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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน
ชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประชากร จ านวน 800 คน และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 260 คน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ One way ANOVA   ผลการวิจัยพบว่า  ประธานกองทุนและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39) ด้านที่มากสุด ได้แก่ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ( =4.88) และด้านที่ต่ าสุด ได้แก่ ด้าน
นโยบายเงินปันผล ( =3.41)  และเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ( =4.88) ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ของกองทุน ( =4.70)  ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุน ( =4.59) และด้านนโยบายเงินปันผล ( =3.41) และ  
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05  
 
ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการ  กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare the management of village and 
urban community fund for developing to community financial institutions in Nong Wua So District, Udon 
Thani Province. The population of the study were 800 people and 260 has been selected to be a sample 
group. The research tools was Likert’s 5 rating scales questionnaire. The data has been analyzed using 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA. The result revealed that the 
president and boards of the village and urban community fund showed opinions toward the management 
of village and urban community fund for developing to community financial institutions in overall aspect 
at high level ( =4.39). The most side was members participation aspect ( =4.88) and the lowest was 
dividend policy aspect ( =3.41)   and was subsequently arranged from higher to lower level as shown 
next. The members participation aspect ( =4.88), the learning atmosphere aspect ( =4.70), the fund 
president leadership aspect ( =4.59), and the dividend policy aspect ( =3.41). Therefore, the opinions 
comparison of the president and boards of the village and urban community fund were statistical 
significantly different at .05.               
 

