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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพของปั จจัยในการบริหารจัดการและรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่ประสบความสาเร็จ โดยใช้ แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด้ วยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองจาก 15 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ จานวน 450 กองทุน จากประชากรทั้งหมด 77,565 กองทุน เก็บรวบรวมข้ อมูล
โดยใช้ แบบสอบถามที่สร้ างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพด้ วยการหาค่ าสัมประสิทธิ์อลั ฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) และค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาและวิธีแบบจาลองสมการโครงสร้ างองค์ประกอบแบบยืนยัน โดยใช้ เมทริกซ์สหสัมพันธ์
และก าหนดดัช นี ท่ีใช้ ยื นยั นความสอดคล้ อ ง ได้ แก่ ค่ าดั ช นี ไค-สแควร์ (2), CMIN/df, RMSEA, RMR, NFI, CFI, AGFI และ GFI
ผลการวิจัย พบว่า สภาพของปั จจัยในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับต่า โดยปั จจัยความสาเร็จ
ในการบริหารจัดการกองทุนมีค่ามากที่สุด ส่วนรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สร้ างขึ้นมีความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับดี โดยตัวแปรที่มีอทิ ธิพลทางตรง ได้ แก่ ปั จจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนมีอิทธิพลมากที่สดุ (DE = 0.714)
ลาดั บ รองลงมา คือ ปั จ จั ย ด้ า นสมาชิ ก กองทุ น (DE = 0.340) ปั จ จั ย ด้ า นการเงิน และบั ญ ชี (DE = 0.315) และปั จ จั ย ด้ า นการกู้ ยื ม
เงินกองทุน (DE = 0.169) ส่วนปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้ อม ได้ แก่ ปั จจัยด้ านสมาชิ กกองทุน (IE = 0.096) ผลการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ ได้
ข้ อค้ นพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างไร ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยในการบริหารจัดการ
ใดบ้ างและมีอิทธิพลเท่าใด ซึ่งข้ อมูลดังกล่ าวหน่วยงานภาครัฐสามารถนาไปใช้ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ: กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
Abstract
The objectives of this study were to study the current situation of factors on the successful management model of village and
community funds with quantitative and qualitative approaches employed for the sampling technique was used for the population of
450 from 77,565 village and community funds, from 15 provinces in five regions. The questionnaire used for data collection was
verified by Cronbach’s Alpha coefficient and Index of Item–Objective Congruence. The data was analyzed by using descriptive
measurement and confirmatory factor analysis model. The indices of congruence consisted of chi square, CMIN/ df, RMSEA,
RMR, NFI, CFI, AGFI and GFI. It was found that the overall factors that affected the village and community fund management
were present at a low level. The factors on village and community fund management showed the highest value. Meanwhile, the
initiative management model of village and community funds revealed a good correlation with the empirical information. The
descending factors direct affecting to this matter included the committee of the village and community funds (DE = 0.714), the
members of village and community funds ( DE = 0.340) , finance and accounting ( DE = 0.315) , and loan funding ( DE =
0.169), respectively. The indirect factor was the members of village and community funds (IE = 0.096). This research study
suggested a successful management model of village and community funds, showed what factors involved and indicated what
influences related to such a model. A government organization could apply the information derived from the study to develop the
village and community fund management for better efficiency in the forthcoming future.
Keywords: Village and Community Fund, Fund Management Model
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58.11 ของจานวนกองทุนที่ส่มุ ตรวจสอบ (450 กองทุน)
(3) ผลการเพิ่ มทุนระยะที่ 3 ให้ กับกองทุนหมู่บ้านและ
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ชุมชนเมือง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า กองทุน
ตั้งแต่ พ.ศ.2544 จนถึงปั จจุ บัน ทุกรัฐบาลต่ างให้ ความ หมู่บ้านและชุมชนเมืองบางส่วนที่ได้ รับและที่ยังไม่ได้ รับ
สาคัญต่อการสนับสนุ นการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน การจัดสรรเงินเพิ่มทุน ยังมีปัญหาด้ านการบริหารจัดการ
และชุมชนเมืองมาอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้ งกองทุน กองทุ น โดยเฉพาะในด้ านการเงิ น และบั ญ ชี รวมทั้ ง
หมู่ บ้ านและชุ มชนเมืองรวม 79,255 กองทุน และได้ มี คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมือง
การสนับสนุ นงบประมาณผ่ านกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้ (1) ที่พบว่า การดาเนินการไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนด
รัฐบาลโอนเงินให้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้ง ไว้ ในคู่มือการจัดทาบัญชีและระเบียบของกองทุน (Office
ขึ้นหมู่บ้านละ 1 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินสนับสนุนการจัดตั้ง of the Auditor General of Thailand, 2016) นอกจากนี้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็ นเงิน 79,255.00 ล้ าน จากการศึกษาผลการบริห ารจัดการกองทุน หมู่ บ้านและ
