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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต  และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ งานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ใช้
วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี และมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ตลอดจนใช้การสัมภาษณ์ในส่วน
ของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีการสัมภาษณ์ตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้านทับซุง คือ 1) ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
ทับซุงมีการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 2) ด้านการอนุมัติ
เงินกู้ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงพิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินของสมาชิก
เสร็จทันตามระยะเวลาและสมาชิกเกิดความพอใจ 3) การติดตามเร่งรัดหนี้สิน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุงส่วนใหญ่ช าระเงินคืนตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีคณะกรรมการฯ ท าหน้าที่
ติดตามอย่างเคร่งครัด และ4) การส่งเสริมการออมทรัพย์และการพัฒนาอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตช่วยส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่บ้านโดยการรับสมัครสมาชิกเพิ่มเพื่อให้มีการระดมเงิน
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ABSTRACT 

 
The objectives of this study were to study the efficiency of the 

management for production saving group and delineate factors affecting toward such 
managing including development the management for production saving group at 
Thub-Sung, Tha-maka , Kanchana-buri province, Thailand. Mixed methods, both 
quantitative and qualitative research methods, were used in conducting the study. 
All member of the production saving group was the population of the study. 
Questionnaire was a tool for data collection in quantitative research method. The 
research used descriptive statistics for analyzing the data. In terms of qualitative 
methods, sixteen committee representatives were the key informants in in-depth 
interview. 

The result of the study shows that there are four aspects of managerial 
efficiency for Ban Thub Sung’s Production Saving Group. First, the savings group for 
the production has its goals and work plans completed on time.  Second,  the 
Savings Committee has approved the member's loan requests in time as scheduled 
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in regulations/guidelines, and the members are satisfied. Third, any debt follow-up 
has been strictly implemented and the debt were repaid on time. Finally, the 
Production Savings Group promotes savings in the village by recruiting additional 
members to raise more money, and to assist members, especially those with less 
financial opportunities, in their career development. 
 
 
Keywords: efficiency/management/production saving group 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หัวข้อวิจยั 

 
1.1.1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจส าคัญในการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชนและการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได้โดยในส่วนของการส่งเสริมและ

พัฒนาทุนกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบท รวมตัวกันระดมเงิน

ออมเพ่ือจัดต้ัง กองทุนของชุมชนในรูป “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

ด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยามเดือดร้อน จ าเป็นโดยการบริหารจัดการของสมาชิกและ

ช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชน 

 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2517 ที่ต าบลขัวมุง 

อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้

ปรัชญา “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคน”เพื่อให้เกิดการพัฒนา คุณธรรม 5 

ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจใน

หมู่สมาชิก 

 บ้านทับซุงเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันมีเงินสัจจะ

สะสม 763,424 บาท มีคณะกรรมการ 11 คน และมีสมาชิก 132 คน มีผลประเมินการพัฒนาของ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอยู่ในระดับ 1 หมายความว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ควรได้รับการแก้ไข

ปรับปรุง ซึ่งผลการประเมินระดับการพัฒนาบ่งชี้ถึงระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต และแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ทีส่งผลต่อความส าเร็จและความ

ล้มเหลวของการด าเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้แก่ การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการและสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
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ตารางที่ 1.1 แสดงผลระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง ประจ าปี 25591  

 
 

จากตารางข้างต้น ระดับผลการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง                
อยู่ในระดับ 1 หมายความว่า เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่ควรได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้จ าเป็นต้องมี                
การวางแผนพัฒนาคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง  ให้มีขีดความสามารถ                   
ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยที่สุดให้ผ่านเกณฑ์การตรวจสุขภาพ
ทางการเงินและการประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์อยู่ในระดับด ี

ดังนั้นจากการที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง มีผลการพัฒนาอยู่ในระดับที่
ควรได้รับการปรับปรุง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการหรือไม่ และมีแนวทางใดที่สามารถพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                        
บ้านทับซุง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์อื่นๆเพื่อให้ มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไปได้ 

  

                                           
1 กรมการพัฒนาชุมชน, “แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง”,  

ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน,์                                         
http://203.114.112.233/CDDCENTER (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
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1.2 ค าถามวิจยั 
 

1.2.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 
1.2.2 มีแนวทางใดบ้างที่สามารถพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.3 วัตถุประสงคใ์นการศึกษาวิจัย 
 

  1.3.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

  1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต               
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับจากงานวิจยั 
 

1.4.1 เพื่อน าแนวทางที่ได้มาพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต               
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.4.2 เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดี 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบล
หวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาจากเอกสารรายงานการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผล ิตบ้านทับซุง 

1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที ่

หน่วยวิ เคราะห์ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านทับซุง                               
ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
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1.5.3 ขอบเขตด้านประชากร 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม ผู้วิจัยศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลประเภทแบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
เพื่อใช้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ SPSS และเก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.6.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชนเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วน ามาสะสมทีละเล็กละน้อย                    
เป็นประจ าสม่ าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจ าเป็นเดือดร้อน
กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพ่ือสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว 

1.6.2 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การด าเนินงาน                       
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึ่งมาจากสมาชิก และ                   
ท าเพื่อสมาชิก ดังนั้น กิจกรรมต่างๆจะต้องเป็นไปตามแนวคิดหลักการของกลุ่มออมทรัพย์                      
เพื่อการผลิตที่เกิดจากความต้องการของสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก การบริหารจัดการ               
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการท างานรูปแบบคณะกรรมการโดยสมาชิกเลือกตัวแทน                  
เข้ามาบริหารกลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการจะมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานของกลุ่ม ได้แก่ พิจารณา                    
ค าร้องขอกู้เงินของสมาชิก,ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์,เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้
กรณีสมาชิกผิดสัญญา และช่วยเหลือให้ค าแนะน าสมาชิก เป็นต้น และสมาชิกร่วมกันก าหนด      
ระเบียบข้อบังคับร่วมตรวจสอบการด าเนินการและจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

1.6.3 การตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การตรวจ
สุขภาพทางการเงินเพื่อเจาะลึกสุขภาพทางการเงิน ค้นหาปัจจัยเสี่ยง และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ                       
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน
ด้วยวิธีการตรวจระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชีและระเบียบ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น                     
แก่สมาชิกและชุมชน 

1.6.4 การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง เป็นเกณฑ์ที่ใช้
ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ประเมินว่ามีผลในภาพรวมอยู่ในระดับใด 
เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้มีการวางแผนการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นการศึกษา                    
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
บทความทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
2.1.1 ความหมายประสิทธิภาพ                                                                                                
2.1.2 แนวคิดประสิทธิภาพ 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
2.2.1 ความหมายการบริหารจัดการ  
2.2.2 แนวคิดการบริหารจัดการ  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
2.3.1 ความเป็นมา  
2.3.2 หลักการด าเนินงาน  
2.3.3 วัตถุประสงค์การด าเนินงาน  
2.3.4 เงินทุน  
2.3.5 สมาชิก  
2.3.6 คณะกรรมการ  
2.3.7 การบริหารจัดการ  
2.3.8 กิจกรรม  
2.3.9 แนวทางการพัฒนา  
2.3.10 คุณธรรม5ประการ  

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความหมายประสิทธภิาพ 
ในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้ัน โดยทั่วไปแลว้ส่วนใหญ่มักจะกล่าวถึง ผล

การปฏิบัตงิาน คือ เมื่อมผีลการปฏิบัติงานที่ดี ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานสูง และถ้าผลการ
ปฏิบัติงานไม่ดีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการท างานต่ า ซึ่งความหมายโดยตรงของประสิทธิภาพน้ันได้มี
ผู้ให้ความหมายต่างๆ ไว้ดังนี้ 

ไซม่อน1 ได้กล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึงสัดส่วนระหว่าง

การลงทุนลงแรงไปเพื่อท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับผลที่ได้รับจากการลงทุน (a ratio between input and 

output) ซึ่งหมายถึงระหว่างความพยายามกับผลลัพธ์ หรือระหว่างรายรับกับรายจ่าย โดยเห็นว่า

ในทางสังคมศาสตร์ไม่สามารถจะวัดประสิทธิภาพสมบูรณ์ (Ansolute Efficiency) ได้แต่จะต้องวัด

ประสิทธิภาพในเชิงเปรียบเทียบ ( Relative efficiency) 

ดังนั้น ประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การด าเนินงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามเปูาหมาย

ของงาน โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของงาน  

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
จอห์น ดี.มิลเล็ท2  กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความ

พึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานมีฐาน
คติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นทุกคนได้รับ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันใน
การให้บริการแบบเดียวกัน 

                                           
1เพ็ญโสภา  ปุณโณฑก ,“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ต าบลปุาแงะ อ าเภอปุาแดด จังหวัดเชียงราย,” (วิทยานิพนธ์ธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2551). 

2 พระธวัชชัย จารุธัมโม,“ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์:กรณีศึกษาวัดในอ าเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                 
ราชวิทยาลัย, 2553). 
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2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา หมายถึง หมายถงึ การให้บริการจะต้องมอง 

ว่าให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงาน จะถือว่า ไม่มีประสิทธิภาพถ้าไม่ตรงเวลาซึ่งจะสร้าง

ความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

3) การให้บริการอย่างเพยีงพอ หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะ มีจ านวนการ

ให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มิลเลท ยังเห็นว่าความเสมอภาคหรือการ

ตรงเวลาจะไม่มีเกิดผลลัพธ์ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

และสถานที่ให้บริการสร้างความไม่ยตุิธรรมแก่ผู้มารับบริการ 

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ    

โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมิใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะใหบ้ริการหรือ

หยุดบริการเมื่อใด 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้าหมายถึง การให้บริการมีการปรับปรุงคุณภาพและ

ผลการปฏิบัติงาน กล่าวคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้

ทรัพยากรเท่าเดิม 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง
ผลการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีผลของการปฏิบัติงานดีคุ้มกับการลงทุนก็ถือได้ว่าการปฏิบัติงานนั้นมี
ประสิทธิภาพสูง แต่ถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ดี ไม่คุ้มกับการลงทุนก็ถือได้ว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่ า 

อาจสรุปได้ว่า “ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
อาจเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่าปัจจัยภายใน อาทิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความ
ถนัด ประสบการณ์ พฤติกรรมส่วนบุคคล และปัจจัยภายนอกขึ้นกับ องค์กร โครงสร้าง วัฒนธรรม
องค์กร เหตุการณ์ สถานการณ์ เพื่อนร่วมงาน ค่าจ้างค่าตอบแทน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวก าหนด
ให้ผลการปฏิบัติงาน 

Harrington Emerson3 มีแนวคิดได้น าเอาวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มา
บริหารงานคือ การบริหารตามหลักวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องมีการค้นพบ และทดลองเป็นอย่างดี                     

                                           
3 Adison Aei, “หลักประสทิธิภาพการบริหารงานขององค์กร,” 

http://adisony.blogsport.com, http://adisony.blogsport.com/2012/10/emerson-c-
harrington.html?m=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560). 
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ว่าวิธีการนั้นได้ผลจริง เมื่อประเมินผล สามารถบอกได้ว่า อะไรเกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไหร่                   
จึงน าเอาข้อมูลเหล่านั้น มาก าหนดเป็นหลักการบริหาร ใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการกับประสิทธิภาพ
ของคน โครงสร้าง และเปูาหมายขององค์กร เพื่อผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล โดยมีองค์ประกอบ ดังนี ้

1) ก าหนดเปูาหมายให้ชัดเจน  (Clearly defined ideals) 
2) ใช้หลักเหตุผลทั่วไป พิจารณาจากความน่าจะเป็นของงาน  (Common sense) 
3) ให้ค าแนะน าที่ดี ที่ถูกต้องสมบูรณ์  (Competent counsel) 
4) รักษาระเบียบวินัยในการท างาน  (Discipline) 
5) ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม  (Fair deal) 
6) มีข้อมูลพร้อมท างานที่เชื่อถือได้  (Reliable information) 
7) มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกระยะ  (Dispatching) 
8) มีมาตรฐานงานเสร็จตามเวลา  (Standard  and   Schedule) 
9) ผลงานได้มาตรฐาน  (Standardized condition) 
10) ด าเนินงานถือเป็นมาตรฐานได้  (Standardized operation) 
11) มาตรฐานที่ก าหนดสามารถปฏิบัติได้  (Standardized directing) 
12) ให้บ าเหนจ็รางวัล แก่ผู้ปฏิบัติงานดี  (Efficiency reward) 
โดยแนวคิดของ Harrington Emerson มีข้อดีข้อเสียดังน้ี 
ข้อดี  คือ ด้วยแนวทางการบริหารแบบนี้ เป็นแบบหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการ

