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Abstract 

 
The objectives of this research were to study the management of the Saving 

Groups Co-operatives for Production in Uttaradit Province; to study effective 
management of the Saving Groups; to study the relationship between the management 
of the Saving Groups and its effective management to study model for effective 
management of the Saving Groups and to suggest the effective management 
approaches of the Saving Groups for Production in Uttaradit Province.   

Two methods were used. Quantitative research method, researcher has gathered 
all questionnaires from the chairmen of the Saving Groups Co-operatives for Production 
in Uttaradit Province with 375 samples and analyzed the data with computer by using 
the statistical program. The descriptive statistics were percentage, frequency, mean and 
standard deviation. Inferential statistics were canonical correlation analysis. Qualitative   
research  method data was collected by in-depth interview with 8 chairmen of Saving 
Groups  Co-operatives for Production Schools of Community Development Department and 
analyzed the  by  mean  of  analytic induction. 

The research findings showed  that the successful level of management of the 
Saving Groups Co-operatives for Production in Uttaradit Province was at  high level,  the 
highest average variable was strategies  encouraged to take advantage of the saving group 
by application good governance; the effective management of the  Groups was at high 
level with the highest average variable being working according to  monthly plans ; 
management of the committee of saving group for product according to high level 
planning; the found model was effective management of the Saving groups for production 
in Uttaradit  Province related to policy compliance, monitoring, regulation compliance and  
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target achievement. So the recommendation of researcher was that the 
committee of saving groups should operate as found model for effective management of 
the saving groups.  

 
Keywords: Management, Effectiveness, Saving Groups Co-operatives for Production 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 1       
พ.ศ. 2555 - 2559 ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นเดียวกับแผนพัฒนาฉบับ
ที่ 8 - 10  ที่มุ่งพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) เป็นองค์รวม (Holistic) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนามีการเชื่อมทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อม เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ โดยก าหนดพันธกิจ (Mission) ที่มุ่งสร้างสังคมเป็นธรรม มีคุณภาพ ทุก
คนมี ความม่ันคงในชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2555, หน้า 
1-2) 

ในการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2555 - 2559 โดย ก าหนดพันธกิจ 4 ประการได้แก่ (1) 
พัฒนาระบบกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน (2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการ
บริหารการจัดการชุมชน (3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ (4) พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการท างานเชิงบูรณาการ (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2554, หน้า 15) 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต (Saving Group for Production) เป็นแผนงานที่ส า คัญที่สุด
แผนงานหนึ่ง ที่กรมการพัฒนาชุมชน จะต้องด าเนินการตามพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือให้ประชาชนในชนบทรวมตัวกันพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน แก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุน และ
ปัจจัยต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพด้วยตนเองโดยการฝึกฝนให้ประชาชนรู้จัก ประหยัด อดออม 
เก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใช้จ่ายมาฝากไว้กับกลุ่มเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเอง การช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน และหลักคุณธรรมของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่มด าเนินการทดลอง
ครั้งแรก 2 แห่งที่ ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูลการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์ เครดิตยูเนียน
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และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ด้วยการให้สมาชิกฝากเงินเดือนละ 
1 ครั้งๆ ละเท่าๆ กัน เป็นการฝึกสมาชิกให้เป็นคนตรงต่อเวลา เม่ือรวมเงินกองทุนของกลุ่มได้จ านวน
มากแล้วก็เปิดโอกาสให้กู้ยืมไปลงทุน ประกอบอาชีพโดยคิดดอกเบี้ยต่ ามีเงินปันผล และเฉลี่ยคืน รวมทั้ง
บริหารงานในรูป คณะกรรมการที่เลือกมาจากสมาชิกกลุ่มฯ เป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชนในการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนด้วยการประหยัด เก็บออม ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ 
ได้แก่ ซ่ือสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจและไว้วางใจซ่ึงกันและกัน (ส านักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน, 2556, หน้า 1-2) 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีลักษณะพิเศษ เป็น ลักษณะเฉพาะ คือ 
คณะกรรมการบริหาร มี 4 คณะ โดยระบุอยู่ในหมวด 3 คณะกรรมการของระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต พ.ศ. 2555 ข้อ 10 ให้กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต มีคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม แต่ละคณะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย
ต าแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก หรือต าแหน่งอ่ืน ตามความเหมาะสม ให้
คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี ข้อ 11 บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
(1) คณะกรรมการอ านวยการมีหน้าที่ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ท าบัญชีรายรับรายจ่าย และทะเบียน
เอกสารต่างๆ และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก (2) คณะกรรมการ
เงินกู้ มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับ การพิจารณาเงินกู้ให้แก่สมาชิก (3) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานและกิจการของกลุ่ม(4) คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่ส่งเสริมและสร้าง
เสริม ความเข้าใจในหลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงกระบวนการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง จะต้องด าเนินการ
โดยยึดหลักการ  ระ เบียบ กฎหมายรวมทั้งแนวทางปฏิ บัติอย่าง เป็ นขั้น เป็นตอน เป็นร ะบบ 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจะต้องบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นหลัก มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และร่วมกันท างานด้วยความเสียสละ เรียนรู้ เทคนิควิธีการท างาน ประสานผลประโยชน์ 
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต องค์กร
อ่ืนๆ ในชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาให้การสนับสนุน มีการยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน บน
พ้ืนฐานแห่งระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ร่วมกันก าหนดขึ้น อีกทั้งจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวมทั้ง
ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทั้งระดับต าบล 
อ าเภอและจังหวัด ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ การประเมินผล
การท างาน การติดตามก ากับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง จนสามารถบรรลุตาม
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วัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต อันเป็นหัวใจในการสร้างความส าเร็จให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และมีบทบาทอันส าคัญยิ่งในการพัฒนาให้
กลุ่มเกิดความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป จนบรรลุผลส าเร็จทั้งในด้านการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม 
(ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่า ด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ,2555 , 
หน้า 3)  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ประกอบด้วย 
9 อ าเภอ 67 ต าบล 613 หมู่บ้าน ประชากร 438,578 คน ประกอบอาชีพ การเกษตรเป็นอาชีพหลัก 
การรวมตัวจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเริ่มมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 25 30 มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
รวม 360 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประเภทที่ 1 อันเป็นกลุ่มฯ ที่ด าเนินการตาม
แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน 114 กลุ่ม กลุ่มฯประเภทที่ 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มที่จัดต้ังโดยกรมการ
พัฒนาชุมชน แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด และยินยอมที่จะรับก าร
พัฒนาตนเอง จ านวน 171 กลุ่ม และกลุ่มฯประเภทที่ 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ไม่ยินยอม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดจ านวน 75 กลุ่ม เงินสัจจะสะสม 234,876,942 (สอง
ร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนหกพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาท) สมาชิก 36,909 คน  

หากพิจารณาในรายละเอียดจ านวนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประเภทที่ 1 -3 ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ สามารถแยกแยะเป็นรายอ าเภอ ได้ดังนี้ 

 
 

ตำรำงท่ี 1.1 จ ำนวนกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกตำมประเภท 

ที่ อ ำเภอ จ ำนวนกลุ่ม 
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 
1 เมืองอุตรดิตถ์ 67 14 35 18 
2 ลับแล 50 14 19 17 
3 ท่าปลา 43 3 24 16 
4 น้ าปาด 49 40 9 0 
5 ฟากท่า 14 3 7 4 
6 บ้านโคก 10 8 0 2 
7 ตรอน 42 8 20 14 
8 ทองแสนขัน 27 4 20 3 
9 พิชัย 58 20 37 1 

รวม 360 114 171 75 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ธันวาคม 2556 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้ง

กลุ่มฯ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 โดยเฉพาะกลุ่มฯ ประเภทที่ 3 ซ่ึงเป็นกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตที่เกิดจากนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน จัดต้ังขึ้นรองรับเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน 
ไม่เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของกรมการพัฒนาชุมชน จึงไม่ยินยอม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด โดยด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือร่วมกันพิจารณาว่า ยินดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ
กรมการพัฒนาชุมชนหรือไม่  

หลังจากนั้น จึงได้พิจารณาปรับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทุกประเภทใหม่ และตัดกลุ่มฯ 
ประเภทที่ 3 ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนออกไป เหลือเพียงกลุ่มฯ ประเภทที่ 
1-2 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 1.2 จ ำนวนกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกตำมประเภท 

ที่ อ ำเภอ จ ำนวนกลุ่ม 
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 
1 เมืองอุตรดิตถ์ 49 14 35 
2 ลับแล 34 14 20 
3 ท่าปลา 28 3 25 
4 น้ าปาด 49 47 2 
5 ฟากท่า 10 3 7 
6 บ้านโคก 8 8 0 
7 ตรอน 28 8 20 
8 ทองแสนขัน 24 4 20 
9 พิชัย 57 20 37 

รวม 287 121 166 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จ านวนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ประเภทที่ 1 จ านวน 1 21 กลุ่ม 
ประเภทที่ 2 จ านวน 166 กลุ่ม รวม 287 กลุ่ม เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่กรมการพัฒนาชุมชน
สนับสนุน โดยด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด และการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตไว้ 5 ประการ ได้แก่ (1) เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ก่อต้ังโดยการสนับสนุนของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอ (2) ใช้ชื่อว่า "กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต" (3) การบริหารจัดการกลุ่มเป็นไปตาม
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แนวคิด หลักการ แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ (4) ยินยอมที่จะให้กรมการพัฒนาชุมชน
ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินเป็นประจ าทุกปี และ (5) มีความพร้อมที่จะท าการปรับปรุงและพัฒนา 
ตามที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ค าปรึกษา แนะน าแต่จากข้อมูลการติดตามก ากับ และประเมินผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้งจังหวัดพบว่าประสิทธิผลการด าเนินงานยังไม่อยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะในด้านการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่จะท าให้
บรรลุตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะนโยบาย การจัดกิจกรร ม
เครือข่าย  และกิจกรรมสวัสดิการ ซ่ึงพบว่าค่อนข้างขาดประสิทธิผล เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต ในภาพรวมของจังหวัดไม่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน 
ดังข้อมูลในตารางที่ 3 

 

ตำรำงท่ี 1.3 จ ำนวนร้อยละของกิจกรรมเครือข่ำย และสวัสดิกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จ ำนวนกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ

ทั้งหมด 

กิจกรรมเครือข่ำย กิจกรรมสวัสดิกำร 
ศูนย์สาธิต 
การตลาด 

ธนาคารข้าว โรงสี 
รักษา 

พยาบาล 
ทุนการ 
ศึกษา 

ฌาปนกิจ 

กลุ่ม กิจกรรม  ร้อยละ กิจกรรม  ร้อยละ กิจกรรม  ร้อยละ กิจกรรม  ร้อยละ กิจกรรม  ร้อยละ กิจกรรม  ร้อยละ 
287 6 2.09 0 0 1  0.35 116 40.42 147 51.22 150 52.26 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ธันวาคม 2558 

 

จากตารางที่ 1.3 จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัด
อุตรดิตถ์ยังขาดประสิทธิผล โดยไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน 
เก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายและกิจกรรมสวัสดิการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมส าคัญที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต จะต้องบริหารจัดการให้มีขึ้นตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วย การสร้างวิธีการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต พ.ศ. 2555 หมวด 5 กิจกรรม โดยเฉพาะ กิจกรรมศูนย์สาธิต
การตลาดเพ่ือให้สมาชิกรวมกันซ้ือ รวมกันขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ให้ได้ราคาสูง และลดการเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง แต่จากจ านวนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งหมด 287 กลุ่ม มีการบริหารจัดการให้เกิด
กิจกรรมเครือข่าย คือ ศูนย์สาธิตการตลาด 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.09  กิจกรรมโรงสีมีเพียง 1 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ0.35  ในขณะที่กิจกรรมธนาคารข้าวไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดขึ้นเ ลย
แม้แต่กิจกรรมเดียว ส าหรับกิจกรรมสวัสดิการมีการบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมรักษาพยาบาล 116 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.42  กิจกรรมทุนการศึกษามี 147 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.22  และ
กิจกรรมฌาปนกิจมี 150 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.26  ดังนั้นกิจกรรมเครือข่ายและสวัส ดิการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจะต้องร่วมกัน
บริหารจัดการให้เกิดขึ้น เนื่องจากมีความส าคัญมาก สามารถช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่
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ดีขึ้น กลุ่มฯ เกิดความเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดต้ัง จึงเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็น
ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีประสิทธิผลหรือไม่ ซ่ึงเม่ือเทียบ
กับจ านวนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งหมด กับระยะเวลาที่เริ่มด าเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นระยะเวลา 
28 ปี ควรจะมีประสิทธิผลของงานมากกว่าที่เป็นอยู่ 

จึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิผล เพราะหากพิจารณาจากกระบวนการบริหารจัดการ ประสิทธิผล
การบริหารจัดการขององค์การ อาจพิจารณาได้จาก ระดับการบรรลุเป้าหมายข ององค์การ ซ่ึงการที่
คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แต่ละกลุ่มจะบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาได้จากผลส าเร็จในการบริหารจัดการ ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
และแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในระดับใด องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่ ควรจะมีตัวแบบใน
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต อย่างไร จึงจะท าให้บรรลุความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่มีประสิทธิผลโดยศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ประสบผลส าเร็จ อ่ืนๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าน่าจะ
ท าให้เ กิดปร ะโยชน์ และเป็น แนวทางใน การสร้างเสริมประสิทธิผลในการบริหา รจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจน สมาชิกกลุ่มฯ ให้ได้รับประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
 

1.2 ค ำถำมเพ่ือกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล : 

กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ต้ังค าถามเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 
1. สภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างไร 
2. ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ใน

ระดับใด 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์กับ

ประสิทธิผลท่ีได้รับอยู่ในระดับใด 
4. ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ มีประสิทธิผลเป็น

อย่างไร 
5. แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ มีประสิทธิผล ประกอบด้วย

อะไรบ้าง 
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1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับประสิทธิผล

ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4. เพ่ือศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล 
5. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล  
 
 

ตัวแบบท่ี 1.1 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ตำมกรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
1. จุดเน้นของกำรศึกษำ 
มุ่งเน้นศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล พัฒนาการ 

และสภาพการบริหารจัดกา รของคณะกร รมการการบริหารจัดการ กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิ ต 
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์กับประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่มีประสิทธิผล และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต 
ที่มีประสิทธิผล 

 

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษำ                   
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรฯ ในด้ำน 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษำประสิทธิผลกำร

บริหำรจัดกำรกลุ่มฯในด้ำน 
วัตถุประสงค์ท่ี 3 

เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ฯ 

IV 
กำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำรกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ 

              DV1 การบรรลุเป้าหมาย 
              DV2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
              DV3 การท างานตามแผน 
              DV4 การได้รับประโยชน์สูงสุด                                                                           

 

DV 

ประสิทธิผล 
กำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

วัตถุประสงค์ท่ี 4 
 

เพ่ือศึกษำ 
ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

วัตถุประสงค์ท่ี 5 
 

เพ่ือเสนอแนะ 
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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2. ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
ผู้วิจัยจะท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตประเภท

ที ่1 จ านวน 121 กลุ่ม และประเภทที่ 2 จ านวน 166 กลุ่ม รวม 287 กลุ่มในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับแล อ าเภอท่าปลา อ าเภอฟากท่า อ าเภอน้ าปาด อ าเภอบ้านโคก อ าเภอ 
ตรอน อ าเภอทองแสนขัน และอ าเภอพิชัยและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ มีการบริหาร
จัดการดีเด่น (Best Practice) สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ ศึกษาการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ  8 แห่ง  ที่  จ.นครศรีธรรมรา ช 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร เชียงใหม่ ชัยภูมิ และ จ.กาฬสินธุ์ สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 พ้ืนที่เชิงปริมาณ ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน 287 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 
9 อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์  

2.2 พ้ืนที่เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต จ านวน 8 แห่ง 
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

3. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิต ในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 กลุ่มและกลุ่มประชากรจากโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 8 แห่ง ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ 

3.1 กลุ่มประชากรที่เป็นคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯจากกลุ่มออมทรัพย์ 
จ านวน 287 กลุ่มจ านวน 4,592 คน (ข้อมูลณเดือนธันวาคม 2557)  

3.2 กลุ่มประชากรจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 4 
ภาค 8 กลุ่ม ใน 8 จังหวัด ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จ านวน 96 
คน 

 4. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
ผู้วิจัยได้จ าแนกขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ไว้ดังนี้ 

4.1 ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามตัวแปรต้นที่ 
1-5 (IV1-5) ได้แก่ นโยบาย IV1ยุทธศาสตร์ IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตาม
ก ากับIV4และการประเมินผลIV5 

4.2 ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามตัวแปรตามที่ 1-4 (DV1-4)การบรรลุเป้าหมายDV1 

การปฏิบัติตามระเบียบDV2 การท างานตามแผนDV3 และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 
4.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดกา รกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต กับ

ประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์  
4.4 ศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล 



9 
 

4.5 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล 
5. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาศึกษาวิจัยต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2557 – 1 เมษายน 2559 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
การศึกษาวิจัยเรื่องตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล : 

กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
1. ประ สิทธิผลหมายถึงการบรรลุ เป้าหมาย DV1 การปฏิ บัติตา มระเบียบ DV2การท างา น          

ตามแผนDV3 และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4จากการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นกลุ่มออมทรัพย์ประเภท 1 และ 2  

2. กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตหมายถึงการด าเนินการ
บริหารจัดการงานตามนโยบายIV1 ยุทธศาสตร์IV2การปฏิบัติตามเป้าหมาย IV3การติดตามก ากับ IV4 และการ
ประเมินผลIV5 ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตประเภทที่ 1 และ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตหมายถึงกลุ่มที่จัดต้ังขึ้นและด าเนินงานตามระเบียบกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตพ .ศ.2555 
เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตประเภทที่ 1 และ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 287 กลุ่ม 

4. คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตหมายถึงคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตพ.ศ. 2555 หมวด 3 ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะจ านวนไม่น้อยกว่า  3 คนต่อหนึ่ง
คณะได้แก่ 1) คณะกรรมการอ านวยการ 2) คณะกรรมการเงินกู้ 3) คณะกรรมการตรวจสอบและ 4) 
คณะกรรมการส่งเสริมต าแหน่งคณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธานรองประธานเลขานุการ
และเหรัญญิกหรือต าแหน่งอ่ืนตามความเหมาะสมอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีเป็นคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตประเภทที่ 1 และ 2 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. นโยบำย หมายถึง นโยบายการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งสวัสดิการชุมชน 

6. ยุทธศำสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกองทุนชุมชน การส่งเสริมกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล 
และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนภายใต้ธรรมาภิบาล 

7. กำรปฏิบัติตำมนโยบำย หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยการออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลที่
ต้องการ การน าแผนงานไปปฏิบัติ และการควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
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8. กำรติดตำมก ำกับ หมายถึง การจัดระบบการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับ
อ าเภอและจังหวัด ด าเนินการติดตามก ากับ ตามแบบการติดตาม เพ่ือตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  
และเทียบวัดกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

9. กำรประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ตามแบบ 
ส ารวจข้อมูลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายนของ
ทุกปี รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง และกระบวนการท างาน ด้านการบริหารจัดการเงินทุนและ
ทรัพยากร ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน 

10. กำรบรรลุเป้ำหมำย หมายถึง การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต รวม ประการ ได้แก่ การพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคม 

11. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสมาชิกกลุ่มร่วมกันก าหนดตามแนวทาง ระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชน
ก าหนด 

12. กำรท ำงำนตำมแผน หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกา รผลิต ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องทุก
ระดับ ตามกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าเดือนและกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ าปี 

13. กำรได้รับประโยชน์สูงสุด หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้รับ
ประโยชน์อันมีผลมาจาก การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้งในเรื่องการพ่ึงตนเอง การสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การควบคุมกันเอง และการมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

14. ตัวแบบ  หมา ยถึ ง ควา มสั มพันธ์ร ะห ว่า งตัวแปรต้น คือ กา รบริห ารจั ดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต จากการศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ เก่ียวข้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งจากการ
ทดสอบสมมติฐาน อันเป็นความสัมพันธ์เชิงสมการที่สามารถค านวณหาปริมาณความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปร และการศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในภาพรวม  
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้รู้ถึงสภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ได้รู้ถึงประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
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3. ได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต
กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. ได้ตัวแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5. ได้แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ มี
ประสิทธิผล 



 
 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัย ได้ สังเคราะห์พัฒนาการแนวคิดของ
นักวิชาการ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการขององค์การและ ประสิทธิผลองค์การ โดยเสนอการทบทวน
วรรณกรรมและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์การและประสิทธิผลขององค์การ ดังนี้ 

2.1 ความเป็นมาของการบริหารจัดการองค์การ 
2.2พัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการองค์การ 

2.3ความเป็นมาของประสิทธิผล 

2.4พัฒนาการของแนวคิดประสิทธิผล 
2.5ประวัติสังเขปของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
2.6แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ 
2.7ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.8กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย 
2.9สมมุติฐานการวิจัย 
 

2.1ควำมเป็นมำของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
การบริหารจัดการองค์การ มีประวัติความเป็นมา นับต้ังแต่มนุษย์มีการรวมตัวกันขึ้นในสังคม 

มนุษย์รู้จักการบริหาร และจัดการ เพ่ือให้เกิดผลตามที่ตนเองต้องการโดยที่การบริหาร ช่วงแรกเริ่มของ
มนุษย์ มักเป็นการแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ เกิดขึ้นมากกว่าการที่จะมีกรอบใน
การศึกษาอย่างแน่ชัด แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ด าเนินการ
เป็นคราวๆ ไป และน าบทเรียนจากประสบการณ์ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ มีสถานะ
เป็นศาสตร์ฝากที่แฝงอยู่ในศาสตร์วิชาต่างๆ เช่น อยู่ในปรัชญาการเมืองการปกครอง การศึกษา และ
ศาสนา (วันชัย มีชาติ, 2550, หน้า 21) ประวัติและความเป็นมาของการบริหารจัดการองค์การ สามารถ
แสดงเป็นช่วงเวลาต้ังแต่สมัยโบราณ ได้ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 2.1 ประวัติควำมเป็นมำของแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
ช่วงเวลำ นักคิด แนวควำมคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

5000 B.C. สุเมเรียน การจดบันทึก เป็นลวดลายตัวอักษรลิ่มโดยยังไม่มี หลักการการ
บริหารอย่างชัดเจน 

4000 B.C. อียิปต์ การวางแผน การจัดองค์การ การควบคุม แต่เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้น าสูงสุด มีผู้น าท าเป็นแบบอย่างโดยได้รับอ านาจ
จากผู้น า 

1800 B.C Hummurabi การควบคุมโดยใช้ลายลักษณ์อักษร การก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า มี
ประมวลกฎหมาย ฮัมบูราบี ยึดหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 

