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จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาปัจจัย หรือองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการท่ีดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของจังหวัด
สมทุรสาคร รวมถึงผลส าเร็จของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทนุ
หมู่บ้านและชมุชนเมืองของส านกังานกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติ และ (2) เพ่ือสร้างข้อเสนอแนะ
ในการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารจดัการของกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมืองท่ีเหมาะสมกับบริบทของจงัหวดัสมุทรสาคร ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจยัเชิงผสม 
โดยรวบรวมข้อมูลจาก (1) ตวัแทนคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้ ให้ข้อมูลทัง้ในเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ และ (2) เจ้าหน้าท่ีของส านกังานพัฒนาชมุชนอ าเภอท่ีรับผิดชอบงานกองทนุหมู่บ้าน
และชมุชนเมืองเป็นผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1. ผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า (1) ปัจจยัหรือองค์ประกอบในการบริหารจดัการของกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมืองในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีด้านภาวะผู้น ามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ รองลงมาคือด้าน
โครงสร้าง ด้านวิธีการด าเนินงาน และด้านบุคลากร (2) การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้านความมีคุณธรรมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ 
ด้านความพอประมาณ ด้านความมีภูมิคุ้มกนัในตวั และด้านความมีเหตผุล และ (3) การด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีด้าน

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวชิาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ถนนมาลยัแมน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 73000 
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การบริหารจัดการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านผลการด าเนินงาน และด้านการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง  

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า (1) ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย คณะกรรมการ วิธีการด าเนินงาน เครือข่าย และ
ภาวะผู้น า (2) การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีการน าทัง้ 5 หลักการมาประยุกต์ใช้
แบบผสมผสานโดยเน้นท่ีความเหมาะสมกับบริบทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ (3) ผลการ
ด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองส่วนใหญ่ประสบผลส าเร็จในระดบัสูง (4) ปัญหาและอปุสรรคท่ี
พบคือ ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัญหาการเมืองท้องถ่ินท่ีท าให้ลูกหนีเ้ข้าใจผิด และไม่ช าระเงินคืน 
ปัญหาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปัญหาคณะกรรมการไม่ด าเนินการตามแนวทางท่ีส านกังาน
คณะกรรมการองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด  ปัญหาสมาชิก ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
ปัญหาจากระบบบญัชี และปัญหาจากระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของหมูบ้่าน 
 
ค ำส ำคัญ:  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง, การบริหารจดัการ 
 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the factor or component and the application of 
sufficiency economy philosophy concept of a good management process of the model of the 
Village and Urban Community Fund in Samut Sakhon province, including the achievement of the 
Village and Urban Community Fund according to the standard rules for management of the National 
Village and Urban Community Fund Office and 2) to create approaches for application of 
sufficiency economy  philosophy concept for pattern development of the Village and Urban 
Community Fund, which is compatible with the context of Samut Sakhon province. This study was 
mixed-method research, the data was collected from 1) the representatives of the Village and 
Urban Community Fund’s Committee for both of the quantitative and qualitative data and 2) the 
Community Development District officers who are responsible for the Village and Urban Community 
Fund for the qualitative data.  The results of the study were as follows: 

1. The quantitative results found that 1) the overall average for the factor or component of 
management process of the Village and Urban Community Fund was high. Considering in each 
issue found that the issue of Leadership was the highest average, the other next below issues were 
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the Structure, Procedure and Personnel 2) the overall average for the application of sufficiency 
economy philosophy concept was high. Considering in each issue found that the issue of Ethics 
was the highest average, the other next below issues were the Knowledge, Moderation, Self-
Immunity and Reasonableness and 3) the overall average for the operation according to the 
standard rules for management of the Village and Urban Community Fund was high. Considering in 
each issue found that the issue of Management was the highest average, the other next below 
issues were the Outcome and Strengthening. 

2. The qualitative results found that 1) the factors or components that affected to the 
achievement for the management process of the Village and Urban Community Fund consisted of 
the Committee, the Procedures, the Operation networking and the Leadership 2) the application of 
the sufficiency economy philosophy concept found that there is introducing the five principles for 
integrated application that is compatible with the context of the Village and Urban Community Fund 
3) the operation results of the Village and Urban Community Fund were mostly achieved in a high 
level 4) problems in the management of the Village and Urban Community Fund consisted of the 
economic crisis problem, the local political problem that made the debtor misunderstanding in 
reimbursement, the networking of the Village and Urban Community Fund problem, the problem of 
committee was failure to comply with the approach that was specified by the National Village and 
Urban Community Fund Office, the problem of members were unable to cooperate for the 
operation, the problem of accounting systems and the problem of rules of the Village and Urban 
Community Fund, which was inconsistent with the context of the village. 
 
Keywords:  Philosophy of Sufficiency Economy, Village and Urban Community Fund, 
Management  
 
บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555 -2559 ได้ถูกน ามาใช้เป็นแนวทาง
ส าคญัในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดบัฐานรากมีฐานคิดส าหรับการปฏิบัติตวัตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต เพ่ือส่งเสริมให้เกิดสงัคมท่ีเข้มแข็ง และมีการพฒันาท่ี
สมดลุทัง้ในด้านสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลตอ่การยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนไทยสู่ความ
อยู่ดีมีสุข สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น
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นโยบายของรัฐบาลท่ีสร้างเศรษฐกิจระดบัรากหญ้า และหลกัประกนัให้แก่ประชาชนในสงัคม โดยมุ่งแก้ปัญหา
ฐานรากของความยากจนให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศภายใต้แนวคิดลดคา่ใช้จ่าย สร้างรายได้ และ
สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้รัฐบาลมุ่งหวงัให้โครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมืองเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสงัคมฐาน
ราก รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชมุชนเมืองในด้านการเรียนรู้การสร้าง
และพัฒนาความคิดริเร่ิมและการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนอีกด้วย ทัง้นี ้ส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2544) กล่าวได้ว่า 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยให้ประชาชนในระดบัฐานรากในท้องถ่ินชนบทได้ใช้เป็นแหล่งเงินทุน
หมนุเวียน เพ่ือเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึน้ ทัง้ยงัเป็นการลดรายจ่าย และภาระหนีส้ินจากการเป็น
หนีน้อกระบบ รวมถึงชว่ยบรรเทาเหตฉุกุเฉินและความจ าเป็นเร่งดว่น ดงันัน้ โครงการกองทุนหมูบ้่านและชมุชน
เมืองจึงเป็นการสร้างกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแก่ประชาชนท่ีช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ
จดัระบบและบริหารจดัการเงินกองทุนฯ ของประชาชน รวมถึงช่วยเสริมสร้างกระบวนการพึ่งตนเองเพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง ซึง่จะชว่ยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในอนาคต 

