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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์
ไทร อ าเภอโพธิ์ ไท ร จั งหวัด อุบลราชธานี  กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ย  คื อ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 160 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 36 - 45 ปี  การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  สถานภาพ
สมรส  อาชีพเกษตรกรรม  รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท  การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม มีความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  ปัญหาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ  และด้านการมีส่วนร่วม  
  
ค าส าคัญ: การด าเนินงาน  กองทุนหมู่บ้าน 
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Abstract 
 The research aimed to study the operating states of the village 
funds of Tambon Phosai in Phosai district of Ubon Ratchathani province. 
The samples used in the research were 160 village fund committee 
members in Phosai district, derived by a proportionate random sampling. 
The research instrument was the questionnaire with a confidence value 
equivalent to 0.81. Statistics used were percentage, mean and standard 
deviation. The results reveal that: The majority of the samples were 
females (51.20%), aged from 36- 45 (50.00%), married (88.10%), completed 
higher school certificate higher vocational certificate (57.50%), were rice 
farmers (72,50%), and earned less than 10,000 baht (58.10). The subjects 
rated the operating states of the village funds at a high level ( X = 3.66). 
As for individual, it was found that the three aspects of the village funds in 
operation were arranged as follows: operating ( X = 3.73), management   ( X = 
3.67) and participation ( X  = 3.57). 
 
Keywords: Operating, Village Funds   
 
บทน า 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้ชื่อ กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่ายการ บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและพัฒนาความคิด
ริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งเสริมสร้าง
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ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า สทบ และอาจตั้งสาขาตามความจ าเป็นก็ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ สทบ มีทั้งหมด 13 สาขาทั่วประเทศ (กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
2553: 1-2)  
 จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 2 ,805 
กองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 2 ,699 กองทุน กองทุนชุมชนเมืองจ านวน 106 
กองทุน อ าเภอโพธิ์ไทร มีการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านมาตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้น 71 กองทุน (1 หมู่บ้าน = 1 กองทุน) แต่พบปัญหาที่ส าคัญคือ สมาชิกไม่ส่ง
เงินตามก าหนด สมาชิกไม่จัดท าสัญญาเงินกู้ค าขอกู้ และไม่มีหลักฐานผู้ค้ าประกัน ใช้
สัญญาเก่าไม่มีพยาน สมาชิกไม่เรียกรับใบเสร็จรับเงิน  ไม่มีสมุดฝากเงินรายบุคคล 
สมาชิกไม่ สนใจระเบียบของกองทุน ไม่ เข้าร่วมประชุม (พั ฒนาชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี, 2557: 1-5) 
 จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น เป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านในอนาคต ซึ่งเกิดจากกระบวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่ยังขาดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานด้านกองทุนหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยจะ
เป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตต าบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม  
  

 
 
 
 
         
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน  17 กองทุน (1 หมู่บ้าน = 1 
กองทุนๆ ละ 15 คน) รวม 255 คน (พัฒนาชุมชนอ าเภอโพธิ์ไทร, 2556: 3)  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คนของ Krejcie and 
Morgan ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ (1970: 607-610 อ้างถึงใน, ทองใบ สุดชารี 2551: 129) 
โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน (Proportionate Stratified 
Random Sampling) แยกเป็นจ านวนคณะกรรมการ ในแต่ละกองทุนตามสัดส่วน 
 
 
 
 
 

สภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บา้น 
 1. ด้านการบริหารจดัการ 
 2. ด้านการมสี่วนร่วม 
 3. ด้านการด าเนินงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. สถานภาพ 
 5. อาชีพ 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
  แบบสอบถามเรื่อง การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบเก่ียวกับสภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert 
(Rating Scale) จ านวน 26 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    5     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับมากท่ีสุด 
  4     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับมาก 
  3     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
  2     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับน้อย  
  1     หมายถึง     มีการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
 
 ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด จ านวน 1 ข้อ 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งหมด 160 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 
82 คน ร้อยละ 51.30   อายุระหว่าง 36 - 45 ปี  มากที่สุด 80 คน ร้อยละ 50.00 
สถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 141 คน ร้อยละ 88.10 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. มากท่ีสุด จ านวน 92 คน ร้อยละ 57.50 อาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด จ านวน  116 
คน ร้อยละ 72.50 และรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มากที่สุด จ านวน 93 คน ร้อยละ 
58.10 ตามล าดับ  
 2. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการด าเนินงาน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 

