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การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตนแบบของ 

จังหวัดสมุทรสาคร 
The Application of Sufficiency Economy Philosophy Concept for 

Management of the Village and Urban Community Fund in 
Samut Sakhon Province 

 
สุภาณี  อินทนจันทน 1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัย หรือองคประกอบ และการประยุกตใชแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตนแบบของจังหวัด
สมุทรสาคร รวมถึงผลสําเร็จของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และ (2) เพื่อสรางขอเสนอแนะ
ในการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการวิจัยเชิงผสม 
โดยรวบรวมขอมูลจาก (1) ตัวแทนคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนผูใหขอมูลทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ และ (2) เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองเปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวา (1) ปจจัยหรือองคประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือดาน
โครงสราง ดานวิธีการดําเนินงาน และดานบุคลากร (2) การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีดานความมีคุณธรรมมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานความรู 
ดานความพอประมาณ ดานความมีภูมิคุมกันในตัว และดานความมีเหตุผล และ (3) การดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีดาน

                                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
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การบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดานผลการดําเนินงาน และดานการเสริมสรางความ
เขมแข็ง  

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวา (1) ปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย คณะกรรมการ วิธีการดําเนินงาน เครือขาย และ
ภาวะผูนํา (2) การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวามีการนําทั้ง 5 หลักการมาประยุกตใช
แบบผสมผสานโดยเนนที่ความเหมาะสมกับบริบทของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ (3) ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสวนใหญประสบผลสําเร็จในระดับสูง (4) ปญหาและอุปสรรคที่
พบคือ ปญหาสภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง ปญหาการเมืองทองถิ่นที่ทําใหลูกหนี้เขาใจผิด และไมชําระเงินคืน 
ปญหาเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ปญหาคณะกรรมการไมดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงาน
คณะกรรมการองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด  ปญหาสมาชิก ไมใหความรวมมือในการดําเนินงาน 
ปญหาจากระบบบัญชี และปญหาจากระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ไมสอดคลองกับสภาพ
บริบทของหมูบาน 
 
คําสําคัญ:  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, กองทนุหมูบานและชมุชนเมือง, การบริหารจัดการ 
 
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  
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ไดถูกนํามาใชเปนแนวทาง
สําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมุงหวังใหประชาชนทุกระดับฐานรากมีฐานคิดสําหรับการปฏิบัติตัวตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต เพื่อสงเสริมใหเกิดสังคมที่เขมแข็ง และมีการพัฒนาที่
สมดุลทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสูความ
อยูดีมีสุข สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง มีคุณภาพและยั่งยืนนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปน
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นโยบายของรัฐบาลที่สรางเศรษฐกิจระดับรากหญา และหลักประกันใหแกประชาชนในสังคม โดยมุงแกปญหา
ฐานรากของความยากจนใหแกประชาชนสวนใหญของประเทศภายใตแนวคิดลดคาใชจาย สรางรายได และ
สรางโอกาสใหแกประชาชนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลมุงหวังใหโครงการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมฐาน
ราก รวมถึงเปนการเสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรูการสราง
และพัฒนาความคิดริเร่ิมและการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนอีกดวย ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2544) กลาวไดวา 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะชวยใหประชาชนในระดับฐานรากในทองถิ่นชนบทไดใชเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อเสริมสรางอาชีพและสรางรายไดเพิ่มข้ึน ทั้งยังเปนการลดรายจาย และภาระหนี้สินจากการเปน
หนี้นอกระบบ รวมถึงชวยบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวน ดังนั้น โครงการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองจึงเปนการสรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนที่ชวยสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนฯ ของประชาชน รวมถึงชวยเสริมสรางกระบวนการพึ่งตนเองเพื่อแกไข
ปญหาดวยตนเอง ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกประชาชนในอนาคต 

จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่มีความแตกตาง และมีความหลากหลายของสภาพสังคม วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีความซับซอนสูงเนื่องจากเปนทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ และเปนพื้นที่เกษตร
ผสมปนเปกัน ดังเห็นไดจากในพื้นที่ของอําเภอเมืองสมุทรสาคร และอําเภอกระทุมแบนบางสวนจะเปนพื้นที่ต้ัง
ของโรงงานที่มีมากกวา 4,000 แหง และมีแรงงานตางดาวเขามาทํางาน และอาศัยอยูจํานวนมาก (สํานักงาน
จังหวัดสมุทรสาคร, 2557) รวมถึงเปนพื้นที่ติดตอกับกรุงเทพมหานคร มีถนนสายเศรษฐกิจที่สําคัญตัดผาน มี
สถานประกอบการจํานวนมาก จึงทําใหประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรงรีบ และอยูแบบตัวใครตัวมันใน
ลักษณะของสังคมเมืองมากขึ้น ทําใหคลายกับชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แตในขณะเดียวกัน 
สภาพสังคม วิถีชีวิต ของประชาชนในพื้นที่อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบนบางสวน ยังมีวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย และมีความเอื้ออาทรกันในระดับสูง ซึ่งจากลักษณะดังกลาวไดสงผลใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ในจังหวัดสมุทรสาครมีสภาพปญหาในหลายประการ โดยพบวากองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ของทั้ง 3 อําเภอมีผลการดําเนินงานดังตาราง 
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ตารางที่ 1  ผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

อําเภอ 
จํานวน
กองทุน 

จดทะเบียนนติบุิคคล เพ่ิมทุนระยะที่ 2 เพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จดแลว คงเหลือ เพ่ิมทุนแลว คงเหลือ เพ่ิมทุนแลว คงเหลือ 

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

 

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร (2557) 
 
จากขอมูลทําใหเห็นไดวาอําเภอเมืองสมุทรสาครมีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ไมประสบ