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดท่ีมีความแตกต่าง และมีความหลากหลายของสภาพสังคม วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม โดยมีความซบัซ้อนสูงเน่ืองจากเป็นทัง้พืน้ท่ีเศรษฐกิจ และเป็นพืน้ท่ีเกษตร
ผสมปนเปกนั ดงัเห็นได้จากในพืน้ท่ีของอ าเภอเมืองสมทุรสาคร และอ าเภอกระทุ่มแบนบางสว่นจะเป็นพืน้ท่ีตัง้
ของโรงงานท่ีมีมากกว่า 4,000 แห่ง และมีแรงงานตา่งด้าวเข้ามาท างาน และอาศยัอยู่จ านวนมาก (ส านกังาน
จงัหวดัสมทุรสาคร, 2557) รวมถึงเป็นพืน้ท่ีติดตอ่กับกรุงเทพมหานคร มีถนนสายเศรษฐกิจท่ีส าคญัตดัผ่าน มี
สถานประกอบการจ านวนมาก จึงท าให้ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเร่งรีบ และอยู่แบบตวัใครตวัมนัใน
ลักษณะของสังคมเมืองมากขึน้ ท าให้คล้ายกับชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แต่ในขณะเดียวกัน 
สภาพสงัคม วิถีชีวิต ของประชาชนในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุม่แบนบางส่วน ยงัมีวิถีชีวิตท่ี เรียบ
ง่าย และมีความเอือ้อาทรกนัในระดบัสงู ซึ่งจากลกัษณะดงักล่าวได้สง่ผลให้การด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ในจงัหวัดสมุทรสาครมีสภาพปัญหาในหลายประการ โดยพบว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ของทัง้ 3 อ าเภอมีผลการด าเนินงานดงัตาราง 
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ตารางท่ี 1  ผลการด าเนินงานของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

อ าเภอ 
จ านวน
กองทุน 

จดทะเบียนนิติบุคคล เพิ่มทุนระยะที่ 2 เพิ่มทุนระยะที่ 3 
จดแล้ว คงเหลือ เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือ เพิ่มทุนแล้ว คงเหลือ 

เมืองสมทุรสาคร 147 134 13 118 16 50 84 
กระทุม่แบน 97 97 - 96 1 34 63 
บ้านแพ้ว 98 97 1 88 9 58 39 
รวม 342 328 14 302 26 142 186 

 

ที่มา : ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัสมทุรสาคร (2557) 

 
จากข้อมูลท าให้เห็นได้ว่าอ าเภอเมืองสมุทรสาครมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีไม่ประสบ

ผลส าเร็จในการด าเนินงานจ านวนมาก โดยมีกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองท่ีไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติ
บคุคลได้ มีจ านวนมากถึง 13 แหง่ รวมถึงไมส่ามารถเพิ่มทนุในระยะท่ี 2 ได้ จ านวน 13 แหง่ และไม่สามารถเพิ่ม
ทนุในระยะท่ี 3 ได้ จ านวน 84 แห่ง เน่ืองจากไมส่ามารถตรวจสอบและหาหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องได้ รวมถึงกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองบางแห่งยังคงมีหนีส้ินท่ียังไม่ได้ช าระเงินคืนตามสัญญาจ านวนมาก (หนีเ้สีย) ซึ่ง
ลกัษณะดงักล่าวได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเข้มแข็งในการพฒันาหมู่บ้านทัง้ในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัสมุทรสาคร, 2557) แต่อย่างไรก็ตามยังคงพบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองบางแห่งมีผลการด าเนินงานในระดบัดีเย่ียมโดยไม่มีหนีเ้สียค้างช าระ และสามารถต่อยอดจัดตัง้เป็น
สถาบนัการจัดการเงินทุนชุมชนได้ เช่น สถาบนัการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านกระซ้าขาว  สถาบนัการจัดการ
เงินทนุชมุชนต าบลแคราย สถาบนัการจดัการเงินทนุชมุชนบ้านคลองแค และสถาบนัการจดัการเงินทนุชุมชน
บ้านต้นคลองพาดหมอน เป็นต้น โดยกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองบางแหง่ยงัได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนั
การเงินอ่ืนๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน รวมถึงได้รับการสนับสนุน
โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ให้เป็นสถาบนัการเงินชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจงัหวดัสมทุรสาครอีกด้วย 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจว่า ท าไมกองทุนหมู่บ้านบางแห่งจึงมีผลการ
ด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัมากนกั ทัง้ท่ีมีบริบทของพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั
สมุทรสาครได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้กองทุนหมู่บ้านทุกแห่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการน าแนวคิดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ในการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
ให้กับประชาชนชาวไทยมานานกว่า 25 ปี (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
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เน่ืองมาจากพระราชด าริ, 2551) และเป็นปรัชญาท่ีเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้เพ่ือการด ารงวิถีชีวิตของ
ประชาชนทกุระดบั เพ่ือทนัสมยัตอ่การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ และสามารถด าเนินตอ่ไปได้อย่างมัน่คง ซึ่ง
ผลวิจยัท่ีได้จากการศกึษาครัง้นีจ้ะน าไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการก าหนดแนวทางในการพฒันาเศรษฐกิจ
ชมุชนของจงัหวดัสมทุรสาครอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจยัเร่ืองนีผู้้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบของจังหวดัสมุทรสาคร รวมถึง
ผลส าเร็จของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมืองของส านกังานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ 

2. เพ่ือสร้างข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริหารจดัการของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองท่ีเหมาะสมกบับริบทของจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม โดยน าวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผสมผสานกนัตามล าดบั ดงันี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
1.1 กลุ่มประชากรในการศึกษาครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือให้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์การ

วิจยั ซึ่งประกอบด้วย (1) ตวัแทนคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ซึ่งมีจ านวน 342 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเฉล่ียแห่งละ  12 
คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 4,104 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร) เป็นผู้ ให้ข้อมูลทัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ (2) เจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนา
ชมุชนอ าเภอท่ีรับผิดชอบงานกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองจ านวนทัง้สิน้ 3 คน เป็นผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

1.2 กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย (1) ผู้ ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ตวัแทนคณะกรรมการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้จากการค านวณด้วยสูตรของ Yamane (1973) ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 364 คน และ (2) ผู้ ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ คือ ตวัแทนคณะกรรมการของกองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมืองโดยคดัเลือกจากประธานและเลขานุการของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองท่ีเต็มใจให้ข้อมลู อ าเภอ
ละ 2 คน รวมจ านวน 6 คน และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่ีรับผิดชอบงานกองทุน
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หมู่บ้านและชุมชนเมืองอ าเภอละ 1 คน รวมจ านวน 3 คน ท าให้กลุ่มตวัอย่างท่ีให้ข้อมูลมีจ านวนทัง้สิน้ 9 
คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ตวัแปรต้น ประกอบด้วย 

2.11 ปัจจยัหรือองค์ประกอบในการบริหารจดัการของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
จ านวน 4 ตวัแปร ได้แก่ (1) โครงสร้าง (2) บคุลากร  (3) วิธีการด าเนินงาน และ (4) ภาวะผู้น า 

