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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

         การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะเรื่อง การศึกษาความพรอมของ

กรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ศึกษากรณี อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพรอมของกรรมการกองทุนในการ

ดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกองทุน 

ปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

และปญหาอุปสรรคของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

      ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองในอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน 31 กลุม เปนกรรมการ 250 ราย 

สมาชิก 358 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 2 ชุด ชุดแรกเปนแบบสอบถาม

สําหรับกรรมการ มี 5ตอน ชุดที่ 2 สําหรับสมาชิกมี 2 ตอนและไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS) ในการคํานวณและวิเคราะหทางสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 5.1.1  ขอมูลทั่วไปของกรรมการกองทุน  

                            จากการศึกษาขอมูลกรรมการกองทุน  พบวา กรรมการกองทุนสวนใหญเปนเพศ

ชาย 

มีอายุระหวาง 41-50 ป มกีารศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม

และสมรสแลว  เคยดํารงตาํแหนงกรรมการกลุมออมทรัพยและเปนกรรมการหรือสมาชิกกลุมตางๆ   

มีตําแหนงทางดานสังคมรวมทั้งไดรับการอบรมมากกวา 3 คร้ัง 

                 5.1.2  ขอมูลทั่วไปของสมาชิกกองทนุ  

                            พบวาสมาชิกสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 40–49 ป  มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมรสแลว 
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5.1.3  ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

                          พบวากรรมการกองทุนมีความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยูใน

ระดับปานกลาง 

5.1.4  การมีสวนรวมของกรรมการกองทนุ ประชาชนและสมาชกิกองทนุ  

                            พบวากรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทุนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยูในระดับคอนขางมากทุกกลุม 

 5.1.5  ความพรอมของกรรมการกองทนุในการดําเนนิงานกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง 

                            พบวากรรมการกองทุนมีความพรอมอยูในระดับคอนขางมาก  โดยเมื่อแยกเปน

รายดานพบวาด านการวางแผน การตัดสินใจ และการติดตามประเมินผลอยูในระดับคอนขางมาก 

สวนดานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

 5.1.6  ความคดิเห็นของสมาชิกตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการดําเนินงาน

กองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง  

  พบวาสมาชกิกองทนุมีความคดิเห็นวากรรมการกองทุนมีความพรอมอยูในระดับ

คอนขางมาก โดยเมื่อแยกเปนรายดานมีความพรอมอยูในระดับคอนขางมากทุกดานเชนกนั  

 5.1.7  ปจจัยทีส่ง ผลตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการดําเนนิงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง   

  พบวาปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุน ไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 ตัวและที่ระดับ .05 มี 2 ตัว ไดแก การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน

ประชาชนและสมาชิกกองทุน อาชีพและตําแหนงทางสังคม  

 5.1.8  ปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทนุในการดาํเนนิงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง  

                          พบวาปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทุน ไดแก  กรรมการขาดความรู

ดานเอกสารและระบบบัญชี  เงินกองทุนไมเพียงพอใหสมาชิกกูยืม สมาชิกขาดความรูเกี่ยวกับ

ระเบียบกองทุนหมูบาน  ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาก ขาดความเปนอิสระในการบริหารงาน  ขาด

สถานที่ทําการกองทุนที่ถาวรและกรรมการมีจํานวนมากเกินไป 

 5.1.9  ขอเสนอแนะของกรรมการกองทนุในการดาํเนนิงานกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง 
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                           กรรมการกองทุนใหขอเสนอแนะ ดังนี้ สนับสนุนเงินกองทุนหมูบานเพิ่มข้ึน จัดตั้ง

ที่ทําการกองทุนที่ถาวร มีพนักงานทําหนาที่ประจํากองทุน  ลดขั้นตอนการกูยืมเงินและใหความรู

ในการจัดทําบัญชีแกกรรมการกองทุน ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบานแกสมาชิกและ 

ใหสมาชิกชําระเงินเฉพาะดอกเบี้ยกรณีมีเหตสุุดวิสัย  

 

5.2  การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย เร่ือง  การศึกษาความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  กรณีศึกษา อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัยขอนําเสนอ

การอภิปรายผล ดังนี้  

                 5.2.1  การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1  

             จากการวิจัยพบวา  กรรมการกองทุนมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองในระดับคอนขางมาก  และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา กรรมการกองทุนมีความ