ผลสําเร็จในการดําเนินงานจํานวนมาก โดยมีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ไมสามารถจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลได มีจํานวนมากถึง 13 แหง รวมถึงไมสามารถเพิ่มทุนในระยะที่ 2 ได จํานวน 13 แหง และไมสามารถเพิ่ม
ทุนในระยะที่ 3 ได จํานวน 84 แหง เนื่องจากไมสามารถตรวจสอบและหาหลักฐานที่เกี่ยวของได รวมถึงกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองบางแหงยังคงมีหนี้สินที่ยังไมไดชําระเงินคืนตามสัญญาจํานวนมาก (หนี้เสีย) ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวไดสงผลกระทบเชิงลบตอความเขมแข็งในการพัฒนาหมูบานทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร, 2557) แตอยางไรก็ตามยังคงพบวา กองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองบางแหงมีผลการดําเนินงานในระดับดีเยี่ยมโดยไมมีหนี้เสียคางชําระ และสามารถตอยอดจัดตั้งเปน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนได เชน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานกระซาขาว สถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนตําบลแคราย สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานคลองแค และสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
บานตนคลองพาดหมอน เปนตน โดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบางแหงยังไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินอื่นๆ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน รวมถึงไดรับการสนับสนุน
โดยสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ใหเปนสถาบันการเงินชุมชนตนแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสมุทรสาครอีกดวย 

จากปรากฏการณดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา ทําไมกองทุนหมูบานบางแหงจึงมีผลการ
ดําเนินงานที่แตกตางกันมากนัก ทั้งที่มีบริบทของพื้นที่ใกลเคียงกัน รวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาครไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหกองทุนหมูบานทุกแหงสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึ่งเปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
ใหกับประชาชนชาวไทยมานานกวา 25 ป (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
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เนื่องมาจากพระราชดําริ, 2551) และเปนปรัชญาที่เหมาะสมกับการประยุกตใชเพื่อการดํารงวิถีชีวิตของ
ประชาชนทุกระดับ เพื่อทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถดําเนินตอไปไดอยางมั่นคง ซึ่ง
ผลวิจัยที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะนําไปใชเปนขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของจังหวัดสมุทรสาครอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยหรือองคประกอบ และการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

กระบวนการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตนแบบของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง
ผลสําเร็จของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

2. เพื่อสรางขอเสนอแนะในการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิงผสม โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ผสมผสานกันตามลําดับ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษา 
1.1 กลุมประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุม เพื่อใหขอมูลตามวัตถุประสงคการ

วิจัย ซึ่งประกอบดวย (1) ตัวแทนคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรสาคร 
ซึ่งมีจํานวน 342 แหง โดยแตละแหงมีคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเฉลี่ยแหงละ 12 
คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,104 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สมุทรสาคร) เปนผูใหขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และ (2) เจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอที่รับผิดชอบงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวนทั้งสิ้น 3 คน เปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ 

1.2 กลุมตัวอยางประกอบดวย (1) ผูใหขอมูลเชิงปริมาณ คือ ตัวแทนคณะกรรมการของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดจากการคํานวณดวยสูตรของ Yamane (1973) ทําใหไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 364 คน และ (2) ผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ คือ ตัวแทนคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองโดยคัดเลือกจากประธานและเลขานุการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เต็มใจใหขอมูล อําเภอ
ละ 2 คน รวมจํานวน 6 คน และเจาหนาที่ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอที่รับผิดชอบงานกองทุน
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หมูบานและชุมชนเมืองอําเภอละ 1 คน รวมจํานวน 3 คน ทําใหกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลมีจํานวนทั้งสิ้น 9 
คน 

2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
2.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 

2.11 ปจจัยหรือองคประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก (1) โครงสราง (2) บุคลากร  (3) วิธีการดําเนินงาน และ (4) ภาวะผูนํา 

2.12 การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก (1) ความ
พอประมาณ (2) ความมีเหตุผล (3) ความมีภูมิคุมกันในตัว (4) ความรู และ (5) ความมีคุณธรรม 

2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวยการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก (1) ดานการบริหารจัดการ (2) ดานการเสริมสราง
ความเขมแข็ง และ (3) ดานผลการดําเนินงาน 

3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาข้ึนมาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

ประกอบดวย (1) แบบสอบถามสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และ (2) แบบสัมภาษณสําหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยเครื่องมือดังกลาวมีข้ันตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้ 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปจจัยหรือ
องคประกอบ และการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการที่ดีของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตนแบบของจังหวัดสมุทรสาคร  

3.1.1 แบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม 5 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการจํานวน 6 ขอ 
ประกอบดวย (1) เพศ (2) อายุ (3) สถานภาพสมรส (4) ระดับการศึกษา (5) ความเกี่ยวพันกับกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง และ (6) ประสบการณในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนที่ 
2 ปจจัยหรือองคประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 4 ตัวแปร 
ประกอบดวย (1) โครงสราง (2) บุคลากร  (3) วิธีการดําเนินงาน และ (4) ภาวะผูนํา สวนที่ 3 การ
ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 5 ตัวแปร ประกอบดวย (1) ความพอประมาณ (2) 
ความมีเหตุผล (3) ความมีภูมิคุมกันในตัว (4) ความรู และ (5) ความมีคุณธรรม สวนที่ 4 การดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 3 ตัวแปร ประกอบดวย (1) 
ดานการบริหารจัดการ (2) ดานการเสริมสรางความเขมแข็ง และ (3) ดานผลการดําเนินงาน และ สวนที่ 5 
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรที่ใชในแบบสอบถามทั้งในสวนที่ 2-4
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เปนตัวแปรชนิดอัตราสวน โดยแบงเปน 5 ระดับตามเกณฑวัดของ Likert (1967) โดยเรียงลําดับการใหคา
จากนอยไปมาก ดังนี้ (1) นอยมาก (2) นอย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากที่สุด 

