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งานวิจยั นี มีวตั ถุ ประสงค์เพือ )ปั จจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2)
เพือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง บ้านโนนสะอาด
หมู่ท ี ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 3) เพือศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโนนสะอาด หมู่ที ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัด
ขอนแก่น โดยใช้แ บบสอบถามเก็บข้อมูลจากประชากร 103 คน ซึงเป็ นสมาชิกกองทุ นหมู่บ้านและชุมชน
นํามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ สถิตทิ ใช้
ี ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 103 คน เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 58.25 และเป็ นเพศชาย ร้อยละ
41.75 อายุ 51 ปี ขนไป
ึ ร้อยละ 38.83 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 34.95 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 22.33 และอายุ 2030 ปี ร้อยละ 3.88 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ . 0 ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ .65 และประกอบ
อาชีพอิสระ ร้อยละ .65 จบการศึกษาระดับชันประถมศึกษา ร้อยละ .82 มัธยมศึกษาร้อยละ . 1 และ
จบการศึกษาระดับชันอนุ ปริญญา ร้อยละ 0.97


จ.ขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
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2. ความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โดยภาพรวม
สมาชิก มีค วามพึงพอใจ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง เมือพิจ ารณาเป็ น รายด้านพบว่ า ด้า นการวางแผน ด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน และด้านการประเมินการใช้เงินกองทุน สมาชิกมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปาน
กลาง การมีสว่ นร่วมของสมาชิกมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย
3. ข้อเสนอแนะแนวทางทีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง มีดงั นี ) ด้านการ
วางแผน มีการวางแผนแก้ไขปั ญหาช้าเกินไปและไม่สามารถปฏิบตั ติ ามแผนได้ การชําระเงินคืนของสมาชิก
กองทุนหมู่บา้ นล่าช้า คณะกรรมการไม่มหี ลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้แก่สมาชิก ดังนัน เจ้าหน้ ากองทุน
ควรปฏิบตั ติ ามแผนและมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้กยู้ มื และการชําระเงินหรือเงินปั นผลทีรวดเร็ว )
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน คณะกรรมการไม่มกี ารแบ่งงานซึงหนักอยู่ทตัี วประธานเพียงคนเดียว และ
คณะกรรมการไม่มคี วามรูซ้ งจะนํ
ึ ามาปฏิบตั งิ าน
4. ด้านการมีสว่ นร่วมของสมาชิก สมาชิกนําเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ และไม่ส่งเงินคืนกองทุน
หมู่บ้านทําให้เกิดปั ญหา สมาชิกไม่มสี ่วนร่วมในร่วมการประชุม ดังนัน ควรมีการประชุมทําความเข้าใจใน
แผนงานและวัตถุประสงค์ของกองทุนเพือให้ สมาชิกนําเงินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
5. ด้านการประเมินการใช้กองทุน สมาชิกจากการประเมินมีหนีสินเพิมมากขึน และไม่จ่ายเงินตาม
กําหนด คณะกรรมการมีการดําเนินงานไม่เป็ นระบบและไม่สามารถปิ ดงบดุลในแต่ละปี ได้
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของสมาชิก, กองทุนหมู่บา้ นและชุมชน, การบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง

ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to study the village fund members’ and the community
fund members’ personal factors, and their satisfactions towards village and community fund
administrations in Non Sa-art village, Moo. 6, Pa Wai Nung sub-district, Ban Fang district, Khonkaen
province, as well as obstacles and suggestions on village and community fund administrations in
Non Sa-art village, Moo. 6, Pa Wai Nung sub-district, Ban Fang district, Khon Kaen province. For
research methodology, a questionnaire was conducted with 103 members of village and community
funds. The data were statistically analyzed using percentage, mean, and standard deviation. The
findings of the study were as follows:
1. There were 103 informants found in this study. Female informants with 58.25 % and male
informants with 41.75 % were mostly observed. In addition, their age of up to 51, 41-45, 31-34, and
20-30 were respectively rated at 38.83%, 34.95 %, 22.33 %, and 3.88 %. The majorities of
occupation were farmers (76.60%), shop owners (11.65 %), and freelance employees (11.65 %). In
terms of their educational backgrounds, most of them earned a primary education diploma (72.82%),
a secondary education diploma (26.21%), and a pre-degree certificate (0.97%);
2. Their satisfactions towards the organizational of village and community funds was rated
at moderate level in terms of their planning, followed by their performance effectiveness, assessing
financial management reports, and their participation;
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3. Guidelines for the effective management of village and community funds were suggested
that in terms of their planning, both working plans and their members’ loan reimbursement should be
well-planed so that the village and community fund officials’ well-organized working plans and
regulations for the members’ loans, loan reimbursement, and beneficiaries should be set up.
Moreover, the provisions for the enhancement of the village and community fund committee’s
decentralized organizational administration, as well as their academic understandings of effective
fund management should be all required in terms of their performance effectiveness;
4. In terms of their members’ participation, it was stated that not only their members’
improper loan purposes, but also their no meetings were mostly found. In order to meet the
requirements of loans, however, the members’ deeper understandings of their loan should be
supported, and
5. In terms of assessing financial management reports, it was also stated that the
outnumbers of members’ extravagant debts with their no loan reimbursement together with the
village and community funds’ no well-organized loan management and incomplete balance sheet
reports were mostly found.
Keywords : Satisfaction of member, Village and Community Fund Administration, Village and
Community Fund.