Keywords: management, village fund, community financial institution, participation 
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บทน า 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกิดจาก
นโยบายของรัฐบาลของพ.ต .ท .ทักษิณ  ชินวัตร ในปี
พุทธศักราช 2544 ส าหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้น าไปลงทุนสร้าง
อาชีพหรือขยายกิจการเพิ่ม เติมจากเดิมและได้อยู่กับ
ครอบครัวเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทาง
หนึ่งด้วยให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติโดยให้จัดตั้งและคัดเลือก
บุคคลภายในหมู่บ้านของตนเองขึ้นมาเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้ าน เพื่ อ เข้ ามาบริหารจัดการและมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารทุก 2 ปี ตามระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการสร้าง
พื้นฐานของการรู้จักคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองในสังคม
ของชุมชนท าให้สังคมระดับล่างมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้านให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับส านักนายกรัฐมนตรี (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2544) ที่กล่าวว่า  การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อให้เกิดแหล่งเงินหมุนเวียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งเป็นฐานรากหญ้า เป็น
แหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและวิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างส านึกความเป็น
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยช่วยกันเป็นผู้ก าหนด
อนาคตมีการจัดการและเรียนรูร้่วมกันระหว่างชุมชน เอกชน
และส่วนราชการ เป็นการเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส
ให้มีโอกาส ส่วนกระบวนการที่จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้าน
ประสบความส าเร็จ  ประกอบด้วย ความพร้อมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน ประสบการณ์ในการบริหารจัดการของ
สังคม ส่วนราชการจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ 
ด้านวิธีการปฏิบัติ และประสานงานก ากับดูแลอยู่ภายนอก 
โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อช้ีวัดผล
ของประสิทธิภาพกองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการ
พึ่งพาตนเอง พัฒนาที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ การสร้าง
และพัฒนาความคิดความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของ
การบูรณาการ สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับ
อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ความหมาย สถาบันการเงินชุมชน 
หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาด
โอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบัน
การเงินทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
รูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติก าหนดวัตถุประสงค์ เสริมสร้างวินัยทางการเงิน 
และให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน แหล่งเก็บออมเงินที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่เหมาะสมแหล่ง
เงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อน
ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน  
 ในภาวะที่ประเทศไทยประสบปัญหาด้ าน
เศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่
ชนบทและชุมชนเมือง รัฐบาลจึงได้มีแนวคิดกระตุ้ น
เศรษฐกิจในระดับรากหญ้า โดยการก าหนดนโยบายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อปี พ.ศ.2544 เพื่อมุ่งแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้กับประชาชน โดยให้จัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ 1 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนในชุมชนให้ประชาชนน าเงินไปลงทุน
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งนโยบายดังกล่าวจึงเป็น
เสมือนเครื่องมือในการพัฒนาคนและการเรียนรู้ น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้ านและชุมชนเมือง 
(กรมการพัฒนาชุมชน,2547:1) เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปี นับจาก
การตั้งกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2544 มีทั้งกองทุนที่ประสบ
ความส าเร็จสูงประมาณร้อยละ 20 กองทุนที่ประสบ
ความส าเร็จตามมาตรฐานเฉลี่ย คือเงินล้านไม่หายไปไหน
ร้อยละ 70 และกองทุนที่มีปัญหามีเพียงแค่ร้อยละ 10 (นที 
ขลิบทอง,2554 :2) จากผลส าเร็จที่ผ่านมาของนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รัฐบาลได้มีการต่อยอด
กองทุนด้วยการพัฒนาจากกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อม
ไปสู่สถาบันการเงินชุมชนเพื่อให้โอกาสประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้อย่างยั่งยืน โดยสถาบันการเงินชุมชนจัดเป็น 
Micro Finance ที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบการเงิน
รายย่อยแบบครบวงจร ซึ่ ง Micro Finance ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจน (Shigeo Takenaka, 
2006) โดยสถาบันการเงินชุมชนเป็นแหล่งเงินทุนและเงิน
ออมที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะแก่
ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนทั้ง
ในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนอีกทั้งยังเสริมสร้าง
สวัสดิการและสวัสดิภาพของชุมชน เสริมสร้างวินัยทาง
การเงิน และให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชนรวมไปถึงเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน จึงถือว่าสถาบันการเงินชุมชนช่วยยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท าให้การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจและ
สังคมตั้งแต่ในระดับฐานราก รวมไปถึงเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนของอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนา
ระบบการเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้าจากกองทุน
หมู่บ้านท่ีมีความพร้อมสู่การเป็นธนาคารหมู่บ้านโดยแท้จริง
ที่ให้โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืน ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือระดับการศึกษาของประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน การจะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้
ประสบความส าเร็จนั้นส่วนหนึ่งมาจากระดับการศึกษา 
เพราะว่า การศึกษาท าให้ได้เรียนรู้ แสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเพื่อน ามาปฏิบัติได้จริง ดังเช่น
เรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านจนช านาญและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน เป็น
ต้น  และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัว
จากเหตุซอมีจ านวน 70 กองทุนจะมีกองทุนการจะพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้านนั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของแต่ละกองทุน เพราะสถาบันการเงินชุมชนนั้น
เพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการ
แก่ประชาชนซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงตามวัตถุประสงค์ 
หลักเกณฑ์ มาตรฐานและรูปแบบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด  ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยใคร่ศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อพัฒนาสู่สถาบันทางการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน สร้างความมั่งคงและความยั่งยืนต่อ
ชุมชนสืบไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน      ในเขต
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านต่อการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน ในอ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ส าหรับประชาการในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบไปด้วยประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 8 ต าบล 
คือ 1. ต าบลหมากหญ้า จ านวน 8 หมู่บ้าน 2. ต าบลหนองอ้อ 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 3. ต าบลอูบมุง จ านวน 10 หมู่บ้าน   
4. ต าบลกุดหมากไฟ จ านวน 10 หมู่บ้าน 5. ต าบลน้ าพ่น 
จ านวน 7 หมู่บ้าน 6. ต าบลหนองบัวบาน จ านวน 8 หมู่บ้าน 
7. ต าบลโนนหวาย จ านวน 9 หมู่บ้าน และ 8. ต าบลหนองวัวซอ 
จ านวน 8 หมู่บ้าน  
  กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ได้แก่การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสุ่มตัวอย่างจาก
ประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จ านวน 260 คน ของ Krejcie & Morgan 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 42-43) ซึ่ งมีขั้นตอนการสุ่ม
ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนก
ตามต าบล อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี   
ต าบล จ านวนประชากร 