บาท (2) เพิ่ มทุ นให้ กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองที่มี ชุ ม ชนเมื อ งของส านั ก งานเลขาธิการสภาผู้ แ ทนราษฎร
ผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี (AAA) หมู่บ้านละ พบว่ า การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
100,000.00 บาท เป็ นเงิ น 2,324.70 ล้ านบาท (3) พ.ศ.2556 มีป ระสิทธิภ าพลดลง โดยมีผ ลการประเมิน
เพิ่ ม ทุ น ให้ กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งกองทุ น ละ ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน
200,000.00 บาท 400,000.00 บาท หรือ 600,000.00 เพื่ อการกู้ยืม ประเด็นปั ญหาและอุปสรรคในการบริหาร
บาท ขึ้นอยู่กบั จานวนสมาชิกตามโครงการเพิ่มทุนกองทุน จัดการที่สาคัญ คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีหนี้
หมู่บ้านและชุ มชนเมือง ระยะที่ 2 เป็ นเงิน 15,849.20 ค้ างชาระและเงินขาดบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้ อยละ
ล้ านบาท (4) เพิ่มทุนให้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4.74 ใน พ.ศ.2547 เป็ นร้ อยละ 22.70 ใน พ.ศ.2553
กองทุนละ 1 ล้ านบาท ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน แสดงถึงความสามารถในการชาระหนี้ท่ีลดลงของลูกหนี้
และชุมชนเมือง ระยะที่ 3 เป็ นเงิน 79,255.00 ล้ านบาท ซึ่งมีหลายกองทุนหยุดดาเนินการ หรือคณะกรรมการไม่
(5) เพิ่มทุนให้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ สามารถบริหารจัดการกองทุนได้ โดยกองทุนส่วนใหญ่ มี
1 ล้ านบาท ตามมาตรการส่ ง เสริ ม ความเป็ นอยู่ ร ะดั บ ปั ญ หาด้ านกระบวนการ (Process) เนื่องจากไม่ มีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้ านการควบคุม
หมู่บ้าน เป็ นเงิน 60,000.00 ล้ านบาท นอกจากนี้ กองทุน
และการติ ด ตามดู แ ลกองทุ น อย่ า งต่ อเนื่ อ ง รวมถึง การ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองยังมีเงินทุนหมุนเวียนจากเงินออม
จัดทาหลักฐานทางด้ านการเงินและบัญชีท่ไี ม่ได้ มาตรฐาน
ของสมาชิกที่ส่วนใหญ่จะมีการออมทุกเดือน ดอกผลที่เกิด
มีการจัดเก็บข้ อมูลไม่ เป็ นปั จจุ บัน และไม่ มีการเปิ ดเผย
จากเงิน กองทุ น และเงิน ประกัน ความเสี่ย งของกองทุ น
ข้ อ มู ล ผลการบริ ห ารจั ด การและงบการเงิน ของกองทุ น
โดยเงิน ดังกล่ าวจะน ามาเก็บ รวมไว้ ในบัญ ชี เงิน ทุ น ของ
(The Secretariat of the House of Representatives, 2015)
กองทุ น หมู่บ้านและชุ ม ชนเมือง (Office of the Auditor
จากการด าเนิ น นโยบายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า
General of Thailand, 2013)
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
จากรายงานการตรวจสอบผลการบริหารจัดการกองทุน แผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเป็ นจานวนมาก
หมู่บ้านและชุมชนเมืองของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมเงิน งบประมาณที่สนับสนุ นกองทุนจนถึงปั จจุ บันไม่
ในระยะที่ผ่านมา จานวน 3 ครั้ง พบประเด็นปั ญหาสาคัญ น้ อ ยกว่ า 236,683.90 ล้ า นบาท นอกจากนี้ ในแต่ ล ะ
ดังนี้ (1) ผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน กองทุนยังมีเงินสะสมจากสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในขณะ
เมือง ตั้งแต่ พ.ศ.2544–2549 พบว่า กองทุนหมู่บ้านและ ที่ปัญหาหนี้ค้างชาระและเงินขาดบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
ชุมชนเมืองประสบปั ญ หาหนี้ค้างชาระและเงินขาดบัญ ชี และชุมชนเมืองยังคงเกิดขึ้น รวมถึงปั ญหาระบบควบคุม
คิดเป็ นร้ อยละ 50.00 ของจานวนกองทุนที่ส่มุ ตรวจสอบ ทางด้ านการเงินและบัญชี และการปฏิบตั ติ ามระเบียบของ
(450 กองทุน) (2) ผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
และชุมชนเมือง ตั้งแต่ พ.ศ.2544–2553 พบว่า กองทุน ที่ยังไม่ ได้ รับ การแก้ ไข ทาให้ การบริห ารจัด การกองทุ น
หมู่บ้านและชุ มชนเมืองที่สุ่ม ตรวจสอบ ส่ วนใหญ่ ยั งคง หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งมี ค วามเสี่ย งสูง ที่จ ะไม่ ป ระสบ
ประสบปัญหาหนี้ค้างชาระและเงินขาดบัญชี คิดเป็ นร้ อยละ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
บทนา
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แก่ประชาชน โดยเฉพาะในระดับเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาถึ ง การสร้ า ง
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพื่อนาผลการวิจัยไปขยายผลหรือผลักดันให้ การบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบความสาเร็จ
ต่อไป
ั ถุประสงค์ของการ ิจยั
1. เพื่ อศึ กษาสภาพของปั จ จัยในการบริห ารจั ดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จ
กรอบแน คิดของการ ิจยั
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ทั้ง
ในด้ า นทฤษฎี การบริ ห าร หลั กการการควบคุ ม ภายใน
กฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการกองทุน หมู่บ้าน
และชุมชนเมือง รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กองทุนชุ มชนและการมีส่วนร่ วมของประชาชน ผู้วิจัยได้
สกัดตัวแปรสาหรับการศึกษาเรื่อง การสร้ างรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบด้ วย
6 ตัวแปร ได้ แก่
1. ปัจจัยด้ านการเงินและบัญชี
2. ปัจจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง
3. ปัจจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง
5. ปั จจัยด้ านการตรวจสอบ การรายงานผล และการ
เผยแพร่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
6. ความสาเร็จในการบริห ารจัดการกองทุนหมู่ บ้าน
และชุมชนเมือง
โดยแต่ละตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั ดังรูปที่ 1

