกันมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ไดแก  ดํารงตําแหนงมากกวา 4 ปขึ้นไป, ดํารงตําแหนง  2 – 4 ป,  ดํารง
ตําแหนงไมเกิน 2   ป   ( X  = 3.638, 3.633, 3.616  ตามลําดับ)     
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ตารางที่ 13   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีวการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน  
                     หมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    จําแนกตามระยะเวลาดาํรงตําแหนง  
 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
291 

.017 
88.632 

.008 

.305 
.028 

รวม 293 88.649   

จากตารางที่  13  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน   มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ตารางที่  14  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง 
                     คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตาม  
                     สถานภาพกรรมการ 
 

สถานภาพกรรมการ n X  S.D คาระดับ 

ประธานคณะกรรมการ 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
ผูตรวจสอบภายใน 
ตําแหนงอ่ืนๆ 

49 
49 
49 
49 
98 
 

3.867 
3.719 
3.595 
3.579 
3.518 

.517 

.508 

.564 

.595 

.523 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางที่ 14  พบวากลุมตัวอยางคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร    ที่มีสถานภาพกรรมการตางกันมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก   เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ไดแก   ประธานคณะกรรมการ, เลขานุการ, เหรัญญิก,ผูตรวจสอบภายใน  
และตําแหนงอ่ืนๆ   ( X =  3.867, 3.719, 3.595, 3.579,  3.518  ตามลําดับ)     
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ตารางที่  15   แสดงการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีวการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน 
                      หมูบาน    อําเภอบานแพว   จังหวดัสมุทรสาคร   จําแนกตามสถานภาพกรรมการ  
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

4 
289 

4.557 
84.092 

1.139 
.291 

3.915** 

รวม 293 88.649   
**  p < .01 
จากตารางที่  15  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด

สมุทรสาคร  ที่มีสถานภาพกรรมการตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe/)  
ดังตารางที่  16 

ตารางที่  16   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน 
                      หมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ดวยวิธีของเชฟเฟ     ( Scheffe/)   

 
สถานภาพ
กรรมการ 

ประธาน 
คณะกรรมการ 
 ( X = 3.867) 

เลขานุการ 
( X =3.719) 

เหรัญญิก 
( X =3.595) 

ตรวจสอบ
ภายใน 

( X =3.579) 

ตําแหนงอ่ืน 
( X =3.518) 

ประธาน
คณะกรรมการ 
   ( X = 3.867) 

-     

เลขานุการ 
( X =3.719) .148 -    

เหรัญญิก  
( X =3.595) .272 .124 -   

ตรวจสอบภายใน  
 ( X =3.579) .288 .140 .016 -  

ตําแหนงอ่ืนๆ 
( X =3.518) .349** .200 .076 .060 - 

**p < .01   
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จากตารางที่  16  พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร  ที่มีสถานภาพกรรมการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ( X = 3.867)  มีการ
ปฏิบัติงานมากกวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ดํารงตําแหนงอ่ืนๆ  ( X = 3.518) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    สวนคูอ่ืนไมมีความแตกตางกัน  

ตอนที่  4   วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ    
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดแก  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม  โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Anlaysis)  

4.1  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   ระหวางความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน
(X1)  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2 )  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  (X3 )            
แรงสนับสนุนทางสังคม (X4 ) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน(Y)  อําเภอ  
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ดังรายละเอียดในตารางที่  17 

ตารางที่ 17  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   ระหวางความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน(X1)   
                    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2)  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบตัิงาน (X3)                                  
                    แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)  และการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน     
                    อําเภอบานแพว   จังหวดัสมุทรสาคร 

 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 

Y 1.000     

X1 .187*** 1.000    

X2 .564*** .098 1.000   

X3 .556*** .096 .618*** 1.000  

X4 .637*** .130* .349*** .368*** 1.000 

     * P  <   .05                                       *** P <  .001 
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จากตารางที่ 17   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวา 
ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน (X1)   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2)ความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงาน (X3) และ แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)   มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน(Y)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 (r = .187  
.564  .556  และ .637  ตามลําดับ) 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา ความรูเรื่องระเบียบ
กองทุนหมูบาน (X1) มีความสัมพันธทางบวกกับ แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)    อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05  ( r = .130)     ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2)   มีความสัมพันธทางบวก
กับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3) และแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)     อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ( r = .618  .349  ตามลําดับ)   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3) มี
ความสัมพันธทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน  

4.2  การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน(X1)  ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3)  แรงสนับสนุนทางสังคม 
(X4)  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwiss  Multiple  Regression Analysis ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
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ตารางที่  18    แสดงการวเิคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
                       อําเภอบานแพว  จังหวัดสมทุรสาคร ไดแก ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน(X1)    
                       ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2)  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏบิัติงาน (X3)    
                       แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)  โดยใชการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ 
                       ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ(Stepwiss  Multiple  Regression Analysis )    
 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ได 
รับเลือกเขาสมการ 

R adj 
R2 

adj R2 
R2 

change b Bata t 

1.แรงสนับสนุนทางสังคม
(X4)   

.637 .406 .404 .406 .409 .455 10.805*** 

2.ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)   

.734 .538 .535 .132 .294 .261 5.262*** 

3.ความซื่อสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติงาน(X3)   

.753 .568 .563 .029 .287 .220 4.406*** 

4 .ความรู เ ร่ื อ งระ เบี ยบ
กองทุนหมูบาน(X1) 

.758 .574 .568 .006 .001 .081 2.094* 

Constant   (a) = -.407                              S.E. = .361                                         F = 97.436*** 
*P <  .05                        *** P < .001 

จากตารางที่ 18  พบวาตัวแปรที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคม (X4)  ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3)  และความรูเร่ืองระเบียบ
กองทุนหมูบาน(X1) โดยตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1 ไดแก  แรงสนับสนุน
ทางสังคม (X4)  สามารถทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ไดรอยละ  40.6 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน( X2)   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 2  สามารถทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 13.2  โดยแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)   ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)  สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร ไดรอยละ 53.8  
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ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนอันดับที่ 3   สามารถทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร   เพิ่มขึ้นรอยละ  2.9  โดยแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)   ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)  และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3)  สามารถรวมกันทํานาย
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาครไดรอยละ 
56.8 

ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน(X1)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 4  สามารถทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 0.6   โดยแรงสนับสนุนทางสังคม (X4)     ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน( X2)   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (X3) และความรูเร่ืองระเบียบ
กองทุนหมูบาน(X1)  สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาครไดรอยละ 57.4  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการทํานายที่ปรับแลว 
(Adjusted  R2) เทากับ  .404  .535  .563   และ .568  ตามลําดับ  มีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย
(Standard  Error of the Estimate) เทากับ  .361 

สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับของตัวแปรที่นําเขาสมการมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001    สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ 

Y =     -.407 +  .409(X4) + .294( X2)  + .287(X3)  + .001(X1)   

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Z  =  .455 (X4) + .261( X2)  +.220(X3)  + .081(X1)   
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บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ 
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) ศึกษาระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุน
หมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   และ แรง
สนับสนุนทางสังคม และระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   2) ศึกษา
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ  ระยะเวลาดํารงตําแหนง  และสถานภาพกรรมการ    3)  เพื่อศึกษาความรูเรื่องระเบียบ
กองทุนหมูบาน    ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน     ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน    และ
แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร  จํานวน 1,113  คน  กลุมตัวอยางที่ทําการวิจัยจํานวน  294  คน  ไดมาจากการคํานวณ
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนไดรอยละ 5     ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน(Multi-Stage  Random  sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนทดสอบ   แบบสอบถาม  และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก   รอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใช
การทดสอบคาที  (t-test)    ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว( One-Way ANOVA) และทดสอบ
ความแตกตางรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe/)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ ( Stepwise  Multiple  Regression   Analysis ) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได  ดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา  เปนเพศชายรอยละ  66.3  

และเปนเพศหญิงรอยละ 33.7    สวนใหญอายุอยูระหวาง  40-60  ป  รอยละ  64.3  การศึกษาสวน
ใหญจบประถมศึกษาหรือต่ํากวาประถมศึกษา  รอยละ  52.7  มีอาชีพเปนเกษตรกรเปนสวนใหญคิด
เปนรอยละ  63.9   สวนใหญดํารงตําแหนงมาแลวมากกวา  4  ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ  49.0  และ 
สถานภาพกรรมการสวนใหญเปนคณะกรรมการตําแหนงอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ  33.3 
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2. ผลการวิเคราะหระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน     แรงสนับสนุนทางสังคม  และระดับการ
ปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน    อําเภอบานแพว   จังหวัด
สมุทรสาคร  พบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   มีความรู
เร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก   คิดเปนรอยละ  82.3  ( X = 18.74)   มีความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน  และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 
3.552 , 3.889  ตามลําดับ)    สวนแรงสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =
3.286  และมีการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก   ( X  =3.633) 

3.ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ 
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง   และสถานภาพกรรมการ  พบวา 

3.1  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ที่ 
มีเพศตางกัน  มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั   

3.2  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว   จงัหวัดสมุทรสาคร   ที่ 
มีอายุตางกัน  มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั   

3.3 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ที่ 
มีระดับการศึกษาตางกัน  มกีารปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

3.4 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    ที่ 
มีอาชีพตางกัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน   

3.5 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร    ที่ 
มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน   มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   

3.6 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   ที่ 
มีสถานภาพกรรมการตางกัน   มีการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
เมื่อทําการทดสอบรายคูพบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ
( X =3.867) มีการปฏิบัติงานสูงกวาคณะกรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ( X =3.518) ที่มิใชตําแหนง
เลขานุการ เหรัญญิก   และผูตรวจสอบภายใน  สวนคูอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 
 4.  ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดแก  ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อใน
ประสิทธิภาพแหงตน    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน    แรงสนับสนุนทางสังคม  พบวา 
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  4.1  ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน     แรงสนับสนุนทางสังคม   มีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .001 (r = .187  .564   .556  และ .637 ตามลําดับ)   เมื่อพิจารณาความสัมพันธของ
ตัวแปรอิสระดวยกันเอง   พบวาความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  มีความสัมพันธทางบวกกับ
แรงสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( r = .130)  ความเชื่อในประสิทธิภาพ
แหงตนมีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานและแรงสนับสนุนทาง
สังคม   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ( r = .618  และ .349  ตามลําดับ)   และความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001   ( r = .368)     นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน   
  4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน    
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   แรงสนับสนุนทางสังคม  
สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร   ไดรอยละ  57.4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.การวิเคราะหระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหง
ตน  ความซื่อสัตยสุจริตในปฏิบัติงาน  แรงสนับสนุนทางสังคม  และระดับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  