3.1.2 ข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสาร รายงาน 
หนังสือส่ังการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็น
การวิจัย และเมื่อไดรับขอมูลมากเพียงพอจึงนํามาสรางแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามดังกลาว
เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อรับขอแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

3.1.3 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวแทน
คณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกันสําหรับ
ทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเที่ยงดวยสูตร Cronbach Alpha 
Coefficient (Cronbach, 1951) โดยไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.898 และดําเนินการนําแบบสอบถามไป
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ (1) ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (2) ปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอการบริหารจัดการของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหประสบความสําเร็จตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) การ
ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง (4) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ (5) ขอเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยผูวิจัยไดรางแบบ
สัมภาษณ และเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรับขอแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 68.68 มีชวงอายุระหวาง 51-60 ป 

รอยละ 42.03 มีสถานภาพสมรส รอยละ 73.63 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 75.27 มี
ความเกี่ยวพันกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในฐานะประธานหรือกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง รอยละ 57.42 และมีประสบการณในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองโดยเฉลี่ย 8 ป 
โดยเปนผูรวมดําเนินงานมากถึงรอยละ 54.12   

1.2 ปจจัยหรือองคประกอบในการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผล
การศึกษาพบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาในแตละดาน
พบวา ดานภาวะผูนํามีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ โดยอยูในระดับมาก (X = 4.01, S.D. = 0.67) โดยมีเร่ือง
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดรับการยอมรับจากสมาชิก มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดย
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อยูในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.67) รองลงมาตามลําดับคือดานโครงสรางมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
(X = 3.98, S.D. = 0.58) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการแบงหนาที่แตละ
ฝายอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.58) ดานวิธีการ
ดําเนินงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมี
การจัดทําระเบียบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนลายลักษณอักษร โดยความเห็นชอบ
จากสมาชิก มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมากที่สุด (X = 4.22, S.D. = 0.58) และดานบุคลากร 
มีคาเฉลี่ยนอยมากกวาดานอื่นๆโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.91, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองมีการคัดเลือกคนใหเขามาทํางานในแตละตําแหนงไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย
มากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.84) 

1.3 การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.90, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา ดานความมี
คุณธรรมมีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ โดยอยูในระดับมาก (X = 4.02, S.D. = 0.67) โดยมีเร่ือง
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนผูที่มีคุณธรรม เปนที่ยอมรับนับถือจากสมาชิก มีคาเฉลี่ย
มากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 4.09, S.D. = 0.67) รองลงมาตามลําดับคือ ดานความรู โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.99, S.D. = 0.59) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง เปนผูที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูใน
ระดับมาก (X = 3.99, S.D. = 0.58) ดานความพอประมาณ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.90, 
S.D. = 0.58) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถเลือกวิธีการบริหารงานได
อยางเหมาะสม  มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 3.93, S.D. = 0.84) ดานความมี
ภูมิคุมกันในตัว โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง มีการทบทวน ปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีกวาเดิม โดยอยูในระดับมาก (X = 4.01, 
S.D. = 0.84) และดานความมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยนอยมากกวาดานอื่นๆ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 
3.83, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 3.93, S.D. = 0.71) 

1.4 การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.99, S.D. = 0.72) และเมื่อพิจารณาในแต
ละดานพบวา ดานการบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยมากกวาดานอื่นๆ โดยอยูในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 
0.58) โดยมีเร่ืองกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานมีการจัดทําบัญชีและงบการเงิน มีคาเฉลี่ย
มากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับมาก (X = 4.36, S.D. = 0.89) รองลงมาคือ ดานผลการดําเนินงาน โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.84) โดยมีเร่ืองกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานมี
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การจัดสรรกําไรเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนใหแกชุมชน มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกเรื่อง โดยอยูในระดับ
มาก (X = 4.08, S.D. = 0.87) และดานการเสริมสรางความเขมแข็ง มีคาเฉลี่ยนอยมากกวาดานอื่นๆ โดย
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X = 3.89, S.D. = 0.71) โดยมีเร่ืองกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ของทานมี
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน เชน การจัดกิจกรรมวันพอ วันสงกรานต มีคาเฉลี่ยมากกวาทุก
เร่ืองโดยอยูในระดับมาก (X = 3.98, S.D. = 0.84) 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1 ปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ใหประสบความสําเร็จมี 4 องคประกอบที่สําคัญคือ (1) คณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง  (2) วิธีการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ครอบคลุมในหลายประเด็นทั้งในแงของ
การปรับปรุงปจจัยหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น การสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง และการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน (3) เครือขายในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ (4) ภาวะผูนําของ
ประธาน และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงกํานัน ผูใหญบาน โดยปจจัยหรือ
องคประกอบเหลานี้จะชวยใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประสบผลสําเร็จใน
ระดับสูง 

2.2 การประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการบริหารจัดการของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการนําทั้ง 5 หลักการมาประยุกตใชแบบผสมผสาน โดยจําแนกเปน 2 
ประเด็นที่สําคัญคือ (1) ความมีเหตุผลผสมผสานกับความมีภูมิคุมกันในตัว และความพอประมาณ และ 
(2) ความมีคุณธรรมผสมผสานกับการประยุกตใชความรูในการดําเนินงาน โดยการประยุกตใชแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเนนที่ความเหมาะสมกับบริบทของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อชวยให
การดําเนินงานประสบผลสําเร็จในระดับสูง 

