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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 การศึกษาความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง ศกึษากรณี อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวจิัยดังนี ้

  2.1  การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  2.2  การศึกษาเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย 

 2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพรอม                                      

 2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู  

 2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

 2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 2.7  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1   การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
 

              รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเรงดวนในการแกไขปญหาสังคม  เศรษฐกิจ  9 ประการ  

(สํานักนายกรัฐมนตรี.  2544 : 4) ซึ่งเปนนโยบายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เชน การพักชําระหนี้เกษตรกร

รายยอย  การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การจัดตั้งธนาคารประชาชน โครงการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลติภัณฑ 

            กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี.  2544 : 2) หมายถึง  ทนุที่

เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง แหงละ 

1 ลานบาท   สําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง   เพื่อใหทองถิ่นมี

ความสามารถในการบริหารจัดการเงินกองทุนโดยมีแนวทางการดําเนินงานกองทุนตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ.2544  ดังนี้  
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           2.1.1  ความหมายของคําในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

      กองทุน  หมายถึง  กองทนุหมูบานและชุมชนเมืองตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กําหนดใหเปนหมูบานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

 ชุมชนเมือง หมายถงึ ชุมชนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา เทศบาล

ในเขตปกครองทองทีพ่ิเศษและชุมชนอ่ืน 

   คณะกรรมการกองทนุ หมายถึง คณะกรรมการกองทนุหมูบานหรือคณะกรรมการ

กองทนุชุมชนเมืองตางๆ 

                            หุน หมายถึง การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่ง  โดยมูลคาของหุนใหเปนไปตามที่

กองทุนกําหนด 

 เงินฝากสัจจะ หมายถึง เงินที่สมาชิกฝากหรือออมไวกับกองทุนตามแตจะ 

ตกลงกนั  โดยถือวาเงนิออมเปนเงนิสะสมจะถอนหรือปดบัญชีไดตอเมื่อพนสภาพการเปนสมาชิก 

 เงินรับฝาก   หมายถึง เงินรับฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากฝากสัจจะ 

              2.1.2  ปรัชญาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  คือ 

                            1)  เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น 

                              2)  ชุมชนเปนผูกําหนดและจัดการหมูบานดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง 

                            3)  เกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

                            4)  เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกนัระหวางชุมชน  ราชการ  เอกชนและ

ประชาสังคม 

                            5)  กระจายอํานาจใหทองถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน 

              2.1.3  วัตถุประสงคของโครงการ   

                             1)  เปนแหลงเงินทุนหมนุเวียนภายในหมูบานและชุมชนเมือง  สําหรับการลงทุน

เพื่อพัฒนาอาชีพสรางงาน  สรางรายไดหรือเพิม่รายไดลดรายจาย  การบรรเทาเหตุฉุกเฉนิและ

จําเปนเรงดวนและนําไปสูการสรางกองทนุสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน 

                            2)  สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชมุชนเมือง  ใหมีขีดความสามารถในการ

จัดระบบและบริหารจัดการเงินทนุของตนเอง 

                             3)  เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองในดานการเรียนรู  การสรางและพัฒนา

ความคิดริเร่ิมเพื่อแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในหมูบาน 

                                 4)  กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ   รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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                             5)  เสริมสรางศกัยภาพและความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสงัคมของประชาชน

ในหมูบานหรอืชุมชนเมือง 

        2.1.4  แหลงที่มาของเงินทุน  

             กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้  

                  1)  เงนิอุดหนนุที่รัฐบาลจดัสรรใหหรือเงนิที่ไดจากงบประมาณรายจายประจาํป  

                   2)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 

                   3)  ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินกองทุน 

                   4)  เงินอื่นใดนอกจาก 1) ถึง 3) ที่กองทุนไดรับ โดยไมมีเงื่อนไขผูกพันอื่นใด 

               2.1.5  หลักการในการอนุมัติเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 1 ลานบาท  

                       1)  ความพรอม  ความสนใจ  และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานหรือ

ชุมชนเมืองรวมทั้งความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกันเองในการ

ใชประโยชนจากกองทุนของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

                      2)  ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนที่เปนความพรอมของบุคคล   ดาน

ความรูและประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนสังคมของหมูบานหรือชุมชนเมือง  ไดแก   

กลุมออมทรัพย  ธนาคารหมูบาน กองทุนสวัสดิการและความพรอมในการบริหารจัดการกองทุน 

                     3)  การบริหารจัดการกองทุนที่เกื้อกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติและกองทุนทางสังคม  หรือกองทุนที่หนวยงานราชการจัดตั้ง 

                     4)  การมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  ของคณะกรรมการ

กองทนุโดยสมาชิกและมีตัวชี้วัดประสทิธภิาพการดําเนนิกิจกรรมของกองทนุในดานเศรษฐกิจ 

สังคมและการพึ่งพาตนเองเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

               2.1.6  กลไกในการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                   1)  ระดับชาติ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนโดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน ผูแทนกระทรวงตางๆที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

ตัวแทนประชาชนเปนอนุกรรมการและผูแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

มอบหมายเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  

                            (1)  กําหนดแผนการบริหารจัดการเงนิกองทนุหมุนเวียนของสวนราชการ ที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาหมูบานและชมุชนเพื่อใหหมูบานและชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

                     (2)  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

ในการทําหนาที่ใหการสนับสนุนดานวิชาการและการจดัการแกกองทนุอยางมีประสิทธิภาพ 
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                              (3)  บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

กองทนุ 

                    (4)  ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับกองทนุตามแผนงานโครงการของรัฐ 

ที่มีวัตถุประสงคใกลเคียงกับกองทุน เพื่ออํานวยใหกลุมหรือองคกรในหมูบาน สามารถรวมกองทุน

อ่ืนกับกองทุนไดตามวัตถุประสงค 

                    (5)  แตงตั้งคณะทํางาน เพื่อชวยดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

              2)  ระดับจังหวดั ใหมีคณะอนุกรรมการสนบัสนุนระดับจงัหวัด โดยม ี

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  ผูแทนจากสวนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวของกับองคกรประชาชน  

ผูทรงคุณวุฒิเปนอนุกรรมการ  พัฒนาการจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการมีอํานาจหนาที่  

ดังนี้  
                   (1)  รับข้ึนทะเบียนกองทนุตามระเบียบและวิธปีฏิบัติที่คณะกรรมการกองทุน

กําหนด 

                  (2)  ใหความเห็นชอบผลการประเมินความพรอมของกองทนุซึ่งผานการ

ประเมินจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กองทนุกาํหนด 

             (3)  สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง 

                  (4)  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนในจังหวัด ใหเปนไปตาม

ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใสและบรรลุวัตถุประสงค 

 (5)  ประสานความรวมมือในการสนับสนนุดานวิชาการและการจัดการให 

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของกองทนุในจงัหวัด 

                  (6)  จัดทาํระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอมูลเกีย่วกับกองทุนตางๆ  ใน

จังหวัดเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชนและสวนที่เกี่ยวของทราบ 

                  (7)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบ 

                  (8)  แตงตั้งคณะทํางานเพือ่ชวยดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

               3)  ระดับอําเภอ ใหคณะอนุกรรมการสนบัสนุนระดับจงัหวัดแตงตั้งคณะ 

อนุกรรมการสนับสนนุระดับอําเภอ โดยมนีายอาํเภอหรอืผูอํานวยการเขตเปนประธาน ผูแทนจาก

สวนราชการระดับอําเภอ ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอืน่ๆ เปนอนกุรรมการ พัฒนาการ

อําเภอหรือหวัหนาฝายพัฒนาชุมชนเขต เปนอนกุรรมการและเลขานกุาร โดยมีหนาที่ประเมิน        
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ความพรอม  สนับสนนุการเตรียมความพรอม สรางความเขมแข็งของหมูบานและชมุชนเมือง   

สนับสนนุและติดตามการดาํเนนิกิจกรรมของกองทุน                                                            

              2.1.7  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

   ใหกองทุนแตละกองทุนมี คณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย ตัวแทนกลุมและ

องคกรประชาชนในหมูบาน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก  กรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเปนบุคคลที่มีความรู   ความสามารถ    มีประสบการณและความรับผิดชอบที่จะ

บริหารกองทุน ซึ่งเปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองและมีคุณสมบัติ  ดังนี้  

                 1)  เปนผูมีชื่ออยูในทะเบยีนบานและอาศัยอยูในหมูบานติดตอกันเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป  กอนวนัที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทนุ 

                 2)  เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปบริบูรณ 

           3)  ปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ  เสียสละ มีสวนรวมใน

กิจกรรมชุมชน ไมติดการพนัน ไมเกี่ยวของกับส่ิงเสพติดและไมมีประวัติเสียทางดานการเงิน    

ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

           4)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

          5)  ไมเคยไดรับโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท 

                6)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวามีความผิด แตรอการกาํหนดโทษหรือ 

รอการลงโทษในความผิดตอตําแหนงหนาทีห่รือความผิดเกี่ยวกบัทรัพย  ยกเวนความผิดฐานทาํ

ใหเสียทรัพยและความผิดฐานบุกรุก 

  7)  ไมเคยถูกใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่  

                8)  ไมเปนผูไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งที่เสยีสิทธติามมาตรา 68 วรรคสองของ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

         9)  ไมเปนผูที่เคยพนจากตาํแหนงคณะกรรมการกองทนุโดยมติใหออกของ

คณะกรรมการกองทนุหรือสมาชิกกองทุน 

                2.1.8   คณะกรรมการกองทนุมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

              1)  บริหารจัดการกองทนุรวมทั้งตรวจสอบ กํากับดูแลจัดสรรผลประโยชนของ

เงินกองทุน เพือ่สอดคลองและเกื้อกูลกับกองทนุอื่นๆที่มอียูแลวในหมูบาน 
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                2)  ออกระเบยีบขอบังคับ    หลักเกณฑหรือวิธีการเกีย่วกับการบริหารกองทนุ

ที่ ไมขัดแยงกบัระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดและตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

                3)  รับสมาชกิ จัดทาํทะเบียนสมาชกิทัง้ที่เปนกลุม องคกรชุมชนและบุคคล

ทั่วไป 

                         4)  สํารวจและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ   อุตสาหกรรมครัวเรือน

และวิสาหกิจชมุชนในเขตทองทีห่มูบานหรอืชุมชนนั้น 

 5)  พิจารณาใหกูเงินตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธกีารที่กองทุนกําหนด 

            6)  ทาํนิติกรรมสัญญาหรือกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพนัของกองทนุ 

            7)  จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามที่กําหนดหรือไดตกลงกัน หรือตามที่สมาชิก

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดลงลายมือช่ือทําหนังสือรองขอและจะตอง

ดําเนินการ 

ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับคํารอง 

                  8)  จัดทําบัญชีและสงมอบเงินที่ไดรับจัดสรร  ผลตอบแทนหรือรายไดที่เกิดจาก

เงินที่ไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการ คืนใหแกกองทุนใหครบเต็มตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติให 

เบิกจาย 

                  9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด   หรือมอบหมายให 

คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป  ในกรณีที่คณะกรรมการรกองทุน

พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง

แทนกรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวภายใน

สามสิบวัน  กรรมการกองทุนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตไมเกิน

สองวาระติดตอกัน ใหคณะกรรมการกองทุนเลือกคณะกรรมการดวยกันดํารงตําแหนง ประธาน  

รองประธาน  เลขานุการ เหรัญญิกและผูตรวจสอบ   สวนที่เหลือดํารงตําแหนงกรรมการ 

              2.1.9  แนวทางการจัดตั้งกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 

 1)  การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง    ในวาระเริ่มแรก

ในสวนของหมูบาน  ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือนในหมูบานครัวเรือนละหนึ่งคน   

เพื่อจัดเวทีชาวบานในการชี้แจง  ซึ่งจะตองมีจําหนวนไมนอยกวาสามในสี่ของครัวเรือนในหมูบาน 

ทําความเขาใจเตรียมความพรอมและเลือกคณะกรรมการกองทุน โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับอําเภอใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการเลือกสรรเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

และโปรงใส 
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               2)  การขึ้นทะเบียนกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  ใหคณะกรรมการกองทนุ 

หมูบานและชุมชนเมืองที่ไดรับคัดเลือกจาก ขอ 1) ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนและประเมินความพรอม 