  1.1 วิเคราะหระดับความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน   พบวาในภาพรวมอยู
ในระดับมาก (รอยละ  82.30 )  สรุปไดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร   มีความรูความเขาใจในระเบียบกองทุนหมูบานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่เปน
อยางดี  ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากโครงการกองทุนหมูบานเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลที่ลงสูระดับ
หมูบานอยางแทจริง  ประชาชนจึงใหความสนใจประกอบกับในชวงแรกของการจัดตั้งกองทุน
หมูบานหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ เชน สถาบันศึกษา   กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมการพัฒนา
ชุมชน  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน ไดใหการ
สนับสนุนเปนอยางมาก  มีการใหความรูโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  จัดการฝกอบรม     
สัมมนา  เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการ/ปรัชญา/ระเบียบปฏิบัติ และชวงระยะ
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ตอๆมาเมื่อมีระเบียบใหมเพิ่มขึ้น  ทางหนวยงานภาครัฐและคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน
ก็ไดมีการแจงใหคณะกรรมการทราบโดยการถายสําเนาระเบียบกองทุนหมูบานแจกใหกับ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  และไดมีการแจงในที่ประชุมหรือในที่ฝกอบรม หรือในการประชุม
ตางๆ  นอกจากนี้ประสบการณของคณะกรรมการกองทุนหมูบานก็มีสวนสําคัญ  เพราะจากขอมูล
สวนบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมูบานที่เปนกลุมตัวอยางจะเห็นไดวาสวนใหญมีระยะเวลา
ในการดํารงตําแหนงมากกวา   4  ป  ขึ้นไป  และรองลงมา 2- 4 ป  ดังนั้น ยอมมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความรูความเขาใจในระเบียบกองทุนหมูบาน  อีกทั้งไดผานการฝกอบรม/
สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู   ที่ไดสอดแทรกในเรื่องระเบียบกองทุนอยูเปนประจํา  และจากตัว
แปรแรงสนับสนุนทางสังคม   พบวาไดรับคําแนะนําเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน  การจัดทําบัญชี  
การบริหารจัดการ  จากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับ
ตําบล/อําเภอ/จังหวัด  อยูในระดับมาก  จึงสงผลใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูเร่ือง
ระเบียบกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  บรรลุ  เวทะธรรม (2546 : 
บทคัดยอ)     ที่ไดประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  กรณีศึกษา  ตําบล   แม
สรวย   อําเภอแมสรวย  จังหวัดเชียงราย    พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
โดยรวมมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยูในระดับสูง  
เชนเดียวกับงานวิจัยของ   พิษณุ  หัตถสงเคราะห  (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาศักยภาพในการ
บริหารจัดการกองทุนและชุมชนเมือง ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง(ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดหนองบัวลําภู)   พบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีระดับความรูเกี่ยวกับ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในภาพรวมอยูในระดับมาก    

1.2 การวิเคราะหระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน     ความซื่อสัตยสุจริต  
ในการปฏิบัติงาน  และแรงสนับสนุนทางสังคม ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  พบวาความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   และความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติงาน   ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  ในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.552, 3.889  ตามลําดับ)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการกองทุน
หมูบานเปนผูที่ไดรับการเลือกจากการลงมติเสียงสวนใหญในการประชุมสมาชิกกองทุนหมูบาน  
ซ่ึงสมาชิกไดพิจารณาและเล็งเห็นแลววาเปนคนดี   มีความรูความสามารถ  มีภาวะความเปนผูนํา  
ในการที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบานได  และในสวนของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเองเมื่อ
ไดรับเลือกและไดรับความไววางใจจากสมาชิกก็ยอมเกิดความรูสึกมีเกียรติ   มีศักดิ์ศรี  มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง   เกิดการรับรูวาตนเองเปนผูที่มีความรูความสามารถ  จึงทําใหไดรับเลือกจาก
สมาชิกใหเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ประกอบกับแรงสนับสนุนทางสังคมในสวนของ
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สมาชิกไดใหความรวมมือเปนอยางดี  คณะกรรมการกองทุนหมูบานจึงมีการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดผล
สําเร็จไดงาย   และเกิดความคาดหวังในผลลัพธวาจะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จเปนประโยชนกับ
หมูบาน/ชุมชนของตนเอง  และเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสมาชิกและผูคนทั่วไป   อีกทั้งในสวนของ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานก็ไดใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  
และใหกําลังใจเปนอยางดี  ทําใหเกิดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง    จึงสงผลให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนในระดับมาก   เพราะการที่บุคคล
รับรูความสามารถของตนเองจะสงผลตอความสําเร็จ   ของบุคคล  โดยกลาเผชิญปญหาตางๆ หรือ
แมแตส่ิงที่ลมเหลวหรือส่ิงที่ยากก็จะพยายามทําใหสําเร็จ  โดยมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น
สูง  (Bandura ,อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสภาษิต  2539 : 59)  และการที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง  นั้น  อาจเปนเพราะคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานเกิดความตระหนักในหนาที่ที่สมาชิก ไดไววางใจมอบหมายใหเขามาเปน
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  จึงมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเอาใจใส   มุงมั่น  รับผิดชอบ  
โปรงใสเปนธรรม  เพื่อใหสมาชิกเกิดการยอมรับและนับถือ   ประกอบกับการดําเนินกองทุน
หมูบานจะมีระเบียบกองทุนหมูบานที่จะเปนกรอบคอยควบคุมใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ปฏิบัติงานใหเกิดความถูกตอง  เปนธรรมและมีความโปรงใส  เชน  มีการตรวจสอบภายใน    มีการ
จัดทําบัญชี/งบดุล   การเผยแพรผลการดําเนินงานใหสมาชิกทราบโดยติดประกาศในที่เปดเผย    
การรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  เปนตน  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิทยากร  เขื่อนแกว (2547 : บทคัดยอ)  ที่ทําการศึกษาการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานในอําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน  พบวาการจัดสรรผลประโยชนใหแกหมูบาน  การ
ติดตามการสงคืนเงิน  ความโปรงใส  การพิจารณาอนุมัติเงินกูที่ลาชาและไมเปนธรรม   มีปญหาใน
ระดับนอย    

สําหรับแรงสนับสนุนทางสังคมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  
จังหวัดสมุทรสาคร  พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง( X  =  3.286) แสดงใหเห็นวาสมาชิก
กองทุนหมูบาน  เจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ/จังหวัด   เจาหนาที่ธนาคารออมสิน/ธกส.  และ
คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด  ใหการสนับสนุนชวยเหลือ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานในระดับปานกลาง   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะวาในระยะแรกของการ
จัดตั้งกองทุนหมูบานเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของจะใหการชวยเหลือสนับสนุนเปนอยางมาก  
เชน จัดใหมีการประชุม  มีการฝกอบรมสัมมนา   เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานเขาใจใน
แนวคิด  หลักการ ปรัชญา และระเบียบกองทุนหมูบาน  รวมทั้งความรูในการบริหารจัดการกองทุน
หมูบาน   และในระยะที่ 2  ซ่ึงเปนชวงของการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบาน  เจาหนาที่
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และหนวยงานที่เกี่ยวของก็ยังการสนับสนุนชวยเหลือในระดับมาก   แตในปจจุบันเปนระยะที่ 3  ซ่ึง
เปนชวงของการสรางความเข็มแข็งและยั่งยืน   การสนับสนุนของเจาหนาที่อาจจะลดลง   ทั้งนี้
เพื่อใหกองทุนหมูบานไดมีการพึ่งพาตนเอง และพัฒนาใหมีความเข็มเข็งขึ้น  และตรงกับหลักการที่
ตองการใหชุมชนเกิดการเรียนรูเพื่อพึ่งพาตนเองใหไดในที่สุด   แตหากพิจารณาจากคาคะแนน   ราย
ขอ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน  
พบวา  อยูในระดับมาก  ยกเวนในดานงบประมาณ   สวนแรงสนับสนุนจากธนาคาร  ออมสิน/ธกส.   
พบวาอยูในระดับปานกลาง   จึงอาจเปนสาเหตุทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับ  อนุรักษ ประทุมชาติ (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ตําบลโนนผึ้ง  อําเภอ  วารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี  พบวา ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานอยูในระดับมาก        

1.3 การวิเคราะหระดับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอ   
 บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.633)   ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  พนิดา  กุโรรัตน (2547 : บทคัดยอ)  ที่ไดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในพื้นที่อําเภอบุงคลา  จังหวัดหนองคาย   พบวาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก   เชนเดียวกับ    
นนทยา  สุริมล (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  ตําบลมวงนอย  อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  พบวามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก  และลาภา  สุขสมาน (2547  :  บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอหวยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา   พบวาผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในภาพรวมอยูในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
กองทุนหมูบานเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ลงสูหมูบาน/ชุมชนอยางแทจริง    มีการบริหาร
จัดการโดยคนในชุมชน  คนในชุมชนไดรับผลประโยชน   จึงมีสวนทําใหผูที่ไดรับเลือกเปน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนใน
ชุมชน   อีกทั้งถาหากคณะกรรมการกองทุนหมูบานไมปฏิบัติหนาที่  หรือปฏิบัติแตไมเปนที่พึง
พอใจแกสมาชิก   ก็จะทําใหสมาชิกไมใหการยอมรับหรือใหความนับถือ  ซ่ึงความตองการมีศักดิ์ศรี  
ตองการมีเกียรติและการยอมรับจากผูอ่ืนเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย (Maslow 1990, อาง
ถึงใน  จิราภา  เต็งไตรรัตน  และคณะ  2547 : 235)   โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการกองทุน
หมูบานซึ่งเปนผูที่อาศัยอยูในหมูบาน/ชุมชน   ยอมตองการใหคนในชุมชน ยอมรับและชื่นชม
ตนเอง  เมื่อไดรับการยอมรับจะทําใหเกิดความภาคภูมิใจ  และมีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติ
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หนาที่ยิ่งขึ้น  และในสวนระเบียบกองทุนหมูบานก็ไดมีการกําหนดกฏเกณฑใหคณะกรรมการตอง
ปฏิบัติตามกําหนด   เชน   เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมดวาระลงตองจัดประชุมเพื่อเลือก
คณะกรรมการกองทุนหมูบานชุดใหม   ตองมีการจัดทําบัญชีและปดงบดุลประจําปจึงจะสามารถ
เบิกถอนเงินดอกผลมาจัดสรรกําไรประจําปได เปนตน   นอกจากนี้หากมองจากตัวแปรที่
ทําการศึกษาวิจัยจะเห็นไดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  
และความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานในระดับมากยอมเปนปจจัยที่สงผลตอระดับการปฏิบัตงิาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ประกอบกับแรงสนับสนุนทางสังคม จากเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน  คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน ธนาคารออมสิน/ธกส. ที่ไดใหการชวยเหลือ  
แนะนํา ใหความรู  ใหคําปรึกษา และใหกําลังใจ   เปนปจจัยที่กระตุนใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  มีความตั้งใจ  มุงมั่น  ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  และอีกปจจัยหนึ่งที่จะมีผลตอระดับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  คือความรูเร่ือง
ระเบียบกองทุนหมูบาน  การที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน
ในระดับมาก (รอยละ 82.3 )  ยอมทําใหเกิดความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
กองทุนหมูบาน   สอดคลองกับงานวิจัยของ  ภาคภูมิ  ตั้งตรง   (2547 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการ
ปฎิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จังหวัดมุกดาหาร  พบวาปจจัยที่มี
ผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก  การไดรับการ
ฝกอบรม  การไดรับการสนับสนุนจากสวนราชการ  การมีตําแหนงในกลุม/องคกรในชุมชน  การมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  เชนเดียวกับ สมจิต  มะเดือ (2545 : 
บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองศึกษาเฉพาะกรณี : ตําบล      
คอทราย   อําเภอคายบางระจัน   จังหวัดสิงหบุรี   พบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูความ
เขาใจระเบียบในระดับสูง 

