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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และศึกษาความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย จ านวน 342 คน              
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  ANOVA และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51-60 ปี สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท เป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมาแล้ว 5-10 ปี การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ระดับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ ได้แก่  มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
รองลงมาคือ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้นลูกค้า ตามล าดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านพบว่ามีความสัมพันธ์กันทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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Abstract 

The purposes of this study were to investigate the principles of good 
governance affecting to performance effectiveness of Village Fund committee and to 
study the relationship between the principles of good governance and performance 
effectiveness of Village Fund member in Ton Thong Chai Sub-District, Muang District, 
Lampang Province. Samples of this study were 342 Village Fund members.                       
A questionnaire was used as data collection. A data was analyzed by using 
frequency, percentage, standard deviation, t-test, ANOVA, and Pearson Correlation 
Coefficient. 

The results were found that most respondents were female, between 51-60 
years old, marriage status, primary school level of education, mostly agriculturist, and 
average income between 5,001-10,000 Baht.  Moreover, they were mostly member 
with Village Fund between 5-10 years.  In addition, the performance of the principles 
of good governance of Village Fund committee was overall at high level and sorted 
by morality, the rule of law, accountability, participation, and cost-effectiveness.     
The level of performance effectiveness of Village Fund members were high level.                  
As descending each aspect, there were, firstly, internal process perspective, then, 
developing and learning perspective, financial perspective, and customer perspective 
respectively.  Finally, by comparing the relationship of principle of good governance 
affecting to performance effectiveness of Village Fund members, it was found that 
there was relationship at .05 level of significant.   
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บทที่  1 
บทน า 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2555) ได้จัดท าพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีโดยเสริมสร้าง
กระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชนบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้มี
ความยั่งยืน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความส าคัญกับ            
การจัดตั้งสวัสดิการในชุมชนมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก่กองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชน            
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้                     
และลดรายจ่ายในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง และเพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถพัฒนา
และเติบโตในอนาคต โดยให้มีกระบวนการบริหารและพัฒนาที่มุ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้ และที่มี
วิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้าง มีคุณธรรม มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยหลักของการเอ้ืออาทรใน
รูปแบบกัลยานมิตร ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาความคิด ความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของ
การบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ในการด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านมีกลไลส าคัญที่ท าให้กองทุนหมู่บ้านประสบ
ความส าเร็จ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ท าหน้าตั้งแต่เตรียมความพร้อมกองทุน บริหาร
เงินกองทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิด
ความเป็นธรรมและทั่วถึงแก่สมาชิกและที่ส าคัญจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านที่
ก าหนดไว้ อเนก นาคะบุตร (2549) ไดก้ล่าวว่าองค์ประกอบที่จะสามารถวัดประสิทธิภาพของกองทุน
หมู่บ้านแต่ละแห่งอย่างแท้จริงมี 4 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 ที่มาของคณะกรรมการหมู่บ้านและ
คณะกรรมการชุดที่ 1 และ 2 เป็นชุดเดียวกันหรือไม่ ประการที่ 2 กิจการที่ชาวบ้านกู้ไปนั้นน าไปท า
อะไร ประการที่ 3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และประการที่ 4 ต้องพิจารณาเรื่องการระดม
หุ้น ทุนและเงินออมในพ้ืนที่ประกอบด้วย การพิจารณาว่าหมู่บ้านใดเข้มแข็งหรื อไม่นั้นต้องอยู่               
บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้านและผ่านการประเมินในพ้ืนที่อย่างเข้มข้นนอกจากนี้ จเด็จ อินสว่าง 
(2544: 22-28) กล่าวว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับหมู่บ้าน จึงเป็นองค์กรที่ประชาชนที่มี
ความส าคัญยิ่งจะที่จะส่งผลต่อความส าเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของกองทุนที่จะก่อให้เกิด                
การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ จึงจ าเป็นต้องคัดสรรและเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีมี

http://www.thairath.co.th/content/359996%20.%20%20ในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน


ความสามารถ ที่มีภาวะผู้น าเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้โดย
ประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง 

หากแต่ละหมู่บ้านมีกระบวนการค้นหาคนดีเพ่ือเข้าไปท าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลกองทุนให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งให้หมู่บ้านและ
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง แต่ในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านยังไม่มีการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินหรือการวิเคราะห์ทางการเงินในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่จะวัด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือจะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง  เช่น วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน เพ่ือวัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น 
อัตราส่วนในการท าก าไร เพ่ือแสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในการ
ท าก าไรหลักจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นจะแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุน              
ในส่วนของสมาชิกกองทุนจะได้รับผลตอบแทนคืนมาจากการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนั้น              
ในอัตราส่วนเท่าไร หากมีค่าสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในการหาก าไรสูงด้วย อัตราการส่วนแสดง
ประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการวัดความสามารถในการท าก าไรของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน
ใช้ในการด าเนินงานว่าให้ผลตอบแทนจากการด าเนินงานได้มาน้อยเพียงใด หากมีค่าสูงแสดงถึงการใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาของ
เงินทุนว่ามาจากหนี้สินหรือส่วนของเจ้าของมีมากน้อยเพียงใด  

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบล
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และเพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุง
แก้ไข หรือเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และน าไปวางแผนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
2. เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน              
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปางแตกต่างกัน  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย                
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 2. ท าให้ทราบว่าหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้น าหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี  (สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 2546)              
มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ประกอบด้วยหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่า และได้
น าแนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง โดยใช้  Balanced Scorecard (BSC) ที่ถูกคิดขึ้นมาโดย Robert Kaplan และ David 
Norton (อ้างถึงในวัฒนา พัฒนพงศ์, 2546)  โดยท าการศึกษา 4 มิติ ประกอบด้วย มุมมองด้าน
การเงิน มุมมองด้านการด าเนินงานภายใน มุมมองด้านลูกค้า และมุมมองด้านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาจากประชากร  คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบล                     
ต้นธงชัย จ านวน 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 2,436 คน  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
กองทุนหมู่บ้าน หมายถึง กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นโดยระเบียบคณะกรรมการกองทุ น

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้หมายถึงกองทุนหมูบ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง บุคคลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับเข้าเป็นสมาชิกโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วย
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การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  ทั้งนี้เฉพาะสมาชิกกองทุน
หมูบ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ธรรมาภิบาลในกองทุนหมู่บ้าน หมายถึง การบริหารกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปซื่อสัตย์ โปร่งใส 
มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วมและมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการเพ่ือให้การใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า โดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคน ประกอบด้วย 

1. หลักนิติธรรมคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 และปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาต่างๆ การพิจารณาด าเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ             
หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาจากการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  

6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพ่ิม และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและ
พัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หมายถึง ความส าเร็จหรือผลส าเร็จในการด าเนินงานตาม
นโยบายกองทุนหมู่บ้านโดยพิจารณาจากวิธีการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านโดยใช้ Balance scorecard  ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
โดยจ าแนกออกเป็น 4 มุมมอง ประกอบด้วย 



5 
 

1. มุมมองด้านการเงิน วัดประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านทางการเงิน  การให้
สินเชื่อ ผลตอบแทนจากการด าเนินงานและผลก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผล
ประกอบการที่บ่งชี้ได้ถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในกองทุนหมู่บ้าน 

2. มุมมองด้านลูกค้า วัดความพึงพอใจของสมาชิกกกองทุนหมู่บ้าน จากการได้รับบริการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความเชื่อมั่น รวมทั้งการยอมรับในการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งโดยลูกค้าเอง และโดยอาศัยกลไกการสื่อสารอื่น ๆ  

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เป็นกระบวนการภายในของกองทุนหมู่บ้านที่ยึดถือปฏิบัติ
กัน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและการปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันภายในหมู่บ้าน
แต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นกระบวนการที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการวัดมุมมองที่จะท าให้กองทุนหมู่บ้านยั่งยืน                       
และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
2. แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
4. กลยุทธ์การด าเนินงาน Balance scorecard 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

ประวัติความเป็นมา 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2556) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไว้ดังนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาลสมัยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี      
เพ่ือใช้เป็นกลไกการเสริมสร้างการพ่ึงตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้  การสร้าง
และพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทางสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ทั้งนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยก่อนที่จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจ านวนหมู่บ้านละ 
1 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีหลักการวัดความพร้อมในสาม
ประเด็นหลัก คือ ความสนใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ความพร้อม
ของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเน้นความพร้อมของทั้งบุคคลในด้านความรู้และประสบการณ์ใน               
การบริหารจัดการ ความพร้อมของระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก และความพร้อมของการบริหารจัดการที่สอดรับและเกื้อกูลกัน 
ระหว่างกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองกับกองทุนอ่ืนๆ ที่อยู่ในหมู่บ้าน หากกองทุนผ่านเกณฑ์              
การประเมินจะได้รับเงินอุดหนุนอีก 100,000 บาท 
 กระบวนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคือ การจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือเลือกคณะกรรมการ
กองทุนจ านวน 9-15 คน สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน ร่างกฎระเบียบข้อบังคับในการรับสมาชิก 
การระดมทุน ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ภารกิจของคณะกรรมการ และขอรับการจัดสรรเงินจาก



คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด้วยการขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองกับธนาคารออมสินหรือ ธกส. พร้อมระเบียบข้อบังคับกองทุนและเปิดบัญชีกับธนาคาร 
 หลังการประเมินผลการด าเนินการในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน คุณสมบัติของ
คณะกรรมการกองทุน ความรู้ ประสบการณ์และความมั่นใจในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ
กองทุน ระเบียบ ข้อบังคับในการด าเนินการกองทุน การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน หรือสมาชิกในการ
จัดการกองทุน การปฏิบัติของสมาชิกตามระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนและการเปิดบัญชีเงินฝาก
ของกองทุน จึงอนุมัติเงินจัดสรรตามผลการประเมินความพร้อม 

วัตถุประสงค์ 
กองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการดังนี้ คือ 
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน ส าหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพสร้างงาน 

สร้างรายได้หรือการบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน และการน าไปสู่การสร้างกองทุน
สวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 
 3. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านในการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนา 
ความคิดริเริ่ม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศในอนาคต 
 5. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 โครงสร้างการจัดการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการมาจากการเลือกสรรของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 9-15 คน  
ประกอบด้วย ประธานกรรมการกองทุน รองประธานกรรมการกองทุน เลขานุการ เหรัญญิก                        
ผู้ตรวจสอบภายในและประชาสัมพันธ์โดยมีที่ปรึกษากองทุน ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนมีวาระ             
การด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่กรรมการกองทุนเข้ารับ
ต าแหน่งให้กรรมการกองทุนจับฉลากออกจ าน วนกึ่ งหนึ่ งของคณะกรรมการทั้ งหมดและ
คณะกรรมการจะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
จัดสรรผลประโยชน์ของเงินกองทุน ออกระเบียบข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย โดยแบ่งหน้าที่เป็น 
 1. ประธานกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่เป็นประธานมการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงาน   
อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมติหรือที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 



2. รองประธาน มีหน้าที่ท างานแทนประธานกรรมการกองทุน เมื่อประธานกรรมการกองทุน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อประธานมอบหมาย 

3. เหรัญญิกกองทุน มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ ดูแลรักษาเงินทุน และรายได้ของกองทุนรวม    
ทั้งการจัดท าบัญชี พร้อมควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน 
 4. เลขานุการกองทุน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานทั่วไป นัดประชุมกรรมการกองทุน                    
จดและบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานของกองทุน 
 5. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ก ากับ ดูแล เงินทุนให้เป็นไปตามมติที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน  
 6. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการผลิตเอกสาร สิ่งพิมพ์ให้ข่าวสารแก่สมาชิกและหน่วยงาน    
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการกองทุนต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีกรรมการกองทุน
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ถึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
 สมาชิก  

สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นผู้ที่พ านักหรือพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นระยะเวลา              
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและได้รับการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกโดยชอบธรรม
จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตลอดจนมีการถือหุ้นๆ ละ                  
10 บาท อย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในกองทุนและต้องมี
การฝากเงินออมทรัพย์สัจจะทุกเดือน แล้วแต่ระเบียบข้อบังคับกองทุนก าหนด 

กิจกรรมหลักของกองทุนหมู่บ้านคือ 
1. ให้สมาชิกกู้ยืม ทั้งจากเงินทุนตั้งต้นของกองทุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและเงินจาก             

การฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ของสมาชิก ตลอดจนจากบัญชีเงินรับฝากจากสมาชิก สมาชิกสามารถ
กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือน าไปใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย 
และบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน โดยที่สมาชิกต้องยื่นความจ านงและโครงการที่กู้ โดยแบ่ง
การกู้ยืมออกเป็น 2 ลักษณะคือ 

   1.1 เงินกู้สามัญรายหนึ่งจะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท อันเป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะกรรมการกองทุน หากต้องการขอกู้ที่มากกว่านั้นแต่ไม่เกิน 50,000 บาทต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมสมาชิก และมีระยะเวลาช าระคืนภายใน 1 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกองทุนหมู่บ้าน      
แต่ละแห่งก าหนด 

   1.2  เงินกู้ฉุกเฉินเป็นการกู้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็น สามารถกู้ได้ไม่เกิน 3,000 บาท 
โดยมีระยะเวลาใช้คืน ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเป็นไปตามก าหนดของกองทุนเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี้ย 

2. รับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์  สมาชิกต้องมีการฝากออมทรัพย์สัจจะทุกเดือน ๆ                     
ละ เท่า ๆ กัน และจะสามารถเพ่ิมจ านวนเงินฝากสัจจะได้ปีละหนึ่งครั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีซึ่งจ านวนเงินนี้สมาชิกสามารถถอนและปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน
โดยสมาชิกจะได้รับเงินปันผลเมื่อมีการจัดสรรผลประโยชน์ 



3. รับฝากเงินทั่วไป กองทุนสามารถรับฝากเงินจากสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ย
เงินฝากตอบแทน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ความหมายของธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ค าว่า “การบริหารจัดการที่ดี หรือธรรมาภิบาล”หรือที่บางท่านเรียกว่าธรรมรัฐนั้นตรงกับ            

ค าภาษาอังกฤษว่า Good Governance ซึ่งได้มีการพูดถึงแนวคิดนี้เป็นครั้งแรกในแวดวงของ
หน่วยงานระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาประเทศ นับแต่ค.ศ. 1980 
เป็นต้นมา ภายหลักที่ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลของนโยบายการปรับโครงสร้างของธนาคารโลก 
ในช่วงนั้นได้มีการใช้ค าว่า Good Governance อย่างกว้างๆ ในการกล่าวถึงธรรมชาติและรูปแบบ
ของการเมืองที่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ (accountability) และความโปร่งใส 
(transparency) ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมักถูกน าไปเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางการเมือง เช่น 
ความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมระบบที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งเสรี 
(Kruiler, 1996: 3 อ้างถึงในรัชยา ศานติยายนน์ และคนอื่นๆ.  2544: 3) จากนั้นได้มีการน าแนวคิดนี้
ไปใช้อย่างกว้างขวางในหมู่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในโครงการให้ความช่วยเหลือประเทศก าลัง
พัฒนาต่างๆ 

การใช้แนวคิดธรรมาภิบาลเกิดจากความล้มเหลวของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือในการ
พัฒนาประเทศตามแนวทางของประเทศซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในแถบลาตินอเมริกา
และแอฟริกา ผู้รับผิดชอบมองว่าสาเหตุของความล้มเหลวมาจากการที่รัฐไร้ความสามารถที่จะ
ด าเนินการตามที่ได้รับการแนะน า ทั้งนี้มุมมองดังกล่าวถือว่ารัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจที่
ส าคัญในสังคมทุกระดับ จึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการบริหาร ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้าง และระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีค่อนข้างซับซ้อนของรัฐ เพื่ออ านวยต่อการน านโยบายในการพัฒนา
ไปปฏิบัติ 

ในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญแก่เรื่องของธรรมาภิบาล ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับในต่างประเทศและได้มีองค์กรที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับธรรมาภิบาลได้ให้
ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 

ธรรมาภิบาล เป็นค าที่ประกอบด้วยศัพท์ 2 ศัพท์ด้วยกัน คือ ธรรม กับ อภิบาล ความหมาย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายว่า 

ธรรม หมายถึง ความยุติกรรม  ความถูกต้อง  กฎ  กฎเกณฑ ์ กฎหมาย  สิ่งดีงาม 
อภิบาล หมายถึง การดูแล ปกครอง การบริหาร การปกปูอง การสร้างภูมิคุ้มกันบ ารุงรักษา                  

ปกครอง ปกปูอง หรือคุ้มครอง 



ธนาคารโลก (World Bank) อ้างถึงในสุพจน์ เจริญข า (2554) ได้ให้ความหมายธรรมาภิบาล
ว่าเป็นลักษณะและวิถีของการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือจัดการงานของบ้านเมืองโดยเฉพาะ               
การจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนาซึ่งเป็นการชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการมีธรรมาภิบาลช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลสามารถให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ มีระบบที่ยุติธรรม มีกระบวนการกฎหมายที่อิสระ ระบบราชการมีฝุายนิติบัญญัติและ
สื่อที่มีความโปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 

เพลินจิตร  ตันรังสรรค์ (2557) ได้ให้ความหมาย “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า              
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันในนาม “Good Governance” นั้น เป็นหลักการเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลาย
ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน แต่หากพิจารณาตามความหมายที่ทาง
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา หรือ TDRI ได้ให้ความหมายไว้ พบว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากค าว่า 
“ธรรม” แปลว่าคุณความดี รวมกับค าว่า “อภิ” แปลว่า ยิ่ง และค าว่า “บาล” แปลว่า ปกครองหรือ
เลี้ยงดู ดังนั้น ค าว่า “ธรรมาภิบาล” จึงหมายถึง การปกครองที่มีความถูกต้อง ความยุติธรรม                
และมีคุณความดีอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ ว่า “Good Governance” 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  อ้างถึงในปิยะพงษ์ โพธิ์มี (2554: 22)  กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมาจาก    
ค าว่า อภิบาล ซึ่งหมายถึงการใช้อ านาจบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรหรือประเทศ และธรรมา   
ภิบาลคือวิธีการที่ดีในการใช้อ านาจเพ่ือบริหารจัดการองค์กรหรือประเทศ 

ธีรยุทธ บุญมี (2541) อ้างถึงในบุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ (2544 : 9) ชี้ว่า                     
ธรรมาภิบาลเป็นกระบวนความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐ สังคม เอกชนและประชาชน ท าให้             
การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีความร่วมมือของ
ฝุายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขบวนการอันนี้จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความยุติธรรม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของคนดี ในการที่จะสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทยนั้น ธีรยุทธ บุญมี จึงเสนอให้มี              
การปฏิรูประบบ 4 ส่วน คือ ปฏิรูประบบราชการ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคเศรษฐกิจสังคม และปฏิรูป
กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน และประชาชนต้องการให้มีการตรวจสอบโดยสื่อมวลชน และ
นักวิชาการ  

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ได้ให้ค านิยามของธรรมาภิบาลว่าหมายถึงการบริหารกิจการของ
บ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม เคารพสิทธิของผู้คนพลเมืองอย่างเสมอกัน มีระบบตัวแทนประชาชนที่
สะท้อนความคิดของผู้คนได้อย่างเที่ยงตรง มีรัฐบาลที่ไม่ถืออ านาจเป็นธรรม แต่ใช้อ านาจที่ประชาชน
ตรวจสอบได้ ตัวรัฐบาลเองก็มีความเอ้ืออาทรต่อผู้คนสามัญเป็นอาภรณ์ประดับตน ไม่ดูถูกประชาชน
ด้วยการเอาความเท็จมาให้และมีอารยะพอที่จะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาดหรือไร้



ประสิทธิภาพ (จดหมายเปิดผนึกจากท่ีประชุมคณาจารย์รัฐศาสตร์, 8 สิงหาคม 2540 อ้างถึงในนฤมล 
ทับจุมพล, 2546: 62) 

วรภัร โตธนเกษม (2542: 11-17) อธิบายว่า Good Governance หมายถึง “การก ากับดูแล
ที่ดี” หรือ “การใช้สิทธิ์ของความเป็นเจ้าของที่จะปกปูองดูแลผลประโยชน์ของตนเองโดยผ่านกลไก              
ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร” โดยหัวใจส าคัญคือความโปร่งใส (Transparency) ความยุติธรรม
(Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountiability) 

ไชยวัฒน์ ค้ าชู และคนอ่ืนๆ (2545: 42-43) ได้ให้นิยามค าว่าธรรมาภิบาลคือการมีส่วนร่วม 
คือ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คือการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้หลักประกันว่า                
การด าเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยู่บนฉันทานุมัติอย่างกว้างของของสังคม 
โดยจะมีนัยส าคัญต่อประเด็นในเรื่องความเสมอภาค ความยากจนและคุณภาพชีวิต 

จากความหมายและค านิยามของค าว่าธรรมาภิบาลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มีความหมาย
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กร วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์
ขององค์กรนั้นๆ จึงอาจสรุปได้ว่าธรรมาภิบาลหมายถึงการปกครองด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดีงาม 
โดยเน้นเรื่องของการพัฒนา การอยู่ร่วมกัน โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูล ตัดสินใจ และตรวจสอบ ลดการทุจริต คอร์รัปชั่นลง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โดยจะต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของทุกฝุายในสังคม คือ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
    ความหมายของธรรมาภิบาลของหน่วยงานต่างๆ จะต่างกันกันไป เพราะวิธีการปกครองตาม

หลักธรรมาภิบาลนั้นไม่มีวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวและองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลนั้นก็ได้มี                
การก าหนดไว้แตกต่างกันไปแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปนั้นมีองค์ประกอบรวมที่คล้ ายคลึงกัน 
ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างธรรมาภิบาล จึงหยิบยกองค์ประกอบของธรรมาภิบาลมาพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 

รัชนา ศานติยานนท์ (2544:7-8) กล่าวว่าองค์ประกอบของธรรมาภิบาลที่มักมีผู้เอ่ยถึงบ่อยๆ 
มีดังนี ้
 1. การรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ (Accountability) อาจกล่าวได้ว่าการรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ได้รับการเอ่ยถึงบ่อยที่สุด เนื่องจากแนวคิดธรรมาภิบาลในปัจจุบันมี
ที่มาจากความต้องการลดการคอรัปชั่นของรัฐบาลโดยการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ หมายถึง 
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับพันธะผูกพันที่จะต้องแสดงให้เห็นและรับผิดชอบในการกระท าที่มี             
ความคาดหวังอย่างเห็นพ้องต้องกันในการบริหารรัฐกิจได้มีแรงกดดันให้น าหลักการรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติมาใช้ในการบริหารจัดการด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
 



1.1 การเรียกร้องให้มีการเน้นการบริหารที่เน้นผลลัพธ์ และการปฏิบัติงานในภาครัฐบาล 
1.2 การเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐบาลมีความยืดหยุ่นและความเป็นอิสระมากข้ึน 
1.3 การให้ความส าคัญกับความโปร่งใสในฐานะท่ีเป็นลักษณะส าคัญของการรับผิดชอบ 

ต่อผลการปฏิบัติ 
โดยในการจัดการให้เกิดการรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติที่สัมฤทธิผลนั้นจ าเป็นต้องมี                   

การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ความคาดหวังเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ความสมดุลระหว่างความคาดหวังและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติ การรายงานที่มีความน่าเชื่อถือ
และการประเมินและการปรับที่สมเหตุสมผล 
 2. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะท าให้เกิด                    
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ ความโปร่งใส หมายรวมถึงการมีระบบสารสนเทศที่ดีและการเปิดเผย
และเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ รับผิดชอบใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
 3. การมีส่วนร่วม (Participation) การมีส่วนร่วมหมายถึงการมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจในด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมท าให้รัฐบาลได้รับข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับความ
ต้องการและการให้ความส าคัญในเรื่องต่างๆ ของประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างๆ รัฐบาลที่ให้
ความส าคัญกับประชาชนและสามารถตัดสินใจได้ดีกว่าและได้รับการยอมรับมากกว่า 

 

อีกท้ังได้กล่าวถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542 ว่าได้ระบุถึงหลักธรรมาภิบาลว่าควรประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 
 1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น                
การปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล  

2. หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไป
พร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจ าชาติ 

3. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์การในทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ในระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึ้น เร่งรัดการก่อตั้งองค์การภาคสังคมที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนเป็นองค์การต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 



การเมือง ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่นๆ  ให้มคีวามเข้มแข็งแล้วก็ก่อให้เกิดการคานและถ่วงดุลอ านาจ
ของรัฐ  

4. หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ                    
ประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติอ่ืนๆ  

5. หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกใน ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาตลอดจน              
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน  
 6. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทย มีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่
มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่ เ สนอโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีจะเน้น                     
การก าหนดเป็นกรอบแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการเพ่ือยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะยึดองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่ได้ก าหนดไว้ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เป็นส าคัญ 

 
               

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ความหมายของประสิทธิภาพ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 193) ประสิทธิภาพคือความสามารถที่ท างานให้

เกิดผล 
กระทรวงศึกษาธิการ (2541: 49) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพ หมายถึงการปฏิบัติงานหรือ

การบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
ในขณะที่ต้องการผลงานมากท่ีสุด 

ลีลา สินานุเคราะห์ (2530: 27) กล่าวว่าประสิทธิภาพการจัดการ หมายถึง ความสามารถที่
จะวางหลักและวิธีการท างานให้ได้ผลงานออกมาสูงที่สุดเป็นที่พอใจแก่ผู้รับบริการ  องค์การและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การนั้นๆ ด้วย กล่าวคือนอกจากผลงานที่ได้ต้องมีปริมาณและคุณภาพสูงแล้วยัง
ต้องค านึงถึงความพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นๆ  
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์  อ้างถึงในจริยา วงศ์ก าแหง (2551: 24) กล่าวถึงประสิทธิภาพว่า                        
มีความหมายรวมถึงผลิตภาพและผลิตผล โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้อย่างมีมิติ ตามแต่
วัตถุประสงค์การพิจารณา คือ  

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ( Input) ได้แก่ การใช้ทรัพยากร            
ด้านเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 



2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้อง                 
ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคนิคที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม 

3. ประสิทธิภาพในมติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์   
ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและการบริการ 
 

 สมยศ นาวีการ (2525) อ้างถึงในเพ็ญโสภา ปุณโณฑก (2550: 17) ได้กล่าวถึงแนวคิดคิดที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร คือ 
 1. กลยุทธ์  (Strategy) กลยุทธ์เกี่ยวการก าหนดภารกิจ พิจารณาจุดอ่อนแอและจุดแข็ง              
ในองค์กร โอกาส และอุปสรรคภายนอก 
 2. โครงสร้าง  (Structures) โครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
 3. ระบบ       (System) ระบบขององค์กรที่จะบรรลุเปูาหมาย 
 4. แบบ        (Style) แบบของการบริหารของผู้บริหารเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
 5. บุคลากร    (Staff) ผู้ร่วมองค์กร 
 6. ความสามารถ   (Skill) 
 7. ค่านิยม     (Share Values) ค่านิยมของคนในองค์กร 

 

สมพงษ์ เกษมสิน อ้างถึงในคฑาวุธ พรมหายน (2545: 14)  ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท างานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve Principal 
of Efficiency” ซึ่งได้รับการยกย่องและกล่าวขานกันมาก หลัก 12 ประการ ประกอบด้วย 
 1. ท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
 2. ใช้หลักสามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
 3. ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
 4. รักษาระเบียบวินัยในการท างาน 
 5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
 6. การท างานต้องเชื่อถือได้มีความฉับพลัน มีสมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน 
 7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
 8. งานส าเร็จทันเวลา 
 9. ผลงานได้มาตรฐาน 
 10. การด าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้  
 11. ก าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนงานได้ 

12. ให้บ าเหน็จแก่งานที่ดี 
 

ดังนั้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หมายถึง ความสามารถในด าเนินงานของแต่ละองค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากเปรียบเทียบกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการกองทุนหมู่บ้านก็จะหมายถึงการบริหารกองทุนให้ได้ผลก าไรสูงและอัตราเฉลี่ยคืนเงินปันผล 



สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสารจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอยู่ ตลอดเวลา มีกระบวนการ
พิจารณาให้กูย้ืมเงินอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยกระบวนการดังกล่าวมีการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า  

 

กลยุทธ์และแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard 
ความหมายของ Balanced scorecard 
Balanced Scorecard (BSC) เป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผล            

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (สราญ ประมวลวรชาติ.  2544: 11) ที่ท าให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็น
ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว Robert Kaplan และ David Norton (อ้างถึงใน
ปริญญา อินรักษา.  2550: 4) เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลให้รูปแบบการบริหาร
ต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากการที่องค์กรจะอยู่รอดประสบ
ความส าเร็จในยุคการแข่งขันข้อมูลข่าวสาร การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินหรือการยึดติดกับ
การวัดผลเพียงด้านใดด้านหนึ่ งนั้นไม่พอเพียง เพราะไม่มีตัววัดใดเพียงล าพังที่จะแสดงผล                       
การด าเนินงานทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ซึ่งผู้บริหารต้องควรทราบถึงการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน จึงจ าเป็นที่ต้องใช้ระบบการวัดผลและการบริหารที่เกิดมาจากหรือมีความเกี่ยวโยง
กับกลยุทธ์และความสามารถขององค์กรที่มีอยู่ เป็นการให้ความสนใจคนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์และการวัดของ Balanced Scorecard นั้น ได้มาจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ขององค์กร อันเป็นการน าวิสัยทัศน์และกลยุทธ์มาแปลงสู่การปฏิบัติ โดยมาจากมุมมอง 4 ด้าน คือ 
การเงิน ลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร การเรียนรู้และการเติบโต เป็นการขยายชุดของ
หน่วยธุรกิจให้มากไปกว่าบทสรุปการวัดผลทางด้านการเงิน 
 เนื่องจากการวัดผลทางด้านการเงินนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถและทักษะ
ของพนักงาน รวมถึงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมต่อองค์กรในขณะที่ Balanced Scorecard สามารถ
รักษาสภาพเดิมของทรรศนะด้านการเงินอันเป็นประโยชน์ในระยะสั้นที่สะท้อนให้เห็นถึงผล                     
การปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงพลังผลักดันที่มีคุณค่า
มากกว่าในระยะยาวทั้งทางด้านการเงินและการแข่งขันธุรกิจ นั่ นคือการวัดผลในรับปฏิบัติการที่               
ไม่เป็นตัวเงินที่สะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กรและ
การเรียนรู้การเติบโต รวมทั้งการวัดใน 4 มุมมองดังกล่าว จะบอกว่าองค์กรจะต้องจัดหาความรู้             
ความช านาญประเภทใดให้กับพนักงาน และระบบอะไรที่ดีที่สุ ดส าหรับการท างานของพนักงาน 
เพ่ือให้พนักงานสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆเพ่ือสร้างกลยุทธ์ที่ถูกต้องในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อองค์กรสามารถท าได้เช่นนี้ลูกค้าย่อมเกิดความพึงพอใจ 
รายได้และก าไรของบริษัทย่อมเพ่ิมมากข้ึน (Kaplan & Norton, 1992 อ้างถึงในสราญ ประมวลวรชา
ติ, 2554) มุมมองทั้ง 4 มุมมอง แสดงรายละเอียดดังภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 มุมมอง 4 ด้านของ Balanced Scorecard (สราญ ประมวลวรชาติ, 2544) 
 

