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วิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบริหารของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม มี เพศ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน และ 3) เพ่ือสัมภาษณ์แนวทางการ
บริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม เป็นการศึกษาวิจัยแบบ         
เชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) ที่ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งเน้นวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการแจกแบบสอบถาม และการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ (Qualitative Research by interviews)  เป็นการศึกษาค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิและเอกสารทุติยภูมิรวมท้ังสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บริหารของคณะกรรมการกองทุนของหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียง ด้านการวางแผน
ตามหลักพรหมวิหารธรรม ด้านการดําเนินงานตามหลักพรหมวิหารธรรม และด้านการประเมินผลตาม
หลักพรหมวิหารธรรม  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกัน มีการบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย พบว่า เมตตา คือ ควรมอบหมายงานให้ตรงกับ
ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน ควรสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ปฏิบัติงานให้เต็มเวลา เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้ความรักใคร่ 
ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
กรุณา คือ ร่วมแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในการทํางานร่วมกัน ประสานงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างสม่ําเสมอ ถ่ายทอดถอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วยความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อน 
มุทิตา คือ ยกย่องชมเชยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจด้วยการประกาศความดีความชอบ สร้าง
ขวัญกําลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บริหาร สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยู่เสมอ ต่อ
สัตว์ทั้งหลายผู้ดํารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเม่ือเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป อุเบกขา คือ 
แบ่งงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชดเจน เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ จัดจัดสรรผลประโยชน์
แก่ผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค และส่งเสริม สนับสนุนให้ฝ่ายต่าง ๆ ทํางานร่วมกัน เพ่ือให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพ ความวางใจเป็นกลางในส่วนของการจ่ายเงินของกองทุนเป็นการจ่ายตามลําดับอันจะให้
ดํารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไม่เอนเอียง
ด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตว์ทั้งหลายกระทําแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือช่ัว สมควรแก่เหตุ
อันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมท้ังรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มี
กิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสม
กับความรับผิดชอบของตน 
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ABSTRACT 

 
Thesis Topic : The Community Fund Management Based on Brahmavi- 

haradhamma of Community Fund Committee in Kaeng 
Khoi District, Saraburi Province 

Student’s Name : Vilasinee  Prakan 
Degree Sought : Master of Political Science 
Program : Government 
Anno Domini : 2019 
Advisor : Assoc.Prof. (Emeritus) Dr.Sukit Chaimusik  
   

 
              The purposes of this research were as follows;  1) to study the 
administration of the village fund committee according to the principle of 
Brahmaviharadhamma in Kaeng Khoi district of Saraburi province, 2) to compare the 
administration of the village fund committee according to the principle of 
Brahmaviharadhamma in Kaeng Khoi district of Saraburi province having different 
gender, monthly income, working experience, and positions in the village funds, and 
3) to have interviews for the guideline in the administration of the village fund 
committee according to the principle of Brahmaviharadhamma in Kaeng Khoi district 
of Saraburi province. The mixed research methodology was used in the study. The 
data were collected from documents in the primary source and secondary source, 
in-depth interviews, and by using questionnaires.   
 The research results found that  
 1. The administration of the village fund committee according to the 
principle of Brahmaviharadhamma in Kaeng Khoi district of Saraburi province in 3 
aspects was at a high level overall. In details, the highest level was on planning, 
followed by operation, and evaluation respectively. 
 2. The results of comparison, the administration of the village fund 
committee having different genders, monthly income, work experience, and position 
in the village funds in 3 aspects was not different. 
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 3. The results of interviews regarding the administration of the village fund 
committee according to the principle of Brahmaviharadhamma in Kaeng Khoi district 
of Saraburi province indicated that: In Loving-kindness, the administrators should 
assign work and duty relevant to the ability and knowledge of the subordinates, 
should support them in developing knowledge and ability. The administrators should 
work fulltime as the sample of the subordinates, and should be kind, friendly, and 
justice to the subordinates. In Compassion, the administrators should collaborate 
with the subordinates to work, share work experiences and knowledge to them, and 
provide assistance to them when in need. In Sympathetic joy, the administrators 
should praise and reward the subordinates on their achievement in work and duty 
performance, support and publicize their work outcome sincerely. In Equanimity, the 
administrators should assign job and work to the subordinates according to their 
knowledge and ability without bias, support them to work together in team, and 
treat everyone equally with neutral mind.  

 
Keywords : Administration, Village Fund, Brahmaviharadhamma 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 

 1.1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2544 ที่มีความสําคัญใน

การแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน  โดยการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งละ 1 
ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้ลดรายจ่าย 
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเป็นเร่งด่วนให้แก่ประชาชนและวิสาหกิจขนาดเล็ก ซึ่งนับเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่มุ่งแก้ปัญหาของประเทศโดยจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเร่ิม การแก้ปัญหาและ
เสริมสร้างศักยภาพทั้ ง ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่ บ้านและชุมชนเมือง             
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองกันเอง  นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้เป็นเคร่ืองมือในการ
กระจายโอกาสให้แก่คนจนเข้าหาแหล่งเงินทุน โอกาสท่ีทําให้คนจนเข้าหาแหล่งความรู้ และโอกาสที่
ทําให้คนจนได้ร่วมคิดร่วมทําด้วยภูมิปัญญาของตนเองนําไปสู่การสร้าง พลังชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น 
(กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป.) 

ผลจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองขึ้นทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ.2544 โดยในวันที่ 25  กรกฎาคม  2544  
รัฐบาลได้จัดสรรและโอนเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน 7,125 กองทุนที่มีความ
พร้อมในงวดแรก ต่อมาเมื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดําเนินการได้ระยะหน่ึง รัฐบาลเห็นว่า
สมควรท่ีจะเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชน
เป็นผู้กําหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองให้
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ในที่สุด จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.2547  มีผลทําให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกกองทุนต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 
2550)
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สําหรับการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่           
15 มกราคม 2547 พบว่า มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1,019 
กองทุน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวม 386 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมด  
13,186  คนสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรรและโอนเงินให้กับกองทุน 
ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2546 รวม 13 คร้ัง จํานวน 1,012 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 99.31 ของ
กองทุนทั้งหมด สมาชิกส่วนใหญ่นําเงินไปประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร รองลงมาได้แก่ด้านการค้า
ขายและด้านช่างตามลําดับ 

ในจํานวนกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดสระบุรีดังกล่าว เป็นกองทุนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของอําเภอแก่งคอย จํานวน 126 กองทุนสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดสรร
และโอนเงินให้กับกองทุนแล้วครบทุกกองทุน จากรายงานความก้าวหน้าการดําเนินการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก่งคอย  เมื่อวันที่ 12 มกราคม  พ.ศ.2546 
พบว่ามีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจํานวน 1,365 คน สมาชิก  14,112  คน สมาชิกนําเงินไป
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรมากที่สุดรองลงมา คือ ค้าขาย ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก่งคอย (สระบุรี : 
สํานักงานพัฒนาชุมชน, 2547), หน้า 2 (อัดสําเนา) 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอําเภอแก่งคอยในปัจจุบันปี พ.ศ.2561 มีจํานวน        
134 กองทุน โดยมีพัฒนากรอําเภอแก่งคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาการดําเนินงาน โดยมี         
กํานันสุรภรณ์  โสอุบล เป็นประธานเครือข่ายระดับอําเภอ มีเครือข่ายระดับจังหวัด อยู่ในความดูแล
และของภาค 13  และสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลจากรายงานการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุน
หมู่บ้าน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2550. (อัดสําเนา)  

การดําเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ประสบผลสําเร็จ บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ทั้งน้ีเพราะหลักการบริหารจัดการคือ  กระบวนการรวมพลังการทํางานของ
กลุ่มคนเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยใช้ทรัพยากรได้แก่ คน วัสดุ  เงิน  วิธีการ
ดําเนินการและด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความสําเร็จให้กับกองทุน
หมู่ บ้าน การติดสินใจทางการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งมีผลกระทบต่อ
สังคมโดยส่วนรวมด้วย อาจกล่าวได้ว่าการบริการจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมี
ความสําคัญต่อมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย  

กองทุนหมู่บ้านในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีคณะกรรมการทําหน้าที่บริหารจัดการ
และดําเนินงาน จนประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง แต่ยังมีการดําเนินการบางส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรค
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ต่อการดําเนินงานตามโครงการและที่สําคัญ มีข้อจํากัดในการดําเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในส่วนของคณะกรรมการเหตุผลเหล่าน้ีล้วนเป็นดัชนีช้ีวัดความสําเร็จและความสมดุลของ    
การดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวโน้มการบริหารกองทุนในอนาคตควรมี
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารกองทุน จึงเป็นเหตุผลให้เกิดแรงจูงใจให้การ
ตัดสินใจทําวิจัยเร่ือง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม        
ในการวางแผนดําเนินงาน และการประเมินผลในการบริหารกองทุน เพ่ือนําผลการวิจัยมาแก้ไขปัญหา
และพัฒนาการบริหารกองทุนหมู่บ้านให้เจริญก้าวหน้า นํามาซึ่งความสุขในการดํารงชีพของชุมชน
แบบย่ังยืน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
 จากความสําคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้นําชุมชนที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่งประเทศไทย ในฐานะผู้วิจัย
เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะวิจัย เร่ืองการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  ซึ่งสามารถนําผลการศึกษา
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนที่ยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีต่อไป 
 

1.2 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีทั้งหมด 134 กองทุน 
ประกอบไปด้วย กองทุนหมู่บ้าน 107 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 27 กองทุน ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จํานวน 49 กองทุน ที่มีความพร้อมในการรับงบประมาณ
สนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท  ดังน้ันจึงวิจัยเฉพาะกองทุนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนสัมพันธ์
กับการวิจัยเรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ  
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
1.3.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม 

อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
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1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มี เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งใน
กองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน  

1.3.3 เพ่ือสัมภาษณ์แนวทางการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานที่ใช้ในการวิจัย เร่ืองการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ได้แก่ 

1.4.1 คณะกรรมการที่มีเพศต่างกัน  มีการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตาม
หลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน 

1.4.2 คณะกรรมการท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน  มีการบริหารงานกองทุนหมู่ บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน 

1.4.3 คณะกรรมการท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานต่างกัน  มีการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน 

1.4.4 คณะกรรมการท่ีมีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านต่างกัน  มีการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีแตกต่างกัน  

 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ใน
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เฉพาะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน 49 กองทุน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ จํานวนทั้งสิ้น 245 คน   
 1.5.2 ขอบเขตด้านตัวแปร  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสร้างตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงาน 
กองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง คือ 
เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ตัวแปรตาม (Dependent 
Variable) การสํารวจความคิดเห็นของกรรมการเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตาม
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หลักพรหมวิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังน้ี คือ ด้านการ
วางแผน ด้านการดําเนินงาน และด้านการประเมินผล  
 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

    พ้ืนที่ ได้แก่ อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เฉพาะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน 49 กองทุน  
 1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยครั้งน้ีเริ่ม ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
 
 กองทุนหมู่บ้าน  หมายถึง  กองทุนหมู่บ้านใน อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่จัดต้ังขึ้น
ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย การ
จัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมายถึง  ตัวแทนของกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของอําเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ที่ให้มาดําเนินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด 
 ประชากร หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่บริหารกองทุนหมู่บ้านในแต่ละ
กองทุนที่ต้องการศึกษา จํานวน 49 กองทุน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของอําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  เลือกเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริหารท่ีประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ จํานวน 5 คน 
รวมท้ังสิ้นได้จํานวน 245 คน 
 ระเบียบกองทุนหมู่บ้าน  หมายถึง  ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน  แต่ละหมู่  ใน
อําเภอแก่งคอยโดยท่ี คณะกรรมการกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ร่วมกันกําหนดขึ้นภายใต้ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เป็นต้นแบบในการกําหนด 
 การบริหาร  หมายถึง  การบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติของระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และตามความต้องการของกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ  โดยการบริหารจัดการของกรรมการกองทุน  
มีพัฒนากรอําเภอเป็นที่ปรึกษา 
          พรหมวิหารธรรม  หมายถึง คุณธรรมพ้ืนฐานที่จะต้องให้มีอยู่ประจําในจิตใจ และเป็นท่าที
ของจิตใจที่จะทําให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างถูกต้อง ซึงประกอบด้วย  เมตตา  กรุณา  
มุทิตา  อุเบกขา  
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 การวางแผนตามหลักพรหมวิหารธรรม หมายถึง  การวางแผนด้วยความเมตตา ปรารถนาดี
เพ่ือประโยชน์สุขโดยความยุติธรรม ปราศจากความคติ มุ่งหวังผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  
 การดําเนินการตามข้ันตอนตามหลักพรหมวิหารธรรม หมายถึง  การปฏิบัติงานกองทุน
หมู่บ้านด้วยความกรุณามุ่งหวังให้สมาชิกหมดจากปัญหาหน้ีนอกระบบ และความสามัคคีในชุมชนทีดี
ขึ้นแบบย่ังยืน  
 การประเมินผลตามหลักพรหมวิหารธรรม หมายถึง  การตรวจสอบด้วยความเมตตา
ปราณียินดี ยุติธรรมด้วยมุ่งหวังให้สมาชิกเป็นสุข พ้นปัญหาด้วยความเรียบร้อยได้ประโยชน์ร่วมกัน      
ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 
 1.7.1  ทําให้ทราบถึงการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 1.7.2  ทําให้ทราบการเปรียบเทียบการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตาม
หลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มี เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการ
ทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ต่างกัน   
 1.7.3 ทําให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะ 
กรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
 1.7.4  ทําให้สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําหลักพรหมวิหารธรรม
ที่มีต่อการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพ่ือประโยชน์
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจจะศึกษาโดยทั่วไป 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการกําหนดในการวิจัย ดังน้ี 
 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงาน 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน 
 2.3 หลักพรหมวิหารธรรม 
 2.4 แนวคิดการบริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม 
 2.5 บริบทพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงาน 
  
 2.1.1 ความหมายของการบริหารงาน 
 ในปัจจุบัน แนวความคิด  เรื่องเก่ียวกับการบริหารได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารงาน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนเป็นอันมาก ทั้งน้ีเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าการบริหารงานที่ดี ย่อมทําให้
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ัน ๆ  มีโอกาสที่จะบรรลุผลตามเป้าได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิ  
ภาพสูง ดังน้ีแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานได้ขยายตัวข้ึนรวดเร็ว โดยมีจุดหมายปลายทางเป็นสําคัญ 
ที่จะก่อให้เกิดวิธีการทํางานที่ดีที่สุด นําความพึงพอใจมาให้กับผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ มากที่สุด จึง
จําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการบริหารงาน มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
ให้เป็นผู้มีขีดความสามารถในการบริหาร ในขณะเดียวกันก็เพ่ือที่จะได้นํามาปรับปรุงกลไก การ
บริหารงาน ตลอดจนวิธีการทํางาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในการ
บริหารงานองค์กรน้ัน  ดอกจันทร์ คํามีรัตน์, บุญทัน ดอกไธสง, และ อิมรอน มะลูลีม. (2552, หน้า 
27) กล่าวว่า ทรัพยากรในการบริหาร (Resources) ที่ผู้บริหารจําเป็นต้องนําปัจจัยในการบริหารอัน 
ได้แก่ คน  เงิน  วัสดุ และการจัดการ  ที่เรียกว่าการบริหารแบบ  “4 M” มาใช้ในการดําเนินงานของ
องค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปว่า  ปัจจัยที่สําคัญ
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ที่สุดในหลักกาบริหาร ก็คือ ปัจจัยกําลังคน  ทุกองค์กรผู้บริหารมีหน้าที่ในการ จัดระเบียบและ
ผสมผสานกิจกรรม ของบุคคลต่างๆเพ่ือเป้าหมายส่วนรวมและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 “การบริหารงาน” ความหมาย คือ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การส่ังการและ   
การควบคุม การปฏิบัติการในองค์กร และการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความสําเร็จ ตาม
เป้าหมายขององค์กรหรืออีกความหมายหน่ึง คือ กระบวนการทํางานเพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่เป็น
ผลสําเร็จด้วยการใช้บุคคลและทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายของความ
ต้องการ 
 “การมีส่วนร่วม” ความหมาย คือ ทรัพยากรในการบริหารท่ีเป็นส่วนของบุคคลในแต่ละ
ระดับการปฏิบัติมีส่วนในกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และควบคุมการปฏิบัติในแต่
ละส่วน ๆ อย่างเต็มความสามารถ ทั้งในทิศทางเพื่อการปฏิบัติด้านเดียว หรือการนําเสนอซ่ึงความคิด
ในการดําเนินการตามกระบวนการน้ันอย่างใดอย่างหน่ึง 
 “การบริหารแบบมีส่วนร่วม” จึงหมายถึง การท่ีบุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกัน
เพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จ ทั้งน้ีการมีส่วนร่วม
น้ันๆจะอยู่ในข้ันตอนใดก็ตามโดยขึ้นอยู่กับความรู้วามสามารถ ประสบการณ์ ข้อจํากัดขององค์กรใน
แต่ละกระบวนการของการดําเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ 
 สรุปการบริหาร หมายถึง  การที่บุคคลร่วมมือร่วมใจกันกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง
เพ่ือให้ผลออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ร่วมกัน  อาจจะเป็นการจัดบริการให้ประชาชนในทาง
ราชการหรือปฏิบัติงานในองค์การใด ๆ ในธุรกิจเอกชนก็ได้ โดยนักบริหารมีหน้าที่วางแผนจัดองค์การ
อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ให้ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 2.1.2 ทฤษฎีการบริหาร 
 ดักลาส  แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960, p. 24 อ้างถึงใน สมบัติ นพรัก, 2552) ได้
ประยุกต์ความคิดทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  มาเป็นรูปแบบการจูงใจคน โดย  McGregor  เช่ือว่า 
มนุษย์โดยท่ัวไปมีนิสัยเกียรติคร้าน พยายามหลีกเลี่ยงงานหรือพยายามทําให้น้อยที่สุด มนุษย์ขาด
ความทะเยอทะยาน ไม่มีความรับผิดชอบ ชอบที่จะเป็นผู้ตามมากกว่าผู้นํา มนุษย์เห็นแก่ตัวไม่สนใจ
ความต้องการขององค์กร มีนิสัยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและไม่ฉลาด โดยเสนอทฤษฎี เก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย์ในการทํางานแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ พฤติกรรมทางลบหรือทฤษฎี  X  และ
ทฤษฎี  Y  คือพฤติกรรมทางบวก 

ทฤษฎี  X   ได้เสนอสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทํางานเชิงลบไว้ว่า 
1. มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ชอบทํางานและพยายามหลีกเลี่ยงเสมอเมื่อมีโอกาส 
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2. วิธีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อํานาจบังคับ เช่น  การขู่  การควบคุมอย่างเข้มงวด
เพ่ือที่จะให้คนทํางานตามท่ีกําหนดไว้ 

3. คนส่วนมากพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการทํางานขาดความกระตือรือร้น 
ทฤษฎี  Y ได้เสนอสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการทํางานเชิงบวกไว้ว่า 
1. คนมักจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ กําลังสมองไปในการทํางาน โดยถือเสมือนว่าการทํางาน

เป็นการพักผ่อน 
2. การควบคุมจากผู้บังคับบัญชาต้องไม่ใช้อํานาจขู่บังคับ ทุกคนปรารถนาที่จะทํางานด้วย

ตัวเอง มีความรับผิดชอบต่องานด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาใช้วาจาสุภาพ 
3.  คนส่วนมากมีความรับผิดชอบต่อการทํางานสูง มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ที่จะพัฒนางานให้ก้าวหน้า 
เดมมิ่ง ของ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W. Edwards Deming, 1950, p.74 อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 

2541, หน้า 84) โดยวงจร PDCA ความหมาย คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย  
P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น  
D = Do คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ

ต่อเน่ือง  
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา

อะไรเกิดขึ้น จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด  
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ยอมรับแนว

ทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จ เพ่ือนําไปใช้ในการทํางานคร้ังต่อไป   
เมื่อได้วางแผนงาน นําไปปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติก็ดําเนินการตรวจสอบ พบปัญหาก็ทําการ

แก้ไขปรับปรุง การปรับปรุงก็เริ่มจากการวางแผนก่อนวนไปได้เรื่อย ๆ จึงเรียกว่าวงจร PDCA ซึ่งมี
ประโยชน์ดังน้ี 

1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบัติงาน จะทําให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง การ
วางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้นตอนดังน้ี  

 (1) ขั้นการศึกษา คือ การวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการ ความต้องการของตลาด ข้อมูล
ด้านวัตถุดิบ ด้านทรัพยากรท่ีมีอยู่หรือเงินทุน   

 (2) ขั้นเตรียมงาน คือ การวางแผนการเตรียมงานด้านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ความพร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่องจักร วัตถุดิบ    

 (3) ขั้นดําเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายขาย  
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 (4) ขั้นการประเมินผล คือ การวางแผนหรือเตรียมการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 
เช่น ประเมินจากยอดการจําหน่าย ประเมินจากการติชมของลูกค้า เพ่ือให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิด
การเที่ยงตรง 

2. การปฏิบัติตามแผนงาน ทําให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานล่วงหน้า
หรือทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังน้ัน การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียนร้อย นําไปสู่
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

3.  การตรวจสอบให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้ประกอบด้วย  
 (1) ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้  
 (2)  มีเครื่องมือที่เช่ือถือได้  
 (3)  มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชัดเจน  
 (4)  มีกําหนดเวลาการตรวจท่ีแน่นอน  
 (5)  บุคลากรที่ทําการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อ

การตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบัติงานข้ันต่อไปก็ดําเนินงานต่อไปได้ 
4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการรับปรุง

แก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังน้ัน วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรการบริหารงานคุณภาพ 
 สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีการบริหารเป็นเร่ืองของการการใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคล 
ร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และ
ทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหาร 
เพ่ือจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทํางาน สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่า
ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอาศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะ
น่ันเอง 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน 
  
 2.2.1 แนวคิดที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชน 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ตลอดจนจัดทําคู่มือการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านข้ึนเพ่ือให้
ประชาชนและภาครัฐ (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) ได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
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ดําเนินงาน ได้มีการคิดค้นและพัฒนาโครงการที่สามารถแก้ปัญหาทุก เรื่องของชุมชนโดยเฉพาะ 4 
เร่ืองที่สําคัญ คือ 

1)  การเสริมสร้างการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน ให้แก่คนที่อยู่ใน
ภาวะยากลําบากและเดือดร้อน มีโอกาสพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน และลดการพ่ึงพาภายนอก   

2)  การเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยของชุมชน ให้แก่คนทุกคนในชุมชน โดยเฉพาะ ผู้
ยากลําบากและด้อยโอกาสในชุมชน เด็กกําพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กติดเช้ือเอดส์ ติดยาเสพติด คนพิการ  
เป็นต้น   

3)  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้เอ้ืออํานวยกับวิถีชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก และการมีส่วนของคนในชุมชน และ
คนที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมใกล้เคียงกัน รวมทั้งการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้คุณค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการกอบกู้แก้ไขปัญหาวิกฤตทางสังคมในปัจจุบัน   

4)  การพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของกลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็งในทุกด้าน กลายเป็นเครือข่ายความร่วมมือ และขยายทุนทางสังคมในการ
คลี่คลายภาวะความเดือนร้อนและยากลําบากของผู้คนในชุมชน และสามารถร่วมมือกับ คณะบุคคล
ฝ่ายต่าง ๆ ในจังหวัดและภาค รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นต่อไป 
 2.2.2 เกณฑ์การพิจารณาของกองทุนชุมชน 

กองทุนชุมชนให้การสนับสนุนแก่โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์
สําคัญ 3  ด้าน คือ   

1)  ด้านความเข้มแข็งขององค์กร ที่เสนอโครงการ โดยพิจารณาการบริหารจัดการ การ
ควบคุมและตรวจสอบขององค์กร การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชนในการดําเนินกิจกรรม การ
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวจ้องและมีผลงานเป็นที่รับรู้และยอมรับร่วมกันของสมาชิก
และชุมชน   

2)  ด้านความเหมาะสมของโครงการที่ต้องการรับการสนับสนุน โดยพิจารณาว่าใครบ้างที่มี
ส่วนร่วมในการคิดและการจัดทําโครงการ โดยมีการคิดแก้ไขปัญหาของโครงการอย่างเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้สอดคล้องกับท้องถิ่นภายใต้งบประมาณที่สมเหตุสมผล ละมีแผนการบริหารควบคุม
และตรวจสอบการจัดทําโครงการอย่างโปร่งใส ไร้การทุจริต  

3) ด้านผลประโยชน์ของโครงการ โดยพิจารณาว่านอกจากกรรมกรและสมาชิกของกลุ่มได้
ประโยชน์แล้ว กลุ่มคนที่อยู่ในภาวะยากลําบาก เดือดร้อนและด้อยโอกาสในชุมชนได้รับประโยชน์จาก
โครงการด้วยหรือไม่ โครงการมีการพัฒนาคนและความเข้มแข็งของชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
และความย่ังยืนของสังคมมากน้อยเพียงใด รวมทั้งจะมีการพิจารณาผลประโยชน์ของโครงการแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันไปด้วย 
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 2.2.3 หลักการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
 หลักการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน  มีวัตถุประสงค์การตรวจสอบดังน้ี 

1)  เพ่ือให้ทราบว่าการจัดทําบัญชีของกองทุนหมู่บ้านได้จัดทําบัญชีเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด   

2)  เพ่ือตรวจสอบว่ากองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายใน  เป็นไปตามที่สํานักงาน
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองกําหนด  

3)  เพ่ือให้ทราบว่า การจัดสรรกําไรสุทธิ เป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 
 2.2.4 ขอบเขตการตรวจสอบ 

ขอบเขตการตรวจสอบ ประกอบไปด้วย 
1)  ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังแผนงาน นโยบาย และวัตถุประสงคข์องกองทุนหมู่บ้าน    
2)  สอบทานความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ควบคุมดูแล การเก็บรักษาเงิน

และการใช้สินทรัพย์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใช้ใน
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี 
 2.2.5 อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบบัญชี 

อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี ประกอบไปด้วย 
1) มีสิทธ์ิที่จะขอเข้าทําการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน 

รวมท้ังหนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ตลอดจนจดหมายโต้ตอบ และรายงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง   

2)  สามารถขอให้กองทุนหมู่บ้านให้ข้อมูลและคําช้ีแจงในเร่ืองที่ทําการตรวจสอบ 
2.2.6 ประเภทของการตรวจสอบบัญชี  
การตรวจสอบบัญชีโดยทั่วไปอาจจําแนกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี   
1) การตรวจสอบการเงินการบัญชี (Financial Statement Audit)  การตรวจสอบ

การเงินการบัญชี  หมายถึง  การตรวจสอบงบการเงินของกิจการว่าแสดงฐานการเงินและผลการ
ดําเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติกําหนดหรือไม่ โดยทําการตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
รวมท้ังข้อมูลทางการเงินและการบัญชีว่ามีความถูกต้องเช่ือถือได้เพียงใด   

2) การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operation Audit)  การตรวจสอบการปฏิบัติการ 
หมายถึง การตรวจสอบในลักษณะการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
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ผู้ปฏิบัติงานของกิจการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ตลอดจนมติของที่ประชุม และ
ข้อกําหนดต่าง ๆ รวมท้ังได้ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีกําหนดได้     

3) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) การตรวจสอบการบริหาร  หมายถึง  
การตรวจสอบเกี่ยวกับการกําหนดโครงสร้างการบริหารและการจัดการ รวมท้ังการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ การกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ การกําหนดวิธีการควบคุมงาน ซึ่ง
รวมท้ังการกําหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ว่า
กิจการได้จัดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นผลดีต่อระบบการควบคุมภายในของกิจการหรือไม่เพียงใด 
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน เป็นการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีว่า งบการเงินได้จัดทํา
ตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กําหนด นอกจากการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง  การบันทึกแล้วยัง ต้องตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ของคณะกรรมการหรือ
พนักงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง
กําหนดไว้ 

สรุปได้ว่ากองทุนหมู่บ้าน เป็นกองทุนที่จัดสรรเงินกองทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุก
แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนได้นํามาใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ เพ่ือให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนําเงินทุนมาผสานกับความสามารถ 
ภูมิปัญญาของตนเองที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน 
ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันรับประโยชน์ ซึ่งประชาชนมีโอกาสได้พบปะพูดคุย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให้ 
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว และทําให้ครอบครัวเกิด 
ความมั่นคง เกิดความเข้มแข็งทั่วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืนตลอดไป  
 

2.3 หลักพรหมวิหารธรรม 
 
 2.3.1 ความหมายและความสําคัญ 

หลักธรรมะกับภาวะผู้นํามีความสอดคล้องกันอย่างมหัศจรรย์ ซึ่งก็เป็นเร่ืองที่ประหลาดที่   
พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสรู้ด้านหลักธรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ ภาวะผู้นํา และทางแห่งความสุขได้ 
อีกทั้งมีผู้นําหลักธรรมคําสอนของท่านไปปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้นําหลาย ๆ ท่านได้นําไปใช้  เป็นหลักใน
การบริหาร  การเป็นผู้นําจนประสบความสําเร็จมากแล้ว หน่ึงในหลักธรรม ที่มีความสําคัญ และ
สอดคล้องกับ ภาวะผู้นํามากที่สุด จากหลาย ๆ หลักธรรม และเป็นหลักธรรมที่ผู้นําควรจะศึกษาและ
ยึดถือเป็นอันดับแรกสุดก็คือหลักแห่ง “พรหมวิหาร 4”(ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2535, หน้า 44) 
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หลักแห่งพรหมวิหาร 4 ได้รับการพิสูจน์จากผู้เช่ียวชาญทางด้านภาวะผู้นํา หลาย ๆ ท่านว่า
เป็นหลักธรรมที่จะนํา ผู้นํา ไปสู่ความสําเร็จสูงสุด ซึ่งหนังสือที่ผู้เช่ียวชาญด้าน ภาวะผู้นํา ระดับโลก 
หลักแห่งพรหมวิหาร 4 เกี่ยวข้องด้วย หลัก “พรหมวิหาร 4” มีดังน้ี 

1. เมตตา รู้สึกสงสารผู้อ่ืน เอ็นดูผู้อ่ืนอยู่เสมอ แม้ใครจะด่าจะว่า หรือใครจะมาทําร้าย ก็ยัง
นึกเอ็นดูสงสารในคนเหล่าน้ัน หากมีศัตรู ก็คิดกับศัตรูด่ังมนุษย์ที่น่าสงสารคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดหา
ที่สุดไม่ได้ มองศัตรูด้วยสายตาที่เอ็นดูด่ังสายตาของมารดาแลดูบุตร สิ่งน้ีจะทําให้ท่านมีแววตาเป็น
ประกายด่ังแก้วใส และมีพลังทําให้คนที่คิดร้ายหรือศัตรูต่างๆ  เปลี่ยนใจมาคิดดีต่อเรา ไปที่ไหน  คนก็
รักใคร่ อยากใกล้ชิด แม้ว่าจะเพ่ิงรู้จักกันก็ตาม เพราะกระแสพลังของความเมตตา มีพลังมากที่สุดใน
โลกใบน้ี เมตตาธรรม ค้ําจุนโลก  

2. กรุณา ย่ืนมือช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ ช่วยเหลือแม้กระทั่งศัตรู ช่วยแม้กระทั่งไม่ทําให้
ศัตรูโกรธเรา ช่วยไม่ให้เค้าเผลอก่อกรรมกับเรา เค้าด่ามาก็ไม่ด่าตอบ เพ่ือช่วยให้เค้าไม่มีเวรกับเรา 
เห็นขอทาน หรือคนที่เดือดร้อนก็ช่วยเหลือแบบไม่ต้องตระหน่ี พระพุทธองค์สอนให้ทําทาน เพ่ือลด
ความตระหน่ีในตัว และเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน เป็นการทําบุญซึ่งถือว่าเป็นอริยทรัพย์ตามติดไป
ภพหน้าได้ทุกภพ ท่านจะดูมีสง่าราศี แม้แต่หมายังไม่กล้ากัด มีแต่เดินตามกระดิกหาง หรือคนเจอ
หน้าก็รักใคร่ ไปที่ไหนคนก็อยากเสวนาด้วย 

3. มุทิตา ยินดีในสิ่งที่ผู้อ่ืนมี ยินดีในสิ่งที่ผู้อ่ืนเป็น ใครจะได้ดีกว่าเราก็ยินดีกับเค้า เค้าทํา
ความดีเราก็อนุโมทนา ไม่อิจฉาริษยา ไม่ไปนินทาให้ร้ายเค้า ไม่หมันไส้หรือน้อยเน้ือตํ่าใจใด ๆ ส่วน
ใครด่าว่าเราก็ยินดีในเสียงที่ด่าเข้ามา เสียงนินทาเราก็ยินดีที่เค้าได้นินทาเราไป เพราะแสดงว่าเราได้
เคยทํากรรมกับเขามาก่อน เราจึงต้องมาโดนด่าในวันน้ี ส่วนที่เราต้องยินดี น่ันก็เพราะว่าเราได้มี
โอกาสได้ชดใช้กรรมแล้ว เป็นเร่ืองน่ายินดีอย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสชดใช้กรรมให้หมดไปโดยไม่เกิดการจอง
เวรกัน และได้บุญเพ่ิมขึ้นอีกอย่างหน่ึง คือ อภัยทาน ทําให้เรายินดีน้อมรับแม้แต่คําด่าคําติฉินนินทา 
ยินดีที่ผู้อ่ืนดีกว่าเรา ยินดีที่เราไม่มีวันจะเก่งเหมือนใคร พอใจที่เกิดมาแบบน้ี แล้วท่านจะมีเสน่ห์มาก 
จะมีความมั่นใจในตัวเอง และสีหน้าสว่างไสว ความหมองจะไม่มี  

4. อุเบกขา การวางเฉย ระลึกเสมอว่า ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนอย่างแท้จริง เขาก็มีสิทธ์ิที่
จะเลวหรือดี เขาก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเรา เขาทําอะไรมา ท่านก็วางเฉย อย่าไปเอามาเก็บจน
ป่ันป่วนใจ มีใจเป็นกลาง ใครมาพูดอะไรกระทบใจ ก็ทําใจเฉยๆไว้ เหมือนสายลมโชยที่พัดคลอใบหู 
ไม่มีแก่นสารใด ๆ ให้มาทําร้ายใจเราได้ ใครทําอะไรมาก็วางเฉย เพราะเช่ือในกรรมว่า กรรมจะจัดสรร
ผลกรรมได้ยุติธรรมที่สุด ความทุกข์ที่แท้จริงคือทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้น  

ดังน้ันเรื่องที่ต้องทําคือเรื่องตัวเอง ว่าทํายังไง ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ไม่ต้องไป
ยุ่งเรื่องคนอ่ืนไม่ต้องไปแก้นิสัยใคร ไม่ต้องไปเก็บคําพูดหรือการกระทําคนอ่ืนมาจ้องจับผิดหรือตีโพยตี
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พาย หรือเอามาใส่ใจจนเจ็บข้ามวันข้ามคืน แล้วท่านจะมีเสน่ห์มาก ใครเห็นใครรัก เวลาดวงตกก็จะไม่
หนักเหมือนคนอ่ืน น่ีคือพลังของอุเบกขา 
 
ตารางที่ 2.1 พรหมวิหารธรรมที่นําไปปฏิบัติได้จริง 
 

 ลักษณะ หน้าท่ี ผล เหตุใกลใ้ห้เกิด 
เมตตา เก้ือกูลแก่ผู้อ่ืน นําประโยชน์ไป

ให้แก่ผู้อ่ืน 
ไม่อาฆาตแค้น เห็นภาวะท่ีนําเจริญ

ใจของผู้อ่ืน 
กรุณา ปลดเปล้ืองทุกข์แก่

ผู้อ่ืน 
ไม่ดูดายต่อทุกข์
ของผู้อ่ืน 

ไม่เบียดเบียน
(อวิหิงสา) 

เห็นผู้อ่ืนมีความทุกข์ 

มุทิตา พลอยยินดีด้วย ไม่ริษยา ขจัดความริษยา เห็นความสําเร็จของ
ผู้อ่ืน 

อุเบกขา เป็นกลางต่อผู้อ่ืน เห็นความเสมอภาค
ในผู้อ่ืน 

ไม่เสยีใจและไมดี่ใจ มองเห็นว่าทุกคนเป็น
เจ้าของกรรมของตน 

 
2.3.2 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ในทัศนะของมาสโลว์ (Maslow, 1970, p.62 อ้าง

ถึงใน จิราภรณ์ ต้ังกิตติภาภรณ์, 2532) สามารถอธิบายได้ดังน้ี คือ    
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการขั้น

พ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้ตนเองได้รับการตอบสนองเพ่ือความอยู่รอด คือ ความต้องการท่ีจะได้
รับประทานอาหาร มีที่อยู่อาศัย มียารักษาโรค และมีเคร่ืองนุ่งห่ม   

2. ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการอันดับ  
ถัดไปของมนุษย์ที่จะมั่นใจว่าเขามีหน้าที่การงานที่มั่นคงแน่นอน 

3.  ความต้องการอยู่ร่วมในสังคม (Social needs) เป็นความต้องที่จะอยู่ในสังคมกับ
เพ่ือน ๆ ให้สังคมยอมรับเขา ซึ่งบุคคลที่มีความเป็นอยู่ดี มีอาหารทานแล้ว มีหน้าที่การงานที่มั่นคง
แล้วก็อยากที่จะอยู่ในสังคมน้ัน ๆ และให้สังคมยอมรับ     

4.  ความต้องการมีเกียรติยศ (Esteem needs) เป็นความต้องการของผู้ที่อยู่ใน
สังคมท่ีจะได้รับการยกย่องสรรเสริญว่า เป็นคนดี คนเด่น คนดังเป็นบุคคลสําคัญได้รับเกียรติและมี
ช่ือเสียงในสังคมน้ัน ๆ  

5.  ความต้องการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต (Self actualization need) เป็นความ
ต้องการของบุคคลในสังคม ที่อยากจะทําอะไรให้ตนเองประสบความสําเร็จ นึกอยากเป็นอะไรต้องได้เป็น อยาก
ทําอะไรก็ได้ทํา เมื่อได้สิ่งน้ันแล้วก็จะอยากได้สิ่งอ่ืนอีก พยายามทําทุกอย่างเพ่ือให้ได้ทุกสิ่งที่ต้องการ 
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ภาพที่  2.1  แสดงความต้องการของมนุษย์ รูปแสดงลําดับความต้องการตามทัศนะของมาสโลว์  
(Maslow Theory of Growth Motivation) 

 
2.3.3  ทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg (Tow – Factor Theory, 1959, p.75 

อ้างใน ชูยศ ศรีวรขันธ์, 2552) Herzberg ได้วิจัยและได้สรุปทฤษฎีดังกล่าวถึงปัจจัยการจูงใจที่กระตุ้น
ให้ผู้ปฏิบัติงานทํางานด้วยความพึงพอใจ ที่เรียกว่า Motivators และปัจจัยที่เป็นตัวขัดขวางความพึง
พอใจที่เรียกว่า  Hygiene Maintenance  หรือที่เรียกว่า  Motivation and Maintenance Theory   
กล่าวคือ  การที่บุคคลพอใจในการทํางานไม่ได้หมายความว่า เขาต้องการแรงจูงใจเสมอไป แต่แรงจูงใจ
จะทําให้คนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ   ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทํางานเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ  
Motivators Factors   ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจเรียกว่า ปัจจัยบํารุงรักษา Hygiene  หรือ  
Maintenance Factors   ซึ่งทั้งสองปัจจัยน้ีมีความแตกต่างดังน้ี 

