
 
วารสารวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – กุมภาพันธ ์2564)                                                                                   

   91 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน
ชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

FACTORS AFFECTING ATTITUDE OF VILLAGE AND COMMUNITY FUND 
MANAGEMENT FOR PROCEEDING TO COMMUNITY FINANCIAL INSTITUTION IN 

NONG WUA SO DISTRICT, UDON THANI PROVINCE   
ธีรวัฒน์ หินแก้ว1  

1คณะบรหิารธรุกิจ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
Theerawat Hinkaew1  

1Faculty of Business Administration, Pitchayabundit College  
 (Received: August 23, 2020; Revised: October 19, 2020; Accepted: November 3, 2020) 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และเพ่ือศึกษา
ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้าน ประชากร จ านวน 985 คน และกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 276 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.14) เรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (�̅�=4.40) ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและ
ให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย (�̅�=4.25) ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน 
(�̅�=4.20) และด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ (�̅�=3.70) 
 

ค าส าคัญ: สถาบันการเงินชุมชน,กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, การส่งเสริมอาชีพ, การพ่ึงพาตนเอง  
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study factors affecting attitude of 
village and community fund management for proceeding to community financial 
institution in Nong Wua So District, Udon Thani Province and to study problems and 
suggestions of village and community fund management for proceeding to 
community financial institution in Nong Wua So District Udon Thani. The populations 
of the study were 985 people and 276 has been selected to be a sample group. The  
samples were 276 participants who were classified according to their roles and 
educational backgrounds. The research tool was Likert’s five rating scales questionnaire. 
Data were analyzed by using frequency, percentage, and standard deviation. The 
result revealed that factors affecting attitude of village and community fund 
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management for proceeding to community financial institution in Nong Wua So District, 
Udon Thani Province in overall aspect at high level (�̅�=4.14) and was subsequently 
arranged from higher to lower level as shown next. Sustainable self-reliance aspect 
(�̅�=4.40), expanding opportunities to access and provide financial service to low 
income people aspect (�̅�=4.25), diversity of financial service to communities aspect 
(�̅�=4.20) and career promotion policy (�̅�=3.70)    
   
