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ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจระดับของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหาจัดการ และ

ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) วิธีวิจัย
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองที่พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้วจ านวน 465 ตัวอย่างและวิธีการสัมภาษณ์
เจาะลึกจากนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์และผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค การ
วิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อม
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) อยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหารจัดการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 
7 (สาขา 12) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และนอกจากนี้ยังพบ อีกว่า ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) มากที่สุด 

                   
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, ประสิทธิผล, กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were to investigate the level of the environment, leadership of 
committee, management and effectiveness of village fund region 7 (branch 12). In addition, the research 
used to study environment, leadership of committees and management effect to the effectiveness of the 
villagefund region 7 (branch 12). The research was quantitative and qualitative method. Questionnaires 
were distributed to 465 village fund committees which were developed to be the community  bank  and 
in-depth interviews were conducted with 6 experts and village fund manager. A structural equation model 
(SEM) was developed to analyzed data. 
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The results from this research indicated that the current environment of village fund, leadership 
of committees, management and effectiveness of village fund region 7 (branch 12) were in high level. The 
environment of village fund, leadership of committees, management significantly affected to effectiveness 
of village fund region 7 (branch 12). Moreover, management was the most factor which affected to 
effectiveness of village fund region 7 (branch 12). 

   
Keywords: management, effectiveness, village fund 
 
บทน า 
  

ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศท่ีถือได้ว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่มีบางส่วน ที่ยังประสบปัญหาความ
ยากจน การขาดแคลนบริการพื้นฐานต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงหาแนวทาง ที่จะแก้ปัญหาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นในการเร่งรัด การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุน
ภาคเอกชนเป็นพิเศษ และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การพลังงาน และ  การ
ชลประทาน ฯลฯ เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ผลของ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในความส าเร็จนั้นจะพบว่ามี
บางอย่างที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ เช่น เกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ระหว่างคนรวยกับคนจน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ด้วยเหตุนี้ความยากจน จึงเป็นปัญหา
และอุปสรรคที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ 

ส าหรับการพัฒนาประเทศในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลกต่างก็พยายามหาวิถีทาง ที่จะแก้ปัญหาให้ได้โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกับการท าแผนพัฒนาความยากจนไปด้วย จากรายงานการวิเคราะห์
สถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจเอเชีย ประจ าปี 2555 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB, 
2555) ระบุว่าการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียก าลังทิ้งประชาชนหลายล้านคนอยู่ข้างหลัง และเป็น
สาเหตุ ใหช่้องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนขยายใหญ่ขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของภูมิภาค ประกอบกับ
ในช่วงปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมาประเทศได้ประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ อย่างรุนแรงหรือเรียกว่า “สภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่
แตก (Economic Bubble)” ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องชะลอลง ด้วยเหตุนี้เองในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้คิดกล
ยุทธ์ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวกลยุทธ์หนึ่งคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยการให้มีแหล่งเงินกู้ในชุมชนเพื่อที่จะได้ น าเงินไป
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองเพื่อจะส่งผลให้พ่ึงตนเองได้ 

ด้วยเหตุนี้เองรัฐบาลในสมัยนั้นจึงได้ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ า และท าให้ประชาชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการด าเนินนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน  เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
โครงการพักช าระหนี้เกษตรกร 3 ปี โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท 

โครงการกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุน ที่จะน าไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้และบรรเทาความยากจน นับตั้งแต่รัฐบาลของ พันต ารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายกองทุนหมู่บ้าน
เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2544 และรัฐบาลสมัยต่อมาได้มีการเพิ่มเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านอีกเป็นระยะ ๆ บางกองทุนหมู่บ้าน
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์แล้วประสบความส าเร็จ (เรืองวิทย ์เกษมสุวรรณ, 2550) มีผลดีต่อเศรษฐกิจ ท าให้เกิด
การกระจายรายได้ในชนบท ส่งผลให้แก้ปัญหาความยากจน และช าระหนี้สินนอกระบบแก่สมาชิกได้ แต่มีหลายกองทุน
หมู่บ้านที่ไม่ประสบความส าเร็จ พบอุปสรรคและปัญหามากมายอย่างที่ นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ (2546) ได้ศึกษา
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กองทุนหมู่บ้านพบว่า ชุมชนไม่มีความรู้ประสบการณ์และทักษะในการบริหารกองทุนหมุนเวียน ส่งผลท าให้กรรมการเกิดความ 
ไม่มั่นใจ กังวลใจ และเกรงว่าจะท าผิดระเบียบ จึงท าให้มีการเข้มงวดในการบริหารจัดการไม่มี ความยืดหยุ่น การฝึกอบรม
กรรมการมีน้อยผู้ที่เข้าอบรมมิได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติมิได้เข้าอบรม (พรเพ็ญ ทิพยนา และคณะ, 2554) สมาชิก ส่วนใหญ่
ขาดวินัยทางการเงิน น าเงินที่ได้ไปจากกองทุนหมู่บ้านไปใช้หนี้เก่าแล้วกู้หนี้ใหม่มาชดใช้ในภายหลัง โดยไม่มีแนวโน้มเลยว่าจะ
ชดใช้หนี้หมด จะเห็นได้ว่าน าเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลต่อเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศ ดังนั้น การหามาตรการที่จะท าให้กองทุน
หมู่บ้านประสบความส าเร็จทีเ่ป็นที่พ่ึงของประชาชนในระดับรากหญ้าได้นั้น ควรมีแนวทางปฏิบัติหรือองค์ประกอบใดบ้างที่ท า
ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประสิทธิผลหรือประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบหรือ
ตัวแบบที่ส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบความส าเร็จและมีประสิทธิผลมีอะไรบ้าง แต่จากการที่ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องพบว่ามีองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิผล ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือ 
สิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ และการบริหารจัดการ ใช่หรือไม่ และมีผลต่อกันมากหรือน้อยอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อส ารวจระดับของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ การบริหารจัดการ และประสิทธิผลของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภาวะผู้น าของคณะกรรมการ การบริหารจัดการที่มีต่อประสิทธิผลของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
 
สมมติฐาน 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถประมวลองค์ความรู้และความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ สามารถก าหนดสมมติฐานการวิจัยได้ 6 สมมติฐานดังนี้ 
 1. สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกกับการบริหารจัดการ (H1) 
 2. สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการ (H2) 
  3. สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
(H3) 
  4. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการส่งผลทางตรงเชิงบวกกับการบริหารจัดการ (H4) 
  5. การบริหารจัดการส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7     
(สาขา 12) (H5) 
  6. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 
7 (สาขา 12) (H6) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กับตัวแปรหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้าน       
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2. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ 3. การบริหารจัดการ 4. ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 
12) โดยแสดงความสัมพันธ์ดังน้ี 

1. สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อภาวะผู้น า ส่งผลต่อการบริหารจัดการ และส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
 2. ภาวะผู้น าของคณะกรรมการส่งผลต่อการบริหารจัดการและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่
เขต 7 (สาขา 12) 
 3. การบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่เขต 
7 (สาขา 12) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้
ตัวแบบตามที่ประสงค์ โดยจะมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ โดยจะมีพื้นที่ที่ศึกษาคือในเขต 7 หรือการแบ่งในความหมายของส านักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่า สาขา 12 โดยจะท าการวิจัยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พัฒนาและยกระดับ
เป็นสถาบันการเงินชุมชนทั้งหมดในพื้นที่เขต 7 หรือสาขา 12 ซึ่งมี 155 แห่ง 8 จังหวัดดังต่อไปนี้คือ จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เหตุผลที่ศึกษาวิจัยในพื้นที่นี้เพราะมีความแตกต่างและมีความหลากหลายในหลายด้านเช่น อาชีพ ลักษณะ
ภูมิประเทศ เช้ือชาติ วถิีชีวิตความเป็นเมืองกับชนบท 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยนี้ต้องการค้นหาตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ที่สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน เนื้อหาที่ศึกษาในการวิจัยจึงเป็น สหวิทยาการ
ประกอบด้วย กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กระบวนการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การค้นหาตัวแบบท่ีดีเหมาะสม เมื่อได้ตัวแบบและน าตัวแบบที่ได้ไปถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้พัฒนาและยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนตามที่ปรารถนา 
 ขอบเขตด้านวิธีการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาข้อมูลจากสถาบัน
การเงินชุมชนในแต่ละด้านที่เกี่ยวเนื่องกับตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วิธี
การศึกษาก็คือจะใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล หลังจากนั้นจะน าผลที่ได้มาสร้างตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากน้ันน าตัวแบบท่ีได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการร่วมกันวิพากษ์ เมื่อได้
ตัวแบบแล้ว ล าดับต่อไปน าตัวแบบไปถ่ายทอดให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังมิได้จัดตั้งเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนให้จัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต 
 ขอบเขตด้านเวลา จะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept-Interview) กับ
นักวิชาการ ผู้ที่มีประสบการณ์และผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ประชากรหรือหน่วยการวิเคราะห์คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่เขต 7 (สาขา 
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12) ที่พัฒนาและยกระดับเป็นสถาบันการเป็นชุมชนของ 8 จังหวัด ได้แก ่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีจ านวนสถาบันการเงินชุมชนทั้งสิ้น 155 สถาบันโดยเก็บข้อมูลจาก
คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นสถาบันการเงินชุมชนแล้ว ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ก าหนดกรอบให้แต่ละกองทุนมีคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน 
แต่ไม่เกิน 15 คน (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ: กทบ, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้จ านวนสุดสุดคือ 15 คน 
คูณกับจ านวนกองทุนหมู่บ้านที่เป็นสถาบันการเงินชุมชน 155 แห่ง (15 x 155) จะได้จ านวนคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 2,325 
คนขนาดประชากรแล้วค านวณตามสูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967 อ้างอิงใน สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550) ขนาด
ตัวอยา่งที่ควรสุ่มเท่ากับ 341 คน เมื่อน ามาหารด้วยจ านวนสถาบันการเงินชุมชน 155 แห่ง (341/155) แห่งละเท่ากับ 2.33 
คน จึงสรุปว่า สถาบันการเงินชุมชนแต่ละแห่งจะเลือกคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านจ านวน 3 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 465 คน (3 x 155) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักซึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Quantitative) โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้
แบบสอบถามที่ใช้ถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 1 ชุด เป็นแบบสอบถามปลายปิด (closed-end) มี 5 ตอนซึ่ง
รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และรายละเอียดของคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้เพื่อบรรยายลักษณะทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตอบแบบสอบถามมีรายการค าถามนี้ท้ังหมด 10 ข้อค าถาม 
 ตอนที่ 2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะความ
เป็นผู้น าและภาวะผู้น าของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยตั้งค าถามที่
สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 34 ข้อค าถาม  
 ตอนที่ 3 หลักการบริหารจัดการ เป็นการศึกษาถึงหลักการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ กรบริหารทรัพยากรมนุษย์ การอ านวยการ และการควบคุม เป็นมาตรวัดที่สร้าง
จากการที่ได้ทบทวนวรรณกรรมและน ามาสร้างเป็นค าถามทั้งสิ้น 20 ข้อค าถาม  
 ตอนที่ 4 สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นมาตรวัดที่สร้างเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่ตอบสมมุติฐาน
ของวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งมีข้อค าถามทั้งหมด 32 ข้อค าถาม  
 ตอนท่ี 5 ประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นมาตรวัดที่สร้างเพื่อให้ได้ข้อค าถามที่
ตอบสมมุติฐานของวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งมีข้อค าถามทั้งหมด 32 ข้อค าถาม 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณ์กับนักวิชาการ ผู้มีประสบการณ์ และผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองจ านวน 5 คน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ การบริหารจัดการและ
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในตัวแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่เขต 7 (สาขา 12)  