ปัจจัยจูงใจ  Motivators  Factors  ปัจจัยน้ีเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานหรือทํางานอย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยน้ีเกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งได้แก่ 

 ความสําเร็จในการทํางาน            Achievement  

 ลักษณะของงานที่ทํา                 Interesting of Work 

 ความรับผิดชอบในงาน               Responsibility 

 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน    Advancement  

 การได้รับการยกย่องในผลงาน     Recognition for Achievement  
ปัจจัยบํารุงรักษา Hygiene หรือ  Maintenance Factors  ปัจจัยน้ีไม่ใช่ปัจจัยที่จะทําให้

ผลผลิตเพ่ิมขึ้น และไม่ใช่ปัจจัยจูงใจในการเพิ่มผลผลิต แต่เป็นปัจจัยเบ้ืองต้นเท่าน้ัน  ถ้าองค์การใดไม่
มีปัจจัยน้ีจะก่อให้เกิดความไม่พอใจในการทํางาน แต่ถ้าจัดให้มีปัจจัยน้ีอย่างเพียงพอก็จะทําให้เกิด
ความพอใจเท่าน้ัน  มิได้เป็นการจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานไม่  ปัจจัยเหล่าน้ีได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  

เป้าหมายสูงสุดในชีวิต 

ความต้องการมีเกียรติยศ 

ความต้องการอยู่ร่วมในสังคม 

ความต้องการความม่ันคง 

ความต้องการทางกายภาพ 
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 ค่าจ้างเงินเดือน                     Salary 

 ความมั่นคงในงาน                Security  

 สถานภาพในการทํางาน       Status 

 สภาพการทํางาน                   Working Condition 

 นโยบาย                                 Policies  

 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  Interpersonal 

 การควบคุมดูแล                    Supervision 
 

ภาพที่  2.2  เปรียบเทียบทฤษฎีปัจจัยการจูงใจและปัจจัยบํารุงรักษา 
 

ลําดับความตอ้งการ 
ตามทฤษฎีมาสโลว์ 

Maslow’s need hierarchy 

ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของ Herzberg 
Herzberg’s two-factor theory 

 
 

ความต้องบรรล ุ
เป้าหมายสงูสดุในชีวิต 

 

ปัจจัย
จูงใจ 

  
ความสาํเร็จในการทํางาน 

ลักษณะของงานท่ีทาํ  
ความรับผิดชอบในงาน 

ความก้าวหนา้ในการทํางาน 
การได้รับยกยอ่งในผลงาน 

ความต้องการมี
เกียรติยศ 

  

ความต้องการอยู่ร่วม
ในสงัคม 

 

ปัจจัย
บํารุง 
รักษา 

  
ค่าจ้าง เงนิเดือน  
ความม่ันคงในงาน  

สถานะภาพ  
นโยบายขององค์การ  
สภาพการทํางาน  

ความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล  
การควบคุมดูแล 

ความต้องการความม่ัง
คงและปลอดภัย 

  

ความต้องการทาง
กายภาพ 

  

 
ภาพที่  2.3  แสดงลําดับความต้องการของมนุษย์ 
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2.3.4 ทฤษฎี x และ ทฤษฎี y ของ Douglas McGregor (1960 อ้างใน สมเดช, 
“แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน”, บทความ, 28 ธันวาคม 2552.) ได้เขียนหนังสือ “The Human 
side of Enterprise” โดยเปรียบเทียบทางเลือกที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริการจะต้องเผชิญ กล่าวว่า 
การจูงใจจะเกิดขึ้นย่อมอยู่กับทัศนคติของผู้บริหาร หรือ ผู้นําที่จะมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ McGregor 
ยังได้ต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับคนออกเป็น 2 แบบ กล่าวคือ ทฤษฎี x  และ ทฤษฎี y  โดยสามารถ
เปรียบเทียบได้ดังน้ี คือ 
 

ทฤษฎี  x ทฤษฎี y 

 
*  มนุษย์โดยทั่วไปมักจะไม่ชอบทํางาน 
    และพยายามหลีกเลี่ยง 
*  มนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทะเยอทะยาน  
    ขาดความรับผิดชอบ ชอบการบังคับ 
    ลงโทษและการควบคุม 
*  มักต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
*  เห็นแก่ตัว ไม่ฉลาด  เฉื่อยชา 
 
 
 

      
*   มนุษย์จะมีการทํางานตามธรรมชาติ  
      ไม่หลีกเลี่ยงการทํางาน 
*    การควบคุมมิใช่วิธีเดียวที่จะทําให้งาน 
      บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 
*    มนุษย์มีจิตสํานึกในการควบคุม 
      ตนเองได้ 
*    มนุษย์มีความทะเยอทะยานใฝ่สําเร็จ       
       และพัฒนาตนเองได้ 
*   มนุษย์มีความคิดริเร่ิมในการแก้ไข 
     ปัญหาได้  และมีความเฉลียวฉลาด 

 
ภาพที่  2.4  แสดงทฤษฎี  x  และ y  ของการจูงใจ 
 

2.3.5 ทฤษฎีความเสมอภาค  เสนอโดย  เจ. สเตซี อดัมส์ (J.Stacy Adams, 1965, 
p.77) โดยมีรากเหง้ามาจากทฤษฎีความ ไม่สอดคล้องของ ประชาน (Cognitive Dissonance 
Theory) และ ทฤษฎีแลกแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ทฤษฎีความเสมอภาคน้ี กล่าวว่าการ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจน้ันเป็นเร่ืองของความเสมอภาค (หรือความไม่เสมอภาค)ซึ่ง
บุคคลรับรู้ในสถานการณ์ของ การทํางานหน่ึง ๆ  ความเสมอภาคจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อ บุคคลรับรู้สัดส่วนของ
ผลตอบ แทนที่ตน ได้จากองค์การกับสิ่ง ที่เขาทุ่มเทให้กับองค์การ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ผลตอบแทนที่ผู้อ่ืนได้ จากองค์การกับสิ่งที่ผู้อ่ืน ทุ่มเทให้กับองค์การน้ันเท่ากัน 
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ผลตอบแทนที่ตนได้จากองค์การ   ผลตอบแทนที่ผู้อ่ืนได้จากองค์การ 
            สิ่งที่ตนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ   สิ่งที่ผู้อ่ืนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ 
 
 และในทางตรงกันข้าม ความไม่เสมอภาคจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ว่าสัดส่วนของผล ตอบ
แทนที่ตนได้จากองค์การกับสิ่งที่ตนทุ่มเทให้กับองค์การ  กับสัดส่วนของผลตอบแทนท่ีผู้อ่ืน ได้จาก
องค์การ กับสิ่งที่ผู้อ่ืนทุ่มเทให้กับองค์การ น้ันไม่เท่ากัน 
 
 ผลตอบแทนที่ตนได้จากองค์การ  ผลตอบแทนที่ผู้อ่ืนได้จากองค์การ 
 สิ่งที่ตนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ  สิ่งที่ผู้อ่ืนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ 
หรือ    
 ผลตอบแทนที่ตนได้จากองค์การ  ผลตอบแทนที่ผู้อ่ืนได้จากองค์การ 
 สิ่งที่ตนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ  สิ่งที่ผู้อ่ืนได้ทุ่มเทให้กับองค์การ 

 
 ในการประเมินของบุคคลไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนที่ได้หรือสิ่งที่ทุ่มเทให้กับองค์การน้ันต่าง
ก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ (perception) ของบุคคลทั้งสั้น ดังน้ันการรับรู้ ในสัดส่วนของผลตอบแทนที่ได้รับ
หรือสิ่งที่ทุ่มเทลงไปจึงอาจเหมือนหรืออาจแตกต่าง ไปจากบุคคลอ่ืนในสถานการณ์เดียวกันน้ัน 
สําหรับปัจจัยที่พิจารณา ว่าเป็นสิ่งที่ทุ่มเท ให้กับองค์การ  ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพทาง
สังคม ตําแหน่งในองค์การ คุณสมบัติที่ดี ปริมาณและคุณภาพของการทํางาน เป็นต้น ส่วนปัจจัยที่ถือ
ว่า เป็นผลตอบแทนที่ได้รับ ก็ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน สถานภาพ การเลื่อนช้ันเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น 
เมื่อบุคคลรับรู้ ว่าสัดส่วนดังกล่าวไม่เสมอภาค เขาก็จะพยายาม ทําให้เกิดความเสมอภาค โดยอาจ
เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ทุ่มเทให้ เปลี่ยนแปลงผลตอบแทนที่ได้ แทรกแซงบุคคลอ่ืนหรือพยายาม
เปลี่ยนแปลง ในบุคคลอ่ืนหรืออาจถึงขั้นละทิ้งงานก็ได้ 
 ทฤษฎีความเสมอภาคของ อาดามส (ศิริลักษณ์ ไทรหอมหวน, “การจูงใจ” ใน เอกสารคํา
สอนกระบวนวิชา สุขภาพจิต, ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550, หน้า 
15.) น้ีได้รับการสนับสนุนพอสมควร และโดยทั่วไปก็ปรากฏการยอมรับใน ปทัสถานของความเสมอ
ภาค (equity norm) ดังได้กล่าวมาข้างต้น อย่างกว้างขวางมากข้ึน แนวความคิดเก่ียวกับความเสมอ
ภาคน้ี จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะที่มีในตัวแบบความคาดหมายของ พอร์ทเตอร์ และลอเลอร์ (Pprtor 
and Lauer)   ที่ได้กล่าวมาแล้ว รางวัลที่บุคคลรับรู้ว่าเสมอภาคนั้นจะเป็นสิ่งที่ บุคคลทุ่มเท ให้กับ
องค์การอัน ทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจ เขาก็ทํางานหนัก 
มากกว่าเดิม ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าความพึงพอใจน้ันนําไปสู่การปฏิบัติ งานที่ดีกว่าเดิม 
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ทฤษฎีความต้องการเชิงลําดับขั้นประยุกต์ของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’ s Hierarchy 
Modified Need Theory, 1972, p.77) Alderfer ได้ให้ทฤษฎีที่เรียกว่า E.R.G (Existence - 
Relatedness- Growth Theory) โดยแบ่งความต้องการของบุคคลออกเป็น 3 ประการ คือ 
(Feildman and Arnold, 1983, p.110) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence needs) ความต้องการ
สัมพันธ์ภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) และความต้องการความเจริญก้าวหน้า
(GrowthNeeds) 

ทฤษฎีความต้องการของ เมอร์เรย์ (Murry’s Manifes Needs, 1893, p.61 อ้างถึงใน ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2547) ทฤษฎีของ Murry สามารถอธิบายได้ว่า ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความ
ต้องการด้านใดด้านหน่ึงที่จําเป็นและสําคัญเก่ียวกับการทํางานซึ่งมีอยู่ 4 ประการ คือ ความต้องการ
ความสําเร็จ (Needs for achievement) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need Needs For Affiliation)
ความต้องการอิสระ (Needs for  Autonomy) 

ทฤษฎีความต้องการแสวงหาของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Acquired Needs 
Theory, 1962, p.78) เป็นทฤษฎีที่บุคคลมุ่งความต้องการเฉพาะอย่างมากกว่าความต้องการอ่ืน ๆ 
ความต้องการวามสําเร็จเป็นความปรารถนาที่บรรลุเป้าหมายซึ่งมีลักษณะท้าทาย ทฤษฎีน้ีทําความ
เข้าใจถึงรูปแบบการจูงใจความต้องการพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ ความต้องการอํานาจ (Needs for 
power) ความต้องการพัน (Needs for affiliation) ความต้องการความสําเร็จ (Needs for 
achievement) 

โรเซ็นเบอร์ก  และฮอลแลนด์ (Rosenberg and Holland, 1979, p.54) กล่าวว่า 
ทัศนคติประกอบด้วยสามส่วน ส่วนที่หน่ึงเป็นความรู้ความเข้าใจ กล่าวคือ เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้ ความนึกคิดอีกเรื่องหน่ึง ส่วนที่สองเป็นเร่ืองเก่ียวกับ อารมณ์หรือความรู้สึก เกี่ยวกับอารมณ์ 
ส่วนที่สามเป็นเรื่องเก่ียวกับ การกระทําหรือพฤติกรรม เป็นส่วนที่มีผล ต่อการกําหนด พฤติกรรม  

สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 24) ดังน้ัน การวัดความคิดเห็นการใช้บริการอาจจะกระทํา
ได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ 

1.  การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหน่ึง โดยการร้องขอหรือขอ
ความร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบไว้ให้
เลือกตอบหรือเป็นคําตอบอิสระ โดยคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่
หน่วยงานกําลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรท่ีให้บริการ 
เป็นต้น  

2.  การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะทําให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการซึ่ง
เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบ
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คําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง  

3.  การสังเกต เป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะทําให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการได้โดย
วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได้รับบริการแล้ว 
เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความ
พึงพอใจโดยวิธีน้ี ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึง
ระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  

จะเห็นได้ว่า การวัดความคิดเห็นต่อบริการน้ัน สามารถที่จะทําการวัดได้หลายวิธี ทั้งน้ี
จะต้องขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย จึง
จะส่งผลให้การวัดน้ันมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถือได้  

ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2526,  หน้า 63) อธิบายว่า การวัดด้านจิตนิสัย หรือ 
ความรู้สึกเป็นการวัดพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกหรืออารมณ์ เช่น ความสนใจ ความพอใจ 
ความซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัว ทัศนคติเป็นการวัดถึงความรู้สึกของบุคคลอัน
เน่ืองมาจากการ เรียนรู้ หรือประสบการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อนข้างถาวรในระยะหน่ึง แต่อาจเปลี่ยนได้ 
และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากน้อยหรือความเข้มได้  

ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการวัดทัศนคติ ทัศนคติ มักมีข้อตกลงเบ้ืองต้น ดังน้ี  
1.  การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะคงเส้นคง

วาหรืออย่างน้อย เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหน่ึง  
2. ทัศนคติไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้ โดยตรง ดังน้ันการวัดทัศนคติ จึงเป็นการ วัด

ทางอ้อมจากแนวโน้ม ที่บุคคลจะแสดงออก หรือประพฤติปฏิบัติ อย่างมีระเบียบ แบบแผนคงที่ ไม่ใช่
พฤติ-กรรมโดยตรงของมนุษย์ 

3. การศึกษาทัศนคติของมนุษย์น้ัน ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทาง ทัศนคติของ
บุคคลเหล่าน้ัน แต่ต้องศึกษาถึงระดับ ความมากน้อยหรือความเข้ม ของทัศนคติด้วย  

การวัดทัศนคติ มีหลักเบ้ืองต้น 3 ประการ ดังน้ี  
1. เน้ือหา (Content) การวัดทัศนคติ ต้องมีสิ่งเร้า ไปกระตุ้น ให้แสดงกริยาท่าทีออก สิ่ง

เร้า โดยทั่วไปได้แก่ สิ่งที่ต้องการทํา  
2. ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกําหนดให้ทัศนคติ มีทิศทางเป็น เส้นตรง

และต่อเน่ืองกัน ในลักษณะเป็นซ้าย-ขวาและบวก - ลบ  
3. ความเข้ม (Intensity) กริยา ท่าทีและความรู้สึก ที่แสดงออก ต่อสิ่งเร้านั้น มีปริมาณ

มากหรือน้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูง ไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ก็ตาม จะมีความรู้สึก หรือ
ท่าทีรุนแรง มากกว่าที่มีความเข้มปานกลาง  
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มาตรวัดทัศนคติ  (Attitude Scale) เคร่ืองมือที่ใช้วัดทัศนคติ เรียกว่ามาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) เคร่ืองมือวัดทัศนคติที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายมี 4 ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเธอร์
สโตน (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอร์ท (Likert Scale) มาตรวัดแบบกัตต์แมน 
(Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อจํากัด ข้อดี ข้อเสีย
แตกต่างกัน ดังน้ันการจะเลือกใช้มาตรวัดแบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจํากัดของการศึกษา  

การประเมินค่าทัศนคติ ในการวัดทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดของคนเราต่อสิ่งหน่ึง เรา
ต้องเสนอข้อความแสดงทัศนคติต่อสิ่งน้ัน ๆ หลาย ๆ ข้อความ ให้ผู้รับการทดสอบประเมินค่าแต่ละ
ข้อความ ถือเป็น 1 มาตร แล้วนําคะแนนจากมาตรต่าง ๆ มารวมเป็นคะแนนรวม และยึดคะแนนน้ี
เป็นหลักในการ ตีความ เน่ืองจากถือว่าข้อความต่าง ๆ ก็วัดจากทัศนคติต่อสิ่งเดียวกัน มีข้อความ
หลายข้อความ เพ่ือให้ ข้อความเที่ยง น่าเช่ือถือมากข้ึน การให้คะแนน  
เรากําหนดให้การแสดงทัศนคติทางบวกเป็น  

เห็นด้วยอย่างย่ิง   เท่ากับ 5 คะแนน  
เห็นด้วย    เท่ากับ 4 คะแนน  
ไม่แน่ใจ    เท่ากับ 3 คะแนน  
ไม่เห็นด้วย    เท่ากับ 2 คะแนน  
ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง   เท่ากับ 1 คะแนน  
เมื่อผู้ได้รับการทดสอบ ประเมินค่าข้อความทั้งหมดทีละข้อความ แล้วนําคะแนนที่ได้ มา

รวมเป็นคะแนนของทัศนคติที่มีต่อเรื่องที่ทดสอบ ผู้สอบ ผู้เสนอวิธีวัดแบบน้ี คือ Likert ซึ่งข้อตกลง 
เบ้ืองต้นที่สําคัญ คือ ข้อความต่าง ๆ ก็ใช้วัดทัศนคติของสิ่งเดียวกัน การคัดเลือกข้อความท่ีใช้วัดจริง
เป็นเรื่องสําคัญมาก  

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 
 

ความเป็นมาของนโยบาย (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2544, หน้า 1-6) นโยบาย 
จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านเป็นหน่ึงในนโยบายของรัฐบาลและได้ประกาศให้นโยบายจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเป็นหน่ึงใน 9 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการ เพ่ือใช้เป็นกลไกการ
เสริมสร้างการพ่ึงตนเองของหมู่บ้านในด้านการเรียนรู้การสร้าง และพัฒนาความคิดริเริ่ม และการ
แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน 
 2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับนโยบายการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน 
 นโยบายการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1,000,000.-บาท พร้อม
เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินกองทุนหมุนเวียนและชุมชนเมืองกันเอง 
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 2.4.2 ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 1.  เสริมสร้างสํานึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
 2.  ชุมชนเป็นผู้กําหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิ

ปัญญาของตนเอง 
 3.  เก้ือกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
 4.  เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชา

สังคม 
 5. กระจายอํานาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

 2.4.3 วัตถุประสงค์ 
 1.  เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา

อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจําเป็น
เร่งด่วนและสําหรับการนําไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

 2.  การส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการ
จัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนตนเอง  

 3.  การเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ 
การสร้างและพัฒนาความคิดริเร่ิม เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 4.  กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

 5.  เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 2.4.4 หลักการจัดสรรเงิน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีหลักการในการจัดสรรเงินทุนดังน้ี 

1.  ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
2.  ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนที่เน้นความพร้อมของบุคคลทั้งในด้านความรู้และ

ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุน สอดคล้องกับหลักการศาสนา 
3. ความพร้อมของระบบการตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินงานของคณะ 

กรรมการกองทุนโดยสมาชิกอย่างโปร่งใส 
4.  ความพร้อมของการบริหารจัดการที่สอดรับและเก้ือกูลกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่จัดต้ังขึ้นในชุมชน 
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 2.4.5 ขั้นตอนการจัดต้ังกองทุน 
 การเตรียมความพร้อมในการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1.  สร้างจิตสํานึก และกระบวนการรู้ร่วมกัน 