ตามแบบที่ กํ าหนด   ใหธนาคารที่ ได รับมอบหมายทําหนาที่ รับ ข้ึนทะเบียน  แลวส งให

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและธนาคารสํานักงานใหญ เพื่อสงตอคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

                3)  การประเมินความพรอมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีหลักการจัดสรรเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ดังนี้  

(1) ความพรอม ความสนใจของคณะกรรมการและประชาชน พิจารณาจาก 

  ก. การเขารวมจัดเวทีชาวบานครั้งแรกเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ 

กองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง  จํานวน 9 -15 คน ซึ่งครัวเรือนที่เขารวมจัดเวทีตองมีจํานวนไมนอย

กวา 3 ใน 4   ของครัวเรือนทั้งหมดในหมูบานจึงจะผานหลักเกณฑ   ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับรู 

ขอมูลโครงการมากที่สุด 

                           ข. การสมัครเปนสมาชิกกองทุนโดยการลงหุนหรือฝากสัจจะออมทรัพย 

จะตองมีผูสมัครไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนครัวเรือนในหมูบาน 

                          ค.  คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันรางระเบียบขอบังคับกองทุน 

                              ง.  ความพรอมของคณะกรรมการกองทนุเปนความพรอมของบุคคล 

ในดานคุณสมบัติของคณะกรรมการตามระเบียบกองทุน มีความรูและประสบการณในการบริหาร

จัดการกองทุนอยางนอย 5 คน 

                              จ.  ความพรอมของระบบการตรวจสอบและประเมินการทํางานของ

คณะกรรมการโดยสมาชิก 

                              ฉ.  ความพรอมในการบริหารจัดการที่เกือ้กูลกนัระหวางกองทนุหมูบาน

กับกองทุนอืน่ๆ ที่หนวยราชการตั้งขึ้น 

                              ช.  ความพรอมดานเอกสาร  ไดแก  การจดัทําระเบียบขอบังคับ  การ

จัดทําขอมูลหมูบาน/ชุมชน  (กทบ.2)  ทะเบียนสมาชิก  การบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

                              ซ.  คณะกรรมการกองทุนดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

เพื่อรอรับการโอนเงนิ 1 ลานบาท 

                      (2)  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอําเภอ  ดําเนินการ ดังนี้         
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            ก.  ใหธนาคารรวบรวมแบบคําขอขึ้นทะเบียนและประเมินความพรอม

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระเบียบขอบังคับในการดาํเนินงานกองทุน  การปฏิบัติตาม

ระเบยีบของสมาชิก การเปดบัญชีเงนิฝากธนาคาร  แลวสงใหคณะอนุกรรมการสนบัสนนุระดับ

อําเภอ 

            ข.  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  ประเมินความพรอมรวมกับ 

ชุมชนตามแนวทางและวิธีการประเมินความพรอมที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  ไดแก   

กระบวนการคัดเลือกกรรมการ  คุณสมบัติของกรรมการตามที่ระเบียบกองทุนกําหนด  ความรู 

ประสบการณและความมั่นใจในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ  มีระเบียบขอบังคับในการ

ดําเนินงาน  การมีสวนรวมในการจัดการ  สมาชิกมีการปฏิบัติตามระเบียบครบถวน  มีการเปด

บัญชีเงินฝากกองทุน 

 ค.  คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ    แจงผลการประเมินให 

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  เพื่อใหความเห็นชอบผลการประเมินความพรอมของกองทุน 
                              ง.   คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจงัหวัด  แจงผลการประเมินแก

คณะกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ  

             จ.  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  พิจารณา

ใหความเห็นชอบการอุดหนุนเงินกองทุนใหแกกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง  พรอมแจงใหธนาคาร

ออมสินโอนเงินและแจงคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดทราบ 

                           ฉ.  คณะอนุกรรมการสนับสนนุระดับจังหวัดแจงผลการอนมุัติแกกองทุน

หมูบานและชมุชนเมืองเพื่อติดตอธนาคารในการรับโอนเงนิกองทนุ 1 ลานบาท 

                  (3)  การเตรียมความพรอมตามองคประกอบอื่นๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการเงินกองทุนหมูบานกับการพัฒนาสินคาและการตลาด  การสรางงานสรางรายไดและ 

สวัสดิการสังคมของหมูบาน รวมทั้งการขยายความรวมมือในลักษณะเครือขายการพัฒนากองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 
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ขั้นตอนตามแนวทางการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 
 
  ขั้นตอนที่ 1 

 
 

  ขั้นตอนที ่2 

   
 
 
  ขั้นตอนที่ 3 

 
                                    
                           ขั้นตอนที ่4 

 

                           ขั้นตอนที ่5 

 
 
  ขั้นตอนที ่6 

 

 
 
    ขั้นตอนที ่7 

                

 
                                 ขั้นตอนที่ 8 

 
ภาพ 2  แนวทางการดําเนินงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 

(ที่มา : สํานักนายกรัฐมนตรี.  2544 : 11) 

การเตรียมกลไกใน

ระดับจังหวัด 

การประชาสัมพันธ

และเตรียมประชาชน

และชุมชน 

การจัดตั้ง

คณะกรรมการ

การเตรียมกองทุน 

การรับขึ้นทะเบียน

กองทุน 

การประเมินความ

พรอมกองทุน 

อุดหนุนเงินกองทุน

สําหรับกองทุนที่ผาน

การประเมิน 

การเตรียมความ

พรอมกลุมที่ 

ตองการปรับปรุง 

อุดหนุนเงินกองทุนสําหรับ 

กองทุนที่ไดรับการปรับปรุง 

สนับสนุนวิชาการและ

การบริหารจัดการ 
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                                                4)  การกูยืมเงนิกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
           (1)  ผูมีสิทธิ์กูยืม  ไดแกบุคคลหรือองคกรทีส่มัครเปนสมาชิกกองทนุหมูบาน
และชุมชนเมืองและตองปฏบิัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกองทนุหมูบานกําหนด 

      (2)  ประเภทการใหกูยืม ไดแก การพัฒนาอาชีพ สรางงาน  สรางรายไดหรือ 

ลดรายจายหรือเพื่อการฉุกเฉิน  โดยกรรมการกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองมีอํานาจในการอนุมัติ 

เงินกูรายหนึง่ไมเกินสองหมืน่บาทและถาสมาชิกรายใดกูเกินสองหมื่นบาท  แตไมเกนิหาหมื่นบาท

ใหเรียกประชุมสมาชิกพิจารณาชี้ขาดใหกูยืมเงิน การชําระคืนเงินกูใหพิจารณาจากความเหมาะสม

แตละรายโดยใหชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันทีท่ํา

สัญญา โดยการนาํเงนิไปสงคืน ณ ธนาคารและนําหลกัฐานสงชาํระคนืเงินกูไปมอบให

คณะกรรมการกองทนุ เพื่อเปนหลกัฐานในการจัดทาํบัญชีตอไป 

            (3)  ขั้นตอนการใหกูยืมเงิน 

                          ก.  สมาชิกยื่นคําขอกูเงินตอคณะกรรมการกองทุนตามแบบที่กําหนด 

 ข.  คณะกรรมการกองทุนจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติใหกูเงิน

สําหรับ 

รายที่ขอกูไมเกินสองหม่ืนบาท สําหรับรายที่ขอกูเกินสองหมื่นบาทแตไมเกินหาหมื่นบาทให

คณะกรรมการเรียกประชุมสมาชิกทั้งหมดเพื่อพิจารณาอนุมัติใหกู  

                               ค. คณะกรรมการนัดหมายสมาชิกผูกูทําสัญญาโดยมีผูค้ําประกัน ซึ่ง

เปนสมาชิกกองทุนค้ําประกันสัญญา 

                                ง. สมาชิกผูกูเงินเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารออมสิน   พรอมแจง

หมายเลขบัญชีธนาคารและสมุดเงินฝากแกคณะกรรมการเพื่อทําการโอนเงินตามที่สมาชิกกูไว  

                                จ. ครบกําหนดสญัญาภายในหนึ่งป ใหสมาชิกคืนเงินกองทุนหมูบาน

พรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนด 

                 (4)  ในกรณีที่ผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามเงื่อนไข  

ที่กําหนดไวในสัญญากู  ใหผูกูเสียคาปรับตามที่ระเบียบกําหนดหรือไดรับการผอนผันการชําระหนี้ 

                   (5)  ในกรณีทีผู่กูมิไดนําเงินกู ไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ

โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืน

พรอมดอกเบี้ยที่คางชําระคืนโดยทนัท ี 
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                (6)  ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงมติใหผูกู   ซึ่งนําเงิน

ไปใชนอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญากูเงิน พนจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวัน

บอกเลิกสัญญา 

             5)  การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

 (1) ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทําบัญชีอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง พรอม

แจงใหสมาชิกทราบ 

 (2)  ใหคณะกรรมการกองทนุหมูบานจัดทาํงบการเงนิสงคณะอนุกรรมการ 

ติดตามและสนับสนุนระดับอําเภอภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี  

 (3)  การจัดสรรกําไร  เมื่อสิ้นปบัญชีหากผลการดําเนินงานของกองทุนมีกําไร 

 คณะกรรมการกองทุนสามารถนํากําไรสุทธิ มาจัดสรรตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กองทุนกําหนด 

               2.1.10  ความสําเร็จของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

                      1)  ประชาชนมีจิตสํานึกรวมกันเปนเจาของกองทุน 

                      2)  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง 

                   3)  คณะกรรมการกองทุนเปนคนดีมีความรู  เสยีสละและรับผิดชอบ 

                      4)  การสรางกระบวนการมีสวนรวมทั้งกระบวนการเรียนรู  ตั้งแตการคิด    

การดําเนินการ การติดตามและการรับประโยชนรวมกัน 

                      5)  มีความสามัคคี ความเอื้ออาทร เกื้อกูลผูดอยโอกาส 

                      6) มีการประสานความรวมมือทั้งในดานการเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกัน

ในลักษณะเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

                โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีข้ันตอนการจัดตั้ง การดําเนินงาน การควบคุม

หลายขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อปองกันการทุจริตและเกิดประโยชนแกประชาชนมากที่สุด ดังนั้น กองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองจึงเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมใหชุมชนมีการบริหารดวยตนเองและชวยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน  สงผลใหชุมชนเขมแข็งในที่สุด  โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เปนผูบริหารงานกองทุน   คณะกรรมการกองทุนจึงมีความสําคัญตอการบริหารกองทุนใหเกิด 

ประสิทธิภาพและยั่งยืนได การวัดความพรอมของกรรมการกองทุน จึงหมายถึง การวัดความรู 

เกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในดานวัตถุประสงค แนวทางการจัดตั้ง  บทบาทหนาทีข่อง

คณะกรรมการและการบริหารเงินกองทุน  
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2.2.  การศึกษาเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย 
 
     ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง

และบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ.2544 หมวด 6 ขอ 25 กําหนดใหคณะกรรมการ

กองทุนสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกถือหุนของกองทุนหรือมี 

เงินฝากสัจจะไวที่กองทุน    รวมทั้งการประเมินความพรอมของกองทุนเพื่อพิจารณาเงินกองทุนให 

แกหมูบานและชุมชนที่มีความพรอม    โดยมีประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและคุณสมบัติ 

ของคณะกรรมการเปนไปตามระเบียบ    ความรูและประสบการณในการบริหารกองทุนของ

คณะกรรมการกองทุน  มีระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานกองทุน  การมีสวนรวมในการจัดการ

กองทุน  สมาชิกมีการปฏิบัติตามระเบียบครบถวน     ดังนั้นกลุมออมทรัพยหรือเงินทุนของชุมชน

จึงถือเปนแนวทางที่สงเสริมการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เนื่องจากมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่คลายคลึงกันซึ่งไดมีผูศึกษาไวแลว  ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลการดําเนินงานกลุมออม

ทรัพย ดังนี้ 

               2.2.1  ความหมายของกลุมออมทรัพย 

                           กลุมออมทรัพยเปนกระบวนการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีศักยภาพ 

นําไปสูการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของชุมชนใหเกดิความเขมแข็ง สอนใหคนรูจักชวยตนเอง

และผูอ่ืน โดยการประหยัดทรัพย  แลวนาํมาสะสมรวมกันทีละเล็กทลีะนอยอยางสม่ําเสมอ  

เพื่อใหสมาชิกที่มีความจาํเปนกูยืมไปใชลงทนุประกอบอาชีพหรือเพื่อสวสัดิการของครอบครัว 

(กรมการพัฒนาชุมชน. 2540 : 7) 