2.12 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 ตวัแปร ได้แก่ (1) ความ
พอประมาณ (2) ความมีเหตผุล (3) ความมีภมูิคุ้มกนัในตวั (4) ความรู้ และ (5) ความมีคณุธรรม 

2.2 ตัวแปรตาม ประกอบด้วยการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ านวน 3 ตวัแปร ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจดัการ (2) ด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และ (3) ด้านผลการด าเนินงาน 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้พัฒนาขึน้มาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 

ประกอบด้วย (1) แบบสอบถามส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ และ (2) แบบสมัภาษณ์ส าหรับการวิจัยเชิง
คณุภาพ โดยเคร่ืองมือดงักลา่วมีขัน้ตอนการสร้างและพฒันา ดงันี ้

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ พัฒนาขึน้มาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัหรือ
องค์ประกอบ และการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจดัการท่ีดีของ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองต้นแบบของจงัหวดัสมทุรสาคร  

3.1.1 แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการจ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพสมรส (4) ระดับการศึกษา (5) ความเก่ียวพันกับกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง และ (6) ประสบการณ์ในการด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง สว่นท่ี 
2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน  4 ตัวแปร 
ประกอบด้วย (1) โครงสร้าง (2) บุคลากร  (3) วิธีการด าเนินงาน และ (4) ภาวะผู้ น า ส่วนท่ี 3 การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 5 ตวัแปร ประกอบด้วย (1) ความพอประมาณ (2) 
ความมีเหตผุล (3) ความมีภูมิคุ้มกันในตวั (4) ความรู้ และ (5) ความมีคณุธรรม ส่วนท่ี 4 การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง จ านวน 3 ตวัแปร ประกอบด้วย (1) 
ด้านการบริหารจดัการ (2) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ (3) ด้านผลการด าเนินงาน และ ส่วนท่ี 5 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดให้ตวัแปรท่ีใช้ในแบบสอบถามทัง้ในส่วนท่ี 2-4
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เป็นตวัแปรชนิดอตัราส่วน โดยแบ่งเป็น 5 ระดบัตามเกณฑ์วดัของ Likert (1967) โดยเรียงล าดบัการให้ค่า
จากน้อยไปมาก ดงันี ้(1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากท่ีสดุ 

3.1.2 ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร รายงาน 
หนงัสือสั่งการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการพูดคยุกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องในประเด็น
การวิจัย และเม่ือได้รับข้อมูลมากเพียงพอจึงน ามาสร้างแบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามดงักล่าว
เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือรับข้อแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

3.1.3 การวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวแทน
คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจงัหวดันครปฐม ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกันส าหรับ
ทดสอบแบบสอบถาม จ านวน 30 คน และน าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าความเท่ียงด้วยสูตร Cronbach Alpha 
Coefficient (Cronbach, 1951) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.898 และด าเนินการน าแบบสอบถามไป
เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพพฒันาขึน้มาเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ (1) ผลการ
ด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง (2) ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีส่งผลตอ่การบริหารจดัการของ
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองให้ประสบความส าเร็จตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจดัการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง (4) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ (5) ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยผู้ วิจัยได้ร่างแบบ
สมัภาษณ์ และเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือรับข้อแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.68 มีช่วงอายุระหว่าง 51 -60 ปี 

ร้อยละ 42.03 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 73.63 มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 75.27 มี
ความเก่ียวพนักับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในฐานะประธานหรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ร้อยละ 57.42 และมีประสบการณ์ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยเฉล่ีย 8 ปี 
โดยเป็นผู้ ร่วมด าเนินงานมากถึงร้อยละ 54.12   

1.2 ปัจจัยหรือองค์ประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผล
การศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.97, S.D. = 0.72) เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่า ด้านภาวะผู้น ามีคา่เฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.01, S.D. = 0.67) โดยมีเร่ือง
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองได้รับการยอมรับจากสมาชิก มีคา่เฉล่ียมากกว่าทกุเร่ือง โดย
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อยู่ในระดบัมาก (X = 4.13, S.D. = 0.67) รองลงมาตามล าดบัคือด้านโครงสร้างมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(X = 3.98, S.D. = 0.58) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการแบ่งหน้าท่ีแต่ละ
ฝ่ายอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียมากกว่าทุกเร่ือง โดยอยู่ในระดบัมาก  (X = 4.03, S.D. = 0.58) ด้านวิธีการ
ด าเนินงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.97, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
การจดัท าระเบียบการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยความเห็นชอบ
จากสมาชิก มีคา่เฉล่ียมากกว่าทกุเร่ือง โดยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.22, S.D. = 0.58) และด้านบคุลากร 
มีคา่เฉล่ียน้อยมากกว่าด้านอ่ืนๆโดยมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.91, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการคดัเลือกคนให้เข้ามาท างานในแต่ละต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ทกุเร่ือง โดยอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.03, S.D. = 0.84) 

1.3 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X = 3.90, S.D. = 0.72) และเม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านความมี
คุณธรรมมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอยู่ ในระดับมาก  ( X = 4.02, S.D. = 0.67) โดยมี เร่ือง
คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม เป็นท่ียอมรับนบัถือจากสมาชิก มีคา่เฉล่ีย
มากกว่าทุกเร่ือง โดยอยู่ในระดบัมาก (X = 4.09, S.D. = 0.67) รองลงมาตามล าดบัคือ ด้านความรู้ โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.99, S.D. = 0.59) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียมากกว่าทุกเร่ือง โดยอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.58) ด้านความพอประมาณ โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  (X = 3.90, 
S.D. = 0.58) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถเลือกวิธีการบริหารงานได้
อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียมากกว่าทุกเร่ือง โดยอยู่ในระดบัมาก  (X = 3.93, S.D. = 0.84) ด้านความมี
ภูมิคุ้มกนัในตวั โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.84, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีกว่าเดมิ โดยอยู่ในระดบัมาก  (X = 4.01, 
S.D. = 0.84) และด้านความมีเหตผุล มีคา่เฉล่ียน้อยมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 
3.83, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง มีการท าความเข้าใจเก่ียวกับ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย มีคา่เฉล่ียมากกวา่ทกุเร่ือง โดยอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.93, S.D. = 0.71) 

1.4 การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
ผลการศกึษาพบวา่ ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.99, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาในแต่
ละด้านพบว่า ด้านการบริหารจดัการ มีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอยู่ในระดบัมาก (X = 4.13, S.D. = 
0.58) โดยมีเร่ืองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของท่านมีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน มีค่าเฉล่ีย
มากกวา่ทกุเร่ือง โดยอยู่ในระดบัมาก (X = 4.36, S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ด้านผลการด าเนินงาน โดยมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.96, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของท่านมี
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การจดัสรรก าไรเพ่ือจดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชมุชน มีคา่เฉล่ียมากกว่าทกุเร่ือง โดยอยู่ในระดบั
มาก (X = 4.08, S.D. = 0.87) และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีค่าเฉล่ียน้อยมากกว่าด้านอ่ืนๆ โดย
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (X = 3.89, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง ของท่านมี
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วมของชมุชน เชน่ การจดักิจกรรมวนัพ่อ วนัสงกรานต์ มีคา่เฉล่ียมากกวา่ทกุ
เร่ืองโดยอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98, S.D. = 0.84) 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 ปัจจยัหรือองค์ประกอบที่ส่งผลตอ่การบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