1.1  สร้างจิตสํานึกร่วมกันของประชาชน ในการเป็นเจ้าของกองทุนที่จะต้องร่วมกัน
บริหารจัดการสอดคล้องกับหลักการศาสนาและภูมิปัญญาของตน 

1.2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือให้ทราบนโยบาย กลไก แนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนของตน 

1.3  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน การบริหารจัดการ
กองทุนโดยเริ่มจากการร่วมรบัรู้ คิด ทํา ติดตาม ตรวจสอบ รับผลประโยชน์ตลอดจนร่วมกันสร้าง
กองทุนและขยายเครือข่ายไปสู่ความย่ังยืนต่อไป 
 2. เลือกสรรคนดีเป็นกรรมการกองทุน 
 จัดเวทีชาวบ้านเพ่ือเลือกสรรคนเป็นคณะกรรมการกองทุน จํานวนไม่น้อยกว่า 9 คนแต่ไม่
เกิน 15 คน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์ประชุมของ
เวทีชาวบ้าน คือ จํานวนสามในสี่ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดร่วมกันกําหนดวิธีการเลือกสรรและ
ดําเนินการเลือกคนในชุมชนกันเอง เลือกคณะกรรมการกองทุนในช่วงระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองกําหนดเลือกคนดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนามีความรู้ประสบการณ์อีก
ทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กําหนด 
 คุณสมบัติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 ประชาชนร่วมกันคัดเลือกคนดีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกองทุนเพ่ือ
บริหารกองทุนของตนเอง 
 1.  เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 2.  เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์และปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ
เสียสละมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านชุมชนเมือง ไม่ติดการพนัน ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ไม่มี
ประวัติด่างพร้อยด้านการเงิน และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 3.  เป็นผู้ที่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ 
 5.  ไม่เคยรับโทษจําคุก เว้นแต่โทษที่กระทําโดยประมาท 
 6.  ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือไม่เคยกระทําผิดเก่ียวกับ
ทรัพย์ เว้นแต่ความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ และความผิดฐานบุกรุก 
 7. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
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 8.  ไม่เป็นผู้ไม่ไปใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ัง 
 9.  ไม่เคยถูกให้ออกจากคณะกรรมการกองทุนด้วยมติของคณะกรรมการหรือมติสมาชิก 
 3. จัดทําระเบียบข้อบังคับ 
 เมื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนแล้ว คณะกรรมการกองทุนและประชาชน
ร่วมกันจัดทําระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน
เมืองของตนเอง โดยมีแนวทางดังน้ี 
 ประเด็นที่ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กําหนด คือ 
 1. วงเงินขอกู้จากกองทุนรายหน่ึงไม่เกินสองหมื่นบาท หากเกินต้องให้สมาชิกพิจารณา
วินิจฉัยช้ีขาดแต่รายหน่ึงต้องไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 2.  ระยะเวลาชําระคืนที่ขอกู้จากกองทุนไม่เกินหน่ึงปีประเด็นอ่ืน ๆ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยความเห็นชอบของสมาชิกเป็นผู้กําหนด 
 4.  การจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  เมื่อจัดทําระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการกองทุนแล้ว 
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกจะต้องร่วมกันดําเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ เช่น 
  4.1 การรับสมาชิก 
  4.2 การระดมทุน 
  4.3 การลงทุนของกองทุนหรือร่วมลงทุนกับสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ 
  4.4 การจัดทําระบบการเงินและบัญชี 
  4.5 การจัดระบบการตรวจสอบ 
  4.6 การมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  4.7 การแบ่งกาไร/ ขาดทุน ระหว่างกองทุนและสมาชิกหรือเครือข่าย 
  4.8 อ่ืน ๆ 
 5.  การขอรับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล 
 เมื่อกองทุนได้ดําเนินการจัดต้ังกองทุนเรียบร้อยแล้วสามารถขอรับการจัดสรรเงินจาก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  5.1 การขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
   5.1.1  จัดทําแบบขึ้นทะเบียนตามแบบ กทบ. 2 ซึ่งขอรับแบบ กทบ. 2 จาก
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 
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   5.1.2  ย่ืนแบบขอขึ้นทะเบียนกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกําหนด พร้อมเอกสารที่
เก่ียวข้องคือ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน 
   5.1.3  เปิดบัญชีกับธนาคาร 
  5.2  การประเมินความพร้อมกองทุน 
  เมื่อกองทุนหมู่ บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองได้ ย่ืนขึ้นทะเบียนต่อธนาคารแล้ว 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอร่วมกับกองทุนหมู่บ้านจะประเมินความพร้อมในเร่ืองต่าง ๆ 
ดังน้ี 
   5.2.1  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน 
   5.2.2  คุณสมบัติคณะกรรมการกองทุน 
   5.2.3  ความรู้ประสบการณ์และความมั่นใจในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ
กองทุน 
   5.2.4 ระเบียบ ข้อบังคับในการดําเนินการกองทุน 
   5.2.5 การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน หรือสมาชิกในการจัดการหรือบริหารกองทุน 
   5.2.6 การปฏิบัติของสมาชิกตามระเบียบ และข้อบังคับของกองทุน 
   5.2.7 การเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุน 
  5.3 รับเงินจัดสรร 
  เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อนุมัติเงินจัดสรรตามผลการ
ประเมินความพร้อมแล้ว จะแจ้งให้กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทราบ เมื่อกองทุนรับทราบแล้วให้
ติดต่อกับธนาคารเพ่ือทําหลักฐานการขอรับเงินจัดสรร โดยมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   5.3.1  สมุดบัญชีเงินฝากของกองทุน 
   5.3.2  มติที่ประชุม ซึ่งเห็นชอบและมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้มี
อํานาจในการทํานิติกรรมสัญญากับธนาคารไปแสดงต่อธนาคาร และมติดังกล่าวต้องให้ประธาน
กรรมการกองทุนลงนามกํากับ และรับรองสําเนาครบทุกหน้า 
   5.3.3  บัตรประจําตัวประชาชนของคณะกรรมการกองทุน กรณีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองใดที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านการประเมินความพร้อมให้ดําเนินการเตรียมความพร้อมเรื่องต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับแจ้งผลการประเมินความพร้อมโดยมีแนวทางและวิธีการ ดังน้ี 
  5.4  กรณีกองทุนไม่ผ่านการประเมินความพร้อม 
   5.4.1  แนวทางการเตรียมความพร้อม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับ
สมาชิกเตรียมความพร้อมตามแนวทางดังต่อไปน้ี 
    5.4.1.1 โดยความร่วมมือและช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน 
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    5.4.1.2 ขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านการ
ประเมินความพร้อมแล้ว 
    5.4.1.3  ขอความช่วยเหลือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 
หรือจังหวัด 
    5.4.1.4  การผสมผสานทั้งสามแนวทาง 
   5.4.2  วิธีเตรียมความพร้อมคณะกรรมการกองทุนดําเนินการเพ่ือให้เกิดความพร้อม
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 
    5.4.2.1  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยการใช้
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอ่ืนที่ผ่านการประเมินความพร้อมแล้ว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
    5.4.2.2  การสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการและการจัดการแก่คณะกรรมการ
กองทุนและสมาชิกจากคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอําเภอ 
   5.4.3  การดําเนินการหลังมีความพร้อม 
    5.4.3.1 เมื่อกองทุนมีความพร้อม คณะกรรมการกองทุนแจ้งคณะ 
อนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพ่ือมาติดตามตรวจสอบ และรายงานคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด 
    5.4.3.2  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะโอนเงิน
เข้ากองทุน เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 
  

2.5 บริบทพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 
 โดยผู้วิจัยจะบริบทพ้ืนที่ทําการวิจัย เรื่อง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” จะกล่าวถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่
ศึกษาของชุมชนอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, 
2561) มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 2.5.1 ประวัติความเป็นมา 
 อําเภอแก่งคอยก่อต้ังขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2370 ในขณะน้ันยังใช้ช่ือเรียกหน่วยงาน กรมการ
ปกครองระดับอําเภอ " แขวง " อยู่โดยมีหลวงพลกรมการเป็นผู้ปกครองแขวงคนแรก และที่มีทําการ
แขวงอยู่ที่บ้านตาลเด่ียว พุทธศักราช 2440 มีการตรวจพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.
116  ขึ้นกําหนดรูปการปกครองใหม่ โดยเปลี่ยนนามเรียกขานจาก “แขวง” เป็น “อําเภอ” และให้มี
การปกครองระดับตําบล หมู่บ้าน เป็นหน่วยงานการปกครองระดับรองลงไปภายหลังที่ใช้ช่ือ
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หน่วยงานการปกครองว่า”อําเภอ” ได้มีการย้ายที่ทําการรวม 2 ครั้ง คือ พุทธศักราช 2458 ย้ายที่ว่า
การอําเภอจากริมแควป่าสัก มาสร้างข้ึนที่ ริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตรงด้านทิศตะวันตก
ของสถานีรถไฟแก่งคอย ต่อมาพุทธศักราช 2497 ทางราชการได้เวนคืนที่ดินอําเภอให้แก่ การรถไฟ
แห่งประเทศไทยแปลงใหม่ 1 คร้ัง ในพุทธศักราช 2505 โดยสร้างตามแบบที่ว่าการอําเภอช้ันตรี(ไม้
สองช้ัน) ของกรมโยธาธิการ เลขที่ 6186 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.- บาท (สามแสนบาท
ถ้วน) อาคารน้ีแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2506 และ ฯพณฯ พลเอกประภ จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง มหาดไทย ขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารในวันที่ 10 เมษายน 2507 อาคาร
ดังกล่าวได้ใช้เป็นที่ทําการอําเภอเร่ือยมาจนถึงปีพุทธศักราช 2535  จึงได้มีการร้ืออาคารและก่อสร้าง
ใหม่ตามแบบมาตรฐานเป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2535 ซึ่งเป็นอาคารที่ว่า
การอําเภอในปัจจุบัน  
 2.5.2 ลักษณะท่ีต้ัง 
 แก่งคอย เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรี อาชีพด้ังเดิมชองชาวแก่งคอยคือทํานา อาศัย
แม่นํ้าป่าสักเป็นทางคมนาคมทางน้ําและค้าขาย  เมือสมัยกว่า ห้าสิบปีมาแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีพ้ืนที่
สําหรับทํานาอยู่บ้างประมาณ  50 เปอร์เซ็นต์  ทําไร่ประมาณ  20  เปอร์เซ็นต์ เป็นอําเภอที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่เป็นจํานวนมาก เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานเซรามิค 
เคมีภัณฑ์ เป็นต้น และยังเป็นชุมทางรถไฟที่สําคัญ คือ เป็นสถานีที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง สามารถซ่อม
บํารุงหัวรถจักร  และทําเป็นชุมทางเพ่ือแยกขบวนรถชนสิ่งสินค้า กับขบวนรถสําหรับโดยสาร และ
ระบบรางเพ่ือขนส่งสินค้ามุ่งสู่การขนส่งทางเครื่องบินที่สถานีหัวตะเข้ ไปจนถึงท่าเรือนํ้าลึกในภาค
ตะวันออก  ประกอบกับมีถนนมิตรภาพตัดผ่านเพ่ือการคมนาคมกับภาคอีสานตอนบนและภาคอีสาน
ตอนล่าง  เมื่อมีโรงงานจํานวนมากจึงทําให้มีประชากรแฝงเข้ามาทํางานจํานวนมาก  
 2.5.3  อาณาเขตติดต่อ 
 อําเภอแก่งคอยต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสระบุรี   มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองข้างเคียงดังต่อไปน้ี  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอพัฒนานิคม(จังหวัดลพบุรี) และอําเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอมวกเหล็ก 
 ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองนครนายก อําเภอบ้านนา (จังหวัดนครนายก) และอําเภอวิหารแดง  
จังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอเมืองสระบุรีและอําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 
 อําเภอแก่งคอยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 12 ตําบล 107 หมู่บ้านและเทศบาลนคร
แก่งคอยอีก  16  ชุมชน  รวมเป็น  134  หมู่บ้านชุมชน 
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 สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ มีสภาพด้ังเดิมเป็นพ้ืนที่ภาค
การเกษตรและเมื่อปี  2535  ได้มีการใช้พ้ืนที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม  ทําให้ประชาชนที่อยู่อาศัย
ด้ังเดิมต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากระบบเกษตรสู่ระบบทุนนิยม  เข้าไปขายแรงงานกันเป็นส่วนใหญ่ และ
สภาพบังคับอีกทาง คือ  ในพ้ืนทีไม่ได้วางระบบชลประทานเพ่ือการเกษตรไว้เลย  มีเพียงลําคลอง
ธรรมชาติที่กลายเป็นที่ระบายนํ้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วในปัจจุบันน้ี ใน  พ้ืนที่ติดกันทาง
ทิศตะวันตกซ่ึงอยู่คนละฝั่งของแม่นํ้าป่าสัก ได้มีระบบชลประทานสําหรับทําเกษตร วิถีชีวิตความเป็น
ธรรมชาติด้ังเดิมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแตกต่างกัน อย่างเห็นได้ชัด  ด้วยความเป็นทุนนิยมแบบผสม  
จึงเกิดอาชีพค้าขายที่ชาวบ้านทําสินค้ามาขาย  บางส่วนก็ซื้อจากตลาดขายส่งในจังหวัดมาขายใน
ตลาดสดประจําตําบลซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปี ที่ผ่านมา 
 2.5.4 การปกครองส่วนภูมิภาค 
 อําเภอแก่งคอยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 14 ตําบล 134 หมู่บ้าน  

1. 
 
แก่งคอย 

 
(Kaeng Khoi) 

 
16 หมู่บ้าน 

   
8. 

 
บ้านป่า 

 
(Ban Pa) 

 
11 หมู่บ้าน 

 
2. 

 
ทับกวาง 

 
(Thap Kwang) 

 
11 หมู่บ้าน 

   
9. 

 
ท่าตูม 

 
(Tha Tum) 

 
4 หมู่บ้าน 

 
3. 

 
ตาลเด่ียว 

 
(Tan Diao) 

 
11 หมู่บ้าน 

   
10. 

 
ชะอม 

 
(Cha-om) 

 
11 หมู่บ้าน 

 
4. 

 
ห้วยแห้ง 

 
(Huai Haeng) 

 
12 หมู่บ้าน 

   
11. 

 
สองคอน 

 
(Song Khon) 

 
11 หมู่บ้าน 

 
5. 

 
ท่าคล้อ 

 
(Tha Khlo) 

 
11 หมู่บ้าน 

   
12. 

 
เตาปูน 

 
(Tao Pun) 

 
7 หมู่บ้าน 

 
6. 

 
หินซ้อน 

 
(Hin Son) 

 
9 หมู่บ้าน 

   
13. 

 
ชําผักแพว 

 
(Cham Phak Phaeo) 

 
10 หมู่บ้าน 

 
7. 

 
บ้านธาตุ 

 
(Ban That) 

 
5 หมู่บ้าน 

   
14. 

 
ท่ามะปราง 

 
(Tha Maprang) 

 
5 หมู่บ้าน 

 
 2.5.5 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ท้องที่อําเภอแก่งคอยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่  
 เทศบาลเมืองแก่งคอย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลแก่งคอยท้ังตําบล 
 เทศบาลเมืองทับกวาง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลทับกวางทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลตาลเด่ียว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลตาลเด่ียวทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแห้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลห้วยแห้งทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลท่าคล้อทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหินซ้อน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหินซ้อนทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป่า ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบ้านป่าทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตูม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบ้านธาตุและตําบลท่าตูมทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลชะอม ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลชะอมทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสองคอน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลสองคอนท้ังตําบล 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลเตาปูนทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลชําผักแพวทั้งตําบล 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่ามะปราง ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลท่ามะปรางทั้งตําบล 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  
 งานวิจัย เรื่อง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าผลงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 พิณผกา วงษ์แสน (2558) บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า บทบาทของคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านฯ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามผลการดําเนินงาน ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการดําเนินการ และคณะกรรมการควรได้รับการ
อบรมด้านการจัดทําบัญชีและการทํางบการเงินกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าที่ที่
ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการกําหนดแนวทางให้ผู้กู้ นําเงินไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ 

นวรัตน์  ไวชมภู  (2558) วิถีครองคน : พรหมวิหาร 4 สําหรับผู้บริหารการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 พบว่า พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่เหมาะสมสําหรับผู้บริหารการศึกษาที่จะนํามาเป็นแนวทางในการครองตน โดยหลักสําคัญ
ของการบริหารนอกเหนือจากการบริหารงานแล้วน้ัน การบริหารคนถือว่าเป็นสิ่งสําคัญไม่น้อยกว่าการ
บริหารงาน เน่ืองจากการบริหารงานใด ๆ ก็ตามหากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการร่วม
คิดร่วมทํา ทําให้การบริหารงานนั้นประสบกับความไม่ราบรื่นตามที่ได้วางแผนไว้ ดังน้ันการบริหารคน
เพ่ือครองคนจึงเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารงานซึ่งพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่สามรถนําไปปฏิบัติได้
ในชีวิตประจําวันของผู้บริหารการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่ผู้บริหารการศึกษากําลังเผชิญ โดยเมตตาเป็นการทําให้ผู้อ่ืนสุข
ย่ิงขึ้น กรุณาเป็นการแก้ไขปัญหาให้เขาพ้นทุกข์ที่มีอยู่ มุทิตาเป็นการพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีและ
อุเบกขาเมื่อเขาเกิดประสบสิ่งไม่ดีก็ไม่ซ้ําเติมไม่ไว้ใจให้เป็นกลาง ดังน้ันพรหมวิหาร 4 จึงเป็น
หลักธรรมที่เหมาะในการนํามาประยุกต์ใช้ในการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
และทุกยุคทุกสมัย ผู้บริหารการศึกษานําพรหมวิหาร 4 มาใช้ในการครองคนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายและระบบการศึกษา เพ่ือใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุตาม
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เป้าหมายต่อไปโดยผู้บริหารต้องมีความเข้าอกเข้าใจบริบทของตนเองโดยมองให้กว้างได้ลึกถึงธรรมะ 
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตอบสนองงานด้วยความยินดีต้ังใจจริง
ทํางานด้วยความเข้มแข็งเสียสละเห็นประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสําคัญ 
 ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ (2559) แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองอย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การเกิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเร่ิมมา
จากนโยบายทางการเมือง และได้มีรูปแบบการบริหารจัดการ แบ่งโครงสร้างออกเป็น 4 ระดับ อัน
ได้แก่ ระดับประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบ ระดับอําเภอ และกองทุน ความคาดหวังของกองทุนส่วน
ใหญ่ คือ การเพ่ิมทุนให้กับชาวบ้านเพ่ือการประกอบอาชีพ (ร้อยละ 97) รองลงมาคือ เป็นแหล่งพ่ึงพา
เงินทุนของชาวบ้านในยามฉุกเฉิน (ร้อยละ 91) และสวัสดิการชุมชน (ร้อยละ 91) ตามลําดับ 
นอกจากน้ันมุมมองของผู้เช่ียวชาญถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ให้
ความสําคัญผู้นํา และคณะกรรมการยังเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลสําเร็จ 
และกลไกการมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่ส่งผลให้การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความย่ังยืนของ
กองทุน 
 วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ (2559)  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาล
ของกองทุนหมู่บ้านใน  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า การบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านฯ ทั้ง 6 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านหลักนิติธรรม รองลงมาด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่าตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านฯ จําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า สถานภาพ รายได้ และตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่แตกต่างกัน แนวทางการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านฯ ควรมีกระบวนการทํางานที่สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม สร้างจิตสํานึกให้สมาชิก
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน มีกระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ มีการจัดการและควบคุมการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับ ลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี 

