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บทคดัย่อ 
ในการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั

นครราชสีมา มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้น ในเขตอาํเภอ 
สีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในหมู่บา้น ในเขตอาํเภอ 
สีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงาน
กองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 4) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ความรู้
ความเขา้ใจ และการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เม่ือจาํแนก
ตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 5) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
และความรู้ความเขา้ใจ กับการบริหารกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 352 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยผา่นการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ 
5 คน และไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.98 และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t - test) การ
ทดสอบค่าเอฟ (F - test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) การทดสอบ
ค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีฟิชเชอร์ (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 
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ผลการวจัิยพบว่า 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นระหว่าง 

41- 50 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายไดต่้อเดือน
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท    

2. ในภาพรวมของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว
จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ 
การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บา้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บา้น และความรู้
ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น 

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวม และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายดา้นทุกรายการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

7. การมีส่วนร่วมและความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ABSTRACT 
The objectives of this study of the impact factors to the management of village funds in 

Sikhiu District, Nakhon Ratchasima Province, were 1) to learn the impact factors of the 
management of village funds in the specified region, 2) to compare and analyze these factors 
based on ages, educational level and monthly income and 3) to identify problems and obstacles in 
operating the village funds. The populations in this study was the village funds committees in the 
region, totalling 352 persons. The tool used in the study was a customized questionnaire that had 
been devised by the author and was given the reliability index of 0.980. The statistical tools used 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Fisther’s Least Significant 
Difference: LSD. 
 The results showed: 
 1. The majority of the population were female, 41 – 50 years old, with primary school 
educational level, married, with agriculturally related jobs and average monthly incomes less than 
5,000 baht. 
 2. Overall, impact factors to the management of the village funds were in high level in 
all items, which were, in descending order: the management, the participation and the knowledge 
of the village funds committee. 
 3. When considering sex, impact factors to the management of the village funds were 
not different at 0.05 level of significance. 
 4. When considering age, impact factors to the management of the village funds were 
different at 0.01 level of significant in the knowledge of the village funds committee, different at 
0.001 level of significant in the management of village funds committee and not different at 0.05 
level of significant in the level of participation of the committee.  
 5. When considering level of education, impact factors to the management of the village 
funds were not different at 0.05 level of significant. 
 6. When considering level of income, impact factors to the management of the village 
funds were different at 0.01 level of significant in the management of village funds committee 
and different at 0.001 level of significant in the level of participation of the committee.  
 7. Level of participation and knowledge of the village fund committees was related to 
the village fund management at 0.05 level of significant. 
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คาํสําคญั   
บริหารกองทุนหมู่บา้น จงัหวดันครราชสีมา 

 
ความสําคญัของปัญหา 

การพฒันาประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมามุ่งเน้นพฒันาความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลตวัแบบการพฒันามาจากตะวนัตก ท่ีเรียกว่า “ตวัแบบ
ความทนัสมยั” (Modernization Model) การพฒันาท่ีมุ่งเนน้แต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตาม
กระแสทุนนิยมกลบัก่อใหเ้กิดภาวะ รวยกระจุก จนกระจาย ยิ่งพฒันายิง่ยากจน เกิดความเหล่ือมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ และปัญหาสังคมเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนในชาติยงัไม่สามารถพึ่ งตนเองได้ด้วย 
ภูมิปัญญา ความสามารถเพราะชุมชมยงัไม่เขม้แขง็ 

ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 ท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอ้าํนาจของรัฐทุกระดบั 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพมากข้ึนเนน้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเขม้แข็ง สามารถพ่ึงตนเอง มีโอกาสทางการศึกษาและไดรั้บบริการทางสังคมอย่าง
เป็นธรรม สร้างอาชีพ เพิ่มรายได ้เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต  

