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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน  2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศและในด้านการศึกษา  โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล  และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานกลุ่มกองทุน
ชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านหนอง  ตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ  สมาชิกกองทุน จ านวน 160 คน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์คือ 
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุน จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ผล
การศึกษา ดังนี้ การบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด พบว่า 
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า จะได้ดังนี้ ผลการด าเนินงาน ด้าน
การจัดตั้งกองทุนชุมชน  ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน และด้านการบริหาร ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏว่า สมาชิกของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ที่มี
อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจ บริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออม
ทรัพย์)  แตกต่างกัน และแนวทางในการบริหารและการแก้ไขปัญหา พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  สมาชิกได้ทราบถึงการ
บริหารงบประมาณ การจัดสวัสดิการการต่างๆ สมาชิกจะต้องรับทราบรับรู้เพ่ือความโปร่งใส ในการบริหาร
กิจการต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) 
ประสบผลส าเร็จ  
 
ค าส าคัญ :  การบริหารงาน,กองทุนชุมชน,กองทุนออมทรัพย์ 
 
Abstract 
  The purpose of this study was to 1) study the level of administration of the 
community fund group. 2)To compare the management of the community fund group based 
on personal factors in the sex. And in education. 3) To study the management approach. 
Problems and obstacles in community fund management. Saving community of Ban Nong 
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Thalum Pook, Tambon Lum Pook, Amphoe Mueang Buri Ram Buriram province . Samples are 
community leaders, board members, and fund members. Using questionnaires and 
interviews with the sample 160 people. The tools used to collect data are 2 types. The 
questionnaire and the interview form. The basic statistics used for data analysis were 
percentage, mean and standard deviation. The results are as follows. 
 Community Fund Management (Savings group) at the highest level. All sides are at 
the highest level. In order from high to low, the results are as follows. The establishment of 
community funds. The welfare of the community fund. And the management of the order. 
Comparative analysis by individual factors revealed that the members of the community 
fund. (Savings group) with career, income and education level. The differences are satisfied. 
Community Fund Management (Savings group) is different. The results of the open-ended 
questionnaire were analyzed. The establishment of community funds. Overall, the level of 
satisfaction was at the most agreeable level. Fund management is transparent to the 
operation. Members know about budget management. Welfare Members must acknowledge 
the transparency. To manage the business. The savings group. This is a factor that 
encourages community fund management. (Savings group)  succeed. 
 