2.3 ผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนใหญประสบผลสําเร็จใน
ระดับสูง และมีเพียงบางกองทุนเทานั้นที่ไมสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ประสบผลสําเร็จพิจารณาไดจากการบริหารจัดการที่มี
ความเขมแข็ง และเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด เชน การจัดทําระเบียบในการบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การพัฒนาเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง การ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งทําใหผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนใหญมี
ระบบบัญชีที่โปรงใสตรวจสอบได และปดงบดุลบัญชีไดตามกําหนด โดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มี
การฝากเงินสัจจะออมทรัพย การปลอยเงินกูไดตามระยะเวลา ที่กําหนด การรับสมาชิกเพิ่มข้ึน การประชุม
คณะกรรมการประจําทุกเดือนและประชุมใหญสามัญประจําป รวมถึงมีการเพิ่มทุนระยะที่ 3 ไดตาม
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เงื่อนไขที่กําหนด นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก และจัดสรรผลกําไรสูสาธารณะประโยชนอีก
ดวย 

2.4 ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีดวยกัน 7 
ประเด็นที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ปญหาสภาวะเศรษฐกิจฝดเคือง ซึ่งมีผลตอการชําระหนี้ (2) ปญหา
การเมืองทองถิ่น ที่ทําใหลูกหนี้เขาใจผิด และลังเลที่จะชําระเงินคืน (3) ปญหาเครือขายกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง โดยมีการนําแนวทางที่ไมเหมาะสมกับสภาพของหมูบาน เขามาชวยแกไขปญหาหนี้เสีย (4) 
ปญหาคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมดําเนินการตามแนวทางที่ สํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด (5) ปญหาการมีสวนรวมของสมาชิก โดย
ไมใหความรวมมือในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (6) ปญหาจากระบบบัญชี ที่ไม
สามารถตรวจสอบได และขาดความโปรงใส และ (7) ปญหาจากระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ที่ไมสอดคลองกับสภาพบริบทของหมูบาน และไมมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบในการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ผูที่เกี่ยวของจําเปนตองแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมมา
กําหนดเปนกิจกรรมเพื่อชวยใหการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนไปดวยความมี
ประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

2.5 ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ ประกอบดวย (1) การพัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น (2) การสรางระบบการดําเนินงานที่สงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และ (3) การดําเนินงานตามแนวทางที่
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
อภิปรายผล 

1. ดานภาวะผูนํา ผลวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดรับการยอมรับ
จากสมาชิก ซึ่งเปนผลมาจากการที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไดรับการคัดเลือกตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ โดยเปนที่ยอมรับจากสมาชิกสวนใหญอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของทยณฐ  ชวนไชย
สิทธิ์ และคณะ (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกองทุน
ชุมชน (กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต) ในดานการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต โดยพบวา ดานผูนํา
กรรมการมีขอคําถามเรื่องความไววางใจในการนําของกรรมการมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งชี้ใหเห็นวา ความ
ไววางใจยอมทําใหเกิดการยอมรับจากสมาชิก  และสอดคลองกับที่ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ (2556) ไดกลาว
ไววา ผูนําควรมีพฤติกรรมในการแสดงออกตอผูอื่นไดอยางเหมาะสม จึงจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือและ
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เกิดความไววางใจของสมาชิกในชุมชน นอกจากนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพยังพบวา ผูนําซึ่งหมายถึงประธาน และ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรวมถึงกํานัน ผูใหญบาน ควรมีบทบาทในการประสานงานเชิง
นโยบาย เพื่อใหคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดลงมาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น และจัดทําขอเสนอถึงสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติอีกทางหนึ่งดวย รวมถึงตองเปนผูที่มีบทบาทในการ
กระตุนใหทั้งคณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความกระตือรือรนที่จะ
ขับเคลื่อนกิจกรรมใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับที่สมชาย  สุเทศ (2555) ไดกลาวไววา 
ผูนําตองใชศักยภาพของตนที่มีอยางเต็มที่เพื่อชวยสนับสนุนและกระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติสามารถทํางานได
บรรลุผลสําเร็จอยางอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับผลวิจัยของกิ่งกาญจน  นา
เอี่ยม (2551) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
โดยพบวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่มีผูนําที่มีความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม ยอมทําให
สมาชิกเกิดความเชื่อถือไวใจ และพรอมที่จะรวมดําเนินการจนกระทั่งเปาหมายที่ต้ังไวบรรลุผลสําเร็จ  

2. ดานโครงสราง ผลวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการแบงหนาที่
แตละฝายอยางชัดเจน ซึ่งการบริหารงานในลักษณะดังกลาวจะชวยใหการดําเนินงานในแตละฝายมีความ
ชํานาญเฉพาะทาง และสามารถพัฒนาคณะกรรมการในแตละฝายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลอง
กับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ที่กําหนดใหกลไกและ
โครงสรางในการบริหารระดับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะตองมีคณะกรรมการซึ่งมาจากการคัดเลือก
กันเองโดยสมาชิก และมีหนาที่บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งตรวจสอบ กํากับดูแล 
จัดสรรผลประโยชนของเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อสอดคลองและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู
แลวในหมูบาน และสอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร  วิทยาอุดม (2548) ที่ไดกลาววา การจัดโครงสราง
องคการไดอยางเหมาะสมกับภารกิจนั้น ควรตองมีการแบงงานกันตามความถนัดเพื่อใหสมาชิกไดทํางาน
อยางเหมาะสม และสอดคลองกับที่ Koontz and O’Donnell (1976) และ Henry Mintzberg (1979) ซึ่งมี
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา  การจัดแบงโครงสรางองคการตองพิจารณาถึงองคประกอบทางหนาที่
ในการปฏิบัติงานใหลุลวง เพื่อสรางความชํานาญเฉพาะทาง และชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ 
Aldag and Stearns (1987) และยงยุทธ  ยศยิ่งยง (2556) มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่สอดคลองกัน
วา การจัดโครงสรางองคการตองมีการแบงงาน และกําหนดงานที่แตละสวนตองรับผิดชอบ รวมถึงอธิบาย
ความสัมพันธของบทบาทหนาที่ เพื่อบงชี้วาผูปฏิบัติงานของแตละกลุมจะอยูภายใต การบังคับบัญชาของ
ใคร ซึ่งจะชวยใหการทํางานสามารถบรรลุเปาประสงคไดอยางมีประสิทธิผล  