Keywords: Community Financial Institution, Village And Urban Community Fund,  

Career Promotion, Sustainable Self-Development 
 
บทน า   
 รัฐบาลในปีพุทธศักราช 2544 น าโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรี  ได้อนุมัติ
เงินทุนให้หมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทในโครงการกองทุนหมู่บ้าน ส าหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้ประชาชนได้น าไปลงทุนสร้างอาชีพหรือขยายกิจการเพ่ิมเติมจากเดิมและได้
อยู่กับครอบครัว เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย ให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติโดยให้
จัดตั้งและคัดเลือกบุคคลภายในหมู่บ้านของตนเองขึ้นมาเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือเข้ามา
บริหารจัดการและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารทุก 2 ปี ตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นการสร้างพ้ืนฐานของการรู้จักคิดเป็น ท าเป็น ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่จะพ่ึงพาตนเองในสังคมของชุมชนท าให้สังคมระดับล่างมีความเข้มแข็ง และ
มีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับส านักนายก 
รัฐมนตรี ที่กล่าวว่า การก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดแหล่งเงินหมุนเวียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและวิสาหกิจชุมชนเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง โดยช่วยกันเป็น
ผู้ก าหนดอนาคตมีการจัดการและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน เอกชนและส่วนราชการ เป็นการ
เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาส ส่วนกระบวนการที่จะช่วยให้กองทุนหมู่บ้านประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย ความพร้อมของประชาชนในหมู่บ้าน ประสบการณ์ในการบริหารจั ดการ
ของสังคม ส่วนราชการจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ ด้านวิธีการปฏิบัติ และประสานงาน
ก ากับดูแลอยู่ภายนอก โดยมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือชี้วัดผลของประสิทธิภาพ
กองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพึ่งพาตนเอง  
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (พระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2547) ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถ
พัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและพัฒนาที่มุ่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการ 
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ความหมายสถาบันการเงินชุมชน 
หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้บริการทาง
การเงนิที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการ
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ทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไป ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ มาตรฐานและรูปแบบ ซึ่ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดวัตถุประสงค์ เสริมสร้างวินัยทางการเงิน 
และให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน แหล่งเก็บออมเงินที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีผลตอบแทนที่
เหมาะสมแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดับบุคคล สังคม ฯลฯ 
ต่อไป จากนโยบายภาครัฐกองทุนหมู่บ้านถือก าเนิดในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สู่นโยบาย
กองทุนหมู่บ้านสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปีพุทธศักราช 2552 ได้จัดสรรเงินทุนให้กับกองทุน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท รวมได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล กองทุนละ 2 ล้านบาท เพ่ือ
น าไปต่อยอดและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และส าหรับนโยบายกองทุนหมู่บ้านนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2544 ยังด าเนินนโยบายจวบจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ไดด้ าเนินตามนโยบายภาครัฐครบ 19 ปีเต็ม  
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีส่วนส าคัญในการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
มั่นคง และมีความจ าเป็นเร่งด่วน กองทุนหมู่บ้านได้เงินจากการที่รัฐบาลจัดสรรให้กองทุนรวมกองทุน
ละสองล้านบาท เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดีรูปแบบของกองทุนหมู่บ้านยังเป็นรูปแบบกองทุนหมู่บ้านแบบสไตล์เดิม และ
นโยบายกองทุนหมู่บ้านยังได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ระบุว่า การ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็นโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
และมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงข้ึนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาระบบ
และกลไกตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่นและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ (ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  
 ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีส่วนส าคัญอย่างมาก เพราะว่าทัศนคติในทางที่
บวกย่อมส่งผลต่อการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน เพ่ือก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินที่มีคุณภาพได้โดยการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้นสถาบันการเงินมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
หมู่บ้าน การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นสถาบันการเงินชุมชนของอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือยกระดับการพัฒนาและพัฒนาระบบการเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจรากหญ้า จากกองทุนหมู่บ้านที่
มีความพร้อมสู่การเป็นธนาคารหมู่บ้านที่ให้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืน แหล่งเงินทุน
กล่าวคือสถาบันการเงินชุมชน ต้องพัฒนาประชาชนในพ้ืนที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือระดับการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ 
กล่าวคือ ระดับการศึกษาของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป ระดับการศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนากองทุน
หมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน
นั้นศึกษา 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ด้านความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองอย่างยั่งยืน ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน และด้านการขยายโอกาส
การเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันทางการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดในการวิจัย (ประไพ จุ้ยอ่วม, 2551)  ดังภาพที่ 1  

 
       ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

ระดับการศึกษา  
1. ประถมศึกษา 
2. มัธยมศึกษา  
3. สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป 

 
 
 

  

ทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้าน 4 ด้าน 
แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
1. ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ 
2. ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน  
กลุ่มสถาบันการเงิน 
3. ด้านความหลากหลายของบริการทาง
การเงินแก่ชุมชน 
4. ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและ
ให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือพัฒนาสู่
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีขั้นตอนในการด าเนินการ
วิจัย ดังนี้ 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 4) วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล (สุกานดา ผิวอ่อนดี, อุษณีย์ เส็งพาณิช 
และ ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ, 2558) 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 985 คน จากกองทุนหมู่บ้าน 78 กองทุน ประกอบไปด้วย 
8 ต าบล ดังนี้ ต าบลหมากหญ้า จ านวน 10 หมู่บ้าน ต าบลหนองอ้อ จ านวน 11 หมู่บ้าน ต าบลอูบมุง 
จ านวน 10 หมู่บ้าน ต าบลกุดหมากไฟ จ านวน 11 หมู่บ้าน ต าบลน้ าพ่น จ านวน 9 หมู่บ้าน ต าบล
หนองบัวบาน จ านวน 9 หมู่บ้าน ต าบลโนนหวาย จ านวน 10 หมู่บ้าน และต าบลหนองวัวซอ จ านวน 
8 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี ได้มาโดยการค านวณจากสูตรของ Krejcie and Morgan ที่ขนาดความเชื่อมั่น 95%  
และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) โดยล าดับ
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ านวนประชากรด้วยวิธีการ
ค านวณโดยใช้สูตรของ Krejcie and Morgan ด้วยความเชื่อมั่น 95% ที่มีความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 276 คน ขั้นที่ 2 ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละต าบลตามสัดส่วนได้
จ านวนตัวอย่างในแต่ละต าบล  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ใช้ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ประกอบไป
ด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นเป็นส ารวจ (Check 
List) ตอนที่ 2 ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านนโยบายในการส่งเสริม
อาชีพ ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงิน
แก่ชุมชน และด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ (Likert) และตอนที่ 3 เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน  
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงิน
ชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 2) ก าหนดค านิยามศัพท์เฉพาะ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายในการ
ส่งเสริมอาชีพ ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้านความหลากหลายของบริการทาง
การเงินแก่ชุมชน และด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย  3) 
สร้างข้อค าถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องกับทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 4) น าแบบ 
สอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 5) ด าเนินการแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนหมู่บ้านจ านวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จ านวน 2 คน 6) น าแบบ 
สอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป 7) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลอง 
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(Try out) กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลหนองขอนกว้าง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิธีการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 8) ปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามผู้เชี่ยวชาญแนะน าแล้ว จัดพิมพ์และน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
 
 3. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และเก็บคืนแบบสอบถามด้วยตนเอง   
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของแบบสอบถาม จ านวน 276 
ฉบับ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยใช้หนังสือของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557) เป็นคู่มือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใช้คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และ
ค่าร้อยละ Percentage 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อ
การจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
เพ่ือใช้ในการแปลผลแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553) ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง 
ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 
3.50-4.49 หมายถึง ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึงทัศนคติที่เห็นด้วยกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินระดับน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ทัศนคติที่เห็นด้วยกับการ
จัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินระดับน้อยที่สุด ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุน
หมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
แจกแจงความถี่ และพรรณนาความแบบลงข้อสรุป 
 

ผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเปิดตาราง
ของ Krejcie & Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) และใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ดังนี้ 1) ต าบล
หมากหญ้า ประชากร จ านวน 142 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน 2) ต าบลหนองอ้อ ประชากร 
114 คน กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 3) ต าบลอูบมุง ประชากร 120 คน กลุ่มตัวอย่าง 33 คน 4) ต าบลกุด
หมากไฟ ประชากร 130 คน กลุ่มตัวอย่าง 38 คน 5) ต าบลน้ าพ่น ประชากร 150 คน กลุ่มตัวอย่าง 
48 คน 6) ต าบลหนองบัวบาน ประชากร 134 คน กลุ่มตัวอย่าง 40 คน 7) ต าบลโนนหวาย 
ประชากร 105 คน กลุ่มตัวอย่าง 25 คน  และ 8) ต าบลหนองวัวซอ ประชากร 90 คน กลุ่มตัวอย่าง 
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18 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จ านวน 985 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 276 คน ประชากร 
ได้แก ่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ านวนทั้งสิ้น 
985 คน มีการศึกษา จ าแนกตามพ้ืนที่ได้ ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จ านวน 785 คน ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 171 คน และระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา ขึ้นไป จ านวน 29 คน     
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี จ านวนทั้งสิ้น 276 คน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 220 คน มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 48 คน และมีการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป จ านวน 8 คน ได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random Sampling) และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางของ  Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.70) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ กองทุนได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในการประกอบอาชีพ (�̅�=4.60) กองทุนได้มี
การส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกด้วยการหาปัจจัยในการผลิตมาสนับสนุน  (�̅�=4.49) 
กองทุนได้มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกอย่างชัดเจน (�̅�=4.20) กองทุนได้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพอยู่เป็นประจ า (�̅�=4.20) กองทุนได้จัดหาตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก (�̅�=4.20) 
กองทุนได้มีการติดตามผลการน าเงินทุนไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ (�̅�=4.00) กองทุนได้มีการ
สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ (�̅�=3.80) กองทุนได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนา
อาชีพ (�̅�=3.80) ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ (�̅�=3.80) กองทุนได้มีการ
สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกที่รวมเป็นกลุ่มอาชีพ (�̅�=3.20) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้าน
นโยบายในการส่งเสริมอาชีพ 