1600 B.C อียิปต์ การรวมอ านาจโดยจัดระบบอ านาจขุนนาง และรวบรวม
ดินแดนอียิปต์โบราณเข้าด้วยกัน ตามคัมภีร์โทรา (Torah) ของ
ชาวฮิบรูในการบริหารงาน 

600 B.C Nebuchadnezzar การผลิต การควบคุมและการจ่ายค่าจ้าง จูงใจในการท างาน 

500 B.C ซุนจื้อ จักรพรรดิองค์ที่ 3 ของราชวงศ์ชิง ทรงบริหารงานโดยการ
วางแผน การสั่งการ และการจัดองค์การ 

400 B.C โสคราตีส การสร้างหลักการบริหาร โดยใช้หลักเหตุผลยึดม่ันในคุณธรรม 
และความดี 

350 B.C เพลโต ยึดหลักความช านาญเฉพาะ ต้องคัดสรรผู้ มีความรู้ เฉพาะด้าน
ให้ได้ผู้มีความรู้ในแต่ละด้านโดยเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

50 B.C Varro การใช้ job specification คือ ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
ผู้ปฏิบัติงาน และควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

20 A.D. Jesus Christ เอกภาพในการควบคุม เน้ นหลักมนุษย์สัมพันธ์  ให้บุคคล
ท างานมีประสิทธิผลสูงสุด แต่เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย 

284 Diocletian การมอบอ านาจโดยผู้น าที่มีอ านาจสูงสุด ทุกคนต้องพิจารณา
มอบอ านาจให้ผู้น าระดับรองลงไป 

1100 Ghazali การจดคุณลักษณะของผู้จัดการ โดยจ าแนกตามความรู้ ซ่ึงแต่
ละคนต้องแสวงหาความรู้อันเป็นหน้าที่ส าคัญของชาวมุสลิม 

1340 L.Paccioli (Genoese) การใช้ระบบบัญชีคู่ โดยการบันทึกแต่ละครั้งต้องมียอดรวม
ด้านบวก รวมกับด้านลบเป็นศูนย์ หรือบันทึกทั้งด้านบวก  
(เดบิต) และ ด้านลบ (เครดิต) 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ต่อ) 
ช่วงเวลำ นักคิด แนวควำมคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

1525 Niccolo Machiavelli ผู้น าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับขององค์การ ซ่ึงใช้วิธีการทุก
รูปแบบทั้งคุณธรรม และละเลยจริยธรรม เพ่ือเสถียรภาพของ
ส่วนรวม 

1776 Adam Smith หลักความช านาญเฉพาะด้านในการท างาน  
หลักการควบคุม เจ้าของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ลัทธิเสรีนิยม และ
เป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ 

1810 Robert Owen ความรับผิดชอบในการฝึกอบรมพนักงาน โดยร่วมกันก าหนด
หลักปฏิบัติงาน และบริหารงานแบบคณะกรรมการเป็นบิดา
แห่งสหกรณ์ 

1900 Frederick W. Taylor การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ การศึกษา การเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย กับเวลาการท างาน และสร้างบรรยากาศการร่วมมือ
กันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน 

1916 Henri Fayol ทฤษฎีการบริหารที่สมบูรณ์ แนวคิด หน้าที่ของนักบริหาร 
หลักการบริหาร โดยการวางแผน จัดองค์การ สั่งการ 
ประสานงาน และควบคุม 

1927 Elton Mayo แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มเน้นกระบวนการกลุ่ม / กระบวนการทาง
สังคมของบุคลากรในองค์การ และการสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน 

1943 Lyndall Urwick 
Luther Culick 

การประสานงานภายในองค์การโดยผู้น าองค์การมีหน้าที่  7 
ประการ เรียกว่า POSDCoRB 

1947 Max Weber ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) และการใช้อ านาจใน
องค์การตามหลักกฎหมาย 

1955 Herbert Simon 
 

พฤติกรรมมนุษย์ในการตัดสินใจ การสนใจจิตวิทยาในการ
บริหาร โดยน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ ไม่ควรเสนอเพียงหลักการ
อย่างผิวเผิน 

1955 Peter Drucker การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (M.B.O.) เป็นหัวใจส าคัญ 

1956 Edward W. Deming วงจร Deming ประกอบด้วย การวางแผน (P) ลงมือท า (D) 
ตรวจสอบ (C) และประเมินผล (A) ด าเนินการให้เหมาะสม 
(PDCA) 
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ตำรำงท่ี 2.1 (ต่อ) 
ช่วงเวลำ นักคิด แนวควำมคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

1951-1960 Douglas McGregor ทฤษฏีแรงจูงใจ ทฤษฎีมีทัศนะด้ังเดิมเก่ียวกับมนุษย์ในแง่
ลบ และทฤษฎี Y มองมนุษย์ในแง่สร้างสรรค์ 

1955 Abraham Maslow น าเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นความต้องการ 5 ประการ 
ได้แก่ ด้านร่างกาย,ความม่ันคงปลอดภัย, ความรัก, รู้สึกว่า
ตนเองมีค่า และความต้องการรู้ศักยภาพแท้จริงของตน 

1962 Peter Drucker น าเสนอการกระจายอ านาจ และการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารในการสร้างสรรค์คุณค่าแก่มนุษย์ 

1980 Alwin Toffler น าเสนอคลื่นลูกที่สาม หรือยุคแห่งเทคโนโลยี ต่อจากคลื่น
ลูกที่ 2 (ยุคอุตสาหกรรม) 

1981 William Ouchi น าเสนอ Thory-Z นั่นคือ คนในองค์กรต้องซ่ือสัตย์ต่อกัน 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และใกล้ชิดสนิทสนมกัน เป็นการ
ประสมประสานระหว่างการบริหารแบบญี่ปุ่นและอเมริกัน 

1985 Ed. Schein น าเสนอวัฒนธรรมองค์การ 3 ระดับ คือ ความฉาบฉวย
ภายนอก ค่านิยม และภาวะผู้น าในตัวนักบริหาร ซ่ึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 

1993 Michael Hammer น าเสนอReengineering the Corporation คือ การ
ออกแบบกระบวนการท างานใหม่ อันเป็นการรื้อ ปรับระบบ
ขององค์การเดิม ที่เน้นการออกค าสั่ง และควบคุม 

1997 Philip Kotler น าเสนอ Marketing Management and strategies โดย
ปรับเปลี่ยนมุมมองเดิมที่ว่า “อะไร” ที่ดีต่อธุรกิจ คือดีต่อ
สังคม “เป็น” อะไรที่ดีต่อสังคมคือดีต่อธุรกิจ 

2000 John Naibitt น าเสนอ Megatrends การเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยฐานอ านาจจะเปลี่ยนจากยุโรป-
อเมริกา สู่ เอเชีย 

Sources: Claude S George Jr. The History of Management Thought (Englewood Cliffs NJ: 
Prentice-Hall Inc. (1986) and Stuart Cranes The Management Century (New York: Booz 
Allen + Hamilton Inc. (2000) 
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จะเห็นได้ว่า ประวัติความเป็นมาของแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการดังกล่าวนี้  ระบุไว้อย่าง
ชัดเจน นับต้ังแต่ช่วงเวลาที่เริ่มต้น คือ 5000 ปีก่อนคริสต์ศักราช (5000 B.C.) โดยชาวสุเมเรียน ซ่ึงเป็น
ชนชาติแรกที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมโสโปเตเมีย แนวคิดทางการบริหารจัดการ คือ การจดบันทึก 1000 ปี
ถัดมา (4000 B.C) ชาวอียิปต์ มีกระบวนการในการบริหารจัดการที่ส า คัญ คือ การวางแผน การจัด
องค์การ และการควบคุม เหมือนการบริหารจัดการในปัจจุบัน แต่แตกต่างกันตามยุคสมัย ความรุ่งเรือง
ของชาวอียิปต์สมัยโบราณ เห็นได้จากการให้ความส าคัญกับประวัติความเป็นมาในการบริหารจัดการของ
ชาวอียิปต์ ระหว่าง 2700-2000 ปี ก่อนคริสตศักราช (2700-2000 B.C) ที่เป็นการกล่าวถึงความเป็นมา
ของแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการในเรื่องความซ่ือสัตย์ การบริหารจัดการที่เป็นธรรม การกระจาย
อ านาจในองค์การ การใช้ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และการใช้ที่ปรึกษา เม่ือล่วงเข้าสู่ระยะเวลา 400 ปี 
ก่อนคริสตศักราช (400 B.C) โสดราตีส มีแนวคิดการสร้างหลักการบริหารจัดการโดยเน้นหลักคุณธรรม
และ 350 ปี ก่อนคริสตศักราช (350 B.C) เพลโต ใช้หลักความช านาญเฉพาะในการบริหาร จนกระทั่ง  
50 ปี ก่อนคริสตศักราช (50 B.C) ฟาร์โร (Varro) มีแนวคิดในการใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ( Job 
specification) โดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติ  

หลังจากนั้น ในคริสต์ศักราชที่ 20 (20 A.D) พระเยซู คริสต์ (Jesus Christ) มีแนวคิดสร้างสรรค์
เสรีภาพในการควบคุม และหลักมนุษย์สัมพันธ์ ค.ศ. 1100 Ghazali มีแนวคิดการจดบันทึกคุณลักษณะ
ของผู้จัดการโดยทุกคนต้องแสวงหาความรู้ ค.ศ. 1525 Niccole Machiavelli น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
การท าให้องค์การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใช้วิธีการทั้งในรูปแบบคุณธรรม และไม่ค านึงถึงคุณธรรม
ค.ศ. 1776 Adam Smith ซ่ึงเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้คิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเสรีนิยม 
มีแนวคิดการใช้หลักความส าคัญเฉพาะด้านในการท างาน (Specialization) 

หลักการควบคุม (Control) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน (Greater Efficiency) ด้วยวิธีแบ่งงาน
กันท า (Division of Labor) ค.ศ. 1900 Frederick W. Taylor มีแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเวลาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปี ค.ศ. 1927 Elton 
Mayo น าเสนอแนวคิดทางการบริหารจัดการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม หรือกระบวนการทางสังคมของ
บุคลากรในองค์การ ปี ค.ศ. 1947 Max Weber ได้เสนอหลักการบริหารจัดการองค์การระบบราชการ 
(Bureaucracy) อันเป็นหลักการบริหารจัดการที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมากในช่วงเวลานั้น ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1956Edward W. Deming น าเสนอวงจรการบริหารจัดการ ซ่ึงต่อมาเรียกกันว่าวงจร Deming 
หรือ PDCA ได้แก่ วางแผน (Plan) ลงมือท า (Do) ตรวจสอบ (Check) และด าเนินการให้เหมาะสม (Act) 
และปี ค.ศ. 1962 Peter Drucker น าเสนอแนวคิดในการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะฝ่ายบริหารควรมี
การบริหารจัดการองค์การโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าแก่มนุษย์ จนกระทั่งปี ค.ศ.1980 เริ่มเข้าสู่ยุค
คลื่นลูกที่สาม อันเป็นการน าเสนอแนวคิดของ AL win Toffler และเข้าสู่สังคมที่โลกจะมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนการรื้อปรับระบบองค์การตามแนวคิดของ Michael Hammer การน าเสนอยุทธศาสตร์ และการ
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บริหารการตลาดของ Phillip Kotler ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
อันเนื่องมาจากการเปลี่ ยนแปลงในหลายองค์ประกอบทั่วทุกภูมิภาคของโลกแหล่งที่ส า คัญ เช่ น 
โครงสร้างประชากรโลก การขาดแคลนทรัพยากร การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ฐานอ านาจทาง
เศรษฐกิจจะเปลี่ยนจากยุโรป อเมริกาสู่เอเชีย ตามแนวคิดของ John Naibitt ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20  

 
2.2พัฒนำกำรของแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

การศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัด
อุตรดิตถ์ จะเริ่มด าเนินการศึกษา จากการศึกษาพัฒนาการของแนวคิด การบริหารจัดการองค์การ ซ่ึง
แนวคิดและพัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการองค์การ เริ่มจากช่ วงระยะเวลาที่คนรู้จักรวมก าลัง
กันท างาน โดยชาวซูเมอร์ หรือ สุเมเรียน (Sumerians) 5000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช (5000 B.C) เป็นชน
ชาติแรกที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) แนวคิดการบริหารจัดการ คือ การจด
บันทึกเป็นลวดลายตัวอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) โดยใช้ของแข็งกดลงบนดิน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ 
หลัก คือ ความรู้ทางการบริหารยังไม่เกิดขึ้น ผู้ใดมีอ านาจอยู่ในต าแหน่งก็จะมีอ านาจและสามารถควบคุม
ระบบสังคมและเศรษฐกิจเอาไว้ สภาพสังคมในสมัยนั้นจึงปราศจากความก้าวหน้าทางวิทยาการ คนในยุค
นั้นจะขาดทั้งโอกาสและทางเลือก ต้องด าเนินชีวิตไปตามสภาพที่เป็นอยู่ (Hicks 1972 , pp. 365 - 377) 
ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ด าเนินมาจนถึงก่อนปี 1900 ต้ังแต่ปีค.ศ. 1900 เป็นต้นมาถือว่าเป็นยุคทองของ
แนวคิดทางการบริหารจัดการนักวิชาการพยายามแสวงหาแนวทางและหลักการในการบริหารจัดการ
องค์การแนวคิดวิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific Management)ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาการ
บริหารจัดการยุคใหม่ท าให้สามารถสร้างผลิตผลได้มากขึ้นโดยใช้หลักการท างานที่ดีที่สุด  (One best 
way) เลือกคนที่เหมาะสมกับงานฝึกวิธีการท างานให้แก่พนักงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงานคือผู้บริหารมีหน้าที่คิดและวางแผนในขณะที่พนักงานมีหน้าที่ในการ ปฏิบัติ (Taylor 
1942, pp. 56-61) ในขณะเดียวกับที่ Taylor เสนอวิธีการท างานของพนักงานมีนักวิชาการเสนอแนวคิด
ในการบริหารจัดการขององค์การ ( Principle of organization ) โดยเสนอองค์ประกอบของการบริหาร
จัดการ  (Element of management) ประกอบด้วยการวางแผน  (Planning) การจัดองค์กา ร 
(Organizing) การสั่งการ  (Command) การประสานงาน  (Co – ordination) และการควบคุม 
(Control) ซ่ึงผู้บริหารจะต้องด าเนินการ เพ่ือให้เกิดผลตามที่วางไว้ส าหรับกิจกรรมในการบริ หารจัดการ
อุตสาหกรรมมี 6 กลุ่มได้แก่กิจกรรมด้านการผลิตการค้าการเงินการบัญชีความม่ันคงและด้านการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการก าหนดไว้  14 ประการคือการแบ่งงานกันท า  (Division of 
work) อ านาจ  (Authority) ควา มมีวินัย  (Discipline) เอกภาพในการบังคับบัญชา  (Unity of 
command) เอกภาพของทิศทาง (Unity of direction) การยึดประโยชน์ขององค์การมากกว่า
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ผลประโยชน์ ส่ วนบุ คคล  (Subordination of individual interest) กา ร ให้ การตอบแทน 
(Remuneration of personnel) หลักการรวมอ านาจ  (Centralization) หลักสายการบังคับบัญชา 
(Scalar Chain) ความมีระเบียบ (Orders) ความเป็นธรรม (Equity) ความม่ันคงในอาชีพ (Stability of 
tenure of personnel) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) หลักความสามัคคี  (Esprit de corps) 
หลักทั้ง 14 ประการนี้เป็นหลักสากลในการบริหารจัดการองค์การ (Fayol 1949, pp 21-25)  

จากพัฒนาการของแนวคิดทางการบริหารจัดการในช่วงระยะเวลาต่างๆมาถึงช่วงปี  1950 จนถึง
ปัจจุบันแนวคิดทางการบริหารจัดการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งแนวคิดที่จัดว่าใหม่ในการบริหารจัดการคือ
แนวคิดในกลุ่มการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) (NPM) เป็นกระแสความคิดใน
การบริหารจัดการองค์การช่วง 10 -20 ปีที่ผ่านมามีสาระส าคัญคือการน าเทคนิคและเครื่องมือทางการ
บริหารจัดการที่ใช้ได้ผลในภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐเช่นการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Managing 
by results) เป็นต้นและการให้มีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการซ่ึ งจะท าให้เกิดการแข่งขันในการ
ให้บริการประชาชนเช่นเทคนิคการควบคุมคุณภาพ  (Quality Control Circle: QCC.) (วันชัยมีชาติ 
2550, pp 63-64) 

พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหารจัดการจึงมีทฤษฎีแนวคิดที่มาจากการปฏิบัติจริงและน าผล
การปฏิบัติมาเป็นความคิดแล้วน ามาสร้างเป็นแนวความคิดน าไปใช้ในโลกการปฏิบัติจริงโดยมีการ
ปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่ององค์ความรู้ทางด้านการบริหาร จัดการจึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างแนวความคิดกับการปฏิบัติจริงส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีการบริหารจัดการองค์การก็คงจะต้องยึดหลักการแนวคิดให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตซ่ึงจะต้องยึดตามระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชนโดยมีเป้าหมายในการบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จและเพ่ือให้การศึกษาแนวคิดของ
พัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมนิยามของ
การบริหารจัดการองค์การดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตำรำงท่ี 2.2 กำรนิยำมตัวแปรกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

Fayol (1930, P. 17-18) กา รบริ ห า รจั ดกา รองค์การ  หมา ยถึง  การด าเนิ น งา น IV1 ตา ม
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ การวางแผนIV2 การจัดองค์การ IV3 การสั่ง
การIV4 การประสานงานIV5 และการควบคุมIV6 
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

Gulick & Urwick 
(1937, p. 37-38) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท างานIV1 โดยใช้ องค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ การวางแผนIV2 การจัดหน่วย-งานIV3 การจัดสายงานและ
การจัดตัวบุคคล การอ านวยการIV4 การประสานงานIV5  การรายงาน

IV6 และการงบประมาณIV7  

Taylor (1942, p. 35) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การค้นหาวิธีการ IV3 ที่ ดีที่สุด โดย
การใช้หลักวิทยาศาสตร์IV8 การจัดการในการฝึกฝนและสร้างแรงจูงใจ IV3 
พนั กงานรวมทั้ งกา รสร้า งควา มร่วมมือ IV5  ร ะหว่ างผู้บ ริห าร กับ
ผู้ปฏิบัติงาน  

Simon (1947, p. 5) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง ศิลปะการท างาน IV4 ต่างๆ ตามที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้วให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามนโยบาย IV9  

Etzioni (1953, p. 1) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินงาน IV1 ร่วมกันของกลุ่ม
บุคคล ซ่ึงมีการร่วมมือกันIV5 ท าอย่างมีเหตุผล 

Koontz (1961, p.174-
188) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุตามนโยบาย
IV9 ที่วางไว้โดยการใช้ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นทรัพยากรการบริหาร IV10 ได้แก่ 
คน เงิน วัตถุสิ่งของเป็นอุปกรณ์ในการบริหารนั้น  

Chester (1963, p. 10) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงการท างานของคณะบุคคล IV1 ต้ังแต่ 
2 คนขึ้นไป โดยร่วมกันปฏิบัติงานตามนโยบายIV11 ร่วมกัน 

Drucker (1964, p. 10) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงศิลปะการท างานร่วมกับ ผู้ อ่ืนให้
เกิดการบรรลุนโยบายIV9 

Greenwood (1965, p. 
74-75) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการใช้ทรัพยากรทางการ      
บริหารIV10 ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ อ านาจหน้าที่ เวลา ก าลังใจในการ
ท างาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้การท างานบรรลุนโยบาย
IV9  

Siffin (1967, p. 77) การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงการท างานของคณะบุคคล IV1 โดย
การอาศัยความร่วมมือIV5 ร่วมใจของกลุ่มที่จะท าให้ ภารกิจมีการบรรลุ
นโยบายIV9 

ชุบ กาญจนประกร 
(2510, หน้า. 47) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท างานตาม กระบวนการ IV1  

ต่างๆ ประกอบด้วย การก าหนดนโยบาย IV11 ยุทธศาสตร์IV12 การวางแผน
IV2การจัดหน่ วย งาน IV3 กา รจั ดเจ้ าหน้า ที่ก าร อ า น วยกา ร IV4  กา ร
ประสานงานIV5การรายงานIV6 การงบประมาณIV7และการประเมินผลIV13 
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

อุทัย หิรัญโต 
(2515, หน้า. 1) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินงาน IV1 ตาม กระบวนการ
ต่างๆ ได้แก่ การก าหนดนโยบาย IV11 ยุทธศาสตร์ IV12 การวางแผน IV2 

โคร งการการ ติดตามก ากับ IV15  กา รควบคุม IV6  กา รตรวจตร า IV1 5  
ความก้าวหน้า การออกค าสั่ง IV4 การประสานงาน IV5 การฝึกอบรม
บุคลากร IV3การร่วมกันท างานตามยุทธศาสตร์IV12  ขององค์การและการ
ประเมินผลIV13 

ลาวัลย์ อรุณสิทธ์ิ 
(2517, หน้า. 12) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท าให้งานเป็นไปตามนโยบายIV11 
ที่วางไว้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรการบริหารเพียงพอ 
และมีวิธีการจัดการที่ดีตามสมรรถนะIV3ทางการบริหาร 

นพพงษ์ บุญวิตราดุลย์ 
(2523, หน้า. 3) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงการด าเนินงานร่วมกัน IV1ของ 
บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ตามนโยบายที่ก าหนดIV11  

บรรจบ เนียมมณี 
(2523, หน้า. 261) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคล ต้ังแต่สอง
คนขึ้นไป ร่วมกันด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดIV11 

วีระ อ าพันสุข 
(2526, หน้า. 1-10) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินการตามนโยบายIV11  

ยุทธศาสตร์IV12  ที่ก าหนดไว้ อันเป็นหลักส าคัญใน การปฏิบัติโดยมีการ
ติดตามก ากับIV14 และประเมินผลการท างานIV13 ซ่ึงเป็นการด าเนินงาน
ภาคปฏิบัติ 

วินัย สมมาตร, สมัย รื่นสุข 
และสุนทร ศรีศึกษา 
(2529, หน้า. 6) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การที่บุคคลต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป 
ร่วมกันด าเนินการตามนโยบายIV11 ยุทธศาสตร์IV11 โดยใช้ทรัพยากรการ
บริหารIV10 เพ่ือให้บรรลุนโยบายIV9 

Gulick 
(1987, p. 17) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินการให้งาน ส าเร็จลุล่วง
ตามนโยบายIV9 และวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

ก่ิงแก้ว อินหว่าง และคณะ  
(2532, หน้า. 10-11) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การจัดระบบการท างานของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบด้วย นโยบาย IV11 ยุทธศาสตร์
IV12 มีศูนย์กลางอ านวยการบริหารงาน ระบุหน้าที่ชัดแจ้ง จัดระเบียบ
การท างานเหมาะสม มีการติดตามก ากับIV14 และการประเมินผลIV13 

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และ  
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 
(2534, หน้า. 12) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการท างานอย่างมีขั้นตอน  
มีการจัดการบุคลากรIV3มีทรัพยากรการบริหารIV10 และมีการประเมินผล
IV13  
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