การหาคุณภาพของเครื่องมือ หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตามเทคนิคดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index for item objective congruence : IOC) โดยข้อค าถามที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปคัดเลือกไว้ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่น ผู้วิจัยน า
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แบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีเขต 7 (สาขา 12) จ านวน 40 ตัวอย่าง ค่าความเช่ือมั่นโดย
ใช้วิธี                  ข งค  นบ ค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ให้ค่าไม่ต่ ากว่า 0.7 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ กราฟแสดงความถี ่(Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าความเบ้ (Shewness) และค่า
ความโด่ง (Kurtosis) ส่วนสถิติอนุมานเมื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) และ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) 
 
ผลการวิจัย 
 
 1. จากผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปและคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 
จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60 มีอายุอยู่ระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 สถานภาพ สมรส 
จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 76.60 จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.90 ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 48.40 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท
ต่อเดือน จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 มีระยะเวลาที่ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการมากกว่า 6 ปีมี จ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.40 มีต าแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชนนอกเหนือจากการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 
260 คน คิดเป็นร้อยละ 55.91 
 2. ผลการส ารวจระดับของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหารจัดการ และประสิทธิผลของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ระดับของตัวแปรดังนี ้
 2.1 สิ่งแวดล้อม (ENVIROW) อยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เพื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า 
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมภายใน ( INENV) มีค่าสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมาคือสิ่งแวดล้อม
ภายนอก (EXENV) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66  
 2.2 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ (LEADER) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาในราย
องค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบวิสัยทัศน์ (LIL) มีค่าสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ความคิดใน
เชิงยุทธศาสตร์ (LSL) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
 2.3 การบริหารจัดการ (MANAGE) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบ
พบว่า องค์ประกอบการจัดองต์การ (MOM) มีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือการอ านวยการ 
(MDM) อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10  
 2.4 ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) (EFFFFON) อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบการจดัสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ (FRN) มีค่าสูง
ที่สุดอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.15 รองลงมาคือ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี (FSN) อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  

3. ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (SEM) ของแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสาเหตุของประสิทธิผล
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 พบว่ามีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณา จากค่าสถิติอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คือ X2 = 262.80, df = 133, p-value = 0.0000 
Relative X2 = 1.97, GFI = .94, AGFI = .92 RMR = .017 SRMR = 0.28, RMSEA = .046, P value of Test of close 
Fit = .79 F = 0.99, IFI = 1.00, CFI = 1.00, CN = 30.25 ซึ่งเป็นผลส าคัญท าให้ผู้วิจัยให้การยอมรับ เช่ือถือในการประมาณ
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ค่าพารามิเตอร์ของ สัมประสิทธิ์อิทธิผลทางตรง (Direct Effect) อิทธิผลทางอ้อม (In direct) และอิทธิพลโดยรวม (Total 
Effect) จากแบบจ าลองปรับแก้ไขจะได้รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรมีดังนี้ 
 3.1 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงภาวะผู้น าของคณะกรรมการ (LEADER) กับตัวช้ีวัด 1. 
คุณธรรม (LVL) 2. วิสัยทัศน์ (LIL) 3. ความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ (CLSL) 5. การท างานเป็นทีม (LTL) 6. สร้างให้ผู้อันเป็นผู้น า
ตนเอง (LEL) 7. บุคลิกภาพ (LPL) และความรับผิดชอบ (LRL) พบว่าตัวช้ีวัด ความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ (LSL) และสร้างให้

ผู้อื่นเป็นผู้น าตนเอง (LEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ () สูงที่สุดเท่ากับ .90 และ .90 เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดตัวอื่น ตัวช้ีวัด
ทั้งหมดมีค่าความเช่ือมั่น (R2 ) ร้อยละ 55 – 82 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าตัวแปรเชิงประจักษ์หรือ
ตัวช้ีวัดต่างๆเหล่านี้ สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝงภาวะผู้น าได้ในช่วงร้อยละ 55 – 82 ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(ค่า R2 อยู่ระหว่าง 10-1) 
 3.2 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงสิ่งแวดล้อม (ENVIRON) กับตัวช้ีวัด 1. สิ่งแวดล้อมภายใน 