สายฝน เจริญรัมย์ (2559) การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริการ
สถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
พบว่า ด้านเมตตา  พบว่า  ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงต่อภารหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่ายและดําเนินการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค มีความเหมาะสม และควรมีการ
สนับสนุนให้ครูเข้าร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านกรุณา  
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พบว่า ผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้างให้ความช่วยเหลือความทุกข์ยากของผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
ให้กําลังใจ ไม่ซ้ําเติมเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับครูพร้อมให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของครูให้พ้นทุกข์ ด้านมุทิตา  พบว่า ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูที่มีความรู้
ความสามารถในการทํางานให้เจริญก้าวหน้ามีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีด้วยความจริงใจใช้คําพูดที่
เหมาะสมในการกล่าว ว่ากล่าวตักเตือน อุเบกขาผู้บริหารควรมีการบริหารการวางแผนด้วยความเที่ยง
ธรรมปราศจากอคติผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมความเสมอภาคเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงาน และด้านอุเบกขา พบว่า ผู้บริหารควรมีการบริหาร
การวางแผนด้วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ ควรให้ความยุติธรรม ความเสมอภาค เปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

อุทิศ  การเพียร (2559) การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในทัศนะของบุคลากร
ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในทัศนะของบุคลากร
ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช วิทยาลัย จําแนกตาม
ประสบการณ์การทํางาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่าง ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แนวทางการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน
บริหารงานบุคลากรในทัศนะของบุคลากร ตําแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ควรส่งเสริม
การนําหลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคลากรให้มากข้ึนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

พิชชา บวรโภคินกุล (2560) การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน กรณีศึกษา ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยความสําเร็จในการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คือ คณะกรรมการฯและสมาชิกกองทุนฯ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองทุนฯ มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการดาเนินงาน ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ เป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลให้กองทุนดําเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง และกระบวนการทํางานรวมกันส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มในการ
ทํางาน ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านปัญหา
อุปสรรค ข้อจํากัดในการดําเนินงาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถน้อย ทําให้ขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการให้สมาชิกกู้บางหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิก วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงการขาดสถานที่จัดต้ังกองทุนฯ
แบบถาวร 
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ประไพรศรี กล้าศึก (2560) การดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ตําบลเหล่างาม อําเภอโพธ์ิไทร 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า 1. บทบาทการดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล มีการ
แบ่งงานโดยการคัดเลือกจากกรรมการมาเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยความรู้ ความสามารถของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหมาะสมกับตําแหน่งโดยมีการคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
การทําหน้าที่ในการทํางานของกองทุนหมู่บ้าน 2. บทบาทการดําเนินงานด้านงบประมาณกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการพิจารณาเงินกู้ตามความประสงค์ที่ย่ืนกู้โดยพิจารณาเงินกู้ตามประสงค์ที่
ย่ืนกู้ และมติของที่ประชุมว่าจะจัดสรรเงินกู้ให้แต่ละคนตามสัดส่วนเท่าๆกัน มีการพิจารณาเงินกู้ตาม
ความประสงค์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามโครงการท่ีขอรับเงินทุน สมาชิกกองทุนนําเงินยืมไป
ประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการเป็นไปตามที่เสนอ 3. บทบาทการดําเนินงานด้านการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของกองทุนหมู่บ้าน ยังขาดเทคโนโลยีที่จําเป็นและทันสมัย ในการดําเนินงานของกองทุน 
ส่วนใหญ่เครื่องมือที่จําเป็น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ 4. 
บทบาทการดําเนินงานด้านความเป็นผู้นําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตําบลเหล่างาม 
คณะกรรมการต้องเป็นที่ปรึกษาด้านเงินทุนได้ สามารถวางแผนการดําเนินงานเป็นแบบอย่างของคน
ในชุมชน แต่ยังขาดความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทของการทํางานด้านความเป็นผู้นํา คอยให้สมาชิก
ทวงถามผลการดําเนินงาน 

จิรฉัตร สะสมทรัพย์  (2561) การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท พบว่า ด้านมุทิตา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชากระทําในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมที่ทําให้จิตใจ อารมณ์แจ่มใส สุขุม เยือกเย็น มีความ
ยินดี ปลื้มปิติ เมื่อผู้อ่ืนประสบความสําเร็จ ด้านเมตตา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีการแสดงออกถึง
ความเป็นมิตรในการเป็นผู้นํา ด้วยความรักและความหวงดี มีความรัก คิดปรารถนาดีต่อกัน มีนํ้าใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การใช้กิริยาวาจาสุภาพ มีความปรารถนาให้เป็นสุข แสดงออกถึงความเป็นมิตรในการ
เป็นผู้นํา ตระหนักในการพิจารณาเห็นโทษของโทสะและอานิสงส์ของขันติ ด้านกรุณา พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนให้การช้ีแนะในส่ิงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสงสารคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
พ้นจากความเดือดร้อนสนใจรับรู้ รับฟังปัญหา ช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ ความยากจน ให้การ
ช้ีแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เต็มใจดําเนินการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ ช่วยเหลือด้วยความ
ยุติธรรม ด้านอุเบกขา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา ในการบริหารงานการตัดสินใจปัญหาด้วย
ความยุติธรรม ให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน อดทน อดกลั้น ด้วยความเยือกเย็นต่อ
คําพูดที่ไม่เป็นมิตร วางเฉยต่อรางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความเป็นกลาง 
ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และตรงไปตรงมา ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ได้นําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้ในกระบวนการของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับบุคลากรใน
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สถานศึกษา รวมท้ังใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งดําเนินการธํารงรักษาพัฒนาให้
บุคลากรมีศักยภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อการทํางาน 

ธวัชชัย กาวิจา (2561) การนําหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติในการสอนของครูโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน  พบว่า ครูมีการนําหลักพรหมวิหารธรรมไปปฏิบัติใน
การสอนโดยมีอัธยาศัยที่ดี มีนํ้าใจต่อผู้เรียน ไม่ใช่อํานาจกับผู้เรียนเกินขอบเขต ใช้วิธีการสร้างขวัญ
กําลังใจ ยกย่องชมเชย มีความตรงต่อเวลาในการสอน มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และ
แบ่งหน้าที่รับ ผิดชอบให้แก่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ 2) ครูไม่สามารถแสดงความเมตตากับนักเรียน
ทุกคน ได้เท่าที่ควร เพราะนักเรียนแต่ละคน มีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนรู้ 
และนักเรียนไม่กลัวครูลงโทษ ทําให้ไม่เช่ือฟังครูเท่าที่ควร 3) ประโยชน์จากการนําหลักพรหม วิหาร
ธรรมไปปฏิบัติในการสอนทําให้นักเรียนเกิดความรัก และเช่ือฟังในการอบรมสั่งสอน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อครู เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองท่ีได้รับคําช่ืนชม ครูมีความ เป็นกลางในการตัดสิน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

  
2.7 สรุปกรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
2.7.1 ตัวแปรในการวิจัย 

 จากการวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถรวบรวมและสรุปตัวแปรได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ใน
การทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน  

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม ด้านการดําเนินการตามข้ันตอนตามหลักพรหมวิหารธรรม และด้านการประเมินผลตามหลัก
พรหมวิหารธรรม 

2.7.2  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการได้ศึกษา ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของคณะ 

กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในการวิจัยครั้งน้ี  
ผู้วิจัยได้นํางานวิจัยของ พิณผกา วงษ์แสน (2558) บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 
(2559) แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างย่ังยืน : กรณีศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ สายฝน เจริญรัมย์ (2559) การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริการ
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สถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
พิชชา บวรโภคินกุล (2560) การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
กรณีศึกษา ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเขียนเป็นกรอบแนวความคิดดังน้ี 

 
 ตัวแปรอิสระ                                                           ตัวแปรตาม 
(Independent  Variable)                                          (Dependent  Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

- เพศ 

- รายได้ต่อเดือน 

- ประสบการณ์ในการ
ทํางาน  

- ตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้าน 

การบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม 

 
- ด้านการวางแผน  
- ด้านการดําเนินการตามข้ันตอน  
- ด้านการประเมินผล 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology 
Research) ประกอบด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนและวิธีการดังต่อไปน้ี 
 3.1 วิธีและขั้นตอนในการวิจัย 
 3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
  3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
  3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4 เทคนิคและวิธีการลุ่มตัวอย่าง 
 3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.9 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
  
 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ 
ระเบียบ และประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี   
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย โดยเร่ิมจากการต้ังช่ือเรื่อง การศึกษาความ 
เป็นมาและความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของ 
การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย และศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําโครงร่างงานวิจัยและนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอคําปรึกษา 
คําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงร่างการวิจัย พร้อมรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้
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งานสมบูรณ์ย่ิงขึ้น จากน้ันดําเนินการเสนอโครงร่างการวิจัย เพ่ือขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานวิจัย เป็นข้ันตอนที่ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย  
โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและนําไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบเพื่อหาคา IOC เมื่อทําการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ 
ย่ิงขึ้นแล้ว ได้นําไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น แล้วนําเคร่ืองมือที่สร้างไปเก็บข้อมูล 
จากกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จากนั้นนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ทําการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล   
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ จัดทําร่างรายงานการวิจัยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ แล้วจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติเป็น 
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 
 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 ในการวิจัยเร่ือง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม    
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology 
Research) ประกอบด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยที่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
คําถามในแบบสอบถามจึงจําเป็นต้องมีความชัดเจน ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับการ
ทดสอบทฤษฎีด้วยวิธีการแบบอุปนัย (Deductive) แนวปฏิฐานนิยมเป็นหลัก ในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยใช้วิธีการวิจัยใน 3 วิธี ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าตําราทางวิชาการ 
เอกสารทางราชการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสถิติที่เป็นตัวเลขของตัวแปรสําคัญที่วางไว้ เพ่ือนํามาอ้างอิงเป็น
ข้อค้นพบ (Findings) อันจะทําให้ผลงานการวิจัยเกิดความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความแม่นตรง 
(Validity) 
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 2. การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือตอบ
คําถาม หรือปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยมีการกําหนดคําถามวิจัย ซึ่ง
อาจได้มาจากการศึกษาเอกสาร หรือประสบการณ์ตรง มีการวางแผนการวิจัย หรือเขียนโครงการวิจัย
สร้างเครื่องมือเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการ
วิจัย โดยมีการทํางานด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ทั้ง 3 ด้าน 
 3. การสัมภาษณ์ (Interviews) โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จํานวน 5 คน 
 3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การบริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน
ตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการ
ดําเนินการตามข้ันตอน และด้านประเมินผล 
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

3.3.1 ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ คณะกรรมการท่ีใช้ในการศึกษาที่เป็นสมาชิกกองทุนของ

หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เฉพาะกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน 49 กองทุน เลือกเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และกรรมการ จํานวน 5 คน รวมท้ังสิ้นได้จํานวน 245 คน 

3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 152 คน โดยใช้สูตรของ Taro 

Yamane (Taro Yamane, 1973, p.125) 

 

โดย  n = ขนาดตัวอย่างที่คํานวณได้ 
N = จํานวนประชากรที่ทราบค่า (ในที่น้ี = 950) 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนที่จะยอมรับได้ 
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ถ้ากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะใช้ค่า 0.05 
แทนค่าการสุ่มตัวอย่างได้ ดังน้ี 

n =              245          
 1+(245x(0.0025)) 
  =              245          
 1+(245x(0.0025)) 
  =             245         
     1.6125 
  = 151.937 คน 
  = 152  คน 

3.3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 

Informants) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คัดเลือกจากผู้บริหารกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการบริหารงานภายในกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จึงได้รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ตามท่ีได้ปรากฏดังนามท้ายนี้ 

ดังปรากฏในตารางที่ 3.2 ดังน้ี 

ตารางที่ 3.1 แสดงรายนามและตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ลําดับ รายนามผู้ให้สมัภาษณ์ ตําแหน่ง 
1 นายสุรภรณ์  โสอุบล ประธานเครือข่าย 
2 นายประเสริญ  บุตรดี รองประธานเครือข่าย 
3 นายสมจิตต์  ประชุมพันธ์ เลขานุการเครือข่าย 
4 นายสมพงษ์  ธรรมวิเศษ เหรัญญิกเครือข่าย 
5 นายประมาณ  ยาดี กรรมการเครือข่าย 
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3.4 เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง         
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง คือ  
3.4.1 แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-

Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Random Sampling) 
โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1)  ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน    
2) ช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ผู้บริหารคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม   
3) ทําการนัดหมายขอเข้าแจกแบบสอบถาม ตามกําหนด วัน เวลา และสถานที่ทําการ 

กองทุนหมู่บ้าน  
4) เมื่อถึงกําหนดวันนัดหมาย ผู้วิจัยได้ทําการอธิบายเหตุผลของการทําวิจัยและแนะนํา 

วิธีการตอบแบบสอบถาม ต่อจากน้ันจึงดําเนินการแจกแบบสอบถามให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างจน 
ครบตามจํานวน 152 คน 

 
3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของการวิจัยเรื่อง การบริหาร

กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็น    
การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้
ทําการศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) และจากข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) คือ ข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนํามาสร้างเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยการสร้างเครื่องมือ 
ดังน้ี 

3.5.1 แบบสอบถาม  
แบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะคําถามปลายปิด (Close Ended) ซึ่งผู้วิจัย

สร้างขึ้นเพ่ือใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร

ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยถามเก่ียวกับลักษณะเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็นคําถามเกี่ยวกับการประเมินผลทางความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน คือ  

1. ด้านการวางแผน  
2. ด้านการดําเนินการตามข้ันตอน  
3. ด้านประเมินผล  

 สําหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 น้ี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จํานวน 5 อันดับ ตามแบบของ Likert Scale โดยแบ่งระดับในการวัดออกเป็น 5 ระดับ เพ่ือให้ผู้ตอบ เลือก
ระบุคําตอบที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของตนมากท่ีสุด (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, หน้า 10) ดังน้ี 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับคะแนน หมายถึง ระดับความความคิดเหน็ 

5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ 3.2 ตารางมาตราส่วนจัดระดับความคิดเหน็ 
 

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย ช่วงคะแนน การแปลความหมาย 

มากที่สุด 5 4.21-5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
มาก  4 3.41-4.20 ระดับความคิดเห็นมาก 
ปานกลาง 3 2.61-3.40 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
น้อย  2 1.81-2.60 ระดับความคิดเห็นน้อย 
น้อยที่สุด 1 1.00-1.80 ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 
ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร

ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็นข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงาน
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ของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open  Questions) คือ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถกรอกแบบสอบถามได้อย่างเสรี 

3.5.2 แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก   
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 

Informants) โดยแบ่งสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี   
ตอนท่ี 1 สัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
ตอนที่ 2 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interviewing Guideline) ซึ่งเป็นการ

ต้ังคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) โดยกําหนดข้อคําถามที่มุ่งเน้นถึงการ
บริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 4 ข้อ ดังน้ี 

1. ด้านการวางแผนในการบริหารกองทุนหมู่บ้านคืออะไร มีอะไรบ้าง 
2. ด้านการดําเนินการตามข้ันตอนเป็นเช่นไร อย่างไรบ้าง 
3. ด้านประเมินผลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างไร 
4. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและนําไปพัฒนา ตามหลักของพรหมวิหารธรรม 

อย่างไรบ้าง อะไรบ้าง 
 

3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี   
3.6.1 การสร้างเครื่องมือ   
ในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี  
1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ

คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเป็นรายข้อให้ ครอบคลุมถึงการดําเนินงานตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการตามข้ันตอน และด้านประเมินผลตาม ตามวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์ที่สรุปจากการทบทวนวรรณกรรมนํามาสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการดําเนินการวิจัยที่ถูกต้องแม่นยํา 

2.  ศึกษาการสร้างแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ เน้ือหา
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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3. ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการสอบถาม ประเมินผลการ
บริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ตามกรอบ
แนวคิด โดยสร้างแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบปลายปิดและสร้างแบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะแบบ
ปลายเปิด 

3.6.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
1)  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ เพ่ือทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ 
2)  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ

ของ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจัย เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2550, หน้า 139)   

3)  ผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามคําแนะนํา
ของ ผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี  

 
ตารางที่ 3.3 ตารางมาตราส่วนจัดระดับความสอดคลอ้ง 

 

 ระดับคะแนน สําหรบัข้อคําถามที่แน่ใจว่า ระดับความความคิดเหน็ 
คะแนน +1 สําหรับข้อคําถามที่แน่ใจว่า วัดตรงตามวัตถุประสงค์ 
คะแนน 0 สําหรับข้อคําถามที่แน่ใจว่า วัดตรงตามวัตถุประสงค์ 
คะแนน -1 สําหรับข้อคําถามที่แน่ใจว่า วัดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

นําคะแนนที่ได้มาแทนสูตร ดังน้ี   

    

เมื่อ   IOC = ดัชนีความสอดคล้อง     
∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด     
N    = จํานวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 

แทนค่า เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี 
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   0.91 

คําถามรวม 20 ข้อ ของแบบสอบถามและคําถามรวม 4 ข้อ ของแบบสัมภาษณ์ ค่าดัชนีที่
คํานวณได้อยู่ระหว่าง 0.91 จึงเป็นการบ่งช้ีถึงความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์    

4)  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือได้ตรวจสอบ 
และเสนอแนะ ซึ่งผ่านการหาค่า IOC แล้วนํามาปรับปรุงและนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนําไปทดลองใช้ 30 ชุด โดยผ่านกระบวนการการหาความ 
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือของแบบสอบถามท้ังฉบับตามรายละเอียด ดังน้ี    

1.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มี 
คุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยน้ีได้ทดลองใช้กับคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตาม
หลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือทั้งฉบับ  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ตามสูตร (พิศเพลิน เขียวหวาน และ ผศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, 2551, หน้า 259) ดังนี้ 

 

เมื่อ   α   = ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ     
   = จํานวนข้อของเครื่องมือ     
  = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

แทนค่า เพ่ือหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคได้ ดังน้ี 
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ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามระดับ เท่ากับ 0.72 ซึ่ งค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม มีค่ามากกว่า 0.70 – 1.00 จากคําถามที่อยู่ในเกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า 0.70 จึงเป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมมี
คุณภาพและมีความเช่ือถือได้สูง สามารถนําไปใช้วัดระดับความความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
การบริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ได้ 

2.  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น้ีไปจัดพิมพ์และนําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
จริงเพ่ือการวิจัยต่อไป 

3.  ผู้วิจัยได้แสดงกระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีดังน้ี 
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 
 

ดําเนินการสร้างแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณข์องเคร่ืองมือ 

ปรับปรุง แก้ไข 

ทบทวนเอกสารจากข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

เสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทา่น  
ตรวจสอบเคร่ืองมือ เพ่ือหาค่า IOC 

ทดลองใช้  (Try out) จํานวน 30 ชุด  
เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ดําเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จํานวน 152 คน  
และนําแบบสมัภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่กําหนดไว้ จํานวน 5 ท่าน 

ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ปรับปรุง แก้ไข 

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือตรวจสอบความ 
สมบูรณ์ของเครื่องมือ 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 
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3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี   
3.7.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)   

1)  ดําเนินการขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ถึงคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านคณะกรรมการของทุน
หมู่บ้านอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่แจกแบบสอบถาม เพ่ือทําการ
วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

2) ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามตามเขตพ้ืนที่คณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และกลุ่มตัวอย่าง เป้าหมายเป็นทั้งจํานวน 152 คน จนครบตาม
จํานวนตามท่ีกําหนดไว้ โดยใช้เทคนิควิธีเจาะจง (Purposive Sampling)   

3) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลไปทั้งหมด 152 ฉบับ ทั้งน้ีเพ่ือความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดลําดับของข้อมูล รวมทั้งลงรหัส และบันทึก ข้อมูล 

4) นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ  

3.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์)   
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามขั้นตอน ดังน้ี   
1)  ผู้วิจัยทําการขอหนังสือรับรองจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