Keywords :  administration, community funds, savings fund 
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บทน า 
  แนวคิดพ้ืนฐานในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหลังจากประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้แนวความคิดในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาที่เน้น  การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
โดยมีรัฐเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาส่งผลให้ประชาชนยึดรัฐเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  มาเน้นการพัฒนาที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ผลของการพัฒนาตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐ
และความต้องการของประชาชน   
 แนวความคิดเกี่ยวกับการยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีมานานแล้วโดยเฉพาะแนวทางการพัฒนา ซึ่ง
ด าเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  ได้ด าเนินการพัฒนาชนบทตามแนวทางดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่ม
กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2505  จนถึงปัจจุบัน  
 ในระดับประเทศ  แนวทางการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)  เป็นครั้งแรกและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพของคนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   และโครงสร้างพ้ืนฐาน  เน้นให้คนมี
ความสามารถ  มีศักยภาพในการคิดได้และท าได้ 
 การพัฒนาคนให้คิดได้และท าได้เป็นสิ่งส าคัญ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ  
จะต้องแก้ปัญหาในระดับครัวเรือนให้ประสบผลส าเร็จก่อนเป็นอันดับแรก  โดยการสนับสนุนส่งเสริม  ให้ประชาชน
คิดและแก้ปัญหาของตนเองให้พ้นจากวัฏจักรของความยากจน  โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ  ปัญหาหนี้สิน  ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลให้ครัวเรือน   ไม่หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจน  การ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  และปัญหาหนี้สินจึงมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน  เพราะเงินทุนคือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้  ถ้าไม่มีเงินหรือเงินทุนน้อยส่งผล
ให้ผลผลิตและรายได้น้อย  การด ารงชีพของครัวเรือนจะประสบปัญหาก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในที่สุด   
 วิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน  โดยให้ประชาชนคิดและแก้ไขปัญหาของตนเองซึ่งได้รับการ
ยอมรับว่าประสบผลส าเร็จ  สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนแบบยั่งยืนให้กับประชาชนได้  คือการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  การผลิตเป็นวิธีการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนของประชาชนโดยประชาชน  ซึ่งมีรัฐเป็นผู้สนับสนุนทางด้านความรู้และวิธีการใช้
ทรัพยากรในหมู่บ้าน / ต าบล  เป็นหลักในการด าเนินการ โดยใช้การรวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านสะสมเงินที่ได้
จากการออมอย่างสม่ าเสมอจากรายได้ของตนเองหรือครอบครัว  เพ่ือใช้เงินทุนที่ได้จากการสะสมร่วมกันเป็นเงินทุน
ในการประกอบอาชีพของตนเอง  และบุคคลอ่ืนๆภายในชุมชน  ตลอดจนถึงการใช้จ่ายในครอบครัว  
 แนวความคิดเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนนั้นเป็น
แนวความคิดตั้งแต่เริ่มมีกระบวนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ครั้งแรก  เนื่องจากในสมัยก่อนประชาชน  ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน  การกู้เงินจากธนาคารเพ่ือน ามาใช้จ่ายในครอบครัวหรือลงทุนในการประกอบอาชีพท าได้ยาก  มี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนและมักจะไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน  ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อยมีมากขึ้น  
 เนื่องจากสถาบันการเงินให้ความสนใจกับลูกค้ารายย่อยมีแหล่งเงินทุนจากการด าเนินงานประชานิยม
ของภาครัฐ  เช่น  เงินกองทุนหมู่บ้าน  โครงการธนาคารออมสิน  ธกส.  บัตรเครดิตที่แข่งขันกันให้บริการเพ่ือ
แสวงหาก าไรจากประชาชนและชุมชน  ส่งผลให้หนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้สิน  ในภาครวมของชุมชนมีสูง
มาก 
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 แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในปัจจุบัน    จึงเน้นที่การจัดตั้งเพ่ือลดรายจ่ายของ
ครัวเรือนและลดรายจ่ายของชุมชนในเรื่องของดอกเบี้ย  ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น  สืบเนื่อง
จากการใช้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากที่ครัวเรือนหรือชุมชนต้องจ่ายออกจาก
ครัวเรือนหรือชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน  แนวคิดนี้จะต้องเริ่มต้นที่การจัดท าบัญชีครัวเรือน  
แล้วน าบัญชีครัวเรือนทุกเรือนในชุมชนมารวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือ
แหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ จากนอกชุมชน  จะเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายจ านวนมากที่ชุมชนต้อ งจ่ายเงินออกนอก
ชุมชน  และทราบปริมาณเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน ของชุมชนในปัจจุบันแล้วน าข้อมูลให้ชุมชนวิเคราะห์
รวมกันในการแก้ไขปัญหา  การจัดตั้งกลุ่ม  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือกิจการอย่างอ่ืนในลักษณะเดียวกันเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง   
 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการ
รวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนเพ่ือจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนขึ้นภายใต้งบประมาณของทางภาครัฐที่จัดสรรให้  เพ่ือ
การพัฒนาในยุคของท่านนายกทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งในขณะนั้นทางชุมชนได้รับเงินจัดสรรจ านวน  1,000,000  บาท  
และสมาชิกก็ได้คัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือมาบริหารจัดการงบประมาณจ านวนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและศึกษาสภาพการบริหารงานของกลุ่มกองทุน
ชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์  ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานกลุ่ม
กองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  และในด้านการศึกษา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  และเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้าน
หนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบล
ลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ  และในด้าน
การศึกษา  โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มกองทุนชุมชน   กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารและการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน   
กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ท าให้ผู้วิจัยจ าแนกปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  ได้  4  ปัจจัย  คือ  ด้านการด าเนินงาน ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน  ด้าน
สวัสดิการของกองทุนชุมชน และด้านการบริหาร โดยด าเนินการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานกองทุนชุมชนส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  จากผลงาน
การวิจัยของ ด ารงค์  มากระจัน (2549) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี  ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมี
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ความคิดเห็นว่าคณะกรรมการฯมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  โดยเฉพาะด้านด าเนินงานสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดตั้งแต่การจัดท ากฎระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน  
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องร่วมกันก าหนดกฎระเบียบดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือเป็นกติกากลางในการท ากิจกรรม
ร่วมกันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิก
ส่วนใหญ่ให้เป็นผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน  บริหารงานภายใต้การด าเนินงานของสมาชิกกองทุนทั้งหมดสมาชิก
กองทุนจึงสามารถรับรู้การท างาน รวมทั้งตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการกองทุนได้ตลอดเวลาท าให้
สามารถเสนอแนะให้ความเห็นเพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุงวิธีการท างานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด
ไว้ 
 2. ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน 