ล าดับ การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน �̅�𝑥 S.D. ระดับการ

ด าเนินงาน 
1 ด้านการบริหารจัดการ 3.67 0.64 มาก 
2 ด้านการมีส่วนร่วม 3.57 0.72 มาก 
3 ด้านการด าเนินงาน 3.73 0.67 มาก 

ภาพรวม 3.66 0.55 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมี �̅�𝑥 = 3.66 และมี S.D. =0 .55  ข้อที่มี  สูงสุด คือ ด้านการด าเนินงาน (�̅�𝑥 = 
3.73) รองลงมาด้านการบริหารจัดการ (�̅�𝑥 = 3.67) และน้อยสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วม 
(�̅�𝑥 = 3.57)   
  
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของความคิดเห็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบประเด็น ที่น่าสนใจแก่การน ามาอภิปราย
ผลในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร 
   การการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า โดยรวมมีการด าเนินงานในระดับมาก โดยสามารถพิจารณาเป็นราย
ด้านเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านการมีส่วนร่วม เมื่อพิจารณาพบว่าเป็นตัวแปรที่มีการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลโพธิ์ไทรในประเด็นต่างๆ ที่ควรน ามาอภิปราย ได้แก่ 
   1.1 ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ กองทุนหมู่บ้าน
มีการคัดเลือกกรรมการตามวาระ มีการบันทึกการประชุมคัดเลือกกรรมการและแจ้งให้



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University 197

197 
คณะอนุกรรมการระดับอ าเภอทราบ กองทุนหมู่บ้านมีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการฯ แห่งชาติก าหนดทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และ
ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน ทั้งนี้เนื่องจาก 
มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน ส่วน
ใหญ่ประชากรในหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ชี้ให้เห็นว่า
ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับ สุชาติ พ่ึงสาย (2550: 
83-88) ได้ศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและ
สมาชิกกองทุน เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและเพ่ือศึกษาสภาพอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านภาพรวมอยู่ในระดับดี 
กรรมการและสมาชิกกองทุนมีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับ
มาก ด้านการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก และการด าเนินงานด้าน
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง  
           1.2 ด้านการมีส่วนร่วม พบว่าการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ คณะกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน  คณะกรรมการเคยเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้  และคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่ างมีส่ วนร่วมในการเลื อกตั้ งคณ ะกรรมการบริหารกองทุนดี เท่ าที่ ควร 
คณะกรรมการกองทุนมีความเข้าใจในการพิจารณาการกู้ยืมของสมาชิก สอดคล้องกับ 
ชัยวัฒน์  ด าดีสวัสดิ์ (2553: 56-84) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน การได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ความคาดหวังเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University198