ปั จจัยด้าน
การเงิน
(FF)

ค ามสาเรจ
นการบริหาร
SM)

ปั จจัยด้าน
ค ะกรรมการ
(CF)

ปั จจัยด้าน
สมาชิก
(MF)

ปั จจัยด้าน
การกูย้ ืมเงิน
(LF)

ปั จจัยด้าน
การ ร จสอบ
(RF)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การสร้ างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เขตกรุง เทพมหานครและกองทุ น ชุ ม ชนทหาร จ านวน
77,565 กองทุน
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ การวิจัยเชิงปริมาณเป็ นหลัก โดยใช้
2. กลุ่ มตัวอย่ าง ขนาดของกลุ่ มตัวอย่ างได้ จากการ
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก คานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ใช้
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ในทางสถิติ วิธกี ารสุ่มแบบหลายขั้นตอนและการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และได้ ข้อค้ นพบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ตามสถานภาพกองทุนในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และ
ประชากรและกลุ่ม ั อย่าง
หมู่ บ้ า น ท าให้ ได้ ก องทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งกลุ่ ม
1. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กองทุนหมู่บ้าน ตัวอย่ างจาก 15 จังหวัด 5 ภูมิภ าคทั่วประเทศ จานวน
และชุมชนเมืองทั่วประเทศ ยกเว้ นกองทุนชุมชนเมืองใน 450 กองทุน ดังตารางที่ 1
ิธีการศึกษา
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ารางที่ 1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกลุ่มตัวอย่าง (n = 450)
ภาค
เหนือ

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก

ใต้

จังห ดั

อาเภอ

าบล

นครสวรรค์
พิษณุโลก
ลาปาง
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
ราชบุรี
ขอนแก่น
ร้ อยเอ็ด
อุดรธานี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
กระบี่
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี

3
3
4
7
5
4
3
5
5
4
6
4
3
4
3

12
12
15
18
20
16
11
13
12
17
15
17
10
12
12

เครื่องมือที่ ช้ นการ ิจยั
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อด้ ว ยการหาค่ าสัม ประสิท ธิ์
อัลฟาของครอนบัค (ค่าระหว่าง 0.919–0.994) และค่า
ดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ (เกณฑ์ IOC ≥ 0.60)
การเกบร บร มข้อมูล
ผู้วิจัยร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และเจ้ าหน้ าที่สานักงานกองทุ นหมู่บ้านและชุ มชนเมือ ง
แห่งชาติลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัว อย่ างเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การกองทุ น หมู่ บ้ านและ
ชุมชนเมืองในแต่ละด้ านตามตัวแปรที่ทาการศึกษา
การ ิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ การวัดค่ากลางและการกระจาย
ของข้ อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด ค่าความเบ้ และค่าความโด่ง เกณฑ์การให้ คะแนน
คาตอบแบ่ งตามระดับความคิดเห็น โดยใช้ มาตรวัดของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) และใช้ เกณฑ์การแปลความหมาย
เพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละช่วงคะแนน
2. สถิติเชิงวิเคราะห์ ใช้ วิธแี บบจาลองสมการโครงสร้ าง
ตรวจสอบความกลมกลื น ของโมเดลความสัม พั น ธ์เชิ ง
สาเหตุท่ีกาหนดขึ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ เมทริกซ์
สหสัมพั นธ์ และกาหนดดัชนีท่ีใช้ ยืนยันความสอดคล้ อง
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สถานะภาพกองทุน
ไม่เปนนิ ิบุคคล นิ ิบุคคล สถาบันการเงินชุมชน
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