ทดลองมาหลายครั้ง และประเมินผลแล้ว สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผลเพียงไร ซึ่ง Emerson 
Harrington ได้น ามาใช้ในการบริหารกว่า 200 องค์กร 

ข้อเสีย คือ ด้วยแนวคิดนี้ จะมีการแบ่งงานออกเป็นย่อย ๆ  จะถือเอาความรวดเร็ว ให้
คนท างานเฉพาะอย่าง ถือความช านาญเป็นผลงาน ซึ่งอาจต้องสิ้นเปลืองคน 

ประสิทธิภาพ คือความสามารถที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายโดยใช้เวลา และ
ความพยายามเล็กน้อย ก็สามารถเกิดผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพนั้นคือการ
สนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นก็คือ การลด
ค่าใช้จ่ายด้านวสัดุ อุปกรณ ์และบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความ
ราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น สรุปก็คือ ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตและท าให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจเพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิง
ตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า 
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ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็นรวมถึงการใช้กลยุทธ์ หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
สามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว ตรงและมีคุณภาพ 

Gibson and Othere4 ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คือ อัตราส่วนของผลผลิต
ต่อปัจจัยการลงทุน และการวัดประสิทธิภาพจะประกอบด้วย เช่น 

 1) อัตราค่าตอบแทน การใช้เงินเป็นทุนการผลิต 
 2) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิต) 
 3) อัตราการสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร 
 4) อัตราส่วนผลก าไรต่อการลงทุนในการผลิต 
ส าหรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการใช้

ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ด้านการประชุม ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน ด้านการอนุมัติเงินกู้ ด้าน
การติดตามผล และด้านการพัฒนาอาชีพ โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านการประชุม เป็นการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในเรื่อง การประชุมคณะกรรมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบรายงานผลและความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ การประชุมคณะกรรมการหรือการ
ประชุมสมาชิกได้มีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าและบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดย
การใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกในการตัดสินใจด าเนินการเรื่องต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2) การก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน เป็นการ  ใช้ความสามารถในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในเรื่อง การก าหนด
เปูาหมายการด าเนินงานต่างๆไว้อย่างชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ กลุ่มก าหนด การร่วม
ส ารวจและจัดท าข้อมูลของสมาชิกปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการกลุ่มฯ การใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ
และสมาชิกในการตัดสินใจการด าเนินการเรื่องต่างๆ การจัดท าแผนและขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจังและเอาใจใส่ และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มฯให้สมาชิกได้รับทราบ 

                                           
4
 พระธวัชชัย จารุธัมโม,“ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ:์กรณีศกึษาวัดในอ าเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบุร”ี (วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ                 
ราชวิทยาลัย,2553). 
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3) ด้านการอนุมัติเงินกู้ เป็นการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตของคณะกรรมการกลุ่มฯ ในเรื่องการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกโดยมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจอย่างชัดเจน การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก เป็นไปตามระเบียบ โดย
ค านึงถึงการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของสมาชิกเป็นส าคัญ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก
กรรมการท าการตรวจสอบประวัติและความมั่นคงของผู้กู้ประกอบการอนุมัติ  

4) การติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการ ในเรื่องการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมและให้ค าแนะน าแก่สมาชิก  การได้ติดตามแนะน าและช่วยเหลือสมาชิกที่กู้เงินจากกลุ่มฯการ
ออกติดตามตรวจสอบการใช้เงินของสมาชิกเปูาหมายว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้การติดตาม
เร่งรัดการส่งใช้เงินกู้คืนให้เป็นไปตามจ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด และการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกรรมการ 

5) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ
กลุ่มฯของคณะกรรมการ ในเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สมาชิกและช่วยเหลือ
แนะน าอาชีพแก่สมาชิกอื่น ๆ การให้รางวัลจูงใจแก่สมาชิกที่ปฏิบัติอาชีพดีเด่น การติดตามควบคุม
และตรวจสอบการน าเงินทุนกู้ยืมของสมาชิกไปใช้เพื่อประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์  การจัดอบรม
เกี่ยวกับการสร้างหรือพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก การน าเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามที่เสนอ
โครงการ และการรวมกลุ่มกันในการประกอบอาชีพ 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

  

2.2.1 ความหมายการบริหารจัดการ 

ความหมายของการบริหารจัดการจ ากัดความ โดย ค าว่า “Management” แปลว่า 

การจัดการหรือการบริหารหรือการบริหารจัดการก็ได้  ซึ่งในหนังสือองค์การและการจัดการฉบับ

สมบูรณ์ โดย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ ได้รวบรวม ความหมายของค าว่า “ การบริหารจัดการ ” 

และ “ การจัดการ ” ได้ดังนี้   

1) ค าว่า “การบริหาร” (Administration) คือของกิจกรรม ประกอบด้วย การ

วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Directing) หรือการอ านวย และการ

ควบคุม (Controlling) เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ

ความส าเร็จตามเปูาหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
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2) ค าว่า “ การจัดการ ” (Management) เป็นการปฏิบัตกิารด าเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบาย หรือแผนงานที่วางไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร การบริหาร

จัดการ หมายถึง หน้าทีท่ าให้สามารถก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้บรรลุถึงเปูาหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากร

ได้อย่างประหยัด ฉลาด และคุ้มค่า นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการ

ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีประสิทธิภาพ  

อาจกล่าวได้ว่าการบรหิารจัดการ หมายถึง กระบวนการที่มุ่งสู่เปูาหมายขององค์กร โดย

ใช้คนและทรัพยากร หรือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่คนท างานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเปูาหมายที่

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ                         

จากความหมายต่างๆ ข้างต้น การบริหารจัดการเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ผู้บริหาร

จ าเป็นต้องสนับสนุนเพื่อให้บรรลเุปูาหมายขององค์กร ประเด็นส าคัญของการบริการจัดการ มีดังน้ี   

1) การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้   

2) เปูาหมายของผู้บริหารทุกคนคือ การสร้างก าไร   

3) การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ (ใช้

ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด และบรรลุเปูาหมายคือประโยชน์สูงสุด)   

4) การบริหารจัดการสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร 

2.2.2 แนวคิดการบริหารจัดการ 

ในหนังสือหลักการจัดการ ของ มุกมณี มีโชคชูสกุลอ้างถึง5 Taylor ว่าได้ให้แนวทางใน

การบริหารงานให้ดีที่เสนอหลัดเกณฑ์ ดังนี ้

1) Time ศึกษาเกี่ยวกับเวลา ในการท างานแต่ละขั้นตอนว่าต้องใช้เวลาเท่าใดใน

แต่ละงาน 

2) Motion ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเพื่อหาแนวทางในการท างานให้บรรลุ

โดยประหยัดพลังงานมากที่สุด 

3) แบ่งงานเป็นขั้นตอน เพื่อให้คนงานสามารถท างานอย่างเต็มที่ ได้ปริมาณมาก

ที่สุด และผลงานออกมาดีที่สุด  

                                           
5
 มุกมณี มีโชคชูสกุล, หลักการจัดการ , พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น,                 

2554). 
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จากแนวคิดนี้ Taylor มีความเชื่อมันว่าเป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุด ยุติธรรมทั้งฝุาย

นายจ้างและลูกจ้าง กล่าวคือนายจ้างจ่ายค่าแรงต่ า ลูกจ้างได้ผลตอบแทนตามจ านวนงาน จึงลดความ

ผิดพลาดสูญเปล่า และเป็นการลดต้นทุนเพ่ิมผลผลิตในขณะเดียวกัน 

     

 
ภาพที่ 1.1 แสดงภาพการบริหารโดยรวม 

ที่มา : “กระบวนการบริหาร” http://kittiyanabun.wordpress.com (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2560) 

  

กระบวนการการบริหารจัดการ ( Management Process) หมายถึง กระบวนการ

เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึ่งกระบวนการการบริหารจัดการนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความ

เกี่ยวเนื่องกันได้อย่างสอดคล้องและต่อเนื่อง ดังแสดงให้เห็นดังภาพที่ 1.2 

 

 
ภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการบริหารจัดการ 

 ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, 2554 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2560). 
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กระบวนการบริหารจัดการประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการหรืออาจแบ่งใน

ลักษณะที่เป็นขั้นตอนดังนี้6   

1) การวางแผน ( Planning) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการท าเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคต การ

วางแผนอนาคตสามารถท าให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการได้นั้น การวางแผนจึงต้องอาศัยการก าหนดกล

ยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจูงใจ การจัดคนเข้าท างาน และการควบคุม ขึ้นอยู่กับการวางแผน

ทั้งสิ้น กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร การวางแผน

สามารถช่วยให้องค์กรก าหนดข้อดีของโอกาสจากภายนอกท าให้เกิดผลกระทบจากอุปสรรคภายนอก

น้อยหรือลดลง โดยมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันน ามาประเมินสถานการณ์ในองค์กรเพื่อ

คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจ การ

คาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์อนาคต และแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การก าหนด

วัตถุประสงค์ และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช้การวางแผนจะช่วยให้ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงและสามารถ

ก าหนดเปูาหมายได้อย่างดี การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการให้องค์กรกระท าในลักษณะเชิงรุก 

มากกว่าที่จะเป็นเชิงรับ คือควบคุมอนาคตขององค์กรมากกว่าที่จะรอรับผลจากอิทธิพล

สภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน การรู้

รับปรับตัวเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และคู่แข่งขันตลอดเวลา ฉะนั้น 

จุดเริม่ต้นของความส าเร็จที่ดคีือการวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลได้จริง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ 

2) การจัดการองค์กร ( Organizing) จุดมุ่งหมายของการจัดการองค์กร คือ การก าหนด

ลักษณะงานและความส าคัญของอ านาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึง การพิจารณาถึงสิ่งที่ ต้อง

ท าและผู้ที่จะท า การจัดองค์กรที่ดี สามารถประสบความส าเร็จในการแข่งขันและสามารถเอาชนะคู่

แข่งขันได้ การจัดองค์กรที่ดีสามารถจูงใจผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส าคัญของ

ความส าเร็จขององค์กร การก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่

ก าหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอ านาจหน้าที่ การแยกงานออกเป็นงานย่อยตาม

รายละเอียดของงาน และคุณสมบัติของงาน เครื่องมือเหล่านี้มีความชัดเจนส าหรับผู้บริหารและ

พนักงาน ซึ่งต้องการทราบลักษณะของงาน การก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร ขนาดของการ

ควบคุม และสายการบังคับบัญชา  โครงสร้างองค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากร การสนับสนุน

                                           
6 เรื่องเดียวกัน. 
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ทรัพยากรและก าหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้างด้านผลิตภัณฑ์

หรือลูกค้า  

3) การสั่งการ (Directing) เป็นการใช้ความสามารถของผู้บริหารเพื่อจูงใจพนักงานให้

ปฏิบัติงานอย่างดีและน าไปสู่ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิก

ในองค์กรท างานร่วมกันได้ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก การสั่งการจึง

ต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากควบคู่กันไปกับ อาทิ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร การจูงใจ 

การติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร และการท างานเป็นทีม เป็นต้น หน้าที่ในการสั่งการมีความส าคัญ

ไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อื่นๆ เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทหน้าที่ของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐาน ถ้าไม่เช่นนั้นแผนงานที่วางไว้ตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้ เมื่อกระท าการแล้วจะไม่

เกิดผลไม่ประสิทธภิาพ ถ้าผู้บริหารด าเนินกิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ 

4) การควบคุม ( Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร เป็นกระบวนการ

ตรวจสอบ หรือติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์กร

สามารถด าเนินไปในทิศทางเปูาหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายในระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ องค์กรที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุมการปฏิบัติงานในแต่ละ

กระบวนการขั้นตอน หรือมีการควบคุมที่ขาดประสิทธิภาพ การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลักส าคัญ

ทางการบริหารที่มีความส าคัญยิ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้นกระบวนการทางการบริหารจัดการ การ

ควบคุมเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายและด าเนินการปฏิบัติ

เพื่อให้รู้ว่าบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการ และการควบคุมยังเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็น

ข้อมูลย้อนกลับในเรื่องของผลการปฏิบัตงิานด้วย  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต7 

 

2.3.1 ความเป็นมา  
แนวคิดที่ 1 การรวมคนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรวมคนที่มีฐานะ

แตกต่างกันให้ช่วยเหลือกันโดยอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ “จนเงินแต่ไม่จนน้ าใจ”ซึ่งท าให้คนในชุมชน
เห็นอกเห็นใจกันและกัน 

แนวคิดที่  2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งเงินทุนโดยให้คนในหมู่บ้าน                      
การรวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมเงินแล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนาอาชีพ 

แนวคิดที่ 3 การน าเงินทุนไปใช้ด าเนินงาน ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด ฉลาด  
และถูกต้อง เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีก าไรเป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มฯ 