    2.วิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอ       
บานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง  และสถานภาพกรรมการ  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  2.1 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่  1  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีเพศ
ตางกัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  ผลการศึกษาวิจัยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีเพศ
ตางกัน  มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ปจจุบันทั้งชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันในสังคม  และในปจจุบันผูหญิงไดมีบทบาทใน เขารวม
กิจกรรมตางๆของชุมชนเพิ่มมากขึ้น   อีกทั้งระเบียบกองทุนหมูบานไดกําหนดใหคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานจะตองประกอบดวยชายหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียง   ดังนั้น  ในการบริหารจัดการ
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กองทุนหมูบาน   ทั้งชายและหญิงก็มีสิทธิ   อํานาจหนาที่เทาเทียมกัน ประกอบกับการดําเนินงาน
กองทุนหมูบานเปนเรื่องของคนในหมูบานที่ตองชวยกันบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอคนในหมูบานและเปนไปตามระเบียบของกองทุนหมูบาน  ซึ่งสอดคลองกับบรรจบ  มณีรัตน  
(2546 : บทคัดยอ) ที่ไดประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง กรณีศึกษาตําบลปง  อําเภอปง  จังหวัดพะเยา   พบวาปจจัยดานเพศไมมีผลตอการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เชนเดียวกับ   เสนีย   อิจิ  (2545 : บทคัดยอ)  ที่
ไดศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษากรณีอําเภอโคกโพธิ์   
จังหวัดปตตานี  พบวาเพศไมมีผลตอประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนหมูบาน 

2.2  จากสมมติฐานการวิจัยขอที่   2      คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาย ุ
ตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน   ผลการศึกษาวิจัยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุ
ตางกัน  มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้ อาจเปน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานซึ่งตามระเบียบกองทุนหมูบานเปนผูที่มีอายุตั้งแต  20  ปขึ้นไป  ซ่ึง
เปนวัยที่มีการประกอบอาชีพการงานแลว ยอมมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
กองทุนหมูบาน   ประกอบกับเปนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของคนในชุมชนซึ่งมี
ความเปนเครือญาติ  เปนเพื่อนบานกัน  ยอมตองการใหกองทุนหมูบานประสบผลสําเร็จเกิด
ประโยชนแกคนในชุมชนดวยกันทุกคน  จึงมีการการปฏิบัติงานในหนาที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับเครือมาศ  เจียรนัย  (2548 : 56)  ที่ไดศึกษาบทบาทของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใน
จังหวัดอางทอง   พบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุตางกันมีบทบาทตอการจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมแตกตางกัน  

                   2.3 จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี  3  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน   ผลการศึกษาวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุน
หมูบานที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว     ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  สวนใหญมีระดับการศึกษาที่ใกลเคียง
กันคือระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา และรองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา  สวนที่มีการศึกษาสูงกวา
ระดับมัธยมศึกษามีจํานวนนอย    แตถึงแมจะมีระดับการศึกษาตางกันแตทุกคนก็สามารถที่จะศึกษา
เรียนรูในการปฏิบัติงานได   เพียงมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบ   ประกอบกับมีเจาหนาที่ของ
หนวยงานภาครัฐ   ไดใหความรู   ใหคําปรึกษา   แนะนํา  ฝกอบรม/สัมมนา เพิ่มพูนทักษะดาน
บริหารจัดการ  และการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการอยูเปนประจํา  จึงทําใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบานที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาวิจัย
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ของ  ชลิดา  บุษราคัม (2545 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน :  ศึกษาเฉพาะกรณี  กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ   จังหวัดอุบลราชธานี  
พบวา  ระดับการศึกษาไมมีผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน    
                                   2.4  จากสมมติฐานการวิจัยขอท่ี  4   คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาชีพ
ตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกัน  ผลการศึกษาวิจัยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอาชีพ
ตางกัน   มีผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน  จึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มีอาชีพภาคเกษตร ( X =  3.682) มีการปฏิบัติงานสูงกวานอกภาคเกษตร ( X =  
3.546)   ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  
เปนเจาของกิจการเอง  และอยูในหมูบาน/ชุมชน  ทําใหมีเวลาวางเพียงพอและสะดวกที่จะปฏิบัติ
หนาที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน สวนอาชีพอ่ืนๆ  เชน รับจาง,รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ ,
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   หรืออาชีพอ่ืนๆ  สวนใหญตองออกไปประกอบอาชีพนอกหมูบาน/ชุมชน 
และบางอาชีพตองทํางานประจําอาจทําใหไมสะดวกหรือมีเวลานอย จึงทําใหปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  วัชระ ธรรมปญญาสกุล   
(2546 : บทคัดยอ )  ที่ไดศึกษาประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัด
ราชบุรี  พบวาปจจัยดานอาชีพมีผลทําใหความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเกี่ยวกับ
การดําเนินงานกองทุนหมูบานแตกตางกัน 
                    2.5 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มี
ระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน    มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน     ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน มีผลการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการดําเนินงานกองทุนหมูบานได
ดําเนินการผานมาหลายปทั้งสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดผานการศึกษาเรียนรู  และ
มีประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนหมูบานมามากพอสมควร  และผูที่เปน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการกองทุน
มาแลว ไมนอยกวา 4  ปขึ้นไป  จึงเปนผูที่มีความรู  ประสบการณ ในการปฏิบัติงานกองทุนหมูบาน  
สวนผูที่ดํารงตําแหนงนอยกวา 4  ป  บางสวนก็เคยดํารงตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบานมา
บางแลว  หรือผูที่เพิ่งเขามารับตําแหนงเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบานก็จะมีความรูเกี่ยวกับ
กองทุนหมูบานมาบาง  เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ดําเนินการอยูในหมูบานเปนเรื่องใกลตัวและ       
เคยสัมผัสรับรูเมื่อคร้ังเปนสมาชิก  จึงทําใหคณะกรรมการที่มีระยะเวลาดํารงตําแหนงตางกัน
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   สอดคลองกับสุมลมาลย  เตียวโป (2546 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความรู
ความเขาใจของประชาชนที่มีตอนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาตําบล       
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ดอนชมพู  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  พบวาประสบการณการเปนคณะกรรมการกองทุน/
สหกรณไมมีผลตอความรูความเขาใจของประชาชนตอนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