สมพงษ์ เกษมสิน 
(2534, หน้า. 3) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน IV1 ให้เป็นไป
ตามนโยบายIV11ยุทธศาสตร์IV12ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ บุคลากรขององค์การ

ร่วมกันด าเนินงาน ตามสมรรถนะขององค์การ 

ทองหล่อ เดชไทย 
(2535, หน้า. 5) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การก าหนดนโยบายIV11 ยุทธศาสตร์
IV12 การวางแผนIV2 และการน านโยบายและแผนไปด าเนินการให้บรรลุ
ตามนโยบายIV9 รวมทั้งการประเมินผลIV13  

จันทรานี  สงวนนาม 
(2536, หน้า. 4) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท างานให้บรรลุนโยบาย IV9 ตาม 
ยุทธศาสตร์IV12และนโยบายIV11ที่ก าหนดไว้โดยใช้ทักษะความรู้ ความ 
สามารถ และประสบการณ์ของผู้บริหารในการติดตามก ากับ IV14 

สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ  
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(2536, หน้า. 12) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินการให้บรรลุนโยบาย IV9 
และวัตถุประสงค์ ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยทรัพยากร ทางการบริหาร และ
การติดตามก ากับIV14 

ธงชัย สันติวงษ์ 
(2537, หน้า. 26) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การจัดการทรัพยากรการบริหาร IV10  
ทั้งคน และวัตถุให้ร่วมกันทางาน และการน าองค์การให้สัมพันธ์ IV16 กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกและการก ากับติดตามIV14  อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
 (2537, หน้า. 1) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินงานตามนโยบาย IV11 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ เงิน 
วัสดุสิ่ งของ  วิธี การปฏิบัติง าน เป็นอุปกรณ์ กา รด าเนินงา นตา ม
ยุทธศาสตร์IV12 องค์การ  

ประดิษฐ์ บอดีจีน 
(2538, หน้า. 7) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการซ่ึงประกอบด้วย การ
วางแผนIV2 การจัดองค์IV3 การการติดตามก ากับ IV14 การควบคุมให้การ
ด าเนินงานบรรลุนโยบายIV9 และการประเมินผล  

Wayne and Noe 
(1996, pp. 4-6) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท าให้งานขององค์การ บรรลุ    
นโยบายIV9 โดยการวางแผนIV2 ก าหนดนโยบายIV11 ยุทธศาสตร์ IV12 การ
พัฒนาพนักงานให้พร้อมและมีก าลังใจ ปฏิบัติงาน  

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร 
(2539, หน้า. 176) 

การบริหารจัดการองค์การ หมา ยถึง การท างานตามนโยบาย IV1 1 
ยุทธศาสตร์IV12ขององค์การโดยการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร IV10 ใน
การบริหารจัดการร่วมกัน และติดตามประเมินผล IV13 
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

สมยศ นาวีการ 
(2539, หน้า. 12) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การก าหนดยุทธศาสตร์ IV12 และ 
การควบคุมIV12 กลยุทธ์การติดตามก ากับIV14และการประเมินผลIV13 
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร 
(2540, หน้า. 11) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการการก ากับ ติดตาม IV14 
กิจกรรมของสมาชิกในองค์การ และด าเนินการให้ บรรลุนโยบาย IV9 
ขององค์การ 

Dessler 
(1997, p. 2) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงการก าหนดนโยบาย IV11 ยุทธศาสตร์
IV12  และพนั กงาน ในองค์กา รมีกา รร่ วมกันท างาน IV5 รวมทั้ งกา ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานIV13 

อุทัย เลาหวิเชียร 
(2540, หน้า. 6) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการท างานให้บรรลุ 
นโยบายIV9 ขององค์การ ประกอบด้วย การวางแผน IV2 การจัดองค์การ IV3 
การเป็นผู้น าIV17 การก ากับติดตามIV14และการประเมินผลIV13  

ธณจรัส พูนสิทธ์ิ 
(2541, หน้า. 20) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินงานตามล าดับขั้น ได้แก่
การวางแผนIV2 การจัดองค์การIV3การอ านวยการ IV4 การควบคุม IV6และ
การประเมินผลIV13 โดยอาศัยคน และ ทรัพยากรอ่ืนๆ  

ธีรรัตน์ กิจจารัตน์ 
(2542, หน้า. 1) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การน าทรัพยากรทางการบริหาร IV10 
มาด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหาร การติดตามก ากับ
IV14เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์IV18 ที่ก าหนดไว้  

พะยอม วงศ์สารศรี 
(2542, หน้า. 36) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินการ IV1 ตามขั้นตอนต่างๆ 
โดยอา ศัยความร่วมมือร่ วมใจ ของสมาชิก ในอง ค์การ จนบร รลุตา ม
ยุทธศาสตร์IV12 เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ศจี อนันต์นพคุณ 
(2542, หน้า. 3) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการท างานโดยใช้ ศาสตร์ 
และศิลป์ เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายองค์การ โดยอาศัยปัจจั ย
ทางการบริหารอย่างเหมาะสม และระบบการบริหาร ได้แก่ การก าหนด
นโยบายIV11  ยุทธศาสตร์IV12 การติดตามก ากับIV14 และการประเมินผลIV13 

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ 
(2542, หน้า. 16) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง ศิลปะการใช้บุคคล IV3 อ่ืน ร่วมกับ
ปัจจัยในการจัดการตามนโยบาย IV11 ยุทธศาสตร์IV12 ขององค์การ และ
สนองตอบต่อความคาดหวังของบุคลากรใน องค์การ  
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

วรารัตน์ เขียวไพรี 
(2542, หน้า. 49) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การน าทรัพยากรในการ บริหารมา
ใช้ในการท างานIV3 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์IV11 ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล
และ ยุทธศาสตร์IV12 ขององค์การ และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คนตาม
นโยบายIV11 

เสนาะ ติเยาว์ 
(2543, หน้า. 1) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดย อาศัยคนอ่ืน 
การใช้ทรัพยากรขององค์การให้บรรลุนโยบาย IV9 ยุทธศาสตร์IV12  
กระบวนการท างานกับคนและวัตถุตาม นโยบายองค์การ IV11 

มัลลิกา ตันสอน 
(2544, หน้า. 10) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ IV12 และ 
นโยบายIV11 เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ
IV19 ตามสมรรถนะในการบริหารงานองค์การ  

สุพิณ เดชาคุปต์ 
(2544, หน้า. 92-93) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมขององค์การ
โดยเริ่มจากการ ก าหนดนโยบาย IV11 การวางแผนIV2 ร่วมกันปฏิบัติและ
การก ากับติดตามIV14  จนบรรลุความส าเร็จขององค์การ  

กมล ภู่ประเสริฐ 
(2545, หน้า. 5) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การจัดการทรัพยากรการบริหาร
ร่วมกันท าภาร กิจ จนบรรลุน โยบาย IV9 และยุทธศาสตร์ IV12 ตา ม
สมรรถนะขององค์การรวมทั้งการติดตามประเมินผล IV13 

วิโรจน์ สารรัตถะ 
(2545, หน้า. 3) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้
บรรลุIV11 จุดหมายขององค์การโดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารและ
หน้าที่ทางการบริหาร ได้แก่ การวางแผน IV2 การจัดองค์การ IV3 การน า
และการควบคุมIV6 ให้เป็นไปตามนโยบาย  

สมคิด บางโม 
(2545, หน้า. 61) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ IV20 การก ากับ
ติดตามIV14 และการควบคุม IV16 ตามยุทธศาสตร์ IV12 โดยมุ่งให้บรรลุ
จุดประสงค์ที่วางไว้ 

ชวลิต พุทธวงศ์ 
(2546, หน้า. 34) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การใช้ทรัพยากรทางการบริหารทั้ง
ภายในและภายนอก ตามยุทธศาสตร์องค์การ เพ่ือให้บรรลุตามนโยบาย
IV9 ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการติดตามก ากับ IV14 และ
ประเมินผลIV13 การท างาน  
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ตำรำงท่ี 2.2 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

ปิยพร ท าบุญ 
(2546, หน้า. 34) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ 
นโยบายIV9 โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรการบริหาร IV19 อย่าง 
เหมาะสมตามสมรรถนะขององค์การ 

มยุรี อนุมานราชธน 
(2546, หน้า. 6) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การร่วมกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
นโยบายIV11 และยุทธศาสตร์IV12 ขององค์การ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(2548, หน้า. 5) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการบริหารงานที่ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การวางแผน IV2 การด าเนินงาน และการ
ประเมินผลIV13 

สาธิต ชูติกุล 
(2548, หน้า. 2) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง งานของนักบริหารที่มีอยู่ทุกระดับ
ในองค์การ เพ่ือท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ IV18  ซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ทรัพยากรทางการบริหารIV19 และสมรรถนะ ทางการบริหาร  

วิลาวรรณ รพีไพศาล 
(2550, หน้า. 46) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง กระบวนการท างานที่ต้องมีการ
วางแผนIV2 โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารที่ทันสมัย 

อนิวัช แก้วจ านง 
(2550, หน้า. 85) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดย อาศัยการ
ก าหนดยุทธศาสตร์IV12 / ยุทธวิธีในการท างาน การวางแผน IV2และการ
ติดตามก ากับIV14 ด าเนินการ ให้งานบรรลุเป้าหมายIV18 ที่วางไว้  

เอกชัย ก่ีสุพันธ์ 
(2550, หน้า. 2) 

การบริหารจัดการองค์การ หมายถึง การร่วมกันด าเนินการ IV1 ของบุคคล
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย IV11 และยุทธศาสตร์ IV12 
ขององค์การที่วางไว้  

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
(2551, หน้า. 111) 

การบริ หารจั ดการองค์กา ร หมายถึง การจั ดองค์การ IV3 โดยใช้
ทรัพยากรทางการบริหาร ให้กิจการต่างๆ ขององค์การด าเนินไปตาม
นโยบายIV11 และยุทธศาสตร์IV12  อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จากตารางที่ 2.2 พบว่าความหมายของความการบริหารจัดการองค์การที่ได้จากการศึกษา

แหล่งที่มาค านิยามแนวคิดและความหมายต้ังแต่ปีค .ศ. 1930 - พ.ศ. 2551 สามารถสรุปพัฒนาการ
แนวความคิดของการบริหารจัดการองค์การโดยการสังเคราะห์แหล่งที่มาประเด็นที่ผู้ ให้ค านิยามแนวคิด
และความหมายได้ทั้งสิ้น 20 ตัวแปรดังแสดงรายละเอียดและจ านวนผู้ให้ความหมายในตารางที่ 2-8 และ
การวิเคราะห์พัฒนาการแนวคิดของหลักการบริหารจัดการองค์การได้ตามกราฟที่ 1 
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ตำรำงท่ี 2.3 กำรสังเครำะห์พัฒนำกำรแหล่งท่ีมำของตัวแปรต้นเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร  
ปี ช่ือ 

นักวิจัย/
สถำบัน 

IV 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1930 Fayol 
17-18 17-18 17-18 17-18 17-18 17-18               

1937 Luther  

Gulick 
&Urwick 

37-38 37-38 37-38 37-38 37-38 37-38 37-38              

1942 Ta lor   35  35   35             

1947 Simon    5     5            

1953 Etzioni 1    1                

1961 Koontz         
174-
188 

174-
188           

1963 Chester    10          10          

1964 Drucker         10            

1965 Greenwood 
        74-75 74-75           

1967 Siffin  77    77   77             

2510 ชุบ  

กาญจนประกร 

4

7 
47 47 47 47 47 47    47 47 47        

2515 อุทัย หิรัญโต 1 1  1 1 1     1 1 1 1 1      

2517 ลาวัลย์  
อรุณสิทธ์ิ 

  12        12          

2523 นพพงษ์  
บุญวิตราตุลย์ 

3          3          

2523 บรรจบ  

เนียมมณี 
          261          

2526 วีระ อ าพันสุข           1-10 1-10 1-10 1-10       

2529 วินัย สมมิตร ,  
สมัย ร่ืนสุข 

และ 
สุนท ศรีศึกษา 

        6  6 6         

1987 Gulick         17            

2532 กิ่งแก้ว 
อินหว่าง และ
คณะ 

          10-11 10-11 10-11 10-11       

2534 ธีรวุฒิ  
บุญยโสภณ 

และวีระพงษ์ 
เฉลิมจิระรัตน์ 

  12          12        

2534 สมพงษ์  

เกษมสิน 
          3 3         

2535 ทองหล่อ  
เดชไทย 

 5       5  5 5 5        

2536 จันทรานี 

สงวนนาม 
        4  4 4  4       

2536 จันทรานี 
สงวนนาม 

          4          
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ตำรำงท่ี 2.3(ต่อ) 
ปี ช่ือ 

นักวิจัย/
สถำบัน 

IV 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 
1
4 

15 16 17 18 19 20 

2536 สุธี  
สุทธิสมบูรณ์ 

และ สมาน  
รังสิโยกฤษฎิ์ 

        12     12       

2537 ธงชัย  

สันติวงษ์ 
  26           26  26     

2537 สมาน  
รังสิโยกฤษฎ์ 

          1 1         

2538 ประดิษฐ์  
บอดีจีน 

 7 7   7   7    7 7       

1996 Wayne and 

Noe 
 4-6       4-6  4-6 4-6         

2546 ธวลิต พุทธ
วงศ์ 

        6    6 6       

2546 ปิยพร 

ท าบุญ 
        34          34  

2546 มยุรี อนุมาน
ราชธน 

          6 6         

2548 วิรัช วิรัช
นิภาวรรณ 

 5           5        

2548 สาธิต ชูติกุล                  2 2  

2550 วิลาวรรณ 

รพีพิศาล 
 46                   

2550 อนิวัช แก้ว
จ านง 

 85          85  85    85   

2550 เอกชัย กี่สุ

พันธ์ 
2          2 2         

2551 ศิริพงษ์ 

ลดาวัลย์  
ณ อยุธยา 

  111        111          

รวม 10 14 14 6 8 9 2 1 18 3 27 24 16 17 1 1 1 5 3 1  

 
จากตารางที่ 2.3 พบว่าความหมายของการบริหารจัดการที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ

ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแหล่งที่มาค านิยามแนวคิดและความหมายของหลักการบริหาร จัดการทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศต้ังแต่ปีค .ศ.1930- 2008 สามารถสรุปเป็นตัวแปรได้ทั้งสิ้น  20 ตัวแปรดัง
แสดงรายละเอียดและจ านวนผู้ให้ความหมายจากความหมายต้ังแต่  1930 – 2008 สามารถแยกตัวแปร
ของการบริหารจัดการทั้งหมดออกได้เป็น 20 ตัวแปรดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 2.4 ตัวแปรท้ังหมดของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

IV กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เลือก 

IV1   การด าเนินงาน 
IV2   การวางแผน 
IV3   การจัดองค์การ 
IV4   การสั่งการ 
IV5   การประสานงาน 
IV6   การควบคุม 
IV7   การงบประมาณ 
IV8   การใช้หลักวิทยาศาสตร์ 
IV9   การบรรลุตามนโยบาย 
IV10  การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร 
IV11  การปฏิบัติงานตามนโยบาย 
IV12  การก าหนดยุทธศาสตร์ 
IV13  การประเมินผล 
IV14  การติดตามก ากับ 
IV15  การตรวจตรา 
IV16  การน าองค์การให้สัมพันธ์ 
IV17  การเป็นผู้น า 
IV18  การบรรลุวัตถุประสงค์ 
IV19  การใช้ทรัพยากรทางการบริหาร 
IV20  การวินิจฉัยสั่งการ 

  10 
14 
1 
6 
8 
9 
2 
1 
18 
3 
27 
24 
16 
17 
1 
1 
1 
5 
3 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 
กรำฟท่ี 2.1 แสดงพัฒนำกำรของแนวควำมคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 

ปี 
IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1930 • • • • • •               

1937 • • • • • • •              

1942   •  •   •             
1947    •     •            

1953 •    •                
1961         • •           
1963 •                    
1964         •            
1965         • •           

1967 •• • • • •• • •  •  • • •        
1972 • •  • • •     • • • • •      
1974   •        •          
1980 •          ••          

1983           • • • •       
1986         •  • •         

1987         •            
1989           • • • •       
1991   •        • • •        

1992  •       •  • • •        
1993         ••  •• •  ••       

1994   •        •          

1995  • •   •   •    • •       
1996  •    •   •  •• ••• •• •       

1997  • •  •    ••  • • •• ••   •    
1998  • • •  •       •        

1999 •  ••       • ••• •••• • •••    ••   
2000         •  • •         
2001  •         •• •  •     •  

2002  • •   ••   •  • •• • •    •  • 
2003         ••  • • • •     •  
2005  •           •     • •  
2007 • ••         • ••  •    •   
2008   •        •          

รวม 10 14 14 6 8 9 2 1 18 3 26 23 16 16 1 1 1 5 3 1 
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ตำรำงท่ี 2.5 ตัวแปรของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
IV กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เลือกใช้ต้ังแต่ 1930 - 2008 

IV11  การปฏิบัติงานตามนโยบาย 27 

IV12  การก าหนดยุทธศาสตร์ 24 
IV9  การบรรลุตามนโยบาย 18 

IV14  การติดตามก ากับ 17 

IV13  การประเมินผล 16 
 

1. ยุคแห่งกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีหลักกำร  (The Era of Principle Management) ซ่ึงเป็น
ช่วงระหว่างปีค.ศ. 1880 -1967 แม้ว่าการน าเสนอตามตารางจะเริ่มอ้างอิงในปี 1930 เพ่ือต้องการให้เกิด
ความกระชับในเนื้อหาเนื่องจากส่วนส าคัญของการบริหารจัดการจะค่อยๆ เริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่  19 
โดยเฉพาะการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (The Scientifics Method) ของ Taylor, Frederick (1942, 
p. 357) นอกจากนี้ Simon (1947, p. 5)และ Drucker (1964, p. 10) ได้เสนอแนวคิดทางการบริหาร
จัดการองค์การไว้คล้ายๆกันโดยมุ่งการร่วมกันท างานของคณะกรรมการในองค์การเพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุ
ตามนโยบายIV9แต่สาระส าคัญของการบริหารจัดการดังกล่าวนี้จะเน้นไปที่เทคนิคไม่ใช่ภาวะผู้น า ซ่ึงเป็น
จุดเด่นของนักบริหารจัดการคือ ก่อนค.ศ. 1930 จะมีทฤษฏีระบบราชการ  (Bureaucracy Theory) แต่ก็
มีลักษณะของการใช้อ านาจมีข้อบังคับที่เข้มงวดการออกค าสั่งและจะต้องปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชา  (บุญ
ทันดอกไธสง, 2523 หน้า 270) แนวคิดทางการบริหารจัดการที่ส าคัญคือหลักในการบริหารจัดการของ 
Fayol (Fayol’s Principles of management) ซ่ึงเป็นหลักการทางการบริหารจัดการที่ยังคงใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมาถึงปัจจุบันประกอบด้วยการวางแผน IV2 (Planning) การจัดการองค์การ IV3 (organizing) 
การสั่งการ IV4 (Command) การประสานงาน IV5 (Co-ordinate) และการควบคุม IV6 (Controlling) 
(Henri Fayol, 1930, pp. 17-18) ซ่ึงเป็นแนวคิดเดียวกับ  Luther Gulick & Urwick (1937, p. 37-
38), (1965, p. 74-75) และ Siffin (1967, p. 77) ที่เน้นการใช้องค์ประกอบต่างๆตามกระบวนการ
บริหารจัดการในการร่วมกันปฏิบัติงาน 

แนวคิดทางการบริหารจัดการที่น่าสนใจในยุคนี้อีกหลายแนวคิดเช่นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับ
การท า งานของกลุ่มบุ คคลที่ต้ องร่วมมือกันท างานอย่างเข้ มแข็งสามารถสร้างผลงานไ ด้อย่าง มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งท างานร่วมกันบนหลักการของเหตุผลตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รับด้วยความรับผิดชอบ 
(Amitai Etzioni, 1953, p. 1)แนวคิดที่มุ่งความส าเร็จของงานโดยการด าเนินงานที่รับผิดชอบให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดยอาศัยปัจจัยต่างๆทางการบริหาร จัดการได้แก่
คนเงินวัสดุสิ่งของรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ  (Harold koontz, 1961, p. 174-188) 
หรือแนวคิดการบริหารจัดการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์การโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายหรือกลุ่ม



30 
 

คนที่ร่วมกันท างานต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปเป็นแนวคิดทางการบริหารจัดการที่มุ่งผลส าเร็จมีระบบการคิดการ
วางแผนIV2วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่องค์การก าหนด (Chester Banard, 1963, p. 10) 

2. ยุคกำรบริหำรจัดกำรท่ีใช้ยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์  (The Era of Management by 
Strategy and Objective (1967-1994) มีนักคิดหลายท่าน เช่นลาวัลย์อรุณสิทธิ์  (2517, หน้า  12)      
นพพงษ์บุญวิตราดุลย์ (2523, หน้า 3), บรรจบเนียมมณี (2523, หน้า  261) และ วีระอ าพันสุข (2526, 
หน้า 1-10) ที่มีแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์การไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดในการบริหาร
จัดการส าหรับยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการบริหารจัดการที่มีหลักการ  (Principle) สู่การบริหาร
จัดการที่เน้นการบรรลุวัตถุประสงค์IV18มุ่งความส าเร็จของงานจากเป้าหมายให้บรรลุนโยบาย IV9 ที่ก าหนด
ไว้โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การมีนิยามและแนวคิดทางการบริหาร จัดการจากนักวิชาการนักคิด
มากมายที่แสดงแนวคิดทางการบริหารจัดการโดยให้ความส าเร็จต่อวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ในการ
ท างานที่สมาชิกขององค์การทุกคนทุกระดับจะร่วมมือร่วมใจกันท างานให้บรรลุตามนโยบาย IV9ที่ผู้บริหาร
ก าหนดไว้อย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ IV24 ที่ก าหนด (Siffin, 1967, p. 77) ซ่ึงในกระบวนการท างาน
นั้นมีองค์ประกอบของกระบวนการมากมายนอกจากนโยบายยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ได้แก่การ
วางแผน IV2 การจัดหน่วยงาน IV1การจัดเจ้าหน้าที่การอ านวยการการประสานงาน IV5การรายงา น 
การงบประมาณ IV7 และการติดตามประเมินผล IV13 การปฏิบัติงานตามองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนงานให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (ชุบกาญจนประกร , 
2510 หน้า 47)  

