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บทคัดย่อ
	 การวิจยัในคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศึกษาระดับปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านและ

ชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	2)	 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน	และชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	3)	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

งานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่	สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	จ�านวนทั้งสิ้น	

386	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน	

	 ผลการวิจัยพบว่า	

	 1.	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัด

ปราจีนบุรี	 โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองปัจจัย	 โดยปัจจัยด้านการด�าเนินงาน	อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยมาก	

ไปหาน้อย	 3	 ล�าดับ	 ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านผลการด�าเนินงาน	 และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามล�าดับ												

ส่วนปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล	 อยู่ในระดับมากทุกด้าน	 โดยเรียงค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับ	 ได้แก่	 ด้านหลักความ																

รับผิดชอบ	ด้านหลักความคุ้มค่า	และด้านหลักการมีส่วนร่วม	

	 2.	 ประสิทธิภาพการปฏบิติังานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านและชุมชนเมอืง	อ�าเภอประจนัตคาม	จงัหวดัปราจนีบรุ	ี

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	3	ล�าดบั	ได้แก่	ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค	ด้านการให้บรกิาร

อย่างต่อเนื่อง	และด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ	

	 3.	 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมือง	 อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 พบว่า	 ปัจจัยด้านการด�าเนินงาน	 และปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล													

มคีวามสัมพนัธ์ทางลบในระดบัต�า่อย่างไม่มนียัส�าคญัทางสถิตกิบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	
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ABSTRACT 
	 The	purposes	of	this	study	were	1)	to	study	the	factor	affecting	the	performance	of	the	Village	and	

Urban	Community	Funds	in	Prachantakham	District	Prachinburi	Province	2)	to	study	the	performance	of	the	

Village	 and	 Urban	 Community	 Funds	 in	 Prachantakham	 District	 Prachinburi	 Province	 3)	 to	 study	 the																			

relationship	between	the	factor	affecting	the	performance	and	effective	performance	of	the	Village	and	

Urban	Community	Funds	in	Prachantakham	District	Prachinburi	Province.The	samples	were	386	people	who	

were	number	of	the	Village	and	Urban	Community	Funds	in	Prachantakham	District	Prachinburi	Province.	

The	instrument	used	in	data	collection	was	a	5	rating	scale	questionnaire	and	the	statistic	used	in	data	

analysis	were	percentage,	mean,	standard	deviation,	and	the	Pearson	correlation	coefficient.	

	 The	results	were	as	follows:	

	 1.	 The	factor	affecting	the	performance	of	the	Village	and	Urban	Community	Funds	in	Prachantakham	

District	Prachinburi	Province	were	both	of	factors	almost	in	high	level.	The	first	is	factor	operation	when	

consider	 separately,	 all	 aspect	was	 also	 in	 a	 high	 level.	 Three	 high	 aspects	 average	 score	were	 the																			

management,	 overall	 operation,	 strengthening,	 respectively.	 And	 the	 factor	 accordance	when	 consider			

separately,	all	aspect	was	also	in	a	high	level.	Three	high	aspects	average	score	were	the	responsibility,	

worthiness,	participation,	respectively.

	 2.	 Effective	 performance	 of	 the	 Village	 and	Urban	 Community	 Funds	 in	 Prachantakham	District	

Prachinburi	Province	was	in	high	level.	When	consider	separately,	all	aspect	was	also	in	a	high	level.	Three	

high	 aspects	 average	 score	were	 the	 equally	 hospitality,	 continually	 hospitality,	 sufficiently	 hospitality,								

respectively.	

	 3.	 The	relationship	between	the	factor	affecting	the	performance	and	effective	performance	of	the	

Village	and	Urban	Community	Funds	in	Prachantakham	District	Prachinburi	Province	are	the	factor	affecting	

the	performance	had	a	negative	correlation	with	 the	effective	performance.	When	consider	 separately,	

strengthening	was	also	 in	a	high	level,	 inferior	to	the	management	and	the	overall	operation	with	non-								

statistically	significant.	And	the	factor	accordance	had	a	negative	correlation	with	the	effective	performance.	

When	 consider	 separately,	 responsibility	 was	 also	 in	 a	 high	 level,	 inferior	 to	 the	worthiness	 and	 the																			

accordance	with	non-statistically	significant.	

Keywords:	the	factor	affecting	the	performance,	the	Effective	performance,	the	Village	and	Urban	

	 	 		Community	Funds

บทน�ำ 
	 จากอดีตจนถึงป ัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศอย่างต่อเนือ่ง	และมคีวามเจรญิก้าวหน้า

อย่างมีล�าดับ	 โดยก�าหนดเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2504	 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่											

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 11	 ในป	ี												

พ.ศ.	2555	สิ้นสุดปี	2559	ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนาน	 แต่ปัญหาหนึ่งที่ไม่

สามารถแก้ไขได้	 ก็คือ	 ปัญหาความยากจนของประชาชน									

การด�าเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	ถือว่า

เป็นนโยบายเร่งด่วนที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนในระดับ

รากหญ้าอย่างแท้จรงิ	นโยบายกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	

เริ่มต้นโดยการจัดแบ่งเป็นกองทุนละ	1	ล้านบาท	ได้จัดตั้งเมื่อ

วันที่	25	กรกฎาคม	พ.ศ.	2554	ภายใต้ปรัชญาที่ว่า	เสริมสร้าง

ส�านึกความเป็นชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยชุมชนเป็นผู้ก�าหนด

อนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า/ภูมิปัญญา

ของตนเอง	 มีการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชุมชน	

ราชการ	 เอกชนและประชาชน	 มีการเกื้อกูลประโยชน์ต่อ													

ผู้ด้อยโอกาส	 ตลอดจนมีการกระจายอ�านาจให้ท้องถิ่น	 และ
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พัฒนาประชาธิปไตย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง													
เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง	ส�าหรับการลงทุน
ในการพัฒนาอาชพี	สร้างงาน	สร้างรายได้	ลดรายจ่าย	บรรเทา
เหตุจ�าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือส�าหรับน�าไปสู่การสร้างกองทุน
สวัสดกิารแก่ประชาชน	อกีทัง้เป็นการพฒันาขดีความสามารถ
ในการจัดระบบและการบรหิารจัดการเงนิทนุของตนเอง	มกีาร
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้	 การพัฒนาความคิดริเริ่ม											
การแก้ไขปัญหา	 การเสริมสร้างศักยภาพ	 ตลอดจนส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง	 อันน�าไปสู่ความเข้มแข็งทั้งทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจท�าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	
(ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง,	
2551)
	 ในการบริหารจัดการกองทุนหมู ่บ้านอาศัยอ�านาจ
ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน
หมู ่บ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2544	 ระเบียบ													
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2544	 และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต	ิพ.ศ.	2547	ในการด�าเนนิงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 มีองค์กรที่ท�าหน้าที่ในการ
บริหารและสนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอยู่หลาย
ระดับตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนเมือง											
ซ่ึงได้แก่	คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมอืงแห่งชาต	ิ
คณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต	ิ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/ระดับอ�าเภอ	
นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีองค์กรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในระดับต�าบล	 อ�าเภอ	 จังหวัด	 ภาคและระดับ
ประเทศที่มาจากตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชมุชนเมือง	ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาชนทีใ่ห้การสนบัสนนุการ
ด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน	 เพื่อให้การด�าเนินงานกองทุน
หมูบ้่านมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้	(ส�านกังานคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง,	2551)		

	 อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 มีพื้นที่จ�านวน	

904.005	ตารางกิโลเมตร	แบ่งการปกครองออกเป็น	9	ต�าบล	

รวม	105	หมู่บ้าน	มีประชากรจ�านวน	53,292	คน	ครัวเรือน

มากกว่าร้อยละ	85	ประกอบอาชีพทางการเกษตร	ได้รับการ

จัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านจ�านวน	 105	 กองทุน	 ในระยะแรก

ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน	 ถือได้ว่าเป็นช่วงของการเรียนรู้	

มหีลายหน่วยงานได้มส่ีวนร่วมในการเตรยีมความพร้อมและให้

ความรู้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 เช่น	

สถาบันการศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 คลังจังหวัด	

ส�านักงานพัฒนาชุมชน	 เป็นต้น	 ต่อมาในระยะท่ีสองของการ

ด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านเป็นช่วงของการเพิ่มประสิทธิภาพ	

การบริหารจัดการส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ	 ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ	 ท่ี

เกีย่วข้องจดัอบรมสมัมนาคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านจดัเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่าย

กองทุนหมู่บ้านในระดับต่างๆ	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร

จัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อไปสู่ระยะท่ีสามคือ	 ระยะการสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืน	ในปี	พ.ศ.	2555	และปี	พ.ศ.	2556	

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้

ประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านโดยออกเป็น	3	ระดับ	คือ	

	 1.	 ระดับ	AAA		หมายถึง	ระดับศักยภาพสูง		

	 2.	 ระดับ	AA		 หมายถึง	ระดับศักยภาพปานกลาง	

	 3.	 ระดับ	A		 หมายถึง	ระดับศักยภาพต�่า	

	 ซ่ึงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีผลการประเมิน	

อยู่ในระดับ	AAA	เมื่อปี	พ.ศ.	2555	รัฐบาล	ได้จัดสรรเงินทุน

เพิ่มให้กับกองทุนๆ	ละ	100,000	บาท	ส�าหรับผลการประเมิน

ศักยภาพกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง	 ในเขตอ�าเภอ

ประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 (กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองอ�าเภอประจันตคาม,	2556)	มีดังนี้	

ตำรำง 1		ผลการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี

ระดับการประเมินกองทุนหมู่บ้าน	 ปี		2555	 ปี		2556

	 	 จ�านวน	(กองทุน)	 จ�านวน	(กองทุน)

ระดับ	AAA	 	 32	 45

ระดับ	AA	 	 40	 38

ระดับ	A	 	 33	 22

รวม	 	 105	 105

ที่มา:	ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอประจันตคาม.	2556.
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	 จากข้อมูลผลการประเมินกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวจะ

เห็นได้ว่ากองทุนหมู่บ้านมีระดับศักยภาพ	ที่แตกต่างกัน	และ

ถ้าหากเปรียบเทียบกับผลการประเมินระหว่างปี	 พ.ศ.	 2555	

และปี	พ.ศ.	2556	ดเูสมอืนว่ากองทนุหมูบ้่านมศีกัยภาพในการ

บริหารจัดการลดลงหรืออาจจะตีความได้ว่า	 คณะกรรมการ

กองทนุหมูบ้่าน	มคีวามสามารถในการบรหิารจัดการลดลงหรอื

อีกนัยหนึ่งก็คือ	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่มีประสิทธิภาพลดลง	 แต่ทั้งนี้ในข้อเท็จจริง											

ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกนัได้ทัง้หมด	เนือ่งจากตวัชีวั้ดในปี	2555	

และ	2556	มคีวามแตกต่างกนัในบางส่วนและวธิกีารเกบ็ข้อมลู	

เพือ่การประเมนิกม็คีวามแตกต่างกนัและทีเ่หน็ชดัอกีประการ

ก็คือ	 จ�านวนกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับศักยภาพสูงในปี	 2555	

เมื่อประเมินในปี	 2556	 มีระดับผลการประเมินเพิ่มขึ้นเป็น

จ�านวนมากจากเดิม	จ�านวน	32	กองทุน	เพิ่มขึ้นเป็น	จ�านวน	

45	กองทนุ	คดิเป็นร้อยละ	86.96	ส่วนกองทนุหมูบ้่านส่วนใหญ่

จะมีศักยภาพในระดับปานกลางและปรากฏว่าในปี	 2547												

มีกองทุนที่มีศักยภาพต�่าจ�านวนถึง	17	กองทุน	คิดเป็นร้อยละ	

17.53	 ซ่ึงหากดูจากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นจะเห็น									

ได้ว่า	 มีกองทุนหมู่บ้านจ�านวนมากที่สมควรจะต้องได้รับการ

เพิ่มศักยภาพ	และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องได้รับ

การส่งเสริมพัฒนาให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	ซึ่งหลังจาก	

ปี	พ.ศ.	2547	จนถงึปัจจุบนักองทนุหมูบ้่านอ�าเภอประจนัตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี	ยังไม่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงาน

	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2556	 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ

ติดตามการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	จังหวัด

ปราจีนบุรี	 ได้แต่งต้ังคณะท�างานติดตามและสนับสนุนการ

ด�าเนินงานกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด													

ท�าหน้าที่ติดตาม/สนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน										

ในทุกอ�าเภอของจังหวัดปราจีนบุรี	 ผลจากการติดตาม/

สนับสนุนพบว่า	มปัีญหา/อปุสรรคในการด�าเนนิงานทัง้ในด้าน

คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและด้านสมาชกิกองทนุหมูบ้่าน	

กล่าวคือ	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางแห่งไม่ได้บริหาร

จัดการในรูปคณะกรรมการ	 แต่ด�าเนินการเฉพาะประธาน

เลขานุการและเหรัญญิก	 บางกองทุนด�าเนินการคนเดียวไม่มี

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหรือประชุมน้อยครั้ง	 ท�าให้

ขาดการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบความเคลื่อนไหว	

คณะกรรมการกองทุนขาดความรับผิดชอบ	 คณะกรรมการ						

บางคนทุจริต/ยักยอกเงินกองทุนขาดความน่าเชื่อถือ	 อีกทั้ง					

ไม่ได้มีการจัดท�าบัญชีหรือปิดงบดุลหรือท�าแต่ไม่ถูกต้องเป็น

ปัจจบุนั	รวมทัง้มกีารปล่อยเงนิกูโ้ดยไม่ได้ตรวจสอบความเป็น

ไปได้ของโครงการท่ีสมาชิกขอกู้	 คณะกรรมการกองทุน											

เบือ่หน่ายต่อการทวงเงนิกูจ้ากสมาชิกทีผ่ดินดัและในส่วนของ

สมาชกิกองทนุบางแห่งขาดความร่วมมอืในการเข้าร่วมประชมุ

สามัญประจ�าปี	 การใช้เงินกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู	้						

การไม่ส่งคืนเงินกู ้ตามก�าหนดในสัญญาหรือไม่มาติดต่อ

กรรมการเพื่อขอผ่อนผัน/ประนอมหนี้	 บางแห่งยังรวมตัวกัน

ไม่ส่งใช้คืนเงินกู้กองทุนหรือร่วมกับคณะกรรมการบางคน

ปล่อยข่าวว่า	เป็นเงินที่รัฐบาลให้ฟรีไม่ต้องส่งคืน	เป็นต้น	

	 ในปี	พ.ศ.	 2556	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง	 มีความ														

แตกต่างกัน	 บางกองทุนมีผลการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับด	ี								

บางกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง	 และบางกองทุนมีผลการ

ปฏบิตังิานไม่ดต้ีองมกีารปรบัปรงุพฒันา	ส่วนจะมสีาเหตปัุจจยั

อะไรบ้างที่ส ่งผลให้คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้านมีการ							

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกันนั้น	 เป็นสิ่งที่น่าสนใจ	

ควรแก่การศึกษาเป็นอย่างยิง่	เนือ่งจากการด�าเนนิงานกองทนุ

หมู่บ้านนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนจ�านวนมาก								

ซ่ึงถ้าหากทราบสาเหตุปัจจัยก็จะท�าให้หน่วยงานหรือผู้ที่

เก่ียวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูล	 เพื่อหาวิธีการป้องกันมิให้เกิด

ปัญหาในการด�าเนนิงานหรอืใช้ในการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพ

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	 เพ่ือให้มีการปฏิบัติงาน												

ตามบทบาทหน้าที่อย ่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุ																	

ตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของโครงการกองทุนหมู่บ้าน								

ต่อไป	

	 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ							

จะศึกษาปัจจัยด้านการด�าเนินงาน	และปัจจัยด้านหลักธรรมา	

ภิบาลท่ีส ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี	 เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี	้

ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันหรือลดการเกิดปัญหา	 ในการ

ด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและใช้เป็นแนวทางในการเพิ่ม

ศักยภาพให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	

เพื่อให้การด�าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	ประสบ

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และปรัชญาของกองทุนหมู่บ้าน		

และชุมชนเมือง	 	 เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน

ต่อไป	
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน					

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	 และชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน										

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	 และชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 3.	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส ่งผล											

ต ่อการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ														

คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ทราบระดับป ัจจัยที่ส ่งผลต ่อการปฏิบัติงาน													

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 เพื่อน�าไป

ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านได้ตรงกับข้อเท็จจริง

	 2.	 ทราบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ									

คณะกรรมการกองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อน�าข้อมูลไปปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

	 3.	 ทราบถึงความสัมพันธ ์ระหว่างปัจจัยที่ส ่งผล													

ต่อประสทิธภิาพการปฏบิติังานกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี		

	 4.	 สามารถน�าข้อมลูจากการศึกษาวจัิยเสนอหน่วยงาน

และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการด�าเนินงาน

กองทุนหมู ่บ้าน	 เพ่ือไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหรือเพิ่ม

ศักยภาพ	 แก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ	

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป	

	 5.	 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสามารถน�าข้อค้นพบจากงาน

วจิยัไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร	และประชาชน	เพือ่ให้สามารถ

สนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง												

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 สมาชิก							

กองทนุหมูบ้่าน	อ�าเภอประจันตคาม	จงัหวดัปราจีนบุร	ีจ�านวน	

11,432	 คน	 น�ามาก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 ยามาเน่	

(Yamane,	1967)	ได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	386	คน	

	 เครื่องมือที่ ใช ้ ในการเก็บรวบรวมข ้อมูล	 ได ้แก	่

แบบสอบถาม	ซึ่งแบ่งออกเป็น	4	ตอน	ดังนี้		

	 ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น

แบบตรวจสอบรายการ	(Check	List)	มีรายละเอียดประกอบ

ด้วย	เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	และระยะเวลาการเป็นสมาชิก