แนวคิดที่ 4 การลดต้นทุนในการด าเนินชีวิต โดยให้สมาชิกกลุ่มฯ มีการรวมตัวกันจัดตั้ง
ศูนย์สาธิตการตลาด (ด าเนินการคล้ายรูปแบบสหกรณ์) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันซื้อขาย ท าให้สามารถลด
ต้นทุนของสินค้าอุปโภคบริโภคและลดต้นทุนการผลิตของตนเองในครอบครัวได ้

2.3.2 หลักการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  
การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการรวมตัวเพื่อระดมเงินของคนใน

หมู่บ้านกันเอง เพื่อบริหารจัดการโดยคนในหมู่บ้าน และเพื่อประโยชน์ของคนและหมู่บ้าน                       
มี 4 ประการ ดังนี ้

1) ให้เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบและช่วยกันก ากับดูแล และตรวจสอบ
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกันเอง 

2) ให้ เกิดการพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดและอดออม โดยให้สมาชิก                     
มีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ คือ ความอดทน ความทนอด และความซื่อสัตย์ เพื่อท าให้เกิดการระดม
เงินทุนของคนในหมู่บ้านเพื่อลดการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากภายนอกหมู่บ้าน 

                                           
7 กรมการพัฒนาชุมชน, แนวทางการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(กรุงเทพฯ : 

กรมการพัฒนาชุมชน,2557). 
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3) ยึดหลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้คน              
ในหมู่บ้านมีคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอก           
เห็นใจกัน ความไว้วางใจกัน  

4) ยึดหลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกคนจะต้อง  
ให้ความสนใจใส่ใจ ติดตามดูแลความเคลื่อนไหว และตรวจสอบกันและกันเองได้อย่างเป็นระบบ 

2.3.3 วัตถุประสงค์ของการด าเนนิงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

1) พัฒนาคน โดยใช้หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้มีคุณธรรม 5 
ประการ ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน ความ
ไว้วางใจกัน 

2) พัฒนาเศรษฐกิจ โดยการระดมเงินออมทรัพย ์จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตท าให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ โดยให้ตามความ
จ าเป็น และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 

3) พัฒนาสังคม  โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย ท า
ให้เกิดความรักความสามัคคีกลมเกลียวกันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในหมู่บ้านชุมชน และยัง
เป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน มีความร่วมมือร่วมใจ และเกิดความเท่าเทียมกันของสมาชิกกลุ่มฯ  

2.3.4 เงินทนุกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
ที่มาของเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังต่อไปนี ้

1) ค่าสมัครเมื่อเข้าเป็นสมาชิกในครั้งแรก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณี                  
ผิดสัญญา 

2) เงินสัจจะสะสม คือ เงินที่ได้จากการออมทรัพย์ของสมาชิกจ านวนเท่ากันทุกๆ
เดือนเพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของหมู่บ้าน ซึ่งจะจ่ายเงินคืนเมื่อพ้น
จากการเป็นสมาชิกภาพ กลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล ซึ่งจะปันผลตาม
ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกลุ่มนั้นๆ 

3) เงินอุดหนุน คือเงินที่ได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการในพื้นที่หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่และองค์กรอ่ืนๆ 

4) เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงนิต่างๆ 
5) รายได้อื่นๆ เช่น เงินทุนส ารอง ดอกเบี้ย เงินบริจาค 
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2.3.5 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี ๓ ประเภท คือ 

1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัยที่สมัครเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่มตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มนั้นๆ 

2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้าน ที่ทางราชการสนับสนุนและ
รับรองฐานะ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มฯ 

3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ ภิกษุ สามเณร บุคคลที่มีความสนใจและ
ให้การสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยไม่หวังผลตอบแทน  

2.3.6 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มี คณะกรรมการ 4 คณะ แต่ละคณะไม่ควร

น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ คราวละไม่เกิน 4 ปี โดยมีโครงสร้าง
การบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด าเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 4 
คณะ ดังน้ี 

1) คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 5 - 7 คน ประกอบด้วย  ประธาน ท าหน้าที่
เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ประชุมคณะกรรมการบริหาร และประชุมคระ
กรรมการอ านวยการ เป็นผู้ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายด้านการเงินร่วมกับเหรัญญิกที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการลงนามในเอกสารส าคัญต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รอง
ประธาน ท าหน้าที่เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือเมื่อประธานมอบหมายให้ท า
เหรัญญิก ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มฯ ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินของ
กลุ่มฯ รวมถึงการลงลายมือชื่อในเช็คใบรับใบจ่ายเงินต่างๆ ควบคุมดูแลบัญชีให้ถูกต้องชัดเจน เป็น
ระบบ และพร้อมที่จะให้กรรมการและสมาชิกตรวจสอบได้ตลอดเวลา เลขานุการ ท าหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนของกลุ่ม จดรายงานการประชุม เก็บรักษารายงาน เอกสารต่างๆ ท าหนังสือเชิญประชุม 
หนังสือติดต่อประสานงานกับสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ กรรมการร่วมอื่นๆ ท าหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอ านวยการโดยรวม คือ พิจารณา
รับสมาชิกก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนก่อนการประชุมใหญ่ 
บริหารจัดการกลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 

2) คณะกรรมการเงินกู้ มีจ านวน 3 – 5 คน ท าหน้าที่ในการพิจารณาค าร้องขอกู้
เงินของสมาชิกว่าจะ อนุมัติหรือไม่ การอนุมัติเงินกู้ให้พิจารณาตามแนวทางอันสมควรและยุติธรรม  
เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้กู้เป็นส่วนรวม โดยใช้วิธีพิจารณาตามระเบียบหรือมติที่ก าหนดไว้ การที่จะให้
สมาชิกลุ่มกู้เงินได้จ านวนมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการต้องประเมินศักยภาพความสามารถ                     
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ในการออมเงินของสมาชิก อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงความสม่ าเสมอในการส่งสัจจะ ความซื่อสัตย์  
และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการจะมีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้กู้ยืมเงิน นอกเหนือจากนี้ 
คณะกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแลติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกที่กู้ยืมเงิน รวมทั้งติดตาม            
การใช้จ่ายเงินที่กู้ไปแล้ว การเร่งรัดหนี้สิน รวมไปถึงการเยี่ยมเยียนช่วยเหลือและให้ค าแนะน าแก้ไข
ปัญหาในกรณีสมาชิกมีปัญหาไม่สามารถช าระเงินกู้ได ้

3) คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 - 5 คน ท าหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี
และผลการด า เนินงานของกลุ่ม  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีบทบาท หน้าที่ ส าคัญ                      
ในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การประชุมทุกครั้งหรือการตรวจสอบ                    
ทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบต้องท าบันทึกหรือรายงานเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการ                 
ทราบทุกครั้ง 

4)  คณะกรรมการส่งเสริม จ านวนขึ้นอยู่กับสมาชิกและระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
ที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการส่งเสริมนี้มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตด้วยเช่นกัน สามารถท าให้กลุ่มเจริญเติบโตต่อหรือล้มเลิกได้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมมีบทบาท
หน้าที่ คือ ชักชวนผู้ที่สนใจและแนะน าให้เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
อีกทั้งยังส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ในด้านการน าเงินไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพและน าเงินไปใช้อย่างถูกวิธีไม่ให้ผิดหลักการของกลุ่มฯ รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้อื่นสนใจอื่นๆ ทราบ
ถึงแนวคิด หลักการด าเนินการของกลุ่ม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลของการด าเนินงานของกลุ่มให้
สมาชิกกลุ่มฯ และผู้สนใจทราบการด าเนินงานของกลุ่มฯ 

2.3.7 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยึดหลักการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ
และสมาชิกโดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการเป็นส าคัญ 

1) สมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการงานของกลุ่มฯ 
2) คณะกรรมการและสมาชิกร่วมกันก าหนดระเบียบ ข้อบังคับและปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครัด 
3) คณะกรรมการจัดท าบัญชี ทะเบียน เอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
4) สมาชิกสามารถตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
5) คณะกรรมการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ยุติธรรมแก่ทุกคน 
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2.3.8 กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
เมื่อกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตออมเงินได้มากพอในระยะหนึ่งกลุ่มฯ สามารถน า

เงินทุนมาขยายกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาใหแ้ก่สมาชิกและชุมชนตลอดจนการพัฒนา
กลุ่มในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก ่

1) การให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ    
2) การด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อรวมตัวกันซื้อ รวมตัวกันขายปัจจัยการ

ผลิต และสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาที่ถูกและมีคุณภาพ 
3) การด าเนินงานยุ้งฉาง เพื่อรวมตัวของเกษตรกรกันขายข้าว หรือผลผลิตทาง

การเกษตร เพื่อใหไ้ดร้าคาที่สูงและเพื่อลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
4) การด าเนินงานธนาคารข้าวหรือธนาคารผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรวบรวม

ข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ขาดแคลนอาหาร 
5) กิจกรรมอื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับที่กลุ่มฯ ก าหนด เช่น น าผลก าไร                

มาจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิก ปั้มน้ ามัน โรงสีข้าว โรงน้ าดื่ม ลานตากผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์                     
การพัฒนากรรมการและสมาชิก ศึกษาดูงานกลุ่มฯ อื่นๆที่มีการบริหารจัดการที่ดีกว่า เป็นต้น 

2.3.9 แนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตน าไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน เป็น

เปูาหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนให้ความส าคัญ จึงได้จัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น กล่าวคือ เมื่อมีการประเมินผลตามเกณฑ์ชี้วัดแล้ว หากมีข้อใด
หรือประเด็นใดไม่ผ่านเกณฑ์ คณะกรรมการกลุ่มต้องน าประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องน ามาวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป ปัจจุบันมีเครื่องมือส าหรับใช้พัฒนากลุ่ม 2 เกณฑ์ชี้วัดได้แก่  

1) การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการประเมินเพื่อ
ทราบเกณฑ์น าไปพัฒนาต่อไป   

2) การตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการค้นหาปัจจัย
ที่เสี่ยงของกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบต้องให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
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2.3.10 หลักคุณธรรม 5 ประการ  
กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ความหมายของหลักคุณธรรม 5 

ประการ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ไวด้ังนี้ 
1) ความซื่อสัตย์ หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่าง

สม่ าเสมอ และซื่อสัตย์ต่อกลุ่มในการถือหุ้นหรือเงินฝากอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน เมื่อกู้เงินไป
แล้วเมื่อถึงเวลาก าหนดช าระคืนก็ต้องใช้เงินคืนตามสัญญา 

2) ความเสียสละ หมายถึง ความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ แบ่งปันสิ่งที่ดีๆ  ให้แก่กัน  
3) ความรับผิดชอบ หมายถึง การร่วมมือกันกับกลุ่มฯ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นมิตร และข้อเสนอต่อการบริหารจัดการกลุ่ม 
ความรับผิดชอบจะท าให้กลุ่มสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านไปไดอ้ย่างดี 

4) ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง เป็นความรู้สึกร่วมของสมาชิกและคณะกรรมการ 
ถึงความรู้สึกภายในใจของเพื่อสมาชิก หากเกิดความเข้าใจต่อกันและกันแล้ว จะท าให้กิจกรรมที่ท า
ร่วมกันด าเนินไปอย่างราบรื่นและส าเร็จ 

5) ความไว้วางใจกัน หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งความไว้วางใจน ามาซึ่งความยุติธรรมที่สมาชิกทุกคนได้รับการบริการ
จากกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการระดมเงินออมที่เริ่มโดยประชาชน ปัจจุบันจึงไม่มี
กฎหมายที่บังคับใช้โดยตรง ดังนั้น เพื่อไม่ให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นองค์กรการเงินนอกระบบ
ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 และ พระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 (ปัจจุบันใช้ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ) กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ท าความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศ
ไทยโดยมีข้อห้าม ดังนี ้

1) ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
2) ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตท าการกู้เงิน 
3) ห้ามคิดดอกเบ้ียเงินกู้เกินกว่ากฎหมายก าหนด (ร้อยละ15) 

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีการแยกประเภทของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น 
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 
ประกอบด้วย 10 ข้อ ดังนี ้
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1) ด าเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม 5 
ประการ ในการด าเนินการ 

2) ใช้ช่ือ “กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต” แสดงไว้ที่ใดที่หนึ่งที่ปรากฏเห็นชัดเจน 
3) การฝากถอนเงินต้องผ่านระบบสถาบันการเงิน 
4) การจัดประชุมสามัญประจ าป ีอย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
5) จัดตั้งคณะกรรมการครบ 4 ฝุาย และมีการประชุมอย่างน้อย3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
6) จัดท าระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
7) สมาชิกส่งเงินสัจจะสะสมสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน 
8) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ไม่เกินที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 15) 
9) จัดท าระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 
10) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการจัดท างบก าไร ขาดทุน ปิดงบดุล และกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และจัดสรรผลก าไรตามระเบียบฯของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                     
ที่กลุ่มฯ ก าหนด 