                           สํานักงานพัฒนาชุมชนเขต 3 (อางในธาดา  กิจชัย.  2539 : 10) ไดอธิบาย

ความหมายของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตวา เปนการใหการศกึษาเพือ่พัฒนาคนใหมีประสทิธิภาพ

รูจักชวยตนเองและผูอ่ืนโดยการประหยัดทรัพยแลวรวมกนั  เพื่อเปนทุนใหสมาชิกกูยมืโดยมี  

วัตถุประสงค  ดังนี้  

                           1)  สงเสริมการพัฒนาคน  สงัคมและครอบครัว 

                           2)  สงเสริมการพัฒนาอาชพี 

                           3)  สงเสริมหลักประชาธิปไตย 

           4)  สงเสริมการเก็บออม 

           5)  สงเสริมการดําเนินงานดานธุรกจิ 

                           6)  จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
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               ประสพ  กูดโพนงาม (อางในธาดา  กิจชัย.  2539 : 12) ไดสรุปแนวคิดปรัชญาการจัดตั้ง

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต วาเปนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคน  พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดย

การใชเงินฝากสัจจะเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีความซื่อสัตย  เสียสละ มีความรับผิดชอบ

ความเห็นอกเห็นใจและความไววางใจกัน  อันจะนําไปสูการพัฒนาทางดานจิตใจและการพึ่งตนเอง

รวมทั้งเปนการแกปญหาทางเศรษฐกิจ  

           ยุทธศิลป  ปานภูมิ (2540 : 4-9) ไดกลาวถึงความหมายของกลุมออมทรัพยวา หมายถึง

องคกรหรือสถาบันที่มีการรวมตัวกันของคนที่มีหลักการหรืออุดมการณเดียวกัน ในการระดมเงิน

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อแกปญหาความเดือดรอนดานการประกอบอาชีพรวมถึงสวัสดิการดาน

ตางๆ ของสมาชิก 

  2.2.2  วัตถุประสงคของกลุมออมทรัพย 

                   1 )  สงเสริมการพัฒนาบุคคล  ครอบครัวและสังคม 

            2 )  สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 

                        3 )  สงเสริมการพัฒนาอาชีพ 

                        4 )  สงเสริมใหสมาชิกรูจักบริหารงานกลุมตามหลักประชาธิปไตย 

                        5 )  จัดบริการรับฝากเงนิจากสมาชกิและจัดหาทุนเพื่อใชในการดําเนนิงาน

รวมถึงการใหบริการเงนิกูแกสมาชิกในการประกอบอาชพีและสวัสดิการของครอบครัว 

  2.2.3  วิธีดําเนินงานของกลุมออมทรัพย 

            1)  รวมคน คนที่มารวมกันจะตองพรอมและสมัครใจที่จะรวมมือและไมหวัง 

ประโยชนสวนตนโดยไมคํานึงถึงคนอื่น 

 2)  รวมเงนิ  เปนการรวมเงนิจากสมาชกิเพื่อเปนทนุหมนุเวยีนในการแกปญหา

ใหกับสมาชิกที่เดือดรอน   เงินที่สมาชิกนาํมารวมกนัเรยีกวาเงนิคาหุน สมาชิกสามารถนาํเงนิมา

ลงหุนหรือฝากตามแตความสามารถของสมาชิก   แตตองสงเปนประจําอยางสม่าํเสมอ  

                        3)  รวมความคิด ในการดาํเนนิงานตองกาํหนดจากความคิดของสมาชกิทุกคน  

เพื่อนาํไปใชในการบรหิารงาน  ซึง่จะตองรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกนัวางแผน 

                         4)  รวมใจ กลุมออมทรัพยเปนการรวมคนเปนจํานวนมาก ซึ่งมีความแตกตาง

ทางดานความคิด จิตใจ ฐานะการเงิน การศึกษา คุณวุฒิ วัยวุฒ ิ ซึ่งมักเปนอุปสรรค จําเปนจะตอง

ปองกันปญหาโดยความรวมมือของสมาชกิทุกคน เพื่อใหเกิดพลงัที่เขมแข็ง 
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             2.2.4  กิจกรรมพื้นฐานของกลุมออมทรัพย 

                    1)  การออมทรัพย   สมาชิกจะตองนําเงินมาสะสมกับกลุมอยางสม่ําเสมอ  ซึง่

เปนเงินคาหุนโดยทั่วไปมูลคาหุนละ 10 บาท เพื่อเปนกองทุนสําหรับสมาชิกที่มีความจําเปน  การ

ออมทรัพยอยางสม่ําเสมอจะทําใหกองทุนของกลุมโตขึ้นและสามารถใหบริการกับสมาชิกไดอยาง

ทั่วถึง  เงินสะสมประเภทนี้สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลปลายป  

 2)  การรับฝากเงิน  สมาชิกสามารถนําเงินมาฝากไวกับกลุมได นอกเหนือจาก

เงินฝากคาหุนสะสม  เพื่อเปนการระดมทุนใหกลุมสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึง  โดยจะ

ไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 

 3)  การบริการเงินกู  กลุมออมทรัพยจะใหบริการเงินกูแกสมาชิกที่มีความ

จําเปนหรือเพื่อสรางรายไดใหแกสมาชิกซึ่งจะใหบริการสมาชิก  3 ประเภท คือ 

                              (1)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    เปนเงินกูที่ชวยแกปญหากรณีเรงดวนลักษณะ

สําคัญของเงินกูประเภทนี้ คือใหบริการอยางรวดเร็วดวยจํานวนไมมากนัก  ระยะเวลาชําระคืนสั้น 

                              (2)  เงินกูสามัญ เปนเงินที่ใหบริการสมาชิกเพื่อใชจายหรือเพิ่มรายได  เชน 

ลงทุนประกอบอาชีพ ซอมแซมบาน ลักษณะสําคัญของเงินกูสามัญคือ มีขั้นตอน หลักเกณฑการ

พิจารณา มีหลักประกันและจํานวนเงินมากตามกําลังความสามารถของสมาชิก  ระยะเวลาการ

ชําระเงินคืนนาน 

                               (3)  เงินกูพิเศษ  เปนเงินกูที่ใหบริการแกสมาชิกดานการสงเสริมความ

มั่นคง  ใหกับครอบครัว  เชน การสรางหรือซื้อที่อยูอาศัย    โดยสมาชิกตองมีสวนรวมสมทบเงิน

สวนหนึ่งลักษณะที่สําคัญของเงินกูพิเศษ คือ มีข้ันตอนหลักเกณฑการพิจารณา  จํานวนเงินสูง  

ระยะเวลาชําระคืนนาน มีหลักประกันและสมาชิกตองมีสวนสมทบ  โดยเงินกูทั้ง 3 ประเภท

สมาชิกจะตองชําระผลตอบแทนใหแกกลุมในรูปของดอกเบี้ยซึ่งมักมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา   เปนการ

ชวยเหลือสมาชิกและสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืน  ซึ่งคิดจากการจัดสรร

กําไรสุทธิประจําป  

                        4)  การจัดสวสัดิการ   กลุมออมทรัพยนอกจากจะสงเสริมใหสมาชิกรูจักการ

ออมเงินและใหบริการเงินกู  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนหรือทางดานอาชีพแลว  ในดานสวัสดิการ 

กลุมออมทรัพยไดจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก เชน การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห 

ทุนการศึกษา ในสวนเงินทุนที่นํามาจัดสวัสดิการอาจไดมาจากการจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํป หรือเงนิ

บริจาค 
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                        5)   การจัดสรรผลกําไรของกลุมออมทรัพย  เมื่อส้ินปทางบัญชีกลุมออมทรัพย

จะตองทาํการปดบัญชี  ถาผลการดําเนินงานในรอบปมกีําไรกลุมอาจจัดสรรกําไรเปนทนุตางๆ ให 

เปนไปตามขอบังคับของกลุมที่ไดกําหนดไว  โดยขออนุมตัิจากที่ประชมุใหญของสมาชิกในปนัน้ๆ 
  
2.2.5  การบริหารงานของกลุมออมทรัพย 

           การดําเนินงานในรูปคณะกรรมการ   ซึ่งสมาชิกลุมเปนผูเลือกจากสมาชิกดวยกัน 

ที่มีคุณสมบัติมีความรูและเสียสละ เรียกวา  คณะกรรมการบริหารทําหนาที่ในการบริหารงานกลุม 

ออมทรัพย ไดแก  การจัดทํางบประมาณรายรับ รายจาย แตงตั้งที่ปรึกษาของกลุม กําหนด

ระเบียบตางๆ ขึ้นเปนขอบังคับสําหรับกลุม จัดใหมีการเลือกตั้งซอมตําแหนงกรรมการที่วาง  การ

จางหรือแตงตั้งพนักงาน  ประกอบดวยกรรมการ 4 คณะ คือ 

 1)  คณะกรรมการอํานวยการ  มี 5 - 7 คน ประกอบดวย ประธาน  รองประธาน  

เลขานุการ  เหรัญญิก และกรรมการอื่นๆ  ทําหนาที่บริหารภายในและติดตอองคการภายนอก  

พิจารณารับสมัครสมาชิก รับฝากเงิน กําหนดอัตราดอกเบี้ย  กําหนดการประชุมใหญ  จดัทาํงบดลุ

และแสดงผลการดําเนินงานตอที่ประชุมใหญ พิจารณาวงเงินกูและจํานวนเงินหุนสูงสุด จัดสรร

เงินปนผลเงินเฉลี่ยคืนและเงินสวัสดิการอื่นๆ ใหแกสมาชิกและประสานงานระหวางกรรมการเงินกู  

กรรมการตรวจสอบและกรรมการสงเสริม     

                  2)  คณะกรรมการเงินกู มี 3 - 5 คน ทําหนาที่พิจารณาคํารองขอกูเงินของสมาชิก

โดยคณะกรรมการเงินกูจะตองพิจารณาคําขอกูหรือเรียกสมาชิกผูกูมาปรึกษาหรือตัดสินใจ  ในการ

อนุมัติเงินกู  นอกจากนี้ยังมีหนาที่ติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของสมาชิกผูกูเงิน ชวยเหลือสมาชิก

ที่มีปญหาไมสามารถชําระเงินคืนได  

                   3)  คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 - 5 คน  ทําหนาที่ตรวจสอบกิจการตาง ๆ เชน

การเงิน การบัญชี  เอกสารการประชุม ความสะดวกสบายของสมาชิก เปนการปองกันปญหาหรือ

หาทางแกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

               4)  คณะกรรมการสงเสริม ทําหนาที่ใหความรูแกสมาชิก สรางความเขาใจ

หลักการและการดําเนนิงานกลุมออมทรัพยแกสมาชิกและผูสนใจทั่วไป เพื่อชักชวนใหสมัครเปน

สมาชิก บริการการศึกษาโดยเชิญวทิยากรภายนอกมาใหความรูตามความตองการของสมาชิก  

 จากการศึกษาเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย   สรุปไดวา การบริหารงานกลุมออมทรัพยเปน

ปจจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการกองทุน เนื่องจากกลุมออมทรัพยมีการบริหารงาน

ในรูปคณะกรรมการ  มีการจัดตั้งและบริหารงานที่คลายกับการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  

และชุมชนเมือง ตางกันคือเงินทุนของกลุมออมทรัพยเปนเงินที่ไดจากการระดมเงินฝากของ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 24 

สมาชิก  สวนเงินทุนของกองทุนหมูบานเปนเงินที่รัฐบาลจัดสรรใหแกหมูบานและชุมชน ดังนั้นการ

ที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีประสบการณในการดําเนินงานกลุมออมทรัพย  

จึงเปนปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพรอม 
 
             ความหมายของความพรอม 

                      ดาวนิ่งและเทคเครย ( Downing  and  Thackrey.  1971 : 147) ไดแบงองคประกอบ 

ของความพรอมไว  4  กลุมคือ 

                      1.  องคประกอบทางกาย  ไดแก การบรรลุนิติภาวะดานรางกายทั่วไป 

                     2.  องคประกอบทางสติปญญา ไดแก ความพรอมดานสติปญญา ความสามารถ

ในการรับรู  และความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล 

                         3.  องคประกอบทางดานสิ่งแวดลอม  ไดแก ประสบการณดานสังคม 

                 4.  องคประกอบดานอารมณ  แรงจงูใจและบุคคลิกภาพ  ไดแก  ความมั่นคง

ทางดานอารมณ และความตองการทีจ่ะเรียนรู   

                    กมลรัตน  หลาสุวงษ (อางใน สมศักดิ์  สงกา.  2536 : 65) กลาววาความพรอม 

หมายถึง สภาพความสมบูรณของรางกายและจิตใจ  พรอมที่จะตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งทางดาน