(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน) 

หมากหญ้า 142 30 
หนองอ้อ 114 30 
อูบมุง 120 30 
กุดหมากไฟ 130 40 
น้ าพ่น 150 30 
หนองบัวบาน 134 30 
โนนหวาย 105 40 
หนองวัวซอ 90 30 
รวม 800 260 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยเรื่อง การจัดการ
กองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาใน
การท าวิจัยคือ เดือนมิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562  

โดยอ้างอิงงานวิจัยของประไพ จุ้ยอ่วม (ประไพ จุ้ยอ่วม, 
2551) ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านภาวะผู้น าของ 
ประธานกองทุน 2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน 
3. ด้านนโยบายเงินปันผล และ 4.ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (ประไพ จุ้ยอ่วม. 2551) ดังภาพที่ 1 
        ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
1. ต าแหน่ง 
  ประธานกองทุน หมู่บ้าน และคณะกรรมการ กองทุน
หมู่บ้าน และชุมชนเมือง 
 
2. ระดับการศึกษา :   
   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสงูกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป 

 การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน  
4 ด้าน ดังนี้  
   1. ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุน 
   2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน 
   3. ด้านนโยบายเงินปันผล 
   4. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิัย (Conceptual Framework) 

 
วิธดี าเนินการวิจัย                                             
      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
   สว่นที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม 
ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง  
   ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ด  (Likert Scale) 5 ระดับ ซึ่งให้
ผู้ตอบเลือกตอบว่า เห็นด้วยระดับมากที่สุด เห็นด้วยระดับ
มาก เห็นด้วยระดับปานกลาง  เห็นด้วยระดับน้อย เห็นด้วย
ระดับน้อยที่สุด  ส าหรับแบบสอบถามนั้นครอบคลุมเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์จากการที่ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยง (Validity) ของแบบสอบถาม (I.O.C.) ค่า .60 ขึ้นไป 
ผู้เช่ียวชาญด้านกองทุนหมู่บ้านจ านวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัย จ านวน 2 คน 
 
 

       สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
         สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ One way ANOVA  
 
ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาพบว่า ประธานกองทุนหมู่บ้าน
และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 260 คน โดยจ าแนก
ข้อมูลทั่วไป ดังนี้ ระดับต าแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.29 คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.27  ด้านการศึกษา ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 
จ านวน 220  คน คิดเป็นร้อยละ  84.61 ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61 และ
ระดับการศึกษา สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป จ านวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.77 ดังท่ีน าเสนอในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

สถานภาพ (ต าแหน่ง) 
     ประธานกองทุนหมู่บ้าน 
     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 
70 
190 

 
26.92 
73.07 

การศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษา 
     สูงกว่ามัธยมศึกษา     
     ขึ้นไป 

 
220 
38 
2 

 
84.61 
14.61 
0.77 

รวม 260 100 
  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของประธานกองทุน
และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเกี่ยวกับ
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน

ชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ  จั งหวัด
อุดรธานี โดยภาพรวม  ดังแสดงในตารางที่ 3  

 
ตารางที่ 3 ภาพรวมผลการศึกษาความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39) 

การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมูบ่้าน 

อันดับท่ี 
ประธานกองทุนหมูบ่้านและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (n=260)  

แปลผล 
 S.D. 