 
 

ด้านที่ 1 
โดยรวม 
n=276 แปลผล 

ทัศนคติด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ  �̅� S.D. 

กองทุนได้ให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มของสมาชิกในการ
ประกอบอาชีพ 

4.60 0.49 มากที่สุด 

กองทุนได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกด้วย
การหาปัจจัยในการผลิตมาสนับสนุน 

4.49 0.49 มาก 

กองทุนได้มีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพของสมาชิกอย่าง
ชัดเจน 

4.20 0.40 มาก 

กองทุนได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอยู่เป็นประจ า 4.20 0.40 มาก 
กองทุนได้จัดหาตลาดเพื่อจ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิก 4.20 1.16 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ด้านที่ 1 
โดยรวม 
n=276 

แปลผล 

กองทุนได้มีการติดตามผลการน าเงินทุนไปใช้ให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ 

4.00 0.63 มาก 
 

กองทุนได้มีการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  3.80 0.40 มาก 
กองทุนได้มีกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิกในการพัฒนาอาชีพ  3.80 0.40 มาก 
ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ได้น าเงินไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3.80 0.75 มาก 
กองทุนได้มีการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกที่รวมเป็น
กลุ่มอาชีพ  

3.20 0.40 ปานกลาง 

รวมค่าเฉลี่ย 3.70 0.40 มาก 
 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40) เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ กองทุนได้มีจ านวนเงินทุนส ารองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (�̅� = 4.80) ใน
ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสมาชิกกองทุนมีเพ่ิมข้ึน (�̅� = 4.49) ในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีเงิน
หุ้นจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน (�̅� = 4.20) กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่ (�̅� = 4.20) ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนท่านมีปริมาณเงินเพียงพอต่อการให้สมาชิกกู้ยืม (�̅� = 4.01) ในช่วงระยะหนึ่งปี
ที่ผ่านมากองทุนมีเงินฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น (�̅� = 4.00) เงินทุนส ารองของกองทุนมีเพียงพอต่อการ
บริหาร (�̅� = 4.00) กองทุนมีหนี้ค้างเกินก าหนดระยะเวลาจ านวนมาก (�̅� = 3.62) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน 
กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้าน
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 
 

ด้านที่ 2 
โดยรวม 
n=276 แปลผล 

ทัศนคติด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน  �̅� S.D. 
กองทุนได้มีจ านวนเงินทุนส ารองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 4.80 0.40 มากที่สุด 
ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสมาชิกกองทุนมีเพ่ิมข้ึน 4.49 0.49 มาก 
ในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีเงินหุ้นจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน  4.20 0.40 มาก 
กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่ 4.20 0.40 มาก 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีปริมาณเงินเพียงพอต่อการ
ให้สมาชิกกู้ยืม 

4.01 0.08 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ด้านที่ 2 
โดยรวม 
n=276 

แปลผล 

ในช่วงระยะหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนมีเงินฝากจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 4.00 0.63 มาก 
เงินทุนส ารองของกองทุนมีเพียงพอต่อการบริหาร 4.00 0.63 มาก 
กองทุน 
มีหนี้ค้างเกินก าหนดระยะเวลาจ านวนมาก 