3. ดานวิธีการดําเนินงาน ผลวิจัยพบวา  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการจัดทําระเบียบการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนลายลักษณอักษร โดยความเห็นชอบจากสมาชิก  ซึ่ง
สอดคลองที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ที่กําหนดให
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คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีอํานาจหนาที่ในการออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ ปานจันทร และ
คณะ (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของการบริหาร
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย
พบวา การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีประสิทธิภาพควรตองมีการจัดทําระเบียบใน
การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิก รวมถึงตองมีการดําเนินงานตามระเบียบอยางเปนรูปธรรม เชน จัดทํางบการเงินใหถูกตองและ
สอดคลองกับขอกําหนดของระเบียบขอบังคับ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป เปนตน และ
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของ Certo (2000) ที่เห็นไดใหความเห็นวา การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการของการมุงสูเปาหมายขององคกรจากการทํางานรวมกัน โดยใชบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ หรือ
เปนกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอมที่บุคคลทํางานรวมกันในกลุมใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพยังพบวา การดําเนินของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ควรมีสาระสําคัญใน 3 ประการคือ (1) มีการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น เชน 
การจัดทําแผนปฏิบัติการ การรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ที่กําหนดใหมีการดําเนินงานมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเสริมและ
พัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 
(2) จะตองการมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหเกิดความตอเนื่อง เชน การจัด
ประชุมอยางตอเนื่องทั้งในสวนของคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของกิ่งกาญจน นา
เอี่ยม (2551) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง โดยพบวา การดําเนินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ไดรับการสนับสนุนความชวยเหลือจาก
สวนราชการที่เกี่ยวของในลักษณะของการเปนที่ปรึกษา การเปนพี่เลี้ยง หรือการเขาไปชวยชี้แจงใหสมาชิก
เขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ ยอมจะชวยใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถประสบผลสําเร็จใน
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่ง
สอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ที่กําหนดใหมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึ่งผลการประเมินผล
จะชวยใหหนวยงานสนับสนุนและภาคีที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการวางแผนโครงการ และกิจกรรม
การพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับที่ไพโรจน  
อุลิต (2553) ไดกลาววา การควบคุมงานคือ กระบวนการติดตามกํากับ (Monitoring) กิจกรรมตางๆ ที่
ดําเนินการเพื่อใหแนใจวาจะดําเนินการอยางไรจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามแผนที่วางไว รวมทั้งการดําเนินการ
แกไขความเบี่ยงเบนตางๆ ใหกลับสูทิศทางที่ถูกตอง นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับวิธีการทํางานแบบ
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เครือขายในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อชวยใหแลกเปลี่ยนความรูและรูปแบบ
ใหมๆ ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงวิธีการแกไขปญหาเพื่อนํามาเปน
กรณีศึกษาสําหรับการประยุกตใชในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพระมหาสุทิตยอาภากโร (2547) 
ที่ไดกลาวถึงเครือขายไววาชวยใหเกิดพลังในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และนําไปสูการรวมตัวเพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และเกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งยังชวยใหเกิดระบบการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพตอทุกฝายในการดําเนินกิจกรรม และสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ ปานจันทร และคณะ 
(2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของการบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพบวา 
ศักยภาพของเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน ความเขมแข็งของสมาชิกเครือขาย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การประสานงาน คือ ปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ใหประสบผลสําเร็จ 

4. ดานบุคลากร ผลวิจัยพบวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการคัดเลือกคนใหเขามาทํางาน
ในแตละตําแหนงไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาติ (2550) ไดกําหนดไววา การดําเนินงานของระดับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมี
คณะกรรมการ ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนที่ยอมรับของประชาชน ทั้งนี้ การคัดเลือก
คนใหเขามาทํางานในแตละตําแหนงนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดกลาววา การ
บริหารงานรูปแบบของคณะกรรมการจะชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ และมี
ประสิทธิภาพสูง เนื่องจากประกอบไปดวยหลายฝายที่มีความเชี่ยวชาญในแตละดาน และสอดคลองกับผล
วิจัยของทรงศิริ  เดชะไกศยะ (2548) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีจํานวนที่
พอเหมาะและไดจากการเลือกตั้งของสมาชิกตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด จะทําใหไดคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่มีคุณภาพ โดย
สามารถจัดสรรคนที่มีความรู ความสามารถมาชวยทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพยังพบวา คณะกรรมการตองมีจิตอาสา และมีความเสียสละเพื่อสวนรวม 
รวมถึงเปนผูมีความรับผิดชอบตอภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และคณะกรรมการยังตองเปนผูที่ไดรับการ
ยอมรับจากสมาชิกสวนใหญวาเปนผูที่มีความซื่อสัตย ไมเลือกปฏิบัติ และมีความโปรงใสในการทํางาน 
เปนผูที่ใฝรู และมีความสามารถในการสื่อสารขอมูลใหสมาชิกทราบไดอยางทั่วถึง และเขาใจไดตรงกัน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จะตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตัว
ตามระเบียบแกสมาชิกอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับผลผลวิจัยของศิริพร ศิริปญญวัฒน และสาคร ศรีสวัสด์ิ 
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(2550) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในภาคเหนือ โดย
พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจ มีความสามารถ 
มีประสบการณ และมีความรับผิดชอบ เพราะจะชวยใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ประสบความสําเร็จไดโดยงาย และสอดคลองกับผลวิจัยของกิ่งกาญจน นาเอี่ยม (2551) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยพบวา กองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ที่มีผูนําที่มีความเสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อสวนรวม ยอมทําใหสมาชิกเกิดความ
เชื่อถือไวใจ และพรอมที่จะรวมดําเนินการจนกระทั่งเปาหมายที่ต้ังไวบรรลุผลสําเร็จ และสอดคลองกับผลวิจัย
ของสิริพงษ  ปานจันทร และคณะ (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความ
เปนเลิศของการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรมีคุณลักษณะที่
สําคัญคือ มีความเสียสละในการทําหนาที่เพื่อผลประโยชนของสวนรวม และมีความสามารถในการสื่อสาร
โดยใหคําปรึกษากับสมาชิก และกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอื่นๆ ไดดี รวมถึงตองไดรับการยอมรับจาก
สมาชิก และรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