ให้ประสบความส าเร็จมี 4 องค์ประกอบที่ส าคญัคือ (1) คณะกรรมการของกองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมือง  (2) วิธีการด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ท่ีครอบคลมุในหลายประเด็นทัง้ในแง่ของ
การปรับปรุงปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานให้มีคณุภาพสงูขึน้ การสนบัสนนุกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้เกิดความต่อเน่ือง และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงาน (3) เครือข่ายในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ (4) ภาวะผู้ น าของ
ประธาน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน โดยปัจจัยหรือ
องค์ประกอบเหล่านีจ้ะช่วยให้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบผลส าเร็จใน
ระดบัสงู 

2.2 การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการน าทัง้ 5 หลักการมาประยุกต์ใช้แบบผสมผสาน โดยจ าแนกเป็น 2 
ประเด็นท่ีส าคญัคือ (1) ความมีเหตผุลผสมผสานกบัความมีภูมิคุ้มกันในตวั และความพอประมาณ และ 
(2) ความมีคุณธรรมผสมผสานกับการประยุกต์ใช้ความรู้ในการด าเนินงาน โดยการประยุกต์ใช้แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเน้นท่ีความเหมาะสมกบับริบทของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เพ่ือชว่ยให้
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จในระดบัสงู 

2.3 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่วนใหญ่ประสบผลส าเร็จใน
ระดับสูง และมีเพียงบางกองทุนเท่านัน้ท่ีไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีประสบผลส าเร็จพิจารณาได้จากการบริหารจดัการท่ีมี
ความเข้มแข็ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น การจดัท าระเบียบในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมือง  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การพฒันาเครือข่ายกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง การ
จดัท าแผนปฏิบตัิงาน เป็นต้น ซึ่งท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มี
ระบบบญัชีท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ และปิดงบดลุบญัชีได้ตามก าหนด โดยกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง มี
การฝากเงินสจัจะออมทรัพย์ การปล่อยเงินกู้ ได้ตามระยะเวลา ท่ีก าหนด การรับสมาชิกเพิ่มขึน้ การประชมุ
คณะกรรมการประจ าทุกเดือนและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี รวมถึงมีการเพิ่มทุนระยะท่ี 3 ได้ตาม
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เง่ือนไขท่ีก าหนด นอกจากนีย้งัมีการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก และจดัสรรผลก าไรสูส่าธารณะประโยชน์อีก
ด้วย 

2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีด้วยกัน 7 
ประเด็นท่ีส าคญั ประกอบด้วย (1) ปัญหาสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ซึ่งมีผลต่อการช าระหนี ้(2) ปัญหา
การเมืองท้องถ่ิน ท่ีท าให้ลกูหนีเ้ข้าใจผิด และลงัเลท่ีจะช าระเงินคืน (3) ปัญหาเครือขา่ยกองทนุหมูบ้่านและ
ชุมชนเมือง โดยมีการน าแนวทางท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพของหมู่บ้าน เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนีเ้สีย (4) 
ปัญหาคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่ด าเนินการตามแนวทางท่ีส านักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด (5) ปัญหาการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดย
ไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (6) ปัญหาจากระบบบัญชี ท่ีไม่
สามารถตรวจสอบได้ และขาดความโปร่งใส และ (7) ปัญหาจากระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของหมู่บ้าน และไม่มีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบในการ
ด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมมา
ก าหนดเป็นกิจกรรมเพ่ือช่วยให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

2.5 ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมือง ให้ประสบ
ความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีก าหนดมีหลกัการท่ีส าคญั 3 ประการ ประกอบด้วย (1) การพฒันาการบริหาร
จดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ให้มีศกัยภาพเพิ่มสงูขึน้ (2) การสร้างระบบการด าเนินงานท่ีส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ (3) การด าเนินงานตามแนวทางท่ี
ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
อภปิรายผล 

1. ด้านภาวะผู้น า ผลวิจยัพบวา่  คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ได้รับการยอมรับ
จากสมาชิก ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้รับการคดัเลือกตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและเป็นผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถ โดยเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่อยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจยัของทยณฐ  ชวนไชย
สิทธ์ิ และคณะ (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกองทุน
ชมุชน (กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต) ในด้านการพฒันากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยพบว่า ด้านผู้ น า
กรรมการมีข้อค าถามเร่ืองความไว้วางใจในการน าของกรรมการมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า ความ
ไว้วางใจย่อมท าให้เกิดการยอมรับจากสมาชิก  และสอดคล้องกับท่ีธเนศ  ศรีวิชยัล าพนัธ์ (2556) ได้กล่าว
ไว้ว่า ผู้น าควรมีพฤติกรรมในการแสดงออกต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม จึงจะท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและ
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เกิดความไว้วางใจของสมาชิกในชมุชน นอกจากนี ้ผลวิจยัเชิงคณุภาพยงัพบวา่ ผู้น าซึ่งหมายถึงประธาน และ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมถึงก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ควรมีบทบาทในการประสานงานเชิง
นโยบาย เพ่ือให้คณะอนุกรรมการระดบัจังหวดัลงมาช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และจดัท าข้อเสนอถึงส านกังาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงต้องเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการ
กระตุ้นให้ทัง้คณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด ซึง่สอดคล้องกบัท่ีสมชาย  สเุทศ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า 
ผู้น าต้องใช้ศกัยภาพของตนท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือชว่ยสนบัสนนุและกระตุ้นจงูใจให้ผู้ปฏิบตัิสามารถท างานได้
บรรลุผลส าเร็จอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับผลวิจยัของก่ิงกาญจน์  นา
เอ่ียม (2551) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
โดยพบว่า กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ท่ีมีผู้น าท่ีมีความเสียสละ และอทุิศเวลาเพ่ือส่วนรวม ย่อมท าให้
สมาชิกเกิดความเช่ือถือไว้ใจ และพร้อมท่ีจะร่วมด าเนินการจนกระทัง่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้บรรลผุลส าเร็จ  