กล่าวโดยสรุป กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวกันของประชาชน                  
เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการระดมทุนจากสมาชิกเพื่อน ามาเป็นทุน
ส าหรับสมาชิกที่มีความจ าเป็น กู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกชุมชน สวัสดิการของครอบครัวที่จะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนทั้งในด้านการ
บริหารจัดการเงินทุน การส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพกฎกติกา การท างานร่วมกันภายใต้
ปรัชญา “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ซึ่งจะส่งผลให้                 
คนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนให้มีความก้าวหน้า
สามารถพึ่งพาตนเองได้อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความแตกต่าง                     
ในความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : ศึกษากรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชน เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตที่ประสบผลส าเร็จ และที่ไม่ประสบผลส าเร็จ มีความแตกต่างกัน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยด้านความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส าหรับปัจจัยที่ท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประสบ
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ความส าเร็จได้แก่  ความสามารถในการสนองความต้องการของสมาชิกกลุ่ม การสนับสนุนจาก
เจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบ และผู้น าท้องที่ถิ่นไม่เป็นปัจจัยต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

จิรภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและสภาพการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนขว้าง ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ระดับลึก ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มนี้ คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะ
ของผู้น าและการบริหารจัดการที่ด ี

 วงศกร เอียดเอื้อ ศึกษาเรื่อง ปัจจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์ปุ๋ยหมัก
และสารชีวภาพบ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ต าบลแม่เปิน กิ่งอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสววรรค์ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม 6 ประการ  1)การมีส่วนร่วมของสมาชิก                       
2)การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) ผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก 4) การกระจายผลประโยชน์
แก่สมาชิกด้วยความยุติธรรม 5)  การยอมรับจากองค์กรภายนอก และ 6)  การขยายผล                                     
ขยายเครือข่าย 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีประสทิธิภาพ 

การศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์              
เพื่อการผลิต กรณีศึกษา บ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดตัว
แปรความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว เป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (causal relation) โดยที่ตัว
แปรหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรอิสระเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 

ตัวบ่งชี้การประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง                 
ผู้ศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีบทบาท
หน้าที่ ด้านการก าหนดเปูาหมาย ด้านการวางแผน ด้านการอนุมัติเงินกู้ ด้านการติดตามผล และด้าน
การพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังน้ี 

1. การก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน โดยท าให้การก าหนดเปูาหมายและ
การวางแผนเสร็จก่อนหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ด้านการอนุมัติเงินกู้ เป็นการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตของคณะกรรมการกลุ่มฯ ในเรื่องการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกโดยมีข้อมูล

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง                         

1. ด้านการก าหนดเปูาหมายและการวางแผน 

2. ด้านการอนุมัติเงินกู ้

3. ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน 

4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
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ประกอบการตัดสินใจอย่างชัดเจน การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก เป็นไปตามระเบียบ โดย
ค านึงถึงการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของสมาชิกเป็นส าคัญ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก
กรรมการท าการตรวจสอบประวัติและความมั่นคงของผู้กู้ประกอบการอนุมัติ  โดยจะต้องอนุมัติเงินกู้
ให้สมาชิกรวดเร็วและทันเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบ 

3. การติดตามเร่งรัดหนี้สิน ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์จะมีคณะกรรมการชุด
หนึ่งมีจ านวน 3 - 5 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่การติดตามผลการด าเนินกิจกรรม
และให้ค าแนะน าแก่สมาชิก ซึ่ งจะติดตามแนะน าและช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ เงินจากกลุ่มฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะลงพื้นที่ครัวเรือนที่มีการกู้เงินเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินของสมาชิก
เปูาหมายที่กู้เงินไปประกอบอาชีพว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้หรือไม่ เนื่องจากจะท าให้ทราบว่า
น าไปประกอบอาชีพอย่างแท้จริงและได้ผลผลิตจริง ซึ่งจะส่งผลให้มีหรือไม่มีการช าระคืนเงินกลุ่มฯ 
เร่งรัดการช าระเงินคืนให้เป็นไปตามจ านวนที่ครบถ้วนและระยะเวลาที่ก าหนด และมีหนี้เสียน้อยลง              
มีก าไรเพ่ิมขึ้น 

4. การส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาอาชีพ จะมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจ านวน 
3-5 คน คือคณะกรรมการส่งเสริมการออมทรัพย์ มีหน้าที่ส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อระดมเงินทุนให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีทุนในการประกอบอาชีพที่สุจริต  กล่าวคือการที่สมาชิกน าเงินที่กู้ ยืมไปใช้เพื่อประกอบ
อาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่งสามารถชี้วัดได้จาก
การมีรายได้ที ่
 
3.2 สมมติฐานงานวิจัย 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 ระเบียบวธิีการวิจัย 
การศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์                          

เพื่อการผลิต กรณีศึกษา บ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม โดยมีทั้งเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหรือพื้นที่ และเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างจากคณะกรรมการกลุ่มฯ บ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

โดยการวิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Method) คือ 1) แบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยใช้
สอบถามสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิต 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 

  
4.1 ผลการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต กรณีศึกษา บ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่รวบรวมได้ จากประชากรและส่งแบบสอบถามจ านวน 132 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้วิจัยได้วิเคราะหแ์ปลความหมาย ซึ่งผลของการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน 2) ด้านการ
อนุมัติเงินกู ้3) ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และ 4) ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์พัฒนาอาชีพ  

โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ และมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                               เห็นด้วยมากที่สุด  เท่ากับ  5 คะแนน 
                               เห็นด้วยมาก   เท่ากับ  4 คะแนน 
                               เห็นด้วยปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 
                               เห็นด้วยน้อย   เท่ากับ  2 คะแนน 
                               เห็นด้วยน้อยที่สุด  เท่ากับ  1 คะแนน  
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ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและ                   
รายข้อ ดังนี ้

1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนที่ 3  ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
ส่วนที่ 4  อภิปรายผลการศึกษา 
4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
          

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

51 
81 

38.60 
61.40 

รวม 132 100.00 
 

จากตารางที่  4.1  พบว่า  คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่
ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  81  คน  คิดเป็นร้อยละ  61.40  และเพศชาย 
จ านวน  51  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.60   

ตารางที่  4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอาย ุ
          

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
20 ปีขึ้นไป – 30 ป ี
30 ปีขึ้นไป – 40 ป ี
40 ปีขึ้นไป – 50 ป ี
50  ปี  ขึ้นไป 

4 
21 
33 
74 

3.00 
15.90 
25.00 
56.10 

รวม 132 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ตอบ

แบบสอบถาม อายุ 50 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 รองลงมา คือ อายุ 
40 ปีขึ้นไป – 50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 น้อยที่สุด คือ อายุ 20 ปีขึ้นไป – 30 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 

   
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา   
  

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า ม.6/ปวช. 
อนุปริญญา/ ปวช./ ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

123 
4 
4 
1 

93.20 
3.00 
3.00 
0.80 

รวม 132 100.00 
  

จากตารางที่ 4.3 พบว่า คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ตอบ
แบบสอบถาม จบการศึกษาระดับชั้นต่ ากว่า ม.6/ปวช. มากที่สุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ  
93.20 รองลงมา จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวช./ ปวส. และระดับปริญญาตรี จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 น้อยที่สุด จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  
0.80 ตามล าดับ   
 
ตารางที ่4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าแหน่งในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
          

ต าแหน่งในกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบา้นทับซุง จ านวน ร้อยละ 
สมาชิก 
คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการส่งเสริมการออมทรัพย ์

121 
4 
3 
1 
3 

91.70 
3.00 
2.30 
0.80 
2.30 

รวม 132 100.00 
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จากตารางที่  4.4 พบว่า คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                    
ที่ตอบแบบสอบถาม มีต าแหน่งสมาชิก มากที่สุด จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70 รองลงมามี
ต าแหน่งเป็นคณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และน้อยที่สุดมีต าแหน่ง
คณะกรรมการเงินกู้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80   

4.1.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                  
บ้านทับซุง 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมี 4 ด้าน  ได้แก่  
1)  ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน  2)  ด้านการอนุมัติเงินกู้  3)  ด้านการติดตาม
เร่งรัดหนี้สิน  และ 4)  ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์พัฒนาอาชีพ โดยมีผลการศึกษาตามตาราง              
ที่ 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านท่าซุง  โดยภาพรวม 
 

 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่ม 
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 

     ความหมาย อันดับ 

1 
 
2 
3 
4 

ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผน               
การท างาน 
ด้านการอนุมัติเงินกู ้
ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์พัฒนาอาชีพ 
 

3.54 
 

3.46 
3.46 
3.47 

0.44 
 

0.46 
0.44 
0.48 

มาก 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

1 
 
3 
4 
2 

 ค่าเฉลี่ย 3.48 0.38 ปานกลาง  
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าซุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  (ค่าเฉลี่ย = 3.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ   
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 
3.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์พัฒนาอาชีพ  



Ref. code: 25595803010304VMT

29 

 
 

(ค่าเฉลี่ย = 3.47, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48)  และมีค่าเฉล่ียต่ าสุดคือ ด้านการติดตามเร่งรัด
หนี้สิน (ค่าเฉลี่ย = 3.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44)   
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ด้านการก าหนดเปูาหมายและ
วางแผนการท างาน 
 

 ด้านการก าหนดเป้าหมายและ 
วางแผนการท างาน 

     ความหมาย อันดับ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

การก าหนดเปูาหมายและวางแผนของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถท าเสร็จก่อน
ก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
กลุ่มออมทรัพย์มีการวางแผนขั้นตอนการ
ด าเนินงานเพื่อไม่ให้งานซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง
ทรัพยากร 
การก าหนดเปูาหมายและวางแผนงาน
ด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 

3.61 
 
 

3.51 
 
 

3.52 

0.51 
 
 

0.55 
 
 

0.53 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

1 
 
 
3 
 
 
2 
 

 เฉลี่ย 3.54 0.44 มาก  
 

จากตารางที่  4.6  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าซุง  ในด้านการก าหนดเปูาหมาย
และวางแผนการท างาน  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ   พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  การก าหนดเปูาหมายและ
วางแผนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถท าเสร็จก่อนก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
(ค่าเฉลี่ย = 3.61, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51)  รองลงมาคือ  การก าหนดเปูาหมายและวางแผน
งานด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  (ค่าเฉลี่ย = 3.52, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.53)   
และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  กลุ่มออมทรัพย์มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อไม่ให้งานซ้ าซ้อน
สิ้นเปลืองทรัพยากร (ค่าเฉลี่ย  = 3.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.55) 
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ การก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานของ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง พบว่าประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
3.61 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก คือ การก าหนดเปูาหมายและวางแผนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตสามารถท าเสร็จก่อนก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนด ที่เป็นเช่นนี้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการของกลุ่มมออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ที่ระบุว่า การก าหนดเปูาหมายและวางแผนการ
ท างานต้องเสร็จตามก าหนดเพื่อจะได้ด าเนนิกิจกรรมกลุ่มมออมทรัพย์ฯ ในขัน้ตอนต่อไปได้ 

2. เมื่อพิจารณาประเด็นอื่นๆ พบว่า การก าหนดเปูาหมายและวางแผนงานด าเนินการ
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ย 3.52 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 2 ที่เป็นเช่นนี้
น่าจะเกิดจากการที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง มีก าหนดการในการด าเนินการกิจกรรม
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และด าเนินกิจกรรมได้เสร็จทันตามก าหนด 

3. กลุ่มออมทรัพย์มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อไม่ให้งานซ้ าซ้อนสิ้นเปลือง

ทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.51 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ 3 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานจริง แต่การ

ด าเนินงานที่สิ้นเปลืองทรัพยากรยังมีอยู่ คือ เมื่อสมาชิกไม่ช าระคืนเงินตามก าหนด ส่งผลให้

คณะกรรมการจากที่กระบวนการขั้นตอนในการน าเงินเข้าธนาคารและสามารถพิจารณาเงินกู้ได้ทันที

นั้นต้องน าเงินกู้ของสมาชิกที่ช าระเงินคืนช้ากว่าก าหนดฝากเข้าธนาคารอีกหลายรอบซึ่งถ้าสมาชิกที่ไม่

สามารถช าระเงินคืนได้ตามก าหนดมาช าระเงินคืนไม่ตรงเวลาและไม่เป็นเวลาเมื่อเลยก าหนดท าให้

คณะกรรมการต้องท างานอย่างสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหารงานเป็นอย่างมากแต่หากถ้าสมาชิก