 ต่อมาได้มีการน า Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ (เทพศักดิ์ บุญรัต
พันธุ์, 2548: 5) ซึ่งได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารภาครัฐของสหรัฐอเมริกาในต้นสมัยแรกของ
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้มีการออกกฎหมายที่ส าคัญฉบับหนึ่งคือพระราชบัญญัติผลการท างาน
ของรัฐบาล (Government Performance Results Act 1993) หลักการส าคัญของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการท างานของรัฐบาล คือ การก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณต้องระบุอย่างชัดเจนล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ (result or outcomes) ที่ตั้งเปูาหมายไว้ว่าจะ
ท าให้ เกิดผลนั้นคืออะไร ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องจัดท าแผนกลยุทธ์  (Strategic plan)                         
และรายละเอียดตัวชี้วัดการท างาน (Performance measurement) ตลอดจนต้องจัดท ารายงาน
ประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ หน่วยงานจะต้องระบุคะแนนรวมที่ได้รับจากการผสมผสานตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 3 ตัว คือ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้า (customer Satisfaction) และความ             
พึงพอใจของคนงาน(employee satisfaction) มารวมกัน โดยเรียกคะแนนรวมและวิธีวัดผลงานแบบ
นี้ว่า Balanced Scorecard Measure 
 ส าหรับประเทศไทยได้น าแนวคิดการปฏิรูประบบราชการไทยโดยอาศัยแนวคิดการจัดการ
ภาคเอกชนสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการบริหารราชการโดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) โดยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างาน มาตรการที่ก าหนดไว้อย่างหนึ่งคือให้มีการปรับปรุงระบบการ
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Perspective 
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Perspective 

Blanced 
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Perspective 

Customer 
Perspective 



ประเมินผลการด าเนินงาน โดยต้องมีการเจรจาตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปีมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน โยต้องมีการเจรจาตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปีมีการติดตามประเมินผลงานทุกสิ้นปี 
เพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานรายปี นอกจากนี้ได้จัดให้มีองค์การเพ่ือพัฒนา
ระบบราชการขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 มาตรา 
71/9 โดยก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ท าหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบราชการบริหารแผ่นดิน ซึ่งคือการน าแนวคิด Balanced 
Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการนั่นเอง (เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, 2550: 2)  
 ทั้งนีก้ารประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์กรมหาชน ส านักงาน 
ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลให้อยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 
ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ             
การปฏิบัติงานและมิติที่ 4 ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ พิจารณาจากบทบาท
และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ (ส านักงาน ก.พ.ร., 
2535: 9-10) แสดงรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  มุมมองด้าน Balanced Scorecard ที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

 การบรรลุผลสมัฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงค์การจดัตั้งอ านาจ
หน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย
เพิ่มเตมิจากรัฐบาล 

 ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการและ                 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ประเมินผลความ                                                 
มีประสิทธิภาพ                                                 
ความคุ้มค่าในการบริหาร                                 
และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากร                 
ทางการเงินอ่ืนการปรับปรุงและพฒันา
กระบวนการภายใน 

                                ประเมินความสามารถ                                                                     
ในการบริหารงาน                                                 

ตามหลักธรรมาภิบาล                                         
และการก ากับดูแลตนเองที่ด ี

 มิติด้านประสิทธิผล
ของการ 

มิติด้านคณุภาพการ
ใหบ้ริการ 

 มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการ 

 มิติด้านการก ากับ
ดูแลกิจการและ 



 จากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการน าแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ
ในปีพ.ศ. 2545 และใช้ในการประเมินผลขององค์การมหาชนในปีพ.ศ. 2548 ซึ่งความแตกต่างของ
มุมมองตามแนวคิด Balanced Scorecard ระหว่างองค์กรภาครัฐ กับหน่วยงานภาครัฐนั้น ผู้วิจัย
สรุปได้ดังตารางนี้ 
 
ตาราง 1 มุมมอง 4 ด้านของ Balanced Scorecard 
 

มิติที่ องค์กรเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
1 ด้านการเงิน ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
2 ด้านลูกค้า ด้านคุณภาพการให้บริการ 
3 ด้านกระบวนการภายใน ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 

 

  Balanced Scorecard เป็นการผสมผสานระหว่างการพิจารณาข้อมูลจากภายนอกซึ่งได้มา
จากลูกค้าและผู้ถือหุ้นกับข้อมูลจากภายในองค์กร นอกจากนี้ Balanced Scorecard ยังเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการวัดผลส าเร็จของการปฏิบัติงานในอดีตและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
อนาคต ซ่ึง Balanced Scorecard มีลักษณะพิเศษอยู่ 4 ประการ คือ 

1. สะท้อนจากบนลงล่าง (Top-Down) ของพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ในทางตรงกัน
ข้ามตัวชี้วัดต่างๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่เฝูาติดตามเป็นในแบบล่างขึ้นสู่บน (Botton-Up) ซึ่งจะได้มาจาก
กิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการอยู่ในแต่ละหน่วยงานหรือกระบวนการเฉพาะกิจต่างๆ ตามความจ าเป็น                
ซึ่งบ่อยครั้งมักจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความสัมพันธ์กับกลยุทธ์โดยรวมทั้งหมดขององค์กร 

2. เป็นการมองไปข้างหน้า โดยเน้นถึงความส าเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคต ตัวชี้วัดต่างๆ               
ทางการเงินแบบดั้งเดิมนั้น อธิบายว่าในช่วงระยะเวลาของการรายงานผลครั้งล่าสุดที่ผ่านมาองค์กร
ด าเนินการได้ผลเป็นอย่างไรโดยปราศจากการบ่งชี้ ให้ เห็นว่าผู้บริหารสามารถปรับปรุงผล                   
การด าเนินงานส าหรับระยะเวลาที่เหลือของการรายงานครั้งต่อไปอย่างไร 

3. ผนวกรวมตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งภายในภายนอกเข้าด้วยกัน  สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการมองเห็น                 
จุดต่างๆ ที่ได้ให้ความส าคัญ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าความส าเร็จในอนาคตส าหรับตัวชี้วัดตัวหนึ่ง                        
จะไม่เกิดขึ้นบนความล้มเหลวของตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่ง 

4. ช่วยให้มีจุดหมาย องค์กรบางแห่งติดตามดูตัวชี้วัดต่างๆ ในจ านวนที่มากเกินกว่าที่จะ
น าไปใช้ได้จริง แต่ Balanced Scorecard นั้น ต้องการให้ผู้บริหารสามารถบรรลุผลได้กับตัวชี้วัด                
แค่เพียงบางตัวที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินกลยุทธ์ขององค์กรอย่างแท้จริงเท่านั้น 
 



นอกจากนีย้ังมีนักวิชาการท่ีได้เสนอรูปแบบขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาแนวคิด
การวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ดังนี้ 

พิมพ์พร มังคลิกุล (2547) ได้สรุปกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์ (Strategy) ไปสู่
แผนการปฏิบัติ (Action Plan) ตามแนวคิดระบบการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced 
Scorecard ดังนี้ 
 1. ความชัดเจนในวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรร่วมกันแปลงกลยุทธ์ไปสู่เปูาหมายและวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน 
เช่น การก าหนดเปูาหมายทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร หรือการเพ่ิมกระแสเงินสด 
โดยเฉพาะมุมมองทางด้านลูกค้าและการตลาด ผู้บริหารต้องรู้ว่าใครคือลูกค้าขององค์กร ก าหนดความ
ชัดเจนของตลาดและคู่แข่ง มีการประชุมร่วมกันของทีมผู้บริหารเพ่ือตกลงร่วมกันเป็นเอกฉันท์ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ตลอดจนก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 2. การสื่อสารและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับหน่วยงานและการวัดผลองค์กร ต้องมี
การสื่อสารถึงกลยุทธ์ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนการวัดผลให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งตีพิมพ์ กระดานข่าว การจัดประชุมพนักงานอย่างเป็นทางการ 
หรือการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์  ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบถึง             
แผนกลยุทธ์ เปูาหมาย และแนวทางในการก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์และเปูาหมายหลักขององค์กร รวมถึงการสร้างแผนปฏิบัติการ
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ 
 3. การวางแผน ก าหนดเปูาหมายและความคิดริเริ่ม ในการก าหนดแผนกลยุทธ์ ระบบการ
วัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือการจัดการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กรเป็นอย่างมาก ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายขององค์กร ซึ่งต้อง
มีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้ แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว 3-5 ปี หากองค์การใดสามารถ
บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ย่อมหมายถึงผลประกอบการที่ดี มีก าไรผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้
ราคาหุ้นสูงขึ้น โดยสรุปแล้วการใช้ระบบการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard ช่วยให้
ผู้บริหารในการแปลงกลยุทธ์ของแต่ละแผนกและแตกเป็นเปูาหมายระดับบุคคล ทุกแผนปฏิบัติการ
ทั้งหมดจะเป็นตัวก าหนดงบประมาณประจ าปีขององค์กรต่อไป 

4. การตรวจสอบผลสะท้อนกลับ การเรียนรู้กลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนแผน องค์กรต้องวาง
กรอบการปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญมากในระบบ
การควบคุมกลยุทธ์ของระบบการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard เนื่องจากองค์กร
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าว ผู้บริหารมักไม่ให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบผลสะท้อนกลับ 
(Feedback) หรือไม่ได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของสมมติฐานในการสร้างกลยุทธ์อย่างเพียงพอ               



การตรวจสอบผลสะท้อนกลับและการปรับเปลี่ยนแผนให้เกิดความเหมาะสมเป็นกิจกรรมที่ต้อง
กระท าอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้นั่นเอง 

พรสรัญ  รุ่งเจริญกิจกุล (2546) ได้เสนอวิธีในการน าแนวคิดการวัดผลองค์กรตามแนวคิด 
Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ในองค์กรไว้  ดังนี้ 
 1. พิจารณาลักษณะกิจกรรมของหน่วยงานเพ่ือทบทวนบทบาท ความต้องการขององค์กร
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ อาจจะใช้วิธีการหลายวิธี เช่นสัมภาษณ์ผู้บริหาร วิจัย 
สัมมนา วิเคราะห์องค์กร ซึ่งผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
องค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเปูาประสงค์และกลยุทธ์ 
 2. ก าหนด และยืนยันวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือพุ่งเปูาให้คนในองค์กรมุ่งความสนใจไปยังจุดที่
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
 3. ก าหนดมุมมองตามแนวคิดเดิมของการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard 
ที่ได้ก าหนดไว้ 4 มุมมอง 
 4. การแตกวิสัยทัศน์ให้เป็นแต่ละมุมมอง และก าหนดเปูาหมายเชิงกลยุทธ์  

5. บ่งชี้ปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จและจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
 6. ก าหนดตัวชี้วัด 
 7. ก าหนดการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard โดยแสดงความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ นับตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เปูาหมายกลยุทธ์ ปัจจัยที่จ าเป็นต่อความส าเร็จและตัวชี้วัด 
 8. การจัดท าแผนการปฏิบัติการ เป็นขั้นน าภาพรวมมาจัดท าเป็นแผนที่ให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนในด้านการปฏิบัติจริง รวมถึงงบประมานที่ต้องใช้จริง 
 9. การด าเนินงานตามแนวคิดการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard ในขั้นนี้ 
จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมติดตาม ก ากับในการท างานตามแผนปฏิบัติการ สิ่งที่จ าเป็นในขั้นตอนนี้ก็คือ
ระบบการรายงานที่ต้องมีความเข้มแข็ง รวดเร็ว ถูกต้อง และควรมีระบบสารสนเทศ (Information 
Technology: IT ) ที่เก่ียวข้องในการรายงานผลการปฏิบัติงานและเก็บข้อมูล 
 พสุ เดชะรินทร์  (2546) ได้เสนอวิธีในการน าแนวคิดการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced 
Scorecard มาประยุกต์ใช้ในองค์กรไว้ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส                        
เพ่ือทราบสถานะพ้ืนฐานขององค์กร ในการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่ชัดเจนขององค์กร 
 2. การก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร 
 3. การวิเคราะห์ และก าหนดว่าการวัดผลองค์กรตามแนวคิด Balanced Scorecard                  
ขององค์กรควรมีกี่มุมมอง และในแต่ละมุมมองควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 



 4. การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ภายใต้มุมมองและพิจารณาว่าการที่
องค์กรสามารถด าเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของหน่วยงานได้นั้น ต้องบรรลุวัตถุประสงค์
ใดบ้าง 
 5. การยืนยันแผนที่กลยุทธ์ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงต้องมีการร่วมประชุมร่วมกันเพ่ือยืนยันและ
เห็นชอบในแผนกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น 
 6. การก าหนดรายละเอียดการวัดภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละประการต้องก าหนดรายละเอียด
ของวัตถุประสงค์นั้นในด้านต่างๆ ทั้งในด้านของตัวชี้วัดฐานข้อมูลในปัจจุบันเปูาหมายที่ต้องการบรรลุ 
รวมทั้งแผนงานกิจกรรมโครงการ (Initiatives) ที่จะต้องท า 
 7. ก าหนดตัวชี้วัดผลงาน เมื่อจัดท าแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้นแล้วสามารถแปลง 
(Cascade) ตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับองค์กรให้เป็นของผู้บริหารรองลงไป เพ่ือให้ผู้บริหารระดับ              
รองลงไปได้จัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนงาน หรือโครงการพร้อมทั้งการก าหนดตัวชี้วัด 

ภัทราวดี พรหมสุวรรณ (2546) อ้างถึงในปริญญา อินรักษา (2550, น.9-10) ได้เสนอขั้นตอน
ในการจัดท า Balanced Scorecard (BSC) ว่ามีข้ันตอนที่องค์กรต้องให้ความส าคัญประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององค์กรเพ่ือให้
ทราบถึงสถานะพ้ืนฐานขององค์กร 
 2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ผู้บริหารจะมีวิสัยทัศน์แตกต่างกันไปขั้นอยู่กับ
ความรึความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหาร 
 3. การก าหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนิน
กิจการ มุมมองของแต่ละกิจการแตกต่างกัน 
 4. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) และวัตถุประสงค์ (Objective) ในมุมมองต่างๆ                       
จะประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน ( Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) มุมมองกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้าน              
การเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth perspective)   
 5. การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ด้าน             
ต่างๆ ในลักษณะของเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) เพ่ือสร้างเป็นแผนที่ทาง              
กลยุทธ์ (Strategy Map) 
 6. การก าหนดตัวชี้วัด (Key performance Indicators: KPIs) และเปูาหมาย (Target) 
ส าหรับแต่ละมุมมองพร้อมทั้งเรียงล าดับความส าคัญ 
 7. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การน า Balanced Scorecard มาใช้ในทาง
ปฏิบัติ  



ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 ความหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator) 
 เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธ์ (2548, น.1-2) ได้อธิบายความหมายของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไว้
ว่าตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
หมายถึงตัวบ่งชี้ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลส าเร็จของงานที่เกิดขึ้นโดยน ามาก าหนดเปูาหมาย
ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือที่จะน าผลงานที่ เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับเปูาหมายในตัวชี้วัด เช่น                     
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีตัวชี้วัด KPI คือร้อยละของความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ จากนั้นก็น ามาสู่การก าหนดเปูาหมายให้เป็นรูปธรรม เช่น ก าหนดเปูาหมายไว้
ว่าจะต้องให้ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐได้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 เป็นต้น  
 ปริญญา อินรักษา (2550: 3) ได้อธิบายความหมายของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไว้ว่าตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน (KPIs: Key Performance Indicators) หมายถึง เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ใน               
การประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร โดยมีการก าหนดค่าเกณฑ์วัดผล
การด าเนินงานที่ได้รับการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและมีการก าหนดระยะเวลาที่ท าการ
ประเมินอย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และพัฒนาองค์กร 
 ภัทราวดี พรหมสุวรรณ (2548: 6) ได้อธิบายความหมายของตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไว้ว่า 
ดัชนีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) หมายถึง เครื่องมือ หรือดัชนีที่ใช้ใน
การวัดหรือประเมินว่าผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร 
  ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเป็นการ
บริหารกองทุนที่ใช้ระเบียบกองทุนหมู่บ้านมาด าเนินงานและใช้ระเบียบที่ตั้งขึ้นมาในรูปของระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพ่ือใช้ยึดถือปฏิบัติตาม แต่ละหมู่บ้านจะแตกต่างกันออกไปตามมติของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิด BSC มาเป็นแนวคิดในการศึกษาเพ่ือจะทราบว่าการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในต าบลต้นธงชัยมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยวัดจากมุมมองทั้ง 4 
ด้าน ดังนี้  
 1. มุมมองด้านการเงิน วัดประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านทางการเงิน การให้
สินเชื่อ ผลตอบแทนจากการด าเนินงานและผลก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผล
ประกอบการที่บ่งชี้ได้ถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในกองทุนหมู่บ้าน 
 2. มุมมองด้านลูกค้า วัดความพึงพอใจของสมาชิกกกองทุนหมู่บ้านจากการได้รับบริการของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความเชื่อมั่น รวมทั้งการยอมรับในการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
ทั้งโดยลูกค้าเองและโดยอาศัยกลไกการสื่อสารอ่ืนๆ  



 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน เป็นกระบวนการภายในของกองทุนหมู่บ้านที่ยึดถือ
ปฏิบัติกัน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและการปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันภายใน
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นกระบวนการที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  
 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป็นการวัดมุมมองที่จะท าให้กองทุนหมู่บ้านยั่งยืน              
และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พยุงศักดิ์ ใจตรง (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง             
ต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลนคร                 
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นต่อ             
การปฏิบัติงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่สูงสุดคือ 
การปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ กองทุนมีการ
วางระเบียบ กฎเกณฑ์การกู้ยืมของสมาชิกท่ีชัดเจน และกองทุนมีการก าหนดเงื่อนไขประเภทการกู้ยืม 
วงเงินการกู้ยืมของสมาชิกท่ีชัดเจน ด้านการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากองทุนมีการจัดระบบงานที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกประชาชน  
และกองทุนมีเจ้าหน้าที่กองทุนที่มีความเห็นใจในสภาพความจ าเป็นเดือดร้อนของสมาชิก ด้านการ
ปฏิบัติตามหลักความโปร่งใสโดยรวมอยู่ระดับมาก คือ กองทุนมีประกาศขั้นตอนที่จะติดต่อการกู้ยืม
ให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนและกองทุนมีประกาศฐานะทางการเงินของกองทุนอย่างเปิดเผยและ
เพียงพอ ด้านการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ระระดับมากคือกองทุนมีการก าหนดงาน
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านอย่างชัดเจนและเหมาะสมและกองทุนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน ด้านการปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ ในระดับมากคือกองทุนมีการพัฒนา
ความสามารถของเจ้าหน้าที่กองทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและกองทุนมีผู้บริหารที่หมั่นทบทวน
ในความรับผิดชอบให้การท างานของกองทุนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 ด ารง มากระจัน (2549) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพ               
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยเฉพาะด้าน
ด าเนินงาน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตั้งแต่การจัดท ากฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องร่วมกันก าหนดกฎ ระเบียบดังกล่าว
ขึ้นมาเพ่ือเป็นกติกากลางในการท ากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกส่วนใหญ่ให้เป็นผู้บริหารกองทุนหมู่บ้าน
บริหารงานภายใต้การด าเนินงานของสมาชิกกองทุนทั้งหมด สมาชิกกองทุนจึงสามารถรับรู้การท างาน 



รวมทั้งตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการกองทุนได้ตลอดเวลา ท าให้สามารถเสนอแนะให้
ความเห็น เพ่ือให้คณะกรรมการปรับปรุงวิธีการท างานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ก าหนดไว้  กองทุน
หมู่บ้านจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกองทุน
ได้กู้ไปลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน 
และการพิจารณาอนุมัติการกู้เงิน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดโดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมทั้งเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติวงเงินกู้ 
วิธีการจ่ายเงินก าหนดให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนหมู่บ้านเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของลูกหนี้โดยตรงท าให้ผู้กู้ เงินได้รับเงินเต็มจ านวนที่ขอกู้และมีความรวดเร็วทันต่อ                
การน าไปใช้ลงทุนในการประกอบอาชีพ ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
ได้แก่ ระดับการศึกษา การรับรู้ข่าวสารกองทุนหมู่บ้าน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้ าน
และการมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้าน ส่วนเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีผลท าให้ความคิดเห็น
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกัน 
 นิธินันท์ จันทน์เอียด (2556) ได้ศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารสหกรณ์
ออม ท รั พ ย์ แ ล ะก า ร ธ น กิ จ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง  จ า กั ด  กั บ ส ห กร ณ์ อ อม ท รั พ ย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โดยภาพรวมมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก การน าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในการบริหารสหกรณ์เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และ
สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝุาย  ทั้งนี้องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล  มี
ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 

หลักนิติธรรม โดยภาพรวมการบริหารตามหลักนิติธรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด  มีการน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการก าหนด
ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด เห็นว่ามีประสิทธิผลในระดับมากท่ีสุด 

หลักคุณธรรม โดยภาพรวมการบริหารตามหลักคุณธรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์และการ             
ธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด                  
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เพราะการบริหารสหกรณ์                
ออมทรัพย์เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้นหากทุกฝุายยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน



อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และ
มีคุณธรรม การบริหารงานของสหกรณ์ย่อมประสบผลส าเร็จ 

หลักความโปร่งใสโดยภาพรวมการบริหารตามหลักความโปร่งใสของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
การธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด               
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก การด าเนินงานของสหกรณ์ที่
โปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การก าหนดขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน                  
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก
และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องประสานร่วมมือกัน
ระหว่างอค์การภายนอกเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 

หลักการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ออมทรัพย์
และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก พบว่าสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ในทุกข้ันตอน ให้ความรู้เรื่องต่างๆ แก่สมาชิก 

หลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมการบริหารตามหลักความรับผิดชอบของสหกรณ์                    
ออม ท รั พ ย์ แ ล ะก า ร ธ น กิ จ มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค า แ ห ง  จ า กั ด  กั บ ส ห กร ณ์ อ อม ท รั พ ย์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ เช่น การช าระหนี้ การท าสัญญา เป็นต้น และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีความรู้ในหน้าที่และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

หลักความคุ้มค่าโดยภาพรวมการบริหารตามหลักความคุ้มค่าของสหกรณ์ออมทรัพย์และ          
การธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด               
มีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายข้อ
พบว่าการน าเงินมาฝากกับสหกรณ์เพราะมั่นคง คุ้มค่าต่อการลงทุน และการมีหุ้นในสหกรณ์ก็มีความ
มั่นคงและคุ้มค่าต่อการลงทุน ทั้งนี้เพราะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ ากัด กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด เห็นว่าการน าเงินมาฝาก
กับสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์จะสูงกว่าธนาคารประมาณ ร้อยละ 1 
และสมาชิกยังได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากอีกร้อยละ 15 ท าให้สมาชิกน าเงินมาฝากในรู้ของเงิน
ฝากประจ า และการลงทุน โดยมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จ านวนมาก เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่าคุ้มค่าต่อ
การลงทุน 

พนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) ได้ศึกษาความเหมาะสมของการน าผังดุลดัชนีมาใช้ใน              
การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต าบลเชิงดอย อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการด าเนินงานของหมู่บ้านในเขตต าบลเชิงดอย



ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน สามารถอภิปรายผลการศึกษาในด้านการน าผังดุลดัชนีมาใช้จ าแนกเป็น 4 
มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยสมาชิกมีความพึงพอใจและ                  
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนมากกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ 
และไม่อพยพไปท างานที่อ่ืน สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการกู้ยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ สมาชิกมี
ความสามารถปลดเปลื้องหนี้สินภาวะหนี้สินได้ทุกคน การใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือเงินบริจาค
ของสมาชิกกองทุนฯ เป็นไปตามก าหนดสัญญาครบทุกคน มีการจัดสรรผลประโยชน์เป็นสวัสดิการแก่
สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีมากกว่า  3 กิจกรรมและทุกคนได้รับประโยชน์ 
มุมมองด้านสมาชิกมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยสมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ 
ทุกคน สมาชิกอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาต่างๆ ของหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นอย่างดี               
ทุกคน สมาชิกเข้าร่วมแก้ปัญหาทุกคนทุกครั้ง เพราะถือว่าเป็นปัญหาของตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง สมาชิก
น าเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการมากกว่า 3 ใน 4 การด าเนินงานกองทุนมี
ลักษณะเป็นเครือข่ายกับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่า 3 กิจกรรมขึ้นไป มุมมอง
ด้านกระบวนการภายในมีการด าเนินงานอยู่ในระดับดีโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในคณะกรรมการ
กองทุนฯ ทุกคนรับผิดชอบโดยก าหนดต าแหน่งแต่ละฝุาย มีการแต่งตั้งบุคคลและคณะหรือบุคคล               
ในพ้ืนที่เป็นที่ปรึกษามากกว่า 5 คนและระบุการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ ชัดเจน มีระเบียบข้อบังคับใน
การด าเนินงานกองทุนฯ จัดท าแจกให้สมาชิกทุกคนทราบ มีสมาชิกกองทุนเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของครัวเรือนทั้งหมด มีแผนการด าเนินงานของกองทุนฯ มีการปฏิบัติงานตาม
แผนที่ก าหนด มีศูนย์ปฏิบัติการถาวรและมีข้อมูลกองทุนฯ ครบถ้วนตามแนวทางที่ก าหนด                    
มีการพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนให้สมาชิกกองทุนกู้ยืมโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัดเป็นไปตามระเบียบฯ โดยไม่ค านึงถึงการสร้างอาชีพและรายได้ของสมาชิก มีการประชุมของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุม 2-3 เดือนต่อครั้งตามสถานการณ์ มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีและประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกมากกว่า 3 ใน 4 ทุกครั้ง มีการจัดท าทะเบียน เอกสาร 
บัญชีที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ การติดตามตรวจสอบโดยสมาชิกกองทุนฯ โดยเวที
ชาวบ้านมากกว่ากึ่งหนึ่ง เดือนละครั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ ติดตามช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในการ
ประกอบอาชีพ มีการติดตามช่วยเหลือบางครั้งกรณีมีปัญหา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ 
ตั้งแต่บุคคลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทุก 6 เดือน และมุมมองด้านการพัฒนาความรู้                   
การด าเนินงานอยู่ในระดับดี โดยมีการประสานและรับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากกว่า 3 หน่วยงานขึ้นไป การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ เป็นบางครั้ง                 
การมีส่วนร่วมในการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วม
ปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละครั้งมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด มีการรวมกลุ่ม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนามูลค่าผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายท าเป็นบางครั้ง



ตามความจ าเป็น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนได้รับการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมเติม
ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาอาชีพเคยได้รับมากกว่า 3 ครั้งและน าไปปรับใช้ตามสภาพพ้ืนที่ 
มีการคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ ที่ปฏิบัติอาชีพดีเด่นเพ่ือช่วยเหลือแนะน าอาชีพแก่สมาชิกอ่ืนมี              
การคัดเลือกมากกว่า 1-3 ราย 
 สันทนา ศรีโพธิ์ (2548) ได้ท าการประเมินบทบาทคณะกรรมการองค์กรเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านระดับต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะระดับการศึกษา 
อาชีพ และต าแหน่งเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  

พงษ์เทพ โครตนรินทร์ (2548) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล าภู จ ากัด  โดยได้เปรียบเทียบ               
ความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองบัวล าภู จ ากัด จ าแนกตามรายได้ประจ า พบว่า สมาชิกที่มีรายได้ประจ าต่างกันมีความคิด เห็น
ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    
ซึ่งเป็นไปตามสถิติที่ตั้งไว้ โดยพบว่าสมาชิกที่มีรายได้ประจ าต่ ากว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็น
แตกต่างกับสมาชิกที่มีรายได้ประจ ามากว่า 25,000 บาทข้ึนไป  

พัทนี  ลักษณะศิริ (2550) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอาชีพต่อโครงการ
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านบางตาแผ่น ต าบลคลองวัว อ าเภอ
เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งแตกตางกันโดยสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีระยะเวลา
การเป็นสมาชิก 4 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นในระดับที่มากกว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีระยะเวลาการเป็น
สมาชิกที่มากกว่า 4 ปี เพราะว่าสมาชิกมีโอกาสในการเรียนรูงาน มีประสบการณและแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและแนวคิดต่างในการจัดการและการบริหารงานร่วมกัน โดยสมาชิกที่มีประสบการณมากจะ
เห็นสภาพการด าเนินงานและการจัดการต่างๆ ในการท างานเพ่ือสร้างและพัฒนาผลงานของกลุ่มที่มี
คุณภาพของกลุมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิด 
 

ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัธรรมาภิบาล 

1.  หลักนิติธรรม 
2.  หลักคุณธรรม 
3.  หลักความโปร่งใส 
4.  หลักการมีส่วนร่วม 
5.  หลักความรับผิดชอบ 
6.  หลักความคุ้มค่า 
 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง  

 

1) มุมมองด้านการเงิน           
2) มุมมองด้านลูกค้า  
3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
4) มุมมองด้านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
7. ระยะเวลาการเป็น                                
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลต้นธงชัย อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 2,436 คน (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง, 2556) 
 

ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรทั้งหมด จ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก 
1 บ้านต้นธงชัย 397 
2 บ้านวังหม้อ 227 
3 บ้านพระเจ้าทันใจ 216 
4 บ้านห้วยทราย 179 
5 บ้านศรีดอนชัย 174 
6 บ้านแม่ทรายค า 152 
7 บ้านห้วยฮี 142 
8 บ้านนาป้อใต ้ 134 
9 บ้านใหม่จ าบอน 133 
10 บ้านจ าบอน 69 
11 บ้านวังหม้อพัฒนา 215 
12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว 228 
13 บ้านหนองละคอนพัฒนา 80 

รวมทั้งสิ้น 2,346 
 



กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง

ล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 13 หมู่บ้าน  เนื่องจากจ านวนประชากรมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2553: 46) 

สูตร  n   =                 N 
                    1 + Ne2 

เมื่อ n    =    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N    =   ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  e     =   ความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

ดังนั้น   
n    =       2,346 

                                   1 + 2,346(0.05)2 

n    =    341.73  หรือ  342  คน 

ผู้วิจัยพบว่ากองทุนหมู่บ้านที่ศึกษาทั้ง 13 แห่ง มีจ านวนประชากรไม่เท่ากัน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
พิจารณาจัดส่งแบบสอบถามในจ านวนที่เหมาะสมในแต่ละแห่ง โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเป็น
สัดส่วน (Proportional technique) รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3 
 

ตาราง 3 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน 
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 บ้านต้นธงชัย 397 58 
2 บ้านวังหม้อ 227 34 
3 บ้านพระเจ้าทันใจ 216 30 
4 บ้านห้วยทราย 179 28 
5 บ้านศรีดอนชัย 174 24 
6 บ้านแม่ทรายค า 152 21 
7 บ้านห้วยฮ ี 142 21 
8 บ้านนาป้อใต ้ 134 21 
9 บ้านใหม่จ าบอน 133 21 
10 บ้านจ าบอน 69 10 
11 บ้านวังหม้อพัฒนา 215 30 
12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว 228 34 
13 บ้านหนองละคอนพัฒนา 80 10 