การจัดตั้งกองทุนชุมชนส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  จากผลงานการวิจัย
ของด ารง มากระจัน (2549) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี   ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
กองทุนฯทุกคน  สมาชิกทุกคนเข้าร่วมแก้ปัญหาทุกครั้ง  เพราะถือว่าเป็นปัญหาของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง  
สมาชิกน าเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการมากกว่า 3 ใน 4 การด าเนินงานกองทุนมีลักษณะ
เป็นเครือข่ายกับกลุ่ม หรือองค์กรอื่นในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่า 3 กิจกรรมขึ้นไป  มุมมองด้านกระบวนการ
ภายในมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี   โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในคณะกรรมการกองทุนทุกคน
รับผิดชอบโดยก าหนดต าแหน่งแต่ละฝ่าย  มีการแต่งตั้งบุคคลและคณะหรือบุคคลในพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษา
มากกว่า 5 คนและระบุการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆชัดเจน  มีระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานกองทุนฯ  
จัดท าแจกให้สมาชิกทุกคนทราบมีสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของครัวเรือน
ทั้งหมด  มีแผนการด าเนินงานของกองทุนฯ มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดมีศูนย์ปฏิบัติการถาวร  และมี
ข้อมูลกองทุนฯครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนดมีการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนให้สมาชิกกองทุนกู้ยืมโดย
คณะกรรมการกองทุนฯตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 3. ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน 

สวัสดิการของกองทุนชุมชนส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  จากผลงานการ
วิจัยของพนิตนาฏ  ชัยมงคล (2552) ได้ศึกษาความเหมาะสมของการน าผังดุลดัชนีมาใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบลเชิ งดอยอ าเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่  ผล
การศึกษาพบว่า สมาชิกทั้งหมดมีงานท ามีอาชีพมีรายได้  และไม่อพยพไปท างานที่อ่ืนสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการกู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ  สมาชิกมีความสามารถปลดเปลื้องหนี้สินภาวะหนี้สินได้ทุกคน  การ
ใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือเงินบริจาคของสมาชิกกองทุนฯเป็นไปตามก าหนดสัญญาครบทุกคนมีการจัดสรร
ผลประโยชน์  เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีมากกว่า  3 กิจกรรมและทุก
คนได้รับประโยชน์ 
 4. ด้านการบริหารกองทุนชุมชน 
 การบริหารกองทุนชุมชนส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์  จากผลงานการวิจัย
ของนิธินันท์  จันทน์เอียด (2556) ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และ
การธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหงจ ากัดกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัด  พบว่าการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยภาพรวมมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
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บริหารงาน  อยู่ในระดับมากการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารสหกรณ์เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่าง
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีความรับผิดชอบ  และสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย 
  จากผลการศึกษาและงานวิจัยที่กล่าวมา ผู้วิจัยเห็นว่า ผลการด าเนินงานของกลุ่มกองทุนออมทรัพย์มี
อิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์  จึงน าตัวแปรด้านผลการด าเนินงานมาใช้ในการด าเนินงานมาศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้  
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ได้ทราบถึงวิธีการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน  (กลุ่มออมทรัพย์)  ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก   
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. ได้ทราบถึงผลของการด าเนินการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน  (กลุ่มออมทรัพย์)  ของชุมชนบ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. ได้ทราบแนวทางการบริหาร  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) 
ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจในการบริหารงานกลุ่มกองทุน
ชุมชนแตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสมผสาน  (Mixed Method Research)  ได้แก่วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   ประชากรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ  