มาช าระพร้อมกันตามก าหนดแล้วนั้น คณะกรรมการก็จะด าเนินการแค่รอบเดียวท าให้เกิดความ

ประหยัดและคุ้มค่าในการบริหารมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการให้ค าจ ากัดความของจอห์น ดี.มิลเล็ท 

ที่ระบุว่า “เมื่อบุคลากรมีผลของการปฏิบัติงานดีคุ้มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่าการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพสูง ถ้าผลของการปฏิบัติงานไม่ดี ไม่คุ้มกับการลงทุน ก็ถือได้ว่าประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานต่ า” 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุงดา้นการอนุมัติเงินกู ้
 

 ด้านการอนุมตัิเงินกู ้   ความหมาย อันดับ 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

การจัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกันเงินกู้ 
ต้องลงรายการในค าขอกู้  สัญญากู้ หนังสือ
ค้ าประกันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่
ก าหนด และในระยะเวลาที่ก าหนด 
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เสร็จก่อน
หรือตามระยะเวลาที่ก าหนด 
สมาชิกได้รับ เงินกู้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
สมาชิกเกิดความพึงพอใจ 

3.48 
 
 
 

3.42 
 

3.47 
 

3.46 

0.56 
 
 
 

0.57 
 

0.57 
 

0.57 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

1 
 
 
 
4 
 
2 
 
3 

 เฉลี่ย 3.46 0.46 ปานกลาง  
 

จากตารางที่  4.7  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าซุง  ในด้านการอนุมัติเงินกู้  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ตามล าดับ   พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ในเรื่องการจัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกัน
เงินกู้ ต้องลงรายการในค าขอกู้  สัญญากู้ หนังสือค้ าประกันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 
และในระยะเวลาที่ก าหนด  (ค่าเฉลี่ย = 3.48, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)  รองลงมาคือ  
สมาชิกเกิดความพึงพอใจ  (ค่าเฉลี่ย = 3.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57)   และมีค่าเฉล่ียต่ าสุด
คือ  คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เสร็จก่อนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด  (ค่าเฉลี่ย = 3.42, 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. การจัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกันเงินกู้ ต้องลงรายการในค าขอกู้ สัญญากู้ 

หนังสือค้ าประกันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด และในระยะเวลาที่ก าหนด  ผลการศึกษา
พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากการ
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ให้บริการเอกสารทางการเงินของคณะกรรมการเสร็จทันตามก าหนดระยะเวลา และสมาชิกมีความ
รับผิดชอบในการท าเอกสารทางการเงินที่ตรงเวลาและครบถ้วนถูกต้อง 

2. สมาชิกได้รับเงินกู้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.47 แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 2 

3. สมาชิกเกิดความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 แปลผลอยู่ใน
ระดับปานกลาง อันดับ 3 จากผลการศึกษาของข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น พบว่า ประเด็นที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.47 และ 3.46 ตามล าดับ แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็น
เช่นนี้น่าจะเกิดจาก เมื่อขั้นตอนการอนุมัติเสร็จสิ้น คือคณะกรรมการพิจารณาค าขอกู้ของสมาชิก
ภายในระยะเวลาเสร็จแล้วสามารถอนุมัติเงิน และสมาชิกได้รับเงินกู้ในทันที ส่งผลให้เกิดความพึง
พอใจต่อสมาชิก 

4. คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เสร็จก่อนหรือตามระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42  แปลผลอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 4 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ของคณะกรรมการมีปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถพิจารณาอนุมัติได้ในทันที ได้แก่ สมาชิกไม่ช าระเงิน
คืนตามก าหนดท าให้ไม่มีเงินเพียงพอในการพิจารณาอนุมัติได้ในทันที 

ตารางที่  4.8    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออม ทรัพย์เพื ่อการผลิตบ้านทับซุง ด้านการติดตามเร่งรัด
หนี้สิน 
 
 ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สนิ   ความหมาย อันดับ 
1 
 
 
 
2 
 

คณะกรรมการออกหนังสือเตือนก่อนถึง
ก าหนดช าระ โดยแจ้งเงินต้น แจ้งดอกเบี้ย                      
และวันครบก าหนดช าระเพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก 
สมาชิกช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและครบตามจ านวน 

3.42 
 
 
 

3.44 
 

0.55 
 
 
 

0.62 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 

6 
 
 
 
5 
 

 

 

 



Ref. code: 25595803010304VMT

33 

 
 

ตารางที่  4.8    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง  ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน 
(ต่อ) 

  
จากตารางที่  4.8  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าซุง  ในด้านการติดตามเร่งรัด
หนี้สิน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.46, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านตามล าดับ   พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ท าให้กลุ่มมีสภาพคล่องและเกิดผลก าไร  (ค่าเฉลี่ย = 3.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)  
รองลงมาคือ  สภาพคล่องของกลุ่มฯ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มฯ เพิ่มขึ้น และท าให้กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น  (ค่าเฉลี่ย  = 3.49, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)   และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  

 ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สนิ   ความหมาย อันดับ 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

6 

การเร่งรัดหนี้และการรับช าระหนี้กลุ่มออม
ท รั พ ย์ ฯ  มี ก า ร จ า แ น ก ลู ก ห นี้  มี แ ผ น
ปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้ มีหลักฐานการรับช าระ
หนี้ครบถ้วน แยกบุคคลที่ท าหน้าที่สินเชื่อ 
บัญชี และการเงิน อย่างชัดเจนเพื่อความ
รวดเร็วในการให้บริการ 
ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯมีหนี้เสียจ านวนน้อยหรืออยู่ในระดับ
ที่กลุ่มฯ ยอมรับได ้
ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ท าให้กลุ่มมีสภาพคล่องและเกิดผล
ก าไร 
สภาพคล่องของกลุ่มฯ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มฯ 
เพิ่มขึ้น และท าให้กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 

 

3.47 
 
 
 
 
 

3.45 
 
 

3.51 
 
 

 
3.49 

0.56 
 
 
 
 
 

0.57 
 
 

0.56 
 
 
 

0.56 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

 
 
ปานกลาง 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
1 
 
 
 
2 

 เฉลี่ย 3.46 0.44 ปานกลาง  
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คณะกรรมการออกหนังสือเตือนก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้งเงินต้น แจ้งดอกเบี้ยและวันครบก าหนด
ช าระเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก  (ค่าเฉลี่ย  = 3.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
= 0.55) 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท าให้กลุ่มมีสภาพคล่องและเกิดผล

ก าไรผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจาก 
คณะกรรมการมีการติดตามเร่งรัดหนี้สินได้มีประสิทธิภาพโดยวัดจากสมาชิกส่วนใหญ่ช าระเงินคืนตาม
ก าหนด แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ไม่ช าระเงินคืนตามก าหนด 

2. สภาพคล่องของกลุ่มฯ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ิมขึ้น และท าให้กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.49 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 2 ที่เป็นเช่นนี้
น่าจะเกิดจาก ผลของการด าเนินงานในการติดตามเร่งรัดหนี้สินของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านทับซุงมีประสิทธิภาพ จึงท าให้มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้นและมีเงินเพิ่มขึ้น แต่การ
ที่ผู้สมัครสมาชิกเพ่ิมขึ้นความต้องการขอกู้ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันท าให้เงินที่เพ่ิมขึ้นถูกขอกู้ไปจากกลุ่มฯ 

3. การเร่งรัดหนี้และการรับช าระหนี้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจ าแนกลูกหนี้ มีแผน
ปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้ มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน แยกบุคคลที่ท าหน้าที่สินเชื่อ บัญชี และ
การเงิน อย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.47 แปลผลว่า
อยู่ในระดับปานกลางอันดับ 3 ซึ่งการบริหารงานในขั้นตอนนี้อาจมีปัญหาเล็กน้อย ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ
เกิดจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีแผนการปฏิบัติการเร่งรัดหนี้สิน มีหลักฐานการรับ
ช าระหนี้ มีบุคลากรที่ท าหน้าที่สินเช่ือ บัญชี การเงิน ครบถ้วน ให้บริการรวดเร็ว แต่ยังไม่มีการจ าแนก
ลูกหนี้ ซึ่งการจ าแนกลูกหนี้จะส่งผลท าให้การอนุมัติพิจารณาค าขอกู้ของคณะกรรมการง่ายขึ้น 

4. ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์ฯมีหนี้เสียจ านวนน้อยหรืออยู่ในระดับ
ที่กลุ่มฯ ยอมรับได้ ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.45 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลางอันดับ 4 ที่
เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง มีหนี้เสียจ านวนน้อยหรืออยู่ในระดับที่
ยอมรับได้แต่ทางกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็ไม่มีความต้องการที่จะมีหนี้เสียเนื่องจากหนี้ที่เสียสามารถน ามา
ปล่อยกู้แก่สมาชิกท าให้เกิดดอกเบี้ยและท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีเงินเพิ่มขึ้น เท่ากับว่าการ
มีหนี้เสียคือการท าให้สมาชิกกู้ได้จ านวนเงินน้อยกว่าด้วย 

5. สมาชิกช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ก าหนดและครบตามจ านวน                  
ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.44 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลางอันดับ 5 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิด
จากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงส่วนใหญ่ช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามก าหนดแต่มี
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บางรายที่ไม่ได้ช าระตามก าหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของคณะกรรมการในขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู ้

6. คณะกรรมการออกหนังสือเตือนก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้งเงินต้น แจ้งดอกเบี้ย                      
และวันครบก าหนดช าระเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก ผลการศึกษาพบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 3.42 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 6 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจาก  สมาชิกอาจจะ
ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนก่อนถึงวันครบก าหนดช าระเงิน ที่แจ้งเงินต้นและดอกเบี้ย  เป็นเหตุให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุว่าคณะกรรมการออกหนังสือเตือนก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้ งเงินต้น                            
แจ้งดอกเบี้ย และวันครบก าหนดช าระเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก น้อยกว่า
ข้ออื่นๆ 

ตารางที่  4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง  ด้านการส่งเสริม                    
การออมทรัพยแ์ละพัฒนาอาชีพ 
 

 ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย ์
พัฒนาอาชีพ 

  ความหมาย อันดับ 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับ
ซุงเป็นหนี้นอกระบบน้อยลงและมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการ
ยกระดับการพัฒนาของอาชีพ    ซึ่งสามารถ
ชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมี
สมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอกับความต้องการกู้เงินไปประกอบ
อาชีพ 
 

3.36 
 
 

3.51 
 
 
 

3.55 

0.58 
 
 

0.59 
 
 
 

0.56 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 

3 
 
 
2 
 
 
 
1 

 เฉลี่ย 3.47 0.48 ปานกลาง  
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จากตารางที่  4.9  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง  ในด้านการส่งเสริม                            
การออมทรัพย์พัฒนาอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.47, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับ   พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการกู้เงินไป
ประกอบอาชีพ  (ค่าเฉลี่ย  = 3.55, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)  รองลงมาคือ  สมาชิกน าเงินที่
กู้ยืมไปใช้เพ่ือประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่ง
สามารถชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม   (ค่าเฉลี่ย  = 3.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.59)   และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงเป็นหนี้นอกระบบ
น้อยลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  (ค่าเฉลี่ย = 3.36, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58) 

อภิปรายผลการศึกษา 
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและ

เพียงพอกับความต้องการกู้เงินไปประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.55 แปลผลว่าอยู่ใน
ระดับมาก อันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
ทุกปีเป็นเหตุให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงในเรื่องการมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่าข้ออ่ืน 

2. สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพ่ือประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการ
ยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่งสามารถชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ผลการศึกษาพบว่า 
มีค่าเฉลี่ย 3.51 แปลผลว่าอยู่ในระดับมาก อันดับ 2 ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจาก สมาชิกที่กู้เงินจากกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปแล้วน าไปลงทุนในอาชีพท าให้อาชีพมีการพัฒนาขึ้นส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
จริง ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชนคือการระดมทุน
เพื่อช่วยเหลือกันเองในชุมชน เป็นเหตุให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงในเรื่องการพัฒนาอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก 

3. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงเป็นหนี้นอกระบบน้อยลงและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.36 แปลผลว่าอยู่ในระดับปานกลาง อันดับ 3 ที่
เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจาก สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงยังคงมีหนี้นอกระบบอยู่ 
ถึงแม้ว่าจะกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะการบริหารจัดการด้าน
การเงินของสมาชิกเป็นเหตุให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงในเรื่องการเป็นหนี้นอกระบบน้อยลง น้อย
กว่าข้ออื่น 
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4.1.3 ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 

 การสัมภาษณ์คณะกรรมการคณะกรรมการทั้ง 4 คณะๆ ละ 1 คน ได้แก่ คณะกรรมการ
อ านวยการ , คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการเงินกู้  และคณะกรรมการส่งเสริมการออม
ทรัพย ์และสรุปผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการแต่ละฝุายได้ดังนี ้

1. การติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตาม
สมาชิกในการน าเงินกู้ไปใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ตามค าขอกู้ และการเร่งรัดหนี้สินก็เป็นอีกบทบาทที่
คณะกรรมการจะท าการเร่งรัดหนี้สินก็ต่อเมื่อมีการผิดนัดการช าระหนี้หรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ เสนาะ ยินดี ที่ระบุว่า “การเร่งรัดหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาล าดับแรกที่ควร
แก้ไขปัญหา เนื่องจากส่งผลให้สมาชิกช าระคืนเงินกู้ล่าช้าท าให้การอนุมัติเงินให้ผู้กู้ในรายถัดไปล่าช้า
เกิดความไม่พึงพอใจของสมาชิกในรายถัดไปที่ยื่นค าขอกู้เนื่องจากไม่สามารถน าเงินไปใช้จ่ายได้
ทันเวลา” และสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ ชะบา อธิประยูร “การเร่งรัดหนี้สินท าให้
คณะกรรมการท างานด้วยความยากล าบากไม่เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  คณะกรรมการจึงมี
ความต้องการให้จัดเวลาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเพื่อความเป็นกลางทั้งฝุายสมาชิก
และคณะกรรมการ กรรมการจึงเสนอแนวทางโดยให้ภาครัฐที่เป็นหน่วยสนับสนุนบุคลากรให้มาช่วย
จัดเวทีเพื่อชี้ปัญหาให้แก่สมาชิกและคณะกรรมการรับรู้ปัญหาและหาทางออกหรือแนวทางร่วมกันให้
เป็นรูปธรรมโดยบรรจุกฎกติกาที่ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจในเวทีลงในระเบียบกลุ่มฯ และต้องบังคับ
ใช้อย่างเคร่งครัด” 

2. การอนุมติเงินกู้ เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการพิจารณาเงินกู้ที่
สมาชิกเขียนค าขอกู้ โดยพิจารณาความเหมาะสมกับการน าเงินใช้ประโยชน์ และการอนุมัติเงินกู้จะ
สามารถด าเนินการได้นั้นกลุ่มฯ จะต้องทราบจ านวนสมาชิกและจ านวนเงินที่กลุ่มฯ มีอยู่ ซึ่งเงินของ
กลุ่มฯ ที่น ามาอนุมัติเป็นเงินที่สมาชิกที่กู้ไปแล้วต้องน ามาคืนในแต่ละรอบปี กล่าวคือ ถ้าสมาชิกไม่
ช าระเงินกู้ตามก าหนดจะท าให้การอนุมัติเงินไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์
ของ เสนาะ ยินดี ที่ระบุว่า “การอนุมัติเงินเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับการติดตามเร่งรัดหนี้สิน จึงเสนอ
แนวทางการอนุมัติคือ ถ้าสมาชิกรายใดมีความพร้อม มีวินัยทางการเงิน ในการส่งช าระเงินคืนตรงต่อ
เวลาที่ก าหนดคณะกรรมการจะอนุมัติเงินได้โดยทันที และสมาชิกรายใดไม่สามารถช าระคืนได้ตาม
ก าหนดจะอนุมัติรองลงไปตามความล่าช้าของสมาชิกและให้คณะกรรมการจัดท าล าดับบัญชีรายชื่อ
การส่งคืนเงินกู้ของสมาชิกทุกรอบปีเพื่อให้สมาชิกที่มีความมีวินัยในการส่งช าระเงินคืนตามก าหนด
ได้รับการอนุมัตเิงินก่อน” 
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3. ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน คือ การที่สมาชิกและ
คณะกรรมการร่วมคิดร่วมตัดสินใจที่จะให้กลุ่มออมทรัพย์เดินหน้าไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อ
ประโยชน์ทั้งสมาชิกและคณะกรรมการฯ เป็นการรวมตัวกันเพื่อร่วมก าหนดเปูาหมายและวาง
แผนการท างานนั้นท าในรูปแบบการประชุม ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ นางสุนันท์ จ าปา
นิล ที่ระบุว่า “เวลาว่างหรือการเสียสละเวลาของคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละคนมีจ ากัดท าให้เกิด
การล่าช้าในการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานที่จะด าเนินต่อไป จึงเสนอแนวทางเพื่อให้
การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า
เสร็จทันตามก าหนด คือ คณะกรรมการจะน าผลก าไรที่ได้แจกเป็นเบี้ยประชุมส าหรับผู้ที่เข้ามาร่วม
ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกมาร่วมกันวางแผนการท างานมาก
ขึ้น ท าให้การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ น าไปสู่ความ
พอใจของทุกฝุาย” 

4. ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาอาชีพ เป็นบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
ในการเชิญชวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้น าเงินมาฝากกลุ่มฯ เพื่อน าไปปล่อยกู้ให้แก่
สมาชิกที่เดือดร้อนน าไปประกอบอาชีพหรือท าประโยชน์ตามระเบียบที่กลุ่มไม่ได้มีข้อห้ามไว้ ซึ่งได้
ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และคณะกรรมการยังมีบทบาทในการพัฒนาอาชีพซึ่งต้อแนะน าสมาชิก
เกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนส าหรับประกอบอาชีพในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่เกิดการระดมทุน
กันเพื่อช่วยเหลือคนในกลุ่มฯ กันเอง ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ บรรจง  บัวเรือง ที่ระบุว่า 
“ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีจุดประสงค์เพื่อจะกู้เงิน จึงท าให้การออม
ทรัพย์ยังเป็นการออมทรัพย์เพื่อการหวังผลในการกู้เงินมิใช่ออมทรัพย์เพื่อการออม อีกทั้งการแนะน า
แหล่งเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาใช้บริการนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการแนะน าหรือเชิญชวน
เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน กล่าวคือ                  มี
ดอกเบี้ยที่ถูกและประชาชนในหมู่บ้านหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนี้ได้ง่ายกว่า
แหล่งเงินทุนภายนอกหมู่บ้าน จึงท าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีจ านวนเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น                
ตามด้วย” 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการศึกษาครั้ งนี้  ได้ศึกษาโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ และ                

การสัมภาษณ์บุคคลที่ เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ รวมถึงอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวาย

เหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งได้เป็น 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 

ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากจะใช้การศึกษาเชิงคุณภาพแล้วยัง
ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ โดยผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยการส ารวจความคิดเห็น
จากประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ่งสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง จ านวน 132 ราย ด้วย
การส ารวจความคิดเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตบ้านทับซุง ได้แก ่

- ด้านการก าหนดเปูาหมายและการวางแผนการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 
1 ที่เป็นเช่นนี้เกิดจาก การวางแผนและก าหนดเปูาหมายเสร็จทันตามเวลาที่กลุ่มออมทรัพย์ได้ก าหนด 
และด าเนินการอย่างคุ้มค่า โดยวัดจากการก าหนดเวลาในการวางแผนและก าหนดเปูาหมายชัดเจน
และสะดวกต่อสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมาร่วมกันก าหนดเปูาหมายวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 

- ด้านการอนุมัติเงินกู้ มีค่าเฉลี่ยปานกลางอันดับ 3 ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากสมาชิก
ส่วนน้อยยังไม่สามารถช าระเงินคืนได้ทันตามก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของ ชะบา                 
อธิประยูร “สมาชิกส่วนใหญ่มีศักยภาพในการช าระเงินตามก าหนด แต่ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่ช าระ
เงินคืนตามก าหนดท าให้การอนุมัติเงินล่าช้า และสมาชิกส่วนใหญ่เกิดความไม่พอใจต่อการบริหารงาน
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย”์ 
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- ด้านการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน มีค่าเฉลี่ยปานกลางอันดับ 4 ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากยังมีสมาชิกบางส่วนไม่ช าระหนี้ตามก าหนด แต่สมาชิกนั้นยังมีตัวตนอยู่ในหมู่บ้านและยัง
สามารถติดตามหนี้ได้ ซึ่งผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีหนี้เสียจ านวนน้อยหรือ
อยู่ในระดับที่กลุ่มฯ ยอมรับได ้ 

- ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และการพัฒนาอาชีพ มีค่าเฉลี่ยในระดับปาน
กลางเป็นอันดับ 2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอกับความต้องการกู้เงินไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ของคณะกรรมการท่านหน่ึงที่ระบุว่า “ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
ฯ มีจุดประสงค์เพื่อจะกู้เงิน จึงท าให้การออมทรัพย์ยังเป็นการออมทรัพย์เพื่อการหวังผลในการกู้เงิน
มิใช่ออมทรัพย์เพ่ือการออม อีกทั้งการแนะน าแหล่งเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาใช้บริการ
นั้นไม่จ าเป็นต้องมีการแนะน าหรือเชิญชวนเนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ
กันเองในหมู่บ้าน กล่าวคือ มีดอกเบี้ยที่ถูกและประชาชนในหมู่บ้านหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนี้ได้ง่ายกว่าแหล่งเงินทุนภายนอกหมู่บ้าน จึงท าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมี
จ านวนเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้นตามด้วย” ในขณะเดียวกันที่สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อประกอบ
อาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่งสามารถชี้วัดได้จาก
การมีรายได้ที่เพิม่ขึ้นจากเดิม จากการศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้น่าจะ
เกิดจากการน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ 

- ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน พบว่า ในการก าหนด

เปูาหมายและการวางแผนของกลุ่มมออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนตาม

ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ แต่การระยะเวลาในการด าเนินการจริงนั้นมีปัจจัยซึ่งไม่สามารถท าให้เสร็จ

ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบเนื่องจาก การรวมตัวกันเพื่อร่วมก าหนดเปูาหมายและวาง

แผนการท างานนั้นท าในรูปแบบการประชุมซึ่งเวลาว่างหรือการเสียสละเวลาของคณะกรรมการและ

สมาชิกแต่ละคนมีจ ากัดท าให้เกิดการล่าช้าในการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน  

- ด้านการอนุมัติเงินกู้ พบว่า การอนุมัติเงินกู้ในครั้งแรกของรอบปีไม่มีปัญหาแต่
ประการใดในเรื่องของระยะเวลาในการอนุมัติซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพในการอนุมัติเงินกู้และสมาชิก
พึงเกิดความพอใจแต่มีปัญหาในการอนุมัติเงินภายในระหว่างปีซึ่งสมาชิกที่มาท าเรื่องขอกู้เงินระหว่าง
ปีต้องรอสมาชิกที่กู้รอบแรกของปีน าเงินมาคืนจึงสามารถได้รับเงินที่ขอกู้ ซึ่งหมายความว่าหากสมาชิก
ที่กู้รอบแรกของปีคืนเงินช้าการอนุมัติเงินและการได้รับเงินของสมาชิกที่กู้ระหว่างปีย่อมช้าลงไปด้วย 
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หรือการอนุมัติเงินช้าในแต่ละปีเกิดจากการคืนเงินช้าของสมาชิกบางรายท าให้การได้เงินของสมาชิก
ทุกคนล่าช้า 

- ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน พบว่า การติดตามเร่งรัดหนี้สิน กลุ่มออมทรัพย์ฯ                 
มีการจ าแนกลูกหนี้ มีแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้ มีหลักฐานการรับช าระหนี้ครบถ้วน แยกคนท าหน้าที่
สินเชื่อ บัญชี และการฝากเงิน อย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ โดยที่ผ่านมา
คณะกรรมการออกหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้งเงินต้น แจ้งดอกเบี้ย                  
เป็นรายบุคคลและวันครบก าหนดช าระเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก ปรากฏว่า 
สมาชิกส่วนใหญ่ช าระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลาที่ก าหนดและครบตามจ านวน   

- ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาอาชีพ พบว่า สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไป

ใช้เพื่อประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่ง

สามารถ ชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และเป็นหนี้นอกระบบน้อยลง ท าให้ประชาชน                

ในหมู่บ้าน เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงเพิ่มขึ้นท าให้เงินฝากสัจจะ               

ออมทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป็นผลท าให้การปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกคล่องตัวขึ้นเนื่องจากมีเงินมา

หมุนเวียนในระบบมากขึ้น 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ว่า ผลการวิจัย

ทั้งสองแบบมีความสอดคล้องกัน ดังนี ้

- ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน ในเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพ
เป็นอันดับที่ 1 และในเชิงคุณภาพผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามีการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน
จริงในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจหมายความไดว้่ากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุงมีการจัดการ
กับการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน เพื่อลดความซับซ้อนในขั้นตอนการท างานได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านอนุมัติเงินกู้ ในเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งหมายความได้ว่า

การบริหารงานขั้นตอนนี้พบปัญหาแต่ยังไม่ใช่ปัญหาที่มากที่สุดในการบริหารจัดการนี้  และ                       

ในเชิงคุณภาพผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การอนุมัติเงินในแต่ละครั้งมีปัญหาในเรื่องของจ านวนเงินที่

สมาชิกช าระคืนมาไม่ครบท าให้ไม่สามารถอนุมัติให้สมาชิกคนต่อไปได้ทันที 

- ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน ในเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพอันดับ 4 ซึ่ง
หมายความว่ามีประสิทธิภาพน้อยที่สุดของแต่ละด้าน ซึ่งหมายความว่าการบริหารงานขั้นตอนนี้มี
ปัญหามากและส่งผลกระทบต่อด้านอื่น และในเชิงคุณภาพผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า การติดตามเร่งรัด
หนี้สิน อย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการออกหนังสือแจ้ง
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เตือนสมาชิกก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้งเงินต้น แจ้งดอกเบี้ย และวันครบก าหนดช าระ เป็น
รายบุคคล    เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินของสมาชิก แต่ก็ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่ได้มา
ช าระเงินคืนตามก าหนด ส่งผลให้การอนุมัติเงินในรอบต่อไปช้าและเกิดความไม่พอใจของสมาชิกที่
ช าระเงินตามก าหนด 

- ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาอาชีพ ในเชิงปริมาณมีประสิทธิภาพ
เป็นอันดับ 2 ซึ่งหมายความว่าการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุงในขั้นตอน
นี้อาจยังมีปัญหาเล็กน้อย ในเชิงคุณภาพผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อประกอบ
อาชีพตามวัตถุประสงค์ อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพเป็นหนี้นอกระบบน้อยลง 
ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุงเพิ่มขึ้น 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 

ต าบลหวายเหนียว อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาวิจัยโดยจัดเรียงตามผลคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย มีข้อค้นพบว่า 

1. ด้านการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างาน การก าหนดเปูาหมายและวางแผน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถท าเสร็จก่อนก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากการคณะกรรมการเข้าใจและรับรู้วิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ จึงก าหนดเวลาในการด าเนินการก าหนดเปูาหมายวางแผนการท างานเป็นเวลาที่สมาชิก
ส่วนใหญ่สะดวกและสามารถมาร่วมกันได้ และคณะกรรมการเคารพการคิดการตัดสินใจและการ
แสดงความคิดเห็นของสมาชิก ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกัน เพราะ
รู้สึกว่าเป็นส่วนส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์ให้ไปสู้เปูาหมายและยังส่งผลให้กลุ่มออม
ทรัพย์มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย จึงเสนอแนะว่า “เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุงมีการ
ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานที่ดีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ต้องมีความ
เข้าใจการด าเนินวิถีชีวิตของสมาชิก เคารพการคิดการตัดสินใจของสมาชิก ในการแสดงความคิดเห็น 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

2. ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาอาชีพ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการกู้
เงินไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ
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ท่านหนึ่งที่ระบุว่า “ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีจุดประสงค์เพื่อจะกู้เงิน 
จึงท าให้การออมทรัพย์ยังเป็นการออมทรัพย์เพื่อการหวังผลในการกู้เงินมิใช่ออมทรัพย์เพื่อการออม 
อีกทั้งการแนะน าแหล่งเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาใช้บริการนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการ
แนะน าหรือเชิญชวนเนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน 
กล่าวคือ มีดอกเบี้ยที่ถูกและประชาชนในหมู่บ้านหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนนี้
ได้ง่ายกว่าแหล่งเงินทุนภายนอกหมู่บ้าน จึงท าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นและมีจ านวนเงินฝากและเงินกู้
เพิ่มขึ้นตามด้วย” ในขณะเดียวกันที่สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ 
อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่งสามารถชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิม จากการศึกษาพบว่า  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากการน าเงินกู้ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง และในทางตรงกันข้าม สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง
เป็นหนี้นอกระบบน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นหนี้ที่
เกิดจากไม่สามารถขอกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ได้ด้วยเหตุผล คือ 1) สมาชิกกู้เงินเป็นจ านวนเต็มวงเงินที่
จะสามารถกู้ได้แต่ยังไม่เพียงพอจึงท าให้ไปหาเงินกู้นอกระบบ 2) สมาชิกขอกู้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
ของระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง และ 3) สมาชิกมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน  

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย ขอเสนอแนะว่า ในเมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นและการขอกู้เงินเพิ่มขึ้น กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงควรร่วมกันหาแนวทางในการให้สมาชิกเพิ่มจ านวนเงินฝากเพื่อให้
เกิดการขยายวงเงินกู้ส าหรับสมาชิกที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน และเพื่อให้สมาชิกปราศจากหนี้นอก
ระบบ อันจะน ามาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

3. ด้านการอนุมัติเงินกู้ จากผลการศึกษาพบว่า การจัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกัน
เงินกู้ ต้องลงรายการในค าขอกู้  สัญญากู้ หนังสือค้ าประกันให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่ก าหนด 
และในระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางแต่เป็นอันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีตรงต่อเวลาจึงท าให้เสร็จทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาในอันดับรองลงมาคือเมื่อการส่ง                ค าขอ
กู้ตรงเวลาแล้วนั้น สมาชิกจะได้รับเงินกู้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้เกิดความพึงพอใจ                 
ซึ่งยังขัดแย้งกับ ผลการศึกษาอันดับที่4 คือ คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เสร็จก่อนหรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการพิจารณาเงินกู้แม้ว่าสมาชิกจะจัดท าค าขอกู้ได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด แต่การอนุมัติเงินกู้ไม่สามารถท าได้เนื่องจากต้องทราบจ านวนเงินที่แน่นอนในการ               
รับช าระเงินคืนจากสมาชิก  

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย ขอเสนอแนะว่า คณะกรรมการต้องทราบจ านวนเงินทั้งหมดที่จะ
สามารถปล่อยกู้ได้เพื่อให้สมาชิกเมื่อเขียนค าขอกู้แล้วผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติและได้รับเงินได้
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ทันทีท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทราบจ านวนเงินทั้งหมดเกี่ยวกับการ
ช าระเงินคืนของสมาชิกที่ไม่ได้ช าระเงินคืนตามก าหนดท าให้การอนุมัติเงินล่าช้า แม้ว่าจะเขียนค าขอกู้
ทันตามก าหนดก็ตาม แสดงถึงการขาดวินัยของสมาชิกซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยพิจารณาค าขอกู้                
ของผู้ที่ไม่มีวินัยทางการเงินเป็นล าดับท้ายสุดในจ านวนเงินที่คงเหลือจากสมาชิกที่มีวินัยทางการเงิน
มากกว่าเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต              
บ้านทับซุงอย่างเคร่งครัด 

4. ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน จากการศึกษาพบว่า ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ท าให้กลุ่มมีสภาพคล่องและเกิดผลก าไร มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับ 1 ที่เป็นเช่นนี้น่า
จ าเกิดจากสมาชิกส่วนใหญ่ช าระเงินกู้คืนตามก าหนดท าให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง และสภาพคล่องของกลุ่มฯ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ิมขึ้น และท าให้
กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยปานกลางอันดับ2 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา อันดับที่ 4 
และ 5 คือ ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์ฯมีหนี้เสียจ านวนน้อยหรืออยู่ในระดับที่
กลุ่มฯ ยอมรับได้ และสมาชิกช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ก าหนดและครบ                 
ตามจ านวน 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย ขอเสนอแนะว่า เพื่อให้สมาชิกที่กู้ยืมเงินส่งช าระเงินกู้ตามก าหนด
และทันในรอบการอนุมัติครั้งต่อไป 1) ใช้กลไกมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ก าหนดกฎกติกา ให้สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองคิด ก าหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ 
โดยให้ภาครัฐที่เป็นหน่วยสนับสนุนในระดับพื้นที่อ านวยการด าเนินเวทีนี้  โดยใช้ข้อมูลสมาชิกที่ผิดนัด
ช าระของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาวิเคราะห์เพื่อจะได้ก าหนด กฎกติกาให้เป็นรูปธรรม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในเวทีและน ากฎกติกาไปปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 2) ประเมินผลการท างานของคณะกรรมการ และประเมินวินัยทางการเงินของสมาชิก 
เพื่อให้เกิดการรับรู้ตัวตนทั้งสองฝุายว่าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ย้อนกลับ
ที่จะน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนการท างานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) 
แบ่งเขตความรับผิดชอบระดับครัวเรือน กล่าวคือ คณะกรรมการ ๑ คน ดูแล ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
10 ถึง 13 ราย เพื่อให้การติดตามและเร่งรัดหนี้สินเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถลดหนี้อาจจะสูญได้ด้วย 
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5.3 ข้อจ ากดัในการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบว่า ข้อจ ากัดในการท าวิจัยที่พบ 
1) การศึกษาวิจัยยังไม่สามารถลงลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตามเร่งรัดหนี้สิน

ภายในกลุ่มออมทรัพย์ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในภาพรวม ยังไม่ครอบคลุมถึงปัญหาต่างๆ  
2) การเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อน าข้อมูลมา

วิเคราะห์นั้น ผู้ให้การสัมภาษณ์บางท่านไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และการให้ข้อมูลบางท่านมักจะ
ถามถึงข้อมูลของท่านที่ให้ข้อมูลก่อนหน้าเพื่อจะตอบไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้เหล่านี้จึงไม่
ตรงกับความต้องการของผูว้ิจัยและไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานความจริง 

3) การสัมภาษณ์คณะกรรมการเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ผู้ให้สัมภาษณ์จะพยายามเลี่ยงการตอบที่เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน แต่
จะระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในภาพรวม ท าให้ไม่สามารถทราบปัญหาในเชิงลึก 

4) คณะกรรมการที่สัมภาษณ์แต่ละฝุาย มีการรับรู้ การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ท าให้พบ
ปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาของอีกฝุายส่งผลกระทบต่ออกีฝุายได ้
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 ผลงานดี (จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี).” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,ภาควชิาสังคม 

สงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.     
จิราภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและสภาพการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์                           
 เพื่อการผลิตบ้านดอนขว้าง ต าบลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบรุี.” วิทยานิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต,หลักสูตรศิลปะศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ                     
ราชนครินทร์, 2548.  

วรุณยุพา ค าโพธิ์. “คุณลักษณะของสมาชิกที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์                        
 เพื่อการผลิต ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.” สารนิพนธ์ปริญญา 

มหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. 
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วงศกร เอียดเอื้อ. “ปัจจัยเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์ปุ๋ยหมักและสารชีวภาพบ้านเขา 
แหลมหมู่ที่ 7 ต าบลแม่เปิน กิ่งอ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์.” สารนิพนธ์ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิต อาสาสมัคร),ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.              

 
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ 

 
กรมการพัฒนาชุมชน. “ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์แบบรายงาน 

ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง.”http://203.114.112.233/CDDCENTER
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560). 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง  

อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

………………………………………….. 

ส าหรับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง   

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทับซุง อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้วิจัย สมาชิก และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนา และ ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาก าหนดแผนและแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตลอดจนเป็นข้อมูล สารสนเทศต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อ
สาธารณชนต่อไป ข้อมูลที่ได้จะแปลงผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายฉบับนี้เป็น
ความลับและ ใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของ
ท่านแต่ ประการใด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วยดี 

และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง และโปรดตอบค าถามทุกข้อ                     

เพื่อประโยชน์ในการประมวลผล 

1. เพศ 

 ชาย  2. หญิง  

2. อายุ 

  ปีขึ้นไป -30 ปี       2. 30 ปีขึ้นไป -40 ปี 2 

  ปีขึ้นไป -50 ปี       4. 50 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่า ม.6/ ปวช.   2. อนุปริญญา/ ปวท./ ปวส. 3 

 ปริญญาตรี    4. สูงกว่าปริญญาตรี 

4. ต าแหน่งในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 

สมาชิก     คณะกรรมการอ านวยการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการส่งเสริมการออมทรัพย ์

 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการที่มีต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
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ค าชี้แจง   

 1. โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดของท่านและโปรดตอบค าถาม

ทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการประมวลผล 

  2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามเป็น ดังนี้ 

                       ระดับความคิดเห็น                          คะแนน   

                             มากที่สุด             5 

   มาก      4 

ปานกลาง     3 

   น้อย      2 

   น้อยที่สุด     1 

ข้อ ค าถามความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการที่มีต่อ
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการท างาน 
1 การก าหนดเปูาหมายและวางแผนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิตสามารถท าเสร็จก่อนก าหนดหรือภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

     

2 กลุ่มออมทรัพย์มีการวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อไม่ให้
งานซ้ าซ้อนสิ้นเปลืองทรัพยากร 

     

3 การก าหนดเปูาหมายและวางแผนงานด าเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัดและคุม้ค่า 

     