นอกจากนั้นการบริหารจัดการองค์การในยุคนี้ยังจะต้องสร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นว่าจะสามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์แล้วยัง
ต้องให้ความส าคัญกับการออกค าสั่งการตรวจตราความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนการติดตามก ากับ
IV14 รวมทั้งการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้งานตามนโยบาย 
บรรลุวัตถุประสงค์ IV18 ที่วางไว้ (อุทัยหิรัญโต, 2515, หน้า  1) สอดคล้องกับนักคิดหลายท่านที่ได้ให้
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์การเห็นได้จากนิย ามและแนวคิด
ของสมานรังสิโยกฤษฎ์ (2537, หน้า 1) ที่นิยามความหมายของการบริหารจัดการองค์การในยุคนี้ว่า เป็น
การด าเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้โดยอาศัยทรัพยากรการบริหาร
จัดการได้แก่เงินวัสดุสิ่งของวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์การด าเนินงานต ามยุทธศาสตร์องค์การ
เช่นเดียวกับแนวคิดของนักวิชาการ  ทางยุโรปที่ให้นิยามและแนวคิดของการบริหารองค์การว่าเป็นการ
ด าเนินการให้ส าเร็จบรรลุตามนโยบาย IV9และวัตถุประสงค์ที่วางไว้  (Gulick, 1987, p. 17) เช่นเดียวกับ 
ก่ิงแก้วอินหว่างและคณะ (2532, หน้า  10-11) สมพงษ์เกษมสิน  (2534, หน้า  3) ทองหล่อเดชไทย 
(2535, หน้า 5) จันทรานี สงวนนาม (2536, หน้า 4) ธงชัยสันติวงษ์ (2537, หน้า 26) และประดิษฐ์บอดี
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จีน (2538, หน้า 7) ซ่ึงกล่าวถึงการบริหารองค์การในยุคนี้ที่ให้ความส าคัญกับการใช้ยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ 

3. ยุคกำรบริหำรจัดกำรท่ีเน้นคุณภำพ (The Era of Quality Management) ต้ังแต่ค.ศ. 
1995 ถึงปัจจุบันนักคิดนักการศึกษาสนใจการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เน้นวัตถุประสงค์มาก
ขึ้นเช่น ประทานคงฤทธิ์ศึกษากร (2539, หน้า 176) สมยศนาวีการ  (2539, หน้า  12)  ชาญชัยอาจิณ
สมาจาร (2540 หน้า11) อุทัยเลาหวิเชียร (2540, หน้า 6) ธรจรัสพูนสิทธ์ิ (2541, หน้า 20) และพะยอม
วงศ์สารศรี (2542 หน้า 36) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ ต่อเนื่องมาจากยุคที่ให้ความส าคัญต่อยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐที่ขยายเพ่ิมมากขึ้นทุกๆปี อีกทั้งมีการน าเทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศมาใช้โดยมีการวิจัยและพัฒนาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นการก าหนดนโยบายใน
ภาครัฐและเอกชนจึงเน้นไปที่คุณภาพในการบริหารจัดการโดยให้ความสนใจกับพนักงานมีการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้พร้อมส าหรับการใช้เทคโนโลยีตามยุคสมัยรวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
(Wayne and Noe, 1996, pp. 4-6) ซ่ึงคุณภาพของงานย่อมผูกพันกับคุณภาพการบริหารจัดการคือ
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารองค์การและความรู้ความสามารถของบุคลากร
องค์การทุกระดับ 

แนวคิดทางการบริหารจัดการมีการพัฒนามาโดยล าดับโดย เฉพาะการให้ความส าคัญแก่คนใน
องค์การในลักษณะทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นทรัพยากรทางการบริหารจัดการ
ต่างๆกัน ในยุคต้นๆซ่ึงแนวคิดทางการบริหารจัดการของมนุษย์ในองค์การเหมือนเป็นเครื่องจักรดังที่ธีร
รัตน์กิจจารักษ์ (2542, หน้า 11) กล่าวว่าการบริหารจัดการองค์การหมายถึงการใช้ทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการIV19มาด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการและติดตามก ากับเพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์IV18ที่ก าหนดไว้โดยปรับเปลี่ยนจากควบคุมอย่างใกล้ชิดมาเป็นการติดตาม
ก ากับมีการวางแผนระยะยาวจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงานหรือองค์การมีการปรับปรุงให้ทันสมัยดังแนวคิดในการบริหารของ วิลาวรรณรพีพิศาล  (2550, 
หน้า 46) ที่กล่าวถึงการบริหารงานองค์การในยุคปัจจุบันว่าเป็นกระบวนการท างานที่ต้องมีการวางแผน IV2

โดยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการที่ทันสมัยเช่นเดียวกับศจีอนันต์นพคุณ  (2552, 
หน้า 3) สัมพันธ์ภู่ไพบูลย์ (2542, หน้า 16) เสนาะติเยาว์ (2543, หน้า 1) มัลลิกาตันสอน  (2545, หน้า 
5) สมคิดบางโม (2545, หน้า 61) วิรัชวิรัชนิภาวรรณ (2548, หน้า 5) เอกชัยก่ีสุขพันธ์ (2550, หน้า  2)
และ ศิริพงษ์ลดาวัลย์ณอยุธยา (2551, หน้า 111) ซ่ึงมีแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์การที่เน้น
คุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน 

สรุปแนวคิดของการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามนิยามและแนวคิดต้ังแต่ปีค .ศ. 1930 – 
ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 20 ตัวแปรมีตัวแปรย่อยตามช่วงระยะเวลาแห่งพัฒนาการแนวคิดที่สอดคล้องกับการ
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บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้แก่นโยบาย IV1 ยุทธศาสตร์ IV2การปฏิบัติ
ตามนโยบายIV3การติดตามก ากับIV4และการประเมินผล IV5โดยมีรายละเอียดของการศึกษาตัวแปรดังนี้ 

1.นโยบำย (Policy)IV1 กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) ไว้
ในแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2555 – 2559 ว่า “ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากม่ันคง” 
และก าหนดพันธกิจ (Mission) ในภาพรวมครอบคลุมทุกแผนงานไว้รวม 4 ประการคือ 

(1) พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน 
(2) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน 
(3) ส่งเสริมพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
(4) พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการท างานเชิงบูรณาการ (กรมการพัฒนาชุมชน, 2554, หน้า 

15)  
เม่ือพิจารณาจากวิสัยทัศน์และพันธกิจในภาพรวมดังกล่าวจะเห็นว่านโยบายการปฏิบัติงาน

ส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการพัฒนาตนเองและสังคมให้รู้จักช่วยตนเองและผู้อ่ืนด้วยการประหยัดอดออมเพ่ือให้เกิด
การสะสมเงินทุนส ารองเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว  (ส านักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน, 2556, หน้า 1) จึงก าหนดดัชนีและตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมIV1.1 
ประกอบด้ายตัวชี้วัดดังนี้ 

การช่วยเหลือตนเองIV1.1.1  
การช่วยเหลือคนอ่ืนIV1.1.2  
ประหยัดIV1.1.3  
อดออมIV1.1.4  
รู้จักวางแผนการใช้จ่ายIV1.1.5  
ท างานแบบมีส่วนร่วมIV1.1.6  

1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ IV1.2ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 
ทุนส าหรับประกอบอาชีพในครัวเรือนV1.2.1 
การระดมทุนในชุมชนเพ่ือประกอบธุรกิจ IV1.2.2 
ทุนสาหรับกิจกรรมเครือข่ายIV1.2.3 
ทุนสวัสดิการครอบครัวIV1.2.4 
ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน IV1.2.5 
ทุนพัฒนาหมู่บ้านต าบลIV1.2.6 
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2. ยุทธศำสตร์(Strategy)IV2ตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนพ .ศ.2555 – 2559 ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวมทุกแผนงานของกรมการพัฒนาชุมชนไว้ 5 ประการได้แก่ 

(1) สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
(2) เสริมสร้างขีดความสามารถของการบริหารงานชุมชน 
(3) ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความม่ันคงของทุกชุมชน 
(5) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประการดังกล่าวจะพบว่ากลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ เก่ียวข้องกับกลุ่มออม
ทรัพย์ซ่ึงเป็นเรื่องของกองทุนชุมชนจะปรากฏชัดเจนในยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความ
ม่ันคงของกองทุนชุมชนด้านพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งกองทุนชุมชนด้านส่งเสริมกองทุนชุมชนสู่ธรร
มาภิบาลและด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์กองทุนชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล  (กรมการพัฒนาชุมชน , 
2554, หน้า 41) จึงก าหนดดัชนีและตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯIV2.1 ประกอบด้วย     
ส่งเสริมระบบสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์IV2.1.1 
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์IV2.1.2 
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์IV2.1.3 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์IV2.1.4 

2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาลIV2.2 ประกอบด้วย 
พัฒนาบัญชีด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์ให้โปร่งใสIV2.2.1 
พัฒนากระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานและคุณธรรม 5 ประการIV2.2.2 

2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล IV2.3 
ส่งเสริมการออมและวินัยในการใช้เงิน IV2.3.1 
ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯในการพัฒนาอาชีพ เป็นสวัสดิการแก้หนี้นอกระบบIV2.3.2 

3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำย  (Policy Implementation)IV3การบรรลุนโยบายหรือการน า
นโยบายไปปฏิบัติหมายถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดเป้าประสงค์และการปฏิบัติเพ่ือการ
บรรลุเป้าประสงค์ (Pressman and Wildavsky, 1973) ซ่ึงสามารถจ าแนกคุณลักษณะส าคัญของการน า
นโยบายไปปฏิบัติได้ 3 ประการได้แก่ 

(1) เป็นกระบวนการซ่ึงเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทั้งหมด ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

(2) เป้าประสงค์ต้องค านึงถึงความชัดเจนความเที่ยงตรงในการแก้ปัญหาและความเป็นไปได้
ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองในขณะที่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์จะต้องประกอบด้วยบุคลากร
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ที่มีความรู้ความช านาญเหมาะสมมีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติบุคลากรมีความเข้าใจเก่ียวกับ
เป้าประสงค์ของนโยบายอย่างชัดเจน 

(3) การประเมินผลส าเร็จเป็นการก าหนดกรอบในการวัดความส าเร็จของการน านโย บายไป
ปฏิบัติให้มีความชัดเจนโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความส าเร็จให้ชัดเจนมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ IV3.1  
ก าหนดวัตถุประสงค์IV3.1.1  
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานIV3.1.2  
ก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตามแผนมีความชัดเจน IV3.1.3  

3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติIV3.2  
จัดโครงสร้างการปฏิบัติงานIV3.2.1  
การเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์IV3.2.2  
การจัดการงบประมาณและทรัพยากร IV3.2.3  
การก าหนดวิธีปฏิบัติIV3.2.4  

3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผนIV3.3  
ก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานIV3.3.1  
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานIV3.3.2  
การควบคุมการปฏิบัติงานIV3.3.3  

4. กำรติดตำมก ำกับ (Monitoring)IV4กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุน
และติดตามก ากับและแบบการติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทั้งในระดับ
หมู่บ้าน – ต าบลท าหน้าที่ส่ง เสริมสนับสนุนก ากับ ติดตาม การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯใน
กระบวนการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯการพัฒนากลุ่มประสานความร่วมมือ
แหล่งองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องรวมทั้งให้ค าปรึกษาการด าเนินงานในขณะเดียวกันก็จะท าหน้าที่ ติดตาม
ก ากับและตรวจสอบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯโดยเฉพาะการจัดท าบัญชีเอกสารต่างๆตลอดจน
ทะเบียนกลุ่มฯโดยพัฒนาการอ าเภอจะติดตามก ากับการปฏิบัติงานของพัฒนากรประจ าต าบลให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดในระดับจังหวัดนั้นพัฒนากรจังหวัดจะติดตามก ากับการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯและมอบหมายให้นักวิชาการจังหวัดติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบปีละ 2 ครั้ง (ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน , 2554, หน้า  12) ตามดัชนี
และตัวชี้วัดดังนี้ 
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4.1 การก าหนดแบบการติดตามIV4.1ประกอบด้วย 
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯIV4.1.1 
การปฏิบัติตามแผนIV4.1.2 
การประเมินผลIV4.1.3 
การจัดท าหลักฐานการเงินIV4.1.4 
การจัดท าบัญชีIV4.1.5 

4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติIV4.2ประกอบด้วย 
การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯของพัฒนากร IV4.2.1 
การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯIV4.2.2 

4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมายIV4.3 
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIV4.3.1 
การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV4.3.2 

5.กำรประเมินผล(Evaluation)IV5กรมการพัฒนาชุมชนจัดท าแบบส ารวจข้อมูลการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯปีละ 1 ครั้งในเดือนกันยายนของ
ทุกปีมีการประเมินผล 4 ด้านได้แก่ 

(1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการท างาน 
(2) ด้านการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากร  
(3) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
(4) ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนรวม 32 ตัวชี้วัดโดยให้พัฒนากรสอบถามข้อมูล

ดังกล่าวนี้กับคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆประกอบดังนี้ 
5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างานIV5.1 

การได้มาของคณะกรรมการIV5.1.1 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ IV5.1.2 
การประชุมคณะกรรมการIV5.1.3 
ราษฎรในหมู่บ้านที่ต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ที่มีสัดส่วน IV5.1.4 
การส่งเงินสัจจะสะสมIV5.1.5 
การส่งคืนเงินกู้IV5.1.6 
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับIV5.1.9 
สถานที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV5.1.10 
แผนการด าเนินธุรกิจ / หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มIV5.1.11 
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การมีส่วนร่วมตัดสินใจของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ  / แผนการ
ด าเนินงานของกลุ่มIV5.1.12 
การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปีIV5.1.13 
ทะเบียนข้อมูลของกลุ่มIV5.1.14 
การเชื่อมโยงเงินทุน / ทรัพยากรกับกลุ่ม/องค์กรอ่ืนIV5.1.15 

5.2 การบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากร IV5.2 
การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน IV5.2.1 
การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบดุลIV5.2.2 
การฝากเงินกับสถาบันการเงินIV5.2.3 
การรายงานสถานะทางการเงินIV5.2.4 
การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินต่างๆของกลุ่มIV5.2.5 
การน าเงินทุนไปลงทุนด าเนินงาน/ ขยายกิจกรรมIV5.2.6 
ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มIV5.2.7 

5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ IV5.3 
การเข้ารับการอบรม/ สัมมนา/ ดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินทุน IV5.3.1 
การแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค์กรภายนอก IV5.3.2 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ/  เครือข่ายอ่ืนๆIV5.3.3 
การจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก IV5.3.4 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน IV5.3.5 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริมIV5.3.6  
เป็นแกนน าในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านแก้ไขปัญหาความยากจน IV5.3.7  

5.4 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน IV5.4  
การจัดสรรก าไรของกลุ่มIV5.4.1  
การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนIV5.4.2  
ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการIV5.4.3  
ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนIV5.4.4 
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ตำรำงท่ี2.6ตัวแปร ดัชนีและตัวชี้วัดกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
ตัวแปรต้น ดัชนี ตัวชี้วัด 

IV1 นโยบำย 
 

IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม 

 

IV1.1.1 ช่วยเหลือตนเอง 
IV1.1.2 ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
IV1.1.3 ประหยัด 
IV1.1.4 อดออม 
IV1.1.5 รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
IV1.1.6 ท างานแบบมีส่วนร่วม 

 IV1.2 การส่งเสริมเงินทุน 
ประกอบอาชีพและสวัสดิการ 

 

IV1.2.1 ทุนส าหรับประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน 

IV1.2.2 การระดมทุนในชุมชนเพ่ือ
ประกอบ ธุรกิจ 

IV1.2.3 ทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย 
IV1.2.4 ทุนสวัสดิการครอบครัว 
IV1.2.5 ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนใน

ชุมชน 
IV1.2.6 ทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
 

IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

IV2.1.1 ส่งเสริมระบบสร้างเสริมสุขภาพ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV2.1.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

IV2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

IV2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 IV2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต สู่ธรรมาภิบาล 

 

IV2.2.1 พัฒนาบัญชีด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ให้โปร่งใส 

IV2.2.2 พัฒนากระบวนการสร้างค่านิยม
พ้ืนฐานคุณธรรม 5 ประการ 
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ตำรำงท่ี 2.6  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนี ตัวชี้วัด 

 IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 

IV2.3.1 ส่งเสริมการออม และวินัยในการ
ใช้จ่ายเงิน 

IV2.3.2 ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการ
พัฒนาอาชีพเป็นสวัสดิการแก้หนี้
นอกระบบ 

IV3 กำรบรรลุ 
นโยบำย 

 

IV3.1 การออกแบบแผนงานให้
สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 

 

IV3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
IV3.1.2 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
IV3.1.3 ก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตาม

แผน มีความชัดเจน 

 IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
 

IV3.2.1 จัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
IV3.2.2 การเลือกคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ 
IV3.2.3 การจัดการงบประมาณและ

ทรัพยากร 
IV3.2.4 การก าหนดวิธีปฏิบัติ 

 IV3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
 

IV3.3.1 ก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติ 
IV3.3.2 ก ากับ 
IV3.3.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน 

IV4 กำรติดตำม 
ก ำกับ 
 

IV4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 
 

IV4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV4.1.2 การปฏิบัติตามแผน 
IV4.1.3 การประเมินผล 
IV4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน 
IV4.1.5 การจัดท าบัญชี 

 IV4.2 การตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติ 

 

IV4.2.1 การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯของพัฒนาการ 

IV4.2.2 การรายงานผลการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 



39 
 

ตำรำงท่ี  2.6(ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนี ตัวชี้วัด 

 IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย IV4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
ฯ 

IV4.3.2 การบรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV5 กำรประเมินผล 
 

IV5.1 การจัดโครงสร้าง 
กระบวนการท างาน 
 

IV5.1.1 การได้มาของคณะกรรมการฯ 
IV5.1.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

IV5.1.3 การประชุมคณะกรรมการฯ 
IV5.1.4 ราษฎรในหมู่บ้านที่ ต้ังกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ เป็นสมาชิกกลุ่มฯ ที่ มี
สัดส่วน 

IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสม 
IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ 
IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมในแต่

ละปี 
IV5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
IV5.1.9 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 
IV5.1.10 สถานที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
IV5.1.11 แผนการด าเนินธุรกิจ/หรือ

แผนการด าเนินงานของกลุ่ม 
IV5.1.12 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของ

สมาชิกในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานกลุ่ม 

IV5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี 
IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม 
IV5.1.15 การเชื่อมโยงเงินทุน/ทรัพยากร

กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน 
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ตำรำงท่ี 2.6 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนี ตัวชี้วัด 

 IV5.2 การบริหารจัดการเงินทุนและ
ทรัพยากร 

 

IV5.2.1 การจัดท าเอกสาร หลักฐานทาง
การเงิน 

IV5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-
งบก าไร-ขาดทุนและงบดุล 

IV5.2.3 การฝากเงินกับสถาบันการเงิน 
IV5.2.4 การรายงานสถานะทางการเงิน 
IV5.2.5 การตรวจสอบบัญชี และ

หลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่ม 
IV5.2.6 การน าเงินทุนไปลงทุนด าเนิน/ 
ขยายกิจกรรม 
IV5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

 IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถ 
ขององค์การ 
 

IV5.3.1 การเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดู
งาน เก่ียวกับการบริหารจัดการ
เงินทุน 

IV5.3.2 การแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ
วิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
กับองค์กรภายนอก 

IV5.3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
กลุ่มกองทุนอ่ืนๆ / เครือข่าย
อ่ืนๆ 

IV5.3.4 การจัดอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาความรู้ในการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิก 

IV5.3.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ และวิสาหกิจ
ชุมชน 

IV5.3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม 
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ตำรำงท่ี 2.6 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนี ตัวชี้วัด 

  IV5.3.7 เป็นแกนน าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลด้าน
แก้ไขปัญหาความยากจน 

 IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ
สมาชิกและชุมชน 

IV5.4.1 การจัดสรรก าไรของกลุ่ม 
IV5.4.2 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ

ชุมชน 
IV5.4.3 ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการ 
IV5.4.4 ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและ

ชุมชน 

 
2.3ควำมเป็นมำของประสิทธิผล 

การบริหารจัดการองค์การเพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นเป้าหมายหลักส าคัญ
ประการหนึ่งของมนุษย์ในองค์การ (Organization) ที่ มีความส าคัญ เพราะการบริหารจัดการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จขององค์การในการที่ท าให้ภารกิจตามเป้าหมายของ
องค์การประสบความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประสิทธิผลในการบริหาร จัดการจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

แม้ว่าในประวัติความเป็นมาของการบริหารจัดการ จะพบว่าแนวคิดในการบริหารจัดการ จะมุ่ง
ไปที่ประสิทธิภาพ (Efficiency) ดังเช่น แนวคิดทางการบริหารจัดการของ ชาร์ล แบ๊บเบจ (Charl 
Babbage) ในปี ค.ศ. 1832 ที่เน้นความช านาญเฉพาะทาง การแบ่งงานกันท า การบัญชีต้นทุน และ
ประสิทธิภาพของพนักงาน (Charl Babbage, 1832, p. 10) และช่วงปี 1864-1898 ซ่ึง แม็กซ์ เวเบอร์ 
(Max Waber) นักคิดทางด้านการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียง ที่มีแนวคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานขององค์การขนาดใหญ่ (Bureaucracy) (Max Weber, 1898, p. 8) แต่ต่อมาดูเหมือนว่าจะมี
นักวิชาการ นักคิดทฤษฎีทางการบริหารจัดการจะยอมรับกันโดยทั่วไป ว่าโดยนัยยะแห่งประสิทธิภาพ
ขององค์การนั้น จะมีประสิทธิผลอยู่ด้วยเสมอ 

จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของทฤษฎีองค์การ ( A brief history if Organization 
Theory) เริ่มต้ังแต่สมัย อดัม สมิท (Adam Smith) ช่วงปี ค.ศ. 1723-1790 ซ่ึงทฤษฎีการบริหารจัดการ
ที่ส า คัญ คือ ทฤษฎีการแบ่งงานกันท า (Division of Labour) ซ่ึงสมิท ให้ความส าคัญต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน (Greater Efficiency) สู่ปี ค.ศ. 1864-1898 สมัย แม็กซ์ เวเบอร์ ผู้น าทฤษฎี
ประสิทธิภาพขององค์การ และช่วงปี ค.ศ. 1900-1930 ซ่ึงมีทฤษฎี องค์การในกลุ่มคลาสสิค (The 
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Classical School) เช่น ทฤษฎีการจัดการแนววิทยาศาสตร์ (The Scientific Management) ของเฟร
คเดอริค เทเลอร์ (Frederick Taylor) ที่เน้นประสิทธิภาพการท างาน (ทองใบ สุดชารี, 2543, 93)  

เม่ือเข้าสู่ทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (The Human Relation School) ค.ศ. 1930-1958 ซ่ึงเน้น
กระบวนการกลุ่ม (Group Process) นักคิดทางการบริหารจัดการยังคงให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ 
เริ่มจาก เอ็ลต้ัน มาโย (Elton Mayo) โรเอฮลิชเบอร์เจอร์ (Roethlisberger) ดิกสัน (Dickson) ได้ท า
การวิจัยประสิทธิภาพการท างานตามแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Mayo, 1945, p. 87) 
จนกระทั่งมีทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ อีกขั้นหนึ่งของ เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester L Barnard) ก็ยังคง
ประสิทธิภาพขององค์การ (ทองใบ สุดชารี, 2543, 93) 