2. ด้านโครงสร้าง ผลวิจยัพบว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง มีการแบง่หน้าท่ี
แตล่ะฝ่ายอย่างชดัเจน ซึ่งการบริหารงานในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยให้การด าเนินงานในแตล่ะฝ่ายมีความ
ช านาญเฉพาะทาง และสามารถพฒันาคณะกรรมการในแตล่ะฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับท่ีส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (2550) ท่ีก าหนดให้กลไกและ
โครงสร้างในการบริหารระดบักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง จะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากการคดัเลือก
กนัเองโดยสมาชิก และมีหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง รวมทัง้ตรวจสอบ ก ากับดแูล 
จดัสรรผลประโยชน์ของเงินกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง เพื่อสอดคล้องและเกือ้กลูกบักองทนุอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่
แล้วในหมู่บ้าน และสอดคล้องกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยาอุดม (2548) ท่ีได้กล่าวว่า การจัดโครงสร้าง
องค์การได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจนัน้ ควรต้องมีการแบง่งานกนัตามความถนดัเพ่ือให้สมาชิกได้ท างาน
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับท่ี Koontz and O’Donnell (1976) และ Henry Mintzberg (1979) ซึ่งมี
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกนัว่า  การจดัแบง่โครงสร้างองค์การต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางหน้าท่ี
ในการปฏิบตัิงานให้ลลุ่วง เพ่ือสร้างความช านาญเฉพาะทาง และช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพสงู ทัง้นี ้
Aldag and Stearns (1987) และยงยุทธ  ยศยิ่งยง (2556) มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีสอดคล้องกัน
วา่ การจดัโครงสร้างองค์การต้องมีการแบง่งาน และก าหนดงานท่ีแตล่ะส่วนต้องรับผิดชอบ รวมถึงอธิบาย
ความสมัพนัธ์ของบทบาทหน้าท่ี เพ่ือบง่ชีว้่าผู้ปฏิบตัิงานของแตล่ะกลุ่มจะอยู่ภายใต้ การบงัคบับญัชาของ
ใคร ซึง่จะชว่ยให้การท างานสามารถบรรลเุปา้ประสงค์ได้อยา่งมีประสิทธิผล  

3. ด้านวิธีการด าเนินงาน ผลวิจยัพบวา่  กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง มีการจดัท าระเบียบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นลายลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบจากสมาชิก  ซึ่ง
สอดคล้องท่ีส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (2550) ท่ีก าหนดให้
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีอ านาจหน้าท่ีในการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสอดคล้องกับผลวิจยัของสิริพงษ์ ปานจนัทร์ และ
คณะ (2556) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศของการบริหาร
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองเพ่ือความผาสกุของชมุชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดย
พบวา่ การด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพควรต้องมีการจดัท าระเบียบใน
การบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สมาชิก รวมถึงต้องมีการด าเนินงานตามระเบียบอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จดัท างบการเงินให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับข้อก าหนดของระเบียบข้อบังคับ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าปี เป็นต้น และ
ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ Certo (2000) ท่ีเห็นได้ให้ความเห็นวา่ การบริหารจดัการ หมายถึง 
กระบวนการของการมุ่งสูเ่ปา้หมายขององค์กรจากการท างานร่วมกนั โดยใช้บคุคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือ
เป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลท างานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ผลวิจยัเชิงคณุภาพยงัพบว่า การด าเนินของกองทนุหมูบ้่านและ
ชุมชนเมือง ควรมีสาระส าคญัใน 3 ประการคือ (1) มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณภาพสูงขึน้ เช่น 
การจดัท าแผนปฏิบตัิการ การรับสมคัรสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2550) ท่ีก าหนดให้มีการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมและ
พฒันาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินทุนของตนเอง 
(2) จะต้องการมีการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้เกิดความต่อเน่ือง เช่น การจัด
ประชมุอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในส่วนของคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของก่ิงกาญจน์ นา
เอ่ียม (2551) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพของการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชน
เมือง โดยพบว่า การด าเนินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีได้รับการสนบัสนุนความช่วยเหลือจาก
สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะของการเป็นท่ีปรึกษา การเป็นพ่ีเลีย้ง หรือการเข้าไปชว่ยชีแ้จงให้สมาชิก
เข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบตัิ ย่อมจะช่วยให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สามารถประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่ง
สอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาต ิ(2550) ท่ีก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ซึ่งผลการประเมินผล
จะช่วยให้หน่วยงานสนบัสนุนและภาคีท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ในการวางแผนโครงการ และกิจกรรม
การพฒันากองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกบัท่ีไพโรจน์  
อุลิต (2553) ได้กล่าวว่า การควบคุมงานคือ กระบวนการติดตามก ากับ (Monitoring) กิจกรรมต่างๆ ท่ี
ด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าจะด าเนินการอย่างไรจึงจะสมัฤทธ์ิผลตามแผนท่ีวางไว้ รวมทัง้การด าเนินการ
แก้ไขความเบี่ยงเบนต่างๆ ให้กลบัสู่ทิศทางท่ีถูกต้อง นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักับวิธีการท างานแบบ



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 28  มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 

 
 

- 75 - 

เครือข่ายในการด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เพ่ือช่วยให้แลกเปล่ียนความรู้และรูปแบบ
ใหม่ๆ ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาเป็น
กรณีศกึษาส าหรับการประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของพระมหาสุทิตย์อาภากโร (2547) 
ท่ีได้กล่าวถึงเครือข่ายไว้ว่าช่วยให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ และน าไปสู่การรวมตัวเพ่ือ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร และเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทัง้ยังช่วยให้เกิดระบบการจัดกา รท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ่ทกุฝ่ายในการด าเนินกิจกรรม และสอดคล้องกบัผลวิจยัของสิริพงษ์ ปานจนัทร์ และคณะ 
(2556) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศของการบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมืองเพ่ือความผาสกุของชมุชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวัดนครปฐม โดยพบว่า 
ศักยภาพของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เช่น ความเข้มแข็งของสมาชิกเครือข่าย การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การประสานงาน คือ ปัจจัยส าคญัในการบริหารจดัการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ให้ประสบผลส าเร็จ 

4. ด้านบุคลากร ผลวิจยัพบวา่ กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง มีการคดัเลือกคนให้เข้ามาท างาน
ในแต่ละต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (2550) ได้ก าหนดไว้ว่า การด าเนินงานของระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มี
คณะกรรมการ ซึ่งมาจากการคดัเลือกกันเองโดยสมาชิกจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบท่ีจะบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เป็นท่ียอมรับของประชาชน ทัง้นี ้การคดัเลือก
คนให้เข้ามาท างานในแต่ละต าแหน่งนัน้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ได้กล่าวว่า การ
บริหารงานรูปแบบของคณะกรรมการจะช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์การ และมี
ประสิทธิภาพสงู เน่ืองจากประกอบไปด้วยหลายฝ่ายท่ีมีความเช่ียวชาญในแตล่ะด้าน และสอดคล้องกบัผล
วิจยัของทรงศิริ  เดชะไกศยะ (2548) ท่ีได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยพบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีมีจ านวนท่ี
พอเหมาะและได้จากการเลือกตัง้ของสมาชิกตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด จะท าให้ได้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท่ีมีคุณภาพ โดย
สามารถจัดสรรคนท่ีมีความรู้ ความสามารถมาช่วยท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้ผลวิจยัเชิงคุณภาพยงัพบว่า คณะกรรมการต้องมีจิตอาสา และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
รวมถึงเป็นผู้ มีความรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการยังต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกส่วนใหญ่ว่าเป็นผู้ ท่ีมีความซ่ือสัตย์ ไม่เลือกปฏิบตัิ และมีความโปร่งใสในการท างาน 
เป็นผู้ ท่ีใฝ่รู้ และมีความสามารถในการส่ือสารข้อมูลให้สมาชิกทราบได้อย่างทั่วถึง และเข้าใจได้ตรงกัน 
นอกจากนี ้คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตวั
ตามระเบียบแก่สมาชิกอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลผลวิจยัของศิริพร ศิริปัญญวฒัน์ และสาคร ศรีสวสัดิ ์