ด้านการอนุมตัิเงินกู ้
4 การจัดท าค าขอกู้ สัญญากู้ หลักประกันเงินกู้ ต้องลงรายการ

ในค าขอกู้  สญัญากู้ หนังสอืค้ าประกันให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
     

5 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้เสร็จก่อนหรือตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อ ค าถามความคิดเห็นของสมาชิกและคณะกรรมการที่มีต่อ
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

6 สมาชิกได้รับเงินกู้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด      
7 สมาชิกเกิดความพึงพอใจ      
ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สนิ 
8 คณะกรรมการออกหนังสือเตือนก่อนถึงก าหนดช าระ โดยแจ้ง

เงินต้น แจ้งดอกเบี้ย                      และวนัครบก าหนด
ช าระเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินขิงสมาชิก 

     

9 สมาชิกช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาที่ก าหนด
และครบตามจ านวน 

     

10 การเร่งรัดหนี้และการรับช าระหนี ้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการ
จ าแนกลูกหนี้ มีแผนปฏิบัติงานเร่งรัดหนี้ มีหลักฐานการรบั
ช าระหนี้ครบถ้วน แยกบุคคลที่ท าหน้าที่สินเชื่อ บัญชี และ
การเงิน อย่างชัดเจนเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ 

     

11 ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรพัย์ฯ มีหนี้เสีย
จ านวนน้อยหรืออยู่ในระดับที่กลุ่มฯ ยอมรับได ้

     

12 ผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของกลุ่มออมทรพัย์ฯ ท าให้กลุ่มมี
สภาพคล่องและเกิดผลก าไร 

     

13 สภาพคล่องของกลุ่มฯ ท าให้มีสมาชิกกลุ่มฯ เพิ่มขึ้น และท า
ให้กลุ่มฯ มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 

     

ด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์พัฒนาอาชพี 
14 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงเป็นหนี้นอก

ระบบน้อยลงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
     

15 สมาชิกน าเงินที่กู้ยืมไปใช้เพื่อประกอบอาชีพตามวัตถุประสงค์ 
อาชีพที่ประกอบมีการยกระดับการพัฒนาของอาชีพซึ่ง
สามารถชี้วัดได้จากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 

     

16 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุงมีสมาชิกและเงินฝาก
ออมทรัพย์เพิ่มขึ้นและเพียงพอกับความต้องการกู้เงินไป
ประกอบอาชีพ 
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ให้ท่านเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

            “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามฉบับนี้” 

นางสาวดวงนภา  เพชรแท้ 

         ผู้วิจยั 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 
เรื่อง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว                         

อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี

…………………………………………. 

ส าหรับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 

ค าชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

          1) เพือ่ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 

          2) เพือ่ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์ที่มีประสิทธิภาพ  

 

2. ค าตอบจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบ เพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ  

3. แบบสัมภาษณ์นี้แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ 2 ข้อค าถามในการสัมภาษณ์ 

 

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง............................................................................................................................................... 
สังกัด/สถานทีท่ างาน........................................................................................................................... 
วุฒิการศึกษา........................................................................................................................................ 
ประสบการณ์การท างาน...................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ์.................................................................................................................................. 
วันที่สัมภาษณ.์.........................................................................................เวลา.................................... 
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ตอนที่ 2  ข้อค าถามในการสัมภาษณ ์

1.  ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านทับซุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง มีด้าน

ใดบ้าง เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3.  ท่านคิดว่ามีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์เพ่ือการผลิต

บ้านทับซุง อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
รายงานการถอดเทปสัมภาษณ ์

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์        นายเสนาะ  ยินด ี
ต าแหน่ง                   ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
สังกัด/สถานทีท่ างาน    กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว  

        อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
วุฒิการศึกษา              ประถมศึกษาปีที่ 6 
ประสบการณ์การท างาน ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  2 ปี 
สถานที่สัมภาษณ ์         กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 
วันที่สัมภาษณ ์            วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.15 น. 
 
1.  ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
-ในเรื่องของการเร่งรัดหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาล าดับแรกที่ควรแก้ไขปัญหา เนื่องจากส่งผล

ให้สมาชิกช าระคืนเงินกู้ล่าช้าท าให้การอนุมัติเงินให้ผู้กู้ในรายถัดไปล่าช้าเกิดความไม่พึงพอใจของ
สมาชิกในรายถัดไปที่ยื่นค าขอกู้เนื่องจากไม่สามารถน าเงินไปใช้จ่ายได้ทันเวลา 

 
2. ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับ

ซุง มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
-การติดตามเร่งรัดหนี้สิน เพราะ คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดหนี้สินเกิด

ความล าบากใจในการเร่งรัดหนี้สินสมาชิกเป็นเครือญาติกัน สมาชิกคืนเงินไม่ตรงเวลาแต่เขามีเจตนาที่
จะคืน ไม่มีการหนีหนี้หายสาบสูญ ลูกหนี้ทุกคนมีตัวตนแต่แค่เขาอาจจะบริหารเงินในกระเป๋าตนเอง
ไม่ได้ในตอนนั้น และอีกอย่างกลุ่มออมทรัพย์เราระดมเงินคนในหมู่บ้านกันเองเราช่วยเหลือกันเองก็ไม่
อยากให้มีปัญหาเกิดขึ้น เพราะจะท าให้สิ่งดีๆ หายไป จึงส่งผลให้สมาชิกบางรายคืนช้า 

3.  ท่านคิดว่ามีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุง อย่างไรบ้าง 
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-การพิจารณาอนุมัตคิ าขอกู้เงินเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับการติดตามเร่งรัดหนี้สิน จึงเสนอ
แนวทางการอนุมัติคือ ถ้าสมาชิกรายใดมีความพร้อม มีวินัยทางการเงิน ในการส่งช าระเงินคืนตรงต่อ
เวลาที่ก าหนดคณะกรรมการจะอนุมัติเงินได้โดยทันที และสมาชิกรายใดไม่สามารถช าระคืนได้ตาม
ก าหนดจะอนุมัติรองลงไปตามความล่าช้าของสมาชิกและให้คณะกรรมการจัดท าล าดับบัญชีรายชื่อ
การส่งคืนเงินกู้ของสมาชิกทุกรอบปีเพื่อให้สมาชิกที่มีความมีวินัยในการส่งช าระเงินคืนตามก าหนด
ได้รับการอนุมัตเิงินก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595803010304VMT

59 
 

 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์        นางชะบา  อธิประยูร 
ต าแหน่ง                   กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
สังกัด/สถานที่ท างาน    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว  

       อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
วุฒิการศึกษา              ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประสบการณ์การท างาน ด ารงต าแหน่งกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  4 ปี 
สถานที่สัมภาษณ ์         กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับซุง 
วันทีส่ัมภาษณ ์            วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.45 น. 
 
1.  ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
-สมาชิกส่วนใหญ่มีศักยภาพในการช าระเงินตามก าหนด แต่ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ไม่

ช าระเงินคืนตามก าหนดท าให้การอนุมัติเงินล่าช้า และสมาชิกส่วนใหญ่เกิดความไม่พอใจต่อการ
บริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย ์

 
2. ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับ

ซุง มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
-การติดตามเร่งรัดหนี้สินท าให้คณะกรรมการท างานด้วยความยากล าบากเกิดความ

ล าบากใจในการท างานนี้เพราะคนในหมู่บ้านเป็นเครือญาติกันและยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่อง
พระราชบัญญัติการทวงหนี ้ 

 
3.  ท่านคิดว่ามีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง อย่างไรบ้าง 
-คณะกรรมการจึงมีความต้องการให้จัดสรรเวลาในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน เพื่อความเป็นกลางทั้งฝุายสมาชิกและคณะกรรมการ กรรมการจึงเสนอแนวทางโดยให้ภาครัฐ
ที่เป็นหน่วยสนับสนุนบุคลากรให้มาช่วยจัดเวทีเพื่อช้ีปัญหาให้แก่สมาชิกและคณะกรรมการรับรู้ปัญหา
และหาทางออกหรือแนวทางร่วมกันให้เป็นรูปธรรมโดยบรรจุกฎกติกาที่ร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจใน
เวทีลงในระเบียบกลุ่มฯ และต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์        นางสาวบรรจง บัวเรือง 
ต าแหน่ง                   กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
สังกัด/สถานที่ท างาน    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว  

       อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
วุฒิการศึกษา              ประถมศึกษาปีที่ 6 
ประสบการณ์การท างาน ด ารงต าแหน่งกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  2 ปี 
สถานที่สัมภาษณ์          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
วันทีส่ัมภาษณ ์            วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 11.20 น. 
 
1.  ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
-กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขาดการวิเคราะห์ข้อมูลของสมาชิก 
 
2. ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับ

ซุง มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
-ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีจุดประสงค์เพื่อจะกู้เงิน จึงท า

ให้การออมทรัพย์ยังเป็นการออมทรัพย์เพื่อการหวังผลในการกู้เงินมิใช่ออมทรัพย์เพื่อการออม อีกทั้ง
การแนะน าแหล่งเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ให้ผู้ที่เดือดร้อนมาใช้บริการนั้นไม่จ าเป็นต้องมีการแนะน าหรือ
เชิญชวนเนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือกันเองในหมู่บ้าน คือ มีดอกเบี้ยที่
ถูกมากซึ่งเท่ากับเงินกองทุนหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านหรือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่ง
ทุนนี้ได้ง่ายกว่าแหล่งเงินทุนภายนอกหมู่บ้านท าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น เกือบเต็มจ านวนครัวเรือนใน
หมู่บ้านและมีจ านวนเงินฝากเพิ่มแต่ก็มีการขอเงินกู้เพิ่มขึ้นตามด้วย 

 
3.  ท่านคิดว่ามีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรพัย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง อย่างไรบ้าง 
- กลุ่มออมทรัพย์ควรจัดล าดับความเดือดร้อนของสมาชิกแต่ละคนที่ยื่นขอกู้ เนื่องจากมี

สมาชิกที่สามารถพัฒนาอาชีพตนเองได้แล้ว ยืนด้วยล าแข้งตนเองได้แล้วก็ยังมาขอกู้ท าให้เงินต้องแบ่ง
กับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า จ านวนเงินจึงได้น้อยท าให้ผู้ที่ด้อยโอกาสมีเงินจ านวนไม่พอที่จะน าไปพัฒนา
อาชีพจึงต้องหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์        นางสุนันท์ จ าปานิล 
ต าแหน่ง                   เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
สังกัด/สถานที่ท างาน    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง ต าบลหวายเหนียว  

        อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี
วุฒิการศึกษา              มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ประสบการณ์การท างาน ด ารงต าแหน่งกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  6 ปี 
สถานที่สัมภาษณ์          กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
วันที่สัมภาษณ ์            วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 12.05 น. 
 
1.  ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านทับซุง 
-การวางแผน เพราะว่าการวางแผนสามารถท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และยังเป็นเวทีในการ
สะท้อนปัญหาเพ่ือให้ทุกคนรับรู้เพื่อน าไปสู่การแก้ไขในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น 

 
2. ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านทับ

ซุง มีด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
-เวลาว่างหรือความเสียสละเวลาของคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละคนมีจ ากัด มีเวลา

ไม่ตรงกันซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าในการก าหนดเปูาหมายและวางแผนการท างานที่จะด าเนินต่อไปได้
แต่ที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาเพียงแต่จะมีความยุ่งยากในการประสานให้
สมาชิกและคณะกรรมการมารวมตัวกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะท าได้เนื่องจากเราต้องการให้เกิดความ
พอใจของคนส่วนใหญ่เพื่อจะได้ลดปัญหาในการท างานในขั้นตอนต่างๆ เพราะเชื่อว่าการวางแผนที่ดี
โดยเฉพาะร่วมกันวางแผนทุกคนจะเห็นภาพเห็นเปูาหมายที่เราจะท าในอนาคตร่วมกันท าให้เกิดความ
เข้าใจกัน 

3.  ท่านคิดว่ามีแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านทับซุง อย่างไรบ้าง 

-จึงเสนอแนวทางเพื่อให้การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าเสร็จทันตามก าหนดการที่วางไว้ คือ คณะกรรมการจะน าผลก าไร
ที่ได้แจกเป็นเบี้ยประชุมและเลี้ยงอาหาร1มื้อส าหรับผู้ที่เข้ามาร่วมก าหนดเปูาหมายและวางแผนการ
ท างานเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกมาร่วมกันวางแผนการท างานมากขึ้น ท าให้การก าหนดเปูาหมายและ
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การวางแผนผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ น าไปสู่ความพอใจของทั้งคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มฯ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวดวงนภา เพชรแท้ 
วันเดือนปีเกิด 15 ธันวาคม 2533 
ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  

กระทรวงมหาดไทย 
ประสบการณ์ท างาน 2557 ถึงปัจจุบัน นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่ามะกา 
  

 
 
  