3.62 0.80 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.40 0.48 มาก 
  
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20) 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้มีการเพ่ิมประเภทของ
เงินกู้ (�̅� = 4.80) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้มีการเพิ่มประเภทของบริการให้มีมากขึ้น 
(�̅� = 4.40) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้มีการเพ่ิมประเภทเงินฝาก (�̅� = 4.00) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้เพ่ิมทางเลือกระยะเวลาในการผ่อนช าระเงินกู้  (�̅� = 3.61) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน

กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้าน
ความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน 

 

ด้านที่ 3 
โดยรวม 
n=276 แปลผล 

ทัศนคติด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน �̅� S.D. 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้มีการเพ่ิมประเภทของ
เงินกู้ 

4.80 0.40 มากที่สุด 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้มีการเพ่ิมประเภทของ
บริการให้มีมากข้ึน 

4.40 0.49 มาก 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุน 
ได้มีการเพิ่มประเภทเงินฝาก 

4.00 0.63 มาก 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากองทุนได้เพ่ิมทางเลือกระยะเวลา
ในการผ่อนช าระเงินกู้ 

3.61 0.80 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.20 0.40 มาก 
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 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.25) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กองทุนได้ให้โอกาสในการกู้ยืมแก่สมาชิกที่มีรายได้
น้อยมากขึ้น (�̅� = 4.80) ผู้ที่มีรายได้น้อยในหมู่บ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ิมขึ้น (�̅� = 4.20) 
กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่จากผู้ที่มีรายได้น้อย (�̅� = 4.01) สมาชิกกองทุนผู้ที่มีรายได้น้อยมี
จ านวนมาก (�̅� = 4.00) ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน

กองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้าน
การขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 

 

ด้านที่ 4 
โดยรวม 
n=276 

แปลผล 
ทัศนคติด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการ
เงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 

�̅� S.D. 

กองทุนได้ให้โอกาสในการกู้ยืมแก่สมาชิกที่มีรายได้น้อยมากข้ึน 4.80 0.40 มากที่สุด 
ผู้ที่มีรายได้น้อยในหมู่บ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ิมขึ้น 4.20 0.40 มาก 
กองทุนได้มีการแสวงหาสมาชิกใหม่จากผู้ที่มีรายได้น้อย 4.01 0.63 มาก 
สมาชิกกองทุนผู้ที่มีรายได้น้อยมีจ านวนมาก 4.00 0.63 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.25 0.45 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4 ด้าน 4.14 0.36 มาก 