1.ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 1 4.88 0.37 มากที่สุด 
2.ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน
หมู่บ้าน 

2 4.70 0.39 มากที่สุด 

3.ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน 3 4.59 0.51 มากที่สุด 
4.ด้านนโยบายเงินปันผล 4 3.41 0.40 ปานกลาง 
รวมค่าเฉลี่ย  4.39 0.41 มาก 
 
     1. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิ 
  ผลจากการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก  พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ
คิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุ ด รธานี  โด ยภ าพ รวมอยู่ ใน ระดั บ ม าก   ( =4.88)  
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่
เข้าร่วมประชุมเป็นประจ า  ( =4.90) สมาชิกกองทุนส่วน
ใหญ่มีการฝากเงินกับกองทุนอย่างสม่ าเสมอ ( =4.90) 
สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมที่

กองทุนได้จัดขึ้นเสมอ ( =4.88) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่
ผิดนัดไม่ช าระหนี้ ( =4.87) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เข้าใจ
ในนโยบายของกองทุนเป็นอย่างดี  ( =4.85) สมาชิก
กองทุนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ
กองทุนเป็นอย่างดี ( =4.84) สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ให้
การสนับสนุนกิจกรรมของกองทุนเป็นอย่างดี ( =4.68) 
สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในการบริหารงานของกองทุนเสมอ ( =4.33)  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

อันดับท่ี ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชกิ 
ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน n=260 แปลผล 

 S.D. 
1 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมเป็นประจ า   4.90 0.33 มากที่สุด 
2 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีการฝากเงินกับกองทุนอย่าง

สม่ าเสมอ  
4.90 0.34 มากที่สุด 

3 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมที่
กองทุนได้จัดขึ้นเสมอ  

4.88 0.36 มากที่สุด 

4 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ผดินัดไม่ช าระหนี้  4.87 0.41 มากที่สุด 
5 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่เข้าใจในนโยบายของกองทุน

เป็นอย่างดี  
4.85 0.47 มากที่สุด 

6 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ให้ความรว่มมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของกองทุนเป็นอย่างดี  

4.84 0.53 มากที่สุด 

7 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ให้การสนบัสนุนกิจกรรมของ
กองทุนเป็นอย่างดี  

4.68 0.53 มากที่สุด 

8 สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นในการบริหารงานของกองทุนเสมอ  

4.33 0.58 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.88 0.37 มากที่สุด 
 
 2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุน
หมู่บ้าน 
  ผลจากการศึกษาด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ของกองทุนหมู่บ้าน  พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนของประธานกองทุน
หมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( =4.70)  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  
คณะกรรมการกองทุนทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี ( =4.92) การเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนมี
ความส าคัญต่อการพัฒนากองทุนเพื่อเป็นธนาคารชุมชน 
( =4.91) คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
กองทุนเสมอ ( =4.90) ถ้าภายในกองทุนไม่มีการเรียนรู้ที่
จะท าให้กองทุนมีความเสียหายในอนาคต ( =4.90) 

ภายในกองทุน ท่านได้มีการพูดคุยถึงความล้มเหลวที่
เกิดขึ้น ( =4.89) การเรียนรู้ของคณะกรรมการกองทุนคือ
การลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย ( =4.87) คณะกรรมการกองทุน
ทุ ก ค น ท า ง า น ร่ ว ม กั น ไ ด้ เป็ น อ ย่ า ง ดี  ( =4.87) 
คณ ะกรรมการกองทุนมี บทบาทส าคัญ ต่ อกองทุ น  
( =4.73) คณะกรรมการกองทุนได้มีโอกาสศึกษาดูงาน
กองทุนอื่นๆ  ( =4.72) คณะกรรมการกองทุนทุกคนมี
ข้ อ ต กล งร่ วม กั น ใน การบ ริ ห ารกอ งทุ น  ( =4.68) 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการท างาน ( =4.68) ในการประชุมแต่ละครั้ง
คณะกรรมการกองทุนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ในการบริหารงาน ( =4.68) คณะกรรมการกองทุนทุกคน
มีเป้าหมายเดียวกันในการท างาน ( =4.68)  ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกอองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน
ชุมชนของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

อันดับท่ี ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน 
ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน n=260 แปลผล 