รม
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ได้ แ ก่ ค่ า ดั ช นี ไค-สแควร์ (2), CMIN/df, RMSEA,
RMR, NFI, CFI, AGFI และ GFI
ผลการ ิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพของปัจจัยในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จากการศึกษาสภาพของปั จจัยในการบริหารจัดการ
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อง จ านวน 6 ด้ า น พบว่ า
สภาพของปั จจัยในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับต่า โดยกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมีปัจจัยด้ านความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองมากที่สุด ( x = 2.189)
รองลงมามีปัจจัยด้ านการตรวจสอบ การรายงานผล และ
การเผยแพร่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ( x =
2.186) ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ( x = 2.162) ปั จจัยด้ านการเงิน และบัญ ชี ( x =
2.124) ปัจจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
( x = 2.123) และปั จจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ( x = 2.120) ตามลาดับ ผลการศึกษา
สรุปได้ ดังนี้
1.1 ความส าเร็จ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีค วามส าเร็จ ในการบริห ารจั ด การอยู่ ในระดั บต่ า
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ทุกด้ าน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มปี ัญหาเงิน
ขาดบัญชีมากที่สดุ ( x = 2.215) รองลงมากองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมืองไม่ มีปั ญ หาหนี้ ค้ างชาระ ( x = 2.183)
และกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองมีการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง ( x = 2.170) ตามลาดับ
1.2 ปั จ จั ย ด้ า นการตรวจสอบ การรายงานผล
และการเผยแพร่ ข้ อมู ล กองทุ น หมู่ บ้านและชุ มชนเมื อง
พบว่ า กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื องมีปั จ จัย ด้ านการ
ตรวจสอบ การรายงานผล และการเผยแพร่ข้อมูลกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับต่าทุกด้ าน โดยกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งมี ก ารรายงานผลเป็ นไปตามที่
ระเบีย บกาหนดไว้ ม ากที่สุด ( x = 2.230) รองลงมามี
การตรวจสอบ ( x = 2.185) และการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
เป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดไว้ ( x = 2.143) ตามลาดับ
1.3 ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีปัจจัย
ด้ านการกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมือ งอยู่ ใ น
ระดับต่าทุกด้ าน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการ
ติดตามการชาระคืนเงินกู้เป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดไว้
มากที่สดุ ( x = 2.199) รองลงมามีการจัดทาคาขอกู้และ
การเก็บรักษาเงินสด ( x = 2.183) และการอนุมัติเงินกู้
เป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดไว้ ( x = 2.102) ตามลาดับ
1.4 ปั จจัยด้ านการเงินและบัญชี พบว่ า กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีปัจจัยด้ านการเงินและบัญชีอยู่ใน
ระดับต่าทุกด้ าน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการ
จัดทาสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการจัดทาบัญชีถูกต้ อง
มากที่สดุ ( x = 2.167) รองลงมามีการจัดทาทะเบียนคุม
( x = 2.147) และการจัดทารายงานทางการเงินถูกต้ อง
( x = 2.122) ตามลาดับ
1.5 ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง พบว่ า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีปัจจัยด้ าน
สมาชิ ก กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งอยู่ ใ นระดั บ ต่ า
ทุกด้ าน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการ
ประชุมตามที่ระเบียบกาหนดไว้ มากที่สุด ( x = 2.153)
รองลงมามีการชาระค่าหุ้นและการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืม
เงิน ( x = 2.114) และมีท่ีม าตามที่ระเบียบกาหนดไว้
( x = 2.102) ตามลาดับ
1.6 ปัจจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง พบว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีปัจจัย
ด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ใน