จงัหวดันครราชสีมา ไดส้นองนโยบายของรัฐบาลทั้ง 26 อาํเภอ 6 ก่ิงอาํเภอ 287 ตาํบล  
3,645 หมู่บา้น ชุมชนเมือง 89 ชุมชนเมือง ซ่ึงกองทุนหมู่บา้นไดผ้่านการเตรียมความพร้อมและ
ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดํา เนินการแล้ว  3 ,510 หมู่บ้าน  ชุมชนเมือง  89 ชุมชนเมือง 
คณะอนุกรรมการสนบัสนุนและติดตามการดาํเนินงานกองทุนหมู่บา้นระดบัจงัหวดั จาํนวน 32 คน  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2552) ซ่ึงอาํเภอสีค้ิว ไดด้าํเนินการเตรียมความพร้อม ผ่านเกณฑก์าร
ประเมินและไดรั้บการพิจารณาจดัสรรเงินครบแลว้ทั้ง 15 ตาํบล 194 หมู่บา้น ปัญหาท่ีพบจากการ
ติดตามการดาํเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บา้นโดยเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชน
อําเภอสีค้ิว  และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  พบว่ามีปัญหาในขั้ นตอน 
การปฏิบติังาน ไม่ค่อยมีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนการดาํเนินงาน ขาดการมีส่วนร่วมท่ีดี และ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นสําคญั โดยเฉพาะสมาชิกไม่นาํเงินไปประกอบอาชีพตามท่ีเสนอ
โครงการไว ้แต่กลบันาํเงินไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์เม่ือครบกาํหนดสัญญาคืนเงิน ไม่นาํเงินมาชาํระ
คืนตามกาํหนดและบางรายตอ้งไปกูเ้งินในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงมาชาํระหน้ีกองทุนหมู่บา้น 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานกองทุน
หมู่บา้นจาก 15 ตาํบล ของอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงาน
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กองทุนหมู่บา้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไ้ขการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามนโยบาย ต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความ
เขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนัเม่ือจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
แตกต่างกนัอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตอําเภอสีค้ิว  จังหวัด
นครราชสีมา 

2. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในเขตอาํเภอสีค้ิว จังหวดั
นครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น
ในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 

4. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ความรู้ความเขา้ใจ และการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น
ในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เม่ือจาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 

5. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมและความรู้ความเข้าใจ  กับ 
การบริหารกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  กลุ่มประชากร ประกอบดว้ย คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั

นครราชสีมา จาํนวน 2,910 คน และขนาดกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารคาํนวณตามสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1970 : 26 อา้งใน ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 10) กาํหนดขอบเขต
ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 352 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaires)  
เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกนํามาใช้ในงานวิจัยมากท่ีสุด ขั้นตอนต่อไปน้ี เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อใช้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขต
อาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา เป็นคาํถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  5 ระดบั  (5 Point Rating Scale) โดยแบบสอบถามจดัทาํข้ึนเป็น 
3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัภูมิหลงัเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้น 3 ดา้น
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงาน ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นความรู้ความเขา้ใจ  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานในการ
บริหารงานกองทุนหมู่บา้น 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และดา้นการ
มีส่วนร่วม  
                        3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
3 .1  ผู ้วิจัยนําหนังสือ  ขออนุญาตแจกแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อขอ 
ความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามและเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 ฝึกอบรมวิธีการเก็บขอ้มูลให้แก่ผูช่้วยวิจยั ซ่ึงมีผูช่้วยวิจยัจาํนวน 1 คน โดยผูว้ิจยั         
ไดช้ี้แจงเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง เทคนิคและวิธีการแจกแบบสอบถามและให้ผูช่้วยวิจยั
ทดลองแจกแบบสอบถามแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น จาํนวน 5 ราย ก่อนจนกว่าผูช่้วยวิจยั
เขา้ใจ และสามารถแจกแบบสอบถามใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นและสมบูรณ์ 

3.3 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้กระทาํโดยการเก็บดว้ย
ตนเอง จาํนวน 352 ชุด 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  
เม่ือเกบ็ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัน้ี 
4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดก้ลบัคืนมา 
4.2 สร้างคู่มือลงรหสั 
4.3 นาํแบบสอบถามมาลงรหสัตามคู่มือ 
4.4 ลงรหสัขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติตามลาํดบั ดงัน้ี 

4.4.1 วิเคราะห์ขอ้มูลด้านสถานภาพผูต้อบ ของคณะกรรมการหมู่บา้นในเขต  
อาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา โดยการหาความถ่ีและค่าร้อยละ  
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4.4.2 วิเคราะห์ขอ้มูลการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา โดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซ่ึงกาํหนดเกณฑใ์น 
การแปลความหมาย ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2540 : 10) 