1.1  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านตะลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 
160 คน จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  

   (1) ประธานกลุ่มกองทุนชุมชน  
        (2) คณะกรรมการกองทุนชุมชน 
        (3) สมาชิกกองทุนชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้น 

1.2  ผู้วิจัยศึกษากลุ่มตัวอย่างจากเทคนิคการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 160 คน  จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านตะลุมปุ๊ก คือ 

        (1) ผู้น าชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
        (2) คณะกรรมการกองทุนชุมชน 
        (3) สมาชิกกองทุนชุมชน 

  2. เครื่องมือในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
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    2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามการบริหารจัดการของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่  ด้านการบริหาร  ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน  และด้านสวัสดิการของกองทุน
ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  และเก็บรวบรวมมาด าเนินการ
วิเคราะห์หาค่าความถี่  ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ท าการประมาณผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS  
    2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้วิเคราะห์เอกสารแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และ
ได้น ามาเป็นกรอบในการสัมภาษณ์บุคลากร  ผู้วิจัยด าเนินการก าหนดแนวทางสัมภาษณ์  โดยเลือกวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive  sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดข้อ
ค าถามไว้ล่วงหน้า  แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระใน
กรอบที่ก าหนดไว้  คือ  แบบสัมภาษณ์ถึงปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ของกองทุน
ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1  ข้อมูลเชิงปริมาณ 
        (1) ผู้วิจัยน าหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ส่งไปพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
        (2) ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
        (3) ผู้วิจัยรับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        (4) น าแบบสอบถามมาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล 

   3.2  ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
       (1 )  ผู้ วิ จั ยน าหนั งสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี รัมย์  ส่ งไปบุคคลที่ เป็น

กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือขออนุญาตสัมภาษณ์รายบุคคล 
        (2) ผู้วิจัยออกสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยการบันทึกเทปเสียง 
        (3) น าแบบสอบถามมาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล โดยมุ่งพรรณนาและ

อธิบายปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้น 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามได้น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ในแต่ละประเด็นด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 
      4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ แล้วน าข้อมูลมา
น าเสนอเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
      4.2  การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุ
มปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ของหมู่บ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดล าดับความคิดเห็นโดยแยกเป็นรายข้อ ราย
ด้าน และโดยภาพรวม น าเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
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      4.3  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์ จ าแนกตามเพศโดยใช้ค่าสถิติ t- test Independent 
      4.4  เปรียบเทียบความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนชุมชน (กลุ่ม
ออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์โดย
ใช้ F – test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน จ าท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé’s Method) 

ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้วิเคราะห์โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือ
ตีความสร้างข้อสรุปแบบอนุมาน โดยน าประเด็นย่อยมาพิจารณาความเหมือน ความแตกต่างกัน และ
ความสัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความเรียง เพ่ือหาข้อสรุป 

 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการศึกษาการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบลลุ
มปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
   1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า เป็นเพศหญิง  จ านวน 85 คน (ร้อยละ 
53.13) และเป็นเพศชาย 75 คน (ร้อยละ 46.87) 

1.2 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ  41 - 50 ปี  จ านวน 52 คน 
(ร้อยละ 32.50) อายุ  31 - 40 ปี  จ านวน 35 คน (ร้อยละ 21.87) อายุ  51 - 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 
34 คน (ร้อยละ 21.25) อายุ  21 - 30 ปี จ านวน 27 คน (ร้อยละ 16.86) และอายุ  15 - 20 ปี  
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 7.50) 

1.3 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ระดับประถมศึกษา  จ านวน 92 คน  
(ร้อยละ 57.50) มัธยมศึกษา  จ านวน 54 คน (ร้อยละ 33.75) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจ านวน 13 คน (ร้อย
ละ 8.13) สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.62) 

1.4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน 68 คน 
(ร้อยละ 55.10) เกษตรกรรม จ านวน 54 คน (ร้อยละ 41.84)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 25 คน 
(ร้อยละ 15.62) และรับราชการ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 2.50)  