ระดับต่ าทุกด้ าน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองมีการปฏิบัติตามอานาจหน้ าที่ตามที่ระเบียบ
กาหนดไว้ ม ากที่สุด ( x = 2.170) รองลงมามีท่ีม าและ
การดารงตาแหน่ง ( x = 2.121) และมีการประชุมตามที่
ระเบียบกาหนดไว้ ( x = 2.087) ตามลาดับ
2. ผลการศึ ก ษารูป แบบการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จ
จากการศึ กษารูป แบบการบริห ารจัดการกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จ พบว่า ความ
สาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขึ้น อยู่ กับปั จจั ยด้ านคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและ
ชุมชนเมืองมากที่สุด (TE = 0.688) รองลงมาขึ้นอยู่กับ
ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (TE =
0.436) ปัจจัยด้ านการเงินและบัญชี (TE = 0.300) และ
ปั จ จัย ด้ านการกู้ ยื มเงิน กองทุ น หมู่ บ้านและชุ ม ชนเมือ ง
(TE = 0.165) ตามลาดับ ในส่วนปั จจัยด้ านการตรวจสอบ
การรายงานผล และการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ไม่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ องค์ประกอบของปั จจัยในการ
บริ ห ารจั ด การกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ ง พบว่ า
องค์ประกอบทุกตัวของปั จจัยในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็ นองค์ประกอบที่มนี ัยสาคัญทาง
สถิติ รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ในแต่ ล ะปั จจัย มีดังนี้
(1) ปั จจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุ มชน
เมื อ ง พบว่ า อ านาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญ
ที่สุด (FL = 0.614) รองลงมา คื อ ที่ม าและการด ารง
ต าแหน่ งของคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชน
เมือง (FL = 0.585) และการประชุมของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (FL = 0.569) ตามลาดับ
(2) ปั จ จั ย ด้ านสมาชิ กกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ ง
พบว่ า การประชุมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเป็ นองค์ประกอบที่มคี วามสาคัญที่สดุ (FL = 0.634)
รองลงมา คือ การชาระค่าหุ้ นและการปฏิบัติตามสัญญา
กู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (FL =
0.575) และที่มาของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(FL = 0.522) ตามลาดับ (3) ปัจจัยด้ านการเงินและบัญชี
พบว่า การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นองค์ประกอบที่มี
ความสาคัญที่สดุ (FL = 0.602) รองลงมา คือ การจัดทา
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ทะเบียนคุม (FL = 0.525) และการจัดทาสมุดบัญชีและ
เอกสารประกอบการจัดทาบัญชี (FL = 0.513) ตามลาดับ
(4) ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พบว่า การติดตามการชาระคืนเงินกู้เป็ นองค์ประกอบที่มี
ความสาคัญที่สดุ (FL = 0.633) รองลงมา คือ การอนุมัติ
เงินกู้ (FL = 0.602) และการจัดทาคาขอกู้และการเก็บ
รักษาเงินสด (FL = 0.597) ตามลาดับ (5) ปั จจัยด้ าน
การตรวจสอบ การรายงานผล และการเผยแพร่ ข้ อมู ล
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่า การตรวจสอบเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สดุ (FL = 0.760) รองลงมา
คือ การเผยแพร่ข้อมูล (FL = 0.690) และการรายงานผล
(FL = 0.631) ตามลาดับ (6) ความสาเร็จในการบริหาร
จั ด การกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อง พบว่ า กองทุ น
หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งไม่ มี ปั ญ หาเงิ น ขาดบั ญ ชี เ ป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สดุ (FL = 0.795) รองลงมา
คือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีปัญหาหนี้ค้างชาระ
(FL = 0.769) และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง (FL = 0.755) ตามลาดับ
2.2 การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ในการบริ ห ารจั ด การ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พบว่ า
ปั จจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็ นปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการบริห ารจั ด การ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
มากที่สดุ (TE = 0.688) รองลงมา คือ ปัจจัยด้ านสมาชิก
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง (TE = 0.436) ปั จ จั ย
ด้ านการเงินและบัญชี (TE = 0.300) และปั จจัยด้ านการ
กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (TE = 0.165)
ตามลาดับ ในส่วนปั จจัยด้ านการตรวจสอบ การรายงาน
ผล และการเผยแพร่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ไม่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมือง รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ใน
แต่ละปั จจัยมีดังนี้ (1) ปั จจัยด้ านคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (DE = 0.714) ปั จจัยด้ านการเงิน
และบั ญ ชี (DE = 0.315) และปั จ จั ย ด้ า นการกู้ ยื ม เงิ น
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง (DE = 0.169) ส่ งผล
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ทางตรงต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง แต่ ไม่ส่งผลทางอ้ อมผ่ านปั จจัยด้ านการ
ตรวจสอบ การรายงานผล และการเผยแพร่ข้อมูล กองทุน
หมู่บ้ านและชุ มชนเมือง (2) ปั จ จัยด้ านสมาชิกกองทุ น
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง (DE = 0.340, IE = 0.096)
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อความสาเร็จในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยส่งผลทางอ้ อม
ผ่านปัจจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(3) ปั จจั ยด้ านการตรวจสอบ การรายงานผล และการ
เผยแพร่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้ อมต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
นอกจากนี้พบว่า (1) ปั จจัยด้ านคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (TE = 0.616) และปัจจัย
ด้ านการเงินและบัญชี (TE = 0.357) ส่งผลต่อปัจจัยด้ าน
การตรวจสอบ การรายงานผล และการเผยแพร่ ข้ อมู ล
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือ งอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
แต่ปัจจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ไม่ส่งผลต่อปั จจัยด้ านการตรวจสอบ การรายงานผล และ
การเผยแพร่ ข้อมู ลกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมือง (2)
ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (TE =
0.584) ส่งผลต่อปั จจัยด้ านการกู้ยื มเงินกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2.3 การสร้ างรูป แบบการบริหารจัดการกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จ พบว่า ความ
สาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ขึ้นอยู่กบั ปัจจัยด้ านการเงินและบัญชี ปัจจัยด้ านคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และปัจจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง โดยปั จ จั ย ด้ า นคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
สาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
มากที่สดุ รองลงมา คือ ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมือง ปั จจัยด้ านการเงินและบัญ ชี และปั จจัย
ด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามลาดับ
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ปั จจัยด้าน
ค ะกรรมการ
CF)