สยามวิชาการ ปีที่ 17 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 28  มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559 
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016 

 

 
 

- 76 - 

(2550) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองในภาคเหนือ โดย
พบวา่ คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ควรเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ เพราะจะช่วยให้การด าเนินงานของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
ประสบความส าเร็จได้โดยง่าย และสอดคล้องกับผลวิจัยของก่ิงกาญจน์ นาเอ่ียม (2551) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยพบว่า กองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง ท่ีมีผู้น าท่ีมีความเสียสละ และอุทิศเวลาเพ่ือส่วนรวม ย่อมท าให้สมาชิกเกิดความ
เช่ือถือไว้ใจ และพร้อมท่ีจะร่วมด าเนินการจนกระทัง่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้บรรลุผลส าเร็จ และสอดคล้องกับผลวิจยั
ของสิริพงษ์  ปานจนัทร์ และคณะ (2556) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันากรอบการบริหารจดัการเพ่ือความ
เป็นเลิศของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือความผาสุกของชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยพบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีคณุลกัษณะท่ี
ส าคญัคือ มีความเสียสละในการท าหน้าท่ีเพ่ือผลประโยชน์ของสว่นรวม และมีความสามารถในการส่ือสาร
โดยให้ค าปรึกษากบัสมาชิก และกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองอ่ืนๆ ได้ดี รวมถึงต้องได้รับการยอมรับจาก
สมาชิก และรับฟังความคดิเห็นของสมาชิก 

5. ความพอประมาณ ผลวิจยัพบว่า  คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองสามารถเลือก
วิธีการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้ผลวิจยัเชิงคณุภาพได้ชีใ้ห้เห็นว่า คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้าน
และชมุชนเมือง มีการพิจารณาถึงแนวทางการด าเนินงานอยา่งรอบคอบเพ่ือเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมมาใช้
ในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
(2550) ได้กล่าววา่ ความพอประมาณต้องด าเนินการด้วยความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดย
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืน ดงันัน้ การจะท าอะไรต้องมีความพอดี พอเหมาะ พอควรต่อความจ าเป็น 
และเหมาะสมกบัฐานะของตนเอง โดยใช้การประมาณตนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความจ าเป็นส าหรับ
ตนมากแคไ่หน และการประมาณสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยู่ เพ่ือเพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัสิ่งแวดล้อมให้รู้ว่า
ต้องท าอย่างไรถึงจะพอเพียงกบัตนเอง นอกจากนี ้สมบตัิ  กสุมุาวลี (2551) ยงัให้ความเห็นว่า ความพอดี 
พอประมาณ ต้องมีการรู้จกัตวัเอง รู้จกับริบท เน้นการสร้างความสมดลุ มัน่คง และความยัง่ยืนระยะยาว 
ไม่มองเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือการเอาตวัรอดในระยะสัน้ๆ ซึ่งส านกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (2551) ให้ความเห็นวา่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี
เป็นแนวคิด หลกัการ และแนวทางปฏิบตัิให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยค านึงถึงความพอประมาณกับ
ศกัยภาพตนเองและสภาวะแวดล้อม รวมทัง้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน และไม่น้อยเกินไปจนกระทั่งไม่
เพียงพอท่ีจะด าเนินการได้ ซึ่งการตัดสินว่าในระดับพอประมาณนัน้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ
รอบคอบในการวางแผนและตดัสินใจอย่างมีคณุธรรมด้วย และสอดคล้องกับท่ีชยัวฒัน์ วิบูลย์สวสัดิ์ และ
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คณะ (2546) ได้ให้ความเห็นว่า ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป
ในมิตติา่งๆ ของการกระท า เพ่ือน าไปสูค่วามสมดลุและพร้อมตอ่การรองรับการเปล่ียนแปลง 

6. ความมีเหตุผล ผลวิจยัพบว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการท าความ
เข้าใจเก่ียวกับภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ทัง้นี ้ผลวิจัยเชิงคุณภาพได้ชีใ้ห้เห็นว่า คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการพิจารณาความมีเหตุผลผสมผสานกับความมีภูมิคุ้มกันในตวั และความ
พอประมาณ โดยในการพิจารณาการอนมุตัิให้กู้ เงินแก่สมาชิกจะเน้นถึงเหตผุลความจ าเป็นของสมาชิกเป็น
หลัก รวมถึงความสามารถในการช าระคืนของสมาชิกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2550) ได้กล่าวว่า การตดัสินใจจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตผุล โดย
ใช้ความเป็นกลาง เท่ียงตรง โดยปราศจากอคติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาเหตุผลได้รอบด้าน และ
สามารถตดัสินใจได้อย่างรอบคอบท่ีสดุ นอกจากนี ้สมบตัิ  กสุุมาวลี (2551) ยงัให้ความเห็นว่า จะต้อง “รู้
เรา รู้เขา” คือ รู้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพ ความสามารถ จดุแข็ง จดุอ่อนของตนเอง และรู้จกัวิเคราะห์ถึงบริบท
หรือสภาพแวดล้อมแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน รวมทัง้รู้จกัท าความเข้าใจในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือประเมินตนเองว่า “ความพอดี พอเหมาะ พอสมควร” ของเราควรจะอยู่ ณ จุดใด และสิ่งท่ีควร
หลีกเล่ียงคือการท าอะไรบ้าง ซึง่ส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (2551) 
ให้ความเห็นว่า เป็นการตดัสินใจโดยพิจารณาจากเหตปัุจจยัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้จากการกระท านัน้อย่างรอบคอบบนพืน้ฐานของความเป็นจริงตามหลกัวิชาการ หลกักฎหมาย หลกั
ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม จะช่วยให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของเหตุ ปัจจัยต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อผิดพลาดน้อย และ
สอดคล้องกับท่ีชัยวฒัน์  วิบูลย์สวสัดิ์ และคณะ (2546) ได้ให้ความเห็นว่า ความมีเหตผุล หมายถึง การ
ตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอประมาณในมิติตา่งๆ อย่างมีเหตผุล โดยพิจารณาจากเหต ุปัจจยั และ
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จากการกระท านัน้ๆ อยา่งรอบคอบ 