บทนํา

จากภาวะวิก ฤตเศรษฐกิจ ของประเทศชาติใ นปั จ จุ บ ัน ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประชาชนทัวไป
โดยเฉพาะผลกระทบด้านความยากจนของประชาชน ในชนบทและชุมชนเมือง ซึงความยากจนของประชาชน
ในชนบทและชุมชนเมือง คือการไม่มที ุนและขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพือนํ ามาพัฒนาอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเป็ นเร่ งด่วน ซึงนํ าโดยรัฐบาลสมัยของ
พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร (อดีตนายกรัฐมนตรี) จึงมีเจตนารมณ์ ทจะแก้
ี
ไขปั ญหาความยากจนโดยได้กําหนด
นโยบายเร่งด่วนในการจัดตังกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ สําหรับเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมันคงด้านความเป็ นอยู่ของประชาชน
อีกทังเพือให้ทอ้ งถินมีขดี ความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพือเสริมสร้าง
ศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
สูก่ ารพึงพาตนเองอย่างยังยืนอันเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศรวมทังเสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
2544 โดยทีรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ในการจัดตังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นควรมีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่ า ด้ว ยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้า นและชุ ม ชนเมือ งแห่ง ชาติเ พือให้ม ีอํานาจและหน้ า ที
รับผิดชอบในการวางนโยบาย และแผนงานในการจัดตังและบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองเพือให้การ
ดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลทีแสดงต่อรัฐสภา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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แผ่น พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ตามข้อที 1 ระเบียบนี
เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.
1
2544”
อํานาจหน้าทีและวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ซึงเป็ นส่วนสําคัญของ
นโยบายกองทุ นหมู่บ้านมีด ังนี ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีข ดี ความสามารถในการ
จัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึงพาตนเองของหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
ในการเรีย นรู้ก ารสร้า งและพัฒ นาความคิดริเริม เพือแก้ไ ขปั ญ หาและเสริม สร้างศัก ยภาพ และส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้ นและชุมชนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทังเสริมสร้าง
ภูมคิ ุม้ กันทางเศรษฐกิจและสังคมเพือแก้ไขปั ญหาและเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุ มชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับฐานรากของประเทศ รวมทังเสริมสร้างภูม คิ ุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทังทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชนในหมู่บา้ นหรือชุมชนเมือง
ด้านการบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการซึงมาจากการคัดเลือก
ระหว่างสมาชิกด้วยกันตามระเบียบทีคณะกรรมการกองทุนมีอาํ นาจหน้าทีดังนี
1. บริห ารจัด การกองรวมทังตรวจสอบ กํากับ ดูแล จัด สรรผลประโยชน์ ข องกองทุ นเพือ
สอดคล้องและเกือกูลกับกองทุนอืนๆ ทีมีอยู่แล้วในหมู่บา้ น
2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธกี ารเกียวกับการบริหารงานกองทุนทีไม่ขดั แย้ง
กับระเบียบทีคณะกรรมการกําหนด และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมสมาชิก
3. รับสมาชิกและจัดทําระเบียบสมาชิก ทังทีกลุ่มองค์กรประชาชนหรือปั จเจกบุคคลในหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง
4. สํารวจและจัดทําข้อมูลเกียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตท้องทีหมู่บา้ นและชุมชนเมืองนัน ตลอดจนสํารวจและจัดทําข้อมูล ดังกล่าวของกองทุนอืนๆ ทีมี
อยู่ในชุมชน
5. พิจารณาการให้เงินกูต้ ามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกองทุนกําหนด
6. ทํานิตกิ รรมสัญญาหรือดําเนินการกําหนดเงือนไขเกียวกับภาวะผูกพันของกองทุน
7. จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามกําหนดหรือได้ตกลงกัน หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่ า
หนึ งในห้า สมาชิก ทังหมดลายมือ ชือทํา หนังสือร้อ งขอ และจะต้อ งดํา เนิ นการให้แ ล้ว เสร็จ ภายสิบ ห้า วัน
นับตังแต่วนั ทีรับคําร้อง
2
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอืนตามทีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
สําหรับบ้านโนนสะอาด หมู่ท ี 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น นันได้มกี าร
จัดตังกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาลมาตังแต่ปี พ.ศ. 2544 กองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
1