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 5,000-10,000 
บาท จ านวน 68 คน (ร้อยละ 42.50) ต่ ากว่า 5,000 จ านวน 54 คน (ร้อยละ 33.75) 10,001-15,000 
บาท จ านวน 23 คน (ร้อยละ 14.37) และ 15,001-20,000 บาท จ านวน 15 คน (ร้อยละ 9.38) 

1.6 สถานภาพกลุ่มกองทุนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 
กองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) จ านวน 140 คน (ร้อยละ 87.50) คณะกรรมการ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 
9.37)  และผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 3.13) 
  2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก  
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรร์ะดับชาติ ครั้งท่ี 7/2561 
“รัฐประศาสนศาสตร์ไทย 4.0 : ประชารัฐ นวัตกรรม และความท้าท้าย” 

 

61 

 พบว่า ภาพรวมโดยทุกข้อมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.51-4.68  โดยเรียงล าดับ  ดังนี้ คือ ด้านผลการด าเนินงาน (x̄ = 4.68) ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน  (x̄ = 
4.63) ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน (x̄ = 4.61) และด้านการบริหาร  (x̄ = 4.51) ตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนอง ตะลุ
มปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ภาพรวม) 
  ในปัจจัยด้านด้านการบริหาร  ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน  ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชนและผล
การด าเนนิงานของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊กต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  ซึ่งสมาชิกของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์)บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  ต าบล   
ลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีอาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความพึงพอใจ 
บริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์)  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอด
คลองกับกรอบแนวความคิดท่ีตั้งไว้ 
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุ
มปุ๊ก  ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ  
จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ส่วนการจ าแนกเพศโดยภาพรวมด้านที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน 

4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านการบริหาร จ าแนกตามเพศ  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ส่วนปัจจัยด้าน
การบริหารรายข้อ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ข้อที่ 4 การ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่ วน
บุคคลในด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน   (p > 0.05) ส่วนปัจจัย
ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชนรายข้อ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ข้อที่ 3 
มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกให้เป็นที่ปรึกษากองทุน 

4.4 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน   (p > 0.05) ส่วน
ปัจจัยด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชนรายข้อ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) 
ได้แก่ ข้อที ่1 มีเงินส ารองในการช่วยเหลือสมาชิกเม่ือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ในชุมชน 

4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วน
บุคคลในด้านผลการด าเนินงาน จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ส่วนปัจจัยด้านผล
การด าเนินงานรายข้อ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05) ได้แก่ ข้อที่ 1 การบริหาร
กองทุนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4.6 ผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชนตามปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) ส่วนการจ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวม
ด้านที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)  
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4.7 จ าแนกตามระดับการศึกษาของกองทุนชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านการบริหารงาน  จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (p 
> 0.05) 

4.8 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาของกองทุนชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านการจัดตั้งกองทุนชุมชน  จ าแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) 

4.9 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาของกองทุนชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านสวัสดิการของกองทุนชุมชน  จ าแนกตามระดับ
การศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) 

4.10 ผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาของกองทุนชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้านผลการด าเนินงาน จ าแนกตามระดับการศึกษาโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) 

 5. ปัญหา  แนวทางและข้อเสนอแนะ ของการบริหารกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้าน
หนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

จากการศึกษาพบว่าการบริหารกองทุนชุมชน  (ออมทรัพย์) นั้นได้มีการพัฒนาจนเป็นชุมชนเข้มแข็ง  

และเป็นแม่แบบให้กับกลุ่มชุมชนต่างๆ  ในเรื่องการบริหารการจัดการเงินทุน  ข้อค้นพบที่ส าคัญคือกลุ่มที่
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทุน   หรือการเงินนั้น เรื่องคนในชุมชนถือเป็นเรื่องที่ส าคัญความเชื่อถือ 