5. ความพอประมาณ ผลวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสามารถเลือก
วิธีการบริหารงานไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพไดชี้ใหเห็นวา คณะกรรมการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง มีการพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินงานอยางรอบคอบเพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมมาใช
ในการดําเนินงาน ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(2550) ไดกลาววา ความพอประมาณตองดําเนินการดวยความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดย
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ดังนั้น การจะทําอะไรตองมีความพอดี พอเหมาะ พอควรตอความจําเปน 
และเหมาะสมกับฐานะของตนเอง โดยใชการประมาณตนใหรูวาตนเองตองการอะไร มีความจําเปนสําหรับ
ตนมากแคไหน และการประมาณสถานการณที่กําลังเผชิญอยู เพื่อเพื่อวิเคราะหปจจัยสิ่งแวดลอมใหรูวา
ตองทําอยางไรถึงจะพอเพียงกับตนเอง นอกจากนี้ สมบัติ  กุสุมาวลี (2551) ยังใหความเห็นวา ความพอดี 
พอประมาณ ตองมีการรูจักตัวเอง รูจักบริบท เนนการสรางความสมดุล มั่นคง และความยั่งยืนระยะยาว 
ไมมองเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนา หรือการเอาตัวรอดในระยะสั้นๆ ซึ่งสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ใหความเห็นวาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่
เปนแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยคํานึงถึงความพอประมาณกับ
ศักยภาพตนเองและสภาวะแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น และไมนอยเกินไปจนกระทั่งไม
เพียงพอที่จะดําเนินการได ซึ่งการตัดสินวาในระดับพอประมาณนั้นจะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบในการวางแผนและตัดสินใจอยางมีคุณธรรมดวย และสอดคลองกับที่ชัยวัฒน วิบูลยสวัสดิ์ และ
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คณะ (2546) ไดใหความเห็นวา ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมมากเกินไปและไมนอยเกินไป
ในมิติตางๆ ของการกระทํา เพื่อนําไปสูความสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

6. ความมีเหตุผล ผลวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้ ผลวิจัยเชิงคุณภาพไดชี้ใหเห็นวา คณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง มีการพิจารณาความมีเหตุผลผสมผสานกับความมีภูมิคุมกันในตัว และความ
พอประมาณ โดยในการพิจารณาการอนุมัติใหกูเงินแกสมาชิกจะเนนถึงเหตุผลความจําเปนของสมาชิกเปน
หลัก รวมถึงความสามารถในการชําระคืนของสมาชิกดวย ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2550) ไดกลาววา การตัดสินใจจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
ใชความเปนกลาง เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ ซึ่งจะชวยใหสามารถพิจารณาเหตุผลไดรอบดาน และ
สามารถตัดสินใจไดอยางรอบคอบที่สุด นอกจากนี้ สมบัติ  กุสุมาวลี (2551) ยังใหความเห็นวา จะตอง “รู
เรา รูเขา” คือ รูจักตนเอง รูศักยภาพ ความสามารถ จุดแข็ง จุดออนของตนเอง และรูจักวิเคราะหถึงบริบท
หรือสภาพแวดลอมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน รวมทั้งรูจักทําความเขาใจในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อประเมินตนเองวา “ความพอดี พอเหมาะ พอสมควร” ของเราควรจะอยู ณ จุดใด และสิ่งที่ควร
หลีกเลี่ยงคือการทําอะไรบาง ซึ่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) 
ใหความเห็นวา เปนการตัดสินใจโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นอยางรอบคอบบนพื้นฐานของความเปนจริงตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลัก
ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม จะชวยใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของเหตุ ปจจัยตางๆ อยาง
ตอเนื่องอยางเปนระบบ ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีขอผิดพลาดนอย และ
สอดคลองกับที่ชัยวัฒน  วิบูลยสวัสด์ิ และคณะ (2546) ไดใหความเห็นวา ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอประมาณในมิติตางๆ อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัย และ
ขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

7. ความมีภูมิคุมกันในตัว ผลวิจัยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการ
ทบทวน ปรับปรุงวิธีการทํางานใหดีกวาเดิม ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ใหความเห็นวา เปนการเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยน
ดานตางๆ ที่จะเกิดเพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือไดทันที โดยมีการคิดวาจะทําอะไรอยางเพื่อใหไมเสี่ยง
เกินไปโดยไมประมาท และคิดถึงแนวโนมความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได เพื่อ
เตรียมตนเอง เตรียมวิธีการทํางานไวรองรับซึ่งจะชวยใหการทํางานสามารถดําเนินเปนไปไดอยางราบรื่นและ
เกิดประโยชนในระยะยาวที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับที่ชัยวัฒน วิบูลยสวัสด์ิ และคณะ (2546) ได
ใหความเห็นวา การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีเพื่อเปนการเตรียมตัวพรอมรับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ อยางครอบคลุมในลักษณะของการจัดการความเสี่ยงอยางเปนพลวัตโดยตอง
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คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ภายใตขอจํากัด
ของความรูที่มีอยู และสรางภูมิคุมกันในตัวใหพอเพียงที่จะสามารถพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได  