                  2.6 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่  6  คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มี
สถานภาพกรรมการตางกัน  มีการปฏิบัติงานแตกตางกัน   ผลการศึกษาวิจัยพบวา คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มีสถานภาพกรรมการตางกัน   มีผลการปฏิบัติงานแตกตางกัน  จึงเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว   ทั้งนี้จากผลการศึกษา  พบวาตําแหนงประธานคณะกรรมการมีการปฏิบัติงาน
แตกตางกับคณะกรรมการตําแหนงอื่นๆ ในกองทุนหมูบานที่มิใชตําแหนง เลขานุการ เหรัญญิก  
และผูตรวจสอบภายใน    ทั้งนี้ อาจเปนเพราะตําแหนงประธานเปนตําแหนงที่มีบทบาทสูงในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน  ประกอบกับเมื่อสมาชิกกองทุนหมูบานตองการติดตอ/ประสานงาน  
หรือเจาหนาที่หนวยงานตางๆ  ประสานงานติดตามการดําเนินงานจะตองติดตอประสานผาน
ประธาน   ทําใหประธานมีการปฏิบัติงานในระดับที่สูง   ในขณะที่ตําแหนงอ่ืนๆ เชน รองประธาน  
ประชาสัมพันธ   ติดตามเรงรัดหนี้   อาจจะมีบทบาทคอนขางนอยจึงสงผลใหมีการปฏิบัติงานนอย
กวาประธาน   สวนตําแหนงเลขานุการ  เหรัญญิก  และผูตรวจสอบภายใน นั้น  มีการปฏิบัติงานไม
แตกตางกับตําแหนงประธานคณะกรรมการ   อาจเปนเพราะ ตําแหนงดังกลาวตามระเบียบกองทุน
หมูบานเปนตําแหนงที่มีบทบาทที่สําคัญและชัดเจน จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบจึงจะทําให
กองทุนหมูบานสามารถดําเนินไปได   ประกอบกับเมื่อมีงานหรือกิจกรรมของกองทุนหมูบาน  
เลขานุการ  เหรัญญิก  ผูตรวจสอบภายใน    มักจะตองปฏิบัติงานรวมกันกับประธาน เชน  จัดการ
ประชุม   การจัดทําสัญญาเงินกู    การทําทะเบียนบัญชี  การปดงบดุล เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับ 
เครือมาศ  เจียรนัย (2548 : 47-48)  ที่ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองตอการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในจังหวัดอางทอง  พบวา  คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีตําแหนงในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตางกัน  มีบทบาทตอ
การจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตกตางกัน 
                   2.7 จากสมมติฐานการวิจัยขอที่  7  ความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน  
ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน   ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน   และแรงสนับสนุนทาง
สังคม เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ผลการศึกษาวิจัย
พบวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   จากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา แรงสนับสนุนทาง
สังคมเปนตัวแปรที่สามารถเขาสมการเปนปจจัยสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
หมูบานเปนลําดับที่ 1  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารจัดการกองทุนหมูบานจะตองเกี่ยวของ
สัมพันธ และไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวน  โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิกกองทุนหมูบาน  
เพราะถาหากสมาชิกกองทุนหมูบานไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน  ก็จะทําใหเปนปญหา
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อุปสรรคตอการบริหารงานหรือการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   สําหรับใน
สวนเจาหนาที่ /หนวยงานพัฒนาชุมชน   เปนเจาหนาที่ /หนวยงานที่ได รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหเปนสํานักงานเลขานุการ  ทําหนาทีใ่หการ
ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ และติดตามการดําเนินงานของกองทุนหมูบานมาตั้งแตระยะเริ่มแรกมา
จนถึงปจจุบัน  สวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)  และธนาคารออมสิน ก็
เปนอีกภาคีหนึ่งที่มีหนาที่ในการใหการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานในดานการเบิก
จายเงิน  รวมทั้งมีสวนรวมในการใหความรูในเรื่องการทําบัญชี/งบดุล  สวนคณะกรรมการเครือขาย
กองทุนหมูบานระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด  เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีตัวแทนคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานมารวมเปนคณะกรรมการในระดับตางๆ ทําหนาที่สงเสริม พัฒนาศักยภาพขีด
ความสามารถของกองทุนหมูบาน  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการ
ระหวางกองทุนหมูบานในระดับตางๆ   มีความใกลชิดและเขาใจคณะกรรมการกองทุนหมูบานได
เปนอยางดี   จึงสามารถตอบสนองและใหการชวยเหลือไดตรงกับความตองการ     แรงสนับสนุน
ทางสังคมเปนส่ิงที่บุคคลไดรับจากบุคคลหรือกลุมบุคคล  แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติ
ไปในทางที่ผูรับตองการ   (ขวัญใจ  พิมพิมล  2543 : 70)   จะเห็นไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมที่ได
กลาวมาขางตนจะมีสวนสัมพันธใกลชิดกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปน
อยางมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ   จําแลง จิระวิชัยฤทธิ์  (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน : ศึกษาเฉพาะ
กรณีจังหวัดอางทอง   พบวาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน มี  3 ปจจัย  ไดแก  การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน  การไดรับการ
ฝกอบรม  และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากสวนราชการ   เชนเดียวกับ  เจริญศักดิ์        
สังขทอง (2547 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ศึกษาเฉพาะกรณี   
ตําบลสวนแตง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  พบวาปจจัยดานการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของมีความสัมพันธกับประสิทธิผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 
  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน ลําดับ
ที่  2   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติ
หนาที่กองทุนหมูบานไดดี   สามารถศึกษาทําความเขาใจในระเบียบได    มีขวัญกําลังใจที่ดี   และ
เมื่อมีปญหาอุปสรรคก็เชื่อมั่นวาแกไขได   จึงทําใหเกิดความมุงมั่น  ตั้งใจ  ไมยอทอ ในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ประกอบกับมีความคาดหวังวา
กองทุนหมูบานจะมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอสมาชิกกองทุน  จึงปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ   ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเองเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ  บุคคล  โดย
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บุคคลที่มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนเองสูง จะมีความเพียรพยายามและความกระตือรือรนใน
การทํางานใหสําเร็จ  (วิลาสลักษณ   ชัววัลลี,   อางถึงในดวงพร  ศุภพิชน 2544 :13)  และจากผลการ
วิเคราะหพบวาความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนของคณะกรรมการกองทุน  หมูบานหมูในระดับ
มาก   จึงยอมสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดสูง  เชนเดียวกับ พระมหาประสิทธิ    
สระทอง  (2548 : บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ  ใน
อําเภอปรางกู  จังหวัดศรีสะเกษ   พบวาความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนสามารถทํานายบทบาท
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ  เชนเดียวกับ  เยาวลักษณ  ตรีธัญญาทรัพย  (2538 : 
บทคัดยอ)  ที่ไดทําการศึกษาการประยุกตทฤษฏีความสามารถตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การปองกันดานทันตสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  อําเภอบางใหญ  จังหวัดนนทบุรี  
พบวาความเชื่อประสิทธิภาพในตนในการปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือกอักเสบและความคาดหวัง
ในผลของการปองกันฟนผุและเหงือกอักเสบมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตัวในการ
ปองกันโรคฟนผุและเหงือกอักเสบ 

ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ  
ที่  3   ทั้งนี้  อาจเปนเพราะคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ มุงมั่น  
ปฏิบัติตามระเบียบ/ขอบังคับ   มีความเสียสละ รับผิดชอบ  และจากผลการวิเคราะหพบวาความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก  จึงสงผลให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ  กมลลักษณ  
ดิษยนันท (2545 : 102)  ที่ศึกษาศักยภาพและปญหาในการจัดการกองทุนหมูบานในจังหวัด
เชียงใหม   พบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความโปรงใสในการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานเชนเดียวกับ  นันทนา  องอาจ (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการดําเนินงานกองทุนหมูบาน
ปทุม หมูที่ 2  ตําบลเหมืองหมอ  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร พบวาความรับผิดชอบ เสียสละ  มี
คุณธรรมจริยธรรม  ความซื่อสัตยสุจริต  ยึดมั่นในกฎระเบียบที่กลุมกําหนดของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานเปนปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จ   ของการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  ซ่ึงความ
ซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมในจิตใจของบุคคลและแสดงออกเปนพฤติกรรม  ความตรงไปตรงมา  
มุงมั่น  ตั้งใจ   ในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคม   มีความรับผิดชอบ  มีความโปรงใส  
ไมคดโกง ( เสาวนิจ  รัตนวิจิตร   นิจอนันตชัย 2547 : 19)  ดังนั้น  การที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  มีความมุงมั่น  ตั้งใจ โปรงใส  ไมคดโกง  จึงสงผลตอ
การปฏิบัติงานกองทุนหมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด
สมุทรสาคร  
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ความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการอันดับที่ 4   
ในการบริหารจัดการกองทุน หรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  มีระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานมากมาย   เปนส่ิงจําเปนที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานจะตองมีความรู  
ที่ถูกตองชัดเจน  เพราะการที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูในเรื่องที่จะตองปฏิบัติยอมเปน
ปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติเปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว  และถูกตอง  จึงสงผลใหการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก    ซ่ึงมีความสอดคลองกับ วชิรพันธ  คําเอี่ยม  (2545 
: บทคัดยอ)  ที่ไดศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี   พบวาความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานเปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  
เชนเดียวกับ  สุรีพันธ   แสงไพบูลย (2542 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลการปฏิบัติงานในกองทุน
หมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ศึกษากรณีอําเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอางทอง   พบวา  
การไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก   การที่เจาหนาที่
ของรัฐและหนวยงานไดจัดการประชุมชี้แจงนโยบายกองทุนหมูบาน   การใหคําแนะนําการ
ปฏิบัติงานกองทุนหมูบาน    และการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือการทํางานจากหนวยงานอื่นๆ   
เปนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในกองทุนหมูบานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
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 ขอเสนอแนะ  
  จากการวิจัยพบวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  