(INENY) และ 2. สิ่งแวดล้อมภายนอก (EXENV) พบว่าตัวช้ีวัดสิ่งแวดล้อมภายนอก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ () เท่ากับ .64 
เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดตัวอื่น ตัวช้ีวัดทั้งหมดมีค่าความเช่ือมั่น (R2) ได้ร้อยละ 41 – 100 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
หมายความว่าตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวช้ีวัดต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝงสิ่ งแวดล้อมได้ ในช่วงร้อยละ 
41 – 100 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ค่า R2 อยู่ระหว่าง 10-1) 
 3.3 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงการบริหารจัดการ (MANAGE) กับตัวช้ีวัด 1. การวางแผน 
(MPM) 2. การจัดองค์การ (MOM) 3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MHM) 4. การอ านวยการ (MDM) และ 5. การควบคุม 

(MCM) พบว่าตัวช้ีวัด การจัดองค์การ (MOM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (MHM) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ () สูงที่สุดมี
ค่าเท่ากับ .90 และ .90 เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดตัวอื่น ตัวช้ีวัดทั้งหมด มีค่าความเช่ือมั่น (R2 ) ได้ร้อยละ 63 – 81 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวช้ีวัดต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝง
การบริหารจัดการได้ ในช่วงร้อยละ 63-81 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ (ค่า R2 อยู่ระหว่าง 10-1) 
 3.4 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 
(สาขา 12) (EFFFON) กับตัวช้ีวัด 1. การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (FON) 2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
(FRN) 3. การมีนวัตกรรม (FIN) และ 4. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ (FON) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ () ค่าสูงที่สุดเท่ากับ .95 เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดตัวอื่น ตัวช้ีวัดทั้งหมดมีค่าความ
เช่ือมั่น (R2 ) ได้ร้อยละ 76 – 89 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าตัวแปรเชิงประจักษ์หรือตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
เหล่านี้ สามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝงประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา  12) ได้ ในช่วง
ร้อยละ 76 - 89 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ค่า R2 อยู่ระหว่าง 10-1) 
 3.5 สมการเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงหรือทางอ้อมต่อตัวแปรแฝงเชิง
ผลในแบบจ าลองที่พัฒนาและปรับแก้แล้วมีดังนี้ 
 3.5.1 สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  .42 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.5.2 สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อภาวะผู้น าของคณะกรรมการมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 
.87 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.5.3 สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต7 
(สาขา 12) มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .24 และส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่านการบริหาราจัดการที่ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .06 และส่งผลโดยรวมเชิงบวกต่อประสิทธิผลต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) ที่สัมประสิทธิ์
อิทธิพล .34 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3.5.4 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .56 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.5.5 การบริหารจัดการส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่
เขต 7 (สาขา 12) มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .61 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.5.6 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ ส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) ที่มีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .28 และส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่านการบริหารจัดการที่ค่า
สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .06 และส่งผลโดยรวมเชิงบวกต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา
12) ที่สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ .34 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

 
 

รูปภาพที่ 1 ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) 
  