4.4.3 ทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ีย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 
ทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบรายคู่ โดยใชก้ารทดสอบของ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Least-Significant Difference: LSD) 

4.4.4 ทดสอบความสัมพนัธ์ โดยใช้การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ โดยใช้การ
ทดสอบสมัประสิทธ์ิ (Contingency Coefficient : c)  

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้น

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 5.1 การคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีจาํนวนแน่นอน (Finite 
Population) จึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการคํานวณของยามาเน่  (Yamane) 
การคาํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2545 : 140) ดงัน้ี  

      n  =  21 Ne
N

+
 

  เม่ือ  n  แทน  ขนาดตวัอยา่ง 
       N  แทน  จาํนวนสมาชิกทั้งหมดในประชากร 
      e  แทน  ขนาดความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ีผูว้ิจยัยอมรับได ้

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (e = 0.05) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 352 คน 

5.2 สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
5.2.1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกับเน้ือหา หรือลกัษณะ 

เฉพาะกลุ่มพฤติกรรม (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยนาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไป
ใหผู้เ้ช่ียวชาญในเน้ือหาจาํนวน 5 คน ใหแ้ต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและใหค้ะแนนดงัน้ี 
    +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
       0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นเป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
    -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั้นไม่เป็นตวัแทนลกัษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
แลว้นาํคะแนนมาแทนค่าในสูตร (สุวรีย ์ศิริโภคาภิรมย,์ 2546 : 243 - 244) 
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5.2.2 การหาค่าความเ ช่ือมั่น  (Reliability)  ของเคร่ืองมือการวิจัย  โดยใช้
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1971 : 160) 

5.3 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิตพื้นฐาน (ชูศรี วงษรั์ตนะ, 2544 : 35) 

5.3.1 ร้อยละ (Percentage) 
5.3.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
5.3.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5.4 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
5.4.1 การการทดสอบค่าคะแนนเฉล่ียรายคู่ กรณีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ          

ทางเดียว (One – Way ANOVA) ดว้ยการทดสอบค่าที (t – test)  
5.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ดว้ยการ

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ใช้เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (พิชิต 
ฤทธ์ิจรูญ, 2545 : 310) 

5.4.3 การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ (Multiple Comparison) เพื่อการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ภายหลัง  (Post Hoc Test) โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์  (Fisher’s Least-Significant 
Difference: LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545 : 333) 

5.4.4 ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใชใ้น
การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 

 
ผลการวจัิย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
               ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 352 คน 
               ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในระหว่าง  
41- 50 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายไดต่้อเดือน 
นอ้ยกวา่ 5,000 บาท   
              ส่วนท่ี 2 ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ปรากฏดงัน้ี 
              1.ในภาพรวมของ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิวจงัหวดั
นครราชสีมา  อยู่ ในระดับมากทุกรายการ  โดยเ รียงลําดับจากมากไปน้อย ท่ี สุด  ได้แ ก่ 
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การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บา้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บา้น และความรู้
ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวม ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ดา้นการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05     

3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุพบว่า ในภาพรวม และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ในภาพรวม และรายดา้นทุกรายการ ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 สาํหรับดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ และดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001  

6. การมีส่วนร่วมและความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการหมู่บา้น มีความสัมพนัธ์กบั
การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดั
นครราชสีมา ผูศึ้กษาเห็นวา่มีประเดน็ท่ีควรนาํมาอภิปรายผล ดงัน้ี 
               1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
ในภาพรวม พบว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่ามีผลต่อการบริหารงานของคณะกรรมการอยู่ใน
ระดบัมาก  แสดงว่า คณะกรรมการมีความเห็นว่าปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารงานของคณะกรรมการ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ มีผลต่อการบริหารงาน 
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กองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  คนึงนิจ  
ศรีบวัเอ่ียม (2545 : 144) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงพยาบาลชุมชนในสังกดัสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขท่ี พบว่า การมีส่วนร่วม การสร้าง
ความผูกพนัและการยอมรับเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชน
เช่นกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
เม่ือจาํแนกตามอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน พบวา่  