ส าหรับประสิทธิผลขององค์การ เริ่มชัดเจน ในการบริหารจัดการองค์การตามแนวองค์กร แคพ
โล (Caplow) มีความคิดว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความม่ันคง ซ่ึงเป็นความสามารถรักษา
โครงสร้างองค์การไว้ ความผสมผสาน ความสามารถในการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้ง ในองค์การ ความสมัครใจ 
อันเป็นความพึงพอใจของสมาชิก และความส าเร็จขององค์การ (Caplow, 1964, p. 89) เช่นเดียวกับ 
เอ็ทซิโอนิ (Etzioni) ซ่ึงระบุว่า ประสิทธิผลขององค์การ เป็นการสามารถขององค์การในการท าให้บรรลุ
เป้าหมาย (Etzioni, 1964, p. 8) ในปี ค.ศ. 1966 ดอม (Doms) , เคทซ์ และคาฮ์น (Katz and Kahn) 
เป็นผู้น าเสนอประสิทธิผลขององค์การว่า เป็นความสามารถท าให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผน และระเบียบ
ขององค์การ ซ่ึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด (Katz and Kahn, 1966, p. 123) ช่วงปี ค.ศ. 1967-1981 มี
นักคิดทฤษฎี จ านวนมากให้ความส าคัญ กับประสิทธิผลในการท างาน เช่น ฟีดเลอร์ ( Fiedler) เช่น 
(Scott) และ อาร์โนล และ เฟลด์แมน (Arnold L Feldman) โดยกล่าวน าเสนอ ประสิทธิผลของ
องค์การ ที่มุ่งเน้นการท างานของสมาชิกองค์การ ให้องค์การอยู่รอด เติบโต และมุ่งให้บรรลุตามเป้าหมาย 
หรือ ความมีประสิทธิผลขององค์การ (วันชัย มีชาติ, 2548, อ้างแล้ว) 

 
2.4พัฒนำกำรของแนวคิดประสิทธิผลขององค์กำร 

ค า 2 ค าที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะทางด้านการบริหารจัดการคือค าว่าประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ส าหรับประสิทธิผลนั้นมีพัฒนาการของแนวคิดมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยนักคิดนักวิชาการได้ก าหนดนิยามไว้ต้ังแต่ยุคแรกๆที่มีการท างานของคนในองค์การ จนกระทั่ง
มาถึ งยุคสมัยปัจจุ บันท าให้ ควา มหมายของประสิ ทธิผลมีความหลา กหลายต่างกันออกไปตา ม
สภาพแวดล้อมของแต่ละช่วงเวลาของสังคมนับต้ังแต่หลังปีค .ศ. 1900 เป็นต้นมาเป็นช่วงเวลาแห่งการ
แสวงหาแนวคิดของประสิทธิผลรวมทั้งหาทางปรับปรุงงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมี การ
นิยามความหมายของประสิทธิภาพขององค์การว่าหมายถึงขีดขั้นความสามารถขององค์การในการท าให้
บรรลุเป้าหมายต่างๆที่ก าหนดไว้ตามความมากน้อยในกา รบรรลุเป้าหมายซ่ึ งสามารถวิเคราะห์
ประสิทธิผลองค์การโดยการประเมินประสิทธิผลจากเป้าหมายองค์การและประเมินความสามารถในการ
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จัดสรรทรัพยากรในองค์การทั้ง 2 ประการดังกล่าวนี้สามารถนามาก าหนดเป็นตัวแบบเป็น  2 ตัวแบบคือ
ตัวแบบเป้าหมาย (Goal Model) และตัวแบบเชิงระบบ (System Model) ความแตกต่างของตัวแบบทั้ง 
2 ตัวแบบเป้าหมายปฏิบัติง่ายกว่าแต่มีจุดอ่อนคือหลายองค์การจะมักจะมีหลายเป้าหมายเช่น ผู้บริหาร
ระดับสูงกลางและเจ้าของกิจการการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแบบเชิงระบบจึงมีความน่าสนใจมากกว่า  
(Etzioni 1964, p. 8) ส าหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การมีดังต่อไปนี้ 

(1) ลักษณะโครงสร้างขององค์การได้แก่การแบ่งงานความช านาญเฉพาะด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับขนาดขององค์การและการบังคับบัญชา 

(2) เทคโนโลยีขององค์การได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตกระบวนการและการผลิต 
(3) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้แก่สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  
(4) สภาพแวดล้อมภายในองค์การได้แก่บรรยากาศขององค์การนโยบายการบริหารงาน

รูปแบบการปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ 
(5) ลักษณะของพนักงานได้แก่ความผูกพันที่มีต่อองค์การและผลการปฏิบัติงาน 
(6) นโยบายการบริหารและการปฏิบัติได้แก่การก าหนดเป้าหมายการติดต่อสื่อสารภาวะผู้

นาการปรับตัวและการริเริ่มสร้างสรรค์ (Steers 1977, pp. 7-8)  
พัฒนาการของแนวคิดประสิทธิผลแต่เดิมจะมุ่งเน้นผลผลิตโดยน าไปรวมกับการให้บริการที่ มี

ประสิทธิภาพและขวัญของพนักงานว่าเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลที่เพียงพอแล้วจึงมีความพยายามที่จะ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง  (Segmentation) ท า
ให้สมาชิกองค์การขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานจึงเกิดแนวคิดแบบผสมผสาน  (Integration 
Approach) ซ่ึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆโดยมองภาพรวมว่ามีสิ่งใดเก่ียวข้องใน
ขอบเขตที่กว้างขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่เก่ียวข้องนั้นเข้าด้วยกันลักษณะของแนวความคิดนี้จะไม่หลบเลี่ยง
ความขัดแย้งแต่จะมองสิ่งขัดแย้ง (Conflicts) เป็นเรื่องจ าเป็นที่ ต้องเผชิญและแก้ไขเพ่ือน ามาซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแนวทางนี้จึงเป็นพลวัต  (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท างานให้
ส าเร็จด้วยดี (วุฒิชัยจ านง 2530, หน้า. 256-257)  

ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือตัดสินขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความส าเร็จหรือไม่
เพียง ใดประสิทธิ ผลขององค์การ จะมีขึ้ นได้ขึ้ นกับเ ง่ือนไขว่าองค์การสา มารถท าปร ะโยชน์จา ก
สภาพแวดล้อมจนบรรลุผลส าเร็จที่ต้ังไว้แต่สิ่งที่จะควบคุมประสิทธิผลอีกขั้นหนึ่งคือ ประสิทธิภาพซ่ึง
หมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการท างานที่ก่อให้เกิดผลได้อย่างสูงและได้ผลผลิตที่ มีมูลค่า
ของทรัพยากรที่ใช้ไป (ธงชัยสันติวงศ์ 2533, หน้า 314) นักวิเคราะห์องค์การ  (Organization analysis) 
มักคิดว่าหลักเกณฑ์ในการประเมิน (Evaluation criteria) ดูจากผลก าไรแต่ความเป็นจริงแล้วผลก าไรไม่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวได้เพราะไม่มีองค์การไหนจะอยู่รอด  (Survival) ได้ใน
ระยะยาวหากองค์การมุ่งแต่จะสนองตอบเป้าหมายในการแสวงหาผลก าไรแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจ
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ต่อความต้องการและเป้าหมายของคนในองค์การรวมทั้งของสังคมส่วนรวมได้นอกจากนี้ยังมีองค์การ
หลายประเภทเช่นหน่วยงานราชการและหน่วยสงเคราะห์ต่างๆซ่ึงไม่มีความมุ่งหมายที่จะเสาะแสวงหา
ก าไรแต่อย่างใด (เอนกณนคร 2538, หน้า 10)  

กล่าวโดยสรุปแล้ วประสิทธิผลมีความหมายแตกต่าง กันตามสาขาวิชา ต่างๆกัน เพราะมี
องค์ประกอบและวิธีคิดที่ต่างกันแต่มุ่งแสดงถึงขีดความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้พัฒนาการแนวคิดของประสิทธิผลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นผู้วิจัยได้รวบรวมความหมาย
ของประสิทธิผลจากนักคิดนักวิชาการไว้อย่างหลากหลายดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงท่ี 2.7กำรนิยำมตัวแปรประสิทธิผลขององค์กำร 

แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

Caplow (1964, P. 89) ประสิทธิผลขององค์การหมายถึงความม่ันคงDV1ซ่ึงเป็นความสามารถ
รักษาโครงสร้างองค์การไว้ความผสมผสานDV2 เป็นความสามารถของ
องค์การในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในองค์การความสมัครใจ DV3 เป็น
ความสามารถในการจัดให้มีความพึงพอใจส าหรับสมาชิกความส าเร็จ
DV4 เป็นความสุทธิในกิจกรรมขององค์การ 

Etzioni (1964, P. 8) ประสิทธิผลองค์การหมายถึงขีดขั้นความสามารถขององค์การ DV1 ใน
การท าให้บรรลุเป้าหมายDV5 ต่างๆที่ก าหนดไว้ตามความมากน้อยใน
การบรรลุเป้าหมายซ่ึงสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การโดยการ
ประเมินประสิทธิผลจากเป้าหมายองค์การและประเมินความสามารถ
ในการจัดสรร 

Doms (1966, P. 15) ทรัพยากรในองค์การประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถใน
การบรรลุเป้าหมายDV5 และการท างานตามแผนDV6 รวมทั้งการปฏิบัติ
ตามระเบียบขององค์การDV7 

Katz and Kahn  
(1966, P. 123)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการก าหนดให้พนักงานขององค์การ
ปฏิบัติDV7ตามระเบียบตามบทบาทหน้าที่ท่ีก าหนดDV8 และธ ารงไว้ ซ่ึง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้ได้รับประโยชน์สูงสุดDV9  

Fiedler (1967, P. 9)  ประสิทธิ ผลองค์การหมา ยถึงความสามารถขององค์กา รในกา ร
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายDV5ที่ก าหนดตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
DV6  
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ตำรำงท่ี 2.7(ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

Schein (1970, P. 117)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงสมรรถนะองค์การที่จะปรับตัวDV10 
อยู่ รอดDV11รั กษา สภา พDV12เ ติบ โตDV13และด า เนิน งา น ให้ บร ร ลุ
เป้าหมายDV5 

Benais (1971, PP. 9-10) ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการวิวัฒนาการสภาพ
องค์การให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการปรับตัว DV10 

ในระหว่างสมาชิกขององค์การ 

Steers (1977, P. 40) ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับความสามารถขององค์การ DV1 

(Organization) ที่ปร ะสบความส าเร็จ บรรลุ ตามเป้าหมายของ
องค์การDV5 

Scott (1977, PP. 63-64)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงตัวแปรต่างๆที่เก่ียวกับสมรรถนะของ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับองค์การและการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้DV5 

Arnold & Feldman  
(1981, P. 59)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับการปฏิบัติตามแผน DV6ที่องค์การ
ก าหนดให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การDV5 

Eddy (1981, P. 59)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถบรรลุเป้าหมาย DV5ของ
องค์การโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยผลผลิตภายใต้การใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดDV9 

อรุณรักธรรม (2525 หน้า 12) ประสิทธิ ผลองค์การหมายถึงความสามารถขององค์การที่จ ะ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายDV5ซ่ึงเน้นการปรับตัวขององค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 

Cameron & Whetton  
(1983, P. 19) 

การประเมินประสิทธิผลองค์การหมายถึงการวัดความส าเร็จ DV9ในการ
บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยดูจากผลิตผลคุณภาพการบริการการ
ปรับตัวDV10และการได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานDV9 

Covey (1985, P. 13)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการสร้างระเบียบและเป้าหมายโดยการ
พัฒนาอุปนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นได้แก่การบรรลุ เป้าหมายDV5  คิดแบบ
ชนะ – ชนะประสานความต่างและการสร้างความสมดุลแห่งชีวิต 

Harmon and Mayes  
(1986, P. 40)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามแผนDV6

งานนั้นสามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายDV5  
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ตำรำงท่ี 2.7 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

ภรณีกีร์ติบุตร 
(2529, หน้า 6-7 ) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายDV5 รวมทั้งการปรับตัวขององค์การการปฏิบัติตาม
ระเบียบDV7 และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV9 

ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ 
(2529, หน้า 53)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบ
ของนโยบายกับการบรรลุเป้าหมายDV5 ที่ก าหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2530, หน้า 150 - 151)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย DV5 
ของนโยบายโดยการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และการใช้
ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์การประเมิน 

วุฒิชัยจ านง 
(2530, หน้า 255 – 269) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการปรับตัวเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสามารถ
ในการบูรณาการให้สมาชิกในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
ภารกิจตามระเบียบDV7ประหยัดทรัพยากร และท างานตามแผนที่
ก าหนดDV6 

จินดาลักษณ์วัฒนสินธุ์ 
(2530, หน้า 243) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการด าเนินงานตามความสามารถของ
หน่วยงานจนเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพท าให้สามารถบรรลุเป้าหมาย DV5 
ของหน่วยงาน 

Heffron (1989, P. 24)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับของความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตา มแผนDV6 ขององ ค์กา รซ่ึ งสา มา รถวั ด ได้ตา มเกณฑ์ การ วั ด
ประสิทธิผลท่ีได้ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ด้านต่างๆได้แก่เกณฑ์ด้านการ
บรรลุเป้า หมายDV5 ด้า นกระบวนการภายในด้านการ เมืองด้า น
ทรัพยากรมนุษย์และด้านระบบ 

Rainey (1991, p. 218)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึง การบรรลุเป้าหมายDV5 โดยใช้ตัวแบบ
ประสิทธิผลในการวิเคราะห์และวัดประสิทธิผลขององค์การ 

ธงชัยสันติวงษ์ (2535, หน้า. 3)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการด าเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย
DV5 การปฏิบัติตามแผนDV6 จนได้รับประโยชน์สูงสุดDV9 

กมลวรรณชัยวานิชศิริ 
(2536, หน้า. 31 ) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงสมรรถภาพขององค์การในการที่จะ
สามารถปรับตัวDV10ด ารงสภาพDV12อยู่รอดDV11และเจริญเติบโตDV13 
ไม่ว่าองค์การนั้นจะต้องกระท าให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย 
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ตำรำงท่ี 2.7 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

มัฆวาฬสุวรรณเรือง 
(2536, หน้า. 52)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถขององค์การในการบรรลุ
เป้าหมายDV5ที่ก าหนดไว้โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่าสมาชิกเกิดความพึงพอใจในองค์การและสามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนสามารถปรับตัวDV10รวมทั้งพัฒนาเพ่ือด ารงอยู่DV12กับ
องค์การได้ 

บุญเรืองหม้ันทรัพย์ 
(2538, หน้า. 42) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการปรับตัวDV10เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสามารถใน
การบูรณาการให้สมาชิกในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจ
ตามระเบียบDV7 และท างานตามแผนที่วางไว้DV6 

ไชยวัฒน์รัตนดาดาษ 
(2538, หน้า. 24-25)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถขององค์การในการใช้
ทรัพยากรบริหารอย่างคุ้มค่าการท างานตามแผน DV6 เพ่ือให้บรรลุ   
เป้าหมายDV5ขององค์การ 

เอนกณนคร 
(2538, หน้า. 8-9)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการจัดองค์การให้
สามารถบรรลุเป้าหมายDV5 และปฏิบัติตามระเบียบDV7และท างานตาม
แผนDV6  ให้เกิดประสิทธิผล 

Sonnichen  
(1999, P. 220) 

การประเมินประสิทธิผลองค์การหมายถึง การวิเคราะห์เพ่ือวัด
ความส าเร็จขององค์การซ่ึงประสิทธิผลขององค์การเป็นการประเมิน
จากการบรรลุเป้าหมายDV5 ขององค์การ 

Nahavandi and 
Malekzadeh  
(1999, P. 532)  
 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการที่องค์การได้บรรลุเป้าหมาย DV5 
วัตถุประสงค์โดยท างานตามแผนDV6ที่วางไว้ 4 ประการได้แก่คุณภาพ
ของงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ DV14หรือลูกค้านวัตกรรมที่ดี
กว่าเดิมและความพึงพอใจของบุคลากรDV15ทีท่ างานตามระเบียบของ
องค์การDV7 และคิดทางบวกDV16 

Gibson (2000, P. 55) ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลซ่ึงมี 3 
ระดับได้แก่ระดับบุคคล (Individual Effectiveness) ระดับกลุ่ม 
(Group Effectiveness) และระดับองค์การ (Organization 
Effectiveness) โดยทั้ง 3 ระดับมีความสัมพันธ์กันและประสิทธิผล
องค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของกลุ่มและการอยู่รอดDV11 
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ตำรำงท่ี 2.7 (ต่อ) 
แหล่งท่ีมำ ค ำนิยำม 

ทองใบ  สุดชารี 
 (2543, หน้า. 93) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับการบรรลุเป้าหมาย DV5ที่ก าหนดไว้
โดยพิจารณาว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้เพียงไร 

ทองหล่อเดชไทย 
(2544, หน้า. 95)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการสร้างคุณภาพของผลผลิตการจัด
บริหารอย่างมีคุณภาพการปฏิบัติงานตามแผน DV6และปฏิบัติตาม
ระเบียบDV7 จนบรรลุเป้าหมายDV5ที่ก าหนดไว้ 

ทิพาวดีเมฆสวรรค์ 
(2544, หน้า. 14) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถในการจัดท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดDV9แก่องค์การจนบรรลุเป้าหมายDV5 ที่วางไว ้

Schmid  
(2002, p. 377)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย DV5จากการ
ด าเนินการขององค์การซ่ึงเป้าหมายขององค์การมีความหลากหลาย
ตามชนิดขององค์การ 

Elmuti (2002, p. 54)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการวิเคราะห์ความส าเร็จจากการที่
องค์การปฏิบัติตามระเบียบDV7กฎหมายและการบรรลุเป้าหมาย DV5ที่
ก าหนดไว้ 

Masonetal. (2002, p. 127)  
 

ประสิทธิผลองค์การมีองค์ประกอบที่ส า คัญได้แก่นวัตกรรมองค์การ
ผู้น าในองค์การการบรรลุเป้าหมายDV5องค์การการสื่อสารและการ
ทุ่มเทให้กับองค์การ 

McCann ( 2004, p. 43)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย DV5 ตาม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆการด าเนินงาน
ตามแผนDV6 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดDV9 ซ่ึงองค์การที่มีประสิทธิผลต้อง
มีความคล่องตัวและความยืดหยุ่น 

วิเชียรวิทยอุดม 
( 2547,หน้า. 32)  
 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการด าเนินงานขององค์การโดยร่วมกันทั้ง
บุคคลและกลุ่มในองค์การท างานตามกฎระเบียบDV7ให้บรรลุเป้าหมาย
DV5โดยท าสิ่งที่ส าคัญก่อนDV17 

Jamrog and overholt  
(2005, p. 1-17) 

องค์ประกอบขององค์การที่มีประสิทธิผลได้แก่การก าหนดยุทธศาสตร์
การให้ความส าคัญกับลูกค้าศักยภาพในการจัดการบุคคลการท าให้
ได้รับผลสูงสุดDV9และการจัดการวัฒนธรรมองค์การDV18 

Lee and Tseng  
(2005, p. 164)  

ประสิทธิผลองค์การพิจารณาได้จากวิธีการที่ใช้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์การโครงสร้างองค์การและการเจริญเติบโตDV13 
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ตำรำงท่ี 2.7 (ต่อ) 
แหล่งที่มา ค านิยาม 

Murray (2005, p. 346)  ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
DV5 ขององค์กา รโดยกา รประเ มินสถานะขององค์การทั้ งหมดใน
ภาพรวมในการท างานตามแผนDV6ให้เกิดประโยชน์สูงสุดDV9  

วันชัยมีชาติ 
(2550, หน้า. 319-320)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการที่องค์การสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายDV5ที่ก าหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดDV9  

เพ็ญตุลาชาญชัยศักด์ิ 
(2551, หน้า. 15)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับที่องค์การบรรลุเป้าหมาย DV5ที่ ต้ังไว้
หรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย 

พิชายรัตนดิลกณภูเก็ต (2552, 
หน้า. 47-49)  
 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับที่องค์การด าเนินงานบรรลุDV5 
เป้าประสงค์ประหยัดระยะเวลาเหมาะสมโดยปฏิบัติตามระเบียบDV7 

และแผนขององค์การDV6  
ติน ปรัชญพฤทธ์ 
(2552, หน้า. 130) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับที่คนงานสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายDV5 ได้มากน้อยเพียงใด 

พิทยาบวรวัฒนา 
(2552, หน้า. 176- 177)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงการพิจารณาว่าองค์การประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายDV5 ที่วางไว้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุดDV9 เป็นองค์การที่มีประสิทธิผลสูง 

สมจิตรพ่ึงหรรษพร 

(2552, หน้า. 14)  

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงความสามารถองค์การในการบรรลุ
ประโยชน์สูงสุดDV9 ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โ ดยพิจารณาจา ก
กิจกรรม 4 ด้านได้แก่ด้านการเงินผลผลิตกระบวนการบริหารบุคลากร
และการเรียนรู้และพัฒนา 

ศุภชัยยาวะประภาษ 
(2552, หน้า. 79) 

ประสิทธิผลองค์การหมายถึงระดับความสามารถขององค์การในการ
บรรลุเป้าหมายDV5 ที่ก าหนดไว้อันเป็นการด าเนินงานตามแผนDV6 
และระเบียบขององค์การDV7 รวมทั้งผนึกก าลังกันท างานDV19 

 
ตำรำงท่ี 2.8  กำรสังเครำะห์แหล่งท่ีมำตัวแปรประสิทธิผลขององค์กำร 

ปี 
ชื่อ 

นักวิจัย/สถำบัน 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1964 Caplow 89 89 89 89                

1964 ETzioni, 8    8               

1966 Doms     15 15 15             

1966 Katz, and Kahn       123 123 123           
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ตำรำงท่ี 2.8 (ต่อ) 

ปี 
ชื่อ 

นักวิจัย/สถำบัน 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1967 Fiedler     9 9              

1970 Schein     117     117 117 117        

1970 Chien          118 118 118        

1971 Benais          9-10          

1977 Steer 40    40               

1977 Scott     63-64               

1981 Arnold & Feldman     59 59              

1981 Eddy     59    59           

2525 อรุณรักธรรม            5        

1983 Cameron&Whetton     19    19 19          

2527 เจริญเจษฏาวัลย์ 
    42-43  42-43             

1985 Covey     13               

1986 Harmon and Mayes     40 40              

2529 ภรณีกีร์ติบุตร     6-7  6-7  6-7           

2529 ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์     53               

2530 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

รมาธิราช 
    

150-

151 
              

2530 วุฒิชัยจ านง 
     

255-
269 

255-
269 

            

2530 จินดาลักษณ์ 
วัฒนสินธ์ุ 

    243               

1989 Heffron     24 24              

1991 Rainey     218               

2535 ธงชัยสันติวงษ์     3 3   3           

2536 กมลวรรณชัยวานิชศิริ     31     31 31 31 31       

2536 มัฆวาฬสุวรรณเรือง     52 52    52  52        

2538 บุญเรืองหม้ันทรัพย์      42 42   42          

2538 ไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ     24-25 24-25              

2538 เอนกณนคร     8-9 8-9 8-9             

1999 Sonnichen     220               

1999 Nahavandiand 
Malekzadeh 

    532 532 532       532 532 532    

2544 ทองใบ สุดชารี     93               

2544 ทองหล่อเดชไทย     95 95 95             

2544 ทิพาวดีเมฆสวรรค์           55         

2002 Schmid     377               

2002 Elmuti     54  54             

2002 Mason etal     127               
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ตำรำงท่ี 2.8 (ต่อ) 

ปี 
ชื่อ 

นักวิจัย/สถำบัน 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
2547 วิเชียรวิทยอุดม     32  32             