วิทยาลัย เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน เพ่ือการขอทําการสัมภาษณ์ 
2)  ผู้วิจัยนําส่งหนังสือรับรองขอความอนุเคราะห์และแบบสัมภาษณ์ต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

จํานวน 5 ท่าน โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
3)  ทําการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์แก่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 5 ท่าน     

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล   
4)  เมื่อถึงกําหนดนัดหมาย ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยการจดบันทึก การบันทึกเสียง ภาพ และวีดีทัศน์ในการสัมภาษณ์
ร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์  

5)  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือทราบถึง
การบริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์การบริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ต่อไป  
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ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับข้ันตอนเป็นแผนภาพได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์) 

ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย  
ถึงคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านอําเภอ

แก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
เพ่ือขอใช้พ้ืนที่แจกแบบสอบถาม 

ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย  ถึง
คณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน ผู้ให้สัมภาษณ์ 
เพ่ือขอทําการสัมภาษณ ์

นําส่งหนังสือรับรองถึง 
คณะกรรมการของทุนหมู่บ้าน  

นําส่งหนังสือรับรองและแบบสัมภาษณ์ 
ถึงผู้ให้สมัภาษณ์ 5 ท่าน  

พร้อมนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ 

ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง  
พร้อมสังเกตการณ์จดบันทึก  
บันทึกเสียง วีดีทัศน์ และภาพ 

นําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ 

ดําเนินการแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ 

วิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมคํานวณทางสถิติ 

รวบรวมแบบสอบถามกลับคนื 152 ฉบับ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ จัดลําดับของข้อมูล ลงรหัส และบนัทึกข้อมูล 
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3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) ดังน้ี  

3.8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (แบบสอบถาม)   
1)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกกลุ่มตัวอย่าง

ตาม เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดยหาค่าสถิติ
พ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)    

2)  วิเคราะห์การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยการหาค่าเฉล่ีย (X: Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.: 
Standard Deviation)    

3) ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์การบริหารงานของคณะ 
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ โดยใช้การทดสอบค่า (t-test) ส่วนด้านรายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(f-test) หรือ (One–Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé)   

4) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี   

5) กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามสามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังน้ี 
3.8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์)   
นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ที่ผู้ศึกษา

เลือกสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 4 ข้อ คือ การด้านการ
วางแผนในการบริหารกองทุนหมู่บ้านคืออะไร มีอะไรบ้าง ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอนเป็นเช่นไร 
อย่างไรบ้าง ด้านประเมินผลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างไร และข้อเสนอแนะแนวทาง
ตามหลักของพรหมวิหารธรรม อย่างไรบ้าง อะไรบ้าง และการสังเกตการณ์ (Observation) มา
อธิบายถึงลักษณะปัญหา อุปสรรค และกระบวนการการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีพรรณนา (Description) ให้เหตุ
ผลสรุปประเด็นในแต่ละด้าน ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการจดบันทึก ข้อมูลภาคสนาม 
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3.9 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
สําหรับการวิจัยเรื่องน้ี มีสถิติที่ใช้ในการทําวิจัย 2 ประเภท ดังน้ี   
3.9.1 สถิติพรรณนาหรือสถิติการบรรยาย  
สถิติพรรณนาหรือสถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) คือ ความถี่ (Frequency)   

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (X: Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.: 
Standard Deviation)   

3.9.2 สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง 
สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) คือ การทดสอบค่าที-เทส (t-test) 

และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 
เชฟเฟ่ (Scheffé) สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   

1) ค่าร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธาวิชัย, 2543, หน้า 128) 
สูตร   

P  =  

เมื่อ   P  = ค่าร้อยละ  
∑X   = ผลรวมของคะแนน    
N = จํานวนข้อสอบทั้งหมด  
 

2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (นิภา เมธธาวิชัย, 2543, หน้า 62)  

สูตร   =  

เมื่อ    = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  
∑   = ผลรวมของคะแนน    
N = จํานวนนักเรียน  

3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 143)  

สูตร   S.D.  =  

เมื่อ   S.D.  = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  

  = ผลรวมของคะแนน  
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 = ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง    

 = จํานวนนักเรียน 
4)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) หรือ (F-test) เป็นการทํา

การทดสอบ หาค่าความแปรปรวนของท้ังสองกลุ่มว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, 
หน้า 276) 

สูตร 

F  =  

เมื่อ F  = ค่าการแจกแจงของกลุ่ม       

 = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

 = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
5)  การทดสอบสมมติฐาน (t-test) ในการวิจัยในคร้ังน้ีจะใช้ (t-test) แบบ Pooled 

variance โดยใช้สูตรในการวิเคราะห์ดังน้ี (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2547, หน้า 276) 
สูตร   

t  =  

เมื่อ   t  = ค่า t-test    

          = ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

 =  ความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 
    ยกกําลังสอง    

n1, n2 = จํานวนคะแนนกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ  
 

เมื่อ 

   =  

 
ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงใช้กระบวนการหรือวิธีทางสถิติต้ังแต่การเลือกกลุ่ม 

ตัวอย่างถึงการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาค่าลักษณะประจําของกลุ่มตัวอย่าง ที่เรียกว่า “ค่าสถิติ” แล้ว
จึงใช้ค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างไปประมาณค่าลักษณะของประชากร โดยการทดสอบสมมติฐานและ
สรุป (สิน พันธ์ุพินิจ, 2554, หน้า 242) ดังต่อไปนี้ 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเร่ือง  การบริหารคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ประกอบ 
ด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)    ซึ่งผู้วิจัยได้
ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) ไว้ 3 ประการคือ 
 1.  เพ่ือศึกษาการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มี เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้าน ที่ต่างกัน  
 3. เพ่ือสัมภาษณ์แนวทางการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ ประชากรท่ีผู้ศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเป็นกลุ่ม
ประชากร ที่อาศัยอยู่ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตาม              
หลักพรหมวิหารธรรมอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
จํานวน 152 คน ในเขตอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive) ไปตามกองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เฉพาะกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน   
49 กองทุน เลือกเฉพาะกลุ่มผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน 
รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ จํานวน 5 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถามผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายเหตุผลและวิธีการ
ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา  ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์
และประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  และนําเสนอผลการวิเคราะห์      
โดยการใช้ตารางประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

  4.1 สัญลักษณท์ี่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล  จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

  ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ทางสถิติดังต่อไปน้ี 
   แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 t แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t - distribution) 
 F แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F - 

distribution) 
 df แทน  ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
 Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.2 ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ 
ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน  ใช้การวิเคราะห์ตามค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนท่ี 2 การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ

แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย  ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์หา
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)   

  ตอนท่ี 4 วิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะ 
กรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

 ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางการนโยบายการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชากร ประกอบด้วย เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่ง
ในกองทุนหมู่บ้าน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนําเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การบริหารกองทุน

หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

73 
79 

48.00 
52.00 

รวม 152 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จํานวนทั้งสิ้น 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
30,000 บาท ขึ้นไป 

44 
50 
44 
14 

28.90 
32.90 
28.90 
9.30 

รวม 152 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 
10,000-20,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีรายได้ต่อ
เดือน ระหว่าง 20,001-30,000 บาท และรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท จํานวนกลุ่มละ 44 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.90 และจํานวนน้อยที่สุด ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป จํานวน 
14 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.30 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน จํานวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 ปี 
ระหว่าง 2 – 4 ปี 
4 ปีขึ้นไป 

1 
24 
127 

0.07 
15.80 
83.60 

รวม 152 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีประสบการณ์ทํางาน 4 
ปีขึ้นไป จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีประสบการณ์ทํางาน
ระหว่าง 2 – 4 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 และจํานวนน้อยที่สุด คือ ประชากรท่ีมี
ประสบการณ์ทํางานไม่เกิน 2 ปี จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) การบริหารกองทุน

หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น จํานวน ร้อยละ 
ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
คณะกรรมการ 

19 
38 
38 
39 
18 

12.50 
25.00 
25.00 
25.70 
11.80 

รวม 152 100.00 
   

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้านเป็นเหรัญญิก จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 25.70 รองลงมา คือ มีตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้านเป็นรองประธานและเลขานุการ จํานวนกลุ่มละ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และน้อยที่สุดมี
ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80 ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2 การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
  
 การศึกษาวิเคราะห์การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 

 

การบริหารกองทุนหมู่บา้นของคณะกรรมการ ตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี X  S.D. แปลผล 

1. 
2. 
3. 

ด้านการวางแผน 
ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอน 
ด้านประเมินผล 

3.99 
3.26 
3.71 

0.78 
0.66 
0.86 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
 รวม 3.65 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี สรุปโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตาม
รายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากสุดไปน้อยสุด พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน
การวางแผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 มีค่าแปลผลโดย
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมา คือ ด้านการประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และด้านที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย  ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการวางแผน 

 

ด้านการวางแผน X  S.D. แปลผล 

1. วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านมีความชัดเจนในระดับใด 3.89 0.66 มาก 

2. กองทุนหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาหมู่บ้านใน
ระดับใด 4.06 0.83 มาก 

3. กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรมใน
การแก้ปัญหาของชุมชุนในระดับใด 4.17 0.73 มาก 

4. กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มากเพียงใด 3.92 0.88 มาก 

5. คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
กองทุนตามหลักพรหมวิหารธรรมในระดับใด 3.91 0.85 มาก 

6. ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุก
ท่านในระดับใด 4.23 0.71 มากที่สุด 

7. สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โปรแกรมสําเร็จรูปมี
ความเหมาะสมกับการบริหารงานในระดับใด 3.80 0.76 มาก 

รวม 3.99 0.77 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อใน
แต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากสุดไปน้อยสุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 6 
ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่านในระดับใด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา 
คือ ข้อที่ 3 กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการแก้ปัญหาของชุมชุนในระดับใด 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 7 สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เครื่องมือ โปรแกรม
สําเร็จรูปมีความเหมาะสมกับการบริหารงานในระดับใด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการดําเนินงานตามขั้นตอน 

 

ด้านการดําเนนิงานตามขัน้ตอน X  S.D. แปลผล 

1.  การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตามระเบียบกองทุน 3.99 0.73 มาก 

2.  การโอนเงินให้สมาชิกมีความถูกต้อง และตรงเวลาที่กําหนด 3.93 0.79 มาก 

3.  จํานวนเงินมีมากเพียงพอสําหรับความต้องการของสมาชิก 3.86 0.79 มาก 

4.  การติดตามผลการดําเนินการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ 3.77 0.70 มาก 

5.  สมาชิกชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียตรงตามเวลา 3.59 0.99 มาก 

6. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่กําหนดไว้ 3.99 0.64 มาก 

รวม 3.26 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณา
ตามรายข้อในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากสุดไปน้อยสุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 1 การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตามระเบียบกองทุน และ ข้อที่ 6 คณะกรรมการ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กําหนดไว้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 2 การโอนเงินให้สมาชิกมี
ความถูกต้อง และตรงเวลาที่กําหนด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 
มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 5 สมาชิกชําระ
เงินกู้พร้อมดอกเบ้ียตรงตามเวลา ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 มี
ค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 



60 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการประเมินผล  

 

ด้านการประเมินผล X  S.D. แปลผล 

1.  สมาชิกที่ได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 3.45 .79 มาก 

2.  ประชาชนท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 3.79 .78 มาก 

3.  มีกระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกัน ภายในกองทุน ระหว่าง
กองทุน ส่วนราชการและส่วนเอกชน 

3.78 1.12 มาก 

4. มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการในกองทุน 

3.99 .66 มาก 

5.  สามารถสรุปผลแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบได้ 3.63 .89 มาก 
6. ผลการประเมินผลส่งผลประชาชนมีเงินออมมากข้ึน 3.64 .94 มาก 
7. ผลการปฏิบัติงานทําให้มีประสิทธิภาพต่อหมู่บ้าน 3.89 .79 มาก 

รวม 3.71 0.86 มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อใน
แต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากสุดไปน้อยสุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ 4 
มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานและการบริหารจัดการในกองทุน ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก 

รองลงมา คือ ข้อที่ 7 ผลการปฏิบัติงานทําให้มีประสิทธิภาพต่อหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก 

และค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 สมาชิกที่ได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
ขอกู้ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ต้ังสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า กลุ่มตัวอย่าง กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน 49 กองทุน เลือกเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และกรรมการ ได้กลุ่มตัวอย่าง 152 คน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในเรื่องเพศ และ F-test (One–WayANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง เพศ รายได้ต่อ
เดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีเพศต่างกัน มีการบริหารของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test คือ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อ
กัน ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.80 

3.87 

0.38 

0.37 

มาก 

มาก 

รวม 152 3.84 0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.38 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าเพศชาย 

 
 
 
 



62 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบ การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.80 

3.87 

0.38 

0.37 

-1.35 0.29* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการวางแผน จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.97 

4.01 
0.48 

0.44 
มาก 

มาก 

รวม 152 3.99 0.46 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน จําแนกตามเพศ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.99 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า 
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียมากกว่าเพศชาย  

 
ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบ การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลัก

พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

73 

79 

3.97 

4.01 
0.48 

0.44 
-0.68 0.62* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน           
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.75 

3.86 

0.45 

0.43 
มาก 

มาก 
รวม 152 3.01 0.44 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตามข้ันตอน จําแนกตามเพศ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม

วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน 
จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

73 

79 

3.75 

3.86 

0.45 

0.43 
-1.89  0.81* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการประเมินผล จําแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.69 

3.73 

0.49 

0.48 
มาก 

มาก 
รวม 152 3.71 0.49 มาก 

 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล 
จําแนกตามเพศ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศชาย 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงการเปรียบเทียบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม

วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล จําแนกตามเพศ  
 

เพศ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ชาย 

หญิง 

73 

79 
3.69 

3.73 

0.49 

0.48 
-0.69  0.73* 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล       
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีมี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
30,000 บาท ขึ้นไป 

44 
50 
44 
14 

3.83 
3.91 
3.83 
3.59 

0.28 
0.39 
0.36 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.79 0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายได้ต่อเดือน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉล่ียมาก
ที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 
20,001-30,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีค่าแปลผล
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 
30,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีค่าแปลผล
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

61.54 

149.93 

46 

106 
0.83 

0.34 

0.943 0.06* 

รวม 211.47 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน          
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
30,000 บาท ขึ้นไป 

44 
50 
44 
14 

4.00 
4.07 
3.94 
3.77 

0.38 
0.45 
0.49 
0.59 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.94 0.48 มาก 
 

ตารางท่ี 4.19 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการวางแผน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ต่อเดือน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน้อย
ที่สุด พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.77 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

12.30 

199.16 

10 

142 
0.82 

0.87 

0.943 0.06* 

รวม 211.47 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

รายได้ต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
30,000 บาท ขึ้นไป 

44 
50 
44 
14 

3.80 
3.88 
3.79 
3.59 

0.32 
0.47 
0.50 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.76 0.46 มาก 
 

ตารางท่ี 4.21 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนกตาม
รายได้ต่อเดือน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผลโดย
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ต่อเดือน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง   
10,000-20,000 บาท ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 มีค่าแปลผล
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 
บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
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ระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท    
ขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ

ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

12.96 

198.51 

9 

143 
0.92 

0.86 

1.073 0.16* 

รวม 211.47 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการประเมินผล จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

รายได้ต่อเดือน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท 
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
30,000 บาท ขึ้นไป 

44 
50 
44 
14 

3.69 
3.77 
3.75 
3.38 

0.43 
0.51 
0.46 
0.58 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.65 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการประเมินผล จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามรายได้ต่อเดือนโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,000-20,000 
บาท ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 20,001-30,000 บาท 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทข้ึนไป ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

8.94 

202.52 

11 

141 
0.56 

0.89 

0.629 0.20* 

รวม 211.47 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
ของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล 
จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 สมมติฐานท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีมี ประสบการณ์ทํางาน ต่างกัน การบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 2 ใช้สถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 2 ปี 
ระหว่าง 2 – 4 ปี 
4 ปีขึ้นไป 

1 
24 
127 

3.89 
3.92 
3.82 

0.67 
0.28 
0.38 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.84 0.37 มาก 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก            
เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ทํางาน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ระหว่าง 2 – 4 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.92 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ีย
น้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน 4 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ         
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

16.97 

36.23 

46 

106 
0.23 

0.21 

1.076 0.09* 

รวม 53.20 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 4.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน การบริหารกองทุน

หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 
ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน

หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการวางแผน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 2 ปี 
ระหว่าง 2 – 4 ปี 
4 ปีขึ้นไป 

1 
24 
127 

4.03 
4.07 
3.97 

0.91 
0.35 
0.47 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.99 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการวางแผน จําแนกตาม
ประสบการณ์ทํางาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผล
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ทํางาน โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ทํางาน ระหว่าง 2 – 4 ปี ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มีค่าแปล
ผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ไม่เกิน 2 
ปี ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน 4 ปีขึ้นไป ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 
จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.84 

49.32 

10 

142 
0.26 

0.21 

1.19 0.27* 

รวม 53.20 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการ
วางแผน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 2 ปี 
ระหว่าง 2 – 4 ปี 
4 ปีขึ้นไป 

1 
24 
127 

3.73 
3.93 
3.79 

0.91 
0.38 
0.46 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.82 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปล
ผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ทํางาน โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ทํางาน ระหว่าง 2 – 4 ปี ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 มีค่าแปล
ผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน 4 ปีขึ้นไป 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับ
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ความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ไม่เกิน 2 ปี ซึ่งมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.25 

49.95 

9 

143 
0.23 

0.22 

1.070 0.38* 

รวม 53.20 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ดําเนินการตามข้ันตอน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการประเมินผล จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

ประสบการณท์ํางาน n X  S.D. แปลผล 
ไม่เกิน 2 ปี 
ระหว่าง 2 – 4 ปี 
4 ปีขึ้นไป 

1 
24 
127 

3.91 
3.77 
3.69 

0.56 
0.44 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.71 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการประเมินผล จําแนกตามประสบการณ์
ทํางาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามประสบการณ์ทํางาน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมาก
ที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง
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มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากรองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน ระหว่าง 2 – 4 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.77 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางาน 4 ปีขึ้นไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ

ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล 
จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

3.72 

49.48 

10 

142 
0.23 

0.21 

1.070 0.38* 

รวม 53.20 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ทํางานต่างกัน การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ประเมินผล จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 สมมติฐานที่ 4 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีมี ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ต่างกัน การ
บริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F - test (One way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น n X  S.D. แปลผล 
ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
คณะกรรมการ 

19 
38 
38 
39 
18 

3.75 
3.80 
3.89 
3.85 
3.88 

0.35 
0.41 
0.36 
0.33 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.84 0.37 มาก 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อ
พิจารณาตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นเลขานุการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นประธาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 
จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

91.05 

302.95 

46 

106 
1.23 

1.78 

0.690 0.96* 

รวม 394.00 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านต่างกัน การบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการวางแผน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น n X  S.D. แปลผล 
ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
คณะกรรมการ 

19 
38 
38 
39 
18 

3.88 
3.92 
4.07 
4.01 
4.05 

0.51 
0.52 
0.42 
0.40 
0.49 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.99 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการวางแผน จําแนกตามตําแหน่งใน
กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่าแปลผลโดย
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้านเป็นเลขานุการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 มีค่าแปลผล
โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็น
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เหรัญญิก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็น
ประธาน ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.36 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ

ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 
จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

19.82 

374.18 

10 

142 
1.32 

1.63 

0.809 0.67* 

รวม 394.00 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ต่างกัน การบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้าน
การวางแผน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น n X  S.D. แปลผล 
ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
คณะกรรมการ 

19 
38 
38 
39 
18 

3.69 
3.78 
3.89 
3.82 
3.84 

0.46 
0.46 
0.46 
.041 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.82 0.46 มาก 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน จําแนก
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ตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่า
แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นเลขานุการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.46 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งใน
กองทุนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง
ในกองทุนหมู่บ้านเป็นประธาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่า
แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ

ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

14.67 

379.33 

9 

143 
1.05 

1.65 

0.635 0.83* 

รวม 394.00 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ต่างกัน การบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้าน
การดําเนินการตามข้ันตอน จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล การบริหารกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี ด้านการประเมินผล จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น n X  S.D. แปลผล 
ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
คณะกรรมการ 

19 
38 
38 
39 
18 

3.68 
3.69 
3.71 
3.72 
3.76 

0.46 
0.51 
0.46 
0.49 
0.55 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 152 3.71 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีของกลุ่มตัวอย่าง ด้านการประเมินผล จําแนกตาม
ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มีค่า
แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดย
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปน้อยที่สุด พบว่า ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มี
ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 มีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง
ในกองทุนหมู่บ้านเป็นเหรัญญิก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 มี
ค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง
ในกองทุนหมู่บ้านเป็นประธาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 มีค่า
แปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้านการประเมินผล 
จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

33.84 

360.16 

10 

142 
2.11 

1.58 

1.339 0.17* 

รวม 394.00 152    

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านต่างกัน การบริหาร
กองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ด้าน
การประเมินผล จําแนกตามตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 
ตารางที่ 4.41 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน 
สถิติ

ทดสอบ 
โดย 
รวม 

ด้านการ
วางแผน

ตามขั้นตอน

ด้านการ
ดําเนนิงาน 

ด้านการ
ประเมินผล 

1. เพศ T-test 0.86 0.62 0.81 0.73 
2. รายได้ต่อเดือน F-test 0.06 0.06 0.16 0.20 
3. ประสบการณ์ทํางาน F-test 0.09 0.27 0.38 0.96 
4. ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน F-test 0.96 0.67 0.83 0.17 
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ตอนที่ 4 แนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเชิงลึกในการสัมภาษณ์ (Interviews) โดยการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน เกี่ยวกับการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน และด้านการประเมินผล 
ต่อไปน้ี 

 
การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

ด้านการวางแผน 
1. การวางแผนโครงการควรจัดให้มีรูปแบบการ บูรณาการ

โดยประชาชน 
 /  /  

2. ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านการบูรณาการควรมีปัจจัย
สนับสนุน คือ จิตสํานึก ความต้องการ และศักยภาพ
ชุมชน ผู้นําชุมชน 

/  / /  

3. การเรียนรู้ของชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชนให้มี
การศ ึกษาร ูปแบบการบูรณาการตลอดจนเ งื ่อนไข 
สนับสนุนเพ่ือนา มาเป็นองค์ความรู้ 

 / /  / 

4. จัดให้มีการส่งเสริมการออมให้มีกองทุนประกันความ
เสี่ยง 

/  / /  

5. การแบ่งกลุ ่มความร ับผ ิดชอบเพื ่อให ้เก ิดการด ูแล 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานของกองทุน 

/ /  / / 

6. เน้นให้คณะกรรมการมีการสื่อสารกับสมาชิกให้มากขึ้น 
ให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ 

/ /  /  

7. มีการขับเคลื่อนนโยบายกองทุน แปลงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการจัดทําระเบียบ เงื ่อนไข คู ่มือปฏิบัติงาน 
การประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมของหมู่บ้าน
และชุมชน 

 / / /  
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สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในด้านการวางแผน เป็น
การแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบมีประกันความเสี่ยง ใช้รูปแบบการบูรณาการสร้างการเรียนรู้ของ
ชุมชนภายใต้ปัจจัยสนับสนุน นําการสื่อสารมาใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

 
การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 
คนที่ 

1 
คนที่  

2 
คนที่  

3 
คนที่  

4 
คนที่ 

5 
ด้านการดําเนินการตามขั้นตอน 
1. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลที่ จัดสรรเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการสร้างงาน
และรายได้เสริมให้ครอบครัวและชุมชน เพื ่อให้
กองทุนเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 

 / / /  

2. คณะกรรมการเกิดจาการแต่งตั้งของสมาชิกกองทุน
ม ีความเห ็นและให ้ความไว ้วาง ใจ ที ่จะ ให ้คณะ 
กรรมการกองทุนดําเนินการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ 
คุณสมบัติของสมาชิก การเขียนโครงการ การคํ้า
ประกัน การทําบัญชี และการติดตามชําระเงินกู้ของ
สมาชิก 

/ / / /  

3. สมาชิกกองทุนทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
คณะกรรมการหมู ่บ ้านได้ลงมติเห็นตรงกัน เมื ่อ
สมาช ิกม ีค ุณสมบัต ิครบถ้วนแล ้วสามารถเข ียน
โครงการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการให้ปรึกษาหารือ
การอนุมัติการกู้เง ิน ซึ ่งคณะกรรมการจะทําการ
พิจารณาความสัมพันธ์ก่อน-หลัง เพื่อให้สมาชิกทุก
คนไม่มีความเหลื่อมล้ําต่อกัน 

/ /  / / 

4. การคํ้าประกัน สมาชิกที่ทําการกู้เงินต้องมีบุคคลค้ํา
ประกันตามระเบียบของกองทุนซึ ่งสมาชิกทุกคน
สามารถปฏิบัติตามด้วยดี 

/  /  / 

5. การชําระเงิน สมาชิกที่กู้เงินไปเพ่ือค้าขายจะต้องชําระ
คืนต้นและดอกเบ้ียทุกเดือนตามระเบียบของกองทุน 

/ / /  / 
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สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในด้านการดําเนินการตาม
ขั้นตอนภายใต้นโยบายของรัฐบาลและระเบียบของกองทุนฯ ด้วยความเห็นและความไว้วางใจกัน
ไม่มีความเหลื่อมล้ําต่อกันทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้  

 

การบริหารกองทุนหมู่บา้นของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
ด้านการประเมินผล 
1.  ต้องมีการกํ าหนดวัตถุประสงค์ ในการบริหาร

เงินกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถ แก้ไขปัญหาการ
ขาดเงินลงทุนให้เหมาะสม 

 / / /  

2. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
เพ่ือนําเงินมาบริหารให้ สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ 

/  /   

3. ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน 
ควรพิจารณาคนที่มีความรู้ความสามารถด้านคอม- 
พิว เตอ ร์  เ พ่ือ จัดระบบข้อมูล โดยใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

/ / / /  

4. ควรปรับปรุงระเบียบกองทุนหมู่ บ้านของหมู่ บ้าน 
เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

/ / /  / 

5. ควรมีการแยกแฟ้มเอกสารในการดําเนินงานให้เป็น
หมวดหมู่ สามารถนํามาใช้งานได้ง่าย 

/ /  / / 

6.  คณะกรรมการต้องสามารถทํางานทดแทนกันได้ทุก
ตําแหน่ง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน
มากข้ึน 

 / / / / 

7. ต้องมีการติดตามผลการกู้เงินว่านําไปใช้ตามวัตถุประสงค์
การกู้หรือไม่ เพ่ือป้องกันการผิดนัดชําระหนี้ 

/  / / / 

8. ควรมีการจัดสวัสดิการจากเงินดอกเบ้ียที่เกิดจากการ
ดําเนินงานแก่สมาชิก 

/ / /  / 
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การบริหารกองทุนหมู่บา้นของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี

ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คนที่ 

4 
คนที่ 

5 
9. ควรมีการส่งเสริมการออมทุกเดือน เ พ่ือเป็นเงิน

ประกันความเสี่ยงจากการผิดชําระหน้ี และเพ่ือให้
สมาชิกเกิดความตระหนักในการออมเงิน 

/ /  / / 

 
สรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี ่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ

คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในด้านการประเมิน วิธีการ
แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมต้องมีการจัดทําแผน การปรับปรุงระเบียบ มีการติดตามผล ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสามารถนํามาใช้งานได้ง่าย รวมทั้งพิจารณาจัดสรรคนที่มีความรู้หรือการทํางานทดแทนกัน
ได้ทุกตําแหน่ง 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ตามหลักพรหมวิหารธรรม  

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) 
ประกอบด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) ไว้ 3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มี เพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งในกองทุน
หมู่บ้าน ที่ต่างกัน 3) เพ่ือสัมภาษณ์แนวทางการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 152 คน ในอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้สูตรของ Taro Yamane ไปตามกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกองทุนละ 300,000 บาท จํานวน 49 กองทุน เลือกเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ
กรรมการ  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้แจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบาย
เหตุผลและวิธีการตอบแบบสอบถามกลับคืนมา ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
แล้วนํามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  และนําเสนอผล
การวิเคราะห์ โดยการใช้ตารางประกอบการบรรยาย 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการศึกษา “การบริหารงานของคณะกรรมการของทุนหมู่บ้านตาม หลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,000-
20,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90  มีประสบการณ์ทํางาน 4 ปีขึ้นไป จํานวน 127 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.60 รองลงมา คือ ประชากรท่ีมีประสบการณ์ทํางานระหว่าง 2 – 4 ปี จํานวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80 มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านเป็นเหรัญญิก จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.70  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
 พบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุนของหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในอําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามตามเขตพ้ืนที่ชุมชนในอําเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน        
มีดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการวางแผน ซึ่งมีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาตาม
รายข้อในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ข้อที่ 6 ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่านในระดับใด มีค่าแปลผล
อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อที่ 3 กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ใช้หลักพรหม
วิหารธรรมในการแก้ปัญหาของชุมชุนในระดับใด มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และ       
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 7 สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เครื่องมือ โปรแกรมสําเร็จรูปมีความเหมาะสม
กับการบริหารงานในระดับใด มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
 2) ด้านการดําเนินงานตามขั้นตอน ซึ่งมีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายข้อในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า    
ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ข้อที่ 2 การโอนเงินให้สมาชิกมีความถูกต้อง และตรงเวลาท่ีกําหนด      
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมาคือ ข้อที่ 1 การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตาม
ระเบียบกองทุนกองทุน และ ข้อที่ 6 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กําหนดไว้ มีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4 การติดตามผลการดําเนินการใช้
เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
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 3)  ด้านการประเมินผล ซึ่งมีค่าแปลผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อใน
แต่ละด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ   
ข้อที่ 4 มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานและการบริหารจัดการในกองทุน 
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก รองลงมา คือ ข้อที่ 7 ผลการปฏิบัติงานทําให้มีประสิทธิภาพ
ต่อหมู่บ้าน มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 1 สมาชิกที่
ได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ มีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก 
 5.1.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เปรียบเทียบการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งใน
กองทุนหมู่บ้าน ไม่แตกต่างกัน มีการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อแยกทดสอบในแต่ละด้าน 
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  1) ด้านการวางแผน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ มี เพศ รายได้
ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนในด้าน
การวางแผนตามหลักพรหมวิหารธรรม ไม่แตกต่างกัน 
  2)  ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ มี เพศ 
รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
ในด้านการดําเนินงานตามหลักพรหมวิหารธรรม ไม่แตกต่างกัน 
  3)  ด้านการประเมินผล พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ มี เพศ รายได้
ต่อเดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนในด้าน
การประเมินผลตามหลักพรหมวิหารธรรม ไม่แตกต่างกัน 
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหาร
ธรรมที่ประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ มี เพศ รายได้ต่อ
เดือน ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ที่ต่างกัน โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่กําหนดไว้  
 5.1.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลัก
พรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
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 ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามเกี่ยวกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ทําให้พบคําตอบที่น่าสนใจหลายประเด็น มีประเด็นหลัก 
ที่ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการวางแผน เป็นการแบ่งกลุ่มความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการดูแล ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของกองทุน ยังเน้นให้คณะกรรมการมี
การสื่อสารกับสมาชิกให้มากขึ้น ให้เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ ทําการขับเคลื่อน
นโยบายกองทุน แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดทําระเบียบ เงื่อนไข คู่มือปฏิบัติงาน    
การประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชน จัดให้มีการส่งเสริมการออมให้มี
กองทุนประกันความเสี่ยง การเรียนรู้ของชุมชน ความสามัคคีของคนในชุมชนให้มีการศึกษา
รูปแบบการบูรณาการตลอดจนเงื่อนไข สนับสนุนเพื่อนํามาเป็นองค์ความรู้ ในส่วนของกองทุน
หมู่บ้านการบูรณาการควรมีปัจจัยสนับสนุน คือ จิตสํานึก ความต้องการ และศักยภาพชุมชน 
ผู้นําชุมชน การวางแผนโครงการควรจัดให้มีรูปแบบการบูรณาการโดยประชาชน 

2) ด้านการดําเนินงานตามข้ันตอน คณะกรรมการเกิดจาการแต่งตั้งของสมาชิกกองทุน
มีความเห็นและให้ความไว้วางใจที่จะให้คณะกรรมการกองทุนดําเนินการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ 
คุณสมบัติของสมาชิก การเขียนโครงการ การคํ้าประกัน การทําบัญชี และการติดตามชําระเงินกู้
ของสมาชิก สมาชิกกองทุนทุกคนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ลงมติ
เห็นตรงกัน เมื ่อสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วสามารถเขียนโครงการเพื่อเสนอต่อคณะ 
กรรมการให้ปรึกษาหารือการอนุมัติการกู้เงิน ซึ่งคณะกรรมการจะทําการพิจารณาความสัมพันธ์
ก่อน-หลัง เพื่อให้สมาชิกทุกคนไม่มีความเหลื่อมล้ําต่อกัน การชําระเงิน สมาชิกที่กู้เงินไปเพื่อ
ค้าขายจะต้องชําระคืนต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนตามระเบียบของกองทุน  การคํ้าประกัน สมาชิก
ที่ทําการกู้เงินต้องมีบุคคลค้ําประกันตามระเบียบของกองทุนซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถปฏิบัติตาม
ด้วยดี การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ จัดสรรเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการ
สร้างงานและรายได้เสริมให้ครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้กองทุนเข้มแข็งและย่ังยืนต่อไป 

3) ด้านการประเมินผล ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ควรพิจารณา
คนที่มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดระบบข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
ควรปรับปรุงระเบียบกองทุนหมู่บ้านของหมู่บ้าน เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของหมู่บ้าน โดยยึดระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นแนวทางปฏิบัติ ควรมีการแยกแฟ้มเอกสารในการ
ดําเนินงานให้เป็นหมวดหมู่ สามารถนํามาใช้งานได้ง่าย คณะกรรมการต้องสามารถทํางานทดแทนกัน
ได้ทุกตําแหน่ง เพ่ือให้เกิดความ รวดเร็วในการดําเนินงานมากข้ึน ต้องมีการติดตามผลการกู้เงินว่า
นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์การกู้หรือไม่ เพ่ือ ป้องกันการผิดนัดชําระหน้ี ควรมีการจัดสวัสดิการจากเงิน
ดอกเบ้ียที่เกิดจากการดําเนินงานแก่สมาชิก ควรมีการส่งเสริมการออมทุกเดือน เพ่ือเป็นเงินประกัน
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ความเสี่ยงจากการผิดชําระหน้ี และเพ่ือให้สมาชิกเกิดความตระหนักในการออมเงิน ต้องมีการกําหนด
วัตถุประสงค์ในการบริหารเงินกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถ แก้ไขปัญหาการขาดเงินลงทุนให้
เหมาะสม ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน เพ่ือนําเงินมาบริหารให้ สอดคล้องกับ
แผนที่กําหนดไว้ 
 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการสรุปผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 5.2.1 แนวทางการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  
 ประชากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอภิปรายได้ ว่าให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณผกา วงษ์แสน บทบาทของ
คณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง    
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตามผลการ
ดําเนินงาน ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการ
ดําเนินการ และงานวิจัยของประไพรศรี กล้าศึก พบว่า บทบาทการดําเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคล มีการแบ่งงานโดยการคัดเลือกจากกรรมการมาเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยความรู้ 
ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหมาะสมกับตําแหน่งโดยมีการคัดเลือกจากบุคคลที่
มีความรู้เกี่ยวกับการทําหน้าที่ในการทํางานของกองทุนหมู่บ้าน ด้านงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง มีการพิจารณาเงินกู้ตามความประสงค์ที่ย่ืนกู้โดยพิจารณาเงินกู้ตามประสงค์ที่ย่ืนกู้ และ
มติของที่ประชุมว่าจะจัดสรรเงินกู้ให้แต่ละคนตามสัดส่วนเท่าๆ กัน มีการพิจารณาเงินกู้ตามความ
ประสงค์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามโครงการที่ขอรับเงินทุน สมาชิกกองทุนนําเงินยืมไปประกอบ
อาชีพตามที่เสนอโครงการเป็นไปตามที่เสนอ ด้านความเป็นผู้นําของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ตําบลเหล่างาม คณะกรรมการต้องเป็นที่ปรึกษาด้านเงินทุนได้ สามารถวางแผนการดําเนินงานเป็น
แบบอย่างของคนในชุมชน แต่ยังขาดความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทของการทํางานด้านความเป็น
ผู้นํา คอยให้สมาชิกทวงถามผลการดําเนินงาน  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสามารถนํามาอภิปรายผลตามลําดับ ดังน้ี 
 1.  ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ที่เป็นเช่นน้ี
อภิปรายได้ว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านมีความชัดเจน กองทุนหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการแก้ปัญหาของชุมชุน 
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กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการกองทุนตามหลักพรหมวิหารธรรม ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่าน 
สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โปรแกรมสําเร็จรูปมีความเหมาะสมกับการบริหารงาน  สอดคล้อง
กับคําให้สัมภาษณ์ของ นายประเสริญ  บุตรดี ด้านเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ พบว่า เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินงาน คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งควรจัดสรรงบประมาณด้าน
เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือที่จะทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ ได้ทําการวิจัย เร่ือง “การบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี” พบว่า ควรมีกระบวนการทํางานที่สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็น
ความสําคัญของการมีส่วนร่วม สร้างจิตสํานึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค์
ของภารกิจ มีการจัดการและควบคุมการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
อุทิศ  การเพียร (2559) การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในทัศนะของบุคลากรตําแหน่ง
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ในด้านกรุณาไปใช้ใน
การบริหารงานบุคลากรให้มากข้ึนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนต่อไป 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์ (2559) การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริการสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 พบว่า ด้านกรุณา  พบว่า ผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้างให้ความช่วยเหลือความทุกข์
ยากของผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมให้กําลังใจ ไม่ซ้ําเติมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับครูพร้อมให้คําแนะนํา
และคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของครูให้พ้นทุกข์ 
 ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ข้อที่ว่า “ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิก
ทุกท่าน” ให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชา บวรโภคินกุล พบว่า เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ในการบริหารจัดการกองทุนซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานได้รับการยอมรับและไว้วางใจ ส่งผลให้
กระบวนการทํางานรวมกันส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มในการทํางาน  
 ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อที่ ว่า “สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โปรแกรม
สําเร็จรูปมีความเหมาะสมกับการบริหารงาน”  ให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพรศรี 
กล้าศึก พบว่า บทบาทการดําเนินงานด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์ของกองทุนหมู่บ้าน ในเคร่ืองมือที่
จําเป็น เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ 
 2.  ด้านการดําเนินการตามข้ันตอน พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็น
มาก ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตามระเบียบกองทุน การโอนเงินให้
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สมาชิกมีความถูกต้อง และตรงเวลาที่กําหนด จํานวนเงินมีมากเพียงพอสําหรับความต้องการชอง
สมาชิก การติดตามผลการดําเนินการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์ สมาชิกชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ีย
ตรงตามเวลา คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่กําหนดไว้  และสอดคล้องกับคําให้
สัมภาษณ์ของ นายสมจิตต์  ประชุมพันธ์ มีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จัดโครงสร้างการทํางานอย่างเป็นระบบ แบ่งอํานาจหน้าที่ชัดเจน และมีระเบียบ ข้อบังคับเป็น
แนวทางปฏิบัติงานของสถาบันโดยวางระเบียบเกี่ยวกับเกณฑ์การให้เงินกู้ การชําระหน้ี ดอกเบ้ียเงินกู้ 
ดอกเบ้ียเงินฝาก ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและสมาชิก รวมถึงบทลงโทษกรณีผิดชําระหน้ีที่
บังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันมีการวางแผนการทํางานอยู่เป็นประจํา มีการจัดประชุมเป็นประจําทุก
เดือนเพ่ือปรึกษาหารือ และขอความเห็นในที่ประชุมเก่ียวกับประเด็นการพิจารณาต่าง ๆ เพ่ือนํามา
วางแผนการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงการทํางานให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่สมาชิกและ
ชุมชน มีบริการรับฝาก ถอน บริการชําระค่าสาธารณูปโภคและปล่อยสินเช่ือเพ่ือชุมชน ซึ่งอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้จะตํ่ากว่าสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและผู้ที่มีรายได้น้อย มีฝ่ายที่ทํา
หน้าที่ด้านระบบการบริหารการเงิน-การบัญชี จัดทํางบการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และมีระบบ
ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานและการบริหารงานของคณะกรรมการ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิณผกา วงษ์แสน ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
ตําบลทุ่งหลวง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”  พบว่า การจัดเก็บข้อมูล ด้านการกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย ด้านการประสานงานและด้านการดําเนินการ และคณะกรรมการควรได้รับการอบรม
ด้านการจัดทําบัญชีและการทํางบการเงินกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการควรรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนเอง
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และควรมีการกําหนดแนวทางให้ผู้กู้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ขอกู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวรัตน์  ไวชมภู  (2558) วิถีครองคน : พรหมวิหาร 4 
สําหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 พบว่า การบริหารงานซึ่งพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่
สามรถนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวันของผู้บริหารการศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยการ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่ผู้บริหารการศึกษากําลังเผชิญ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สายฝน เจริญรัมย์ (2559) การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริการ
สถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 
พบว่า ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้ตรงต่อภารหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายและดําเนินการ
มอบหมายงานด้วยความเป็นธรรมเสมอภาค มีความเหมาะสม และควรมีการสนับสนุนให้ครูเข้า
ร่วมงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ว่า “การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตามระเบียบ
กองทุน” ให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประไพรศรี กล้าศึก  พบว่า มติของที่ประชุมว่าจะ
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จัดสรรเงินกู้ให้แต่ละคนตามสัดส่วนเท่าๆกัน มีการพิจารณาเงินกู้ตามความประสงค์ของสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ว่า “การติดตามผลการดําเนินการใช้เงินกู้ตรงตาม
วัตถุประสงค์” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณผกา วงษ์แสน พบว่า คณะกรรมการควรมีการ
กําหนดแนวทางให้ผู้กู้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ 