รางกาย ไดแก  วุฒิภาวะ (Maturity) หมายถึง การเจริญเติบโตอยางเต็มที่ของรางกาย  ดานจิตใจ 

คือ ความพอใจที่จะกระทําสิ่งตางๆ และองคประกอบที่จะทําใหเกิดความพรอม   ไดแก  

                   1.  วุฒิภาวะ หมายถึง การเจริญเติบโตทางรางกาย จิตใจ เชาวนปญญาและ

อารมณ 

                   2.  ประสบการณทางสังคม หมายถงึ ความรูเดิม (Experience) ผูมีประสบการณ

มากเทาใดยอมมีแนวโนมทีจ่ะเรียนรูไดดีกวาผูที่มีประสบการณนอยเทานั้น 

                   3.  การจัดบทเรียนของครู 

                   4.  การสอนของครู  

 อธิคม  อ่ิมสมุทร (2538 : 10)  กลาวถึงความพรอมวา หมายถึง ความสามารถของ

องคกรหรือบุคคลที่มีผลทําใหงานที่ไดรับมอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค  ความสามารถที่เปน

สวนหนึ่งของความพรอมนี้ เปนการระดมทรัพยากรที่มีในตนเองหรือทรัพยากรจากสิ่งแวดลอม  
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นํามารวมเขาดวยกันแลวมุงปฏิบัติหนาที่   ใหเกิดความสําเร็จเปนที่นาพอใจหรือบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตั้งใจไว  
                กฤษดา  ทองสังวรณ  (2540 : 17) ไดกลาวถึงความพรอมวาหมายถึง คุณสมบัติหรือ

สภาวะของบุคคลที่พรอมจะทํางานหรือทํากิจกรรมอยางมีแนวโนมที่จะประสบผลสําเร็จ  ซึ่งขึ้นอยู

กับการเตรียมตัวสําหรับการทํากิจกรรมนั้นๆ อยางพรอมถึงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ 

ความสนใจหรือแรงจูงใจ  ประสบการณ  และการไดรับการฝกอบรม 

                  สกินเนอร (Skinner)(อางในบรรจบ จันทรเจริญ.  2542 : 15) กลาววาความพรอม

เปนรากฐานและแนวโนมของบุคคลที่จะทํางานใหประสบผลสําเร็จ   บุคคลที่มีความพรอมจะ

ทํางานดวยความราบรื่นและประสบความสําเร็จ สวนผูที่ไมพรอมยอมมีอุปสรรคและไมประสบ

ความสําเร็จ 

 พรรณี  ช  เจนจิต (อางในบรรจบ  จนัทรเจริญ.  2542 : 18) ไดกลาวถงึองคประกอบ

ของความพรอมไว  3  ประการ 

 1.  วุฒิภาวะ 

 2.  การไดรับการอบรมและเตรียมตัว 

 3.  ความสนใจหรือแรงจูงใจ 

 นฤตพงษ  ไชยวงค (อางในบรรจบ  จันทรเจริญ.  2542 : 18) ไดแบงองคประกอบ 

ความพรอมไว 4 ดาน คือ 

 1.  ดานรางกาย  เชน  วุฒิภาวะการเจริญเติบโตของรางกาย 

 2.  ดานสติปญญา  เชน  การรับรูส่ิงที่จะเรียนหรือปฏิบัติ  

 3.  ดานอารมณและสังคม  เชน ความพึงพอใจตอส่ิงทีจ่ะเรียนรู  

 4.  ดานจิตวทิยาและสิ่งแวดลอม  เชน ประสบการณเกีย่วกับส่ิงทีจ่ะเรียนรู  

 จากความหมายของความพรอม ที่มีผูใหความหมายไวมากมาย มีทั้งแตกตางและ

คลายคลึงกัน ขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล สําหรับผูวิจัยขอสรุปความหมายความพรอม 

วาหมายถึง คุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่เกิดจากวุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมที่สงเสริม สนับสนุน

ใหบุคคลมีความสามารถ ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จและไดกําหนดตัวแปรความพรอม ในการ 

วิจัยที่เกี่ยวกับวุฒิภาวะและประสบการณของบุคคล ดังนี้ 

     1.  ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของกรรมการกองทุน 

 2.  ลักษณะทางประชากรของกรรมการกองทนุ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ สถานภาพการสมรส 
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               3.  ปจจัยสนับสนุนการปฏิบตัิหนาที ่ ไดแก  ประสบการณเกี่ยวกับการ

บริหารงานกลุม  ตาํแหนงทางสงัคม จาํนวนครัง้ที่ไดรับการอบรม  การมีสวนรวมของกรรมการ

กองทนุ ประชาชนและสมาชิกกองทนุ 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 
 
                 แนวคิดเกี่ยวกับความรูเปนแนวคิดสนับสนุนวาความรูมีผลทําใหทัศนคติของบุคคล

สามารถเปลี่ยนแปลงไดกอใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ 

 2.4.1  ความหมายของความรู 

              เบนจามนิ เอส บลูม (Benjamin S.Bloom.  1971 : 271) กลาววา ความรูเปนสิง่ที่  

เกี่ยวของกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเรื่องหรือเร่ืองทั่วไป ระลึกไดถึงวิธีการหรือสถานการณตางๆ 

โดยเนนความจํา 

 อนันต  ศรีโสภา (2525 : 14) ใหความหมายวา  ความรู  หมายถึง  ความสามารถ

ในทางพุทธิปญญา   ประกอบดวยความสามารถและลักษณะตางๆ ทางสมอง 6 ชั้นที่เรียงจาก

พฤติกรรมที่งายไปหาพฤติกรรมที่ยาก ดังนี้  

                 1)  ความรู หมายถึง ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอน 

                       (1)  ความรูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ  

                           ก.  ความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายตางๆ 

                          ข.  ความรูเกี่ยวกับความจริงตางๆ ไดแก เวลา เหตุการณ  บุคคล 

                       (2)  ความรูเกี่ยวกับวิธีและการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 

         ก.  ความรูเกี่ยวกับลักษณะแบบแผนตางๆ 

         ข.  ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและการจัดลําดับ 

                           ค.  ความรูเกี่ยวกับการจําแนกและแบงประเภทของสิ่งของตางๆ 

                           ง.  ความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการดําเนินงาน 

                       (3)  ความรูเกี่ยวกับการรวบรวมความคิดและโครงสรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

                                 (4)  ความรูเกีย่วกับกฏและใชกฏในการบรรยายคณุคาหรือใหความหมาย

ของสิ่งทีเ่ราสังเกตเหน็ 

     (5)  ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง 

    2)  ความเขาใจ หมายถึง การเขาใจความหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แบงเปน  

                      (1)  การแปล  เปนการแปลจากแบบหนึ่งไปสูแบบหนึ่งโดยรักษาความหมาย 
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ไวอยางถูกตอง 

                           (2)  การตีความหมาย เปนการอธิบายหรือเรียบเรียงเนื้อหาใหเขาใจงาย 

                    (3)  การขยายความ เปนการขยายความหมายของขอมูลที่มีอยู  

                3)  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ไปใชในการแกปญหา 

4) การวิเคราะห  หมายถึง  การแยกเรื่องราวออกเปนสวนยอย  แบงเปน 

 (1)  การวิเคราะหสวนประกอบตางๆ 

 (2)  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประกอบ 

  (3)  การวิเคราะหหลักหรือวิธีการ รวบรวมสวนประกอบตางๆเขาดวยกัน 

             5)  การสังเคราะห หมายถึง  การรวบรวมสวนประกอบตางๆเขาดวยกัน  แบงเปน 

              (1)  การกระทําที่เปนสื่อใหผูอ่ืนเขาใจความหมาย 

   (2)  การกระทําที่เกี่ยวกับแผนงานหรือขอเสนอตามวิธีการตางๆ 

              (3)  การพัฒนาความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆ 

             6)  การประเมนิผล หมายถึง การตัดสนิคุณคาในสิง่ทีก่ําหนดความมุงหมายได  

โดยการใชเกณฑที่แนนอน  แบงเปน 

   (1)  การตัดสินใจโดยอาศัยเหตุการณในสิ่งนั้นเปนเกณฑ 

   (2)  การตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑภายนอกมาพิจารณา 

                 ไพศาล  หวังพานิช  (2526 : 96) กลาววา  ความรู หมายถึง  บรรดาขอเท็จจริง

หรือรายละเอียดของเรื่องราวที่เปนประสบการณของบุคคล  ซึ่งสะสมและถายทอดสืบตอกันมา 

สําหรับความเขาใจ หมายถงึ ความสามารถในการรับรูและอธิบายหรือเปรียบเทยีบขอเท็จจริงได  

 สุนันท  ศรโกสุม (อางใน ยุทธศิลป  ปานภูมิ.  2540 : 41) กลาวถึงความรูวา 

หมายถึง  ความสามารถในการคงไว ซึ่งขอเท็จจริงหรือรายละเอียดตางๆ ตลอดจนประสบการณ

ทั้งมวลของผูเรียนและในดานความเขาใจ  หมายถึง  ความสามารถในการเก็บรวบรวมความรูและ

ขยายความรูความจํานั้นใหไกลออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล 

                 จิตรา  วสุวานิช (อางใน บรรจบ  จันทรเจริญ.  2542 : 27) ใหความหมายของ

ความรู วาเปนพฤติกรรมข้ันตนของความสามารถทางสติปญญา  ซึ่งผูเรียนเพียงแตจําได มองเห็น 

ไดยิน ไดจํา  ความรูข้ันนี้ไดแก  ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ  ความหมาย  ขอเท็จจริง  ทฤษฎี   

กฎ โครงสราง  วิธีการแกปญหาเบื้องตน 

              2.4.2  การวัดความรูความจาํ 
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              การวัดความรูความจาํเปนการวัดสมรรถภาพสมองดานการระลึกออกของ

ความจาํเปนการวัดเกี่ยวกับเร่ืองราวที่เคยมีประสบการณหรือเคยรูเคยเหน็  การวัดความรูความจาํ

สามารถสรางคําถามไดหลายลักษณะ แตมีลักษณะรวมกันอยางหนึ่งคอืเปนคําถามที่ระลึกถึง

ประสบการณที่ผานมา  เชน คําศัพท  นยิาม  ทฤษฎี  ดังตอไปนี้  (กิ่งแกว  อินหวาง.  2540 : 33) 

                  1)  ความรูเกี่ยวกบัคําศพัทและนิยาม  ไดแก   การถามเกีย่วกับคําหรือกลุมคํา  

คําแปลของเครื่องหมาย  ตัวยอและสัญญลักษณตางๆ 

                  2)  การถามความรูเกีย่วกับกฎและความจริง ไดแก การถามสูตร  กฎเกณฑ

และความจริง  เร่ืองราว  ใจความหรือเนื้อหาสาํคัญตางๆ 

                  3)  การถามความรูในวิธีดําเนินการ ไดแก การถามเกี่ยวกับเร่ืองราว  เหตุการณ

หรือขอความ คําถามประเภทนี้มุงวัดวาผูตอบสามารถจํากระบวนการ  วิธีการทํางานของแตละเร่ือง

ไดหรือไม  

                 4)  การถามความรูเกีย่วกับกฎเกณฑ การตัดสินใจ    ถามเพื่อตองการวัดการ

ตัดสินใจของผูตอบเรื่องราวตางๆ วาสามารถใชกฎเกณฑใดในการตัดสินใจ 

                  5)  การถามเกี่ยวกับลําดับชั้นและแนวโนมเหตุการณตางๆ   วัดความสามารถ

ของผูตอบในการคาดคะเนแนวโนมเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 

                  6)  การถามเกี่ยวกับการจําแนกประเภท  ไดแก คําถามที่ใหวัดประเภทสิ่งของ

หรือเร่ืองราว  เหตุการณตางๆจัดเปนหมวดหมูตามชนิด  ระดับ 

                   7)  การถามเกี่ยวกับวิธีดําเนนิงาน  ไดแก การถามผลที่ไดจะตองใชเทคนิคหรือ

มีวิธีปฏิบัติอยางไร 

                   8)  การถามความรูรวบยอดในเนื้อเร่ือง  นบัเปนสวนสําคัญของการสั่งสอน

ดานวชิาความรู  เปนคาํถามที่วัดวาผูตอบสามารถสรุปเนื้อหาวิชาไดหรือไม  ความรูรวบยอดจะทาํ