2005 Jamrog and 

overholt 
        1-17         1-17  

2005 Lee and Tseng             164       

2005 Murray     346 346   346           

2550 วันชัยมีชาติ 

    

319

-
320 

   

319

-
320 

          

2551 เพ็ญตุลาชาญชัยศักด์ิ     15               

2552 พิชายรัตนดิลกณภูเก็ต 
    47-49 47-49 47-49             

2552 ติน ปรัชญพฤทธ์     130               

2552 พิทยาบวรวัฒนา 
    

176- 
177 

   
176-
177 

          

2552 สมจิตรพึ่งหรรษพร         14           

2552 ศุภชัยยาวะประภาษ     79 79 79            79 

รวม 3 1 1 1 40 17 13 1 12 7 4 5 4 1 1 1 1 1 1 

 
จากความหมายต้ังแต่ 1964 – 2009 สามารถแยกตัวแปรของประสิทธิผลขององค์การทั้งหมด

ออกได้เป็น 19 ตัวแปรดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 2.9 ตัวแปรท้ังหมดของประสิทธิผลขององค์กำร 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เลือกใช้ต้ังแต่ 1964 - 2009 

DV1 ความม่ันคง 3 

DV2 ความผสมผสาน 1 

DV3 ความสมัครใจ 1 

DV4 ความส าเร็จ 1 

DV5 การท าให้บรรลุเป้าหมาย 40 

DV6 การท างานตามแผน 17 

DV7 การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 13 

DV8 ตามบทบาทหน้าที่ 1 

DV9 การได้รับประโยชน์สูงสุด 12 
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ตำรำงท่ี 2.9 (ต่อ) 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เลือกใช้ต้ังแต่ 1964 - 2009  

DV10 การปรับตัว 7 
DV11 การอยู่รอด 4 

DV12 การรักษาสภาพ 5 
DV13 การเติบโต 4 

DV14 การวิวัฒนาการสภาพองค์การ 1 

DV15 การประสานงาน 1 
DV16 การคิดทางบวก 1 

DV17 การท าสิ่งส าคัญก่อน 1 

DV18 การจัดการวัฒนธรรมองค์การ 1 
DV19 การผนึกกาลัง 1 
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กรำฟท่ี 2.2แสดงพัฒนำกำรของแนวควำมคิดกำรนิยำมตัวแปรประสิทธิผลขององค์กำร 

ปี 
DV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1964 •• • • • •               

1966     • • •• • •           

1967     • •              

1970     •     •• •• ••        

1971                    

1977 •    ••               

1981     •• •   •           

1982            •        

1983     •    • •          

1984     •  •             

1985     •               

1986     ••• • •  •           

1987     •• • •             

1989     • •              

1991     •               

1992     •    •           

1993     •• •    •• • •• •       

1995     •• ••• ••   •          

1999     •• • •       • • •    

2000           •         

2001     ••• • •  •           

2002     •••  •             

2004     •• • •  •        •   

2005     • •   ••    •     •  

2007     •    •           

2008     •               

2009     ••• •• ••  ••          • 

รวม 3 1 1 1 40 16 13 1 12 6 4 5 4 1 1 1 1 1 1 

 
ตำรำงท่ี 2.10ตัวแปรของสิทธิผลขององค์กำร 

DV ประสิทธิผลขององค์กำร จ ำนวนครั้งท่ีมีผู้เลือกใช้ต้ังแต่ 1964 - 2009  

DV 5 การบรรลุเป้าหมาย 40  

DV 6 การท างานตามแผน 17  

DV 7 การปฏิบัติตามระเบียบ 13  

DV 9 การได้รับประโยชน์สูงสุด 12  
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จากตารางการสังเคราะห์แหล่งที่มาและความหมายของตัวแปรประสิทธิผลขององค์การสามารถ
สรุปแสดงพัฒนาการของแนวความคิดประสิทธิผลขององค์การได้ดังนี้ 

จากกราฟที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การจากนักวิชาการ
ในช่วงต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. ยุคกำรบรรลุเป้ำประสงค์ (ค.ศ. 1964 – 1984)  
แนวคิดของนักวิชาการในยุคนี้มีความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์การอยู่ที่ความสามารถท าให้งาน

ขององค์การประสบความส าเร็จเป็นการมองประสิทธิผลขององค์การที่มีความม่ันคง DV1ความผสมผสาน
DV2อันเป็นความสามารถรักษาโครงสร้างองค์การไว้อีกทั้งเป็นความสามารถขององค์การในการหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งท าให้เกิดความสมัครใจDV3และสร้างความพึงพอใจความส าเร็จDV4ให้กับสมาชิกขององค์การ 
(Caplow, 1964, p. 89) เช่นเดียวกับ Etzioni (1964, p. 8) ที่มีแนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์การ
หมายถึงขีดขั้นความสามารถขององค์การในการท าให้บรรลุเป้าหมายDV5ต่างๆที่ก าหนดไว้ตามความมาก
น้อยในการบรรลุเป้าหมายสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลองค์การโดยการประเมินประสิทธิผลจาก
เป้าหมายองค์การและประเมินความสามารถองค์การจากการจัดสรรทรัพยากรให้แก่องค์การการท า งาน
ตามแผนDV6 และการปฏิบัติตามระเบียบขององค์การDV7สอดคล้องกับ Katz and Kahn (1966, p. 123) 
ที่มีแนวคิดว่าประสิทธิผลขององค์การเป็นการก าหนดให้พนักงานขององค์การปฏิบัติตามระเบียบ DV7

บทบาทหน้าที่DV8 ที่ก าหนดไว้และธ ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้ได้รับประโยชน์สูงสุดDV9 
Fiedler (1967, p. 9) ระบุว่าเป็นความสามารถขององค์การในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย DV5 ที่
ก าหนดไว้ตามแผนที่ได้รับมอบหมายส าหรับนักวิชาการของไทยโดยอรุณรักธรรม  (2525, หน้า  12) ซ่ึง
เป็นอาจารย์ปร ะจ าสถาบันบัณฑิ ตพัฒนาบริหารศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ มีแนวคิดเก่ียวกับ
ประสิทธิผลขององค์การว่าเป็นความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายโดยเน้นการ
ปรับตัวขององค์การให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเช่นเดียวกับ  Schein 
(1970, p. 117-118) Bennis (1971, pp. 9-10) Steers (1977,  p. 40) Scott (1977, pp. 63-64) 
Eddy (1981, p. 59) เจริญเจษฎาวัลย์ (2527, หน้า 42-43) Covey (1985, p. 13) และภรณีกีร์ติบุตร 
(2529, หน้า 67) ซ่ึงต่างก็มีแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลท่ีให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าประสงค์ 

2. ยุคบรรลุผลส ำเร็จตำมแผน (ค.ศ. 1985 – ค.ศ. 1995)  
นักคิดนักวิชาการในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ยัง มีความเห็นคล้ ายๆกับยุคที่ผ่า นมาโดยมองว่ า

ประสิทธิผลขององค์การเป็นการปฏิบัติงานที่องค์การมุ่งให้บรรลุผลส าเร็จ DV4หรือท าให้งานประสบ
ความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดDV6บรรลุเป้าหมายDV5 ขององค์การ  (Harmon and Mayes, 1986, p. 40) 
ส าหรับปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ (2529, หน้า 53) กล่าวว่าประสิทธิผลขององค์การเป็นความสามารถในการ
บรรลุเป้าหมายของนโยบายกับการบรรลุเป้าหมายDV5 ที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับแนวคิดของธงชัยสันติ
วงษ์ (2535, หน้า 3) ที่กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์การว่าเป็นการด าเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมาย
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DV5การปฏิบัติตามแผนDV6จนได้รับประโยชน์สูงสุดจะเห็นได้ว่าทัศนะของนักวิชาการยุคนี้ยังมีลักษณะที่
คล้ายกับนักวิชาการยุคที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะมองประสิทธิผลขององค์การว่าเป็นการจัดการทรัพยากร
การจัดระบบองค์การการบรรลุเป้าหมายDV5 องค์การและการได้รับประโยชน์สูงสุดDV9นักคิดนักวิชาการ
อีกหลายท่านได้แก่วุฒิชัยจ านง  (2530, หน้า  255-269) จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์  (2530, หน้า  243) 
Rainey (1991, p. 218) กมลวรรณชัยวาณิชศิริ (2536, หน้า 3) มัฆวาฬสุวรรณเรือง (2536, หน้า  52) 
บุญเรือนหม้ันทรัพย์ (2538, หน้า 42) อเนกณนคร (2538, หน้า 8-9) และ Sonnichen (1999, p. 220) 
ก็มีแนวคิดในเรื่องประสิทธิผลขององค์การโดยมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า มุ่งให้บรรลุผล
ส าเร็จตามแผนขององค์การ 

3. ยุคแห่งกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ค.ศ. 1999- ปัจจุบัน)  
แนวคิดของนักวิชาการยุคนี้ยังคงให้ความส าคัญกับความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การซ่ึงตาม

ธรรมชาติของมนุษย์แล้วความส า เร็จเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องค า นึงถึงเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ตา ม
นอกเหนือจากความส าเร็จขององค์การแล้วความส าคัญของสังคมยุคปัจจุบันค านึงถึงความอยู่รอด 
(Survival) ด้วย นักวิชาการในยุคปัจจุบันค านึงถึงความพึงพอใจและการอยู่รอดขององค์การ ไว้หลาย
ท่าน โดย Nahavendi and Malekzaden (1999, p. 532) กล่าวถึงประสิทธิผลองค์การว่าเป็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่วางไว้  4 ประการได้แก่คุณภาพของงานความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิมและความพึงพอใจของบุคลากรที่ทางานตามระเบียบขององค์การและคิด
ทางบวกในขณะที่ Gibson (2000, P. 55) ให้ค านิยามและมีแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การว่าเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลซ่ึงมี 3 ระดับได้แก่ระดับบุคคล  (Individual Effectiveness) ระดับกลุ่ม 
(Group Effectiveness) และระดับอง ค์การ  (Organization Effectiveness) โดยทั้ง 3 ระดับ มี
ความสัมพันธ์กันและประสิทธิผลองค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของกลุ่มและการอยู่รอดแนวคิดดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นถึงการมององค์การที่มีความเป็นระบบต้ังแต่ระบบเล็ กๆคือตัวตนหลังขยายไปสู่กลุ่มซ่ึงมี
ขนาดใหญ่ขึ้นและเป็นระดับองค์การซ่ึงมีต้ังแต่องค์การขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่การที่จะให้ทั้ง  
3 ระดับนี้เกิดความสัมพันธ์กันคงจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามขนาดขององค์การและวัฒนธรรม
องค์การนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะท าให้ทุกคนในองค์การค านึงถึงอยู่ตลอดเวลานั่นคือการอยู่รอดของระดับบุคคล
ทุกคนในองค์การหากระดับบุคคลไม่สามารถด ารงอยู่ได้องค์การก็คงจะด ารงอยู่ไม่ได้เช่นกันประสิทธิผล
ขององค์การก็คงจะล่มสลายไปในที่สุดนอกจากนี้แนวคิดของนักคิดท่านอ่ืนๆเช่นทิพาวดีเมฆสวรรค์  
(2544, หน้า 14) ทองหล่อเดชไทย (2544, หน้า  95) ไชยรัตน์รัตนดาดาษ (2544, หน้า  93) Schmid 
(2006, p. 377) Elmuti (2002, p. 54) McCann (2004, p. 43) วิเชียรวิทยอุดม (2547, หน้า 32) Lee 
and Tseng (2005, p. 104) Murray (2005, p. 346) วันชัยมีชาติ (2550, หน้า  319-320) พิชายรัตน
ดิลกณภูเก็ต (2552, หน้า 47-49) ตินปรัชญพฤทธิ์ (2552, หน้า 130) และศุภชัยยาวะประภาษล้วนแต่มี
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลองค์การที่สมาชิกทุกคนจะต้องทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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จะเห็นว่าในยุคปัจจุบันซ่ึงสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นองค์การก็จะต้องมีผลกระทบด้วย
เช่นกันดังนั้นองค์การที่อยู่รอดต้องเป็นองค์การที่มีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผลทางด้านการบริหาร
จัดการโดยปฏิบัติงานตามแผนและระเบียบขององค์การเพ่ือร่วมกันสร้างผลผลิตที่ มีคุณภ าพจนบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทองหล่อเดชไทย(2544, หน้า 95) สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่นักคิดนักวิชาการให้
ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องการมีประสิทธิภาพขององค์การนวัตกรรมองค์การซ่ึง Meson et al (2002, p. 
127) กล่าวว่าองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์การได้แก่ผู้น าในองค์การการสื่อสารการทุ่มเทให้กับองค์การ
และนวัตกรรมองค์การรวมทั้งยังให้ความส าคัญในเรื่องการบรรลุเป้าหมายขององค์การเช่นนักคิดในยุค
ก่อน 

การบรรลุเป้าหมายขององค์การท าให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและสมาชิกในองค์การทั้งหมดถือ
ว่าเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์การนักวิชาการหลายท่านยอมรับในแนวคิดนี้ไม่ว่าจะเป็น  Jamrog and 
Overholt (2005, pp. 1-7) Murray (2005, p. 346) เช่นนักวิชาการไทยวันชัยมีชาติ (2550, หน้า 319-
320) พิทยาบวรวัฒนา  (2552, หน้า  176-177) และสมจิตรพ่ึงหรรษพร  (2552, หน้า  14) ต่างก็มี
ความเห็นตรงกันว่ามีประสิทธิผลขององค์การมีองค์ประกอบส าคัญหลายประการแต่ทุกคนยอมรับว่าการ
ที่องค์การมีประสิทธิผลนั้นจะต้องทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งขององค์การและสมาชิกองค์การทุกคน
ตามที่ได้น าเสนอไว้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่านิยามและแนวคิดต่างๆที่นักวิชาการนักคิดได้น าเสนอไว้ในแต่ละยุค
ล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับผลงานขององค์การทั้งสิ้นแต่ต่างกันในรายละเอียดตามบริบท  (Context) 
ของแต่ละยุคซ่ึงในยุคปัจจุบันประสิทธิผลขององค์การมีรายละเอียดและความสลับซับซ้อนมากขึ้นมีการ
แข่งขันกันมากขึ้นการบริหารจึงต้องมุ่งให้เกิดนวัตกรรมองค์การซ่ึงเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่จะให้บรรลุความส าเร็จหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งขอเสนอรายละเอียดการศึกษาตัว
แปรดังนี้ 

1. กำรบรรลุเป้ำหมำย (Achievement)DV1 
กรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตไว้ใน

หมวด 2 การด าเนินงานตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตพ.ศ.2555 ข้อ 7 กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์   (1) เพ่ือการพัฒนาคนDV1.1ให้มี
คุณธรรมโดยใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพิจารณา  (2) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2ชุมชนโดยการระดมเงิน
ออมท าให้มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและ (3) เพ่ือพัฒนาสังคมDV1.3โดยการปลูกฝังคุณธรรมวิธี
ประชาธิปไตยสร้างความสามัคคีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและความเป็นธรรม (ระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตพ .ศ. 2555, 2555, หน้า  2) จึง
ก าหนดดัชนีและตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯดังนี้ 
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กำรบรรลุเป้ำหมำย DV1 
การพัฒนาคน DV1.1 

มีความซ่ือสัตย์DV1.1.1 
มีความเสียสละ DV1.1.2 
มีความรับผิดชอบ DV1.1.3 
มีความเห็นอกเห็นใจ DV1.1.4 
มีความไว้วางใจกัน DV1.1.5 

การพัฒนาเศรษฐกิจ DV1.2 
การระดมเงินออม DV1.2.1 
ส่งเสริมแหล่งเงินทุน DV1.2.2 

การพัฒนาสังคม DV1.3 
การปลูกฝังคุณธรรม DV1.3.1 
การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย DV1.3.2 
การสร้างความสามัคคี DV1.3.3 
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน DV1.3.4 
ส่งเสริมความเป็นธรรม DV1.3.5 

2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ (Regulation Practice)DV2 
ระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจะต้องปฏิบัติมีหลายประการ

โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ก าหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด าเนินงานตามระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตพ .ศ. 2555 ซ่ึงเม่ือด าเนินการจัดต้ัง
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แล้วกลุ่มฯ จะต้องร่วมกันก าหนดระเบียบกลุ่มฯ ตามแนวทางระเบียบที่
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดดังกล่าวนี้ดัชนีและตัวชี้วัดในการปฏิบัติตามระเบียบจึงเป็นไปตามระเบียบนี้
โดยแบ่งดัชนีออกเป็น 3 ประการดังนี้ (ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตพ.ศ. 2555, 2555, หน้า 3-6)  

กำรปฏิบัติตำมระเบียบ DV2 
การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ DV2.1 

การให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่ม DV2.1.1 
ท าบัญชีรับจ่ายเงิน DV2.1.2 
ท าทะเบียนเอกสาร DV2.1.3 
บริหารงานตามระเบียบ DV2.1.4 
พิจารณาเงินกู้สมาชิก DV2.1.5 
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ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่ม DV2.1.6 
เสริมสร้างความเข้าใจหลักการของกลุ่ม DV2.1.7 

การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก DV2.2 
ฝากสัจจะสะสมตามความสมัครใจ DV2.2.1 
ฝากสัจจะตามก าหนดเวลา DV2.2.2 
ฝากสัจจะอย่างต่อเนื่อง DV2.2.3 
ช าระเงินกู้ตามก าหนด DV2.2.4 
ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ DV2.2.5 

3. กำรท ำงำนตำมแผน (Plan practice)DV3 
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นการด าเนินงานขององค์กรที่ประกอบด้วย

สมาชิกคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ท่ีส่งเสริมและติดตามก ากับรวมทั้งองค์กรกลุ่มต่างๆในชุมชนต้ังขึ้น
ในการการด าเนินงานของกลุ่มจะต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานโดยมีแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนแ ละ
แผนปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงในเรื่องนี้อธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มท . 0407/ว645 ถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของพัฒนากรประจ าต าบลที่จะต้องเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นประจ าทุกเดือนการตรวจสอบเอกสารบัญชี
ตลอดจนการรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯซ่ึงกลุ่มฯจะต้องร่วมกันจัดท า
แผนและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้โดยมีดัชนีและตัวชี้วัด 

กำรท ำงำนตำมแผน DV3 
การปฏิบัติงานประจ าเดือน DV3.1 

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ DV3.1.1 
การฝากสัจจะ DV3.1.2 
การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน DV3.1.3 

การปฏิบัติงานประจ าปี DV 3.2 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี DV3.2.1 
การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี DV3.2.2 
การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี DV3.2.3 
การจัดสัมมนาประจ าปี DV3.2.4 

4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 
การได้รับประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯเป็นตามหลักการแนวคิดในการ

พัฒนาคนและทุนให้ประชาชนสามารถช่วยตนเองช่วยเหลือซ่ึงกันและกันและช่วยเหลือสังคมโดยเริ่ มจาก
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การประหยัดอดออมแล้วรวมกลุ่มกันฝากเงินสัจจะกับกลุ่มจนสามารถเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพและสวัสดิการของสมาชิกกลุ่ม (ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน , 2556, หน้า  1) ซ่ึง
สามารถแจกแจงเป็นดัชนีและตัวชี้วัดได้ดังนี้ 

กำรได้รับประโยชน์สูงสุด DV4 
การพ่ึงตนเอง DV4.1 

สมาชิกมีความรับผิดชอบ DV4.1.1 
สมาชิกมีความอดทน DV4.1.2 
สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา DV4.1.3 
สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ DV4.1.4 

การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ DV4.2 
สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม DV4.2.1 
สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน DV4.2.2 

การควบคุมกันเอง DV4.3 
ความต้ังใจปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี DV4.3.1 
สมาชิกมีความเอาใจใส่กลุ่ม DV4.3.2 

การมีแหล่งเงินทุน DV4.4 
สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ DV4.4.1 
สมาชิกเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่ม DV4.4.2 
 

ตำรำงท่ี2.11  ตัวแปรดัชนีและตัวชี้วัดประสิทธิผลขององค์กำร 
ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด  

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย  DV1.1 การพัฒนาคน  DV1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ 
 DV1.1.2 มีความเสียสละ 
 DV1.1.3 มีความรับผิดชอบ 
 DV1.1.4 มีความเห็นอกเห็นใจ 
 DV1.1.5 มีความไว้วางใจกัน 

 

  DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ  DV1.2.1 การระดมเงินออม 
 DV1.2.2 ส่งเสริมแหล่งเงินทุน 
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ตำรำงท่ี 2.11 (ต่อ) 
ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด  

  DV1.3 การพัฒนาสังคม  DV1.3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
 DV1.3.2 การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 
 DV1.3.3 การสร้างความสามัคคี 
 DV1.3.4 การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 DV1.3.5 ส่งเสริมความเป็นธรรม 

 DV2 กำรปฏิบัติตำม 
         ระเบียบ 

 DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบ 
          ของคณะกรรมการ 

 DV2.1.1 การให้ความส าคัญกับระเบียบ
กลุ่ม 

 DV2.1.2 ท าบัญชีรับจ่ายเงิน 
 DV2.1.3 ท าทะเบียนเอกสาร 
 DV2.1.4 บริหารงานตามระเบียบ 
 DV2.1.5 พิจารณาเงินกู้สมาชิก 
 DV2.1.6 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่ม 
 DV2.1.7 เสริมสร้างความเข้าใจหลักการ 
             ของกลุ่ม 

  DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
          ของสมาชิก 

 DV2.2.1 ฝากสัจจะสะสมตามความสมัครใจ 
 DV2.2.2 ฝากสัจจะตามก าหนดเวลา 
 DV2.2.3 ฝากสัจจะอย่างต่อเนื่อง 
 DV2.2.4 ช าระเงินกู้ตามก าหนด 
 DV2.2.5 ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 

 DV3 กำรท ำงำนตำมแผน  DV3.1 การปฏิบัติงาน 
ประจ าเดือน 

 DV3.1.1 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ฯ 

 DV3.1.2 การฝากสัจจะ 
 DV3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน 

  DV3.2 การปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 

 DV3.2.1 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 DV3.2.2 การรายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี 
 DV3.2.3 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
 DV3.2.4 การจัดสัมมนาประจ าปี 
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ตำรำงท่ี 2.11 (ต่อ) 
ตัวแปร ดัชนี ตัวชี้วัด  

 DV4 กำรได้รับประโยชน์ 
        สูงสุด 

 DV4.1 การพ่ึงตนเอง  DV4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบ 
 DV4.1.2 สมาชิกมีความอดทน 
 DV4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา 
 DV4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

  DV4.2 การสร้างความรู้สึก 
           เป็นเจ้าของ 

 DV4.2.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
 DV4.2.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือน

สมาชิกด้วยกัน 

  DV4.3 การควบคุมกันเอง  DV4.3.1 ความต้ังใจปฏิบัติตนให้เป็น 
แบบอย่างที่ดี 
 DV4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่กลุ่ม 

  DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน  DV4.4.1 สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ประกอบอาชีพ 