จังหวัดสมุทรสาคร   ในภาพรวมอยูในระดับมาก     ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคม  ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  
ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  และความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  ตามลําดับ  ผูวิจัยจึง
ขอเสนอแนะขอคนพบที่ไดจากการวิจัย  ดังนี้ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลของการวิจัย 
 1.จากการวิจัยพบวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก    ซ่ึงเปนเรื่องที่ดี    เปนสิ่งที่จะยืนยันไดวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานจะปฏิบัติงาน
เพื่อบริหารจัดการกองทุนหมูบานใหมีประสิทธิภาพ  มีความถูกตองตามระเบียบ โปรงใส            
เปนธรรม    แตในการวิจัยคร้ังเปนหวงระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินงานกองทุนหมูบานเทานั้น  ใน
ความเปนจริงกองทุนหมูบานจะตองดําเนินตอไปอีกยาวนาน  และมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานไดอีกเรื่อยๆ   ดังนั้น ในการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานสมาชิกควรให
ความสําคัญและเลือกผูที่มีความรูความสามารถ  เปนคนดี  มีความซื่อสัตยสุจริต  และมีความ
เสียสละเพื่อสวนรวม 
 2.จากการวิจัยพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม  ซ่ึงประกอบไปดวย สมาชิกกองทุน
หมูบาน เจาหนาที่/หนวยงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ/จังหวัด  คณะกรรมการเครือขายกองทุน
หมูบานระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด  และธนาคารออมสิน,ธนาคาร ธ.ก.ส  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร      
ดังนั้น แรงสนับสนุนทางสังคม  จึงควรใหการสนับสนุน ชวยเหลือการดําเนินงานแกคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานดวยความตั้งใจ จริงใจ และเอาใจใส  ทั้งในดานสิ่งของ งบประมาณ  ขอมูลขาวสาร  
และดานกําลังใจ  ใหคําปรึกษา แนะนํา  สําหรับในสวนของการสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบกองทุนหมูบาน  แรงสนับสนุนทางสังคมโดยเฉพาะเจาหนาที่หรือหนวยงานพัฒนาชุมชน   
คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน  ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน  
และแจงใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานทราบทุกครั้ง  เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปถูกตองตาม
ระเบียบ 
 3.จากการวิจัยพบวาดานความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน  เปนปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร   และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบานอยูในระดับมาก   แตในรายขอมี
หลายเรื่องที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานสวนใหญมีความรูความเขาใจในระดับนอย  เชน   หนาที่
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ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานในสํารวจ/จัดทํา ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และกองทุนอื่นๆในหมูบาน, วิธีการจายเงินกูใหแก
สมาชิกกองทุน  การนําดอกเบี้ยเงินกูฝากธนาคาร,  การจัดทํางบดุลตามระเบียบ,  อํานาจในการ
จัดสรรผลกําไรประจําป   ดังนั้น  เจาหนาที่พัฒนาชุมชน/คณะกรรมการเครือขาย และเจาหนาที่
ธนาคาร  ควรนําขอคนพบดังกลาวไปเปนขอมูลเพื่อใหความรูที่ถูกตองแกคณะกรรมการกองทุน
หมูบานตอไป 
 3. จากการวิจัยพบวาความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน เปนปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร   และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตนอยูในระดับมาก   ซ่ึงนาจะไดมี
การพัฒนา เสริมสรางใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดมีความเชื่อในประสิทธิแหงตนในเรื่อง
อ่ืนๆที่เกี่ยวของกับตนเองและชุมชน  เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางในชีวิตและชุมชนไดอยาง
เหมาะสม  และสําเร็จลุลวง 
 4.ความซื่อสัตยสุจริตในการปฎิบัติงาน   เปนปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร     และคณะกรรมการกองทุน
หมูบานมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฎิบัติงานอยูในระดับมาก    ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่
มีความสําคัญในการปฎิบัติงานในหนาที่หรือดํารงชีวิตของคนในชุมชน  ดังนั้น ควรมีการรณรงค 
สงเสริม ใหเกิดจิตสํานึกในเรื่องของความซื่อสัตยสุจริตของคนในชุมชนดวย เชน การยกยองคนที่
ทําดีมีความซื่อสัตย   หรือสนับสนุนคนที่มีความซื่อสัตยใหไดทําหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน  เปนตน  ทั้งนี้  เพื่อเปนแบบอยางใหกับเด็ก เยาวชน หรือคนอ่ืนๆในชุมชนตอไป 
 5. ตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม  พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพจากหนวยงานพัฒนาชุมชนในระดับปานกลาง และจาก
เครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล/อําเภอ/จังหวัด ในระดับนอย  ซ่ึงอาจจะทําใหคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง  ดังนั้น หนวยงานในระดับนโยบายที่
สามารถจัดสรรงบประมาณควรใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานระดับ
ปฏิบัติ  เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ใหสูง
ยิ่งขึ้น  เชน การฝกอบรม/สัมมนา   การศึกษาดูงาน  เปนตน 
 6. แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล/
อําเภอ/จังหวัด  พบวา ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ขอมูลขาวสาร และกําลังใจ แกคณะกรรมการกองทุน
หมูบานอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาองคกรเครือขายกองทุนหมูบานไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ 
มุงมั่น  ตั้งใจ  และเสียสละ  ซ่ึงเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหการปฏิบัติงานคณะกรรมการกองทุน
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หมูบานอยูในระดับมาก  ดังนั้น  หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน และพัฒนาศักยภาพอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหสามารถ
ชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 7.จากตัวแปรความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
มีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับกองทุนหมูบานอยูในระดับปานกลาง      ซ่ึงการที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานไมไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของกองทุนหมูบาน
อยางแทจริง  นั้น  อาจจะเปนสาเหตุใหเกิดปญหาในการดําเนินงานได   เชน  ความขัดแยง  ปญหา
การทุจริต/ฉอโกง   เปนตน  ดังนั้น หนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของควรกํากับ  ติดตาม ตรวจสอบ  
การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบานอยางสม่ําเสมอ   
 8. จากผลการวิจัยที่พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่เขาสมการเปนอันดับหนึ่ง 
นั้น  แสดงวาแรงสนับสนุนทางสังคมมีสวนสําคัญที่สุดที่ทําใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่   ซ่ึงหากมองในดานของเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่พบวาใหการ
สนับสนุนในระดับมากนั้นก็แสดงวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ รับผิดชอบ และให
ความสําคัญตอภารกิจการดําเนินงานกองทุนหมูบานเปนอยางดี   แตหากมองในมิติความเขมแข็ง/
การพึ่งพาตนเองของคณะกรรมกองทุนหมูบาน  แสดงวายังไมเขมแข็งและไมสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดในระดับที่ดีพอ   เพราะยังมีความตองการความชวยเหลือ สนับสนุน พึ่งพิง จากบุคคลภายนอก
คอนขางสูง   ซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบานของรัฐบาล 
ดังนั้น  เจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ  ควรปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือหาแนวทาง/กลยุทธที่จะทํา
ใหกองทุนหมูบานสามารถพึ่งพาตนเองใหมากยิ่งขึ้น  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
                 1.ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ    และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม    เพื่อให
ไดขอคนพบเชิงลึกและละเอียดมากขึ้น 
 2.เพิ่มเติมขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมมากขึ้น และศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการดําเนินงานกองทุน  เพื่อใหไดขอคนพบที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3.ควรศึกษาเพิ่มเติมตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคมเพิ่มเติม  เนื่องจากเปนตัวแปรที่เขา
สมการเปนลําดับที่  1 เพื่อหาคําตอบวาแรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 
ยังคงมีความจําเปนตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานตอไปอีกหรือไม  อยางไร  เพื่อสะทอน
นโยบายและแนวคิดเรื่องการใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนถอยหางจากกองทุนหมูบาน  หลังจาก
กองทุนหมูบานจดทะเบียนเปนนิติบุคคล   เพื่อใหกองทุนหมูบานไดเรียนรู  พัฒนาตนเองสูความ
เข็มแข็ง    
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จํานวน   คารอยละ   ของแบบสอบถาม    และคาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับรายขอของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  
  117 

ตารางที่  19  แสดงจํานวนและรอยละ  ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอบานแพว จังหวัด 
  สมุทรสาคร  ที่ตอบแบบทดสอบความรูเกีย่วกับระเบยีบกองทุนหมูบานไดถูกตอง 

ขอที่ ดานเกีย่วกับระเบียบกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 
 1 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มาจากการเลือกของ

สมาชิกกองทนุ  
291 99.0 

 2 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูเปนทีอ่าศัยอยูใน
หมูบานติดตอกันไมนอยกวาสองปกอนไดรับเลือก 

254 87.4 

3 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  สามารถดํารงตําแหนง
เกิน 2 วาระได  ถาหากที่ประชุมมีมติเลือกใหดํารง
ตําแหนงตอไป 

290 98.6 

 4 
 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มีหนาที่สํารวจ/จดัทํา
ทะเบียนขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน วสิาหกิจชุมชน และกองทุนอืน่ๆใน
หมูบานดวย 

130 44.2 

5 
 

การพิจารณาวนิิจฉัยช้ีขาดในเรื่องตางๆ เปนหนาที่ของ
ประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบานเพยีงคนเดยีว
เทานั้น 

231 78.6 

6 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดประชุมใหญ
สามัญประจําป เพื่อช้ีแจงและพิจารณาผลการดําเนนิงาน  
อยางนอยปละ 1 คร้ัง   

280 95.2 

7 
 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิก
กองทุนหมูบาน  ตองมีกรรมการหรือสมาชิกมารวม
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจงึจะถือวาครบองคประชุม 

290 98.6 

8 ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน  ตองเปนผูที่
อาศัยและมีช่ืออยูในทะเบยีนบานของหมูบานนั้น  

291 99.0 

9 
 

สมาชิกกองทนุจะตองฝากเงนิสัจจะ หรือ เงินหุน หรือ
เงินฝากอื่นๆ กับกองทุนหมูบาน 

287 97.6 

10 
 

การประชุมกองทุนหมูบานสมาชิกสามารถมอบอํานาจ
เปนหนังสือใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนเองได 

193 65.6 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 

ขอที่ ดานเกีย่วกับระเบียบกองทุนหมูบาน  จํานวน รอยละ  
11  คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองแตงตั้งผูแทน

กรรมการอยางนอยสองคนเปนผูลงนามในการทําสัญญา
เงินกูกับสมาชกิผูกู 

245 83.3 

12 คณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาโครงการขอกูเงิน
ของสมาชิกโดยยึดหลักความเปนไปไดของโครงการ 

290 98.6 

13 การทําสัญญาเงินกูตองมีหลักค้ําประกัน อาจเปนบุคคล
หรือหลักทรัพยก็ได 

275 93.5 

14 การจายเงนิกูใหสมาชิกผูกู   จายผานธนาคาร หรือจายเปน
เงินสดก็ได  

124 42.2 

15 
 

การคืนเงินกู  สมาชิกสามารถชําระคืนเงินกูที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  หรือชําระดวยตนเองที่
ธนาคารก็ได  

239 81.3 

16 การคืนเงินกูของสมาชิก   คณะกรรมการตองนําเขา
ธนาคารบัญชีกองทุนหมูบาน(บัญชีที่ 1)  เทานั้น 

278 94.6 

17 ดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกสงใช   คณะกรรมการกองทุน
หมูบานตองนาํเขาบัญชีดอกผล(บัญชี 3)  

99 33.7 

18 
 

เมื่อสมาชิกชําระคืนเงินกู  คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
ตองออกใบเสร็จหรือใบสําคัญรับเงินทุกครั้ง 

291 99.0 

19 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่ ตดิตามการใช
จายเงินของ สมาชิกผูกูวาใชจายเปนไปตามโครงการที่ได
อนุมัติหรือไม 

272 92.9 

20 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ตองแตงตัง้ผูตรวจสอบ
บัญชีกองทุนและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน
กองทุน 

282 95.9 
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ตารางที่ 19 (ตอ) 
 

ขอที่ ดานเกีย่วกับระเบียบกองทุนหมูบาน 
 

จํานวน    รอยละ  

21 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดทํางบดุล และงบ
กําไรขาดทุน   ทุกหกเดือน เพื่อทราบผลประกอบการ 

172 58.5 

22 
 

 เมื่อส้ินปบัญชี คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองปด
งบดุล   เพื่อใหทราบวากองทุนมีกําไรหรอืขาดทุน 
หรือมีทรัพยสินเทาใด 

291 99.0 

23 
 

การจัดสรรผลกําไรประจําป     สามารถจัดสรรเปนคา
อะไรก็ได    แลวแตคณะกรรมการกองทุนหมูบาน
เห็นสมควร 

100 34.0 

24 
 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติอยางนอยปละ      
หนึ่งครั้ง  

285 96.9 
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ตารางที่  20  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ  ของแบบสอบถามความ   
                     ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
ขอ
ที่ ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน X  S.D. ระดับ 

1 ทานเชื่อมั่นวาตนเองสามารถปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกองทุน
หมูบานไดด ี

3.94 .779 มาก 

2 เมื่อพบปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานทานเชื่อมั่นวาสามารถ
แกไขปญหาได  

3.69 .687 มาก 

3 ทานเชื่อมั่นวา  ทานมีขวัญและกําลังใจที่ดใีนการปฏิบัตหินาที่
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  

3.93 .717 มาก 

4  ทานเชื่อมั่นวา  ความคิดเหน็และ ขอเสนอแนะของทานเปน
ประโยชนตอการดําเนนิงานกองทุนหมูบาน  