3. ด้านการประเมินผล  พบว่า โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ที่เป็น
เช่นน้ีอภิปรายได้ว่า สมาชิกที่ได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ ประชาชนที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีกระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกัน ภายในกองทุน ระหว่าง
กองทุน ส่วนราชการและส่วนเอกชน มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการในกองทุน สามารถสรุปผลแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบได้ ผลการประเมินผล
ส่งผลประชาชนมีเงินออมมากขึ้น ผลการปฏิบัติงานทําให้มีประสิทธิภาพต่อหมู่บ้านสอดคล้องกับคํา
ให้สัมภาษณ์ของ นายสมจิตต์  ประชุมพันธ์ ที่ว่าด้านการทํางานแบบมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะเป็น
การบริหารจัดการผ่านการร่วมมือของบุคคลหลายฝ่ายหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน 
ส่งเสริมในรูปแบบของเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนที่ดีตลอดจนนําวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ดีมาปรับใช้ในการดําเนินงานของสถาบัน และยังเน้นการทํางานเป็นทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพคณะกรรมการทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทํางานด้วยความทุ่มเท และยึด
หลักจริยธรรม คุณธรรม รู้รักสามัคคีในหมู่คณะมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกันยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน  ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรสถาบันการเงินชุมชน เน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกและการทํางานเป็นทีมเป็นสําคัญ เปิดโอกาสให้สมาชิกของสถาบันเข้ามามีส่วน
ร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ตลอดทั้งกระบวนการ จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการกําหนด
ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือก
ตัวแทนไปทําหน้าที่คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันได้จัดข้ึน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชา บวรโภคินกุล ได้ทํา
การวิจัยการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตําบลวังกรด 
อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถน้อย ทําให้ขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการให้สมาชิกกู้บางหมู่บ้านไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับขาดประสิทธิภาพในการใช้งาน รวมถึงการขาดสถานที่จัดต้ังกองทุนฯแบบถาวร 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อที่ว่า “มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการในกองทุน” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ 
พบว่า คณะกรรมการยังเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการกองทุนให้ประสบผลสําเร็จ และกลไกการ
มีส่วนร่วมเป็นกลไกที่ส่งผลให้การกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความย่ังยืนของกองทุน 
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 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ว่า “สมาชิกท่ีได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่ขอกู้” ให้เหตุผลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ พบว่า สร้างความเข้าใจให้
สมาชิกเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม สร้างจิตสํานึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 5.2.2 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ประสบการณ์ ตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ต่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ 1 ว่า กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศต่างกัน มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้
ว่า เพศของผู้บริหารกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไปตามที่ว่าด้วยเรื่องการบริหาร    
และการเป็นสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านทําให้มีแนวคิดในการบริหารกองทุนหมู่บ้านไปในทิศทาง
เดียวกันโดยการเพศของผู้บริหารไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการบริหาร ทําให้สามารถสรุปได้ดังน้ัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ (2559)  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาม  
หลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของเพศ ไม่แตกต่างกัน แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ควรมี
กระบวนการทํางานที่สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเข้าใจให้สมาชิกเห็นความสําคัญของการ
มีส่วนร่วม สร้างจิตสํานึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ 2 ว่า กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า รายได้ต่อเดือนของผู้บริหารกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป
ตามท่ีว่าด้วยเรื่องการบริหารและการเป็นสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านทําให้มีแนวคิดในการบริหาร
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กองทุนหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกันโดยการรายได้ต่อเดือนของผู้บริหารไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการ
บริหาร ทําให้สามารถสรุปได้ดังน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ (2559)        
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน  อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของรายได้ต่อเดือนไม่แตกต่างกัน ทํา
ให้จิตสํานึกให้สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีกระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ มีการจัดการและควบคุม
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 3. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ 3 ว่า กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีประสบการณ์ แตกต่าง
กัน มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอ
แก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตาม
หลักพรหมวิหารธรรม โดยรวมทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ประสบการณ์ในการทํางานของผู้บริหารกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่แตกต่างกัน
ออกไปตามท่ีว่าด้วยเรื่องการบริหารและการเป็นสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านทําให้มีแนวคิดในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกันโดยประสบการณ์ในการทํางานของผู้บริหารไม่ได้เป็น
ปัจจัยสําคัญในการบริหาร ทําให้สามารถสรุปได้ดังน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ        
วงค์สุวรรณ (2559)  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน  
อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของประสบการณ์
ในการทํางานไม่แตกต่างกัน แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ควรมีการสร้างจิตสํานึกให้
สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน มีกระบวนการทํางานตามวัตถุประสงค์ของภารกิจ มีการจัดการและควบคุมการใช้ 
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นลักษณะของการบริหารจัดการที่ดี 
 4. จากสมมติฐานของการวิจัยที่ 4 ว่า กลุ่มตัวอย่างนโยบายการบริหารของคณะ 
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี ที่มีตําแหน่งใน
กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกัน มีนโยบายการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหม
วิหารธรรมแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างนโยบายการบริหารของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน
ต่างกัน มีนโยบายการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม โดยรวม
ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า ตําแหน่ง
ในกองทุนหมู่บ้านของผู้บริหารกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไปตามท่ีว่าด้วยเร่ืองการ
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บริหารและการเป็นสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านทําให้มีแนวคิดในการบริหารกองทุนหมู่บ้านไปในทิศทาง
เดียวกันโดยตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านของผู้บริหารไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญในการบริหาร ทําให้สามารถ
สรุปได้ดังน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวรรณ วงค์สุวรรณ (2559)  การบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านตามหลักธรรมาภิบาลของกองทุนหมู่บ้านใน  อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า 
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนของตําแหน่งในกองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกัน แนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านฯ  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 กล่าวว่าผลการศึกษาวิจัยการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหม
วิหารธรรม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า 
ผู้บริหารของกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรม ที่ประกอบไปด้วย เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา ในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลัก
พรหมวิหารธรรม แสดงให้เห็นว่า กองทุนหมู่บ้านต้องมีการพัฒนาในด้านสถานที่ทํางาน อุปกรณ์ 
เครื่องมือ โปรแกรมสําเร็จรูปมีความเหมาะสมกับการบริหารงาน ต้องมีการบริหารจัดการสมาชิกใน
การชําระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียให้ตรงตามที่เวลากําหนด และต้องมีการกํากับดูแลสมาชิกที่ได้รับ
เงินกู้ให้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยเร่ือง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามหลักพรหมวิหารธรรม 
อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี” ตามท่ีได้นําเสนอมาน้ีมีบางประเด็นอาจไม่ได้นําเสนอโดยละเอียด ซึ่ง
เป็นประเด็นที่น่าศึกษาวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติชัดเจนย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญในประเด็นที่ควรวิจัยต่อไป ดังน้ี 
 1.  ควรศึกษาเรื่อง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” ในบริบทของพ้ืนที่อ่ืน   
 2.  ควรศึกษาเร่ือง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” ในบริบทของแนวคิด
และหลักธรรมในการดําเนินงานอย่างอ่ืนที่เหมาะสม 
 3.  ควรศึกษาวิเร่ือง “การบริหารของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” ในบริบทของสถาบัน
การเงินของชุมชมในด้านอ่ืน 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
เรื่อง “การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี” 
 

 

 เน่ืองด้วย ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทําแบบสอบถามฉบับน้ีขึ้น เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง       
การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการข้อมูลและการใช้งาน  

แบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีจํานวน 24 ข้อ ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ 
ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม จํานวน 20 ข้อ 
ข้อมูลทั้งหมดน้ีจะใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเท่าน้ัน และคําตอบของทุกท่านจะถูกเก็บไว้เป็น

ความลับ โดยไม่มีผลกระทบต่อท่านและผู้ใด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามหมด
ทุกข้อ ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านมากท่ีสุด  เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง จะทําให้งานวิจัยมีผลสรุปที่
น่าเช่ือถือตามความเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะนําผลของข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในงานวิจัยแล้ว ผลของการ
วิจัยจะเป็นการแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานศึกษาการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป  จึงนับได้ว่างานวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อท่าน และชุมชน 

การวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จด้วยดี  เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณในความ
ร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
 
 
                          นางสาววิลาสินี  ประกัน 
              นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                        สาขาวิชาการปกครอง 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

 เลขที่แบบวัดความคิดเหน็และประเมิน      
 

ID 
     1.  เพศ  sex 
              1. ชาย   2. หญิง       

                                         
  

2. รายได้ต่อเดือน   Stat 
 ไม่เกิน 10,000 บาท                ระหว่าง 10,000-20,000   บาท 

              ระหว่าง 20,001-30,000 บาท  30,000 บาท ขึ้นไป 
 

 

3. ประสบการณท์ํางาน   Stat 
             ไม่เกิน 2 ปี     ระหว่าง 2 -4 ปี   4 ปีขึ้นไป 
 

 

4. ตําแหน่งในกองทุนหมู่บา้น   Stat 

� ประธาน             �  รองประธาน         �  เลขานุการ            
              � เหรัญญิก            �  กรรมการ           
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ตอนท่ี  2  แบบสอบถามการประเมินผลการประเมินผลการบริหารกองทุนหมู่บ้านของ
คณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี
คําชี้แจง: รายการข้างล่างน้ีขอให้ประเมินการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลัก
พรหมวิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี การตอบให้ทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องตัวเลขที่
ตรงกับความจริงของท่านมากที่สุด 
 
      5 = มากที่สุด    4 = มาก    3 = ปานกลาง    2 = น้อย    1 = น้อยที่สุด 
ข้อ รายการประเมิน ระดับความคดิเห็น 

ประเมิน ด้านการวางแผนตามหลักพรหมวิหารธรรม  5 4 3 2 1 

1. วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านมีความชัดเจนในระดับใด      B1 

2. กองทุนหมู่บ้านมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาหมู่บ้านในระดับใด      B2 
3. กรรมการกองทุนหมู่ บ้านได้ใช้หลักพรหมวิหารธรรมในการ

แก้ปัญหาของชุมชุนในระดับใด 
     B3 

4. กองทุนหมู่บ้านสามารถช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้มากเพียงใด      B4 
5. คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน

ตามหลักพรหมวิหารธรรมในระดับใด 
     B5 

6. ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมีความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่านใน
ระดับใด 

     B6 

7. สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โปรแกรมสําเร็จรูปมีความ
เหมาะสมกับการบริหารงานในระดับใด 

     B7 

ประเมิน ด้านการดําเนินการตามข้ันตอนตามหลักพรหมวิหารธรรม 5 4 3 2 1  
B8 
B9 

8. การพิจารณาเงินกู้มียอดเงินเป็นไปตามระเบียบกองทุน      

9. การโอนเงินให้สมาชิกมีความถูกต้อง และตรงเวลาที่กําหนด      

10. จํานวนเงินมีมากเพียงพอสําหรับความต้องการชองสมาชิก      B10 

11. การติดตามผลการดําเนินการใช้เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์      B11 

12. สมาชิกชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียตรงตามเวลา      B12 

13. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่กําหนดไว้      B13 

 ประเมิน ด้านการตรวจสอบตามหลักพรหมวิหารธรรม 5 4 3 2 1  
B14 14. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้  ได้นําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้      
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15. ประชาชนท่ีได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น      B15 
16. มีกระบวนการ การเรียนรู้ร่วมกัน ภายในกองทุน ระหว่างกองทุน 

ส่วนราชการและส่วนเอกชน 
     B16 

17. มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานและ
การบริหารจัดการในกองทุน 

     B17 

18. สามารถสรุปผลแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบได้      B18 
19. ผลการประเมินผลส่งผลประชาชนมีเงินออมมากข้ึน      B19 
20. ผลการปฏิบัติงานทําให้มีประสิทธิภาพต่อหมู่บ้าน      B20 

รวม       
 
ตอนท่ี  3  ข้อเสนอแนะ  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคณุทกุท่านที่ให้ความร่วมมือ 

นางสาววิลาสนิี  ประกัน 
ผู้สอบถาม 



ภาคผนวก ช 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง “การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  

อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี” 
 

 

 เน่ืองด้วย ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับน้ีขึ้น เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์หัวข้อ
เรื่อง การบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม  อําเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการข้อมูลและการใช้งาน  

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด มีจํานวน 4 ข้อ ที่ประกอบไปด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ ปัญหา 
สาเหตุ ของการบริหารกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการตามหลักพรหมวิหารธรรม อําเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

 ข้อมูลทั้งหมดน้ีจะใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเท่าน้ัน และคําตอบของทุกท่านจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับ โดยไม่มีผลกระทบต่อท่านและผู้ใด จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านตอบแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกข้อ ตามความรู้ ความเข้าใจของท่านมากท่ีสุด  เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง จะทําให้งานวิจัยมีผลสรุปที่
น่าเช่ือถือตามความเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะนําผลของข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในงานวิจัยแล้ว ผลของการ
วิจัยจะเป็นการแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานศึกษาการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป  จึงนับได้ว่างานวิจัยคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อท่าน และชุมชน 

 การวิจัยคร้ังน้ีจะสําเร็จด้วยดี  เพราะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณใน
ความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 
 
                       นางสาววิลาสินี  ประกัน 
              นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
                        สาขาวิชาการปกครอง 
       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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1. ด้านการวางแผนตามหลกัพรหมวิหารธรรม ปัญหาและสาเหตุในการบริหารกองทุนหมู่บา้นคือ
อะไร?    มีอะไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

2. ด้านการดําเนนิงานตามหลักพรหมวิหารธรรม การกําหนดและวางกรอบการดําเนนิงาน เปน็
เช่นไร? อย่างไรบ้าง? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

3. ด้านการประเมินผลตามหลักพรหมวิหารธรรม ในการหาแนวทางเพือ่พัฒนาและบริหารงาน
กองทุนหมู่บ้าน เปน็อย่างไร? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาและนําไปพัฒนา ตามหลักของพรหมวิหารธรรม อย่างไร
บ้าง? อะไรบ้าง ? 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
นางสาววิลาสินี  ประกัน 

ผู้สัมภาษณ ์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์

1. นายสุรภรณ์  โสอุบล 

  ตําแหน่ง 
วันที่สัมภาษณ์ 

ประธานเครือข่าย 
3 มิถุนายน 2562 

2. นายประเสริญ  บุตรดี 
  ตําแหน่ง 

วันที่สัมภาษณ์ 
รองประธานเครือข่าย 
5 มิถุนายน 2562 

3. นายสมจิตต์  ประชุมพันธ์ 
  ตําแหน่ง 

วันที่สัมภาษณ์ 
เลขานุการเครือข่าย  
7 มิถุนายน 2562 

4. นายสมพงษ์  ธรรมวิเศษ 
  ตําแหน่ง 

วันที่สัมภาษณ์ 
เหรัญญิกเครือข่าย 
9 มิถุนายน 2562 

5. นายประมาณ  ยาดี 
   ตําแหน่ง 

วันที่สัมภาษณ์ 
กรรมการเครือข่าย 
11 มิถุนายน 2562 
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ภาคผนวก ฌ 
ภาพถ่ายบุคคลผู้ให้สัมภาษณ ์

  



 

 

 

 

 

ตํา

 

นายสุรภรณ์

าแหน่ง ประธา

3 มิถุนายน

์  โสอุบล 

านเครือข่าย 

น 2562 
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ตําแ

 

นายประเสริฐ

แหน่ง รองประ

5 มิถุนายน

 

ฐ  บุตรดี 

ะธานเครือข่าย

น 2562 

ย 
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นา

ตําแ

 

ายสมจิตต์  ป

แหน่ง เลขานุก

7 มิถุนายน

 

ประชุมพันธ ์

การเครือข่าย 

น 2562 
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น

ตํา

 

นายสมพงษ์  

แหน่ง เหรัญญ

9 มิถุนายน

 

 ธรรมวิเศษ 

ญิกเครือข่าย 

น 2562 
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ตํา

นายประมา

แหน่ง กรรมก

11 มิถุนายน

 

ณ  ยาดี 

การเครือข่าย 

น 2562 
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น

ตํา

 

นายสมพงษ์  

แหน่ง เหรัญญ

9 มิถุนายน

 

 

 

 

 ธรรมวิเศษ 

ญิกเครือข่าย 

น 2562 
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นา

ตําแ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ายสมจิตต์  ป

แหน่ง เลขานุก

7 มิถุนายน

 

ประชุมพันธ ์

การเครือข่าย 

น 2562 
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ตํา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประมา

แหน่ง กรรมก

11 มิถุนายน

 

ณ  ยาดี 

การเครือข่าย 

น 2562 
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ตําแ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ

แหน่ง รองประ

5 มิถุนายน

 

ฐ  บุตรดี 

ะธานเครือข่าย

น 2562 

ย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ สกุล  :   นางสาววิลาสินี   ประกัน 
วัน เดือน ปเีกิด :   วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2517 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน :   36 หมู่ที ่ 9 ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   
   30130 
ที่อยู่ปัจจุบัน :   36 หมู่ที ่3 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  18110 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2536 :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)   
                                     โรงเรียนพณิชยการปากช่อง  อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2539  :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (การบัญชี)   
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี            

       พ.ศ. 2541  :   ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
หน้าท่ีการงาน   
  :   ค้าขาย 
  :   36  หมูท่ี่  3  ตําบลตาลเดี่ยว  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี   
   18110 
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