อภิปรายผล  
 
 1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต้องการส ารวจระดับของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการการบริหาร
จัดการและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) พบว่าสิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านมีค่าอยู่
ในระดับมากเมื่อจัดล าดับองค์ประกอบพบว่า องค์ ประกอบสิ่งแวดล้อมภายในมีค่าสูงที่สุดอยู่ในระดับมากซึ่งสิ่งแวดล้อม
ภายในประกอบด้วย ความพร้อมของคณะกรรมการระเบียบ/ข้อบังคับการติดตามและประเมินผลความพร้อมของสมาชิก 
สอดคล้องกับ ภาวนา เผ่าน้อย และคณะ (2548) และ จินตนา สุจจานันท์ (2547) ที่ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน และการวิเคราะห์หลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่มี
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ผลต่อความส าเร็จด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ปัจจัยแรกคือ “สมาชิก” โดยสมาชิกมีกระบวนการเรียนรู้ความส านึกในการ
เป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านและพร้อมกับท ากิจกรรมร่วมกันสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งพบว่า สมาชิกจะต้องเข้าใจ
กฎกติกา เข้าใจหลักปรัชญากองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย การสร้างงาน สร้างอาชีพ เมื่อสมาชิกกู้เงินไปจะได้ใช้เงินตาม
หลักปรัชญาของกองทุนหมู่บ้าน ความพร้อมของคณะกรรมการ คณะกรรมการถือว่าเป็นผู้น าที่ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้า นให้
ด าเนินก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป ฉะนั้นคณะกรรมการจะต้องมีความพร้อม ความพร้อมจะเกิดจากความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตที่ผ่านมาท าให้เกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น  
 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ มีค่าอยู่ในระดับมาก เมื่อจัดล าดับองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบวิสัยทัศน์ มีค่าสูง
ที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ การมีวิสัยทัศน์ก็คือ การมีความส านึกในการท างานตาม
วัตถุประสงค์การมองอนาคตในเชิงสร้างสรรค์ (Nanus, 1992) ผู้น าจ าเป็นต้องมีความเฉลียวฉลาดทั้งระดับ สติปัญญา และ
ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่ งจะเป็นแนวทางที่จะท าให้การก าหนดบทบาท และภาวะหน้าที่มีความชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ผู้น าต้องท าให้ผู้ตามศรัทธา ยอมรับนับถือและภักดี กระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติงานให้เกินกว่าความคาดหวัง โดย
แสดงออกจากการมีความสัมพันธ์กับผู้ตามในฐานะเป็นผู้ให้การดูแลเอาใจใส่ เป็นรายบุคคล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ตาม
ให้สูงขึ้น ท าให้ผู้ตามรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความส าคัญในองค์การการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก เมื่อจัดล าดับ
องค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการจัดองค์การมีค่าสูงสุดอยู่ในระดับมากรองลงมา คือการอ านวยการการจัดองค์การเป็นการ
จัดโครงสร้างองค์การที่ดี และเหมาะสมจะท าให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญ ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกทั้งท าให้การ
ท างานไม่ซ้ าซ้อน ไม่มีแผนงานมากเกินไป เป็นการประหยัดต้นทุนองค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
ง่าย คณะกรรมการก็สามารถบริหารงานสะดวกรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรแต่การที่การจัดองค์การจะส าเร็จได้ ก็ต้องอาศัย
องค์ประกอบอ่ืนไปด้วยมี การอ านวยการหรือการชี้น าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง มิใช่เป็นการสั่งการแต่เพียงอย่างเดียว จะต้องท าให้
เกิดความรู้สึกว่าเป็นการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มิใช่ใช้อ านาจ สั่งหรือบังคับให้ท า (สมคิด บางโม, 
2552)  
 ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา  12) มีค่าอยู่ในระดับมากเมื่อจัดล าดับ
องค์ประกอบพบว่าองค์ประกอบการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบมีค่าสูงที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เป็นการน าทรัพยากร (Yang & Guy, 2011) มาใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และจัดสรรให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแสวงหาปัจจัยน าเข้าถือว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่ดีมี
คุณภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านทรัพยากรของกองทุนหมู่บ้านมีหลาย ประการ เช่น เงินที่รัฐ
จัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านน ามาจัดสรรให้สมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามความเหมาะสม โดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านเป็นหลัก ก าไรที่กองทุนหามาได้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย หรือเงินค่ าปรับ ค่าสมัครสมาชิก หรืออื่น ๆ 
คณะกรรมการต้องน ามาจัดสรรเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะตกต้องกับชุมชนนั้นหรืออาจจะเป็นการแจก
ทุนการศึกษา ให้แก่ลูก หลานสมาชิกก็ถือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบแล้ว องค์การที่มีประสิทธิผลคือ องค์การ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุก
ฝ่าย 