รวมทั้งสิ้น 2,346 342 



การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในการศึ กษาครั้ งนี้ เ ป็ นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงาน แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ  
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 คะแนน          ระดับความคิดเห็น 
 5 คะแนน  หมายถึง   มากที่สุด 
 4 คะแนน  หมายถึง   มาก 
 3 คะแนน  หมายถึง   ปานกลาง 
 2 คะแนน  หมายถึง   น้อย 
 1 คะแนน  หมายถึง   น้อยที่สุด 
 
 การแปลความหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187                  
อ้างในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 67) 
 ช่วงการวัด =   ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 

          จ านวนชั้น 

 แทนค่าได้ดังนี้ =  5-1 

       5 

   =  0.80 

 จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายตามล าดับคะแนนประเมินความ
คิดเห็นของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.42-4.20 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน      ระดับความคิดเห็น 
  5 คะแนน  หมายถึง   มากที่สุด 
  4 คะแนน  หมายถึง   มาก 
  3 คะแนน  หมายถึง   ปานกลาง 
  2 คะแนน  หมายถึง   น้อย 
  1 คะแนน  หมายถึง   น้อยที่สุด 

 
การแปลความหมายพิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981: 179-187                 

อ้างในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 67) 
 

 ช่วงการวัด =  ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ าสุด 

     จ านวนชั้น 

 แทนค่าได้ดังนี้ =  5-1  =   0.80  

       5 

 จากเกณฑ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ก าหนดการแปลความหมายตามล าดับคะแนนประเมิน              
ความคิดเห็นของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.42-4.20 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ เพ่ือให้
เครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. การสร้างแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยรวบรวมข้อมูล แนวคิด หลักการ 



วิธีการจากหนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่จะท า
การวิจัย เพื่อน ามาสร้างแบบสอบถาม 
 2) สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
 4) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ Balanced 
Scorecard 
 5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าการตรวจสอบพิจารณาหา
จุดบกพร่อง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
และเท่ียงตรงมากยิ่งขึ้น จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน    

เพ่ือทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ประกอบด้วย นายประกอบ  ผันผาย นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชี นางกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหน้างานมาตรฐานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
และนางศศิวิมล แรงสิงห์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น  
 2) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแล้วมาหาดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ในการวิจัย (Index of Item Objective Congruency : IOC) โดย 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ค่า IOC ที่ได้เท่ากับ 0.871 โดยมี 

การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ 
1) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

ต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบข้อค าถามในแต่ละข้อ 
แต่ละตอนของแบบสอบถาม สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ผู้วิจัยต้องการ และค าถามมีความ
เหมาะสมหรือไม ่
 2) น าแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ อัลฟาของ                  
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (อภินันท์ จันตะนี, 2552) โดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

  α =  
α = ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
n = จ านวนข้อของค าถาม 
S2t = ค่าความแปรปรวนผลรวมคะแนนของค าถามทั้งฉบับ 
Si2 = ค่าความแปรปรวนผลรวมคะแนนของค าถามแต่ละข้อ 
 

ค่าสัมประสิทธ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ได้คือ  0.9850 
 
 



การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
เดือนกันยายน 2557 น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการรวบรวมข้อมูลและจากการศึกษาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ บทความ ข้อมูลสถิติ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับที่ได้รับกลับคืนมา 
 2. จัดท ารหัสในแบบสอบถามตามที่ก าหนดในตารางแจกแจงความถี่ 
 3. ท าการกรอกข้อมูลตามรหัสลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูล 
 5. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติเพ่ือวิเคราะห์หาค่าสถิติดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การพรรณนาข้อมูลเพ่ืออธิบาย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าความถี่  (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่า
ร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 6 
ด้าน ได้แก่ ด้านนิติธรรม ด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมีส่วนร่วม ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความคุ้มค่า โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (X ) และ          
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอข้อมูลในแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผล
ด าเนินการวิจัย 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติด้าน
การเงิน  มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                 
โดยน าเสนอข้อมูลในแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลด าเนินการวิจัย 
 ส่วนที่ 4 เป็นการทดสอบสมมติฐาน ค่าสถิติที่ใช้คือการทดสอบสถิติแบบ T-test, F-test 
และ Correlation ตามลักษณะตัวแปรในแต่ละชนิด 
 



บทที่ 4 
ผลการวจัิย 

 

 การวิจัยหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาล   
ทีม่ีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลต้นธงชัย 
จ านวน 13 กองทุน จ านวนทั้งสิ้น 342 คน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น.... ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบล                
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย  
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
   - หญิง 213 62.3 
   - ชาย 129 37.7 

รวม 342 100 
อาย ุ   
   - 51-60 ปี 103 30.1 
   - 31-40 ปี 96 28.1 
   - 41-50 ปี 72 21.1 
   - 20-30 ปี 37 10.8 
   - 61 ปีขึ้นไป 34 9.9 

รวม 342 100 
สถานภาพ   
   - สมรส 213 62.3 
   - โสด 75 21.9 
   - หย่าร้าง/หม้าย 47 13.7 
   - แยกกันอยู ่ 7 2.0 

รวม 342 100 
ระดับการศึกษา   
   - ประถมศึกษา 136 39.8 
   - มัธยมศึกษา 115 33.6 
   - อนุปริญญา 43 12.6 
   - ปริญญาตร ี 43 12.6 
   - สูงกว่าปริญญาตร ี 5 1.5 

รวม 342 100 
อาชีพ   
   - เกษตรกร 113 33.0 
   - รับจ้าง/ลูกจ้าง 99 28.9 
   - ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 78 22.8 
   - รับราชการ 25 7.3 
   - พนักงานบริษัท 11 3.2 
   - รัฐวิสาหกิจ 10 2.9 
   - ข้าราชการบ านาญ 3 0.9 
   - แม่บ้าน 3 0.9 

รวม 342 100 
  



ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้   
   - 5,001-10,000 บาท 136 39.8 
   - ต่ ากว่า 5,000 บาท 110 32.2 
   - 10,001-15,000 บาท 67 19.6 
   - สูงกว่า 15,000 บาท 29 8.5 

รวม 342 100 
ระยะเวลาในการเป็นสมาชกิกองทุน 
   - 5-10 ปี 
   - 10 ปีข้ึนไป 
   - ต่ ากว่า 5 ป ี

 
189 
85 
68 

 
55.3 
24.9 
19.9 

รวม 342 100 
 

จากตาราง 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 213 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 62.3 มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 สถานภาพสมรส 
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39.8 ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาแล้ว 5-10 ปี 
จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย  
            อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 5  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบล 
             ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักนิติธรรม 

หลักนิติธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ระเบียบกองทุนฯที่น ามาใช้
เป็นแนวทางในการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านเป็นไปด้วย          
ความเที่ยงธรรม 

87 
(25.4) 

159 
(46.56) 

80 
(23.4) 

12 
(3.5) 

4 
(1.2) 

3.92 .854 มาก 

2.  คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปตาม
ประกาศระเบียบ ข้อบังคับ             
หรือค าสั่งที่ก าหนดไว ้

81 
(23.7) 

169 
(49.4) 

73 
(21.3) 

11 
(3.2) 

8 
(2.3) 

3.89 .883 มาก 

3.  มีการติดประกาศและแจ้ง 
ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและ 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์  เช่น    
ขั้นตอนและระยะเวลาการ 
ให้บริการ ประกาศจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

74 
(21.6) 

174 
(50.9) 

74 
(21.6) 

11 
(3.2) 

9 
(2.6) 

3.86 .883 มาก 

รวม 3.89 .789 มาก 
 

 จากตาราง 5 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักนิติธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅= 3.89) มีความคิดเห็นมากในประเด็นระเบียบกองทุนฯ ที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งที่ก าหนดไว้ และมีการติดตามประกาศและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอ่ืนๆ 
ที่เป็นประโยชน์ ตามล าดับ 

 

 

 

 
 



ตาราง 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ 
           สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย 
           อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักคุณธรรม 

หลักคุณธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก ่
สมาชิกหรือกองทุนตาม                 
หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไข    
ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  

89 
(26.0) 

180 
(52.6) 

54 
(15.8) 

13 
(3.8) 

6 
(1.8) 

3.97 .854 มาก 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ ยึดมั่น 
ในคุณธรรมและจริยธรรมต่อ 
การบริหารกองทุน 

92 
(26.9) 

161 
(47.1) 

68 
(19.9) 

13 
(3.8) 

8 
(2.3) 

3.92 .909 มาก 

3. คณะกรรมการกองทุนปฏิบตัิ
ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแกส่มาชิก  
กองทุนหมู่บ้าน 

84 
(24.6) 

153 
(44.7) 

85 
(24.9) 

12 
(3.5) 

8 
(2.3) 

3.86 .909 มาก 

รวม 3.92 .815 มาก 

 จากตาราง 6 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักคุณธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=3.92) ได้แก่ มีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ที่คณะกรรมการฯก าหนด รองลงมาคือมีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ต่อการบริหารกองทุน และคณะกรรมการกองทุนปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 7  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
            ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
             ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักความโปร่งใส 

หลักความโปร่งใส 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การบริหารงานกองทุน 
หมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมลูให้
สมาชิกกองทุนทราบ เช่น 
ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  
งบการเงิน 

88 
(25.7) 

159 
(46.5) 

76 
(22.2) 

15 
(4.4) 

4 
(1.2) 

3.91 .869 มาก 

2. กระบวนการท างานเปิดเผย  
ตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับ 
การพิจารณาตรวจสอบอยู ่
ตลอดเวลา 

89 
(26.0) 

154 
(45.0) 

83 
(24.3) 

10 
(2.9) 

6 
(1.8) 

3.91 .878 มาก 

3. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ชนมีความถูกต้องตรงตาม 
ความเป็นจริง 

86 
(25.1) 

152 
(44.4) 

88 
(25.7) 

6 
(1.8) 

10 
(2.9) 

3.87 .910 มาก 

4. มีการประกาศให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านรับทราบเกีย่วกับ
สิทธิในการไดร้ับสวัสดิการต่างๆ 

76 
(22.2) 

162 
(47.4) 

84 
(24.6) 

15 
(4.4) 

5 
(1.5) 

3.85 .868 มาก 

5. เปิดโอกาสใหส้มาชิกตดิตาม 
ตรวจสอบการบรหิารงานของ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

70 
(20.5) 

152 
(44.4) 

99 
(28.9) 

12 
(3.5) 

9 
(2.6) 

3.77 .905 มาก 

รวม 3.86 .886 มาก 
 

 จากตาราง 7 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักความโปร่งใสในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน ( ̅=3.86) ได้แก่ การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิก
กองทุนทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และมีกระบวนการท างานเปิดเผย
ตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา รองลงมามีข้อมูลที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง และมีการประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
รับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามล าดับ 
 

 

 



ตาราง 8 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
           ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบล 
           ต้นธงชัยอ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักการมีส่วนร่วม 

หลักความโปร่งใส 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  เปิดโอกาสใหส้มาชิกกองทุน 
ได้ตดิตามตรวจสอบการ 
บริหารงานของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้าน 

74 
(21.6) 

158 
(46.2) 

91 
(26.6) 

15 
(4.4) 

4 
(1.2) 

3.83 .858 มาก 

2. มีหลักการบริหารงานกองทุน 
หมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามต ิ

64 
(18.7) 

164 
(48.0) 

97 
(28.4) 

9 
(2.6) 

8 
(2.3) 

3.78 .861 มาก 

3. มีการรับฟังความคดิเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุน 
หมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน 

75 
(21.9) 

138 
(40.4) 

108 
(31.6) 

14 
(4.1) 

7 
(2.0) 

3.76 .910 มาก 

4. มีการประชุมเพื่อติดตามการ 
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

60 
(17.5) 

165 
(48.2) 

98 
(28.7) 

12 
(3.5) 

7 
(2.0) 

3.76 .854 มาก 

รวม 3.78 .780 มาก 
 

 

  จากตาราง 8 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ( ̅=3.78) มีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ 
สมาชิกติดตามตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รองลงมาคือมีหลักการ 
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามติ และมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และมีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน 
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
             ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักความรับผิดชอบ 

หลักความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีและศักยภาพของตนเอง 

89 
(26.0) 

143 
(41.8) 

94 
(27.5) 

10 
(2.9) 

6 
(1.8) 

3.87 .892 มาก 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

87 
(25.4) 

152 
(44.4) 

83 
(24.3) 

12 
(3.5) 

8 
(2.3) 

3.87 .913 มาก 

3. คณะกรรมการหมู่บ้านมีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

67 
(19.6) 

173 
(50.6) 

81 
(23.7) 

12 
(3.5) 

9 
(2.6) 

3.81 .881 มาก 

4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
ปฏิบัติหน้าท่ีและผลงานป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

72 
(21.1) 

161 
(47.1) 

90 
(26.3) 

9 
(2.6) 

10 
(2.9) 

3.81 .898 มาก 

รวม 3.84 .812 มาก 

 จากตาราง 9 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.84) มีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง รองลงมาคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
             ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ าแนกตามหลักความคุ้มค่า 

หลักความคุ้มค่า 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู ้
ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าท่ี 
รับผิดชอบ 

79 
(23.1) 

152 
(44.4) 

90 
(26.3) 

11 
(3.2) 

10 
(2.9) 

3.82 .924 มาก 

2. การบริหารงานของ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านม ี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ 
ค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก 
เป็นส าคญั 

72 
(21.1) 

159 
(46.5) 

92 
(26.9) 

8 
(2.3) 

11 
(3.2) 

3.80 .908 มาก 

3. กองทุนหมู่บ้านมีระบบ                  
การควบคุมภายในที่ด ี

73 
(21.3) 

157 
(45.9) 

93 
(27.2) 

8 
(2.3) 

11 
(3.2) 

3.80 .911 มาก 

4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น    
มีการจัดระบบสวัสดิการที ่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ             
ความต้องการของสมาชิก 

62 
(18.1) 

151 
(44.2) 

110 
(32.2) 

7 
(2.0) 

12 
(3.5) 

3.71 .906 มาก 

5. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
มีการน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์
อื่นๆ มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนการให้บริการ 

49 
(14.5) 

155 
(45.3) 

107 
(31.3) 

16 
(4.7) 

15 
(4.4) 

3.61 .941 มาก 

รวม 3.75 .818 มาก 

 จากตาราง 10 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅=3.75) มีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ รองลงมาคือการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ และกองทุนหมู่บ้านมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดี ตามล าดับ 
 

 

 

 



ตาราง 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ                   
             ผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย 
             อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  

การด าเนินงานตามหลักธรรมาภบิาล  ̅ S.D แปลผล 
หลักนิติธรรม 3.8869 .78944 มาก 
หลักคุณธรรม 3.9181 .81517 มาก 
หลักความโปร่งใส 3.8602 .79130 มาก 
หลักการมีส่วนร่วม 3.7814 .77978 มาก 
หลักความรับผดิชอบ 3.8406 .81174 มาก 
หลักความคุม้ค่า 3.7462 .81807 มาก 

รวม 3.8307 .74491 มาก 

 จากตาราง 11  พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย หลักคุณธรรม หลัก               
นิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วม และหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ  
 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย  
           อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
ตาราง 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ 
             สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน  
              หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
              จ าแนกตามมุมมองด้านการเงิน 

มุมมองด้านการเงิน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีการจัดท าบัญชีและตรวจสอบ 
เอกสารทางด้านการเงินของกองทุน 
หมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็น 
ปัจจุบัน 

75 
(21.9) 

173 
(50.6) 

68 
(19.9) 

16 
(4.7) 

10 
(2.9) 

3.84 .919 มาก 

2. ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน  
(ก าไร) เป็นท่ีน่าพอใจของสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน 

60 
(17.5) 

138 
(40.4) 

116 
(33.9) 

23 
(6.7) 

5 
(1.5) 