2.1 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามเพศ มีความเห็นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษา ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดับความรู้ ความเข้าใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อต่อการบริหารงาน 

2.2 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามเพศ มีความเห็น ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ เฉลิม  เกิดโมลี (2543) ศึกษาเร่ือง กองทุนหมู่บา้นกบัการพฒันาชนบทไทย พบว่า 
หากประชาชนในชนบทไม่เขา้มามีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บา้นแลว้การดาํเนินงานจะไม่ประสบ
ผลสําเร็จ เน่ืองจากขาดการกาํหนดวิสัยทศัน์ของกองทุนหมู่บา้น การพฒันาชนบทให้เขม้แข็ง
จะตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถพฒันาชุมชนในชนบท 

2.3 ด้านความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ  เม่ือจาํแนกตามเพศ  มีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วนัเพญ็  ยอดยาดี (2536) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํ
ชุมชนในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้าํชุมชนในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไดแ้ก่ 
ความรู้ความเขา้ใจของผูน้าํชุมชน 

2.4 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อต่อการบริหารงาน 
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2.5 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ  0.001 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ เฉลิม  เกิดโมลี (2543) ศึกษาเร่ือง กองทุนหมู่บา้นกบัการพฒันาชนบทไทย พบวา่ 
หากประชาชนในชนบทไม่เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้านแล้ว  การดําเนินงานจะไม่ 
ประสบผลสําเร็จ เน่ืองจากขาดการกาํหนดวิสัยทศัน์ของกองทุนหมู่บ้านการพฒันาชนบทให้
เขม้แขง็จะตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถพฒันาชุมชนในชนบท 

2.6 ดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามอาย ุมีความเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว  ้และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วารินทร์  จนัทรัตน์ (2548) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการ
บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้แก่ ความรู้ 
ความเขา้ใจของผูน้าํชุมชน 

2.7 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษา มีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ืองการประเมินนโยบายกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมี
ส่วนร่วม  ประสิทธิภาพ  ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน  มีผลต่อ 
การบริหารงาน 

2.8 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษามีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วารินทร์  จนัทรัตน์ (2548) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของผูน้าํ
ชุมชนในการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสูงเนิน อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า 
ปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ําชุมชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาํบล 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

2.9  ดา้นความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษามีความเห็นไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไว้ และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดาวรรณ์  มีบวั (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุน คือ ระดบัการศึกษา  
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       2.10 ดา้นการบริหารงานของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนมีความเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ชูเกียรติ  เป่ียมศรี (2543) ศึกษาเร่ือง การประเมินนโยบายกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง จากการศึกษา พบว่า ในส่วนระดบัความรู้ ความเขา้ใจ วิธีการบริหาร การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความเป็นธรรมในการบริหารกองทุน มีผลต่อการบริหารงาน 

       2.11 ดา้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ เม่ือจาํแนกตามรายไดต่้อเดือนมีความเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ ศรัณยา ดีพูน (2546 : 71) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาํบลบางช้าง อาํเภอ 
อมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ประกอบดว้ยรายได ้

       2.12  ด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ  เม่ือจาํแนกตามรายได้ต่อเดือน 
มีความเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุดาวรรณ์  มีบวั (2547) ซ่ึงทาํการศึกษาเร่ืองความรู้ความเขา้ใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้
ความเขา้ใจของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายกองทุน คือ รายได ้ 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและความรู้ความเขา้ใจของ
คณะกรรมการ กับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านในเขตอําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา                                   
มีความสมัพนัธ์ดงัน้ี 

3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกบัการบริหารงานกองทุน
หมู่บา้นเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 1) ดา้นการวางแผนมีความสัมพนัธ์สูง 2) ดา้นการจดัองคก์าร 
มีความสัมพันธ์สูง  3) ด้านการจัดบุคคลเข้าทํางานมีความสัมพันธ์สูง  4) ด้านการสั่งการ 
มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 5) ด้านความร่วมมือมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 6) ด้านการรายงาน                      
มีความสมัพนัธ์สูง 7) ดา้นงบประมาณมีความสมัพนัธ์สูง   