 DV4.4.2 สมาชิกเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มฯ 

 

2.5ประวัติสังเขปของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่สนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เริ่ม
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2517 โดยได้รับแนวคิดจากสหกรณ์เครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 
(ส านักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน, 2553, หน้า. 12) ส าหรับสินเชื่อเพ่ือการเกษตรนั้น เป็นการ
รวมกลุ่มกันของเกษตรกรในชนบทเก่ียวกับการจัดหาทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการสนับสนุน
ของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ต่อมาได้รับการช่วยเหลือในเรื่องสินเชื่อจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (Bank for Agriculture and agricultural Cooperatives) ต้ังแต่ปี 2509 
(www.baac.or.th) ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียน (Credit Union Cooperatives) เป็นสหกรณ์ 1 ใน 7 
ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย โดยจัดอยู่ในสหกรณ์ภาคการเกษตร ดังนั้นก่อนที่จะกล่าวถึงความ
เป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จึงขอกล่าวถึงความเป็นมาของสหกรณ์ ( Cooperatives) และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน (Credit Union Cooperatives) ดังนี้ 

2.5.1 จุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดของสหกรณ์ (Cooperatives)  
การปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 โดยการน าเครื่องจักรมา

ท างานแทนคน ท าให้เกิดภาวะ การว่างงานและเศรษฐกิจตกต่ า คนงานถูกปลด ผู้ประกอบการรายย่อย

http://www.baac.or/
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ต้องล้มละลาย ผลท่ีตามมา คือ ความขัดแย้งในสังคมมีการแบ่งชนชั้นเป็นฝ่ายนายทุนกับฝ่ายกรรมกรใน
ช่วงเวลานั้นมีนักคิดเศรษฐศาสตร์ เสนอแนวคิดการปรับสภาพทางเศรษฐกิจในชนชั้นกรรมกร โดยให้ผู้
เดือดร้อนได้ร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือตัวเอง และแนวคิดนี้เองที่เป็นแนวทางน าไปสู่ระบบสหกรณ์ใน เวลา
ต่อมา ผู้ที่น าแนวคิดมาปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง คือ โรเบิร์ต โอเวน ( Robert Owen) นักปฏิรูป
สังคมผู้ยิ่งใหญ่ ซ่ึงภายหลังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งการสหกรณ์ของโลก ได้เสนอให้มีการจัดต้ังชมรม
สหกรณ์ขึ้น เพ่ือร่วมกันผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้ใช้ในหมู่สมาชิก แต่สภาพสังคมของอังกฤษใน
ขณะนั้นไม่เอ้ืออ านวยให้จัดต้ังชมรมสหกรณ์โอเวน จึงเดินทางไปทดลองจัดต้ังชมรมสหกรณ์ขึ้นที่นิว ฮาร์
โมนี่ (New Harmony) มลรัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2368 แต่ก็ต้องยกเลิกเม่ือเผชิญ
กับอุปสรรคเก่ียวกับค่าใช้จ่าย รวมทั้งการต่อต้านจากสถาบันการเมืองและศาสนา ใน พ.ศ. 2370 
นายแพทย์วิลเลียม คิง ชาวเมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นผู้นิยมในความคิดของโอเวน ได้ชักชวน
คนงานให้ร่วมทุนกันจัดต้ังสมาคมการค้าเพ่ือจ าหน่ายสินค้า แนวคิดนี้ถือเป็นแบบอย่างของสหกรณ์
ร้านค้าในเวลาต่อมาจนกระทั่งใน พ.ศ. 2393 นายเฮอร์มัน ชูลซ์ ชาวเยอรมัน ได้จัดต้ังสหกรณ์หาทุนขึ้น
ในหมู่เกษตรกรเขตชนบท เพ่ือจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืม ซ่ึงจากพัฒนาการดังกล่าวได้กลายเป็นสหกรณ์
ต้นแบบของโลก รวมทั้งสหกรณ์ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน แต่สหกรณ์แห่งแรกของโลกจัดต้ังตามแนวคิด 
โรเบิร์ต โอเวน ที่เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2387  

ในปัจจุบันหลักการสหกรณ์ที่ยอมรับกันเป็นสากลมี 7 ประการได้แก่ 
1)การเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจและเปิดกว้าง ไม่กีดกันบุคคลที่มีความแตกต่างใน

เรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
2)การควบคุมโดยสมาชิกตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนมีความ

เสมอภาคกัน ในการลงมติสมาชิกทุกคนมี 1 เสียงเท่ากัน 
3)การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก สมาชิกต้องท าหน้าที่ เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ 

เช่น ลงทุนซ้ือหุ้น หรือควบคุมการใช้จ่ายเงิน ฯลฯ มิใช่เข้ามาเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 
ทั้งนี้สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนที่สมาชิกซ้ือสินค้า 

4)การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ เน้นบริหารงานด้วยตนเอง พ่ึงตนเองและ
ด ารงความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจการชี้น าของรัฐหรือองค์กรภายนอก เป็นกลางทางการเมืองและ
ในลัทธิศาสนา 

5)การส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และให้ข้อมูลสารสนเทศ เน้นให้สมาชิกมีโอกาส
ได้รับความรู้ การฝึกอบรม ดูงาน และรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเก่ียวกับสหกรณ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติการร่วมกัน 

6)การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มีการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า แล กเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 
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7)การ เอ้ืออาทรต่อชุ มชน เน้ นการ ให้ ความช่วยเหลื อ และพัฒนาชุ มชนให้
เจริญก้าวหน้า และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

สหกร ณ์ในประเทศไทย ปั จจุบัน มี 2 ภาค 7 ประเภทได้แ ก่ สหกรณ์ภาคการเกษตร 
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม กับสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์เครดิตยูเนียน โดยสหกรณ์
การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2459 ชื่อ สหกรณ์วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีแนวคิดมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนซ่ึงเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์
ต้ังขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่น อาศัยในชุมชนเดียวกัน ประกอบอาชีพ
เดียวกัน หรือในสถานที่เดียวกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือการรู้จักช่วยเหลื อตนเองอย่างต่อเนื่องโดย
มุ่งเน้นให้สมาชิกประหยัด อดออมเพ่ือการรู้จักช่วยตนเองเป็นเบื้องต้น และเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความ
ม่ันคงแก่ตนเองและครอบครัว 

ควำมเป็นมำของสหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทย 
1) สหกรณ์เครดิตยูเนียนในประเทศไทยได้เริ่มจัดต้ังกลุ่มขึ้นแห่งแรกเม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 

2508 คือ “กลุ่มเครดิตยูเนียนแห่งศูนย์กลางเทวา” กรุงเทพมหานคร และได้แพร่ขยายการจัดต้ังสหกรณ์ 
และกลุ่มเครดิตยูเนียนทั่วประเทศไทยขึ้นเป็นจ านวนมากภายใต้ปรัชญาและอุดมการณ์สหกร ณ์เครดิต
ยูเนียนที่มุ่งจะพัฒนาคนให้ช่วยตนเอง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้ง
เพ่ือพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
1. รับฝากเงินเพ่ือส่งเสริมการประหยัดและเก็บออม 
2. ให้เงินกู้ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินของสมาชิกโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ เป็น

ธรรม 
3. จัดต้ังกองทุนพัฒนาชุมชน เพ่ือน าเงินไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน เป็น

การฝึกให้ผู้น าชุมชน และสมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน 
4. ให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก และก าลังเงินทุนขอ ง

สหกรณ์ เพ่ือเป็นสวัสดิการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความม่ันคงแก่สมาชิกและครอบครัว เช่น 
จัดรถรับส่งหน้าปากซอยทางเข้าหมู่บ้าน จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย และจัดสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อน
วัย ทารก เป็นต้น 

3) ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ 
1. รู้จักประหยัดและออม สหกรณ์เครดิตยูเนียนจัดต้ังในชุมชนของสมาชิก สมาชิก

ของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงิน
จ านวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่สะสมได้ 
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2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงินเม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือความจ าเป็นที่จะต้องใช้
จ่ายเงินสมาชิกมีสิทธิที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 

3. สร้างความม่ันคงแก่สมาชิกและครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนแต่ละแห่งจะจัดให้
มีบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของสมาชิก และเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ ซ่ึงมีส่วนสร้างความ
ม่ันคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก 

4. สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนียนช่วยให้
ประชาชนในชุมชนเกิดการประหยัดและออม เพ่ือสร้างกองทุนขึ้นในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือบ าบัดความ
ทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพ่ือให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของจนเอง เป็นการฝึกผู้น าใน
ชุมชน 

4) สหกรณ์เครดิตยูเนียนในปัจจุบัน มีจ านวน 344 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น สหกรณ์เครดิต
ยูเนียนกลุ่มไทยสมุทร สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ฯลฯ(สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2550) 

2.5.2 แนวคิด หลักการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้เริ่มด าเนินการครั้งแรก 2 แห่ง ณ 
ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 
2517 และถือวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนียน และ
สินเชื่อเพ่ือการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ท าให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือ
เก้ือกูล เอ้ืออาทร แบ่งปันซ่ึงกันและกัน เกิดกร ะบวนการเรียนรู้การท า งานร่วมกัน ตามวิถีทา ง
ประชาธิปไตย มีการรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน 
เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของตนเองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับ
สมาชิก ท าให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพ่ึงพาแหล่งทุนจากภายนอก
ชุมชน และส าคัญที่สุดคือ เป็นการฝึกคนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เ งิน รู้จักใช้
จ่ายเงินอย่างมีเหตุผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ดังนั้นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จึงเป็น การรวมตัวของประชาชน เพ่ือช่วยเ หลือตนเอง รวมทั้ง
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วน ามาสะสมทีละเล็กทีละน้อย เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพ่ือใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่ มีความจ าเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุน
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือสวัสดิการของตนเอง และครอบครัวเป็นกลไกลส าคัญในกระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลายๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การ
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ส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถี
การด ารงชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เกิดจากแนวคิดที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร ประกอบด้วย 4 แนวคิด ได้แก่ 

1)การรวมคนในหมู่บ้านชุมชนให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันโดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้
ช่วยเหลือกัน อยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้ าใจ” 

2)การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุน
ในการประกอบอาชีพ 

3)การน าเงินทุนไปใช้ด าเนินการ ด้วยความขยัน ประหยัด ถูกต้อง เพ่ือให้ได้ทุนคืน และมี
ก าไรเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 

4)การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดต้ังศูนย์สาธิตการตลาด เป็นการ
รวมตัวกันซ้ือ รวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซ้ือสินค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิตได้โดย
มีหลักการดังนี้ 

4.1.1)ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุก
คน ท าให้เกิดความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการด าเนินงานของกลุ่ม 

4.1.2)การพ่ึงตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยน าเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 
ประการ ของชุมชน คือ ความซ่ือสัตย์ ความทนอด และความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มท าให้มีเงินทุน
ของชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพ่ึงพาแหล่งทุนจากภายยอกหมู่บ้าน 

4.1.3)หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพ่ือให้คนมี
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซ่ือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ไว้วางใจ 

4.1.4)หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความ
เคลื่อนไหว และตรวจสอบซ่ึงกันและกันในการบริหารจัดกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
1. เพ่ือพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 

และเพ่ือสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ 
2. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออมจัดต้ังเป็นกองทุน ท าให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน

ในการกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายตามความจ าเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ 
สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
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3. เพ่ือพัฒนาสังคม  โดยการปลูกฝังคุณธรรม  5  ประการ  ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยก่อให้เกิด
ความสามัคคี การช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเท่า
เทียมกันของสมาชิก 

เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต อำจได้จำกเงินต่ำงๆ ดังต่อไปน้ี 
1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา 
2. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิกจ านวนเท่าๆ กัน ทุกเดือน เพ่ือใช้เป็นทุน

ในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงจะจ่ายเงินคืนเม่ือขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น 
โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล และเงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝาก
จากสมาชิกที่มีเงินเหลือและประสงค์จะฝากไว้กับกลุ่ม ซ่ึงสามารถถอนไปใช้ได้ตามความจ าเป็น และกลุ่ม
จะจ่ายผลตอบแทนให้เป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามระเบียบของกลุ่ม 

3. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอ่ืนๆ 

4. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
5. รายได้อ่ืนๆ เช่น เงินทุนส ารอง ดอกเบี้ย เงินบริจาค 
สมำชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต มี 3 ประเภท คือ  
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือต าบล ทุกเพศ ทุกวัย ที่สมัครเข้ามาเป็น

สมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือต าบล ที่ทางราชการสนับสนุน และ

รับรองฐานะที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกบลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
3. สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  ข้าราชการ  คหบดี  ภิกษุ  สามเณร   บุคคลที่มีความสนใจ และ

ให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ 
คุณสมบัติ / คุณลักษณะของสมำชิก 
1. เป็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในหมู่บ้าน ต าบล 
2. มีรายได้ และมีความสามารถในการส่งเงินสัจจะสะสม 
3. อาศัยอยู่หรือมีที่ท ากินในหมู่บ้าน หรือต าบล 
4. มีความสมัครใจ และศรัทธาการด าเนินงานของกลุ่ม 
5. มีความเข้าใจ หลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
6. มีความรับผิดชอบและเสียสละตามหน้าที่ของสมาชิก 
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของกลุ่มให้

ประสบความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
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สมำชิกกลุ่มมีหน้ำท่ี ดังน้ี 
1. ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจ าทุกเดือน 
2. ส่งคืนเงินกู้ตามก าหนด 
3. เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
4. เข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
6. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีแก่กลุ่ม 
7. ก ากับ ตรวจสอบ การด าเนินงานของกลุ่ม ให้ข้อมูลข่าวสาร 
กำรสมัครเป็นสมำชิก 
1. ยื่นค าขอเป็นสมาชิก ณ ที่ท าการกลุ่ม 
2. เงือนไขการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
กำรส้ินสุดกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม 
1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบของกลุ่ม 
4. ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด 
คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ แต่ละคณะไม่

ควรน้อยกว่า 3 คน โดยวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละไม่เกิน 4 ปี ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการอ านวยการ บทบาทหน้าที่ก าหนดระเบียบข้อบังคับ จัดท าบัญชีและทะเบียน

เอกสารต่างๆ บริหารงานของกลุ่ม 
2. คณะกรรมการเงินกู้ บทบาทหน้าที่พิจารณาค าร้องขอกู้เงินของสมาชิก ติดตามการใช้จ่าย

เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา เยี่ยมเยือน / ช่วยเหลือให้
ค าแนะน าแก่สมาชิก 

3. คณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้า ที่ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบทะเบียนเอกสา ร 
ตรวจสอบการด าเนินงานของกรรมการกลุ่ม 

4. คณะกรรมการส่งเสริม บทบาทหน้าที่ชักชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม เสริมสร้างควา ม
เข้าใจในหลักการกลุ่ม เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  

กำรด ำเนินงำนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ซ่ึงมาจากสมาชิก และท าเพ่ือสมาชิก ดังนั้น กิจกรรมต่างๆ จะต้องเป็นไปตามแนวคิดหลักการของกลุ่ ม
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ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ เกิดจากความต้องการของสมาชิก และเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ เป็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ท างานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการ บริหารกลุ่ม 
2. สมาชิกร่วมกันก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ และสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
3. มีการจัดท าบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
4. มีการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
5. มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
เม่ือกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตมีการออมเงินได้มากพอ กลุ่มสามารถน าเงินทุนมาขายกิจกรรม

เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสมาชิก และชุมชนตลอดจนการพัฒนากลุ่ม ในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้ 
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
1. การให้สมาชิกกู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว 
2. การด าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด  เพ่ือรวมกันซ้ือ  รวมกันขายวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยการ

ผลิต และสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น ปุ๋ย  เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ข้าวสาร น้ ามัน ฯลฯ ในราคาถูกและมี
คุณภาพ 

3. การด าเนินงานยุ้งฉาง เพ่ือรวมกันขายข้าว หรือผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ราคาสูง และ
ลดการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 

4. การด าเนินงานธนาคารข้าว เป็นการรวบรวมหรือรับบริจาคข้าว เพ่ือให้การสงเคราะห์แก่ผู้
ยากไร้ขาดแคลน 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามระเบียบข้อบังคับที่กลุ่มก าหนด เช่น การน าผลก าไรมาจัดสวัส ดิการแก่
สมาชิก การลงทุนธุรกิจที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่สมาชิก ปั้ม
น้ ามัน โรงสีข้าว โรงงานน้ าด่ืม ลานตากผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมการและสมาชิก เป็น
ต้น (ส านักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน,2557) 

ปัจจุบันมีการด าเนินการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทั่วประเทศ จ านวน 35,891 กลุ่ม 
สมาชิก 4,582,962 คน และเงินสัจจะสะสม จ านวน 22,497,611,186 บาท (สองหม่ืนสองพันสี่ร้อยเก้า
สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
 
2.6แนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ (Model) 

การวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มี
ประสิทธิผล มีวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่ง คือ การมุ่งศึกษาตัวแบบการบริหารงานอันเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ) และตัวแปรตาม 
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(ประสิทธิผลในการบริหารงาน) ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน จึงได้ค้นคว้าเอกสารเก่ียวกับแนวคิด การ
พัฒนาตัวแบบ ลักษณะของตัวแบบ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับตัวแบบ ดังนี้ 

2.6.1 ควำมเป็นมำของตัวแบบ 
 ตัวแบบมีประวัติความเป็นมาต้ังแต่อดีต ซ่ึงมีความแตกต่างในการใช้สองแบบด้วยกัน ในภาษา
ละติน ค าว่า “Modellers” หมายถึง เครื่องมือวัดค่าอย่างหนึ่ง เช่น กระบอกส าหรับการวัดน้ าหรือน้ านม 
ในทางภาษาศาสตร์นั้นมีการใช้ค านี้แตกต่างกัน 3 อย่างในภาษาอังกฤษ คือ Mould, Module, Model 
โดยเป็นเครื่องมือในการวัดปริมาณของสสาร หรือก าหนดรูปแบบบนสสารต่างๆ  เช่น รอยพิมพ์บนเนย
แข็ง (cheese mould) หรือตัวอักษรโลหะ ที่เรียกว่า “Moduli” ในต้นศตวรรษที่ 17 เป็นการน าหมึก
พิมพ์ลงบนกระดาษในกระบวนการพิมพ์ ดังนั้น ตัวแบบจึงเป็นวัตถุที่ท าด้วยมืออันเป็นการออกแบบวัตถุ
บางอย่าง เช่น ตัวแบบของนักศิลปะ คือ รูปแบบที่ร่างขึ้นมาอย่างที่ คริสโตเฟอร์ ( Christopher Wren)
ร่าง Module ของโบสถ์เซนต์ปอลขึ้นส าหรับใช้ก่อสร้างปลายศตวรรษที่ 17 ตัวแบบ หมายถึง วัตถุ ซ่ึงใช้
แสดงรูปแบบที่ไม่ใช่วัตถุในความเป็นจริง แต่เป็นการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ส่วน
ใหญ่ต้องการตัวแบบเพ่ือจุดประสงค์ในการค านวณ ในขณะที่นักคณิตศาสตร์โดยทั่วไปใช้ตัวแบบปูนพลา
สเตอร์ หรือโลหะของพ้ืนผิว ตัวแบบของทฤษฎีตัวแบบปรากฏขึ้นครั้งแรกอย่างเป็นภาคนามธรรมของ
ประเภท (Kind) ของตัวแบบด้วยทฤษฎีรูปแทนการนิยามสมการของพ้ืนผิว กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ตัว
แบบ คือ สิ่งที่ต้องการเทียบแบบของวัตถุที่เป็นจริงในโลก แต่แสดงเป็นรูปแบบผ่านทางทฤษฎีมากกว่า
การท าส าเนาทางรูปธรรมด้วยมือ การสร้างตัวแบบ (Modeling) คือ การสร้างทฤษฎีมากกว่าการสร้าง
โครงสร้างจริงของวัตถุ 
 นักวิจัยมักมีความสับสนต่อสถานการณ์ครึ่งๆ กลางๆ เม่ือนักวิทยาศาสตร์บรรยายปรากฏการณ์
ในโลกด้วยสมการ ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equation) ด้วย
ฟังก์ชั่นยกก าลัง (Exponential Functions) จึงเกิดค าถามว่า ตัวแบบที่สร้างขึ้นนั้นมาจากทฤษฎีที่
ประกอบขึ้นด้วยสมการหรือเป็นตัวแบบฟังก์ชั่นยกก าลังของปรากฏการณ์ จากตัวอย่างนี้  จึงพบว่าทั้ง
ทฤษฎีหรือโครงสร้าง ล้วนแต่มีแก่นสารจากข้อมูลชุดเดียวกัน Patrick Suppes ได้สนับสนุนเรื่องนี้ว่า 
“แนวคิดของตัวแบบมีความหมายอย่างเดียวกันทั้งในคณิตศาสตร์และศาสตร์เชิงประจักษ์ ( Empirical 
Science)” (Suppes, 1975, p.12) นักปรัชญาทางศาสตร์หลายท่านได้สนับสนุนความคิดของกา รใช้ภาค
นามธรรมของตัวแบบ หรือตัวแบบทางทฤษฎีส าหรับการสร้างตัวแบบทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งตัวแบบ
เป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ภาษาศาสตร์ 

ศาสตร์ปริชาน (Cognitive Science) เป็นศาสตร์ที่มีความแตกต่างระหว่างตัวแบบและการสร้าง
ตัวแบบ ซ่ึงอาจจะน าไปสู่ความไม่เข้าใจได้ ค า ถามหลักของศาสตร์ปริชานมีว่า นักวิจัยจะทดแทน
ข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นในจิตใจของนักวิจัยได้อย่างไร ถ้านักปริชานต้องการสร้างตัวแบบที่เป็นรูป
แทนทางจิตใจ จะต้องสร้างให้เหมือนกับตัวแบบของปรากฏการณ์หรือไม่ โดยมีสมมติฐานส าคัญ ที่ว่าตาม
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ข้อเท็จจริงแล้วรูปแบบทางจิตใจของนักวิจัยมีความคิดที่ดีเป็นสามัญอยู่แล้ว ตามโครงสร้างทางทฤษฎีเซ็ท
อย่างธรรมดา สิ่งนี้สามารถน ามาสร้างตัวแบบทางสามัญส านึกทางทฤษฎีตัวแบบได้ด้วยในปี 1983 ได้มี
การตีพิมพ์ผลงานที่ทรงอิทธิพลต่อศาสตร์ปริชาน 2 เล่ม ใช้ชื่ออย่างเดียวกัน คือ Mental Models เล่ม
แรกบรรณาธิการโดย Dedre Gentner and Albert Stevens (1983, p. 8) เป็นเรื่องเก่ียวกับการขึ้น
รูปแบบแนวความคิด (conceptualization) ข้อเท็จจริงเบื้องต้นของรูปธรรมในรูปจัตุรัสของการสร้างตัว
แบบของปรากฏการณ์ในโลก เล่มที่สองนิพนธ์โดย Philip Johnson-Laird (1983, p. 10) เป็นเรื่อง
เก่ียวกับเหตุผลอย่างกว้างๆ และการท าให้เกิดความต้องตาต้องใจต่ออรรถศาสตร์ ( semantic) ของ
ทฤษฎีตัวแบบในสามัญส านึกของนักวิจัย นักวิจัยในแนว John-Laird มักเสนอวิธีการศึกษาเช่นนี้ใน
ทฤษฎีตัวแบบ และรวมเอาความเข้าใจเช่นนี้ในสามัญส านักบางอย่างที่มีต่อสิ่งที่ เรียกว่า “ทฤษฎีตัวแบบ” 