พรอมในดานการวางแผน การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล อยูในระดับคอนขางมากทัง้นี้

เนื่องมาจากดานการศึกษา ซึ่งจากขอมูลดานการศึกษาพบวา กรรมการกองทนุสวนใหญมีระดับ

การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ซึ่งถือวานอยทําใหไมมีความรูดานการวางแผน   การ 

ตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งขาดประสบการณในดานดังกลาว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมใจ ไวปรีชี (2546 : 60) ที่ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในหมูบานตอการ

ดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ศึกษากรณีอําเภอบานหมอ  จังหวัดสระบุรี  พบวา

คณะกรรมการบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอบังคบัและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบาน มีความขัดแยงในคณะกรรมการและระหวางคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งมาจาก

สาเหตุ เชน  การศึกษานอย ขาดประสบการณในการดําเนินงานดานการเงิน  ขาดจิตสํานึกในการ

ดําเนินงานเพื่อสวนรวม สําหรับความพรอมในดานการปฏิบัติงาน พบวา มีความพรอมในระดับ

มาก เนื่องมาจากการประกอบอาชีพของกรรมการซ่ึง รอยละ 64.80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํา

ใหมีเวลาในการปฏิบัติงานกองทุนไดมากกวาประกอบอาชีพอื่น กรรมการกองทุนมีประสบการณใน

ดานการปฏิบัติงานจากการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งจากขอมูลพบวา รอยละ 63.20 เคยดํารง

ตําแหนงทางสังคม ซึ่งสามารถนํามาใชกับการบริหารงานกองทุนได จึงเปนปจจัยที่สงผลให

กรรมการกองทุนมีความพรอมในดานนี้อยูในระดับมาก รวมทั้งการไดรับการฝกอบรมจากทาง

ราชการ ซึ่งจากขอมูลพบวา รอยละ 68.00 ไดรับการฝกอบรมมากกวา 3 คร้ัง ทําใหกรรมการ
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กองทุนมีความรูความเขาใจเพิ่มข้ึนซึ่งสามารถนํามาปฏิบัติงานไดมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  กนกพร  นอยปรีชา (2546 : 95) ไดศึกษาความพรอมและความสามารถในการ

จัดการกองทุนหมูบานในจังหวัดสุพรรณบุรี พบวาคณะกรรมการกองทนุหมูบานมคีวามพรอมในการ

จัดการกองทุนหมูบาน  อยูในระดับดี  เนื่องมาจากการไดรับการสนับสนุนการเตรียมความพรอม

จากทางราชการ ทําใหคณะกรรมการกองทุนมีการพัฒนาจิตสํานึกและความรู   ซึ่งระดับความ

พรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามความคิดเห็นของ

สมาชิกกองทุน อยูในระดับคอนขางมากทุกดาน โดยแยกเปนรายดาน  พบวามีความพรอมอยูใน

ระดับคอนขางมากทุกดานเชนกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากกรรมการกองทุนอาศัยอยูในหมูบานใกลชิดกับ

สมาชิก  ทําใหสมาชิกไดเห็นการดําเนินงานของกรรมการกองทุนอยางตอเนือ่ง  เร่ิมต้ังแตไดรับเลอืก

เปนกรรมการกองทุน มีการจัดประชุมสมาชิก การจัดทําเอกสาร ทะเบียน บัญชีตางๆ การ

ดําเนินงานตามระเบียบขอบังคับของกองทุน  การประชุมคณะกรรมการ  การติดตามการใชเงินกู

ของสมาชิก  การแกปญหาและใหคําปรึกษาสมาชิกได   เนื่องจากกรรมการกองทุนเปนผูที่สมาชิก

คุนเคย เคารพนับถือและไววางใจคัดเลือกใหทําหนาที่กรรมการกองทุน  จึงสามารถพูดคุยปญหา

และความตองการได  ทําใหสมาชิกเห็นวากรรมการกองทนุมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุน

หมูบานคอนขางมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิทยา  กองกิจ  (2546:102) ไดศึกษา

คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ความตองการของสมาชิกกองทุน

หมูบาน  ตําบลศรีวิชัย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน  พบวาสมาชิกรับรูวาคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

แสดงออกเกี่ยวกับคุณลักษณะในการพัฒนาตนเอง ดานบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ ความคิดริเร่ิม 