3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการกบัการบริหารงาน
กองทุนหมู่บา้นเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 1) ดา้นการวางแผนมีความสัมพนัธ์สูง 2) ดา้นการจดั
องคก์ารมีความสัมพนัธ์สูง 3) ดา้นการจดับุคคลเขา้ทาํงานมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 4) ดา้นการ            
สั่งการมีความสัมพนัธ์ปานกลาง 5) ดา้นความร่วมมือ มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 6) ดา้นการรายงาน                      
มีความสมัพนัธ์สูง 7) ดา้นงบประมาณมีความสมัพนัธ์สูง   
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4. การบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา คณะกรรมการ
ไดน้าํเสนอปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง การบริหารงานกองทุน
หมู่บา้น ดงัน้ี 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 
4.1.1 ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า คณะกรรมการกองทุนเป็นผูมี้อิทธิพลในทอ้งท่ี

และมีปัญหาในการบริหารงานในกองทุน ไม่มีการตรวจสอบการบริหารงานอยา่งจริงจงั 
4.1.2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ พบว่า คณะกรรมการกองทุนไม่มีความรู้ความเขา้ใจ

ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย และไม่มีการพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมกบัเป็นคณะกรรมการ 
4.1.3 ดา้นการมีส่วนร่วม พบว่า คณะกรรมการกองทุนมีการประสานงานกนันอ้ย 

และไม่ใหค้วามสาํคญัในการประชุม 
4.2 ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน 

4.2.1 ดา้นการบริหารจดัการ มีขอ้เสนอแนะว่า ผูท่ี้จะมาเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ควรไดรั้บการอบรมให้มีความรู้เก่ียวกบักองทุนก่อนมาปฏิบติัหนา้ท่ี และในการตรวจสอบควรให้
หน่วยงานของทางราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแลควรให้ความคาํแนะนาํ อย่างจริงจัง ไม่ควรปล่อยให้
คณะกรรมการดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาโดยลาํพงั 

4.2.2 ด้านความรู้ความเขา้ใจ มีขอ้เสนอแนะว่า  คณะกรรมการควรได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ี ควรมีความรู้เร่ือง
ระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีการต่างๆ อยา่งถอ้งแท ้เพื่อเป็นท่ีพึ่งของชาวบา้น 

4.2.3 ดา้นการมีส่วนร่วม มีขอ้เสนอแนะว่า ควรมีการประชุมทุกเดือนเพื่อใหท้ราบ
ความเคล่ือนไหวของบญัชี และควรมีการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานของกองทุน หมู่บา้น 
เพื่อใหส้มาชิกรับทราบ     

         
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัสามารถนําผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
บริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
 จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการมี
ความตั้งใจในการบริหารงานของกองทุนให้มีความประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
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1.1 ปัจจยัดา้นการบริหารงาน คณะกรรมการควรมีการพฒันาหรือปรับปรุงการบริหาร
งบประมาณ  โดยต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน  และ 
ควรมีแผนงาน/งาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบัเงินงบประมาณท่ีตั้งไว ้

1.2 ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วม คณะกรรมการควรมีการร่วมกนัประเมินผล โดยตอ้งมี
การแต่งตั้ งกรรมการตรวจสอบเ พ่ือติดตามการดํา เ นินกิจการและประเมินผลงานของ 
โครงการต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควรมีการให้การสนบัสนุนสมาชิกกองทุนท่ีประสบความสาํเร็จ
ในการประกอบอาชีพจากเงินท่ีไดรั้บจากกองทุน ให้มาช่วยเหลือหรือให้คาํแนะนาํแก่สมาชิกอ่ืนๆ 
ต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นในเขตอาํเภอสีค้ิว 

จงัหวดันครราชสีมา สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารงานกองทุนหมู่บา้นและยงัมีเร่ืองต่างๆ  
ท่ีน่าสนใจในการทาํวิจยัดงัน้ี 

2.2 ควรศึกษาคุณภาพการให้บริการของกองทุนหมู่บา้น ว่ามีการดาํเนินการไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู่บา้น ใหต้อบสนองความตอ้งการ
ของสมาชิกต่อไป 
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