8. ความรู ผลวิจัยพบวา  คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถเหมาะสมกับการดําเนินงาน  ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ ปานจันทร และคณะ 
(2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของการบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพบวา 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรมีความรูความสามารถในการทําความเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวของกับภารกิจ และสามารถนําความรูไปสูการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด และสอดคลอง
กับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ศิริพร ศิริปญญวัฒน และสาคร  
ศรีสวัสด์ิ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใน
ภาคเหนือ โดยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรเปนบุคคลที่มีความรูความเขาใจ มี
ความสามารถ มีประสบการณ และหากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีความรูดานบัญชี
และมีประสบการณในการบริหารงานในกลุมออมทรัพยมากอนก็จะยิ่งดี เพราะจะชวยใหการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประสบความสําเร็จไดโดยงาย ซึ่งสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) ไดใหความเห็นในประเด็นความรูไววา ความรอบรูจะตอง
เกี่ยวของกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน รวมถึงนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นการปฏิบัติ และสอดคลองกับที่ชัยวัฒน  วิบูลยสวัสด์ิ และ
คณะ (2546) ไดใหความเห็นวา เงื่อนไขความรู จะนําไปสูการตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมที่อยูใน
ระดับพอเพียง ซึ่งตองอาศัยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ อยางรอบดาน เพื่อใชเปนพื้นฐานสําหรับการ
นําไปใชในโอกาสตางๆ รวมถึงตองมีความรอบคอบ เพื่อนําความรูและหลักวิชาตางๆ มาพิจารณาให
เชื่อมโยงสัมพันธกันในการปฏิบัติทุกขั้นตอน 

9. ความมีคุณธรรม ผลวิจัยพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนผูที่มีคุณธรรม 
เปนที่ยอมรับนับถือจากสมาชิก ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (2550) ไดกําหนดไววา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ไดรับการยอมรับของประชาชนในหมูบาน และสอดคลองกับที่เอนก นาคะ
บุตร (2536) และธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ (2556) ที่ไดใหความเห็นไวคลายกันวา ผูนําในทองถิ่น
เปรียบเสมือนผูนําทางปญญาของชุมชน จึงตองมีพฤติกรรมในการแสดงออกตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
เพื่อชวยใหเปนที่ยอมรับของประชาชนในหมูบาน  
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10. ดานการบริหารจัดการ ผลวิจัยพบวา  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการจัดทําบัญชีและ
งบการเงิน ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ได
กําหนดไววา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และสอดคลองกับผลวิจัยของ
ทรงศิริ  เดชะไกศยะ (2548) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง พบวา การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบยอดเงิน คือปจจัยที่ชวยใหกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง สามารถดําเนินงานไดตามนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการไดมีการมอบหมายใหเหรัญญิกเปน
ผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และมีการรายงานงบดุลบัญชีใหคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ทราบทุกเดือน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ  ปานจันทร และ
คณะ (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของการบริหาร
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดย
พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรมีการดําเนินงานตามระเบียบอยางเปนรูปธรรม 
เชน จัดทํางบการเงินใหถูกตองและสอดคลองกับขอกําหนดของระเบียบขอบังคับ  

11. ดานการเสริมสรางความเขมแข็ง ผลวิจัยพบวา  กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกิจกรรม
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน เชน การจัดกิจกรรมวันพอ วันสงกรานต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ (2556) ที่กลาวไววา การบริหารงานในรูปแบบกลุมใหมีความตอเนื่องนั้นจะตองมี
การแสวงหากิจกรรมที่ชวยใหสมาชิกของกลุมไดเขามามีสวนรวมกับกลุมเปนประจําทุกเดือนตามหนาที่
ของตนเอง เชน มีการประชุมปรึกษางานเปนประจําทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
แตละคน และสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ได
กําหนดไววา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองสงเสริมเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน 
ซึ่งสอดคลองกับที่ศิริพร ศิริปญญวัฒน และสาคร ศรีสวัสด์ิ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในภาคเหนือ โดยพบวา การมีสวนรวมของสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เพราะการ
ที่สมาชิกมีความตระหนักถึงการมีสวนรวมของการเปนเจาของและรวมกันรักษาผลประโยชนของกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ยอมชวยให การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนไปดวยดีและ
ประสบผลสําเร็จตามที่ต้ังไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ  ปานจันทร และคณะ (2556) ที่
ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของการบริหารกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โดยพบวา 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ควรมีการประสานความรวมมือ เปนการสรางและเชื่อมโยง
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ความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  

12. ดานผลการดําเนินงาน ผลวิจัยพบวา กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีการจัดสรรกําไรเพื่อ
จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนใหแกชุมชน ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (2550) ไดกําหนดไววา การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีการ
พิจารณาดําเนินการใดๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอื่นใดของสมาชิกและหมูบาน
หรือชุมชนเมือง และสอดคลองกับแนวคิดของธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ (2556) ที่ไดกลาวถึงระบบบริหาร
จัดการในการดําเนินงานของกลุมสะสมทุนในชุมชนที่ประสบผลสําเร็จวา ตองมีการจัดสรรผลประโยชน
อยางเปนธรรม และสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลวิจัยของสิริพงษ  
ปานจันทร และคณะ (2556) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากรอบการบริหารจัดการเพื่อความเปนเลิศของ
การบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเพื่อความผาสุกของชุมชนในเขตอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม โดยพบวา การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชนถือเปนปจจัยสําคัญในการบริหารจัดการของ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่ทําใหประสบผลสําเร็จ 
 