ประสบการณและคุณลักษณะในการพัฒนางาน การควบคุมงาน การประสานงาน การปรับปรุง

งาน การทํางานรวมกันเปนกลุมในระดับมาก   

 5.2.2  การศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2  

                           ปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการดาํเนนิงานกองทนุหมูบาน

และชุมชนเมือง  จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพรอม

ของกรรมการกองทุน ไดแก การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทุน 

อาชีพและการดํารงตําแหนงทางสังคม โดยผูวิจัยขอเสนอประเด็นการอภิปราย ดังนี้           

  1)  การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทนุ  เปนปจจยั

สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุน  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดตั้งกองทุนหมูบานจะตองเกิดจาก

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบาน โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน ในครั้งแรกจะตองมีผูแทนจากครัวเรือนเขารวมเวทีจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
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จํานวนครัวเรือนทั้งหมด การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน จะใหประชาชนตัดสินใจเลือกผูที่ตน

เห็นวามีความเหมาะสมที่จะทําหนาที่กรรมการได  ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม

ตั้งแตการจัดตั้ง การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจเลือกคณะกรรมการและดําเนินงานกองทุน

หมูบาน ทําใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกองทุนและใหความรวมมือในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหกรรมการกองทุนมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กิ่งแกว  อินหวาง  (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาขีด

ความสามารถของประธานคณะกรรมการหมูบาน ในการนําเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 

(จปฐ.) ไปใชในการพัฒนาหมูบาน ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยที่มีผลตอขีด

ความสามารถของประธานคณะกรรมการหมูบานมากที่สุดคือการมีสวนรวมของประชาชน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลลักษณ  ดิษยนันท (2545 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาศักยภาพและปญหา

ในการจัดการกองทุน 

หมูบานในจังหวัดเชียงใหม  พบวาศักยภาพในการจัดการกองทุนหมูบาน  เร่ิมจากการมีสวนรวม

ของสมาชิกและชุมชน  ตั้งแตการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งกองทุนหมูบาน รวมถึงการมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น รวมดําเนินกิจกรรมและงานวิจัยของ สมบูรณ  หอมเอนก (2546 : 59) ที่ศึกษา

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานตําบลมาบไผ อําเภอ

บานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุนหมูบานมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

 ดังนั้น จะเห็นไดวาการมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิก

กองทุนเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนได  

  2)  อาชพี เปนปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการกองทนุในการ

ดําเนนิงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ทั้งนี้มาจากการมีเวลาวางจากการประกอบอาชีพที่

แตกแตงกัน 

ทําใหมีความพรอมทางดานเวลาในการดําเนินงานกองทุนที่แตกตางกัน  จากการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไป  พบวาอาชีพของกรรมการกองทุนสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนอาชพีทีม่ชีวง

ระยะเวลาวางหลังจากประกอบอาชีพแลว แตกตางจากอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมซึ่งจะตอง

ทํางานตลอดวัน มีเวลาวางเพียงบางชวง ซึ่งไมสะดวกตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานที่จะตองมี

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เชน การจัดเก็บเงินรายเดือน การประชุมกรรมการหรือสมาชิก การ

เขารวมประชุมกับหนวยงานที่ใหการสงเสริม สนับสนุน การติดตอสวนราชการหรือสถาบันการเงิน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พงษสิทธิ์  นิยมสัตย (2546 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาบทบาทและศักยภาพ
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ของชุมชนในการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีการดําเนินงานกองทุนหมูบานใน

ตําบลแมแฝกใหม พบวา การทํางานในหนาที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานเกิดผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพหลักและสูญเสียรายได แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชรพันธ  คําเอี่ยม (2545 : 

60)  ที่ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี พบวาปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน

กองทุน ซึ่งคลายกับงานวิจัยของ  ชลิดา  บุษราคัม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ  จังหวัด

อุบลราชธานี พบวาปจจัยที่ไมมีผลตอการปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดของครอบครัว  

 ดังนัน้ จะเหน็ไดวา อาชพี สามารถเปนปจจัยที่สงผลตอความพรอมของ

กรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองุทนหมูบานและชุมชนเมืองได  

  3)  การดํารงตําแหนงทางสังคม เปนปจจัยที่สงผลตอความพรอมของกรรมการ

กองทุน ทั้งนี้เน่ืองมาจากการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งไดรับการยอมรับจากประชาชนอยูแลว 