สุขพิชยั เชาวกุล, ความคิ ดเห็นของประชาชนทีมีต่อการบริ หารจัดการกองทุนหมู่ : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่
ที 7 ตําบลคลองมะเดือ อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. สารนิพนธ์ศาสนศาสตรบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย),
.
2
เสด็จ ศรีบุรนิ ทร์, การบริ หารงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองในเขตอําเภอภูเรือ จังหวัดเลย. สาร
นิ พนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิ ต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554.
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เมือง บ้านโนนสะอาด หมู่ท ี 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้นํานโยบายกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมืองมาดําเนินการในหมู่บา้ น พ.ศ. 2544 จํานวนทุนหมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท โดยเริมแรกมี
สมาชิกทังหมด 95 คน แต่ปัจจุบนั มีสมาชิกทังหมด 103 คน กองทุนหมู่บา้ นบ้านโนนสะอาดหมู่ท ี 6 ได้มกี าร
บริหารกองทุนมาจนถึงปั จจุบนั จึงเกิดปั ญหาด้านการวางแผน ซึงมีการวางแผนอยู่จริงแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามแบบแผนทีกําหนดไว้ในระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ จึงทําให้เกิดปั ญหาในการบริห าร
กองทุน เพราะคณะกรรมการไม่มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเนืองจากไม่มกี ารผลัดเปลียนบุคคลในการ
ปฏิบ ัติห น้ า ทีและตัว คณะกรรมการไม่มีค วามรู้ใ นการปฏิบ ัติห น้ า ทีมกนั ก รวมถึง การมีส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการไม่มกี ารแบ่งงานซึงจะหนักอยู่ทตัี วประธานเอง และสมาชิกไม่มสี ่วนร่วมในการ
ได้เข้ามาเป็ นคณะกรรมการเนืองจากไม่มกี ารสับเปลียนคณะกรรมการบริหารงาน ซึงสมาชิกไม่มคี วามเข้าใจ
เกียวกับกฎระเบียบกองทุน จึงทําให้สมาชิกนําเงินทีได้จากการกูย้ มื กองทุนไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ส่งผลให้สมาชิกไม่จ่ายเงินคืนตามระยะเวลาทีกําหนดทําให้การประเมินกองทุนในแต่ละปี ไม่สามารถ
ประเมินผลนโยบายกองทุนในแต่ละปี ได้ จึงทําให้กองทุนหมู่บา้ นเกิดปั ญหาจนถึงปั จจุบนั นี
ดังนันด้วยสภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง บ้านโนนสะอาด หมู่ที 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เพือทีจะ
เป็ นแหล่งข้อมูลศึกษาและเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการปรับปรุงการดําเนินงานของนโยบายกองทุนหมู่บา้ น
โนนสะอาด หมู่ที 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ให้มปี ระสิทธิภาพและเพือให้ตรงตาม
ความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง ทําให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาต่ อยอดนโยบายอย่างยังยืนใน
อนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

. เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของสมาชิกของกองทุนหมูบา้ นและชุมชนเมือง บ้านโนนสะอาด หมู่
ตําบลป่ าหวายนัง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
2. เพือศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง บ้านโนน
สะอาด หมู่ที 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
3. เพือศึกษาปั ญหาและข้อเสนอแนะเกียวกับการบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง บ้านโนน
สะอาด หมู่ที 6 ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั

การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง : บ้าน
โนนสะอาด ตําบลป่ าหวายนัง อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research)
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจํานวน 103 คน ซึงเป็ นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง นํามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยสถิติทใช้
ี ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