 S.D. 
1 คณะกรรมการกองทุนทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เป็น

อย่างดี  
4.92 0.34 มากที่สุด 

2 การเรยีนรู้ของคณะกรรมการกองทุนมีความส าคัญต่อการ
พัฒนากองทุนเพื่อเป็นธนาคารชุมชน  

4.91 0.32 มากที่สุด 

3 คณะกรรมการมสี่วนร่วมในการบริหารงานของกองทุนเสมอ  4.90 0.33 มากที่สุด 
4 ถ้าภายในกองทุนไม่มีการเรยีนรู้ทีจ่ะท าให้กองทุนมีความ

เสียหายในอนาคต  
4.90 0.38 มากที่สุด 

5 ภายในกองทุน ท่านได้มีการพดูคุยถึงความล้มเหลวท่ีเกิดขึ้น  4.89 0.33 มากที่สุด 
6 การเรยีนรู้ของคณะกรรมการกองทุนคือการลงทุนไม่ใช่

ค่าใช้จ่าย  
4.87 0.38 มากที่สุด 

7 คณะกรรมการกองทุนทุกคนท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี  4.87 0.42 มากที่สุด 
8 คณะกรรมการกองทุนมีบทบาทส าคัญต่อกองทุน   4.73 0.49 มากที่สุด 
9 คณะกรรมการกองทุนได้มโีอกาสศึกษาดูงานกองทุนอื่นๆ   4.72 0.48 มากที่สุด 
10 คณะกรรมการกองทุนทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันในการบริหาร

กองทุน  
4.68 0.52 มากที่สุด 

11 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการท างาน  

4.68 0.53 มากที่สุด 

12 ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการกองทุนทุกคนได้มี
โอกาสแสดงความคดิเห็นในการบริหารงาน   

4.68 0.54 มากที่สุด 

13 คณะกรรมการกองทุนทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการท างาน  4.68 0.56 มากที่สุด 
รวมค่าเฉลี่ย 4.70 0.39 มากที่สุด 

 
     3. ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน   
  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นด้านภาวะ
ผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานกองทุน
หมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  ( =4.59)  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
ประธานกองทุนมีลักษณะการบริหารงานที่ โปร่งใส  
( =4.87) ประธานกองทุนได้มีความแน่วแน่ในการพัฒนา
หมู่บ้านด้วยการบริหารกองทุน( =4.83) ประธานกองทุน
เข้าใจบทบาทกองทุนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ( =4.75) 
ประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุน

หมู่บ้านท่ีต้องปฏิบัติต่อสมาชิก ( =4.69) ประธานกองทุน
มีความตระหนักในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการพัฒนาหมู่บ้าน ( =4.69) ประธาน
กองทุนยึดมติของที่ประชุมสมาชิกกองทุนเป็นส าคัญ 
( =4.68) ท่านสามารถไว้วางใจการบริหารงานกองทุน
ภายใต้ การบริห ารของประ ธานกองทุน   ( =4.54) 
ประธานกองทุนมีความเข้าใจการบริหารกองทุนเป็นอย่างดี 
( =4.37) ประธานกองทุนมีความตั้งใจในการบริหารตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน ( =4.37) ประธานกองทุนมี
ความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดี ( =4.35) ดังแสดง
ในตารางที่  6 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

อันดับท่ี ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทนุหมู่บ้าน 
ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน n=260 แปลผล 

 S.D. 
1 ประธานกองทุนมีลักษณะการบรหิารงานท่ีโปร่งใส   4.87 0.45 มากที่สุด 
2 ประธานกองทุนได้มคีวามแน่วแน่ในการพัฒนาหมู่บ้านด้วยการ

บริหารกองทุน 
4.83  มากที่สุด  

3 ประธานกองทุนเข้าใจบทบาทกองทุนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน  4.75 0.45 มากที่สุด 
4 ประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านที่ต้อง