3.66 .895 มาก 

3. อัตราผลตอบแทน(เงินปันผล)  
เป็นที่น่าพอใจแก่สมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน 

50 
(14.6) 

157 
(45.9) 

100 
(29.2) 

28 
(8.2) 

7 
(2.0) 

3.63 .903 มาก 

4. ผลประกอบการของกองทุน 
หมู่บ้าน(ก าไร) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

45 
(13.2) 

164 
(48.0) 

96 
(28.1) 

29 
(8.5) 

8 
(2.3) 

3.61 .902 มาก 

รวม 3.68 .815 มาก 



จากตาราง 12 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=3.68) มีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการจัดท าบัญชี และ
ตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ 
รองลงมาคือมีผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เป็นที่น่าพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
 

ตาราง 13  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของ 
              สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน 
              หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
              จ าแนกตามมุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองด้านลกูค้า 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินท่ีกู้ยืม
เงินไปประกอบอาชีพตามที่ไดเ้สนอ
โครงการ 

53 
(15.5) 

159 
(46.5) 

90 
(26.3) 

29 
(8.5) 

11 
(3.2) 

3.63 .954 มาก 

2. จ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความ 
เหมาะสม 

46 
(13.5) 

166 
(48.5) 

92 
(26.9) 

25 
(7.3) 

13 
(3.8) 

3.61 .941 มาก 

3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

50 
(14.6) 

150 
(43.9) 

96 
(28.1) 

34 
(9.9) 

12 
(3.5) 

3.56 .975 มาก 

4. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีฐานะทาง
การเงินในครอบครัวดีขึ้น 

45 
(13.2) 

149 
(43.6) 

95 
(27.8) 

33 
(9.6) 

20 
(5.8) 

3.49 1.03 มาก 

รวม 3.57 .892 มาก 

 จากตาราง 13 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
(Χ = 3.57) มีความคิดเห็นมากในประเด็น สมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ
ตามท่ีได้เสนอโครงการมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือมีจ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน     
             หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  จ าแนกตามมุมมอง 
             ด้านกระบวนการภายใน 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D 
แปล
ผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการ 
ก าหนดระยะเวลาในการรับฝากเงินและ 
รับช าระเงินกู้อย่างชัดเจน                         
และปฏิบตัิงานตรงเวลา 

81 
(23.7) 

177 
(51.8) 

64 
(18.7) 

13 
(3.8) 

7 
(2.0) 

3.91 .869 มาก 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นท าให้ 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเช่ือมั่นใน 
การปฏิบัติงานของกองทุน 

87 
(25.4) 

162 
(47.4) 

76 
(22.2) 

9 
(2.6) 

8 
(2.3) 

3.91 .887 มาก 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นปฏิบัต ิ
หน้าท่ีด้วยความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได ้

77 
(22.5) 

170 
(49.7) 

72 
(21.1) 

15 
(4.4) 

8 
(2.3) 

3.86 .896 มาก 

4. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น 
พิจารณากูย้ืมเงินของสมาชิกด้วย                 
ความเป็นธรรม 

86 
(25.1) 

146 
(42.7) 

89 
(46.0) 

16 
(4.7) 

5 
(1.5) 

3.85 .901 มาก 

5. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมี 
ความรู้ความเข้าใจและสามารถให ้
ค าแนะน าแก่สมาชิกไดเ้ป็นอย่างด ี

69 
(20.2) 

172 
(50.3) 

80 
(23.4) 

15 
(4.4) 

6 
(1.8) 

3.83 .861 มาก 

รวม 3.87 .790 มาก 

 จากตาราง 14 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( ̅=3.87) มีความคิดเห็นมากที่สุดในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีการก าหนดระยะเวลา
ในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจนและปฏิบัติงานตรงเวลา รองลงมาคือคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกองทุนและ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน 
             หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง   
             จ าแนกตามมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีความ
รับผิดชอบต่อการท างานเพื่อสังคม 

85 
(24.9) 

158 
(46.2) 

77 
(22.5) 

16 
(4.7) 

6 
(1.8) 

3.88 .898 มาก 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น
สามารถส่งเสริมใหส้มาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีอาชีพท่ียั่งยืน 

47 
(13.7) 

175 
(51.2) 

95 
(27.8) 

18 
(5.3) 

7 
(2.0) 

3.69 .847 มาก 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม 

44 
(12.9) 

169 
(49.4) 

105 
(30.7) 

16 
(4.7) 

8 
(2.3) 

3.66 .848 มาก 

4. กองทุนหมู่บ้านท าให้เศรษฐกิจของ
ครัวเรือนดีขึ้น 

50 
(14.6) 

167 
(48.8) 

88 
(25.7) 

28 
(8.2) 

9 
(2.6) 

3.65 .919 มาก 

รวม 3.72 .786 มาก 
 

 จากตาราง 15 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅=3.72) มีความคิดเห็นมากในประเด็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรับผิดชอบต่อ                
การท างานเพ่ือสังคม รองลงมาคือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถส่งเสริมให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีอาชีพที่ยั่งยืน และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็น 
             ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
             ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง  

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ̅ S.D แปลผล 
มุมมองด้านการเงิน 3.6842 .81548 มาก 
มุมมองด้านลูกค้า 3.5694 .89236 มาก 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน 3.8719 .78958 มาก 
มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 3.7186 .78610 มาก 

รวม 3.7205 .75820 มาก 

 จากตาราง 16 พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มุมมองที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ 
มุมมองด้านกระบวนการภายใน  รองลงมาได้แก่มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านการเงิน 
และมุมมองด้านลูกค้า ตามล าดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ 
ในการด าเนนิงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง  
จังหวัดล าปาง สามารถท าการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้เป็น 
 H0 : หลักธรรมาภิบาลไมม่ีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 H1 : หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ตาราง 17 แสดงผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ 
             ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
             ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

หลักธรรมาภิบาล 

ประสิทธิภาพ 

มุมมองด้าน
การเงิน 

มุมมองด้าน
ลูกค้า 

มุมมองด้าน
กระบวนการ

ภายใน 

มุมมองด้าน
การเรียนรู้
และพัฒนา 

หลักนิติธรรม Pearson Correlation 0.658 0.600 0.755 0.707 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

หลักคุณธรรม Pearson Correlation 0.752 0.656 0.841 0.765 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

หลักความ
โปร่งใส 

Pearson Correlation 0.731 0.687 0.793 0.797 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

หลักการมีส่วน
ร่วม 

Pearson Correlation 0.780 0.739 0.841 0.771 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

หลักความ
รับผิดชอบ 

Pearson Correlation 0.791 0.740 0.835 0.775 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

หลักความ
คุ้มค่า 

Pearson Correlation 0.819 0.769 0.831 0.795 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
  จากตาราง 17 พบว่าค่า sig 0.00 ในทุกด้าน ซึ่งต่ ากว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์
ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง
ล าปาง จังหวัดล าปาง 
 
 
 



 ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2  ลักษณะของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อ 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย  
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปางแตกต่างกัน 
ข้อ 2.1 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามเพศ 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามเพศ 
 

ตาราง 18  แสดงการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพ 
              การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ าแนกตามเพศ 

ประสิทธิภาพ เพศ จ านวน  ̅      t Sig. 

มุมมองด้านการเงิน 
 

ชาย 129 3.65 0.85 
-0.65 0.51 

หญิง 213 3.71 0.80 
มุมมองด้านลูกค้า ชาย 129 3.58 0.91 

0.99 0.92 
หญิง 213 3.57 0.88 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
ชาย 129 3.88 0.84 

0.21 0.83 
หญิง 213 3.86 0.76 

มุมมองด้านการเรยีนรู้และพัฒนา 
ชาย 129 3.67 0.80 

-0.88 0.38 
หญิง 213 3.75 0.78 

 
 จากตาราง 18 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ 2.2 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามอายุ 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามอายุ 
ตาราง 19  แสดงการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพ 
              การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จ าแนกตามอายุ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

มุมมองด้านการเงิน 
Between Groups 2.22 4 

0.56 
0.67 

0.83 0.51 Within Groups 224.55 337 
total 226.77 341 

มุมมองด้านลูกค้า 
Between Groups 3.18 4 

0.79 
0.80 

1.00 0.41 Within Groups 268.36 337 
total 271.54 341 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

Between Groups 1.23 4 
0.31 
0.63 

0.49 0.74 Within Groups 211.36 337 
total 212.59 341 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และพัฒนา 

Between Groups 2.35 4 
0.59 
0.62 

0.95 0.44 Within Groups 208.38 337 
total 210.73 341 

 

 จากตาราง 19 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามอายุ 
 

ข้อ 2.3 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามสถานภาพ 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามสถานภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 20  แสดงการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพ 
              การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ าแนกตามสถานภาพ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

มุมมองด้านการเงิน 
Between Groups 1.899 3 

0.63 
0.66 

0.961 0.416 Within Groups 224.871 338 
total 226.770 341 

มุมมองด้านลูกค้า 
Between Groups 0.996 3 

0.33 
0.80 

0.414 0.743 Within Groups 270.543 338 
total 271.538 341 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

Between Groups 0.713 3 
0.24 
0.62 

0.379 0.768 Within Groups 211.878 338 
total 212.591 341 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และพัฒนา 

Between Groups 0.188 3 
0.06 
0.62 

0.101 0.960 Within Groups 210.636 338 
total 210.725 341 

 

 จากตาราง 20 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามสถานภาพ  
 

ข้อ 2.4 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 21 แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยต่อระดับความคิดเห็นของสมาชิกต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง         
             จังหวัดล าปาง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

มุมมองด้านการเงิน 
Between Groups 9.69 4 

2.42 
0.64 

3.761 0.005 Within Groups 217.08 337 
total 226.77 341 

มุมมองด้านลูกค้า 
Between Groups 10.88 4 

2.72 
0.77 

3.516 0.008 Within Groups 260.66 337 
total 271.54 341 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

Between Groups 9.99 4 
2.50 
0.60 

4.152 0.003 Within Groups 202.61 337 
total 212.59 341 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และพัฒนา 

Between Groups 8.45 4 
2.11 
0.60 

3.521 0.008 Within Groups 202.27 337 
total 210.71 341 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 21 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามระดับการศึกษา                
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ได้ผลดังนี้ 
 

ตาราง 22  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านการเงิน  

มุมมองด้านการเงิน  ̅ มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 3.84 0.015 0.029 0.229 0.003 
มัธยมศึกษา 3.60  0.672 0.583 0.022 
อนุปริญญา 3.53   0.421 0.039 
ปริญญาตรี 3.67    0.015 

 

 จากตาราง 22 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่า               
ปริญญาตรีมีความแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อนุปริญญา  
  
 



ตาราง 23 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองด้านลูกค้า  ̅ มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 3.75 0.012 0.032 0.142 0.006 
มัธยมศึกษา 3.47  0.746 0.733 0.042 
อนุปริญญา 3.41   0.581 0.065 
ปริญญาตรี 3.52    0.036 

 

จากตาราง 23 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีความคิดเห็นแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและ
ปริญญาตรี และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาแตกต่างจากสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านทีมี่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา  
 

ตาราง 24  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านกระบวนการภายใน 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน  ̅ มัธยมศึกษา อนุปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 4.01 0.019 0.018 0.744 0.002 
มัธยมศึกษา 3.78  0.505 0.179 0.016 
อนุปริญญา 3.69   0.096 0.037 
ปริญญาตรี 3.97    0.005 

 

 จากตาราง 24 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี                   
มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับ การศึกษา  และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาระดับ
อนุปริญญา 
 

ตาราง 25 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมอง  
             ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  ̅ มัธยมศึกษา อนุปริญญา 
ปริญญา

ตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ประถมศึกษา 3.85 0.060 0.040 0.184 0.002 
มัธยมศึกษา 3.67  0.498 0.972 0.010 
อนุปริญญา 3.58   0.555 0.025 
ปริญญาตรี 3.67    0.012 

 



 จากตาราง 25 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีความคิดเห็นแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีการศึกษาทุกระดับการศึกษา และสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่มีระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 

ข้อ 2.5 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามอาชีพ 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามอาชีพ 
 

ตาราง 26 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน 
             หมู่บ้าน จ าแนกตามอาชีพ 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F SIg 

มุมมองด้านการเงิน 
Between Groups 17.273 7 

2.468 
0.627 

3.934 0.000 Within Groups 209.497 334 
total 226.770 341 

มุมมองด้านลูกค้า 
Between Groups 16.074 7 

2.296 
0.765 

3.001 0.005 Within Groups 225.465 334 
total 271.538 341 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

Between Groups 9.337 7 
1.334 
0.609 

2.192 0.035 Within Groups 203.253 334 
total 212.591 341 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และพัฒนา 

Between Groups 13.259 7 
1.894 
0.591 

3.204 0.003 Within Groups 197.466 334 
total 210.725 341 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 26 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามอาชีพ  จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ได้ผลดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 27 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านการเงิน  
 

มุมมองด้านการเงิน  ̅ 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว/
ค้า

ขา
ย 

รับ
จ้า

ง/
ลกู

จ้า
ง 

รับ
รา

ชก
าร

 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

ข้า
รา

ชก
าร

บ า
นา

ญ
 

แม
่บ้า

น 

เกษตรกร 3.77 0.691 0.122 0.765 0.000 0.004 0.887 0.390 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.81  0.073 0.974 0.000 0.003 0.967 0.450 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 3.60   0.212 0.001 0.029 0.613 0.222 
รับราชการ 3.82    0.000 0.007 0.978 0.474 
รัฐวิสาหกิจ 2.75     0.394 0.038 0.007 
พนักงานบริษัท 3.05      0.128 0.030 
ข้าราชการบ านาญ 3.83       0.607 

 

 จากตาราง 27 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับอาชีพอ่ืนๆ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็น
แตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง 
รับราชการ  และแม่บ้าน 
 

ตาราง 28  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองด้านลูกค้า  ̅ 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว/
ค้า

ขา
ย 

รับ
จ้า

ง/
ลกู

จ้า
ง 

รับ
รา

ชก
าร

 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

ข้า
รา

ชก
าร

บ า
นา

ญ
 

แม
่บ้า

น 

เกษตรกร 3.68 0.799 0.090 0.865 0.006 0.003 0.855 0.109 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.64  0.195 0.744 0.009 0.006 0.906 0.097 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 3.47   0.225 0.040 0.029 0.829 0.046 
รับราชการ 3.71    0.011 0.008 0.813 0.140 
รัฐวิสาหกิจ 2.88     0.976 0.219 0.005 
พนักงานบริษัท 2.86      0.207 0.004 
ข้าราชการบ านาญ 3.58       0.200 

  

 จากตาราง 28 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับแตกต่างกับทุกอาชีพ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความ
คิดเห็นแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ และ



แม่บ้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพแม่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง/
ลูกจ้าง 
 

ตาราง 29 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านกระบวนการภายใน 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

 ̅ 

ธุร
กิจ

ส่ว
นต

ัว/
ค้า

ขา
ย 

รับ
จ้า

ง/
ลูก

จ้า
ง 

รับ
รา

ชก
าร

 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

พนั
กง

าน
บร

ิษัท
 

ข้า
รา

ชก
าร

บ า
นา

ญ 

แม
่บ้า

น 

เกษตรกร 3.94 0.934 0.197 0.987 0.015 0.008 0.748 0.321 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.96  0.210 0.945 0.016 0.008 0.733 0.334 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 3.80   0.437 0.060 0.038 0.986 0.196 
รับราชการ 3.94    0.033 0.021 0.763 0.339 
รัฐวิสาหกิจ 3.32     0.932 0.351 0.036 
พนักงานบริษัท 3.29      0.317 0.030 
ข้าราชการบ านาญ 3.80       0.347 

 

 จากตาราง 29 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นแตกต่างกับ
แตกต่างกับอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ และแม่บ้าน                   
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร                                           
อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ และแม่บ้าน 
 

ตาราง 30  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านการเรียนรู้ 
              และพัฒนา 