ความซื่อสัตย์  และความเที่ยงตรง  ที่ท าให้กลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก   
ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
กลุ่มออมทรัพย์ที่มีเงินทุนสูง และมีเงินสะสมมาก และถึงแม้กลุ่มจะประสบความส าเร็จในการด าเนินการ
บริหารจัดการกองทุนชุมชน แต่ปัญหาเรื่องระบบการบริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับคน  มักประสบปัญหาอยู่
ตลอดเวลา  โดยแนวทางแก้ไขมีดังนี้ 
  1. การให้ความส าคัญกับคน การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านกายภาพ และจิตใจ ให้คนในชุมชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้รวมการสร้างผู้สืบทอดการบริหารจัดการกลุ่มที่จะมาสานต่อกิจกรรมของกลุ่มใน
อนาคตด้วย 
  2. การให้ความส าคัญต่อกระบวนการพัฒนาเงินออมไปสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วม  มีการพึงพาอาศัยกัน  ดูแลซึ่งกันและกัน 
  3. การปลูกจิตส านึกในเรื่องของความพอเพียง ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจชุมชนและการ
ออมเพ่ือเป็นฐานความมั่นคงในอนาคตต่อไป 
  4. ควรมีการพัฒนาคนและส่งเสริมการเรียนรู้สามารถช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ  ซึ่งควรท าการถอดบทเรียนและศึกษาให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น 
  5. การมีแผนการบริหารเงินทุนที่ชัดเจน และมีการร่วมกับผิดชอบ  ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของทุกคนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป็นสิ่งที่ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

6. การพัฒนาสู่การแปลงเงินสะสม สู่โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม   
ในกลุ่มออมทรัพย์มีแนวคิด  มีการเชื่อมโยง  ที่เป็นรูปธรรม ควรมีการศึกษาและถอดเป็นชุมชนตัวอย่างเพ่ือ
ขยายผลเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 
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อภิปรายผล 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออม
ทรัพย์) กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่าการ
บริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน(กลุ่มออมทรัพย์)นั้น  พบว่าความคิดเห็นของผู้น าชุมชน คณะกรรมการและ
สมาชิกเก่ียวกับการด้านการบริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 
ต าบลตะลุมปุ๊ก อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด โดยมีปัจจัยด้านผลการด าเนินงานมีระดับความคิดเห็นพึงพอใจมากที่สุดซึ่งแสดงให้เห็นว่า  การ
ด าเนินงานของกองทุนชุมชนประสบผลส าเร็จเพราะมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง  อีกทั้งแสดงให้ทราบ
ถึงศักยภาพของกองทุนที่มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง  โดยยึดกฎระเบียบกฎกติกาในการด าเนินงาน และ
มีการพัฒนาและต่อยอดกองทุนให้มีการคงอยู่ และยั่งยืนสืบไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนิตนาฏ ชัย
มงคล (2552) ได้ศึกษาความเหมาะสมของการน าผังดุลดัชนีมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบลเชิงดอยอ าเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ และในการศึกษาครั้ งนี้
แบบสอบถามค าถามปลายเปิด จ านวน 160 ฉบับ ยังพบว่า  
 ด้านการบริหาร  พบว่าความคิดเห็นของผู้น าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับการด้านการ
บริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งมาจากมีการ
บริหารจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส  คณะกรรมการกองทุนมีการหารือประชุม  และวางแผนอย่างสม่ าเสมอมี
การประชุมชี้แจงรายละเอียดเป็นประจ าทุกปี  ในช่วงเดือนมีนาคมกองทุนมีการจัดท าแผน  และขั้นตอนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจน  กองทุนมีการจัดท าทะเบียน มีเอกสารและบัญชีเกี่ยวกับ
งบประมาณอย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ โดยมีพัฒนากรจากอ าเภอเข้ามาควบคุมดูแลบริหารจัดการร่วม
ด้วย มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดรับฟังความคิดเห็นและมติของ
กองทุนฯเพ่ือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงและพัฒนากองทุนซึ่งกองทุนชุมชนมีคณะกรรมการในการบริหารมี
ทั้งหมด 15 คน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง  2 ปี  มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 คน  ตรวจสอบ
บัญชี  1 คน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด ารงมากระจันศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี 
  ด้านสวัสดิการ  พบว่าความคิดเห็นของผู้น าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับการด้านการ
บริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่ง กองทุน
ชุมชนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนชุมชนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกองทุนได้กู้ไป
ลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนและการพิจารณา
อนุมัติการกู้เงินคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแล  และมีสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกที่นอกเหนือจากเงินปันผลจากการออมทรั พย์ดังนี้ ค่า
สงเคราะห์ศพ ๆ ละ   2,000  บาท/จากกองทุนค่าฌาปนกิจในกรณีสมาชิกเสียชีวิต ศพละ จ านวน  32,000  
บาท /เก็บเงินฌาปนกิจศพจากสมาชิกทั้งหมด  160   คน ๆ คนละ  200  บาท และค่าพวงหรีด  1,000  บาท 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด ารง มากระจัน ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี 
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  ด้านจัดตั้งกองทุน  พบว่าความคิดเห็นของผู้น าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับการด้านการ
บริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมา
จากมีสถานที่ในการจัดตั้งกองทุนคือศาลากลางหมู่บ้าน  มีการจัดสรรเงินส าหรับกู้ยืมได้อย่างเหมาะสมและเท่า
เทียม  และมีการปฏิบัติงานตามแผนและข้ันตอนการด าเนิน 
งานของกองทุน  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกส่วนใหญ่ให้เป็น
ผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านบริหารงานภายใต้การด าเนินงานของสมาชิกกองทุนทั้งหมด  สมาชิกกองทุนจึง
สามารถรับรู้การท างาน รวมทั้งตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการกองทุนได้ตลอดเวลา  ท าให้สามารถ
เสนอแนะให้ความเห็นเพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุงวิธีการท างานให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ก าหนด ซึ่งสอด
คลอดกับงานวิจัยของ ด ารงมากระจัน  ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี 