  
  ผลการศึกษา ภาพรวมของการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา ขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 4.14) เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
(�̅� = 4.40) ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย  (�̅� = 4.25) 
ด้านความหลากหลายของบริการทางการเงินแก่ชุมชน (�̅� = 4.20) และด้านนโยบายในการส่งเสริม
อาชีพ (�̅� = 3.70)  
 2. สรุปผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือพัฒนา
สู่สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุป
ใจความส าคัญแล้วน าความคิดเห็นต่างๆ สรุปออกมาเป็นค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ดังนี้  
  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ตอบค าถามค่าความถี่อยู่ที่ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 27.54 ไม่ตอบค าถาม ค่าความถี่อยู่ที่ 
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จ านวน 200 คน คิดเห็นร้อยละ 72.46 มีความคิดเห็น ดังนี้ 1) ควรเพ่ิมเงินทุนให้เพียงพอส าหรับการ
ลงทุน 2) ควรไปศึกษากองทุนอ่ืนที่ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน 3) องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การเงินการธนาคารไม่เพียงพอ 4) เงินทุนยังมีน้อย รัฐควรสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน 5) ปัญหา
เกี่ยวกับหลักการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและหลักการบัญชีของสถาบันการเงินชุมชน 6) รายได้น้อย 
ไม่พอกิน ไม่สอดคล้อง รายได้แต่ละเดือนน้อย ไม่พอจ่ายเงินที่กู้มาจะน าไปลงทุนก็ไม่ได้เพราะเป็นเม็ด
เงินที่น้อยไป แต่มีข้อดีคือมีเงินซื้อกินไปวันๆ 7) ท างานก่อสร้าง รายได้น้อย 8) เงินที่ให้สมาชิกกู้ไปนั้น
น้อยไป ไม่สามารถท าทุนได้เลย 9) ผลก าไรที่ได้มาจะท าให้กองทุนมีความมั่นคงต่อไป  
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ควรปรับลดดอกเบี้ยลงอีก ขยายเวลาช าระหนี้จากระยะเวลา 
1 ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 2) ควรมีการอบรมเกี่ยวกับการเงิน เช่น การออมเงิน การส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น 
เพ่ือผลประโยชน์ของชุมชน และความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น 3) ควรมีเงินทุนเพ่ิมมากขึ้นส าหรับ    
กูย้ืมเป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน 4) ระยะเวลาในการช าระหนี้สั้นไป ไม่สามารถน าไปลงทุนได้ แม้
น าไปลงทุนก็ยังไม่ได้รับดอกผลเลย ก็ถึงเวลาใช้หนี้แล้ว 5) การท างานเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านนี้ ควรมี
กฎระเบียบที่ชัดเจน มีความยุติธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์และสุจริต 6) กองทุน
หมู่บ้านมีประโยชน์สูงมาก เพราะให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในครอบครัว 7) การได้เป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนคงจะดีมากเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  
อภิปรายผล 
 ผลของการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาสู่สถาบัน
การเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสูงกว่ามัธยมศึกษา ขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.14) 
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน (�̅� = 4.40) ด้านการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย (�̅� = 4.25) ด้านความหลากหลาย
ของบริการทางการเงินแก่ชุมชน (�̅� = 4.20) และด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ (�̅� = 3.70) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จินตกานต์ แสงอ่อน (2554) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลสร้างนกทาอ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารจัดการ 
รองลงมาคือด้านการมีวินัยทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมและด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารตามล าดับ  
และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลสร้างนกทา อ าเภอ
เมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวมพบว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลสร้างนกทา อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกานดา ผิวอ่อนดี, อุษณีย์ เส็งพาณิช และ ธัมมะทินนา 
ศรีสุพรรณ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการบริการจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการกองทุน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลท่าหมื่นราม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านนิติธรรม 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านคุณธรรม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความคุ้มค่า และด้านความโปร่งใส 
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ในเขตต าบลท่าหมื่นราม อ าเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี พบว่า มีการเสนอแนะในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด 
รองลงมา คือ ด้านความโปร่งใส ด้านคุณธรรม ด้านความคุ้มค่า ด้านนิติธรรมและด้านการมีส่วนร่วม 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วเห็นว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดให้มีการอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้   
  ผลจากการวิจัยด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีค่า �̅� = 4.40 และ 
S.D. = 0.20 ซึ่งภาพรวมด้านนี้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้าน และด้านนี้เรื่องที่ว่าด้วย กองทุนได้มีจ านวน
เงินทุนส ารองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด �̅� = 4.80 และ S.D.=0.40 ดังนั้น จึงเสนอแนะให้
กองทุนหมู่บ้านน าไปใช้ประโยชน์กล่าวคือ ทุนส ารองมีมากพอหรือทุนส ารองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ควรน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น น าทุนไปพัฒนาบุคลากรของกองทุน น าทุนไปพัฒนาอาชีพของ
สมาชิกกองทุน น าทุนไปพัฒนาด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์กองทุน เป็นต้น  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป   
  ส าหรับด้านนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยกว่าทุกด้าน  �̅� = 3.70 และ 
S.D. = 0.40 และด้านนี้ เรื่องที่ว่าด้วย กองทุนได้มีการสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกท่ีรวมเป็นกลุ่ม
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ �̅� = 3.20 และ S.D. = 0.40 อยู่ในระดับปานกลาง จึงเป็นเหตุสมควร
ให้ต้องเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป และในครั้งต่อไปควรท าวิจัยเรื่อง 1) การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ และ 3) การสร้างเครือข่าย
ให้กับทางกลุ่มอาชีพ เป็นต้น  
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