198 
จากกองทุนหมู่บ้าน ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง      
    1.3 ด้านการด าเนินงาน พบว่า ด้านการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก คือ สมาชิกของกองทุน 
ที่ยื่นขอกู้ได้รับเงินกู้จากกองทุนมากกว่าร้อยละ 75 กองทุนไม่มีเงินขาดบัญชีและมีระบบ
การควบคุมป้องกันทางการเงิน กองทุนมีการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
มากกว่า 2 กิจกรรม เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน สนับสนุนเงินทุนในการ
จัดกิจกรรมในวันส าคัญ เนื่องจากปัจจัยในการด าเนินงานส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียน
ตลอดระยะการด าเนินงาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้รับโดยตรง 
แต่ก็พบว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการและสมาชิกที่กู้ยืมเงินต้องการให้
จ านวนเงินกองทุนหมู่บ้านที่ภาครัฐให้การสนับสนุนจากเงินกองทุนเพ่ิมมากขึ้นกว่าเดิม 
เพราะกองทุนยังต้องการเงินลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้   ส่วนการให้กู้ยืมนั้นก็มี
การการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน กองทุนยังให้
ความส าคัญในด้านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สอดคล้องกับ ศรีทะยา 
ศรีสมบูรณ์พงศ์ (2552: 66-100) ได้ศึกษาการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาอ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงาน ศึกษาความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านและชุมชน
เมือง ผลการวิจัย พบว่าการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในภาพรวมมีการ
ด าเนินงานในระดับมาก และสอดคล้องกับ กมลรัตน์  ค ามงคล (2552: 56 - 68) ได้
ศึกษาการศึกษาการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน  อ าเภอภูเพียง  จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
เปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านแต่ละระดับ เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) ค่าเฉลี่ ย ( X ) และ one way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า  การ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอภูเวียง จังหวัดน่าน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 1.  ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก 
แต่พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ กองทุนหมู่บ้านมีการรับฝากเงินออมของสมาชิก
ประจ าทุกเดือน  กองทุนหมู่บ้านมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
และกองทุนหมู่บ้านมีสถานที่ท าการแน่นอนและเป็นของกองทุน ซึ่งควรได้รับการ
ปรับปรุง คือ การออมเงินของสมาชิกควรที่จะท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน รับฝากเงินออม
เป็นประจ าทุกเดือน จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการด้านระเบียบกฎหมายของ
กองทุนอย่างสม่ าเสมอ มีการประชุมจัดอบรม ชี้แจงการท างานของคณะกรรมการให้
มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ มีสถานที่ท า
การของกองทุนให้เป็นที่แน่นอน มีป้ายของกองทุนแสดงไว้อย่างชัดเจน แสดงผลการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เพ่ือลดข้อผิดพลาดการ
ท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 2. ด้านการมีส่วนร่วม  การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่
พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการติดตามช่วยเหลือ
สมาชิกในการประกอบอาชีพ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการที่สมาชิกน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และคณะกรรมการมี
ส่วนร่วมในการติดตามทวงถามสมาชิกที่ผิดสัญญาเงินกู้ยืม  ซึ่งควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไข คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีส่วนร่วมในด้านการติดตามทวงถาม
สมาชิกท่ีผิดสัญญาให้ช าระหนี้ตามก าหนด มีการติดตามข้อมูลของสมาชิกท่ีน าเงินกู้ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ ให้เน้นการมีส่วนร่วมในการประชุม ร่วมเป็นสมาชิกเป็นผู้น า ร่วมแก้ไข
ปัญหาได้  
 3.  ด้านการด าเนินงาน  การด าเนินงานด้านการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก  แต่
พบว่าด้านที่มีค่าต่ าสุด 3 ล าดับ คือ สมาชิกกองทุนมากกว่าร้อยละ 80 น าเงินที่ได้รับ
จากการกู้ยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้  กองทุนหมู่บ้านไม่มีหนี้ค้างช าระ สามารถ
เก็บหนี้ครบตามก าหนด และกองทุนมีการจัดสวัสดิการมากว่า 2 รูปแบบ เช่นสวัสดิการ
เมื่อสมาชิกเข้านอนโรงพยาบาล สวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงควร
เน้นศักยภาพในการด าเนินงานให้มาก มีการตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการ
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กองทุนหมู่บ้านเป็นประจ าทุกเดือน หรือรายไตรมาส จะช่วยให้สมาชิกมีจิตส านึกในการ
เป็นเจ้าของของกองทุนหมู่บ้านร่วมกัน  เพ่ิมสวัสดิการให้มากขึ้นเพ่ือเพ่ิมขวัญและ
ก าลังใจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาแนวโน้มปัญหาและรูปแบบการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ  โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลท าให้เกิดปัญหาการการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบล
โพธิ์ไทร ในเขตอ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในบริบทพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช 
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ  อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ กรรมการ
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ ตรวจสอบแก้ไข 
ข้อบกพร่องเพ่ือให้การค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ที่สุด และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี    ที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
การเก็บแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณ บิ ดามารดาผู้ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ และครอบครัว ผู้ให้ก าลังใจที่ดียิ่ง ในการท าวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านและเพ่ือนคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งไม่อาจ
กล่าวนามได้ทั้งหมด ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาแนะน าจน  ท าให้การวิจัย
ครั้งนี้ด าเนินการได้ด้วยดี 
 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าอิสระ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดามารดา และครูอาจารย์ที่ให้ความปรารถนาดีแก่ผู้วิจัยตลอดมา 
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