7. ความมีภูมิคุ้มกันในตัว ผลวิจยัพบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการ
ทบทวน ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั (2551) ให้ความเห็นว่า เป็นการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียน
ด้านตา่งๆ ท่ีจะเกิดเพ่ือให้สามารถปรับตวัและรับมือได้ทนัที โดยมีการคิดวา่จะท าอะไรอย่างเพ่ือให้ไม่เส่ียง
เกินไปโดยไม่ประมาท และคิดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ เพ่ือ
เตรียมตนเอง เตรียมวิธีการท างานไว้รองรับซึ่งจะช่วยให้การท างานสามารถด าเนินเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและ
เกิดประโยชน์ในระยะยาวท่ียัง่ยืน นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัท่ีชยัวฒัน์ วิบูลย์สวสัดิ์ และคณะ (2546) ได้
ให้ความเห็นว่า การมีภูมิคุ้มกันในตวัท่ีดีเพ่ือเป็นการเตรียมตวัพร้อมรับผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จาก
การเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ อย่างครอบคลมุในลกัษณะของการจดัการความเส่ียงอย่างเป็นพลวตัโดยต้อง
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ค านงึถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตทัง้ใกล้และไกล ภายใต้ข้อจ ากดั
ของความรู้ท่ีมีอยู ่และสร้างภมูิคุ้มกนัในตวัให้พอเพียงท่ีจะสามารถพร้อมรับตอ่การเปล่ียนแปลงตา่งๆ ได้  

8. ความรู้ ผลวิจัยพบว่า  คณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมือง เป็นผู้ ท่ี มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมกับการด าเนินงาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสิริพงษ์ ปานจันทร์ และคณะ 
(2556) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศของการบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมืองเพ่ือความผาสกุของชมุชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดยพบว่า 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีความรู้ความสามารถในการท าความเข้าใจในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับภารกิจ และสามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลุเปา้หมายท่ีก าหนด และสอดคล้อง
กบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ (2550) ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง มาจากการคดัเลือกกนัเองโดยสมาชิกจากบคุคลท่ี มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบท่ีจะบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศิริพร ศิริปัญญวฒัน์ และสาคร  
ศรีสวัสดิ์ (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
ภาคเหนือ โดยพบวา่ คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ควรเป็นบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ และหากคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความรู้ด้านบญัชี
และมีประสบการณ์ในการบริหารงานในกลุ่มออมทรัพย์มาก่อนก็จะยิ่งดี เพราะจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสบความส าเร็จได้โดยง่าย ซึ่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ได้ให้ความเห็นในประเด็นความรู้ไว้ว่า ความรอบรู้จะต้อง
เก่ียวข้องกับวิชาการต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงน าความรู้เหล่านัน้มาพิจารณาให้เช่ือมโยงกันเพ่ือ
ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้การปฏิบตัิ และสอดคล้องกบัท่ีชยัวฒัน์  วิบลูย์สวสัดิ์ และ
คณะ (2546) ได้ให้ความเห็นว่า เง่ือนไขความรู้ จะน าไปสู่การตดัสินใจในการประกอบกิจกรรมท่ีอยู่ใน
ระดบัพอเพียง ซึง่ต้องอาศยัความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการตา่งๆ อยา่งรอบด้าน เพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับการ
น าไปใช้ในโอกาสต่างๆ รวมถึงต้องมีความรอบคอบ เพ่ือน าความรู้และหลักวิชาต่างๆ มาพิจารณาให้
เช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัในการปฏิบตัทิกุขัน้ตอน 

9. ความมีคุณธรรม ผลวิจยัพบว่า คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรม 
เป็นท่ียอมรับนบัถือจากสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง
แห่งชาติ (2550) ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง ท่ีได้รับการยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และสอดคล้องกบัท่ีเอนก นาคะ
บุตร (2536) และธเนศ  ศรีวิชัยล าพัน ธ์  (2556) ท่ี ได้ให้ความเห็นไว้คล้ายกันว่า ผู้ น าในท้องถ่ิน
เปรียบเสมือนผู้น าทางปัญญาของชุมชน จึงต้องมีพฤติกรรมในการแสดงออกต่อผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือชว่ยให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนในหมูบ้่าน  
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10. ด้านการบริหารจัดการ ผลวิจยัพบว่า  กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองมีการจดัท าบญัชีและ
งบการเงิน ซึ่งสอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2550) ได้
ก าหนดไว้ว่า การบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีการจดัท าบญัชีของกองทุนหมู่บ้าน
และชมุชนเมือง ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด และสอดคล้องกบัผลวิจยัของ
ทรงศิริ  เดชะไกศยะ (2548) ท่ีได้ท าการศกึษาเก่ียวกบัการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายกองทุน
หมูบ้่านและชมุชนเมือง พบวา่ การจดัท าบญัชีและการตรวจสอบยอดเงิน คือปัจจยัท่ีชว่ยให้กองทนุหมูบ้่าน
และชมุชนเมือง สามารถด าเนินงานได้ตามนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการได้มีการมอบหมายให้เหรัญญิกเป็น
ผู้จดัท าบญัชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และมีการรายงานงบดลุบญัชีให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ทราบทุกเดือน นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับผลวิจัยของสิริพงษ์  ปานจันทร์ และ
คณะ (2556) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศของการบริหาร
กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองเพ่ือความผาสกุของชมุชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม โดย
พบว่า คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีการด าเนินงานตามระเบียบอย่างเป็นรูปธรรม 
เชน่ จดัท างบการเงินให้ถกูต้องและสอดคล้องกบัข้อก าหนดของระเบียบข้อบงัคบั  

11. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลวิจยัพบว่า  กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองมีกิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชน เช่น การจดักิจกรรมวนัพ่อ วนัสงกรานต์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ (2556) ท่ีกล่าวไว้ว่า การบริหารงานในรูปแบบกลุ่มให้มีความต่อเน่ืองนัน้จะต้องมี
การแสวงหากิจกรรมท่ีช่วยให้สมาชิกของกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเป็นประจ าทุกเดือนตามหน้าท่ี
ของตนเอง เช่น มีการประชมุปรึกษางานเป็นประจ าทัง้การประชมุคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
แตล่ะคน และสอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2550) ได้
ก าหนดไว้ว่า การบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องส่งเสริมเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับท่ีศิริพร ศิริปัญญวฒัน์ และสาคร ศรีสวสัดิ์ (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาคเหนือ โดยพบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีชว่ยให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพราะการ
ท่ีสมาชิกมีความตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมของการเป็นเจ้าของและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง ย่อมช่วยให้ การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง เป็นไปด้วยดีและ
ประสบผลส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลวิจยัของสิริพงษ์  ปานจนัทร์ และคณะ (2556) ท่ี
ได้ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันากรอบการบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศของการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพ่ือความผาสุกของชุมชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพบว่า 
คณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ควรมีการประสานความร่วมมือ เป็นการสร้างและเช่ือมโยง
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ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
เพ่ือให้งานบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