มุมมองด้านการเรียนรู ้                   
และพัฒนา  ̅ 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว/
ค้า

ขา
ย 

รับ
จ้า

ง/
ลกู

จ้า
ง 

รับ
รา

ชก
าร

 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

พน
ักง

าน
บร

ษิัท
 

ข้า
รา

ชก
าร

บ า
นา

ญ
 

แม
่บ้า

น 

เกษตรกร 3.78 0.785 0.351 0.506 0.002 0.008 0.505 0.765 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 3.81  0.266 0.415 0.001 0.007 0.552 0.090 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 3.68   0.934 0.006 0.026 0.377 0.047 
รับราชการ 3.67    0.016 0.056 0.380 0.053 
รัฐวิสาหกิจ 2.98     0.631 0.029 0.002 
พนักงานบริษัท 3.14      0.060 0.004 
ข้าราชการบ านาญ 4.08       0.426 

 



 จากตาราง 30 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมี                 
ความคิดเห็นแตกต่างกับแตกต่างกับทุกอาชีพ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมี                
ความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง และแม่บ้าน   
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพแม่บ้านมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง 
 

ข้อ 2.6 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 

ตาราง 31  ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
              กองทุนหมู่บ้าน  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F SIg 

มุมมองด้านการเงิน 

Between 
Groups 

9.84 3 
3.281 
0.642 

5.113 0.002 
Within Groups 216.93 338 
total 226.77 341 

มุมมองด้านลูกค้า 

Between 
Groups 

13.41 3 
4.469 
0.764 

5.851 0.001 
Within Groups 258.13 338 
total 271.54 341 

มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน 

Between 
Groups 

14.54 3 
4.846 
0.586 

8.271 0.000 
Within Groups 198.51 338 
total 212.59 341 

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา 

Between 
Groups 

12.58 3 
4.192 
0.586 

7.151 0.000 
Within Groups 198.15 338 
total 210.73 341 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 31 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) ได้ผล ดังนี้ 
 



ตาราง 32  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านการเงิน  

มุมมองด้านการเงิน  ̅ 
5,001-10,000 

บาท 
10,001-15,000 

บาท 
สูงกว่า 15,000 

บาท 
ต่ ากว่า 5,000 บาท 3.87 0.088 0.000 0.078 
5,001-10,000 บาท 3.70  0.012 0.465 
10,001-15,000 บาท 3.40   0.307 

 จากตาราง 32 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                              
10,001-15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท                        
และ 5,001-10,000 บาท 
 
ตาราง 33  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านลูกค้า 

มุมมองด้านลูกค้า  ̅ 5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

สูงกว่า 15,000 
บาท 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 3.79 0.041 0.000 0.025 
5,001-10,000 บาท 3.56  0.010 0.963 
10,001-15,000 บาท 3.22   0.077 

 จากตาราง 33 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 
15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท  
 
ตาราง 34 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านกระบวนการภายใน 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

 ̅ 5,001-10,000 
บาท 

10,001-15,000 
บาท 

สูงกว่า 
15,000 บาท 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 4.11 0.007 0.000 0.164 
5,001-10,000 บาท 3.84  0.006 0.771 
10,001-15,000 บาท 3.52   0.033 

 จากตาราง 34 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า                     
5,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากสมาชิกกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน                      
5,001-10,000 บาท และ10,001-15,000 บาท สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 
15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท  
 
 
 
 



ตาราง 35  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในมุมมองด้านการเรียนรู้ 
              และพัฒนา 

มุมมองด้านการเรียนรู้                  
และพัฒนา 

 ̅ 5,001-
10,000 บาท 

10,001-15,000 
บาท 

สูงกว่า 
15,000 บาท 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 3.94 0.017 0.000 0.049 
5,001-10,000 บาท 3.71  0.008 0.609 
10,001-15,000 บาท 3.40   0.184 

 

 จากตาราง 35 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า                     
5,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                     
5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท  
 

ข้อ 2.7 H0 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านไม่แตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 H1 : ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
      กองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
 

ตาราง 36 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุน  
             หมู่บ้าน จ าแนกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

มุมมองด้านการเงิน 
Between Groups 13.996 2 

6.998 
0.628 

11.150 0.000 Within Groups 212.773 339 
total 226.770 341 

มุมมองด้านลูกค้า 
Between Groups 18.342 2 

9.171 
0.747 

12.279 0.000 Within Groups 253.196 339 
total 271.538 341 

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน 

Between Groups 11.326 2 
5.663 
0.594 

9.539 0.000 Within Groups 201.264 339 
total 212.591 341 

มุมมองด้านการเรยีนรู้
และพัฒนา 

Between Groups 9.172 2 
4.586 
0.595 

7.714 0.001 Within Groups 201.552 339 
total 210.725 341 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



  จากตาราง 36 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็น
สมาชิก จึงท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)                 
ได้ผลดังนี้ 
 

ตาราง 37  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านการเงิน  

มุมมองด้านการเงิน  ̅ 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 5 ปี 3.38 0.011 0.000 

5-10 ปี 3.66  0.002 

 จากตาราง 37 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลา               
ในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 10 ปีขึ้นไป 

 

ตาราง 38  ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
              ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านลูกค้า 
 

มุมมองด้านลูกค้า  ̅ 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 5 ปี 3.23 0.016 0.000 

5-10 ปี 3.53  0.001 

 จากตาราง 38 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลา             
ในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 10 ปีขึ้นไป 
 

ตาราง -39 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
             ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านกระบวนการภายใน 
 

มุมมองด้านลูกค้า  ̅ 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 5 ปี 3.54 0.001 0.000 

5-10 ปี 3.89  0.055 

 จากตาราง 39 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน 
 



ตาราง 40 ค่า significant ของการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ 
    ในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในมุมมองด้านการเรียนรู้ 
             และพัฒนา 
 

มุมมองด้านการเงิน X 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
ต่ ากว่า 5 ปี 3.45 0.015 0.000 

5-10 ปี 3.72  0.026 

 จากตาราง 40 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 10 ปีขึ้นไป 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และศึกษาความสัมพันธ์ของหลักธรรมาภิบาลที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย จ านวน 342 คน              
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  ANOVA และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน     
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

สรุปผลการศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมือง 

ล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 13 กองทุน จ านวน 342 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ                
51-60 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี    
 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขอ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 จากผลการศึกษาการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก               
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
 หลักนิติธรรม สมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีการน าระเบียบกองทุนฯ มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู่บ้านด้วยความ
เที่ยงธรรม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่
ก าหนดไว้ และมีการติดประกาศและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 
เช่น ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หลักคุณธรรม สมาชิกกองทุนมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข     

 



ที่คณะกรรมการฯก าหนด มากที่สุด มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมต่อ                   
การบริหารกองทุนและมีการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

หลั กความโปร่ ง ใส  สมาชิกกองทุนมี ค วามคิ ด เห็ น ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                             
โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกกองทุนทราบ เช่น ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน และมีกระบวนการท างานเปิดเผยตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา มีข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องตรงตามความเป็น
จริง มีการประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการต่างๆ                  
และเปิดโอกาสให้สมาชิกติดตามตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

หลักการมีส่ วนร่ วม  สมาชิกกองทุนมีความคิ ด เห็น ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก                          
โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้สมาชิกติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามติ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และมี    
การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
 หลั กความรั บผิ ดชอบ สมาชิ กกองทุนมี ความ เห็ น ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก                           
โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเองและ 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่และผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้      
 หลักความคุ้มค่า สมาชิกกองทุนมีความเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว                 
และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการจัดระบบ
สวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกมีการน าเทคโนโลยี และอุปกรณ์
อ่ืนๆ มาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้บริการ 
 ภาพรวมของการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบล   
ต้นธงชัยอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยหลักธรรมาภิบาลที่สมาชิกให้ความคิดเห็นมากที่สุด คือ หลักคุณธรรม รองลงมาคือ 
หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ ตามล าดับ และอันดับ
สุดท้ายคือ หลักความคุ้มค่า 
 ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบล               
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง โดยใช้  Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 



มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมอง
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 มุมมองด้านการเงิน สมาชิกกองทุนมีความเห็นในภาพรวมว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน                
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระดับมาก โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการจัดท าบัญชี                           
และตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงินของกองทุนหมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ มีผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เป็นที่น่าพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
มีอัตราผลตอบแทน (เงินปันผล) เป็นที่น่าพอใจแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และมีผลประกอบการของ
กองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

มุมมองด้านลูกค้า สมาชิกกองทุนมีความเห็นในภาพรวมว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน                
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระดับมาก โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินที่กู้ยืมเงินไปประกอบ
อาชีพตามที่ได้เสนอโครงการมีประสิทธิภาพ มีจ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความเหมาะสม สมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีฐานะทางการเงินในครอบครัวดีขึ้น 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน สมาชิกกองทุนมีความเห็นในภาพรวมว่าคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระดับมาก โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มี 
การก าหนดระยะเวลาในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจนและปฏิบัติงานตรงเวลา                  
และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ
กองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม และคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี 
 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา สมาชิกกองทุนมีความเห็นในภาพรวมว่าคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานในระดับมาก โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน                
มีความรับผิดชอบต่อการท างานเพ่ือสังคม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถส่งเสริมให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านมีอาชีพที่ยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ                     
การประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม และกองทุนหมู่บ้านท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น 

ภาพรวมของประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยใช้  Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด้วย 4 มุมมอง โดยหลักมุมมองที่สมาชิกให้ความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ มุมมองด้านกระบวนการภายใน รองลงมาคือ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
มุมมองด้านการเงิน ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ มุมมองด้านลูกค้า 

หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง     



   จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง ท าให้ทราบว่าหลักธรรมาภิบาล มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง     
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัยอ าเภอเมือง  จังหวัด
ล าปาง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลา                   
การเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล รายละเอียดดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา 
    1.1 มุมมองด้านการเงิน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
แตกต่างจากผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา และผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญา
ตรีมีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับการศึกษาอ่ืนๆ 
    1.2  มุมมองด้านลูกค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
แตกต่างจากผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา และผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี               
มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี 
    1.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับ  
    1.4  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ที่จบการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่จบการศึกษาทุกระดับ  
 2. อาชีพ 
    2.1 มุมมองด้านการเงิน พบว่า ระดับความคิดเห็ นของผู้ที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมี                    
ความคิดเห็นแตกต่างกับแตกต่างกับทุกอาชีพ และผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นแตกต่าง
กับอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ  และแม่บ้าน  
 
             



    2.2  มุมมองด้านลูกค้า พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้ที่อาชีพรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็น
แตกต่างกับแตกต่างกับทุกอาชีพ ผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร 
อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ  แม่บ้าน และผู้ที่มีอาชีพแม่บ้านมี                      
ความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง 
    2.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ            
มีความคิดเห็นแตกต่างกับแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง 
รับราชการ  แม่บ้าน และผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพเกษตรกร อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง รับราชการ  แม่บ้าน 
     2.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับทุกอาชีพ ผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทมีความคิดเห็นแตกต่างกับอาชีพ
เกษตรกร อาชีพธุรกิจส่วนตัวและค้าขาย รับจ้าง/ลูกจ้าง และแม่บ้าน  ผู้ที่มีอาชีพแม่บ้านมี                
ความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีอาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง 
 3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    3.1 มุมมองด้านการเงิน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
10,001-15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท และ 5,001-10,000 
บาท  
    3.2 มุมมองด้านลูกค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า  
15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท 
    3.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจาก ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 
และ10,001-15,000 บาท  และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่าง
กับผู้ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท  
    3.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                 
5,001-10,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาท 
 4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
    4.1 มุมมองด้านการเงิน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
10 ปีขึ้นไป 



    4.2 มุมมองด้านลูกค้า พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
10 ปีขึ้นไป 
    4.3 มุมมองด้านกระบวนการภายใน พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีระยะเวลา               
ในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน  
    4.4 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ที่มีระยะเวลาในการ
เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากทุกด้าน และผู้ที่มีระยะเวลาในการ
เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 5-10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน 10 ปีขึ้นไป 
 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้าน
ดังนี้ 
 หลักธรรมาภิบาล 

หลักนิติธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบล                   
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการน าระเบียบกองทุนฯที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู่บ้านเป็นไป
ด้วยความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ที่ก าหนดไว้                 
มีการติดประกาศและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์  เช่น ขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ ประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาล
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ที่ได้ระบุว่าหลัก              
นิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม 
และสังคมนิยมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเหล่านั้นโดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้
กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล สอดคล้องกับพยุงศักดิ์ ใจตรง(2555) พบว่า 
กองทุนมีการวางระเบียบ กฎเกณฑ์การกู้ยืมของสมาชิกที่ชัดเจน และมีการก าหนดเงื่อนไขประเภท
การกู้ยืม วงเงินการกู้ยืมของสมาชิกท่ีชัดเจน  

หลักคุณธรรม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบล  
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในระดับ
มาก คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯก าหนด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความ



ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมต่อการบริหารกองทุน และคณะกรรมการกองทุนปฏิบัติ
ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ระบุว่าหลักคุณธรรม ได้แก่  
การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความ
ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบวิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ สอดคล้อง
กับนิธินันท์ จันทน์เอียด (2556) พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยึดมั่นในความถูกต้อง 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ประพฤติ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และมีคุณธรรม  

หลักความโปร่งใส สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน                
อยู่ในระดับมาก คือ การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมูลให้สมาชิกกองทุนทราบ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน กระบวนการท างานเปิดเผยตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับ
การพิจารณาตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องตรงตามความ
เป็นจริง มีการประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านรับทราบเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสวัสดิการต่างๆ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกติดตามตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้อง
ตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี  ระบุว่า หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ                 
โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การในทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ในระบบการบริหารจัดการประเทศมากขึ้น เร่งรัดการก่อตั้งองค์การภาคสังคมที่
รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ให้ครบถ้วน เช่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการส่งเสริมการรวมตัวของประชาชนเป็นองค์การต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนอื่นๆ  ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ก่อให้เกิดการคานและถ่วงดุล
อ านาจของรัฐ สอดคล้องกับพยุงศักดิ์ ใจตรง (2555) พบว่า กองทุนมีประกาศขั้นตอนที่จะติดต่อ              
การกู้ยืมให้สมาชิกทราบอย่างชัดเจนและกองทุนมีประกาศฐานะทางการเงินของกองทุนอย่างเปิดเผย
และเพียงพอ 
 หลักการมีส่วนร่วม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน    
อยู่ ในระดับมาก คือ เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนได้ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามติ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน                       



มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ระบุว่าหลักความมี              
ส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติอ่ืนๆ สอดคล้องกับนิธินันท์ จันทน์เอียด (2556) พบว่า สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของสหกรณ์ในทุกข้ันตอน ให้ความรู้เรื่องต่างๆ แก่สมาชิก 

หลักความรับผิดชอบ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านใน
ระดับมาก คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่และผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สอดคล้องตามหลักหลัก            
ธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุ
ว่าหลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม    
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเคารพ             
ในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน สอดคล้องกับพยุงศักดิ์ 
ใจตรง (2555) พบว่า กองทุนมีการก าหนดงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละท่านอย่างชัดเจนและเหมาะสม และ
กองทุนมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน   

หลักความคุ้มค่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเห็นว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในต าบล                 
ต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านในระดับ
มาก คือ คณะกรรมการหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ 
กองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสมาชิกหมู่บ้าน มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ่ืนๆ มาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนการให้บริการ  สอดคล้องตามหลักหลักธรรมาภิบาลของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ระบุว่าหลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและ                
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทย มีความประหยัด              
ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน สอดคล้องกับด ารง มากระจัน (2549) พบว่า วิธีการจ่ายเงิน 
ก าหนดให้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนหมู่บ้านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกหนี้
โดยตรงท าให้ผู้กู้เงินได้รับเงินเต็มจ านวนที่ขอกู้  และมีความรวดเร็วทันต่อการน าไปใช้ลงทุนในการ
ประกอบอาชีพ เป็นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า 



ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
มุมมองด้านการเงิน คือ มีการจัดท าบัญชีและตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงินของกองทุน

หมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เป็นที่น่าพอใจ 
อัตราผลตอบแทน (เงินปันผล) เป็นที่น่าพอใจ ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ระบุว่า มุมมองด้านการเงินที่วัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านทางการเงิน การให้สินเชื่อ ผลตอบแทนจาก                
การด าเนินงานและผลก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการที่บ่งชี้ได้ถึงความ               
พึงพอใจและความเชื่อม่ันในกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า สมาชิกมี
ความพึงพอใจและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนมากกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด สมาชิกมีงาน
ท า มีอาชีพ มีรายได้ และไม่อพยพไปท างานที่อ่ืน สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการกู้ยืมเงินไปลงทุน
ประกอบอาชีพ สมาชิกมีความสามารถปลดเปลื้องหนี้สินภาวะหนี้สินได้ทุกคน การใช้คืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยหรือเงินบริจาคของสมาชิกกองทุนฯ เป็นไปตามก าหนดสัญญาครบทุกคน มีการจัดสรร
ผลประโยชน์เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยมีมากกว่า 3 กิจกรรม
และทุกคนได้รับประโยชน์ 

มุมมองด้านลูกค้า คือ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพตามที่ได้เสนอ
โครงการ จ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความเหมาะสม สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีฐานะทางการเงินในครอบครัวดีขึ้นก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ 
Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านลูกค้าเป็นการวัดความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
จากการได้รับบริการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่ดี ความเชื่อมั่น รวมทั้ง
การยอมรับในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการ ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์ ทั้งโดยลูกค้าเอง และโดยอาศัยกลไกการสื่อสารอ่ืนๆ สอดคล้องกับพนิตนาฏ               
ชัยมงคล (2552) พบว่า สมาชิกน าเงินทุนกู้ยืมไปประกอบอาชีพตามที่เสนอโครงการมากกว่า 3 ใน 4 
การด าเนินงานกองทุนมีลักษณะเป็นเครือข่ายกับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่า 3 
กิจกรรมขึ้นไป  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการก าหนดระยะเวลา      
ในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจนและปฏิบัติงานตรงเวลา ซึ่งท าให้มีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานของกองทุน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี
ก่อน สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านกระบวนการภายใน 
เป็นกระบวนการภายในของกองทุนหมู่บ้านที่ยึดถือปฏิบัติกัน เช่น การปฏิบัติตามระเบียบกองทุน



หมู่บ้านและการปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นกระบวนการที่ท า
ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า มีการจัดท าทะเบียน เอกสาร 
บัญชีที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ การติดตามตรวจสอบโดยสมาชิกกองทุนฯ โดยเวที
ชาวบ้านมากกว่ากึ่งหนึ่ง เดือนละครั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ ติดตามช่วยเหลือสมาชิกกองทุนในการ
ประกอบอาชีพ มีการติดตามช่วยเหลือบางครั้งกรณีมีปัญหา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ 
ตั้งแต่บุคคลติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลทุก 6 เดือน 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความรับผิดชอบต่อ   
การท างานเพ่ือสังคม คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีอาชีพ
ที่ยั่งยืน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้
อย่างเหมาะสม กองทุนหมู่บ้านท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ 
Balanced Scorecard ระบุว่ามุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นการวัดมุมมองที่จะท าให้กองทุน
หมู่บ้านยั่งยืน และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเข้ามา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน สอดคล้องกับพนิตนาฏ ชัยมงคล (2552) พบว่า                
มีการประสานและรับการสนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 หน่วยงานขึ้นไป 
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ เป็นบางครั้ง การมีส่วนร่วมในการจัดเวทีชาวบ้านเพ่ือร่วม
เรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละครั้งมีส่วนร่วมไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด มีการรวมกลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้ความรู้ในการพัฒนา
มูลค่าผลิตภัณฑ์และการจ าหน่ายท าเป็นบางครั้งตามความจ าเป็น คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
ได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ิมเติมด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาอาชีพเคย
ได้รับมากกว่า 3 ครั้งและน าไปปรับใช้ตามสภาพพ้ืนที่ มีการคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ ที่ปฏิบัติอาชีพ
ดีเด่นเพื่อช่วยเหลือแนะน าอาชีพแก่สมาชิกอ่ืนมีการคัดเลือกมากกว่า 1-3 ราย 

หลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง                 
ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักนิติธรรมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน มุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนที่มี
ระเบียบปฏิบัติและกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศถือปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานของกองทุนหมู่บ้าน จึง
ท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง 



 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักคุณธรรมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการมีการก าหนด
ระยะเวลาในการรับฝากเงินและรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจน และตรงเวลา อีกทั้งยังท าให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้านในระดับมาก และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ และมีการพิจารณากู้ยืมเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม พร้อมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน าแก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความโปร่งใสกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนามากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมี
ความรับผิดชอบต่อการท างานเพ่ือสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนมีอาชีพที่ยั่งยืน ให้ ความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม และท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น 
จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการมีส่วนร่วมกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นฉันทามติ มีการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน และมีการประชุมเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความรับผิดชอบกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต้องตระหนักในความรับผิดชอบในหน้าที่และศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้               
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานภายในองค์กรจึงท าให้มี
ความสัมพันธ์กันสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความรับผิดชอบกับประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมุมมองด้านกระบวนการภายในมากที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารงานของ
คณะกรรมการมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ และกองทุน
หมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงท าให้มีความสัมพันธ์กันสูง  

ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
แตกต่างกัน ได้แก่  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาการเป็นสมาชิก



กองทุนหมู่บ้าน ส่วน เพศ อายุ และสถานภาพไม่มีผลท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
แตกต่างกัน สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีแตกต่างจากระดับการศึกษาอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลที่มีระดับ
การศึกษาที่สูงมีวิธีคิดและวิธีการประเมินประสิทธิภาพที่แตกต่างจากผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า             
ท าให้ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จึงมีค่าเฉลี่ยต่อ
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่ างจากกลุ่มที่มี
ระดับการศึกษาอ่ืนๆ สอดคล้องกับด ารง มากระจัน (2549) พบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้ความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีอาชีพ
รัฐวิสาหกิจแตกต่างจากอาชีพอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคคลที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
อาชีพอ่ืนจึงมุมมองแตกต่างจากผู้ที่มีอาชีพอ่ืน จึงมีค่าเฉลี่ยต่อความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ                   
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาอ่ืนๆ สอดคล้อง
กับสันทนา ศรีโพธิ์ (2548) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะระดับการศึกษา อาชีพ และต าแหน่งเท่านั้นที่
มีความสัมพันธ์กับบทบาทในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
ต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
รายได้ 10,001-15,000 บาทมีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับรายได้อ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในระดับรายได้นี้มีความต้องการทางการเงินสูงจึงมีการติดต่อประสานงานกับ                 
คณะงานกองทุนหมู่บ้านเป็นประจ าสม่ าเสมอ ท าให้มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกมุมมอง สอดคล้องกับพงษ์เทพ โครตนรินทร์ (2548) พบว่า 
สมาชิกที่มีรายได้ประจ าต าแหน่งต่างกันมีความเห็นต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ
แตกต่างกัน 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคระกรรมการกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกันทุกมุมมอง โดยสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านที่มีรายได้ 10,001 -15,000 บาท มีความคิดเห็นแตกต่างจากระดับรายได้ อ่ืน                  
อาจเนื่องมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกันท าให้มีความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 



พัทนี ลักษณะศิริ (2550) พบว่า สมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกแตกต่ างกัน มีความ
คิดเห็นต่อโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บ้านบางแผน ต าบลคลองวัว อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
แตกต่างกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอที่ได้จากการศึกษาหลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่า
ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง อยู่ในระดับมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่า
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความตั้ งใจในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างมาก                
โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเงิน เนื่องจากสมาชิกกองทุนมีความเห็นว่า
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีประสิทธิภาพในด้านนี้จึงไม่มีข้อเสนอแนะ 
 2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านลูกค้า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องการให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีเนื้อหาให้ความรู้แก่สมาชิกให้มากขึ้น
เกี่ยวกับการกู้ยืมและประโยชน์ที่จะได้รับให้มากข้ึนเกี่ยวกับงบประมาณคงเหลือที่สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านสามารถกู้ยืมได้ 
 3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการกระบวนการภายใน  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ต้องการให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน               
และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
 4. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนา สมาชิกกองทุนหมู่บ้านต้องการ
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบการท างานของคณะกองทุนหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุน ต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกองทุน
หมู่บ้านเพิ่มขึ้นเพ่ือสมาชิกกกองทุนจะได้เข้าถึงแหล่งเงินได้มากข้ึน  
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แบบสอบถาม 
หลักธรรมาภิบาลมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต               

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

 

ผู้จัดท าใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามในการให้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่านมากที่สุด และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ทั้งนี้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน                

ต าบลต้นธงชัยอ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 

 
ชมพูนุท ก้อนทอง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น 

 
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน [    ] หน้าค าตอบที่เหมาะสมกบัท่านมากที่สุด 

1. เพศ 
 [     ] 1. ชาย  [     ] 2. หญิง 
 

2. อายุ 
 [     ]  1. 20-30 ปี   [     ] 2. 31-40 ปี  [     ]  3. 41-50 ปี   
     [     ]  4. 51-60 ปี [     ] 5. 61 ปีขึ้นไป  
 

3. สถานภาพสมรส 
 [     ] 1. โสด     [     ] 2. สมรส   

[     ]  3. หย่าร้าง/หม้าย    [     ] 4. แยกกันอยู่ 
 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
[     ] 1. ประถมศึกษา    [     ] 2. มัธยมศึกษา 
[     ] 3. อนุปริญญาตรี    [     ] 4. ปริญญาตรี 
[     ] 5. สูงกว่าปริญญาตรี     
 

5. อาชีพ 
 [     ]  1. เกษตรกร    [     ] 2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

[     ]  3. รับจ้าง/ลูกจ้าง    [     ] 4. รับราชการ 
[     ]  5. รัฐวิสาหกิจ    [     ] 6.  พนักงานบริษัท 
[     ]  7.  อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 [     ]  1. ต่ ากว่า 5,000 บาท   [     ] 2. 5,001 ถึง 10,000 บาท 

[     ]  3. 10,001 ถึง 15,000 บาท   [     ] 4. สูงกว่า 15,000 บาท 
 

5. ระยะเวลาในการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 [     ]  1. ต่ ากว่า 5 ปี    [     ] 2. 5-10 ปี 

[     ]  3. มากกว่า 10 ปี      
 
 

 
 
 



ส่วนที่ 2  การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย  
            อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

หลักนิติธรรม 
1. ระเบียบกองทุนฯที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนฯ 
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม      

2.  คณะกรรมการกองทุนฯ ปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปตามประกาศ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งทีก่ าหนดไว ้      

3.  มีการติดประกาศและแจ้งข้อมลูเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมลูอื่นๆ              
ที่เป็นประโยชน์ เช่น ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
ประกาศจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      

หลักคุณธรรม 
1. มีการพิจารณาเงินกู้ยืมให้แกส่มาชิกหรือกองทุนตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯก าหนด       

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีความซื่อสตัยส์ุจรติ ยึดมั่นในคณุธรรม
และจริยธรรมต่อการบริหารกองทุน      

3. คณะกรรมการกองทุนปฏิบตัิตนให้เป็นตัวอย่างที่ดแีก่สมาชิกกองทุนฯ       

หลักความโปร่งใส 
1. การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านมีการเผยแพร่ข้อมลูให้สมาชิกกองทุนฯ 
ทราบ เช่น ประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลงบการเงิน      

2. เปิดโอกาสใหส้มาชิกตดิตามตรวจสอบการบริหารงานของ                         
คณะกรรมการฯ      

3. มีการประกาศให้สมาชิกกองทุนฯ ทราบเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับสวสัดิการ      
4. กระบวนการท างานเปิดเผย ตรงไปตรงมา พร้อมที่จะได้รับ 
การพิจารณาตรวจสอบอยูต่ลอดเวลา      

5. ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะชนมีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง      

หลักการมีส่วนร่วม 
1. มีการรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจากสมาชิก      

2. เปิดโอกาสใหส้มาชิกกองทุนไดต้ิดตามตรวจสอบการบริหารงาน      

3. มีหลักการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านโดยเน้นหลักฉันทามต ิ      

4. มีการประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ      

หลักความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการกองทุนฯ ตระหนักในความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง      

2. คณะกรรมการฯ มีการก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน      

3. คณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย      

4. คณะกรรมการฯ ปฏิบตัิหน้าที่และผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด      

 



หลักธรรมาภิบาล 
ระดับการปฏิบัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

หลักความคุ้มค่า 
1. คณะกรรมการฯ มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าท่ีรับผดิชอบ      

2. คณะกรรมการฯ มีการน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์อื่นๆ มาใช้                     
เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการใหบ้ริการ      

3. การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ    
รวดเร็ว และค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ      

4. กองทุนหมู่บ้านมีระบบการควบคุมภายในท่ีด ี      

5. คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสม  
และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก      

 
 

ส่วนที่ 3 ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านต าบลต้นธงชัย  
           อ าเภอเมืองล าปาง  จังหวัดล าปาง 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มุมมองด้านการเงิน 
1. ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน (ก าไร) เป็นท่ีน่าพอใจของสมาชิก 
กองทุนหมู่บ้าน      

2. ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน(ก าไร) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน      

3. อัตราผลตอบแทน (เงินปันผล) เป็นที่น่าพอใจแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน      

4. มีการจัดท าบัญชีและตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน                         
ของกองทุนหมู่บ้านอย่างครบถ้วนและเป็นปจัจุบัน      
มุมมองด้านลกูค้า 
1. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านน าเงินท่ีกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ                       
ตามที่ได้เสนอโครงการ      

2. จ านวนเงินกู้ต่อครัวเรือนมีความเหมาะสม      

3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      

4. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีฐานะทางการเงินในครอบครัวดีขึ้น      

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 
1. คณะกรรมการฯ พิจารณากู้ยมืเงินของสมาชิกด้วยความเป็นธรรม      

2. คณะกรรมการฯ มีการก าหนดระยะเวลาในการรับฝากเงิน                  
และรับช าระเงินกู้อย่างชัดเจน และปฏิบัติงานตรงเวลา      

 

 

 

 

 



ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. คณะกรรมการฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าแนะน า             
แก่สมาชิกได้เป็นอย่างด ี      

4. คณะกรรมการฯ ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้      

5. คณะกรรมการฯ ท าให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความเช่ือมั่น 
ในการปฏิบัติงานของกองทุน      

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1. กองทุนหมู่บ้านท าให้เศรษฐกิจของครัวเรือนดีขึ้น      

2. คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพท่ียั่งยืน      

3. คณะกรรมการฯ ให้ความรู้ที่เปน็ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ               
แก่สมาชิกได้อย่างเหมาะสม      

4. คณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบต่อการท างานเพื่อสังคม      

 

 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



ประวัติย่อผูว้ิจัย 
 

ชื่อ-สกุล    นางชมพูนุท  ก้อนทอง 

วัน เดือน ปีเกิด   1 กันยายน 2521 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  172/1  หมู่ที่ 1 ต าบลต้นธงชัย อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

ต าแหน่งหน้าที ่

   พ.ศ. 2548-2550  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
   พ.ศ. 2551-2552  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
   พ.ศ. 2552-2554  เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นธงชัย 
   พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลต าบลต้นธงชัย 
 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2544  ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
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