3.85 .665 มาก 

5 เมื่อทางราชการ  หรือ เครือขายกองทุนหมูบานมอบหมายงาน 
ทานมั่นใจวาสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จได  

3.78 .683 มาก 

6  ทานเชื่อมั่นวา ทานสามารถศึกษาทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทุนไดเปนอยางดี 

3.82 .719 มาก 

7 ทานเชื่อมั่นวา  ทานสามารถชวยเหลือสมาชิกกองทุนที่มปีญหาได 3.67 .777 มาก 
8 ทานเชื่อมั่นวา ทานสามารถทําใหสมาชิกเกิดความรวมมอืในการ

ปฏิบัติงานได 
3.74 .801 มาก 

9 ทานเชื่อมั่นวา  เมื่อทานปฏิบัติงานดวยความโปรงใส   เปนธรรม 
และถูกตองตามระเบียบขอบงัคับ   ชุมชนจะเกดิความรัก  ความ
สามัคคี 

4.35 .642 มาก 

10 ทานเชื่อมั่นวา  เมื่อทานใหความรูเร่ืองระเบียบ  ขอบังคับกองทุน
หมูบานแกสมาชิกแลว  สมาชิกจะสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

3.92 .757 มาก 

11  ทานเชื่อมั่นวา    เมื่อทานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถแลว  
กองทุนหมูบานจะดําเนนิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิ
ประโยชนสูงสุดแกสมาชิก 

4.27 .671 มาก 
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ตารางที่  21  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอ  ของแบบสอบถามความ  
  ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อําเภอ        
  บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร                   

 

ขอ
ที่ 

ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  X  S.D. ระดับ 

1 ทานมีความตั้งใจ  มุงมั่นในการปฏิบัติงานกองทุน
หมูบาน 

4.31 .648 มาก 

2 ทานไดศึกษาหาความรูเกีย่วกับระเบยีบกองทุน และ
อ่ืนๆ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหถูกตอง  

3.95 .690 มาก 

3 ในการปฏิบัติงาน  ทานไดปฏิบัติตามระเบยีบ/
ขอบังคับของกองทุนหมูบาน    

4.32 .619 ปานกลาง 

4 เมื่อทานรับปากสมาชิกวาจะดําเนินการอยางไร
เกี่ยวกับกองทนุหมูบาน ทานก็จะปฏิบัติอยางนั้น         

4.04 .717 มาก 

5 การสั่งจายเงินกูใหสมาชิก  ทานไดปฏิบัตติาม
ขั้นตอนของระเบียบ/ขอบังคับกองทุนหมูบาน 

4.38 .660 มาก 

6 ทานจัดทําเอกสารกองทุนหมูบาน โดยวิธีการที่ไม
ถูกตอง   เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

1.60 .951 นอย 

7 ทานเสียสละเวลา  กําลังกาย  กําลังทรัพย   เพื่องาน
กองทุนหมูบาน 

4.08 .764 มาก 

8 ทานเคยสั่งจายเงินกูใหกับตนเองโดยไมผานการ
ประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  

1.30 .814 นอยที่สุด 

9 ทานพิจารณาเงินกูดวยความเปนธรรม  ไมเห็นแก
พวกพอง  หรือญาติพี่นอง 

4.22 1.053 มาก 

10 ถาทานทํางานดานการเงนิผิดพลาด   ทานยินดี
รับผิดชอบชดใช 

3.98 1.140 มาก 

11 ทานมีความตั้งใจ  มุงมั่นทีจ่ะปฏิบัติงานในฐานะของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  

4.31 .740 มาก 
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ตารางที่  22  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับรายขอ   ของแบบสอบถาม     
                     แรงสนับสนุนทางสังคม   ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  อําเภอบานแพว  จังหวัด 
                     สมุทรสาคร                   

ขอที่ แรงสนับสนุนทางสังคม       X  S.D. ระดับ 
1 ทานไดรับความรวมมือจากสมาชิกในการดาํเนินงาน

กองทุนหมูบาน 
3.88 .777 มาก 

2 ทานไดรับคําแนะนํา  กําลังใจ  จากสมาชิกกองทุน
หมูบาน  เมื่อมปีญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน  

3.63 .891 มาก 

3 ทานไดรับคําแนะนําเรื่องระเบียบ ,  บัญชี  หรือการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานจากเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชน 

4.00 .867 มาก 

4 ทานไดรับคําแนะนําเรื่องระเบียบ ,  บัญชี  หรือการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน จากคณะกรรมการ
เครือขายกองทุนหมูบานระดับตําบล/อําเภอ/จังหวดั    

3.82 .901 มาก 

5  เมื่อทานมีปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   ทาน
ไดรับคําปรึกษา   และใหกําลังใจจากเจาหนาที่
พัฒนาชุมชน  

3.99 .814 มาก 

6 เมื่อทานมีปญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานทาน
ไดรับคําปรึกษา  และใหกําลังใจจากคณะกรรมการ
เครือขายตําบล /อําเภอ/จังหวัด 

3.70 .920 มาก 

7 ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุน
หมูบานจากเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 

3.88 .893 มาก 

8 ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ   จากคณะกรรมการ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

3.59 .892 มาก 

9 ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ  จากเจาหนาที่
ธนาคารออมสิน / ธกส. 

2.94 1.189 ปานกลาง 

10 ทานไดรับคําแนะนํา/ ชวยเหลือในการจัดทาํบัญชี 
จากเจาหนาทีธ่นาคาร ธกส. 

3.09 1.075 ปานกลาง 
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ตารางที่  22 (ตอ) 
 

ขอ
ที่ 

แรงสนับสนุนทางสังคม X  S.D. ระดับ 

11 ทานไดรับคําแนะนํา/ ชวยเหลือในการปด งบดุลประจําป  
จากเจาหนาทีธ่นาคาร ธกส. 

3.06 1.102 ปานกลาง 

12 ทานไดรับการฝกอบรม/สัมมนาเกีย่วกับการบริหาร
จัดการกองทนุ การจัดทําบัญชี  จากเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนอําเภอ/จังหวดั    

3.77 .968 มาก 

13 ทานไดรับการฝกอบรม/สัมมนาเกีย่วกับการบริหาร
จัดการกองทนุ  การจัดทําบัญชีจากธนาคาร       ออมสิน/
ธกส. 

3.09 1.101 ปานกลาง 

14 ทานไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานพัฒนา
ชุมชน  เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานของ
ทาน   

2.70 1.194 ปานกลาง 

15 ทานไดรับงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด  เพื่อใชในการพัฒนา
ศักยภาพกองทุนหมูบานของทาน   

2.46 1.107 นอย 
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ตารางที่  23  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอ  ของแบบสอบถามการ 
                    ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร                   
 

ขอที่ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน X  S.D. ระดับ 
 

1 
1. ดานการบรหิารจัดการ  

ทานรวมจดัใหมีการเลือกคณะกรรมการกองทุน เมื่อ
คณะกรรมการกองทุนครบตามวาระตามระเบียบ  

 
4.30 

 
.671 

 
มาก 

2 ทานรวมจดัใหมีการประชมุตามกําหนดที่ระบุไวใน
ระเบียบขอบังคับ 

4.18 .676 มาก 

3 ทานรวมวางแผนการดําเนนิงานกองทุนหมูบาน 4.03 .741 มาก 
4 ทานรวมสํารวจและจดัทําทะเบียน ขอมูลเกีย่วกับการ

ประกอบอาชพี   และกองทนุอื่นๆในหมูบาน    
3.35 1.070 ปานกลาง 

5 ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบหลักฐานการรับจายเงนิ  
เมื่อมีการรับ-จายเงิน   

4.00 .836 มาก 

6 ทานรวมในการจัดทําทะเบยีนสมาชิกกองทุนหมูบาน 3.91 .878 มาก 
7 ทานมีสวนรวมในการจดัทําบัญชี งบดุล กองทุนหมูบาน 3.85 .960 มาก 
8 ทานรวมรณรงค/สงเสริมใหสมาชิกสงเงินออม และรวม 

รับเงินออมจากสมาชิกกองทุนหมูบาน  
3.99 .801 มาก 

9 ทานเขารวมประชุมพิจารณาอนุมัติเงินกู 4.21 .712 มาก 
 10 ทานรวมในการจัดทําสัญญาเงินกู  เพื่อใหเกิดความ

ถูกตองสมบูรณ      
4.22 .760 มาก 

11 ทานรวมในการจัดทําทะเบยีนคุมลูกหนี้  3.81 .926 มาก 
12 ทานไดชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานการประกอบอาชีพ

แกสมาชิกผูกู 
3.40 .922 ปานกลาง 

13 
 

ทานไดติดตามเรงรัดหนี้   เมื่อสมาชิกไมสงคืนเงินกูตาม
กําหนดในสัญญา   

3.64 1.022 มาก 

14 ทานรวมในการพิจารณาจดัสรรผลกําไรประจําปตาม
ระเบียบขอบังคับของกองทุน   

3.95 .833 มาก 
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ตารางที่  23 (ตอ) 
 

ขอที่ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  X  S.D. ระดับ 
 

15 
 

2. ดานการประชาสัมพันธ 
ทานแจงขาวสาร  หรือระเบียบ/ขอบังคับ แกสมาชิก
ในที่ประชุม 

 
 

3.86 

 
 

.826 

 
 

มาก 

16 
 

ทานแจงขอมลูขาวสารของกองทุน   โดยแจกเปน
หนังสือแกสมาชิก 

3.51 1.011 มาก 

17  ทานรวมแจงขอมูลขาวสารใหสมาชิกทราบ   โดย
ผานหอกระจายขาว/เสยีงตามสาย  

2.92 1.210 ปานกลาง 

18 

 

ทานไดรวมเผยแพรผลการดาํเนินงานกองทุนหมูบาน
แกสมาชิกและสาธารณชน  โดยติดประกาศในที่
เปดเผย 

3.29 1.010 ปานกลาง 

 

19 
3. ดานการตรวจสอบ 
ทานรวมในการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ   
การเงิน  การบญัชี  และทรัพยสิน 

 

3.73 

 

.992 

 

มาก 

20 ทานรวมตรวจสอบหลักฐานบัญชี  งบดุลประจําป    
3.95 .877 มาก 

21 ทานรวมสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯแหงชาต ิ

3.89 .885 มาก 
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ภาคผนวก  ข 
 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
อําเภอบานแพว   จังหวัดสมทุรสาคร 

…………………………………. 
 คําอธิบาย 
1. แบบสอบถามนี้   เปนแบบสอบถามเพื่อประกอบการวิจัยศึกษาวิทยานิพนธ  

เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ไมเกี่ยวของกับ
การติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานแตอยางใด   จึงขอใหทานไดโปรด
กรอกแบบสอบถามตามความเปนจริง   

                           2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด  6  สวน ประกอบดวย 
  สวนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนที่ 2   แบบทดสอบความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน 
  สวนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
  สวนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 
  สวนที่ 5   แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม 
  สวนที่ 6   แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน 
                           3. ผูตอบแบบสอบถาม เปนคณะกรรมการกองทุนหมูบานในเขตอําเภอบานแพว  
จังหวดัสมุทรสาคร จํานวน 48  กองทุน  กองทุนละ 6  ทาน ประกอบดวย ประธาน  เลขานุการ 
เหรัญญิก  ผูตรวจสอบภายใน  และกรรมการตําแหนงอ่ืนๆอีก   2   ทาน                               

                                             นางอํานวยนาถ   เอียดสกุล 
                      นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน คณะศกึษาศาสตร            

          มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสนามจันทร                                                    
          จังหวดันครปฐม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
อําเภอบานแพว   จังหวัดสมุทรสาคร 

…………………………………………………………. 
สวนที่ 1   ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
                 คําอธิบาย :  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  (    )  ที่ตรงกับขอมูลจริงของทานมากที่สุด 

1.ผูตอบเปนเพศใด    (    )  1. เพศชาย   
                        (    )  2. เพศหญิง 

สําหรับผูวิจัย 

        
2. ปจจุบันทานมีอายุเทาไร  
          (    )   1.  อายุไมเกิน  40   ป   
          (    )   2.  อายุ      41-60    ป  
          (    )   3.  อายุมากกวา  60  ปขึ้นไป  

 

       

3. ทานจบการศึกษาระดับใด 
         (    )  1. ประถมศึกษา หรือตํ่ากวา                (    )   3. ปวส.  หรือเทียบเทา 
         (    )  2. มัธยมศึกษา /ปวช.  หรือเทียบเทา    (    )  4. ปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

     

       

4. ปจจุบันทานประกอบอาชีพอะไร (อาชีพหลัก) 
         (    )  1.เกษตรกร            (    )  4. คาขาย/ธุรกิจสวนตัว   
         (    )  2.รับจาง                                (    )  5. อาชีพอื่นๆ(โปรด
ระบุ……………………. 
         (    ) 3.รับราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ                  

 

       

5.  ทานดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนหมูบานมาแลวกี่ป 
         (    )   1. ดํารงตําแหนงไมเกิน  2   ป 
         (    )   2. ดํารงตําแหนง  2 - 4  ป 
         (    )   3. ดํารงตําแหนงมากกวา  4  ปขึ้นไป 

    

      

6.  ทานดํารงตําแหนงอะไรในคณะกรรมการกองทุนหมูบานของทาน 
         (    )   1. ประธานคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
         (    )   2. เลขานุการ 
         (    )   3. เหรัญญิก 
         (    )   4. ผูตรวจสอบ  
         (    )   5. ตําแหนงอื่นๆ (โปรดระบุ…………………….……) 
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สวนที่ 2  แบบทดสอบความรูเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน 

 คําอธิบาย :  ขอความตอไปนี้ถามความรูของทานเกี่ยวกับเรื่องระเบียบกองทุนหมูบาน   หากทานเห็น
วาขอใดกลาวถูกตองตามระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ    ใหทานทําเครื่องหมาย   ลงในชอง
คําตอบ  “ถูก”   และถาทานคิดวาขอใดกลาวผิด   ใหทานทําเครื่องหมาย   ลงในชอง “ผิด”    
 

คําตอบ 
 ขอ
ที่ 

คําถามเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบาน ถูก ผิด 
สําหรับ 
ผูวิจัย  

 1 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มาจากการเลือกของสมาชิกกองทุน  
  

 
 2 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูเปนที่อาศัยอยูในหมูบานติดตอกัน 
ไมนอยกวาสองปกอนไดรับเลือก 

  
  

3 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  สามารถดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระได  
ถาหากที่ประชุมมีมติเลือกใหดํารงตําแหนงตอไป 

  
  

 4 
 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  มีหนาที่สํารวจ/จัดทําทะเบียนขอมูล 
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน 
 และกองทุนอื่นๆในหมูบานดวย 

   

  

5 
 

การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดในเรื่องตางๆ เปนหนาที่ของประธาน 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานเพียงคนเดียวเทานั้น 

  
  

6 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อ 
ช้ีแจงและพิจารณาผลการดําเนินงาน  อยางนอยปละ 1 ครั้ง   

  
  

7 
 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือสมาชิกกองทุนหมูบาน   
ตองมีกรรมการหรือสมาชิกมารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะถือวา
ครบองคประชุม 

  
  

8 ผูที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน  ตองเปนผูที่อาศัยและมีช่ืออยูใน 
ทะเบียนบานของหมูบานนั้น  

  
  

9 
 

สมาชิกกองทุนจะตองฝากเงินสัจจะ หรือ เงินหุน หรือเงินฝากอื่นๆ กับ 
กองทุนหมูบาน 

  
  

10 
 

การประชุมกองทุนหมูบานสมาชิกสามารถมอบอํานาจเปนหนังสือให 
ผูอื่นมาประชุมแทนตนเองได 

  
   

11  คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองแตงตั้งผูแทนกรรมการอยางนอยสอง 
คนเปนผูลงนามในการทําสัญญาเงินกูกับสมาชิกผูกู 
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     แบบทดสอบความรูเร่ืองระเบียบกองทุนหมูบาน (ตอ) 

 
คําตอบ 

ขอที่ คําถามเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบาน  ถูก ผิด 
 สําหรับ   
   ผูวิจัย  

12 คณะกรรมการกองทุนหมูบานพิจารณาโครงการขอกูเงินของสมาชิกโดย 
ยึดหลักความเปนไปไดของโครงการ 

  
 

13 การทําสัญญาเงินกูตองมีหลักค้ําประกัน อาจเปนบุคคลหรือหลักทรัพยก็ได 
  

 

14 การจายเงินกูใหสมาชิกผูกู   จายผานธนาคาร หรือจายเปนเงินสดก็ได  
  

 
15 

 
การคืนเงินกู  สมาชิกสามารถชําระคืนเงินกูที่คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   
หรือชําระดวยตนเองที่ธนาคารก็ได  

  
 

16 การคืนเงินกูของสมาชิก   คณะกรรมการตองนําเขาธนาคารบัญชีกองทุน 
หมูบาน(บัญชีที่ 1)  เทานั้น 

  
 

17 ดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกสงใช   คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองนําเขา 
บัญชีดอกผล(บัญชี 3)  

  
 

18 
 

เมื่อสมาชิกชําระคืนเงินกู  คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองออกใบเสร็จ 
หรือใบสําคัญรับเงินทุกครั้ง 

  
 

19 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีหนาที่ ติดตามการใชจายเงินของ สมาชิกผู 
กูวาใชจายเปนไปตามโครงการที่ไดอนุมัติหรือไม 

  
 

20 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ตองแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชีกองทุนและ   
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินกองทุน 

  
 

21 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุนทุก 
หกเดือน   เพื่อทราบผลประกอบการ 

  
 

22 
 

 เมื่อสิ้นปบัญชี คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองปดงบดุล   เพื่อใหทราบ 
วากองทุนมีกําไรหรือขาดทุน หรือมีทรัพยสินเทาใด 

  
 

23 
 

การจัดสรรผลกําไรประจําป     สามารถจัดสรรเปนคาอะไรก็ได   แลวแต
คณะกรรมการกองทุนหมูบานเห็นสมควร 

  
 

24 
 
 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานตองสรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงาน 
ตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติอยางนอยปละ 
หนึ่งครั้ง  
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สวนที่ 3     แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน 
                     คําอธิบาย : แบบสอบถามตอไปน้ีถามเกี่ยวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน  ในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับระดับความ
เช่ือเกี่ยวกับตัวทาน  ดังนี้  
 มากที่สุด     หมายถึง    ขอความน้ันตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวทานในระดับมากที่สุด 
 มาก             หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวทานในระดับมาก 
  ปานกลาง    หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวทานในระดับปานกลาง 
 นอย            หมายถึง    ขอความน้ันตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวทานในระดับนอย 
 นอยที่สุด    หมายถึง    ขอความน้ันตรงกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวทานในระดับนอยที่สุด  
 

ระดับความเชื่อ  
ขอท่ี 

 
 ความเช่ือในประสิทธิภาพแหงตน มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1 
 

ทานเชือ่มั่นวาตนเองสามารถปฏบิัตหินาที ่
คณะกรรมการกองทุนหมูบานไดด ี

     
 

2 
 

เมื่อพบปญหา/อุปสรรคในการปฏิบตัิงานทานเชื่อมัน่ 
วาสามารถแกไขปญหาได  

     
 

3 
 

ทานเชือ่มั่นวา  ทานมีขวัญและกําลงัใจที่ดีในการ 
ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการกองทนุหมูบาน  

     
 

4 
 

ทานเชือ่มั่นวา  ความคิดเห็นและ ขอเสนอแนะของ 
ทานเปนประโยชนตอการดําเนินงานกองทนุหมูบาน  

     
 

5 
 
 

เมื่อทางราชการ  หรือ เครือขายกองทุนหมูบาน 
มอบหมายงาน  ทานมั่นใจวาสามารถปฏิบตัิงานให 
สําเร็จได  

     
 

6 
 

 ทานเชือ่มั่นวา ทานสามารถศึกษาทําความเขาใจและ 
ปฏิบัติตามระเบียบกองทุนไดเปนอยางดี 

     
 

7 
 

ทานเชือ่มั่นวา  ทานสามารถชวยเหลือสมาชิกกองทนุ 
ที่มีปญหาได 

     
 

8 
 

ทานเชือ่มั่นวา ทานสามารถทาํใหสมาชิกเกิดความ 
รวมมือในการปฏบิัติงานได 
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   ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน (ตอ) 
ระดับความเชื่อ  

ขอท่ี 
  

ความเช่ือในประสทิธิภาพแหงตน มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

9 
 

ทานเชือ่มั่นวา  เมือ่ทานปฏบิัติงานดวยความ 
โปรงใส   เปนธรรม และถูกตองตามระเบียบ 
ขอบังคับ   ชุมชนจะเกิดความรัก  ความสามัคคี 

      

 

10 
 

ทานเชือ่มั่นวา  เมือ่ทานใหความรูเรื่องระเบียบ   
ขอบังคับกองทุนหมูบานแกสมาชกิแลว สมาชิกจะ
สามารถปฏิบตัิไดอยางถูกตอง 