กองทุนหมู่บ้าน	

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	

อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	2	ปัจจัย	ประกอบด้วย	

ปัจจัยด้านการด�าเนินงาน	ได้แก่	ด้านการบริหารจัดการ	ด้าน

การเสรมิสร้างความเข้มแขง็	ด้านผลการด�าเนนิงาน	และปัจจยั

ด้านหลักธรรมาภิบาล	 ได้แก่	 หลักนิติธรรม	 หลักคุณธรรม							

หลักความโปร่งใส	 หลักการมีส่วนร่วม	 หลักความรับผิดชอบ	

และหลักความคุ้มค่า	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อค�าถาม	 จ�านวน													

44	ข้อ		

	 ตอนที่	3	แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	

อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	5	ด้าน	คือ	ด้านการให้	

บริการอย่างเสมอภาค	ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา	ด้านการ

ให้	บริการอย่างเพียงพอ	ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	และ

ด้านการให้	 บริการอย่างก้าวหน้า	 ซ่ึงประกอบด้วยข้อค�าถาม	

จ�านวน	25	ข้อ	ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ		

	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	

ต�าบลศาลาล�าดวน	 อ�าเภอเมืองสระแก้ว	 จังหวัดสระแก้ว														

ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 แล้ว									

น�ามาหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าของความเชื่อมั่นที่ระดับ	.94	

	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง	 โดยได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนมา									

386	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100

	 สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับข้อมลูส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	เพศ	อายุ	ระดบัการศกึษา	และ

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	 วิเคราะห์ข้อมูล							

โดยการหาค่าร้อยละ	

	 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอ

ประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยหาค่าเฉลี่ย	 (X)	 และ												

ค่าเฉลีย่เบีย่งเบนมาตรฐาน	(S.D.)	การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบั

ประสทิธภิาพการปฏบิติังานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน



159   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559)NRRU Community Research Journal Vol.10 No.3 (September - December 2016)

และชมุชนเมอืง	อ�าเภอประจนัตคาม	จงัหวดัปราจนีบรุ	ีโดยหา

ค่าเฉลี่ย	(X)	และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	และการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียรสัน	(Pearson’s	coefficient	correlation)		

ผลกำรวิจัย 
	 1.	 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	 ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย	คดิเป็นร้อยละ	73.32	และ

ส่วนน้อยเป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	 26.68	 มีอายุระหว่าง	

41-60	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	44.56	รองลงมา	คือ	อายุ

ระหว่าง	 36-40	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 24.87	 ส่วนอายุต�่ากว่า												

29	 ปี	 มีน้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 4.66	 มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	30.56	รองลงมา	

คือ	 ระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น	 คิดเป็นร้อยละ	 26.42	

ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีน้อยที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 0.80	

ระยะเวลาการเป็นสมาชิกมากกว่า	 6	 ปี	 มากที่สุด	 คิดเป็น									

ร้อยละ	70.47	รองลงมา	คือ	ระยะเวลาการเป็นสมาชิก	5-6	ปี	

คิดเป็นร้อยละ	12.43	และระยะเวลาการเป็นสมาชิกน้อยกว่า	

1	ปี	คิดเป็นร้อยละ	2.85	

	 2.	 ความคิดเห็นระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง	2	ปัจจัย	

	 	 2.1	 ปัจจัยด้านการด�าเนินงาน	 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า	อยูใ่นระดับมากทัง้	3	ด้าน	โดยเรยีงค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย	 3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 ด้านการบริหารจัดการ									

ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.00	 รองลงมา	 คือ	 ด้านผลการด�าเนินงาน								

ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 3.99	 และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง								

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.98	

	 	 2.2	 ปัจจัยด้านหลกัธรรมาภบิาลพบว่า	อยูใ่นระดบั

มากทัง้	6	ด้าน	โดยเรียงค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	3	อนัดบัแรก	

ได้แก่	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 ค่าเฉล่ียเท่ากับ	 4.14															

รองลงมา	 คือ	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.06									

ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.02	 และด้านหลัก

ความโปร่งใส	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.99	

	 3.	 ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	 อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัด

ปราจีนบุรี	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า	อยู่ในระดับมากทั้ง	5	ด้าน	โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย	ได้แก่	ด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค	ค่าเฉลีย่เท่ากบั	

4.18	 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 4.10	

ด้านการให้บรกิารอย่างเพยีงพอ	ค่าเฉลีย่เท่ากบั	4.06	ด้านการ

ให้บริการอย่างก้าวหน้า	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	4.01	และด้านการให้

บริการอย่างต่อเนื่อง	ค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.99	ตามล�าดับ	

	 4.	 ผลความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏบิตัิ

งานกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกองทนุ

หมูบ้่านและชมุชนเมอืง	อ�าเภอประจนัตคาม	จงัหวัดปราจนีบรุี	

พบว่า	ปัจจัยด้านการด�าเนนิงานมคีวามสมัพนัธ์ทางลบในระดบั

ต�่ากับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน

หมูบ้่านและชมุชนเมอืง	อ�าเภอประจนัตคาม	จงัหวัดปราจนีบรุี	

โดยภาพรวม	 (Y)	 อย ่างไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิติ 	 โดย																														

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 -.055	 เมื่อพิจารณาเป็น									

รายด้านพบว่า	อยูใ่นระดบัความสัมพนัธ์ต�า่ทกุด้าน	เรยีงล�าดบั

จากสูงไปหาต�่า	 ดังนี้	 ล�าดับท่ี	 1	 ด้านการเสริมสร้างความ										

เข้มแขง็	(Sb
1
)	มค่ีาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์สงูทีส่ดุเท่ากบั	-.019	

ล�าดับท่ี	 2	 ด้านการบริหารจัดการ	 (Sa
1
)	 มีค่าสัมประสิทธิ์											

สหสัมพันธ์เท่ากับ	-.026	ส่วนข้อที่มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ต�่า

ที่สุด	ได้แก่	ด้านผลการด�าเนินงาน	(Sc
1
)	มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์เท่ากับ	-.121	และพบว่า	ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล

ทุกด้านมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ากับประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอ

ประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 โดยภาพรวม	 (Y)	 อย่างไม่ม	ี							

นัยส�าคัญทางสถิติ	โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.009	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 อยู่ในระดับความสัมพันธ์ต�่า

ทุกด้าน	เรียงล�าดับจากสูงไปหาต�่า	ดังนี้	ล�าดับที่	1	ด้านหลัก

ความรับผิดชอบ	 (X
25
)	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงท่ีสุด