ค ามสาเรจ
นการบริหาร
SM)

ปั จจัยด้าน
สมาชิก
MF)

ปั จจัยด้าน
การเงิน
FF)

ปั จจัยด้าน
การกูย้ ืมเงิน
(LF)

รูปที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประสบความสาเร็จ

สรุปผลการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้ มีความเหมาะสมสามารถ
นาไปใช้ เป็ นทางเลือกสาหรับรูป แบบการบริหารจัดการ
กองทุน ที่ประสบความสาเร็จได้ เนื่ องจากองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดของรูป แบบที่สร้ างขึ้น สามารถใช้ ตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานจริงของกองทุ นหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ที่มีการบริหารจัดการกองทุนประสบความสาเร็จ และไม่
ประสบความสาเร็จได้ ถูกต้ องในระดับที่สงู ถึงสูงมาก รวมทั้ง
ทาให้ เห็นถึงสภาพปั ญหาในปั จจุบันของปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั้งในด้ านการกากับ
ดูแลและการตรวจสอบสามารถนาปั จจัยและองค์ประกอบ
ที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ ในการกาหนดแนวทางการ
สนับสนุ น และควบคุมการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองให้ เป็ นไปอย่ างมีระบบ ชัดเจน และเกิด
ประสิทธิภาพ
อภิปรายผลการศึกษา
1. ปัจจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ทฤษฎีเกี่ย วกับ การบริห ารจั ด การตาม
แนวคิดที่ว่าการอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มต้ องมีผ้ ูนาและมีแนวทาง