ใหผูรูสามารถแกปญหาตางๆไดดวยตนเอง 

                   9)  การถามความรูเกี่ยวกับหลักวิชาการ  ไดแก คําถามที่วัดวาผูตอบสามารถ

จําหลักการตางๆได   ซึ่งเปนสาระสําคัญของวิชานั้นๆไดหรือไม  

                          10)  การถามความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง  เปนคําถามที่วดัผูตอบวา

สามารถหาความสัมพันธจากทฤษฎีและหลักวิชาการมาสรุปเปนเนื้อความหลักๆ เร่ืองเดียวกันได 

หรือไม  

               อยางไรก็ตาม การวัดความรูตองคํานึงถึงพื้นฐานของกลุมเปาหมายกอนที่จะสราง

เครื่องมือทดสอบ  เชน วัย ระดับการศึกษา  ขอบเขตเนื้อหาของสิ่งที่ตองการวดั เพื่อใหการทดสอบ 
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มีความเหมาะสม 

                สรุปไดวา  ความรู หมายถึง ความสามารถทางปญญาในการรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริง

หรือรายละเอียดของประสบการณที่บุคคลสะสมและถายทอดมาจนถึงปจจุบัน   สําหรับความ

เขาใจ 

หมายถึง การเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ  ซึ่งจะเปนตัวแปรในการสนับสนุนกรรมการกองทุน  

ซึ่งผูวิจัยจะวัดเฉพาะความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   

 

2.5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 
               2.5.1  ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

       ธงชัย  สันติวงษ (2531 : 1) ไดกลาวถึงการบริหารจัดการวา หมายถึง ภารกิจ

ของบุคคลหรือหลายคนที่ทําหนาที่ประสานใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ 

  เดวิด  ชวาทซ (David Schwartz)(อางในบรรจบ  จันทรเจริญ. 2542 : 19) ไดให

ความหมายไววา การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป ในดานการบริหารเปนศาสตร  จะเปนเรื่องของ

การใชความรู ในการจัดการตอกิจกรรมขององคกรอยางมีแบบแผน  เชน ในเร่ืองของการวิเคราะห 

วิธีการทางสถิติ การใชเหตุผล ทางดานการบริหารเปนศิลป  เปนเรื่องราวการใชความรูสึก ทักษะ 

ความคิดริเร่ิม เพื่อดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายขององคการ ซึ่งการบริหารจําเปนตองใชทั้งสองดาน

ตามแตสถานการณ 

               2.5.2  ความสําคัญของการจัดการ 

                  การจัดการเปนปจจัยกําหนดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรโดยตรง   

เปนการชี้นําและกํากับใหองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จได  

                2.5.3  คุณลักษณะของการจัดการ 

                       ผูบริหารทุกคนควรมีความเขาใจในกระบวนการจัดการ  เพราะจะทาํใหงานบรหิาร

มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน กระบวนการจัดการ มี 3  ระบบดังนี ้

                   1)  ระบบเกี่ยวกับการจัดการ 

                   2)  ระบบงาน ประกอบดวย เงินทุน เครื่องจักร วัสดุ 

              3)  ระบบคน ประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนผูปฏิบัติงานโดยใชทรัพยากรตางๆ ที่ 

กอใหเกิดผลสําเร็จใหกับองคการ 

             2.5.4  ลักษณะขององคกรที่ดี 
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     1)  เปนโครงสรางที่มีระบบงานที่จัดไดดี 

              2)  เปนโครงสรางที่เอ้ืออํานวยใหบุคคลประสานงานไดดี 

              3)  เปนโครงสรางที่คลองตัวสามารถปรับเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลา  ใหความสบายใจแกผูปฏิบัติงาน 

        2.5.5  ความสามารถทางการจัดการ 

1)  ความสามารถทางดานการคิด คือ  การมีทักษะในการคิดวิเคราะห 

คาดการณไดอยางถูกตอง มีความคิดริเร่ิม 

                 2) ความสามารถในการเขากับคน คือ การรูจักจิตใจและเขาใจพฤติกรรมคน 

และมีเทคนิคการเอาชนะใจคน มีทักษะในการติดตอสื่อสารและจูงใจคน จะทําใหผูรวมงานทุมเท

การทํางานไดมากขึ้น 

                3)  ความสามารถดานงาน คือ มีความเขาใจงาน วิธีและปญหาตางๆ การรูจัก

ปรับปรุงวิธีทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ 

          จอรจ อาร เทอรร่ี (George R. Terry) (อางในยุทธศิลป ปานภูมิ.  2540 : 32)  

กลาวถึงหนาที่ของการบริหารงานไววา การจัดระเบียบภายในองคการที่มีประสิทธิภาพจะตองมี 

องคประกอบและทฤษฎีหลายประการ เชน   

                  1. นโยบายที่แนชัด  ผูรวมงานจะตองทราบถึงนโยบายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

    2. ศูนยกลางอาํนวยการ องคการจะตองมบีุคคลผูทําหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 

                  3. ระบุหนาทีก่ารงานอยางชัดเจน  มีการจัดระเบียบแนนอน  มกีารแบงและ

ระบุหนาที่อยางชัดเจน 

                  4. การจัดระเบยีบวิธีการทาํงานทีเ่หมาะสม  องคการควรรูจักเลอืกวิธกีารและ 

จัดวางระบบการบริหารใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและลักษณะของงานและรูปแบบขององคการ 

 2.5.6  คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 

                  การจัดองคการในรูปคณะกรรมการเปนรูปแบบที่ดีและมีประโยชน  เพื่อใหการ

ทํางานคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีนักวิชาการไดใหขอเสนอแนะไว ดังนี้ 

                     1)  บทบาท (Roles) และหนาที่ (Duties)  ของคณะกรรมการตองชัดเจนเปน 

ลายลักษณอักษรและไมทําใหตีความเปนอยางอื่น 

                     2)  อํานาจหนาที่ (Authority)  ตองกําหนดอยางชัดเจนเชนเปนผูตรวจสอบ ให 

คําแนะนํา ใหขอคิดเห็นหรือใหอํานาจในการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย 
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                     3)  จํานวนที่เหมาะสมของคณะกรรมการ   โดยปกติแลวไมควรต่ํากวา 5  คน 

เพราะจะทําใหมีขอจํากัดในการระดมความคิดและไมควรเกิน 25 คน    เพราะความคิดริเร่ิมจะ

กระจัดกระจายซึ่งไดมีผูวิจัยแลวพบวาจํานวนกรรมการที่มีประสิทธิภาพควรมีอยูระหวาง 5-25 คน 

                      4)  ประธานคณะกรรมการควรเลือกจากผูที่มีความสามารถ  ในการจัดการและ

ดําเนินการประชุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) จะตองมีเลขานุการคณะกรรมการที่เปนตําแหนงถาวร  เพื่อประโยชนในการ 
ติดตอส่ือสาร 

         6)  การประชมุแตละครั้งตองมีระเบียบวาระและเอกสารประกอบและตองสง 

ลวงหนาใหกรรมการไดศึกษากอน  

         7)  การประชมุจะตองเริ่มและเลิกใหตรงกําหนดทกุครั้ง 

2.5.7  การทาํงานเปนทีมทีม่ีประสิทธิภาพ (พงษพันธ  พงษโสภณ.  2542 : 10-12) 

 1)  สมาชิกในทีมมีเปาหมายเดียวกนั 

                     2)  มีการกําหนดบทบาทหนาที่และมอบหมายอํานาจ   ความรับผิดชอบของ

สมาชิกไวชัดเจน 

                       3)  บรรยากาศในการทาํงานมีลักษณะเปนกนัเอง 

                   4)  สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

                        5)  ทีมงานสงเสริมสมาชิกใหมีความคิดสรางสรรคและเปนประชาธิปไตย 

                        6)  มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 

                        7)  สมาชิกมุงประโยชนของทีมเปนหลัก 

                        8)  สมาชิกใหความรวมมือรวมใจและมีความไววางใจซึ่งกันและกัน 

                        9)  สมาชิกรวมมือกันหาทางแกไขปญหา 

                        10)  การตัดสินใจของทีมงานถือวาสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบ 

                        11)  สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน 

         2.5.8  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของทีมงาน 

                         1)  การเลือกสมาชิกเขารวมทีม  ควรพจิารณาจากความคิด ทัศนคติ  

ความเชื่อและคานิยมที่คลายคลึงกัน 

                         2)  สมาชิกมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตยตอกัน 

                         3)  เปาหมายของทีมสอดคลองกับเปาหมายสวนตัวของสมาชิก 

                         4)  การเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและของเพื่อนรวมทีม 
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                         5)  มีวิธีและกระบวนการทํางานที่ประสานสอดคลองเปนแนวทางเดียวกัน 

                         6)  มีระบบการใหรางวัลเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานที่ดี  

                         7)  บรรยากาศของทีมงานมีความเปนกนัเอง  มกีารชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

รับฟงความคดิเห็นและใหความรวมมือในการทาํงานของกลุม  

 

   2.5.9  ทฤษฎีการจัดการ   

         เฮนร่ี  ฟาโยร (Henri  Fayol )(อางใน  Donnelly and other.  1987 : 85) ไดกําหนด 

สาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดการ  ดังนี้  

                      1)  หนาที่การจัดการ (Management Functions)   เปนกระบวนการจัดการ 

ประกอบดวย 

(1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณลวงหนาถึงเหตุการณ 

ที่มีผลกระทบตอองคการและกําหนดเปนแผนปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการทํางานในอนาคต 

                          (2)  การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดใหมีโครงสรางของงาน

ตางๆ และอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม สามารถชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได  

                          (3)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งงานแก 

ผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาจะตองเปนแบบอยางที่ดี  มีความเขาใจสิ่งตางๆเปนอยางดี  

        (4)  การประสานงาน  (Coordinating) หมายถงึ ความเชื่อมโยงงานของ

ทุกคนใหไปสูเปาหมายเดยีวกัน 

                          (5)  การควบคุมงาน ( Controlling) หมายถึง การกํากับงานใหเปนไปตาม

แผนที่วางไว 

    2)  คุณลักษณะของผูบริหาร ตองมีความสามารถทางรางกาย  จิตใจ ไหวพริบ   

ศึกษาหาความรู เทคนิคการทํางานและประสบการณที่เรียกวา ความสามารถทางดานการจัดการ 

        3)  หลักการจัดการ    

       (1)  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ  เปนสิ่งที่ควบคูกันและถาไดรับผิดชอบ 

เพียงใด ควรไดรับมอบอํานาจหนาที่ เพียงนั้นดวยเชนกัน  

                          (2)  เอกภาพการสั่งการ กิจกรรมและวัตถุประสงคขององคการจะเปน

แบบอยางเดียวกัน 

                         (3)  การแบงงานกนัทําตามความถนัด เพือ่การใชประโยชนของบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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                         (4)  การถือประโยชน ใหถือวาประโยชนของสวนรวมมีความสําคัญมากกวา 

ประโยชนของสวนตัว 

                         (5)  ความสามคัคี ถือเปนความสาํคัญที่ทกุคนจะตองใหความรวมมือในการ

ทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 

                         (6)  วินยัจรรยา คนตองรักษาระเบียบวินยัอยางเครงครัด   ขอตกลงจะตอง 

ชัดเจนและยุติธรรม 

                            (7)  เอกภาพในการควบคุมจะตองมีผูบงัคบับัญชาเพยีงคนเดียว เพื่อปองกนั

การสบัสน 

                            (8)  ผลตอบแทน เหมาะสมกับงานและความสามารถอยางยุติธรรม 

                            (9)  อํานาจในการบริหารจะอยูสวนกลาง  เพื่อสะดวกในการควบคุม  แต 

จะกระจายอํานาจออกไปตามความเหมาะสม 

                            (10)  คําสั่งและระเบียบขอบังคับควรกําหนดใหแนนอน  ระบุหนาที่ความ 

รับผิดชอบอยางชัดเจนและเขาใจตรงกัน 

                            (11)  ความเสมอภาค ใหความยุติธรรมทั่วทุกคนเพื่อจูงใจในการทํางาน 

           (12)  ความมั่นคงในการทํางาน  คนงานจะไดรับหลักประกันในงานที่ทําอยู  

                      (13)  ความคิดริเร่ิมในการทํางาน  ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