ด้านผลการด าเนินงาน  พบว่าความคิดเห็นของผู้น าชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับการด้าน
การบริหารงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) ของชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ต าบลตะลุมปุ๊ก อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งการบริหาร
กองทุนมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน พบว่าการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   ให้มีความ
โปร่งใสทางคณะกรรมการต้องมีการแจ้งให้สมาชิกได้รับรู้ รับทราบการบริหารงบประมาณของกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต การจัดสวัสดิการการบริหารโครงการ จะต้องให้สมาชิกรับทราบไม่เฉพาะแต่ฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์เท่านั้น   แต่สมาชิกจะต้องรับทราบรับรู้เพ่ือความโปร่งใส ในการบริหาร
กิจการต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้วย รวมถึง สมาชิกสามารถตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการได้อย่างเต็มที่และเปิดเผย   มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามาตรวจสอบการบริหารงานกองทุน 
การมีส่วนร่วมของสมาชิก พบว่าการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมก าหนดปัญหา 
หาสาเหตุแก้ไข และประเมินผลโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่ งสมาชิกจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
และเข้าถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน โดยสมาชิกจะต้องระดมเงินเข้ากองทุนในรูปแบบของเงินฝากสัจจะ
หรือในรูปแบบอ่ืน และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นผู้จัดการบริหารกองทุนให้บริการสมาชิกกองทุนนั้น
อย่างจริงจัง  การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพยั่งยืน  และสามารถต่อยอดเพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ด ารง  มากระจัน  ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี   ผลการศึกษาพบว่า
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการฯมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยเฉพาะด้าน
ด าเนินงาน 

จุดเด่น ของการบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน  (กลุ่มออมทรัพย์)  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงิน และน าเงินไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ โดยลดภาระการกู้ยืมเงิน

จากแหล่งอื่นๆ 
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 
  2. พัฒนาคนให้มีคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน 
  3. ฝึกประสบการณ์การบริหารเงินทุน ให้กับบุคคลในชุมชน 
  4. เกิดการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้น าการปกครองตามระบบ
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ประชาธิปไตย 
  5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา คิดและแก้ปัญหาของตนเองด้วยวิธีการท างานร่วมกันผล
การด าเนินงานของกลุ่มกองทุนชุมชน (ออมทรัพย์) 
 
ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การศึกษา การบริหารงานกลุ่มกองทุนชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์) กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก ต าบลลุมปุ๊ก  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาของเสนอแนะให้
มีการศึกษาเพ่ิมเติม ประเด็น ดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานกองทุนชุมชนในพ้ืนที่
ต่างๆ ของทั้งต าบลลุมปุ๊ก เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนชุมชนต่อไป 
 2. ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานของชุมชน 
 3. ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากองทุนชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อน าไปสู่การจัดตั้งธนาคาร
ประชาชน 
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