หรื อ วิ ธีก ารควบคุ ม ดู แ ลกัน ภายในกลุ่ ม โดยผู้ น ากลุ่ ม
เรี ย กว่ า “ผู้ บ ริ ห าร” และการควบคุ ม ดู แ ลภายในกลุ่ ม
เรียกว่ า “การบริหารจัดการ” ซึ่งเป็ นแนวทางหรือวิธีการ
เพื่ อ ให้ เกิด ความสุ ข และความสงบเรี ย บร้ อ ยในการอยู่
รวมกัน และระเบีย บเกี่ยวกับ การบริห ารจัด การกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ กาหนดระเบียบด้ านคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ าน และ
ชุมชนเมืองให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ รวมทั้ง
Kaewjinda (2009) ที่ศึกษาการดาเนินงานตามนโยบาย
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอาเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุ มชนเมืองเป็ นปั จจัยที่มีผลต่ อ การดาเนิ นงานตาม
นโยบายโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2. ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็ นปั จ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็จ ในการบริห ารจั ด การ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ งสอดคล้ องกับ ทฤษฎีเกี่ย วกับ การบริห ารจั ด การตาม
แนวคิดที่ว่า ความร่ วมมือ (To co-ordinate) จากทุกคน
ในองค์กรหรือหน่วยงานเป็ นหลักการที่สาคัญประการหนึ่ง
ที่ทาให้ กระบวนการบริหารจัดการประสบความสาเร็จ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการบริห ารจัดการกองทุนหมู่บ้ าน และ
ชุมชนเมืองได้ กาหนดระเบียบด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการ
ด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ เป็ นไปตาม
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วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ รวมทั้ง Wangphon (2008) ที่
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็จในการบริห ารกองทุ น
หมู่ บ้านและชุ มชนเมือง อาเภอรัต นบุ รี จังหวัด สุริน ทร์
พบว่ า ปั จจัยที่เกี่ยวกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมีผลต่อความสาเร็จในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
3. ปั จจัยด้ านการเงินและบัญชี เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชน
เมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ องกับการควบคุม
ภายในของคณะท างานจากสถาบัน วิชาชี พ หรือ COSO
(Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) ตามแนวทางที่ว่า การรายงานทางการเงิน
(Financial: F) โดยการจัดทาบัญชีเป็ นองค์ประกอบหนึ่ ง
ที่มีความสาคัญในการควบคุมภายใน ซึ่งกาหนดให้ มีข้ ึน
เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจอย่ างสมเหตุ ส มผลว่ า การบริ ห าร
จัดการของหน่ วยงานจะบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และระเบีย บเกี่ย วกับ การบริ ห ารจัด การกองทุ น หมู่ บ้าน
และชุมชนเมืองได้ กาหนดให้ มีการจัดทาบัญชีและรายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ ถูกต้ อง
ตามที่คู่มอื กาหนดไว้ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบและรายงาน
ผลการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ สมาชิ ก และส านั ก งาน
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องแห่ ง ชาติ ท ราบ รวมทั้ง
Khienthong (2008) ที่ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห าร
จัดการกองทุน หมู่ บ้านและชุ มชนเมือง: กรณี ศึ กษาเขต
อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวั ดสมุทรปราการ พบว่ า การ
บริหารงานทางด้ านการเงินและการจัดทาบัญชีเป็ นปั จจัย
ที่มีผ ลต่ อประสิท ธิผ ลการบริห ารจัดการกองทุน หมู่ บ้าน
และชุมชนเมือง
4. ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่งสอดคล้ องกับการควบคุมภายในของคณะทางานจาก
สถาบั น วิ ช าชี พ หรื อ COSO (Committee of Sponsoring
Organization of Treadway Commission) ตามแนวทาง
ที่ว่า กิจกรรมหลักขององค์กรต้ องมีการประเมินความเสี่ยง
เช่น องค์กรทางด้ านการเงิน ต้ องมีการประเมินความเสี่ยง
ทางด้ านการกู้ยืมเงิน เป็ นต้ น เพื่ อนามาพิจารณากาหนด
แนวทางที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการควบคุมภายใน เพื่อให้ เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความผิดพลาดหรือความ
เสียหายจะไม่เกิดขึ้น แต่ ถ้าหากเกิดขึ้นก็จะอยู่ในระดับที่
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ไม่เป็ นอันตราย หรือไม่เป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร และระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ กาหนดระเบียบ
ด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่ อใช้
เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการด้ านการกู้ยืมเงินกองทุน
หมู่ บ้านและชุ มชนเมืองให้ เป็ นไปอย่ างมีร ะบบ ชั ด เจน
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ รวมทั้ง Jongsiha
(2005) ที่ศึกษาการวิเคราะห์ การบริหารการพั ฒนาของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาเภอโพนพิ สยั จังหวัด
หนองคาย พบว่ า ปั จ จั ย ที่เกี่ย วกับ การกู้ ยื ม เงิน กองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีผลต่อการบริหารการพัฒนาของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทางการบริหารจัดการสาหรับหน่ ยงาน
ที่เกี่ย ข้อง
1. ควรกาหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อดาเนินการ
ระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ทั้งระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอกให้ เป็ นไปตามที่ระเบียบกาหนดไว้
มีการติดตามและประเมินผลระบบการตรวจสอบเป็ นระยะ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเกิดความเข้ าใจ
ที่ถูกต้ องเกี่ยวกับปั จจัยในการบริห ารจัดการกองทุนที่มี
ความสาคัญ ต้ องดาเนินการเพื่อให้ เกิดประโยชน์ หากไม่
ดาเนินการให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นปั จจุ บันแล้ ว จะ
เกิดความเสียหายอย่างไรต่อกองทุน ทั้งนี้ ในการดาเนินการ
ระบบตรวจสอบดังกล่าว ต้ องให้ ความสาคัญกับระบบการ
ควบคุมการบริหารจัดการกองทุน ทั้งในด้ านการดาเนินงาน
(Operation) การรายงานทางการเงิ น (Financial) และ
การปฏิบัตติ ามระเบียบ (Compliance) ให้ ครบถ้ วน และ
ลักษณะของระบบการตรวจสอบควรเป็ นการตรวจสอบ
เชิงนิเทศหรือการตรวจสอบเพื่อแนะนา เพื่อสร้ างแรงจูงใจ
ให้ กบั ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ และสามารถควบคุมระบบการ
ตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทาให้ คณะกรรมการ
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นถึงประโยชน์
ของระบบการตรวจสอบ และมีการดาเนินการตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ด้ านการบริหารจัดการที่สาคัญให้ กบั คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เช่น การปฏิบัติตามระเบียบด้ าน
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คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมือ ง สมาชิ ก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการกู้ยืมเงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง การปฏิบัติตามคู่มือด้ านการเงิน
และบัญชี เป็ นต้ น โดยแผนพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ดังกล่ าวต้ องมุ่งเน้ นให้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองมีความรู้ความเข้ าใจ และสามารถบริหารจัดการ
กองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระเบียบหรือตามที่คู่มือกาหนดไว้
ได้ อย่างถูกต้ อง
3. ควรกาหนดมาตรการและแนวทางเกี่ย วกับ การ
แก้ ไขปั ญ หาการไม่ ป ฏิบัติตามระเบียบด้ านการกู้ยืมเงิน
กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมือง โดยเฉพาะในด้ านการ
อนุ มัติเงิน กู้และการติด ตามการชาระคืนเงินกู้ให้ ชัดเจน
โดยเจ้ าหน้ าที่สานัก งานกองทุน หมู่บ้ านและชุ ม ชนเมือ ง
แห่ งชาติสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต้ องประสานงาน
กับกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองในการดาเนินการทาง
กฎหมายกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบด้ านการกู้ยืมเงินอย่าง
จริงจัง เพื่อให้ การแก้ ไขปัญหาดังกล่าวเกิดผลที่เป็ นรูปธรรม
โดยเร็ว ป้ องกันการเลียนแบบ และเพื่อให้ เกิดความเชื่อถือ
ศรัทธาต่อการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง
4. ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื้ นที่ใน
การวางแผนบูรณาการหรือความร่วมมือด้ านการสนับสนุ น
และช่ วยเหลือการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้ เป็ นไปอย่ างทั่วถึง ครอบคลุม และให้ เกิด
การสนับสนุ นหรือช่วยเหลือได้ อย่างต่อเนื่องใกล้ ชิด ทั้งนี้
ควรมีพัฒ นาศักยภาพของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื้ นที่
ให้ มีขีดความสามารถทางด้ านการปฏิบัติตามระเบีย บของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการปฏิบัติตามคู่มือ
ด้ านการเงินและบัญชีให้ สามารถเป็ นพี่เลี้ยงในการบริหาร
จัดการเรื่องดังกล่าวให้ กบั กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ างกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมืองในบริเวณพื้ นที่
เดียวกันได้ อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะทางการบริหารจัดการสาหรับกองทุ น
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
1. ปัจจัยด้ านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรแบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในแต่ละด้ าน ให้ แก่คณะกรรมการทุกคนอย่างทั่วถึง

ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในด้ านการออกระเบียบ
การบริ ห ารจั ด การกองทุ น ให้ เป็ นไปตามที่ ห ลั ก เกณฑ์
กาหนดไว้ และการพิ จารณาเงิน กู้ยืมให้ แ ก่สมาชิกอย่ าง
เป็ นธรรม ทั้งนี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรกาหนด
แนวทางหรือวิธกี ารในการปฏิบตั ติ ามหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ดังกล่าวให้ ครบถ้ วนและชัดเจน รวมทั้งให้ มกี ารชี้แจงแนวทาง
หรือวิธกี ารดังกล่าวให้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุ มชนเมืองเกิด ความเข้ าใจ และสามารถปฏิบั ติต ามได้
อย่างถูกต้ อง
2. ปั จจัยด้ านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรแจ้ งกาหนดการและ
วาระการประชุมให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าโดยวิธกี ารที่ชัดเจน
เพื่อให้ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นถึงความ
สาคัญของการประชุม และสามารถจัดเวลามาเข้ าร่วมประชุม
ตามกาหนดการที่วางไว้ ได้ ทั้งนี้ ในการประชุ มผู้จัดการ
ประชุมควรแจ้ งวิธกี ารวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม (โดยการ
ลงมติและถือเสียงข้ างมาก) ให้ ทราบก่อนเริ่มการประชุม
รวมทั้ง กาหนดผู้ รั บผิด ชอบและระยะเวลาในการจัด ท า
รายงานการประชุมให้ ชัดเจน
3. ปั จจัยด้ านการเงินและบัญ ชี กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองควรกาหนดผู้รับผิดชอบด้ านการเงินและบัญชี
ให้ ชัดเจน โดยผู้รับผิดชอบดังกล่าวจะต้ องมีความรู้ความ
สามารถที่จะจัดทาบัญชี และดูแลด้ านการเงินของกองทุน
หมู่ บ้านและชุ มชนเมืองให้ ถูกต้ องตามที่คู่มือกาหนดไว้
ทั้งนี้ หากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีผ้ รู ับผิดชอบ
ที่มีค วามรู้ค วามสามารถด้ านการเงิน และบั ญ ชี ดังกล่ าว
ควรพิจารณาจ้ างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ
ให้ มาเป็ นผู้รับผิดชอบหรือเป็ น ที่ปรึกษาด้ านการเงินและ
บัญชี เพื่อให้ การจัดทาบัญชีและการดูแลด้ านการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถูกต้ องตามที่คู่มอื กาหนดไว้
4. ปั จจัยด้ านการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรมีการเผยแพร่
ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสดของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองให้ สมาชิกทราบอย่ างชัดเจน เช่ น การปิ ด
ประกาศระเบีย บที่สานั ก งานกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชน
เมือง การแจ้ งให้ สมาชิกทราบในการประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี เป็ นต้ น และควรให้ สมาชิกเข้ ามามี ส่วนร่ วมใน
การตรวจสอบ และแจ้ งผลการตรวจสอบให้ สมาชิกทราบ
โดยทั่วกัน
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