ปฏิบัติต่อสมาชิก  
4.69 0.51 มากที่สุด 

5 ประธานกองทุนมีความตระหนักในภารกิจของกองทุนหมู่บ้านที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการพัฒนาหมู่บ้าน  

4.69 0.56 มากที่สุด  

6 ประธานกองทุนยึดมติของที่ประชุมสมาชิกกองทุนเป็นส าคัญ  4.68 0.57 มากที่สุด 
7 ท่านสามารถไว้วางใจการบริหารงานกองทุนภายใต้การบรหิารของ

ประธานกองทุน   
4.54 0.57 มากที่สุด 

8 ประธานกองทุนมีความเข้าใจการบริหารกองทุนเป็นอย่างดี  
 

4.37 0.79 มาก 

9 ประธานกองทุนมีความตั้งใจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน  

4.37 0.79 มาก 

10 ประธานกองทุนมีความรู้เรื่องกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างดี  4.35 0.80 มาก 
รวมค่าเฉลี่ย 4.59 0.51 มากที่สุด 

 
 4. ด้านนโยบายเงินปันผล 
  ผลจากการศึกษาความคิดเห็นด้านนโยบาย
เงินปันผล  พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งป ระ ธ าน ก อ งทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ( =3.41)  เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การ
จัดสรรผลประโยชน์เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ( =4.89) นโยบาย
เงินปันผลเป็นทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 

( =4.87) นโยบายเงินปันผลเป็นเงินประกันความเสี่ยง 
( =4.63) นโยบายเงินปันผลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเห็นสมควร ( =4.37) นโยบายเงินปันผลของ
กองทุนของท่านปันผลเป็นหุ้น ( =3.97) นโยบายเงินปัน
ผลเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ( =2.08) นโยบาย
เงินปันผลเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้  ( =2.02) 
นโยบายเงินปันผลเป็นทุนเพื่อสมทบกองทุน ( =1.97) 
นโยบายเงินปันผลเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์ ( =1.90)   ดังแสดงในตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของประธานกองทุนหมู่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

อันดับท่ี ด้านนโยบายเงินปันผล 
ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน n=260 แปลผล 

 S.D. 
1 การจัดสรรผลประโยชน์เป็นสวัสดกิารแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

และประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน  
4.89 0.36 มากที่สุด  

2 นโยบายเงินปันผลเป็นทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน  4.87 0.41 มากที่สุด 
3 นโยบายเงินปันผลเป็นเงินประกันความเสีย่ง  4.63 0.60 มากที่สุด 
4 นโยบายเงินปันผลอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร  4.37 0.77 มาก 
5 นโยบายเงินปันผลของกองทุนของท่านปันผลเป็นหุ้น  3.97 0.64 มาก 
6 นโยบายเงินปันผลเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ  2.08 1.90 น้อย 
7 นโยบายเงินปันผลเป็นเงินเฉลีย่คนืให้แก่สมาชิกผู้กู้  2.02 1.66 น้อย 
8 นโยบายเงินปันผลเป็นทุนเพื่อสมทบกองทุน  1.97 1.62 น้อย 
9 นโยบายเงินปันผลเป็นค่าเครื่องเขยีนแบบพิมพ์วัสดุครุภณัฑ์  1.90 1.58 น้อย 

รวมค่าเฉลี่ย 3.41 0.40 ปานกลาง 
  
 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ประธานและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนา
สู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านโดยภาพรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านท่ีแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า
ของประธานกองทุนหมู่บ้าน ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของ
กองทุนหมู่บ้าน และด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก และยัง
พบอีกว่า ด้านนโยบายเงินปันผล ไม่แตกต่างกันดังแสดงใน
ตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8  ผลการเปรียบเทียบใช้สถิติ One way ANOVA 
การจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือพัฒนาสูส่ถาบันการเงิน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F P-value 

1. ด้านภาวะผู้น าของประธาน
กองทุนหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
257 
259 

2.535 
69.431 
71.965 

1.267 
.270 

4.691 .01* 

2. ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ของกองทุนหมู่บ้าน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
257 
259 