           (14)  ผูบริหารควรสงเสริมการทํางานเปนทีม  โดยมเีปาหมายรวมกัน 

 ฮาโรล  คูนทซ (Harold  D.Koontz) (อางในมรกต  ศรีรัตนา.  2535 : 34) ได

กําหนดหนาทีข่องผูบริหารทีพ่ึงปฏิบัติเปนกระบวนการ  5  ประการ (POSDC)  คือ 

                     1.  การวางแผนงาน (Planning )  หมายถึง การกําหนดสิ่งที่จะทํา  วิธีการ

ดําเนินงาน  เวลา และผูรับผิดชอบงานนัน้ๆ 

                     2.  การจัดองคการ (Organizing) หมายถงึ  การตัดสินใจจัดวางงาน การ

กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อไมใหเกิดความซ้าํซอนกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

                     3.  การบริหารงานบุคคล (Staffing) หมายถึง การวางแผนกําลงัคน การ

บรรจุคนเขาทาํงาน  การคัดเลือกอยางเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ   การประเมนิผลงานและ 

การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

                   4.  การอํานวยการและภาวะผูนํา (Directing  and  Leadership) หมายถึง  

การสรางความสัมพนัธอันดีในหมูผูปฏิบัตงิานและจูงใจใหทุกคนปฏิบตัิงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
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                    5.  การควบคมุงาน (Controlling ) หมายถึง  การตรวจสอบ  ประเมนิผล 

และแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ สรุปไดวาการจัดการเปนกระบวนการ ขั้นตอน

การดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จซ่ึงมีหลายขั้นตอน เชน การวางแผน การตัดสินใจ การควบคุมงาน

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาความพรอมของกรรมการกองทุนในการ

ดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในหัวขอความพรอมในการวางแผน  การตัดสินใจ   

การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผล  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้               

 2.5.10 การวางแผน 

                 การวางแผนเปนงานหลักและมีความสําคัญตอการบริหารงานเพราะเปนตัว 

กําหนดเปาหมาย  รูปแบบการดําเนินงาน กิจกรรม หลักเกณฑการตัดสินใจ ตลอดจนเตรียมการ

แกไขปญหา  รวมทั้งทําใหหนวยงานเจริญกาวหนา  ดาํเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

                1)  ความหมายของการวางแผน 

    ธงชัย  สันติวงษ (2534 : 2) กลาวถงึการวางแผนวา เปนกระบวนการทีบุ่คคล 

หรือองคการไดตัดสินใจไวลวงหนาเกี่ยวกับงานที่จะทําในอนาคต  นอกจากนี้กระบวนการวางแผน

ยังตองคํานึงถึงการตัดสินใจแบงสรรทรัพยากรในปจจุบัน เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ใน

อนาคตหลักการของการวางแผน คือ 

                   1.  เปนการตัดสินใจลวงหนาเกีย่วกับงานที่จะทําในอนาคต 

              2.  เปนการคิด วิเคราะหและตัดสินใจใหไดสิ่งที่ดีที่สุดกอนลงมือทํา 

              3.  เปนการมุงปองกันปญหาลวงหนามากกวาการคอยแกปญหาที่เกิดขึ้น 

              4.  เปนวิธีการมุงอนาคตและมุงผลสําเร็จ 

                 เจือจันทร  จงสถิตยอยู (อางใน ฉัตรชยั  ชยาวฒุิคุณ.  2536 : 9) กลาวถงึ 

ความหมายของการวางแผนวา หมายถึง  กระบวนการตัดสินใจเลือกสิ่งและวิธีดําเนินการใน

อนาคตเพื่อให บรรลุจุดมุงหมายและวัตถปุระสงคทีว่างไวภายใตเงื่อนไข ระยะเวลาและทรัพยากร 

          สายเมือง  วิรยศิริ  (อางในจิรศักดิ์ พรหมชนะ.  2541 : 67-68) กลาวถงึ

ความสาํคัญ 

ของการวางแผนไว  ดังนี้                      

 1.  เปนการเตรียมรับสถานการณที่ไมแนนอนในอนาคต      

                 2.  เปนการสรางประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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                 3. เปนการทํางานอยางเปนระบบทั้งในดานการควบคุม การประสานงาน

การจัดองคกรและความรวมมือกันทํางาน 

                 4.  เปนสิ่งสาํคัญในการกาํหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ไดแก วัตถุประสงค 

เปาหมาย จุดมุงหมาย และการทาํงานที่ประสานสอดคลองกัน  

5. เปนการชวยผูบริหารในการปองกันปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 6.  ทําใหประหยัดทรัพยากรในการดําเนินการทุกประเภท 

               2)  ความสําคัญของการวางแผน 

                                การวางแผนเปนทิศทางในการปฏิบัตงิานของนกับริหารทาํใหเกิดความ

มั่นใจในการทาํงาน  ลดปญหาความขัดแยง  เปนการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและ

ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การวางแผนจะชวยการบริหารองคการ ดังนี้  

                  (1)  การบริหารงานมีการประสานงาน  ทําใหทํางานเปนทีม เปนหมูคณะ 

กอใหเกิดความสามัคค ี

                   (2)  การปฏิบัติตามแผนทําใหประหยัดทั้งกําลังคน  กําลังทรัพยและลด

ความขัดแยง 

                   (3)  การดําเนินงานเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

                   (4)  การตรวจสอบและประเมินผลเปนไปดวยความเรียบรอย 

                   (5)  สามารถระดมกําลงัคนและทรัพยากรขององคการมาใชไดอยางทัว่ถงึ 

                   (6)  ชวยใหการขยายงานองคการดําเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว 

               3)  ขั้นตอนกระบวนการวางแผน 

 พิสิษฐ  ศิวิลัย  (อางในฉัตรชัย  ชยาวุฒิคุณ.  2536 : 20) ไดสรุปกระบวนการ 

วางแผนไว 5 ข้ันตอน คือ 

               (1)  การเตรียมวางแผน เปนการจัดหาขอมูลที่จําเปนในการวางแผน ไดแก 

การศึกษาปญหา ความตองการ นโยบาย แนวโนม ทรัพยากร ขอจํากัดและศักยภาพของหนวยงาน  

ที่จะทําการวางแผนและปฏิบัติตามแผน 

               (2)  การวางแผน   เปนการดําเนนิการใหไดมาซี่งเอกสารแผนงานซึง่เริ่มตน

จากการกําหนดนโยบาย ที่จะนําไปสูการแกไขปญหา การเสนอแผนงานโครงการเพื่อสนองนโยบาย

ที่กําหนดขึ้น อาจกําหนดใหมีการเสนอทางเลือกหลายๆทางและเลือกทางที่ดทีี่สุด 

               (3)  การนําแผนไปปฏิบัติ เมือ่ไดรับการอนุมัติแผน  ฝายบริหารจะตองนํา

แผนงาน  โครงการมาจัดทาํแผนปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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               (4)  การติดตาม ควบคุมและการประเมนิผล เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผน

ไดผล  คณะกรรมการจะตองติดตามควบคุม อํานวยการและประเมินผลโครงการเปนระยะๆ หรือ

เมื่อส้ินสุดโครงการ เปนการชวยใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค พรอมทั้งทราบปญหา อุปสรรค 

                (5)  การปรับปรุงแผนหรือทําแผนใหม   การวางแผนเปนกระบวนการ

ตอเนื่องเมื่อส้ินสุดระยะเวลา จะตองมีการวางแผนขึ้นใหมอีก 

 สรุปไดวา การวางแผน หมายถึง กระบวนการตัดสินใจลวงหนาในการเลือกวิธีการที่จะ

ดําเนินการในอนาคตและกอใหเกิดผลสําเร็จ สําหรับการวิจัยครั้งนี้  การวางแผนจึงหมายถึง การที่

กรรมการกองทุนไดกําหนดแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จและเปนการปองกัน

ปญหาที่จะเกิดขึ้นอีกดวย 

 3.5.11 การตัดสินใจ 

                 1)  ความหมายของการตัดสินใจ 

      สนิท  พํานัก (2534 : 31) กลาววา  การตัดสินใจเปนเรื่องที่มีความสําคัญ

ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปฏิบัติงาน  หากการตัดสินใจผิดพลาดอาจกอใหเกิด

ความเสียหาย  ดังนั้นการตัดสินใจจึงตองมีความระมัดระวัง โดยตองมีขอมูลที่ถูกตองและทันสมัย

กอนที่จะตัดสินใจ การตัดสินใจจึงหมายถึงการเลือกทางปฏิบัติที่เห็นวาดีที่สุดและสามารถปฏิบัติ 

ใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

                  ชุบ  กาญจนประการและดิสพงศ  ทิพยมนตรี (อางในสุวิมล   ตั้งประเสริฐ. 

2542 : 272) ไดใหความหมายวาการวินิจฉัยสั่งการ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีอยู

หลายทาง  เพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดที่จะนําไปสูเปาหมายที่วางไว  

               เฮอรเบิรด  ไซมอน (Herbert  Simon)(อางในจิระจิตต บนุนาค.  2545 : 672)

กลาววา การตัดสินใจ คือ กระบวนการทีป่ระกอบดวยกระบวนการ  3  ประการ  คอืการหาโอกาส

ที่จะตัดสินใจ  การหาหนทางเลือกที่พอเปนไปได และการเลือกทางเลอืกจากทางเลอืกตางๆทีม่ีอยู  

 2)  รูปแบบของการตัดสินใจ 

                เฮอเบิรต  ไซมอน ไดจําแนกรูปแบบของการตัดสินใจเปน  2  แบบ  คือ 

                        (1)  การตัดสนิใจที่ไดเตรียมการลวงหนา  เปนการตัดสินใจที่เปนไปตาม

ขั้นตอนการดําเนนิงาน  ที่ไดกําหนดไวหรือเปนปญหาทีเ่คยเกิดขึ้นในอดีตหรือเกิดขึ้นบอยๆ 

                        (2)  การตัดสนิใจทีม่ิไดเตรียมการลวงหนา  เปนการตัดสินใจในปญหาหรือ

เหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นหรือไมเปนไปตามขั้นตอน  การตัดสินใจตองอาศัยดุลยพินิจและความคิด

สรางสรรคของผูทาํการตัดสนิใจ 
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                3)  ลักษณะของการตัดสินใจ 

                               ลักษณะของการตัดสินใจที่ดี (สนิท  พํานัก.  2534 : 34) เปนการตัดสินใจ

ที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับนําไปสูการปฏิบัติ  ดังนี้  

 (1)  สอดคลองกับวัตถุประสงคและนโยบายที่กําหนดไว 

                  (2)  ชัดเจนเปนที่เขาใจตรงกัน 

 (3)  นําไปปฏิบัติได 

 (4)  มีเหตุผลสามารถอธิบายได 

 (5)  สามารถบอกผลที่คาดหวังจากการตัดสินใจได  

 (6)  มีระยะเวลาในการดําเนินการ 

 (7)  สามารถบอกเงื่อนไขและขอจํากัดในการตัดสินใจนําไปปฏิบัติได  

 (8)  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

 (9)  มีวิธีการติดตามผลการตัดสินใจ 

 (10) เปนการตัดสินใจในเรื่องที่คาดการณลวงหนามากกวาเรื่องในอดีต 

                  4)  เทคนิคที่ใชในการตัดสินใจ 

                      (1)  การใชสญัชาตญาณ (Intuition)  เปนการตัดสินใจที่เกิดจากความรูสึก

ของผูตัดสินใจเอง 

          (2)  การยึดขอเทจ็จริง เปนการตัดสนิใจทีน่าเชือ่ถือเพราะอยูบนขอเทจ็จริง 

                 (3)  การยึดถอืประสบการณ (Experience) การอาศัยประสบการณในการ 

      ตัดสินใจมักกระทํากันเปนประจํา  แตขอคํานึงคือประสบการณอาจใชไมไดในปจจุบันทุกเรื่อง 

                                (4)  การใชวธิวีิจัยปฏิบัติการ (Operation  Research)  เปนการตัดสินใจ

นําเอาขอมูลมากระทาํตามวธิีการทางสถิตเิพื่อเปรียบเทยีบผลการปฏบิัติงาน 

 (5)  การจําลองสถานการณ  (Simulation)  เปนการพยายามทําใหปญหา

คลายกับผลสําเร็จคร้ังกอน 

 (6)  ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability) เปนการประเมนิขอมูลทาง

คณิตศาสตรอยางมีระบบ 

5)  ขอจํากัดของการตัดสินใจ 

              การตัดสินใจถือเปนสิ่งที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ    แตการตัดสินใจ

ของผูบริหารแตละคนแตละเรื่อง อาจจะเกิดขอผิดพลาด เนื่องจากขอจํากัดตางๆที่เขามาเกี่ยวของ