 2. จากวัตถุประสงค์ที่ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ และการบริหารจัดการที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) พบว่าสิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านส่งผลทางตรงเชิง
บวกกับการบริหารจัดการ สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ที่ว่าสภาพแวดล้อมภายในเป็นแรงผลักดันหรือมี
อิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ และการท างานขององค์การ และภาวนา เผ่าน้อย และคณะ  (2548) กล่าวถึง
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่มีผลต่อความส าเร็จด้านบริหารกองทุนหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมของกองทุนหมู่บ้านส่งผลทางตรงเชิง
บวกกับภาวะผู้น าของคณะกรรมการประสิทธิ์ พาโฮม (2547) ที่ศึกษาว่าในการด าเนินงานจะเกิดผลดีหรือมีปัญหาอุปสรรค
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ขึ้นอยู่กับศักยภาพและขีดความสามารถของคณะกรรมการในการบริหารและปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
ที่ว่ากองทุนหมู่บ้านจะประสบความส าเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้น า ที่จะเป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ต้องกล้าคิด 
กล้าท า ในส่งใหม่ ๆ สิ่งแวดล้อมส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นที่ เขต 7 (สาขา 
12) และส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่านการบริหารจัดการ  
 งานวิจัยของนิศารัตน์ ศิลปะเดช และคณะ (2545) พบว่ากองทุนหมู่บ้านจะมีการบริหารจัดการที่ดีได้ขึ้นอยู่กับ
สมาชิกมีความสามัคคีและการร่วมมือในกันพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการท างานอย่างเข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาได้จากคณะกรรมการมีการท างานอย่างทุ่มเทเสียสละมีการร่วมกันคิดร่วมวางแผนเช่นเดียวกับ 
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณะ (2548) ที่ศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในของกองทุนหมู่บ้านส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านมีการบริหาร
จัดการที่ดีเมื่อมีการบริหารจัดการที่ดี  จะส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านประสบความส าเร็จ ภาวะผู้น าของคณะกรรมการส่งผล
ทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารจัดการเช่นเดียวกับ Kotler (1999) นักทฤษฎีด้านภาวะผู้น า ยังกล่าวว่า "ผู้เป็นหัวหน้าในยุค
ปัจจุบันจ าเป็นต้องรู้ทั้งการน า (Lead) ควบคู่ไปกับการบริหาร (Manage) เพราะต่างมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์การ" 
การบริหารจัดการส่งผลทางตรงเชิงบวกกับประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) กองทุน
หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีก็จะส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านนั้น สามารถด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและยั่งยืน การมี
วิสัยทัศน์ มียุทธศาสตร์ ท าให้เกิดนวัตกรรม การจัดการใหม่ ๆ มีการพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ สมาชิกมีความพึงพอใจ  ภาวะผู้น า
ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพื้นที่เขต 7 (สาขา 12) และส่งผลทางอ้อมเชิงบวกผ่าน
การบริหารจัดการ เช่นเดียว กับการวิจัยของ เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ (2547) ที่ศึกษาดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของสหกรณ์ พบว่า
ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญและประธานจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เสียสละ ถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริหารงานสหกรณ์ เมื่อพิจารณาตัวแปรทุกตัวแล้วพบว่าการบริหารจัดการส่งผลต่อประสิทธิผลของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พื้นทีเขต 7 (สาขา 12) มากที่สุดโดยวัดจากค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลและเมื่อพิจารณาถึงการส่งผล
ทางอ้อมแล้วพบว่า ตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดคือ ภาวะผู้น าที่ผ่านการบริหารจัดการแล้วจึงไปสู่ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง พ้ืนท่ีเขต 7 (สาขา 12) โดยวัดจากค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการวิจัยนี้ สามารถน าองค์ประกอบของตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองพื้นที่ เขต 7 (สาขา 12) ที่ได้ไปศึกษาแล้วน าไปใช้ให้เหมาะสมกับปริบทของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่
เป็นสถาบันการเงินชุมชนให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 

2. ก่อนท่ีรัฐบาลจะก าหนดนโยบายใดก็ตาม ที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านควรที่จะมีการประเมินหรืออาจจะท าประชา
พิจารณ์ชุมชนก่อนและมีการประเมินผลหลังจากท่ีได้ด าเนิน การไปแล้วว่าผลเป็นอย่างไร 

3. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างหรือ เขต 7 ดังนั้นถ้ามีการวิจัย ครั้งต่อไปควรท าในภูมิภาค
อืน่บ้างเพือ่จะได้น าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่กองทุนหมู่บ้านอื่น ๆ 

4. การวิจัยครั้งนี้ได้ตัวแบบที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ สิ่งแวดล้อม ภาวะผู้น าการบริหารจัดการและ
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาว่ายังมีหรือไม่มีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
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