เท่ากับ	 .038	 ล�าดับที่	 2	 ด้านหลักความคุ้มค่า	 (X
26
)	 มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.007	และล�าดับที่	3	ด้านหลัก

คุณธรรม	 (X
22
)	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	 .006										

ส่วนข้อท่ีมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าท่ีสุด	 ได้แก่	 ด้าน									

หลักการมีส ่วนร ่วม	 (X
24
)	 มีค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์														

เท่ากับ	-.121	

อภิปรำยผล 
	 ระดับป ัจจัยท่ีส ่งผลต ่อการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	

จังหวัดปราจีนบุรี
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 ปัจจัยด้ำนกำรด�ำเนินงำน 

	 1.	 ด้านการบริหารจัดการ	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ท้ังนี้เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีการบริหารงานตามระเบียบ

ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง														

มโีครงสร้างการปฏิบตังิานอย่างชดัเจน	คณะกรรมการปฏบิตังิาน		

ตามแผนปฏิบัติงานประจ�าปี	 และมีการตรวจสอบภายในโดย

การแต่งต้ังสมาชกิเป็นผูต้รวจสอบ	ซึง่สอดคล้องกบั	เยาวลักษณ์	

แถมศิริ	 (2553,	 น.	 97)	 ได้ศึกษาการบริหารจัดการกองทุน

หมู ่บ ้านในเขตต�าบลหัวขวาง	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	 พบว่า	 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็น						

เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู ่บ้านโดยรวมอยู ่ใน								

ระดับมาก	

	 2.	 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านมีการจัดให้คณะ

กรรมการและสมาชิกได้ศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก

กองทุนหมู่บ้านอื่นที่ประสบความส�าเร็จ	 และน�ามาพัฒนา

กองทุน	 มีการจัดเก็บเอกสารโดยลักษณะงานมีระบบชัดเจน	

ซึ่งสอดคล้องกับ	 อรสา	 หน่อปัน	 (2554)	 ได้ศึกษาการสร้าง	

ความเข้มแข็งด้านการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	

กรณีศึกษา	กองทุนหมู่บ้านแม่ก๊ะ	หมู่	8	และกองทุนหมู่บ้าน

แม่ข้อน	หมู	่4	อ�าเภอเชยีงดาว	จงัหวดัเชยีงใหม่	พบว่า	กองทนุ

จะต้องมลัีกษณะ	13	ประการ	ได้แก่	การยดึหลกัการจดัการให้

เป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน	 การมีส่วนร่วมของ

สมาชิก	การใช้เวทีประชาคม	มีระเบียบ	ข้อบังคับ	หลักเกณฑ์

เหมาะกับสภาพชุมชน	 ผู้น�ามีคุณภาพและได้รับการพัฒนา									

มีการสร้างผู้น�ารุ ่นใหม่ทดแทน	 ใช้ต้นทุนทางสังคมอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 มีแผนงาน/โครงการ	 มีการจัดกระบวนการ							

เรยีนรู	้ระบบการเงนิ	และบญัชถีกูต้อง	ตรวจสอบได้	มเีครือข่าย							

มีการติดตาม	ประเมินผล	และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์			

	 3.	 ด้านผลการด�าเนินงาน	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ท้ังนี้เน่ืองจากกองทุนมีระบบควบคุมป้องกันทางการเงิน	

สมาชิกกองทุนได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงิน	 โดยน�าเงินไป

ประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้	 คณะกรรมการมีการติดตาม		

ให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกหลังจากกู ้ยืมเงิน	 และช�าระหนี	้															

ซึ่งสอดคล้องกับ	 กาญจนา	 สวัสดี	 (2554)	 ได้ศึกษาเรื่อง

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน	 ต�าบล

ล�าพูน	 อ�าเภอบ้านนาสาร	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 พบว่า	

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู ่ในระดับมากทุกด้าน										

เรียงตามล�าดับดังนี้	 กลุ่มเป้าหมาย	 ด้านการติดตามผลการ

ด�าเนินงาน	 ด้านการด�าเนินงาน	 ด้านการจัดเก็บข้อมูล													

ตามล�าดบั	กองทนุได้ส�ารวจข้อมลูการเป็นสมาชกิภาพกองทุน

อื่นที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน	 จัดเก็บข้อมูลของสมาชิกกองทุน

หมูบ้่านอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจบุนั	ส�ารวจข้อมลูการเป็น

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง	 รับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิก	 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง											

การบริหารกองทุน	 และส�ารวจจัดเก็บข้อมูลประกอบอาชีพ	

ของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อน�าไปใช้ในการบริหารกองทุนให้

มีประสิทธิภาพ	

 ปัจจัยด้ำนหลักธรรมำภิบำล 

	 1.	 ด้านหลักนิติธรรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้

เนื่องจากกองทุนน�าระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง						

มาเป็นแนวทางในการบรหิารกองทนุหมูบ้่านเป็นไปด้วยความ

เท่ียงธรรม	ปฏบัิติหน้าท่ีเป็นไปตามประกาศ	ระเบียบ	ข้อบังคบั	

หรือค�าสั่ง	 ที่ก�าหนดไว้มีการติดประกาศ	 และแจ้งข้อมูล												

เกี่ยวกับการให้บริการอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์	เช่น	ขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการให้บริการ	ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส�านักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีด	ี											

ที่ได้ระบุว่าหลักนิติธรรม	ได้แก่	การตรากฎหมาย	กฎข้อบังคับ

ต่างๆ	 ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม	 และ

สังคมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎข้อบังคับเหล่านั้น										

โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ�าเภอใจ

หรืออ�านาจของตัวบุคคล	 สอดคล้องกับ	 พยุงศักดิ์	 ใจตรง	

(2555)	 ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ										

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	

อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	กองทุนมีการวางระเบียบ	

กฎเกณฑ์การกู้ยืมของสมาชิกที่ชัดเจน	 และมีการก�าหนด

เงื่อนไขประเภทการกู้ยืมวงเงินการกู้ยืมของสมาชิกที่ชัดเจน	

	 2.	 ด้านหลักคุณธรรม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้

เนือ่งจากคณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านมกีารพจิารณาเงนิกูย้มื

ให้แก่สมาชิกหรือกองทุนตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	และเงื่อนไข

ทีค่ณะกรรมการก�าหนด	คณะกรรมการกองทุนหมูบ้่านมคีวาม

ซ่ือสัตย์สุจริต	 ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมต่อการบริหาร

กองทุน	 และคณะกรรมการกองทุนปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง					

ทีด่แีก่สมาชิกกองทนุหมูบ้่าน	สอดคล้องตามหลกัธรรมาภบิาล

ของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ						

บ้านเมืองและสังคมที่ดี	ระบุว่าหลักคุณธรรม	ได้แก่	การยึดมั่น

ในความถูกต้องดีงาม	 โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ	
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หลกัน้ีในการปฏิบติัหน้าทีใ่ห้เป็นตัวอย่างแก่สงัคม	และส่งเสริม

สนบัสนนุให้ประชาชนพฒันาตนเองไปพร้อมกนั	เพือ่คนไทยมี

ความซื่อสัตย์	 จริงใจ	 ขยัน	 อดทน	 มีระเบียบวินัย	 ประกอบ

วิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�าชาติ	 สอดคล้องกับ	 นิธินันท์		

จันทน์เอียด	(2556)	ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล

การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 จ�ากัด	 กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จ�ากัด	 พบว่า	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน								

ยึดมั่นในความถูกต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็ม

ความสามารถด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 เสมอภาค	 ประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	และมีคุณธรรม	

	 3.	 ด้านหลกัความโปร่งใส	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	ท้ังนี้

เน่ืองจากการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูล	

ให้สมาชิกกองทุนทราบ	 เช่น	 ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูล						

งบการเงิน	กระบวนการท�างานเปิดเผยตรงไปตรงมา	พร้อมที่

จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบตลอดเวลา	ข้อมลูทีเ่ผยแพร่ต่อ

สาธารณชนมีความถกูต้องตรงตามความเป็นจริง	มกีารประกาศ

ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรับทราบเก่ียวกับสิทธิในการได้รับ

สวัสดิการต่างๆ	 เปิดโอกาสให้สมาชิกติดตามตรวจสอบการ

บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	สอดคล้องตาม

หลักธรรมาภิบาลของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมท่ีดี	ระบวุ่า	หลกัความโปร่งใส	

ได้แก่	 การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาต	ิ							

โดยปรับปรุงกลไกการท�างานขององค์การในทุกวงการให้มี

ความโปร่งใส	 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน

ระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึ้น	 เร่งรัดการก่อตั้ง

องค์การภาคสงัคมทีร่ฐัธรรมนูญก�าหนดไว้ให้ครบถ้วน	เช่น	สภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 องค์การอิสระด้าน											

สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ซึ่งเมื่อมีการส่งเสริมการรวมตัวของ

ประชาชนเป็นองค์การต่างๆ	ทั้งทางเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	

ชุมชนท้องถิ่น	 และชุมชนอื่นๆ	 ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ก่อให้

เกิดการคานและถ่วงดุลอ�านาจของรัฐ	สอดคล้องกับ	พยุงศักดิ์	

ใจตรง	(2555)	ได้ศึกษาความคิดเหน็ของสมาชกิกองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมืองต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง	

อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 พบว่า	 กองทุนมีการประกาศ								

ขั้นตอนที่จะติดต่อการกู้ยืมให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจน	 และ

กองทนุมกีารประกาศฐานะทางการเงินของกองทนุเปิดเผยและ

พอเพียง	

	 4.	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ทัง้นีเ้นือ่งจากกองทนุหมูบ้่านมกีารเปิดโอกาสให้สมาชกิกองทนุ

ได้ตดิตามตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการกองทนุ

หมู่บ้าน	 มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลัก

ฉนัทามต	ิมกีารรบัฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากสมาชกิ

กองทนุหมูบ้่านและน�าไปปรบัปรงุการด�าเนนิงาน	มกีารประชุม

ติดตามการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	 สอดคล้องตาม																	

หลักธรรมาภิบาลของระเบียบส�านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี	 ระบุว่าหลักการมี												

ส่วนร่วม	ได้แก่	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมรบัรู	้และ

เสนอแนะความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส�าคัญของประเทศ	

ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น	 การไต่สวนสาธารณะ	 ประชา

พิจารณ์	 การแสดงประชามติอื่นๆ	 สอดคล้องกับนิธินันท	์						

จันทร์เอียด	(2556)	ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผล

การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	 จ�ากัด	 กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 จ�ากัด	พบว่า	 สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วน

ร่วมในการด�าเนินงานของสหกรณ์ในทุกข้ันตอน	 ให้ความรู้					

เรื่องต่างๆ	แก่สมาชิก	

	 5.	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	

ทัง้นีเ้นือ่งจากคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านตระหนักในหน้าที่

และศกัยภาพของตนเอง	มคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิติัหน้าท่ี

ท่ีได ้รับมอบหมาย	 มีการก�ากับติดตามประเมินผลการ										

ปฏิบัติงาน	 ปฏิบัติหน้าที่และผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย														

ที่ก�าหนดไว้	 สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของระเบียบ	

ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมที่ดี	ระบุว่าหลักความรับผิดชอบ	ได้แก่	การตระหนักใน

สิทธิหน้าที่	ความส�านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม	การใส่ใจ

ในปัญหาสาธารณะของบ้านเมอืง	และกระตือรอืร้นในการแก้ไข

ปัญหา	 ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ	

ความกล้าทีจ่ะยอมรบัผลจากการกระท�าของตน	สอดคล้องกบั	

พยุงศักดิ์	 ใจตรง	 (2555)	 ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิก

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อการปฏิบัติงานตามหลักธร

รมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาล

นครแหลมฉบัง	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	พบว่า	กองทุนมี

การก�าหนดงานให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนและเหมาะสม	 และ

กองทุนมีการก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน	
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	 6.	 ด้านหลักความคุ้มค่าโดยรวมอยู ่ในระดับมาก									

ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนมีความรู้ความสามารถ

เหมาะกับหน้าทีร่บัผดิชอบ	การบรหิารงานของคณะกรรมการ

กองทนุหมูบ้่านมปีระสทิธภิาพ	รวดเรว็	และค�านงึถงึประโยชน์

ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	 กองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุม

ภายในทีด่	ีมกีารจัดระบบสวสัดิการทีเ่หมาะสม	และสอดคล้อง

กับความต้องการของสมาชิกกองทุนหมู ่บ ้าน	 มีการน�า

เทคโนโลยีอุปกรณ์อื่นๆ	 มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย	 หรือต้นทุนใน

การให้บริการ	 สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลของระเบียบ

ส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่รีะบุ

ว่าหลักความคุ ้มค่า	 ได้แก่	 การบริหารจัดการและการใช้

ทรัพยากรที่จ�ากัด	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม	โดย

รณรงค์ให้คนไทย	มคีวามประหยดัใช้ของอย่างคุ้มค่า	สร้างสรรค์

สนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพสามารถแข่งขนัได้ในเวทโีลกและ

รักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน	 สอดคล้อง

กบั	ด�ารง		มากระจนั	(2549)	พบว่า	วธิกีารจ่ายเงนิให้แก่สมาชิก

กองทุน	 ก�าหนดให้โอนเงินจากบัญชีฝากธนาคารของกองทุน

หมู่บ้านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหน้ีโดยตรงท�าให้ผู้กู	้

ได้รบัเงนิเตม็จ�านวนทีข่อกู	้และมคีวามรวดเรว็ทนัต่อการน�าไป

ใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพ	เป็นการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้

ให้เกิดความคุ้มค่า	

 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

กองทนุหมูบ้่ำนและชมุชนเมอืง อ�ำเภอประจนัตคำม จังหวดั

ปรำจีนบุรี 

	 1.	 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการกองทุนให้บริการแก่

สมาชิกกองทุนทุกคนโดยใช้ระเบียบ	 กฎหมายเดียวกันให้

บริการแก่สมาชิกอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ให้บริการ

ตามล�าดบัก่อนหลัง	ไม่เลอืกปฏบิติั	ให้บรกิารด้วยความยิม้แย้ม

แจ่มใส	 สอดคล้องกับ	 เมธาพัฒน์	 หงษ์ภูมี	 (2557)	 ได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 พบว่า

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานด้านการให้บรกิารอย่างเสมอภาค

อยู่ในระดับมาก	 พนักงานเทศบาลให้บริการแก่ประชาชน									

ทุกคนที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยความเต็มใจ	 ใช้กิริยาวาจา	

ที่สุภาพ	 อ่อนน้อม	 	 ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนด้วยความ

เสมอภาค	 โดยใช้ระเบียบกฎหมายเดียวกัน	 และไม่แบ่งแยก

เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	ฐานะ	และถิ่นก�าเนิด	

	 2.	 ด ้านการให้บริการที่ตรงเวลา	 โดยรวมอยู ่ใน									

ระดับมาก	 ท้ังนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู ่บ้าน							

ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ลดระยะ

เวลาในการปฏบิตังิาน	ให้บรกิารสะดวก	รวดเรว็	คณะกรรมการ

ให้บริการสมาชิกตามล�าดับก่อนหลัง	 มีขั้นตอนการให้บริการ

ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน	 มีการจัดผังข้ันตอนระยะเวลาในการ									

ปฏิบัติงานไว้อย่างแน่นอน	 สอดคล้องกับเมธาพัฒน์	 หงษ์ภูมี	

(2557)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	 พบว่า	 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการให้

บริการที่ตรงเวลาอยู ่ในระดับมาก	 พนักงานให้บริการแก่

ประชาชน	โดยยึดหลกัของการปฏิบตังิานให้แลว้เสร็จสมบรูณ์

และตรงเวลาเป็นส�าคัญ	 ลดระยะเวลา	 ลดข้ันตอนในการ						

ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการแก่

ประชาชน	พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนการ

ด�าเนินงานที่หน่วยงานก�าหนดไว้	

	 3.	 ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 ท้ังนี้เนื่องส�านักงานกองทุนมีอุปกรณ์	 เครื่องมือ	

เอกสารการขอใช้บริการเพียงพอต่อจ�านวนสมาชิก	 มีการ								

แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของกองทุนอย่างทั่วถึง	สอดคล้องกับ		

เมธาพัฒน์	 หงษ์ภูมี	 (2557)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา	 พบว่า	 ประสิทธิภาพการ								

ปฏิบัติงาน	 ด้านการให้บริการอย่างพอเพียง	 อยู่ในระดับมาก	

พนักงานจัดเตรียมท่ีนั่งเพียงพอ	 และสะอาดเพื่อไว้บริการแก่

ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ	พนกังานเทศบาลมกีารจดัเตรยีม

ความพร้อมให้บริการส�าหรับประชาชน	 เช่น	 จัดให้มีป้าย							

แสดงข้ันตอนและระยะเวลาการเข้ารับบริการอย่างชัดเจน														

เตรียมค�าร้องแบบฟอร์มการรับบริการต่างๆ	 และมีตัวอย่าง

กรอกค�าร้อง	 มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการหลากหลาย					

ช่องทาง	 พนักงานเทศบาลให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ	

ขอรบับรกิารในเรือ่งเดยีวกนั	จ�านวนหลายคนในคราวเดยีวกนั

ได้อย่างเหมาะสม	

	 4.	 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 โดยรวมอยู่ใน	

ระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลการให้บริการหลาย								

ช่องทาง	และสามารถติดต่อซักถามต่างๆ	จากคณะกรรมการ

กองทนุได้ตลอดเวลา	คณะกรรมการให้บริการแก่สมาชกิอย่าง

ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ	 มีการติดต่อประสานงานแก่สมาชิก										
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โดยแนะน�าสมาชิกหลังจากกู ้เงินกองทุน	 สอดคล้องกับ												

เมธาพัฒน์	 หงษ์ภูมี	 (2557)	 ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

สมรรถนะหลักกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	ประสิทธิภาพด้านการให้

บริการอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก	 พนักงานให้บริการแก่

ประชาชนทุกครั้งด้วยความเต็มใจแม้จะเป็นช่วงนอกเวลา

ราชการก็ตาม	 โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและราชการ		

เป็นหลัก	 พนักงานปฏิบัติราชการตามวันเวลาราชการอย่าง

สม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	และปฏิบัตงิานตามค�าสัง่ผูบ้งัคบับัญชา