ทําใหกรรมการกองทุนไดรับความเชื่อถือ ความไววางใจจากสมาชิก  ใหดํารงตําแหนงกรรมการ

กองทุน  กอใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงาน  รวมทั้งมีประสบการณจากการดํารงตําแหนง

ทางสังคม  สามารถนํามาปรับใชกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานได  ทําใหมีความพรอมมากกวา

ผูไมเคยดํารงตําแหนงทางสังคม  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  กุลสราวุธ (2534 :125) 

ไดทําการศึกษาความพรอมของประชาชนในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ศึกษากรณีจังหวัดชัยนาท 

พบวาการดํารงตําแหนงกรรมการหมูบานมีผลตอความพรอมในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา ซึ่งคลาย

กับจันทรเพ็ญ  ยศธแสนย (2545 : 110) ไดวิเคราะหผลการดําเนินงานกองทุนหมูบาน  

กรณีศึกษากองทุนหมูบานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  พบวาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกองทุนหมูบาน  คือการมีผูนําที่เขมแข็ง  ไดแก 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน  ซึ่งเปนทั้งผูนําทองถิ่น ผูนํากลุมและองคกรตางๆ  

                   สําหรับปจจัยที่ไมสงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุน ไดแก ความรูเกี่ยวกับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  ประสบการณเกี่ยวกับการ

บริหารงานกลุมและการอบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิรพันธ  คําเอี่ยม (2545 : 61) ที่

ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษากรณีจังหวัด

อุบลราชธานี  พบวาปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
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หมูบาน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายไดและประสบการณในการทํางานกองทุนตางๆ 

และคลายกับงานวิจัยของ  ชลิดา  บุษราคัม (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมูบาน ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ  จังหวัด

อุบลราชธานี พบวาปจจัยที่ไมมีผลตอการปฏิบัติงานของกรรมการกองทุนหมูบาน ไดแก เพศ 

ระดับการศึกษา และรายไดของครอบครัว 

 5.2.3  วัตถุประสงคตามขอที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทุนในการ

ดําเนนิงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 

                  ปญหาและอุปสรรคของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง  ประการแรกคือ กรรมการขาดความรูทางดานเอกสารและบัญชี ทําใหไมสามารถ

จัดทําเอกสารและระบบบัญชีไดอยางถูกตอง  สงผลตอการดําเนินงานทําใหไมทราบสถานะทาง

การเงินและไมสามารถสรุปผลการดําเนินงานหรือแจงใหสมาชิกทราบได ไมไดจัดทําทะเบียน

เอกสารตางๆ  กรณีเกิดปญหาไมสามารถหาขอมูลเอกสารหรือหลักฐานได  เงินกองทุนไมเพียงพอ

เนื่องจากบางหมูบานเปนหมูบานขนาดใหญมีประชากรและสมาชิกกองทุนจํานวนมาก  ทําให

เงินกองทุนไมเพียงพอ อีกทั้งบางอาชีพตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซึ่งกองทุนหมูบานจํากดัวงเงนิ

ในการกูยืม สมาชิกขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุนหมูบาน ทําใหนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค 

ไมเกิดรายไดตามเปาหมายของโครงการ ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาก ในขั้นตอนการกูเงินกองทุน

กรรมการจะตองติดตอเจาหนาที่หลายฝาย ทําใหการดําเนินงานลาชาและเสียคาใชจายมาก  ขาด

ความเปนอิสระในการทํางาน  ขาดสถานที่ดําเนินการที่ถาวรทําใหไมมีสถานที่เก็บเอกสาร  จัด

ประชุมและดําเนินงาน  กรรมการมีจํานวนมากเกินไปซึ่งเมื่อกําหนดตําแหนงหนาที่แลว กรรมการ

บางคนไมมีตําแหนงหนาที่ จึงไมทราบจะทําหนาที่ในตําแหนงใดหรือมีเพียงกรรมการที่ดํารง

ตําแหนงหลักเชน ประธาน เลขานุการ  เหรัญญิกเปนผูดําเนินงาน 

 สรุป  จากการศึกษาความพรอมของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง ศึกษากรณีอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวากรรมการกองทุนมีความพรอม

ในการดําเนินงานกองทุนอยูในระดับคอนขางมากในดานการวางแผาน การตัดสินใจ การติดตาม

และประเมินผล และมีความพรอมอยูในระดับมากในดานการปฏิบัติงาน ซึ่งปจจัยที่สงผลตอความ

พรอมของกรรมการกองทุน คือ การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน ประชาชนและสมาชิกกองทุน 

อาชีพและการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของดาวนิ่งและเทคเครย 

(Downing and Thackrey) ในเร่ืององคประกอบของความพรอม และปจจัยที่ไมสงผลตอความ

พรอมของกรรมการกองทุน ไดแก ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระดับการศึกษา 
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สถานภาพการสมรส ประสบการณเกี่ยวกับการบริหารงานกลุมและการอบรมและพบวาปญหา

อุปสรรคของกรรมการกองทุนในการดําเนินงานกองทุน ไดแก กรรมการขาดความรูดานเอกสาร

และระบบบัญชี เงินกองทุนไมเพียงพอใหสมาชิกกูยืม สมาชิกขาดความรูเกี่ยวกับระเบียบกองทุน

หมูบาน ขั้นตอนการดําเนินงานมีมาก ขาดเปนอิสระในการบริหารงาน ขาดสถานที่ทําการที่ถาวร

และกรรมการมีจํานวนมากเกินไป ซึ่งสามารถแกไขไดโดยความรวมมือและสนับสนุนจากทกุฝายที่

ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ตองการเสริมสราง

กระบวนการเรียนรูและสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได  
 

5.3  ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 

 5.3.1  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  

1)  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารและผูดูแลรับผิดชอบ การดําเนนิงานกองทนุ 

หมูบานและชุมชนเมือง จากบทบาทหนาที่ของกรรมการกองทุนที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงควรสงเสริมโดยการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

กรรมการกองทุนอยางตอเนื่อง การสรางเครือขายกรรมการกองทุน รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน 

 2)  ขอเสนอแนะสําหรับกรรมการกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง จากการวจิัย

พบวา การมีสวนรวมเปนปจจัยความพรอมที่สงผลตอการดําเนนิงานกองทนุหมูบาน  ดังนั้นจงึควร 

กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหประชาชนมีสวนรวม ตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน  ในการรวมวางแผน 

รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงานและติดตามประเมินผล โดยการจัดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ 

ใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานตลอดจนการแกไขปญหา

โดยมติของสมาชิกเอง การแจงผลการดําเนินงานใหสมาชิกไดรับทราบอยูเสมอ  เพื่อสรางความ

พึงพอใจและความรูสึกเปนเจาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  3)  จากการศกึษาพบวากรรมการกองทนุสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

สวนอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมยังมนีอย  จึงควรสงเสริมใหทุกอาชพีในหมูบาน มีสวนรวมในการ

เปนกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง  เพื่อใหเกดิการมีสวนรวมอยางแทจริง 

5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

                            1)  ควรสงเสริมการดําเนินงานกองทุนหมูบานอยางจริงจังและตอเนื่องโดยการ 

เสริมสรางความเขมแข็งของการดําเนินงานในรูปแบบเครือขายและนิติบุคคล 
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   2)  ควรสงเสรมิการรวมกองทุนตางๆ ที่มีอยูในหมูบานเปนกองทนุเดยีว เพื่อ

บริหารงานในรูปแบบธนาคารหมูบาน 

 3)  หนวยงานที่เกี่ยวของ เชนสถาบันการเงิน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ควรใหการสนับสนุนดานการเงินใหแกกองทุนหมูบานที่มีความเขมแข็งและตองการขยาย

เงินกองทุน เพื่อใหกองทุนมีเงินเพียงพอใหบริการแกสมาชิก 

 4)  ควรสงเสริมความรู ความเขาใจอยางตอเนื่องแกคณะกรรมการกองทุน

ในดานการบริหารจัดการ กฎมายการเงินและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับสมาชิกควรสงเสริม

ความรูดานการอาชีพและสรางความตระหนักถงึความสาํคัญของการบริหารเงนิกูจากเงนิกองทุน 

 5.3.3  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  1)  ควรศึกษาปจจยัที่สงผลตอความพงึพอใจของสมาชิกตอการบริหารงาน

ของกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมอืง 

 2)  ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนนิงานของกองทนุหมูบานที่ประสบผล 

สําเร็จในเชิงคุณภาพ 

                         3)  ควรศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนตอการดําเนนิงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