2.357 
37.139 
39.496 

1.179 
.145 

8.156 .00* 

3. ด้านนโยบายเงินปันผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
257 
259 

.648 
40.786 
41.434 

.324 

.159 
2.042 .13 

4. ด้านการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
257 
259 

4.252 
32.181 
36.434 

2.126 
.125 

 

16.980 .00* 
 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
257 
259 

1.675 
66.374 
68.049 

.839 

.258 
3.243 .04* 

*แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.39) 
เรียงจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
( =4.88) ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้าน 
( =4.70)  ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุน ( =4.59) 
และด้านนโยบายเงินปันผล ( =3.41) และผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ าแนกตามระดับการศึกษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล  
 งานวิจัยเรื่อง การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   
  1) เพื่อศึกษาการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนอง
วัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ประธานกองทุน
และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ของกองทุน ด้านภาวะผู้น าของประธานกองทุน 
และด้านนโยบายเงินปันผล ส าหรับประเด็นอภิปรายผลขอ
น าประเด็นที่น่าสนใจมากที่สุดคือด้านภาวะผู้น าของ
ประธานกองทุนมาน าเสนอเพราะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยมี
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผู้น าในวงกว้าง ขออภิปราย
เกี่ยวกับภาวะผู้น ากองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ ผู้น ากองทุนหมู่บ้าน
นั้นมีความแน่วแน่ในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านมีความมุ่งมั่น
แน่วแน่ในการบริหารจัดการกองทุน ผู้น ากล่าวคือประธาน
กองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมี
ความตระหนักในภารกิจของกองทุน และผู้น ามีความเป็น
ประชาธิปไตยโดยยึดมติที่ประชุมเสมอ เป็นต้น (ด้านภาวะ
ของผู้น า : ภาวะผู้น าของประธานกองทุนหมู่บ้าน) ซึ่ ง
สอดคล้องกับบทความทางวิชาการของกุหลาบ ปุริสาร 
(2561) เรื่อง แนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่
ผู้น าที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 ที่ว่าด้วย 
คุณลักษณะที่ส าคัญของการเป็นผู้น า  คือคุณลักษณะด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งส าคัญมากต่อการประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการงานทั้งปวง และสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของถนอมศิลป์ จินคณากิติกุล และคณะ 
(2562) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการสมัยใหม่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร พบว่า การจัดการองค์กรธุรกิจใน
ปัจจุบัน ผู้บริหารควรมีรูปแบบการจัดการที่ เหมาะสม
ผู้บริหารจ าเป็นต้องท าหน้าที่ในการบริหารเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถปรับตัวกับ
สถานการณ์การแข่งขันต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายให้
องค์กรประสบความส าเร็จ ผลลัพธ์จากการศึกษาสามารถ
สังเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการสมัยใหม่ได้ 5 ข้อ
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การช้ีน า การควบคุม การ
อ านวยการ ซึ่ งปัจจัยทั้ งหมดที่ กล่ าวมานั้นถือได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการจัดการเพื่อให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนฤมล สิน
สุพรรณและคณะ (2561) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง แนว
ทางการดูแลสุขภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่ งยืน  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
ผลการวิจัย(บทคัดย่อ) พบว่า 1) ด้านภาวะผู้น า ผู้น าให้
ความส าคัญการการดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเองและ
สามารถเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาด าเนินร่วมกันได้  
2) ด้านมนุษยสัมพันธ์ของผู้น า มีความรัก ความสามัคคี 
ความจริงใจต่อกัน 3) ด้านทักษะการจัดการ รู้เป้าหมาย 
การรวมกลุ่ม  ร่วมคิด  ร่วมท า เรียนรู้ ไปด้วยกัน เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น า 4) ด้านการมีกัลยาณมิตร ผู้ ช้ีน า
ในทางที่ถูกที่ควรและการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการด ารงชีพ 