กับการตัดสินใจแตละครั้งซึ่งมี  ดังนี้  
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 (1)  ขอจํากัดเกี่ยวกับตัวผูบริหารซึ่งเปนผูตัดสินใจ เชน ความรูความสามารถ  

คานิยมของสังคมซึ่งจะมีอิทธิพลเปนอยางมากตอการตัดสินใจโดยเฉพาะสังคมตะวันออก  อยาง

สังคมไทยซึ่งมีคานิยมในการเชื่อฟงผูใหญ  การเห็นแกเครือญาติ  ซึ่งจะทําใหการตัดสินใจเบี่ยงเบน 

ไปได  ทัศนคติ  อารมณ  ความรับผิดชอบ ผูบริหารที่มีความรับผิดชอบสูงจะตองพิจารณาเรื่องราว

ตางๆ อยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ 

                   (2)  ขอจํากัดเกี่ยวกับทางเลอืกตางๆ  ซึ่งไดแกขอมูลที่ผูบริหารไดมาเพื่อใช

ในการตัดสินใจ  ถามีขอมูลหลากหลายจะชวยในการตัดสินใจผิดพลาดนอยลง 

                    (3)  ขอจํากัดทางดานเวลา  การตัดสินใจบางครั้งอาจตองใชเวลาในการ

ตัดสินใจเนื่องจากเปนเรื่องราวที่มีความสลับซับซอน  แตในความเปนจริงผูบริหารมภีาระหนาที ่

มากมายทําใหมีเวลานอยตอการตัดสินใจ โอกาสที่จะผดิพลาดจึงเปนไปไดมาก 

                   (4)  ขอจํากัดเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม  ไดแก  คานยิมของสังคม  การเมือง

และนโยบาย 

           สรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการที่ใชในการเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ

สามารถปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการได  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ การตัดสินใจ หมายถึงการ

ที่กรรมการกองทุนมีความพรอมในการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่ดี เพื่อดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองใหประสบผลสําเร็จ 

                     3.5.12  การปฏิบัติงาน   

      นอกจากการวางแผน  การตัดสินใจแลวการไดลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน

และการตัดสินใจก็มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทํางานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายได  

    นิรมล  กิติกุล (2542 : 82) ไดกลาวถึงวิธีการปฏิบัติงานวา  เปนกระบวนการ

ทํางานทั้งหลายที่เกี่ยวของ ซึ่งไดเรียงลําดับกิจกรรมพรอมกําหนดวิธีปฏิบัติ  เชน กาํหนดวาจะตอง

ปฏิบัติอยางไร  ปฏิบัติที่ไหนและเมื่อใด  การกําหนดวิธีปฏิบัติที่ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ คือ  ประหยัดเวลา  กําลังงานและเงินที่จะตองใชในการปฏิบัติงาน 

     ขอควรคํานึงในการกาํหนดวิธีการปฏิบัติงาน 

                1.  การกําหนดวิธีปฏิบัติงานไมควรใชการเดาหรือกําหนดขึ้นตามใจชอบ  แต

ตองอาศัยขอเท็จจริงของแตละสถานการณ  วัตถปุระสงคมาใชประกอบการพิจารณาดวย 

               2. วิธีปฏิบตัิงานที่ดีขององคการหนึ่งอาจไมเหมาะสมกบัองคการอื่นก็ได  ทัง้นี้

ขึ้นอยูกับปจจยัสิ่งแวดลอมนั้นๆ  

           3.  วิธีปฏิบัติงานควรกําหนดไวอยางแนนอนและควรยืดหยุนไดบางกรณี  
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              4.  พิจารณาทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาวิธีปฏิบัติงานนั้นเหมาะสม 

          นอกจากนีผ้ลการปฏิบัติงานของกรรมการกองทนุจะมีประสิทธิภาพยงัขึน้อยูกับ

การจูงใจ  ความตองการ  การติดตอส่ือสาร  ผูนําที่มีความรูความสามารถและคุณธรรม 

                 สรุปไดวา  การปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการทาํงาน ทีม่ีการกาํหนดแนวทางปฏิบัติ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครั้งนี้ การปฏิบตัิงาน จึงหมายถึงการ

ที ่

กรรมการกองทุนมีความพรอมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 

               2.5.13  การติดตามและประเมินผล 

          1)  ความหมายของการติดตามและประเมนิผล 

                               มรกต  ศรีรัตนา (2535 : 10) ไดกลาวถึงการควบคุมและประเมินผลวา 

หมายถึง  การติดตามดูแลกิจกรรมตางๆใหเปนไปตามขั้นตอนที่วางไว  ตลอดจนคนหาปญหาและ

อุปสรรค วิธีการแกไข การปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณและเปรียบเทียบ

การดําเนินงานกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งทาํรายงานสรุปผลงาน 

                  นิรมล  กิติกุล  (2542 : 17) ไดใหความหมายเกีย่วกบัการติดตามวา  เปน

กระบวนการตรวจตรา   สอดสองและแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนทีว่างไวโดยอาศัยการ

ประสานงาน การเก็บรวบรวมขอมูลมาแกไขขอบกพรองเพื่อใชในอนาคตดวย 

                จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ  (2545 : 686) กลาวถึงการประเมินผลวา หมายถึง

กระบวนการพิจารณาอยางมีระบบและมีเหตุผล  เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล

และผลกระทบของกิจกรรมตางๆ ที่จะตอบสนองวัตถุประสงคที่วางไว การประเมินผลเปนวิธีการหนึ่ง

ในองคการที่จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในปจจุบันและยังชวยในดานการวางแผนและ

การตัดสินใจในอนาคตอีกดวย 

                  2)  ความมุงหมายของการติดตาม 

                       (1)  เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติเปนไปตามแผนที่กําหนดไวหรือ 

                       (2)  เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของงาน 

                       (3)  เพื่อใหทราบวามีอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางไร 

                       (4)  เพื่อใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาอุปสรรค 

                       (5)  เพื่อใหกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 

 3)  ลักษณะของการประเมนิผล 
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                 (1)  ตามระยะเวลาที่ทําการประเมินผล   

                          (2)  ตามลักษณะงานหรือตามสาระสาํคญัที่ตองการประเมินผล  

             สรุปไดวา การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการติดตามการดําเนินงาน 

ใหเปนไปตามขั้นตอน  ทําใหสามารถปองกัน แกไขปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้การติดตามประเมินผลจึง หมายถึง การที่

กรรมการกองทุนมีความพรอมในการกําหนดแนวทางติดตามและประเมินผลกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เพื่อใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว 

ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการประเมินผลตามระยะเวลา  คือ ประเมินผลขณะ

ปฏิบัติงานหรือติดตามการปฏิบัติงาน 

 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 

      2.6.1  ความหมายของการมสีวนรวม  

        สุรีย  ตัณฑศรีสุโรจน (2531 : 8) ไดสรุปการมีสวนรวมวา เปนการรวมมือปฏิบัติ

และรวมรับผิดชอบดวยกัน ซึ่งอาจเปนปจเจกบุคคลหรือกลุม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการดําเนนิการพฒันา

และการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการและเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

 ยุวัฒน  วุฒิเมธี (อางใน จินตนา  เสมาเงิน.  2539 : 11) ใหความหมายคําวา 

การมีสวนรวม หมายถึง  การใหโอกาสประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิมการพิจารณาตัดสินใจ 

การรวมปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องตางๆ ที่มีผลกระทบตอประชาชนเอง   ผูนําตองยอมรับปรัชญา

การพัฒนาชนบทที่วา มนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะ พรอมที่จะอุทิศตน

เพื่อกิจกรรมของชุมชน   มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับทุกคนอยางมีความสุข 

                 เจิมศักดิ์  ปนทอง (อางใน จินตนา  เสมาเงิน.  2539 : 12) ไดกลาวถึงขั้นตอน 

ของการมีสวนรวมไว 4 ขั้นตอน คือ 

        1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

          2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 

                3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 

                4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล   

                 อคิน  รพีพัฒน (อางใน ยงยุทธ  พึ่งวงศญาติ.  2542 : 11) ไดใหความหมาย   
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การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง ใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหาและเปนผูดําเนนิการ ทกุอยาง

เปนเรื่องของประชาชนเปนผูคิดและรวมกันดําเนินการ  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ คือ การ

คนหาปญหา การตัดสินใจเลือกแนวทางและการวางแผนแนวทางแกไขปญหา  การปฏิบัติตาม

แผนและการประเมินผล 

 2.6.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

              โฟนาลอฟฟ  (Fonaroff. 1981 : 104) ไดเสนอกระบวนการมีสวนรวม  4 ข้ันตอน

ไดแก 

                            1) การมีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจกําหนดเปาหมาย ทรัพยากรที่

ตองใช  รวมถึงการติดตามและประเมินผล 

  2)  การดําเนินงาน    

  3)  การใชบริการจากโครงการ 

  4)  การมีสวนรวมในการไดรับประโยชน   

 โคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen  & Uphoff ) (อางใน ยุทธศิลป  ปานภูมิ. 2540 : 38) 

ไดกําหนดขั้นตอนของการมีสวนรวมเปน  4  ข้ันตอน  คอื 

                      1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision  making) ตั้งแตการเริ่มตัดสินใจ  

ดําเนนิการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 

                      2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) เปนการสนับสนุนดาน

ทรัพยากร การบริหารและการประสานขอความรวมมือ 

                     3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefit) ไมวาจะเปนผลประโยชนในดาน

วัตถุ ดานสงัคมหรือผลประโยชนสวนบุคคล 

                     4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation) 

                                  ข้ันตอนการมีสวนรวมในการติดตามและประเมนิผล 

(1) การระบุปญหา 

(2) การแสวงหาหรือการคนหาทางเลือกตางๆ 

(3) การประเมนิทางเลือกตางๆ 

(4) การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่จะนําไปใชในการแกปญหา 

                 แมค โลเดอรมิลคและ ดับบวิล.โรเบอร ไรตัส ( Max  Lowdermilk & W. Robert 

Laitos)(1980 : 694-700)  ไดเสนอขั้นตอนของการมีสวนรวมเพื่อพฒันาชนบท 7  ข้ันตอน  ไดแก 

 1)  สํารวจขัน้ตน (Preliminary  recommaissance) 
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                     2)  การศึกษาเพื่อจัดลําดับความสาํคัญของปญหา  (Priority  problem   

indentification  studies) 

  3)  การแสวงหาแนวทางแกไข  (Search  for  solutions) 

                     4)  การกาํหนดทางแกปญหา  (Assessment  of  solutions) 

                     5)  การปฏิบัตติามโครงการ  (Project  implementation) 

                     6)  การประเมนิผลโครงการ  (Formal  project  evaluation) 

                     7)  การทบทวนโครงการหรือดําเนนิการใหบรรลุผล  (Project Reconsideration 

of  completion) 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง  การที่ประชาชน 

มีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการคนหาปญหา การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามและ

ประเมินผล เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทิศทางที่ตองการ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดใหการมีสวนรวมของ

กรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทุน เปนตัวแปรที่สงเสริมความพรอมของกรรมการ

กองทุน 

 

2.7  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
              2.7.1  งานวิจัยเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน 

              รุจิรัตน  พัฒนถาวรบุตร  (2545 : 11) ไดทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนตอ 

สิ่งแวดลอมทางการจัดการระดับหมูบาน ที่มีผลกระทบตอการประเมินตนเองในการตัดสินใจรับ

เงินกองทุนหมูบาน  ศึกษาเปรียบเทียบระหวางบานแมเหล็ก ตําบลทาขุมเงิน  อําเภอแมทา จงัหวดั

ลําพูน  บานดอนมูล  ตําบลบานปวง  อําเภอทุงหัวชาง  จังหวัดลําพูนและบานทาสองทา  ตําบลทา

ปลาดุก  อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  พบวาทัศนคติของประชาชนตอส่ิงแวดลอมในการจัดการ

ระดับหมูบานมีผลกระทบตอการประเมินตนเองในการตัดสินใจรับเงินกองทุนหมูบาน โดยทัศนคติ 

ตอการมองสิ่งแวดลอมภายในของตนเองแปรผกผัน (ตรงกันขาม) กับทัศนคติการมองผลกระทบ

จากสิ่งแวดลอมภายนอก  พบวา บานแมเหล็กมีทัศนคติตอการมองตนเองดานสิ่งแวดลอมภายใน

ดอยกวาบานดอนมูลและบานทาสองทา  ในขณะที่มีทัศนคติการมองตนเองวาไดรับผลกระทบ

จากสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวาบานดอนมูลและบานทาสองทาตามลําดับเชนกัน ซึ่งเปนสาเหตุ