นอกเหนือจากงานในหน้าที่	

	 5.	 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการ

ศึกษาดูงานจากกองทุนหมู่บ้านอื่นที่ประสบความส�าเร็จ	 และ

น�ามาพัฒนา	 คณะกรรมการกองทุนมีการก�าหนดเป้าหมาย						

การท�างานเพื่อให้ผลงานมีประสิทธิภาพ	 คณะกรรมการให้

บรกิารครบถ้วน	ถกูต้อง	ตรงตามความต้องการของสมาชกิ	และ

มกีารอบรมแนะน�าอาชพีให้แก่สมาชกิ	สอดคล้องกับ	เมธาพัฒน์	

หงษ์ภูมี	(2557)	ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลัก

กบัประสทิธิภาพการปฏบิติังานของพนักงานเทศบาลในจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา	 พบว่า	 ประสิทธิภาพการให้บริการอย่างก้าวหน้า

อยูใ่นระดบัมาก	พนกังานศึกษาหาความรูเ้กีย่วกับงานในหน้าที่

อย่างต่อเน่ือง	พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏิบตังิานใน

หน้าทีม่ากขึน้โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม	พนักงานเทศบาลปฏบัิติ

ในหน้าทีข่องตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างถกูต้อง	พนกังาน

เทศบาลมกีารปรบัปรงุคุณภาพและผลการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ	

	 6.	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ

งานกบัประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกองทนุ

หมูบ้่านและชมุชนเมอืง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจนีบรุี	

พบว่า	 ปัจจัยด้านการด�าเนินงานมีความสัมพันธ์ทางลบ															

ในระดบัต�า่กบัประสทิธภิาพการปฏบิติังานของคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัด

ปราจนีบุร	ีด้านทีสู่งทีส่ดุได้แก่	ด้านการเสรมิสร้างความเข้มแข็ง	

รองลงมาด้านการบริหารจัดการ	 และด้านผลการด�าเนินงาน	

อย่างไม่มีระยะส�าคัญทางสถิติ	 และพบว่า	 ปัจจัยด้านหลัก											

ธรรมาภิบาลทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางลบ	 ในระดับต�่ากับ

ประสทิธิภาพการปฏบิติังานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	ด้านที่

สูงที่สุดได้แก่	 ด้านหลักความรับผิดชอบ	 รองลงมา	 ด้านหลัก

ความคุ ้มค ่า	 และด ้านหลักคุณธรรม	 ซึ่ งทั้ งสองป ัจจัย																									

ไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตั้งไว้	ทั้งนี้เนื่องจากสมาชิกกองทุน

หมู่บ้าน	 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น	 และ

ต�า่กว่ามธัยมศกึษาตอนต้น	จงึท�าให้ไม่เข้าใจการปฏบัิตงิานของ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
	 1.	 จากการศกึษาพบว่าปัจจยัทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ
ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	ปัจจัยด้านการด�าเนินงานอยู่
ในระดับมากทุกด้าน	 แต่ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งมี								
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรน�า
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนมาวิเคราะห์ปรับปรุง	และพัฒนาให้
กองทุนหมู่บ้านด�าเนินงาน	 โดยจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	ร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกกองทุน	และปัจจัย
ด้านหลักธรรมาภิบาลอยู ่ในระดับมากทุกด้านหลักความ
โปร่งใสมค่ีาเฉลีย่น้อยท่ีสดุ	ดงันัน้คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่าน	
ควรมีระบบงานและขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน	 การม	ี										
หลกัเกณฑ์ประเมนิหรอืการให้คณุให้โทษทีช่ดัเจน	การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา	 ความโปร่งใส											
จึงเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง	 และ
ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในกองทุน	
	 2.	 จากการศึกษาพบว่า	 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	 อ�าเภอ
ประจนัตคาม	จงัหวัดปราจนีบรุ	ีมปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัมาก
ทกุด้าน	แต่ด้านการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่งมค่ีาเฉลีย่น้อยทีสุ่ด	
ดังนั้น	คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรให้บริการแก่สมาชิก	
ตอบข้อซักถามต่างๆ	จนเสร็จสิ้นภารกิจ	ติดตาม	ประสานงาน
แก่สมาชิกหลังจากกู้ยืมเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง	
	 3.	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่ากับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	
อ�าเภอประจันตคาม	 จังหวัดปราจีนบุรี	 ท้ังสองปัจจัย	 ปัจจัย
ด้านการด�าเนินงาน	 พบว่า	 ด้านผลการด�าเนินงานมีค่าความ
สัมพันธ์ต�่าที่สุด	 ดังนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	 ควรท�า
กจิกรรมร่วมกบัสมาชกิกองทนุ	เพือ่ให้สมาชกิรูส้กึเป็นเจ้าของ
กองทุน	 สมาชิกกองทุนมีการช�าระหนี้ตรงตามเวลาที่ก�าหนด	
และสามารถสร้างอาชีพ	 สร้างรายได้จากการประกอบอาชีพ	
ปัจจัยด้านหลักธรรมาภิบาล	 พบว่า	 ด้านหลักการมีส่วนร่วม								
มีความสัมพันธ์ต�่าท่ีสุด	 ดังนั้น	 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ควรให้ทุกฝ่ายในชุมชน	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ	
วางแผน	ตดัสนิใจในการด�าเนนิงานกองทนุ	และรบัฟังความคดิ

เห็นจากสมาชิกกองทุน	
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 ข้อเสนอแนะกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง	อ�าเภอประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 2.	 ควรศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	อ�าเภอ

ประจันตคาม	จังหวัดปราจีนบุรี	

	 3.	 ควรศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

งานของคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	จงัหวดั

ปราจีนบุรี

	 4.	 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 และการวิจัยเชิง

ปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม	เพื่อให้ได้ข้อค้นพบเชิงลึก	และละเอียด

มากขึ้น	

	 5.	 ควรเพิ่มเติมขอบเขตการวิจัยให้มากขึ้น	และศึกษา

ตัวแปรอื่น	ๆ 	ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานกองทุน	เพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	
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