และ 5) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  2) เพื่ อเปรียบเทียบการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ประธานและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอเหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของกรกนก น้อยแนม, 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธีและชัยวัฒน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2557) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยทางการเงินและการมีสว่นร่วมของ
สมาชิกกับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ด
ร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี พบว่า สมาชิกที่มีอายุต่างกัน และ
ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกต่างกันนั้น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนแตกต่างกันเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ เนื่องจากคนที่มีอายุมาก จะมี
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ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาก อีกทั้งจะมีระยะเวลาในการ
เป็นสมาชิกตามไปด้วย เมื่อมีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
นาน จะมีความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบ การด าเนินงาน 
การปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงิน
ชุ ม ชน  ร วม ถึ ง เข้ า ใจ ใน ศั ก ย ภ าพ ก ารท า งาน ขอ ง
คณะกรรมการและเห็นประโยชน์ให้ความส าคัญและเห็น
คุณค่าของสถาบันการเงินชุมชนมากกว่าคนท่ีมีอายุน้อยและ
เริ่มเป็นสมาชิกได้ไม่นานและสมาชิกที่มีอาชีพต่างกันความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสถาบันชุมชนแตกต่าง โดย
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น.001 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้ งไว้ เพราะเมื่อมีอาชีพต่างกันท าให้มอง
ภาพลักษณ์ขององค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น สมาชิกที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเข้มแข็งของสถาบัน
การเงินชุมชนแตกต่างกัน เช่น สมาชิกที่มีอาชีพข้าราชการ
มองภาพลักษณ์สถาบันการเงินชุมชนในทิศทางที่ดี  มี
ช่ือเสียง ดีกว่าสมาชิกท่ีประกอบอาชีพค้าขาย เพราะสมาชิก
ที่มีอาชีพค้าขายมีความใกล้ชิดกับสถาบันการเงินชุมชน จึง
รับรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของสถาบันการเงินชุมชนได้ชัดเจน
มากกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ด้านการมีส่วนร่วม) จุดเด่นของกองทุนหมู่บ้านคือ 
คณะกรรมการกองทุนทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่กองทุนหมู่บ้านจัดขึ้น 
เช่น การเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี เป็นต้น ควรส่งเสริมจุดเด่นนี้ให้มี
ความโดดเด่นยิ่งๆขึ้นไป กล่าวคือ ด้านการมีส่วนร่วมนี้เป็น
จุดแข็งของกองทุนเพราะว่าในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ประธานกองทุนและคณะกรรมการกองทุนมีความตระหนัก
เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าจุดแข็งคือการมีส่วนร่วมนี้ไป
พัฒนากองทุนให้มีความยั่งยืนต่อไป  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
(ด้านนโยบายเงินปันผล) 1) ควรท าวิจัยเรื่อง นโยบายเงิน
ปันผล เรื่อง ค่าตอบแทนและสวัสดิการของคณะท างาน  
เพราะว่าเป็นจุดที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเป็นนโยบายที่ยังคงต้อง
พัฒนาต่อไป การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามได้ข้อมูลเท่าที่
ก าหนดไว้ในแบบสอบถามเท่านั้นในการท าวิจัยเรือ่งนโยบาย
เงินปันผลนั้น ควรเป็นระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กันไป 
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ หรือการสนทนากลุ่ม 
(focus group) เป็นต้น  2) ควรท าวิจัยเรื่อง นโยบายเงิน

ปันผลเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกผู้กู้  ควรท าวิจัยแบบ
ผสมผสานกล่าวคือทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้
สามารถเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ส าห รั บ ผ ล งาน วิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อบ คุ ณ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  และสาขาวิชาการจัดการ คณะ
บริหารธุรกิจ และขอขอบคุณบิดามารดา ขอบคุณประธาน
กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี และผู้มีส่วนร่วมในผลงานวิจัยนี้ทุกท่าน  
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