ตอเนื่องถึงการปฏิเสธเงินกองทุนของบานแมเหลก็และเปนสาเหตุการยอมรับเงินกองทุนของบาน

ดอนมูลและบานทาสองทา จะเห็นวาหมูบานที่มองตนเองวามีความพรอมหรือความเขมแข็งของ
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สิ่งแวดลอมภายในดีกวา  สามารถรับผลกระทบหรือปรับตัวตอส่ิงแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง  

ไดมากกวา จึงทําใหมองตนเองวาไดรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอกนอยกวา 

 2.7.2  งานวิจัยเกี่ยวกับกลุมออมทรัพย 

                 กิ่งแกว  อินหวางและวีรศักดิ์ อนันตมงคล (อางในยุทธศิลป  ปานภูมิ.  2540 : 46) 

ไดศึกษาการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตกับการพัฒนาชนบท  พบวาขอมูลที่ทําให

กลุ มออมทรัพยเพ่ือการผลิตประสบความสําเร็จ  ไดแก การมีผูนําที่ไดรับการยอมรับและมี

ความสามารถมีคณะกรรมการบริหารที่ไดจากการเลือกตั้ง   ราษฎรในทองถิ่นมีอาชีพและมี

รายไดดี  

มีความเขาใจในระเบียบกลุมและสภาพแวดลอมในดานโครงสรางพื้นฐานของหมูบานคอนขางดี                 

 สุคนธ  จัตุชัย (อางใน ยุทธศิลป  ปานภูมิ.  2540 : 46) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารงานของกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   ไดแก  ระยะเวลาการ

ดํารงตําแหนงกรรมการ ความเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม  การเคยไดรับความรูและ

ประสบการณในกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับกลุมออมทรัพย การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่

พัฒนาชุมชน  การที่กรรมการยึดหลักบริหารในการบริหารกลุม 

                  กองพัฒนาสังคม กรมการพัฒนาชุมชน (2540 : บทคัดยอ)ไดศึกษาสภาพและ

ความตองการของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมดีเดนระดับเขต ป 

2539 กับกลุมทั่วไป พบวากลุมออมทรัพยดีเดนมีสภาพโดยรวมอยูในระดับดี  ไดแก ดานทั่วไป 

ดานการพัฒนาสมาชิก   ดานคณะกรรมการบริหารและจัดการ  ดานบัญชีและทะเบียนเอกสาร

และดานกิจกรรมเครือขาย  ขณะที่กลุมทั่วไปมีสภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนเรื่อง 

ทําเลที่ตั้งกลุม การติดตอกับสมาชิกกลุม การรับสมาชิก  การเขารวมเปนกรรมการบริหารกลุม 

การไดมาของคณะกรรมการบริหาร  ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสมและทะเบียนคุมเงินกูที่ไดระดับดี 

 ธาดา  กิจชัย (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิต บานขามเปย  ตําบลกูทอง  อําเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  พบวาการดําเนินงานของ

กลุมเปนไปตามหลักการและแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดไว   คือยึดหลักการรวมคน  

การระดมเงินออมเพื่อชวยเหลือหรือแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิกในดานการประกอบ

อาชีพและสวัสดิการของครอบครัว  โดยการใชเงินพัฒนาคน  พัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยึดหลักความเทาเทียมและเสมอภาคของสมาชิกตามระบอบประชาธิปไตย  รับสมัครสมาชิกดวย

ความสมัครใจ เก็บออมเงินตามความสามารถ  เลือกตั้งคณะกรรมการเขาบริหารงานกลุมแทน

ตนเอง  รวมพิจารณารางระเบียบขอบังคับและแบงปนผลประโยชนเทาเทียมกัน  เมื่อทุกคนมีสวน
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รวมทําใหเกิดการยอมรับและรับผิดชอบ ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  ทําใหกลุมออม

ทรัพย 

บานขามเปยมีความเขมแข็งและกาวหนา 

 2.7.3  งานวิจัยเกี่ยวกับความพรอม 

 สมศักดิ์  กุลสราวุธ ( 2534 : 125-142) ไดทําการศึกษาความพรอมของประชาชน

ในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดชัยนาท  พบวาหวัหนาครัวเรือนมีความพรอม

ในดานความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรน้ําอยูในระดับสูง มีความพรอมในดานเจตคติเกีย่วกบั

การอนุรักษทรัพยากรน้ําในทางบวกและมีความพรอมในดานความผูกพันเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําอยูในระดับสูง  สําหรับปจจัยที่มีผลตอความพรอม  พบวาระดับการศึกษามีผลตอ

ความพรอมมากที่สุด รองลงมาไดแกการมีตําแหนงกรรมการหมูบาน  การเขารับการอบรมและ

การมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรน้ํา  สวนปจจัยทางดานอายุและอาชีพเปนปจจัยที่มีผลตอความ

ผูกพันเทานั้น  สวนปจจัยที่ไมมีผลตอความพรอม ไดแก สมาชิกในครัวเรือน 

 อธิคม  อ่ิมสมุทร (2538 : 12) ไดศึกษาความพรอมของประชาชนและความเขาใจ

ของคณะกรรมการหมูบานในการปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติงาน

ประนีประนอมขอพิพาทของกรรมการหมูบาน พ.ศ.2530 ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอชัยบาดาล จังหวัด 

ลพบุรี พบวาปริมาณของประชากรในตําบลที่แตกตางกันมีผลตอการรับรู ทัศนคติและการยอมรบั

ที่แตกตางกันและตําบลที่มปีระชากรมากมีความพรอมของประชาชนในระดับปานกลาง ตําบลทีม่ี

ประชากรปานกลางมีความพรอมของประชาชนในระดับสูงและตําบลทีม่ีประชากรนอยมีความพรอม 

ของประชาชนระดับปานกลาง 

                  กิ่งแกว  อินหวาง (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาขีดความสามารถของประธาน

คณะกรรมการหมูบาน  ในการนําเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ไปใชในการพัฒนา

หมูบาน         

:ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม  พบวาปจจัยที่มีผลตอขีดความสามารถมากที่สุด คือความรวมมือ

ของประชาชน การสนับสนุนจากทางราชการ ประสบการณเดิมเกี่ยวกับ จปฐ.และคานิยมที่มีตอ

การพัฒนาโดยประชาชน 

 2.7.4  งานวิจยัเกี่ยวกับการจัดการและการมีสวนรวม  

 ปรีชา  ใจเพชร (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน

ตอโครงการชุมชนยอยของเทศบาล ศึกษาเปรียบเทียบชุมชนพรอมพัฒนากับชุมชนดอนกระตาย 

เทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี    พบวาลักษณะการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนทั้งสอง 
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แหงมีความแตกตางกัน  ในลักษณะที่เปนกระบวนการ  สวนเงื่อนไขที่มีผลตอการมีสวนรวม  คือ 

ทัศนคติ ที่มีตอการทํางานรวมกัน และการทํางานเพื่อสวนรวม สวนปจจัยอื่นๆ ไดแก อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพและความผูกพันตอชุมชนไมเปนเงื่อนไขที่ทําใหการมีสวนรวมแตกตางกัน 

                  จินตนา  เสมาเงิน (2539 : บทคัดยอ)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในโครงการพัฒนาตําบล ศึกษากรณีจังหวัดปทุมธานี  พบวาประชาชนมีสวนรวมรอยละ 

42.86 ไมมีสวนรวมรอยละ 57.14 ระดับการศึกษา  การมีรายได  การติดตอส่ือสารกับผูนําทองถิ่น

และเจาหนาที่ของรัฐ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตําบลและความคาดหวัง

ประโยชนจากโครงการ  มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของประชาชน   สําหรับปญหา 

อุปสรรค   คือ การมีภาระทางครอบครัวและการประกอบอาชีพ  ซึ่งประชาชนสวนใหญไมมีเวลา

รวมกิจกรรม  โดยจะบริจาคทรัพยสมทบเปนคาแรงและคาวัสดุแทน 

 สุจินต  ดาววีระกุล  (อางในปรีชา  ใจเพชร.  2539 : 15) ทําศึกษาเรื่องปจจัยที่มี

ผล 

ตอการมีสวนรวมประกวดหมูบานของจังหวัดนครสวรรค ป พ.ศ.2527 พบวาลักษณะการมีสวนรวม

ของประชาชน เปนการเขาประชุมมากที่สุด  สวนการมีสวนรวมในการสละแรงงาน   สละเงิน   การ 

ติดตามผลการดําเนินงาน การเปนผูประสานงาน การเปนผูรับผิดชอบหรือควบคมุการดําเนินงาน 

การแสดงความคิดเห็นนอยลงมา  ปจจัยทางดานบุคคลที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก  ตําแหนงทาง

สังคมในหมูบาน การรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและมีความกระตือรือรนที่จะเขารวมพฒันาหมูบาน

มีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชน  สวนอายุและเพศไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชน  ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก อาชีพและรายได  สวนการเปนเจาของที่ดินทํากิน ไมมี

ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนและปจจัยทางดานสังคม คือ ความตองการเกียรติ   เพื่อนบาน

และเจาหนาที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชน สวนความคาดหวังตอรางวัลการประกวด

หมูบาน  ไมมีผลตอระดับการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมูบาน 

 แกว  มีนะเริง (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

สมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดลพบุรี  พบวาสมาชิกมีสวนรวมในการพัฒนา

ชุมชนอยูในระดับคอนขางสูง การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของรัฐ การไดรับการยอมรับจาก

ชุมชน 

และความรูความเขาใจวัตถุประสงค  การดําเนินงานขององคกรสตรีเปนปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวม

ของสมาชิกองคกรสตรีในการพัฒนาชุมชน 

                  บรรจบ  จันทรเจริญ (2542 : 4) ไดศึกษาความพรอมในการบริหารจัดการของ 
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ผูบริหารระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาลชุมชน  พบวาตําแหนงปจจุบัน  การไดรับการอบรม

ศึกษาดูงาน  การไดรับการนิเทศงาน  ระดับความรู ในการปฏิบัติหนาที่และปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติหนาที่  มีความสัมพันธกับความพรอมในการบริหารจัดการของผูบริหารระบบบําบัดน้ําเสีย 

              ยงยุทธ  พึ่งวงศญาติ  (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรปาไม กรณีศึกษาหมูบานที่อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีสวนรวมนอย  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมของชุมชน  พบวา กลุมตัวอยางไมเคยมีสวนรวมในการตัดสินใจ การประเมินผล  

สวนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ในรอบปที่ผานมาไดแก การปลูกปา การปลูก

ตนไมในที่สาธารณะ  การพัฒนาปาชุมชนและการทําแนวปองกันไฟปา  มีลักษณะการใหความ

รวมมือกับหนวยงานของรัฐตามที่ไดรับการรองขอเปนครั้งคราว ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมสีวนรวม

ของประชาชน ไดแก  การสนับสนุนจากหนวยงานของทางราชการ  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรปาไม ดานอาชีพ ความพอเพียงของรายได   ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมและการใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม  
 สรุปวา จากการศึกษาขอมูลจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงได

กําหนดขอบเขตของการศึกษาและตัวแปร ดังนี้ 

                 กลุมตัวแปรอิสระ ในเรื่องความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับ

การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานกลุม ตําแหนงทาง

สังคม การอบรม การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาและสมาชิกกองทุน ไดใชแนวคิด 

ทฤษฎีของดาวนิ่งและเทคเครย  (Downing  and  Thackrey ) ซึ่งแบงองคประกอบของความพรอม

เปน 4 กลุม คือ องคประกอบทางกาย ทางสติปญญา ทางดานสิ่งแวดลอมและดานอารมณ 

 กลุมตัวแปรตาม เร่ืองความพรอมของกรรมการกองทุน ดานการวางแผน  การตัดสินใจ 

การปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผล ไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารของ ฮาโรล  คูนทซ  

(Harold  D.Koont)  ที่กําหนดหนาที่ของผูบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองคการ 

การบริหารงานบุคคล การอํานวยการและการควบคุมงาน  และแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ 

โคเฮน และอัพฮอฟฟ (Cohen  & Uphoff ) ที่กําหนดขั้นตอนการมีสวนรวม 4 ข้ันตอน คือ การตัดสินใจ

การปฏิบัติการ  การรับประโยชนและการประเมินผล 

 

 

 