ขอเสนอแนะ  

1. บทวิเคราะห 
ผลการศึกษาไดนํามาสูการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดสมุทรสาคร ไดดังภาพ 
 

หลักการบรหิารจัดการ 
ของกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมอืง 

 การประยุกตใชตามแนวคิด 
ของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 เกณฑมาตรฐานการ
บริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง 

   1. กําหนดหนาที่  
   2. กําหนดคน  
   3. กําหนดวธิีการ   
   4. กําหนดภาพลักษณ  
   5. กําหนดแนวรวม 

      6.เลือกใหเปน  
     7. รูที่มา 
     8. ลดความเสี่ยง  
     9. เพิ่มความรู  
     10. ดูดี 

 11. ตรวจสอบ  
12. รวมมือ  
13. เพื่อสังคม 

 

ภาพที่ 1  รูปแบบการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด
สมุทรสาคร 
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จากภาพสามารถอธิบายความหมายในแตละกรอบคิดไดดังนี้ 
1.1 หลักการบริหารจัดการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1) กําหนดหนาที่: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการแบงบทบาทและหนาที่
ของคณะกรรมการ ในแตละฝายอยางชัดเจน รวมถึงมีการจัดทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร เพื่อชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ 

2) กําหนดคน: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําการคัดเลือกคนตามแนวทางที่ 
สทบ. กําหนด เพื่อใหไดคณะกรรมการที่มีระดับความรูความสามารถที่เหมาะสมกับภารกิจในแตละ
ตําแหนง 

3) กําหนดวิธีการ: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการจัดทําระเบียบ และ
วิธีการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ที่มีประสิทธิภาพ โดยไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก
สวนใหญ  

4) กําหนดภาพลักษณ: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีการคัดเลือกคนที่มี
ความโปรงใส มีคุณธรรมในการทํางานเพื่อสวนรวม เพื่อสรางความไววางใจ และไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกสวนใหญ 

5) กําหนดแนวรวม: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เขารวมเครือขายกองทุน
หมูบานในทุกระดับ เพื่อแสวงหาแนวรวมในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ รวมถึงตองกําหนดกิจกรรมเพื่อ
การสรางและพัฒนาความเขมแข็งของเครือขายในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1.2 การประยุกตใชตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) เลือกใหเปน: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีการกําหนดแนวทาง และ

คัดเลือกวิธีการบริหารงานที่เหมาะสมกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยเนนในดานการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

2) รูที่มา: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองกําหนดกิจกรรมเพื่อชวยให
คณะกรรมการมีความรู และความเขาใจในเกี่ยวกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน
ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนดเปนไปดวยความมี
ประสิทธิภาพ 

3) ลดความเสี่ยง: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีการประชุมเพื่อทบทวน 
และปรับปรุงวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง โดยมีการนําปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานที่ผานมา
เปนฐานวิเคราะห ในการกําหนดแนวทางการทํางานใหดีกวาเดิม โดยอาจมีการจางที่ปรึกษาทางกฎหมาย
เขามารวมปรับปรุงระเบียบปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
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4) เพิ่มความรู: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองกําหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีศักยภาพเหมาะสมกับการทํางาน เชน ศึกษาดูงาน
วิธีการแกปญหาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอื่นๆ การจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
เพื่ออํานวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานอยางตอเนื่อง  

5) ดูดี: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแกคณะกรรมการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางตอเนื่อง เชน การทํากิจกรรม
เพื่อสังคม การแสดงประวัติผลงานอันเปนที่ยอมรับจากสังคมหรือกลุมหรือองคการ รวมถึงเปาหมายในการ
ทํางานเพื่อสวนรวม เพื่อเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

1.3 เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1) ตรวจสอบ: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองสงเสริมใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดทําบัญชีและงบการเงินใหเปนปจจุบัน เพื่องายตอการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงาน ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่สํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

2) รวมมือ: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองสงเสริมใหมีกิจกรรมที่กอใหเกิด
การมีสวนรวม โดยกําหนดใหคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมดําเนิน
กิจกรรมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เชน การประชุม การฝากเงินสัจจะ การพิจารณาเงินกู รวมถึงมี
การขยายความรวมมือไปยังกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอื่นๆ และสวนราชการที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 

3) เพื่อสังคม: กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองกําหนดใหมีการจัดสรรผล
กําไรในการดําเนินงาน สําหรับนําไปใชในกิจกรรมสาธารณะประโยชนของชุมชน เพื่อชวยใหประชาชน และ
สมาชิกมีความรูสึกที่ดีตอการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมถึงเพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในอนาคต  

2. ขอเสนอแนะในดําเนินงาน 
2.1 มีการจัดทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร รวมถึงมีปรับปรุงคําสั่งใหเปนปจจุบัน 
2.2 มีการคัดเลือกคนที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับภารกิจในแตละตําแหนง 
2.3 ตองขอรับความเห็นชอบจากสมาชิกกอนปรับปรุงระเบียบ และวิธีการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
2.4 ตองสนับสนุนใหมีคณะกรรมการที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกสวนใหญ 
2.5 ตองเขารวมเครือขายกองทุนหมูบานในทุกระดับ  
2.6 ตองพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน  
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2.7 ตองอบรมใหคณะกรรมการมีความรู และมีศักยภาพเหมาะสมกับการทํางาน 
2.8 ตองทบทวน และปรับปรุงวิธีการทํางาน และระเบียบปฏิบัติใหเหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน 
2.9 ตองกําหนดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกคณะกรรมการของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
2.10 ตองสงเสริมใหมีการจัดทําบัญชีและงบการเงินใหเปนปจจุบัน และเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 
2.11 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองสงเสริมใหมีกิจกรรมที่กอใหเกิดการมีสวน

รวม 
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