12. ด้านผลการด าเนินงาน ผลวิจยัพบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจดัสรรก าไรเพ่ือ
จดักิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชมุชน ซึง่สอดคล้องกบัท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและ
ชมุชนเมืองแห่งชาติ (2550) ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีการ
พิจารณาด าเนินการใดๆ เพ่ือสวสัดิภาพ สวสัดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง และสอดคล้องกับแนวคิดของธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ (2556) ท่ีได้กล่าวถึงระบบบริหาร
จดัการในการด าเนินงานของกลุ่มสะสมทุนในชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จว่า ต้องมีการจดัสรรผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกบัความต้องการของคนในชมุชน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัผลวิจยัของสิริพงษ์  
ปานจนัทร์ และคณะ (2556) ท่ีได้ศกึษาเก่ียวกับการพฒันากรอบการบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศของ
การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือความผาสุกของชุมชนในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดั
นครปฐม โดยพบว่า การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารจัดการของ
กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. บทวิเคราะห์ 
ผลการศกึษาได้น ามาสูก่ารประยกุต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง ท่ีเหมาะสมกบับริบทของจงัหวดัสมทุรสาคร ได้ดงัภาพ 
 

หลักการบริหารจัดการ 
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

 การประยุกต์ใช้ตามแนวคิด 
ของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 เกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

   1. ก าหนดหน้าท่ี  
   2. ก าหนดคน  
   3. ก าหนดวิธีการ   
   4. ก าหนดภาพลกัษณ์  
   5. ก าหนดแนวร่วม 

      6.เลือกให้เป็น  
     7. รู้ท่ีมา 
     8. ลดความเส่ียง  
     9. เพิ่มความรู้  
     10. ดดีู 

 11. ตรวจสอบ  
12. ร่วมมือ  
13. เพ่ือสงัคม 

 

ภาพที่  1  รูปแบบการบริหารจดัการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมกับบริบทของจงัหวดั
สมทุรสาคร 
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จากภาพสามารถอธิบายความหมายในแตล่ะกรอบคิดได้ดงันี ้
1.1 หลกัการบริหารจดัการของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 

1) ก าหนดหน้าท่ี: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการแบ่งบทบาทและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ ในแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน รวมถึงมีการจดัท าค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ 

2) ก าหนดคน: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ท าการคดัเลือกคนตามแนวทางท่ี 
สทบ. ก าหนด เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมีระดับความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละ
ต าแหนง่ 

3) ก าหนดวิธีการ: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการจัดท าระเบียบ และ
วิธีการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก
สว่นใหญ่  

4) ก าหนดภาพลักษณ์: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการคดัเลือกคนท่ีมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรมในการท างานเพ่ือส่วนรวม เพ่ือสร้างความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจาก
สมาชิกสว่นใหญ่ 

5) ก าหนดแนวร่วม: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าร่วมเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านในทกุระดบั เพ่ือแสวงหาแนวร่วมในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ รวมถึงต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
การสร้างและพฒันาความเข้มแข็งของเครือขา่ยในการด าเนินงานของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 

1.2 การประยกุต์ใช้ตามแนวคดิของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) เลือกให้เป็น: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ต้องมีการก าหนดแนวทาง และ

คดัเลือกวิธีการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบักองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเน้นในด้านการพฒันาระบบ
การตรวจสอบ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2) รู้ท่ีมา: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการมีความรู้ และความเข้าใจในเก่ียวกบัภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงาน
ตามแนวทางท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติก าหนดเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ 

3) ลดความเส่ียง: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ต้องมีการประชมุเพ่ือทบทวน 
และปรับปรุงวิธีการท างานอย่างตอ่เน่ือง โดยมีการน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในการท างานท่ีผ่านมา
เป็นฐานวิเคราะห์ ในการก าหนดแนวทางการท างานให้ดีกวา่เดิม โดยอาจมีการจ้างท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
เข้ามาร่วมปรับปรุงระเบียบปฏิบตัใิห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
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4) เพิ่มความรู้: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ต้องก าหนดกิจกรรมเพ่ือพฒันา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีศักยภาพเหมาะสมกับการท างาน เช่น ศึกษาดูงาน
วิธีการแก้ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองอ่ืนๆ การจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี
เพ่ืออ านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอยา่งตอ่เน่ือง  

5) ดดีู: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ต้องก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่คณะกรรมการของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเน่ือง เช่น การท ากิจกรรม
เพ่ือสงัคม การแสดงประวตัผิลงานอนัเป็นท่ียอมรับจากสงัคมหรือกลุม่หรือองค์การ รวมถึงเปา้หมายในการ
ท างานเพ่ือสว่นรวม เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบตัิตวัตามระเบียบของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 

1.3 เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง 
1) ตรวจสอบ: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องส่งเสริมให้คณะกรรมการ

ด าเนินการจัดท าบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจดัการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีส านกังาน
คณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาตกิ าหนด 

2) ร่วมมือ: กองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง ต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วม โดยก าหนดให้คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมด าเนิน
กิจกรรมของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมือง เช่น การประชมุ การฝากเงินสจัจะ การพิจารณาเงินกู้  รวมถึงมี
การขยายความร่วมมือไปยงักองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองอ่ืนๆ และสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

3) เพ่ือสังคม: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องก าหนดให้มีการจัดสรรผล
ก าไรในการด าเนินงาน ส าหรับน าไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชมุชน เพ่ือชว่ยให้ประชาชน และ
สมาชิกมีความรู้สกึท่ีดีตอ่การด าเนินงานของกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง รวมถึงเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในอนาคต  

2. ข้อเสนอแนะในด าเนินงาน 
2.1 มีการจดัท าค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงมีปรับปรุงค าสัง่ให้เป็นปัจจบุนั 
2.2 มีการคดัเลือกคนท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัภารกิจในแตล่ะต าแหนง่ 
2.3 ต้องขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนปรับปรุงระเบียบ และวิธีการบริหาร

จดัการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
2.4 ต้องสนบัสนนุให้มีคณะกรรมการท่ีได้รับการยอมรับจากสมาชิกสว่นใหญ่ 
2.5 ต้องเข้าร่วมเครือขา่ยกองทนุหมูบ้่านในทกุระดบั  
2.6 ต้องพฒันาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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2.7 ต้องอบรมให้คณะกรรมการมีความรู้ และมีศกัยภาพเหมาะสมกบัการท างาน 
2.8 ต้องทบทวน และปรับปรุงวิธีการท างาน และระเบียบปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ในปัจจบุนั 
2.9 ต้องก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่คณะกรรมการของ

กองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมือง 
2.10 ต้องส่งเสริมให้มีการจัดท าบญัชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบนั และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานท่ีส านกังานคณะกรรมการกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาติก าหนด 
2.11 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วม 
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