     
 

11 ทานเชือ่มั่นวา    เมื่อทานปฏบิัติงานอยางเต็ม 
ความสามารถแลว  กองทุนหมูบานจะดาํเนินงาน 
ไดอยางมปีระสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
แกสมาชิก 

     
 

     
สวนที่  4   แบบสอบถามเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย: แบบสอบถามตอไปน้ีถามเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน     ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความเปน
จริงเกี่ยวกับตัวทาน   ดังนี้  
 มากที่สุด     หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก             หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย            หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด    หมายถึง  ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด /ไมตรงเลย 
 

 ระดับความเปนจริง 
ขอท่ี ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิงาน มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

1 
 

ทานมีความตั้งใจ  มุงมั่นในการปฏบิัติงานกองทนุ 
หมูบาน 

      

 
2 

 
ทานไดศกึษาหาความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุน 
และอื่นๆ  เพื่อใชในการปฏิบตัิงานใหถูกตอง  
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    ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 
 ระดับความเปนจริง  

ขอท่ี 
 

ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบตัิงาน มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

3 
 

ในการปฏิบตัิงาน  ทานไดปฏิบตัิตามระเบียบ/ 
ขอบังคับของกองทุนหมูบาน    

     
 

4 
 

เมื่อทานรบัปากสมาชิกวาจะดําเนนิการอยางไร 
เกี่ยวกับหมูบานทานกองทุนก็จะปฏิบัติอยางนัน้        
 

     
 

5 การสั่งจายเงินกูใหสมาชิก  ทานไดปฏิบัติตาม 
ข้ันตอนของขอบงัคับระเบียบ/กองทุนหมูบาน 

     
 

6 
 

ทานจดัทําเอกสารกองทุนหมูบาน โดยวิธีการ 
ที่ไมถูกตองเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 

     
 

7 
 

ทานเสียสละเวลา  กําลังกาย  กําลังทรัพย เพื่องาน 
กองทุนหมูบาน 

     
 

8 ทานเคยสั่งจายเงินกูใหกับตนเองโดยไมผานการ 
ประชุมของคณะกรรมการกองทนุหมูบาน 
 

     
 

9 
 

ทานพิจารณาเงินกูดวยความเปนธรรม  ไมเห็นแก 
พวกพองหรือญาติพี่นอง 

     
 

10 ถาทานทาํงานดานการเงินผิดพลาด   ทานยินด ี
รับผิดชอบชดใช 

     
 

11 ทานมีความตั้งใจ  มุงมั่นที่จะปฏิบตังิานในฐานะ 
ของ คณะกรรมการกองทนุหมูบาน 
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สวนที่  5    แบบสอบถามเกี่ยวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม 
คําอธิบาย: แบบสอบถามตอไปน้ีถามเกี่ยวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน    ดังนี้    
 มากที่สุด     หมายถึง    ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงในระดับมากที่สุด 
 มาก             หมายถึง   ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงในระดับมาก 
 ปานกลาง    หมายถึง   ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงในระดับปานกลาง 
 นอย            หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับนอย 
 นอยที่สุด    หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงในระดับนอยที่สุด/ไมตรงเลย 
 

ระดับความเปนความจริง       
ขอที ่

 
แรงสนับสนุนทางสังคม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 

สําหรั
บผูวิจัย 

1 ทานไดรับความรวมมือจากสมาชิกในการดําเนินงาน 
กองทุนหมูบาน 

     
 

2 
 

ทานไดรับคําแนะนํา  กาํลังใจ  จากสมาชิกกองทุน 
หมูบาน  เมือ่มีปญหา/อุปสรรค ในการปฏบิัติงาน  

     
 

3 
 
 

ทานไดรับคําแนะนําเรื่องระเบียบ ,  บัญชี  หรือการ 
บริหารจัดการกองทุนหมูบานจากเจาหนาทีพ่ัฒนา 
ชุมชน 

     
 

4 

 
 

ทานไดรับคําแนะนําเรื่องระเบียบ ,  บัญชี  หรือการ 
บริหารจัดการกองทุนหมูบาน จากคณะกรรมการ 
เครือขายกองทุนหมูบานระดับตาํบล/อําเภอ/จังหวดั         

     
 

5 
 

 

 เมื่อทานมีปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   ทาน 
ไดรับคําปรึกษา   และใหกําลังใจจากเจาหนาทีพ่ัฒนา 
ชุมชน  

     
 

6 เมื่อทานมปีญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานทานไดรับ
คําปรึกษา  และใหกําลังใจจากคณะกรรมการเครือขาย
ตําบล /อําเภอ/จังหวัด 

     
 

7 ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับกองทุนหมูบาน
จากเจาหนาทีพ่ัฒนาชุมชน 
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             แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม (ตอ) 
 

 ระดับความเปนความจริง  
ขอท่ี แรงสนับสนุนทางสังคม มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง นอย 

นอย 
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

8 
 

ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ   จากคณะกรรมการ
เครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด 

     
 

9 
 

ทานไดรับขอมูลขาวสารตางๆ  จากเจาหนาที ่
ธนาคารออมสิน / ธกส. 

     
 

10 
 

ทานไดรับคําแนะนํา/ ชวยเหลือในการจัดทาํบัญช ี
 จากเจาหนาที่ธนาคาร ธกส. 

     
 

11 ทานไดรับคําแนะนํา/ ชวยเหลือในการปด งบดลุ 
ประจําป  จากเจาหนาที่ธนาคาร ธกส. 

     
 

12 
 
 

ทานไดรับการฝกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการกองทุน การจัดทําบัญชี  จากเจาหนาที ่
พัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด    

     
 

13 ทานไดรับการฝกอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการกองทุน  การจัดทําบัญชีจากธนาคาร      
  ออมสิน/ธกส. 

     
 

14 
 

ทานไดรับงบประมาณสนับสนนุจากหนวยงาน 
พัฒนาชุมชน  เพือ่ใชในการพฒันาศักยภาพกองทุน
หมูบานของทาน   

     
 

15 ทานไดรับงบประมาณสนับสนนุจาก 
คณะกรรมการเครือขายตําบล/อําเภอ/จังหวัด เพื่อ 
ใชในการพัฒนาศกัยภาพกองทุนหมูบานของทาน   
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  สวนท่ี 6   แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
  คําอธิบาย: แบบสอบถามตอไปน้ีถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน                      
 หมูบาน   ตอบแบบสอบถามโดยทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของทาน    ดังนี้   
 มากที่สุด     หมายถึง       ทานปฏิบัติตรงกับขอความนั้นในระดับมากที่สุด 
 มาก             หมายถึง      ทานปฏิบัติตรงกับขอความนั้นในระดับมาก 
 ปานกลาง    หมายถึง      ทานปฏิบัติตรงกับขอความนั้นในระดับปานกลาง 
 นอย            หมายถึง       ทานปฏิบัติตรงกับขอความนั้นในระดับนอย 
 นอยที่สุด    หมายถึง      ทานปฏิบัติตรงกับขอความนั้นในระดับนอยที่สุด/ไมปฏิบัติเลย  

ระดับการปฏิบัต ิ 
ขอท่ี การปฏิบัติงาน  มาก

ที่สุด มาก 
ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

  สําหรับ 
   ผูวิจัย 

 
1 

1. ดานการบริหารจัดการ  
ทานรวมจดัใหมีการเลือกคณะกรรมการกองทุน 
 เมื่อคณะกรรมการกองทุนครบตามวาระตาม 
ระเบียบ  

     
 

 

2 ทานรวมจดัใหมีการประชุมตามกําหนดที่ระบุไว 
ในระเบียบขอบังคับ 

     
 

3 ทานรวมวางแผนการดําเนินงานกองทุนหมูบาน      
 

4 ทานรวมสํารวจและจัดทําทะเบียน ขอมูลเกี่ยวกับ 
การประกอบอาชพี   และกองทนุอืน่ๆในหมูบาน    

     
 

5 ทานมีสวนรวมในการตรวจสอบหลักฐานการรับ 
จายเงิน  เมื่อมีการรับ-จายเงิน   

     
 

6 ทานรวมในการจดัทําทะเบียนสมาชิกกองทุน 
หมูบาน 

     
 

7 ทานมีสวนรวมในการจัดทําบัญชี งบดุล กองทนุ 
หมูบาน 

     
 

8 ทานรวมรณรงค/สงเสริมใหสมาชิกสงเงินออม 
 และรวมรับเงินออมจากสมาชกิกองทุนหมูบาน  

     
 

9 ทานเขารวมประชมุพิจารณาอนุมัติเงินกู      
 

 10 ทานรวมในการจดัทําสัญญาเงินกู  เพื่อใหเกิด 
ความถูกตองสมบรูณ      
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       แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน(ตอ) 
ระดับการปฏิบัติ  

ขอท่ี การปฏิบัติงาน  มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

สําหรับ 
ผูวิจัย 

11 ทานรวมในการจดัทําทะเบียนคุมลกูหนี้       
 

12 ทานไดชวยเหลือ ใหคําแนะนําดานการประกอบ 
อาชพีแกสมาชกิผูกู 

     
 

13 
 

ทานไดติดตามเรงรัดหนี้   เมื่อสมาชกิไมสงคืน 
เงินกูตามกําหนดในสัญญา   

     
 

14 ทานรวมในการพจิารณาจัดสรรผลกําไรประจําป 
ตามระเบียบขอบงัคับของกองทนุ   

     
 

 
15 

 

2. ดานการประชาสัมพันธ 
ทานแจงขาวสาร  หรือระเบียบ/ขอบังคับ แก 
สมาชิกในทีป่ระชมุ 

     
 

16 
 

ทานแจงขอมูลขาวสารของกองทนุ   โดยแจกเปน 
หนังสือแกสมาชกิ 

     
 

17  ทานรวมแจงขอมูลขาวสารใหสมาชิกทราบ   โดย 
ผานหอกระจายขาว/เสียงตามสาย  

     
 

18 

 

ทานไดรวมเผยแพรผลการดําเนินงานกองทุน 
หมูบานแกสมาชกิและสาธารณชน  โดยติด 
ประกาศในที่เปดเผย 

     
 

 
19 

3. ดานการตรวจสอบ 
ทานรวมในการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ   
การเงิน  การบัญช ี และทรพัยสิน 

     
 

20 ทานรวมตรวจสอบหลักฐานบัญช ี งบดุลประจําป    
     

 

21 ทานรวมสรุปผลการดําเนินงาน เพือ่รายงานตอ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯแหงชาติ 

     
 

                   
              ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ  
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