อภิ ปรายผลการวิ จยั
. ด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า การจัดทําแผน
เพือแก้ไ ขปั ญหากองทุ นหมู่บ้านไม่เป็ นไปตามระเบีย บของนโยบาย การวางแผนการดําเนิ นงานกองทุน
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หมู่บา้ นอาจจะไม่เป็ นไปตามระยะเวลาทีกําหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกูท้ ไม่
ี ชดั เจน นอกจากนีการ
กําหนดเป้ าหมายและแผนงานการทํา งานร่ว มกัน ของคณะกรรมการ กองทุนหมู่บ้านมีก ารออกระเบีย บ
ข้อบังคับกําหนดคุณสมบัติสมาชิก หลักเกณฑ์การกู้และการชําระเงินกู้ซึงไม่เป็ นไปตามแผนมากนักและ
นโยบายตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ดังนันจึงทําให้ความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อ
การบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองอยู่ในระดับปานกลาง(x = 2.84)
2. ด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า
จํานวนคณะกรรมการมีจํานวนน้ อยต่ อการดําเนินงานตามระเบียบ ข้อตกลง และไม่มีการกระจายอํานาจ
หน้าทีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม คณะกรรมการกองทุนมีการแจ้งหลักฐานทางทะเบียน (รายรับ-รายจ่าย)
ต่อสมาชิกเป็ นครังคราว ความรวดเร็วต่อการให้บริการแก่สมาชิกมีความล่าช้า และไม่มคี วามต่อเนืองในการ
จัดประชุ มรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิก ดังนันจึงทําให้ความพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมืองอยู่ในระดับปานกลาง(x = 2.76)
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิ ก โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า สมาชิก
ไม่มคี วามร่วมมือในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บา้ น และไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด้วยตนเอง สมาชิกไม่สามารถทีจะใช้สทิ ธิได้โดยตรงและการ
ออกความคิดเห็นได้อย่างเสรี เนืองจากสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย
เพือทีจะแก้ไขปั ญหา ดังนันจึงทําให้มคี วามพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชน
เมือง อยู่ในระดับน้อย (x = 2.59)
4. ด้านการประเมิ นการใช้เงิ นกองทุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า
ภาระหนีสินเพิมขึนเนืองจากการกูย้ มื เงินจากกองทุน จํานวนเงินทีรัฐบาลจัดสรรให้ไม่ค่อยเพียงพอต่อจํานวน
สมาชิก เกิดความไม่พงึ พอใจของสมาชิกทีคณะกรรมการกระจายงบประมาณให้แก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน
จํานวนอัตราดอกเบียไม่เหมาะสม ดังนันจึงทําให้มคี วามพึงพอใจของสมาชิกทีมีต่อการบริหารกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง อยู่ในระดับปานกลาง (x = 2.93)

ข้อเสนอแนะ

. ด้านการวางแผนการปฏิ บตั ิ งาน
ควรปรับปรุงในด้านการวางแผนให้พฒ
ั นากระบวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิงขึน โดยกําหนดการวางแผนปฏิบตั งิ านของกองทุนไว้ให้ชดั เจนทุกเรืองในกระบวนการบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุ มชนเมือง มีก ารวางแผนเป็ น ระยะๆ และคลอบคลุ มการทํางานของคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บา้ น
2. ด้านประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ควรปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการควรมีความสามารถเฉพาะด้าน
เช่น งานด้านเอกสาร คอมพิวเตอร์ ประสานงาน เป็ นต้น และคณะกรรมการจะต้องมีการแบ่งงานตามหน้าที
อย่างเป็ นระบบ
3. ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิ ก
ควรปรับปรุงในด้าน การมีสว่ นร่วมของสมาชิกควรให้ความร่วมมือในการประชุมปรึกษาหารือและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนหมู่บา้ น รวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นเพือแก้ไขปั ญหาอย่างเสรี มีการ
จัดอบรมเพือเพิมอาชีพแก่สมาชิกและทําให้มรี ายได้สง่ เสริมคุณภาพชีวติ
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4. ด้านการประเมิ นการใช้เงิ นกองทุน
ควรปรับปรุงในด้านการประเมิน คณะกรรมการควรมีการติดตามผลสมาชิกทีนํ าเงินกู้ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์เพือพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ให้ดยี งขึ
ิ น และไม่ให้เกิดภาระหนีสินเพิมมากกว่าเดิม รวมถึงให้มี
การประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประจําปี
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