ภาพ (picture) และแผนภาพ (Diagram) ดูเหมือนจะมีต าแหน่งอยู่ระหว่างทฤษฎี และตัวแบบ
ในทางปฏิบัตินักทฤษฎีตัวแบบมักร่างภาพของโครงสร้างที่ต้องการก่อน แล้วใช้ภาพเหล่านี้ขบคิดเก่ียวกับ
โครงสร้างทีหลัง กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภาพไม่ได้ค านึงถึงลักษณะเด่นที่เป็นแก่นสารของโครงสร้างทาง
ทฤษฎีตัวแบบ ส่วนแผนภาพ มีการใช้เพ่ิมขึ้นอย่างมากในองค์ของงาน และดูเหมือนว่าแนวโน้มการใช้
ภาพ และแผนภาพในรูปแบบของภาพมากกว่ารูปแบบโครงสร้าง ยกตัวอย่าง Eric Hammer and 
Norman Danner (Allwein and Barwise, 1996, p. 9) ได้บรรยายทฤษฎีตัวแบบของแผนภาพ Venn 
(model theory of Venn Diagram) ว่าแผนภาพ Venn เป็นวากยสัมพันธ์ (Syntax) และทฤษฎีตัว
แบบเป็นการอธิบายทางทฤษฎีเซ็ทของความหมายของแผนภาพ Venn นอกจากนั้นนักทฤษฎีตัว
แบบอย่าง Yuri Gurevich ได้เสนอ Abstract State Machines (ASMs) ในวิธีการใช้ความคิดทางทฤษฎี
ตัวแบบส าหรับคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก Website ของ Rult Byrne ; E. Graedel, 
D. Berwanger and T. Ganzow ; Jim Hugqins. (พลศักด์ิ จิรไกรศิริ, 2556, หน้า 54) 

2.6.2 ควำมหมำยของตัวแบบ 
ตัวแบบ (Model) เป็นค าที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง หลากหลาย ความหมายทั่วไป หมายถึง 

วิธีการด าเนินงานที่เป็นต้นแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามพจนานุกรม Contemporary English ของ 
Longman ให้ความหมายไว้ ซ่ึงสรุปได้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. ตัวแบบ หมายถึง แบบจ าลองที่ย่อส่วนมาจากของจริง 
2. ตัวแบบ หมายถึง คนหรือสิ่งของที่สามารถน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินงาน 

เพ่ือให้บรรลุผล 
3. ตัวแบบ หมายถึง แบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ BMW รุ่น 316i หรือ 

รถยนต์ Mercedes Benz รุ่น E200 
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กู๊ด (Good, 1973, p. 80) ได้ให้ความหมายของตัวแบบ (Model) ไว้ดังนี้ 
1. ตัวแบบ  หมายถึง  แบบของผลผลิตอย่างหนึ่งที่สามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

หรือผลิตขึ้นในรูปแบบเดียวกัน 
2. ตัวแบบ หมายถึง ตัวอย่างที่สามารถน าไปท าตามหรือท าเลียนแบบ 
3. ตัวแบบ หมายถึง แบบแผนที่ใช้เป็นตัวแทนของสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เป็นแนวคิด

หรือหลักการที่ใช้เป็นหลักการ หรือแนวคิด 
4. ตัวแบบ หมายถึง ชุดของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบที่สามารถ

รวมตัวกันและเขียนเป็นหลักการ(Good V. Cater, Dictionary of Education (New York: McGraw-
Hill., 1973), 79.) 

ฮุสเซ็น และโพสเลย์เวทย์ (Husen and Postlethwaite, 1975, pp.137-138) กล่าวถึง ตัว
แบบว่ามีความหมายที่แตกต่างไปจากทฤษฎี โดยตัวแบบยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์หรือยังไม่สรุปว่า
เป็นข้อเท็จจริง (Fact) ตัวแบบเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเนื่องกันของ
องค์ประกอบอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เพ่ือที่จะมาใช้ประโยชน์ 
(T. Husen and N.T. Postlethwaite, The international encyclopedia of education,2nded. 
(New York : McGraw-Hill., 1975), pp. 137-138) 

อุทุมพร จามรมาน (2541, หน้า 22-26) กล่าวว่า ตัวแบบ คือ โครงสร้างของความเก่ียวข้อง
ระหว่างหน่วยต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ซ่ึงมีหลายตัวแปร หรือมากกว่า 1 ตัวแปร ซ่ึงตัวแปรดังกล่าวมี
ความเก่ียวข้องเชิงสัมพันธ์กัน (อุทุมพร จามรมาน, “โมเดล,” วารสารวิชาการ 1, 3 (มีนาคม 2541), หน้า 
22-26.) 

Willer (1967, p.15) ได้ให้ความหมายของตัวแบบว่า เป็นการสร้างมโนทัศน์เก่ียวกับชุดของ
ปรากฏการณ์ โดยอาศัยหลักการของระบบรูปนัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความกระจ่างชัดของ
นิยามความสัมพันธ์และประพจน์ที่เก่ียวข้อง เป็นรูปแบบที่มีความเที่ยงตรง ซ่ึงจะพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไป 
นักคณิตศาสตร์ถือว่าตัวแบบทางคณิตศาสตร์เป็นทฤษฎี เพราะถือว่าการพิสูจน์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
สิ่งที่ได้เป็นกฎหรือทฤษฎี เนื่องจากการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ที่จัดว่าเป็นการจ าลองสิ่งที่ มีอยู่ ใน
โลกแห่งความเป็นจริง ให้เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปนามธรรม และใช้กฎทางคณิตศาสตร์หา
ค าตอบของตัวแบบ เพ่ือน าผลกลับไปประยุกต์ใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง 

สรุปได้ว่า ตัวแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ หรือ
ตัวแปรต่างๆ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหา ท าให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น หรือ

แบบจ าลองที่ได้ย่อขนาดให้เล็กลง  
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2.6.3 ลักษณะของตัวแบบ 
 ตัวแบบเป็นรูปแทนต่างๆ ทั้งรูปธรรม นามธรรม และรูปภาพ ตัวแบบจึงเป็นรูปสมมติ เพ่ือใช้
ประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะในการสื่อสารระหว่างผู้สร้างสรรค์ตัวแบบกับผู้มองดูหรือผู้ ศึกษาตัว
แบบนั้น ในทางทฤษฎีตัวแบบ ผู้สร้างสรรค์ตัวแบบต้องสร้างให้ใกล้เคียงปรากฏการณ์ที่เป็นความจริงที่สุด 
ซ่ึงจะท าให้ผู้ดูหรือผู้ศึกษาภายหลังสามารถเข้าใจได้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ การสร้ างสรรค์
ตัวแบบจึงมีความแตกต่างกันระหว่างตัวแบบรูปธรรม ตัวแบบนามธรรม และตัวแบบรูปภาพ แต่ไม่ว่าจะ
มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างไร ตัวแบบมีคุณลักษณะที่แท้จริงดังนี้ 

1. ตัวแบบไม่จ ำเป็นต้องมีควำมสมบูรณ์ เพราะตัวแบบเป็นเพียงรูปแทนเท่านั้น ไม่มีตัว
แบบใดที่สามารถรวมเอาทุกตัวแปรหรือทุกปัจจัยของโลกแห่งความเป็นจริงได้ ถ้าตัวแบบท าเช่นนั้นได้ ตัว
แบบก็ไม่เป็นตัวแบบอีกต่อไป เพ่ือที่จะสร้างตัวแบบ นักวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องเริ่มจากการสร้างข้อ
สันนิษฐาน (Assumption) เก่ียวกับโครงสร้างแก่นสารและความสัมพันธ์ของวัตถุหรือของปรากฏการณ์
ในโลกแห่งความเป็นจริงก่อน ข้อสันนิษฐานเหล่านี้จะบ่งบอกว่าอะไรเป็นสิ่งจ าเป็นหรือสิ่งส าคัญที่ใช้
อธิบายปรากฏการณ์ (Phenomena) 

2. ตัวแบบอำจจะเปล่ียนแปลงได้หรือจัดท ำแบบสัมพันธ์กับส่ิงอ่ืนได้ เพ่ือการใช้ประโยชน์
จึงเป็นการที่ง่ายกว่า ถ้าจะจัดการกับตัวแบบมากกว่าจัดการกับโลกแห่งความเป็นจริง นักวิทยาศาสตร์
หรือนักเทคนิคจึงเปลี่ยนแปลงตัวแบบและสังเกตผลท่ีเกิดขึ้น มากกว่าที่จะท าการปฏิบัติให้เหมือนกับโลก
แห่งความเป็นจริง ไม่ว่าใครที่ท าอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลท่ีว่าเป็นการง่ายกว่าหรือสะดวกมากกว่าหรือผล
อาจไม่เป็นที่ต้องการก็ได้ 

3.ตัวแบบสำมำรถจัดล ำ ดับกำรเ กิดก่อนหลัง ไ ด้หรื อ จัดล ำ ดับควำมส ำ คัญแห่ง
ควำมสัมพันธ์ได้ ตัวแบบที่สร้างขึ้นในทางสังคมศาสตร์ มักมีลักษณะของการจัดล าดับการเกิดก่อนหลัง 
เป็นต้นว่า ตัวแบบขององค์การตามแนวความคิดของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่น าเสนอ
ลักษณะองค์การแบบแนวต้ัง (Vertical Organization) เป็นต้น 

4. ตัวแบบสำมำรถบ่งบอกปริมำณควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรได้ ตัวแบบโดยทั่วไปเป็น
ตัวแบบที่มีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในปรากฏการณ์หนึ่งๆ เนื่องจากความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวแปรในปรากฏการณ์เป็นความสัมพันธ์เชิงสมการ เม่ือค านวณหาความสัมพันธ์แล้ว จะมี
ปริมาณของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซ่ึงแสดงเป็นหน่วยตัวเลข(พลศักด์ิ จิรไกรศิริ, 2556)  

ส าหรับงานวิจัยหัวข้อ ตัวแบบการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มี
ประสิทธิผล: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ มุ่งน าเสนอตัวแบบตามแนวคิดของ 
กู๊ด (Good, 1973, p. 80) และ อุทุมพร จามรมาร (2541, หน้า. 5) โดยน าเสนอทั้งในรูปของตัวแบบตาม
ปรากฏการณ์ ที่เป็นความสัมพันธ์เชิงสมการ ซ่ึงได้จากการค านวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และ
ตัวแบบอันเป็นชุดตัวแปรที่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบที่สามารถรวมตัวกัน แล้ว



73 
 

เขียนเป็นหลักการตามที่ผู้วิจัยพยายามวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ จากการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น การบริหาร งานของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIV กับตัวแปรตามประสิทธิผลการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ฯDV  ในลักษณะที่ 4 
อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์เชิงสมการ 
 
2.7ผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาตัวแบบการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล : กรณีศึกษากลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อค้นพบจากผลงานวิจัยที่ เก่ียวข้องดังมี
รายละเอียดตามตารางที่ 2.12 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 2.12  ผลงำนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

 

1.กาญจนา บุญยัง 
 (2547) ประสิทธิผล 
 การบริหารงานของ 
 องค์กรใมหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม่ 

นโยบายIV1 
ยุทธศาสตร์IV2 
การปฏิบัติตาม 
นโยบายIV3 
การติดตามก ากับIV4 

การบรรลุเป้าหมายDV1 

การท างานตามแผนDV3

การได้รับประโยชน์สูงสุด
DV4  

พบว่า การบริหารงานของคณะแพทย์ศาสตร์ 
มีประสิทธิผลระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะด้าน
การบริหารงานองค์กรโดยบริหารงานใน
รูปแบบคณะ กรรม กา ร ท า ใ ห้ เกิดกา ร
กระจายอ านาจ การบริหารจัดการเกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน องค์กรมีหลักการ
อยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการโดยการบริหารมีนโยบำย
IV1ยุทธศำสตร์IV2ชัดเจนมีกำรท ำงำนตำม
แผ น DV3 ก ำร ติ ด ต ำม ก ำ กั บ IV4 ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาวะผู้น าของ
ผู้บ ริห า ร  ท า ใ ห้ ก า รท า ง านป ระ ส บ
ความส าเร็จบรรลุเป้ำหมำยDV1 ท่ีวางไ ว้ ซ่ึง
เป็นภารกิจท่ีส าคัญขององค์กร รวมท้ังมี
ความ สัม พัน ธ์ กับประ สิท ธิผล ใ นกา ร
บริหาร ง านของ คณะ พยาบาลศาสต ร์ 
สามารถสร้างผลิตภาพการบริหาร กา ร
ปรับตัว การพัฒนา ท าให้ผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมนโยบำยIV3เกิดประโยชน์แก่คณะ  DV4 
บุคลากรและนักศึกษา มีความพึงพอใจ และ
ได้รับประโยชน์สูงสุด ผลงานมีประสิทธิผล
ระดับมากท่ีสุด 

 



74 
 

ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับ 

กำรยอมรับ 

 

2. ธิดารัตน์ไข่แก้ว 
(2550) ประสิทธิผล 
การด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านชุมชน (SM) 
: ศึกษาเฉพาะกรณี 
เทศบาลนคร
เชียงราย 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

นโยบายIV1 
การประเมินผลIV5 

การบรรลุเป้าหมายIV1  
การปฏิบัติตาม 
ระเบียบDV2 
การท างานตามแผน
DV3

 

พบว่า ประสิทธิผลการบริหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้าน ชุมชน (SML) มีการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิผลใน
ระดับสูง และระดับปานกลาง โดย
การบริหารที่มีประสิทธิผลใน
ระดับสูง คือ ด้านการอ านวยการ 
อันเป็นการบริหารจัดการให้มีกำร
ท ำงำนตำมแผนDV3และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทั้งกำรติดตำม
ประเมินผลIV5 กับด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
     ส าหรับการบริหารจัดการที่เกิด
ประสิทธิผลระดับปานกลาง คือ 
ความชัดเจนของนโยบาย กำรบรรลุ
เป้ำ   หมำยIV1กำรปฏิบัติตำม
ระเบียบDV2รวมทั้งพบว่า การ
บริหารงานตามโครงการมี
ความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลในการ
บริหารงาน ทั้งปัจจัยน าเข้า คือ 
นโยบำยIV1เป้าหมาย และแผนกับ
กระบวนการบริหาร คือ การท างาน
ตามนโยบาย กำรท ำงำนตำมแผน
DV3 และกำรปฏิบัติตำมระเบียบDV2 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับ 

กำรยอมรับ 

 

3. ปราณีฤทธิบุตร 
(2556) 
ประสิท ธิผลการ
ด า เ นินงานข อ ง
คณะกรรมการ 

พัฒนาสตรีจังหวัด
ในประเทศไทย 

นโยบายIV1 

ลักษณะบุคลากร 
การวางแผน 
การจัดหน่วยงาน 

การบรรลุเป้าหมายDV1 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริหารความสามารถใน
การปรับตัว 

การบริหารงานของคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีจังหวัดด้านนโยบำย IV1มี
ระดับการปฏิบัติในระดับมากและ
ประสิท ธิ ผ ลก ารด า เ นินง านข อ ง
คณะกรรมก ารพัฒ นาส ต รีระดั บ
จังหวัดโดยรวมมีระดับความส าเร็จ
ค่ อ นข้ า ง ม า ก ผ ล ก ารวิ เ ค ราะ ห์
ประสิท ธิ ผ ลก ารด า เ นินง านข อ ง
คณะก รรมการพัฒนาสตรีจั งหวั ด
เกี่ย วกั บกำร บรร ลุเป้ำ หมำย DV1

โดยรวมมีความส าเร็จค่อนข้างมาก
เมื่ อ แ ย ก พิ จ าร ณ า เป็ นร าย ข้ อ
ตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
อันดับแรกคือด้านการจัดหาและการ
จัดสรรทรัพยากรรองลงมาคือด้านการ
พัฒนาองค์กรตามล าดับ 

 

4. สิริพงษ์ปานจันทร์ 
 (2554)  
ประสิทธิผลในการ 
บริหารงานของ 
เทศบาลต าบลใน 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย IV1 
การประสานงาน 
การปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบ 
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การได้รับประโยชน์  
 สู ง สุ ด DVก า รพั ฒ น า
คว าม พึ ง พ อ ใ จข อ ง
นักศึกษาความชัดเจน
ของนโยบาย 

ทั้งประชาชนและพนักงานเทศบาลมี
ความเห็นตรงกันว่าการบริหารงาน
ขอ ง เทศบ าลต าบ ลก ารส่ง เ ส ริม
คุณภาพชีวิตมีประสิทธิผลมากที่สดุสา
หรับปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ
ภายในองค์การพบว่านโยบำยIV1 ของ
อ งค์ ก า รมี ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ต่ อ ก า ร
บริหารงานระดับมากโดยประสิทธิผล
ในการบริหารด้ านประสิทธิภาพที่
ค่า เ ฉ ลี่ย ต่ าที่สุ ด ส าห รับ ปัจ จัย ที่
สามารถท านายความเป็นไปได้ที่มี 

 



76 
 

ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

 

   ผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานให้
ไ ด้ รั บ ปร ะโ ยช น์ สู ง สุ ด DV4 ขอ ง
เทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐมจาก
การ วิเครา ะห์แบบถดถอยพหุคูณ
พบว่ามี 4 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น า ด้านทรัพยากรทางกา ร
บริ ห า ร ด้า น กา ร เ มืองแ ละด้า น
ผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งมอบปัจจัยการ
ผลิตแก่องค์การ 

 

 5. เพ็ญศรีวรบุตร 
(2553)  

การด าเนินงานของ  
 กลุ่มออมทรัพย์ 
เพ่ือการผลิต : 

กรณีศึกษาบ้านบัวเทิง 
 หมู่ที ่4 ต าบลท่าช้าง 
 อ าเภอสว่างวีระกาศ 
 จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 
 

 การปฏิบัติตาม 
 นโยบายIV3 
การอ านวยการ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
วัฒนธรรมองค์การ 

 การท างานตามแผน
DV2 

งบประมาณ 
ทรัพยากรการบริหาร
การจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากร 

คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์
และสมาชิกร่วมกันท ำงำนตำมแผน
DV3 ที่วางไว้โดยรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งประชาชน
รู้จักการประหยัดอดออมและมีความ
สามัคคีกันผลการด าเนินงานแสดงให้
เห็ น ถึงกำรปฏิ บัติตำมนโยบำย IV3

พบว่าสมาชิกมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อกลุ่มออมทรัพย์
มีควา มรั บผิดชอบ มีการประหยั ด
สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนได้
สามารถพัฒนาสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 
ประการและพัฒนาสั งคมด้วยกา ร
ปลู กฝั งหลั กปร ะชา ธิ ป ไตยควา ม
สามัคคีความเป็นผู้น าที่ดี 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

6. กานต์เกษมพันนา 
 (2550) ประสิทธิผล 
 ของการน าแผนพัฒนา 
ด้า นสุ ขภาพไปสู่ก า ร
ปฏิบัติของคณะกรรม 
ประสานงาน 

 สาธารณสุขระดับ 
 อ าเภอในเขตโซน 
จังหวัดขนแก่น 

 การปฏิบัติตาม 
 นโยบายIV3  
การติดตามก ากับIV4 

การบรรลุเป้าหมายDV1 

การท างานตามแผนDV3 
พบว่า การบริหารจัดการให้มีกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติIV3 อยู่ใน
ระดับมาก เช่นเดียวกับกำรบรรลุ
เป้ำหมำยDV1 ตามโครงการ และ 
กำรท ำงำนตำมแผนDV3 อยู่ใน
ระดับมากเช่นกันผู้ตอแบบสอบถาม
เสนอแนะให้มีการพัฒนาระบบกำร
ติดตำมก ำกับIV4 การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และระบบข้อมูลเพ่ือใช้
ในการวางแผน  

7. พงศ์สุรีย์ชาญตะบะ 
 (2551) ประสิทธิผล 
 การปฏิบัติงานของ 
 องค์การบริหารส่วน 
 ต าบลบางนาอ าเภอ 
 มหาราชจังหวัด 
 พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 

นโยบายIV1 

การปฏิบัติตาม 
นโยบายIV3  
การติดตามก ากับIV4 

การประเมินผลIV5  

 

การท างานตามแผนDV3 

ความสามารถในการ 
สร้างความพึงพอใจ 

 พบว่า การปฏิบัติงานขององค์การ
บริห ารส่ วนต าบลบา งนา มีกา ร
บริหาร จัดกา รที่มีป ระสิทธิผลใน
ระดับสูง ในเรื่อง นโยบาย และกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยIV3 รวม 6 ด้าน 
คือ การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ด้านบทบาทหน้าที่ที่
อบต.อาจต้องท า และอาจท าด้าน
การเมือง กา รบริห าร และ กำร
ติดตำมก ำกับIV4 

     ส าหรับปัจจัยที่ท าให้การบริหาร
จัดการมีประสิทธิผลในระดับสูง คือ 
กำรติดตำมประเมินผล IV5 และการ
เป็นผู้น า ในขณะที่ ด้านการวางแผน 
และการจัดองค์กรอยู่ในระดับปาน
กลาง 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

 

8. . สุดใจ กรองแก้ว 

(2553) ปัจจัยที่มีผล

ต่อความเข็มแข็งใน

การด าเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือกา ร

ผลิต จังหวัดบุรีรัมย์ 

 การปฏิบัติตาม 
ระเบียบDV2 

พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จ

ปร ะก อบ ด้ว ยปั จ จั ยภ า ย ใน แล ะ

ภายนอก โดยปัจจัยภา ยในที่ส า คัญ

ปัจจัยหนึ่ง คือ คณะกรรมการกลุ่มออม

ท รั พ ย์ เ พ่ื อ ก า ร ผ ลิ ต มี ค ว า ม รู้

ความสามารถเป็นอย่างดีในด้านการ

บริหารจัดการท าให้สมาชิกเกิดความ

เข้าใจ และ ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบDV2 

ต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นสิ่ง

ส าคัญที่มีผล ต่อควา มส า เร็ จในกา ร

บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ

ผลิต  

 

9 .  สุ วั ช ชั ย  ทิ พ ย์

จันทร์ (2540) การ

ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

คณะกร รมการกลุ่ ม

ออมทรัพย์ เพ่ือกา ร

ผ ลิ ต ดี เ ด่ น ร ะ ดั บ

จังหวัด ในพ้ืนที่ความ

รับผิดชอบของศูนย์

ช่วยเหลือทางวิชาการ

พัฒนาชุมชนเขตที่ 4 

 การท างานตามแผนDV3 พบ ว่ า  กา รบ ริ ห า รที่ ส า คั ญข อ ง

คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือกา รผลิตดี เด่นระดับจังหวัด คือ 

การวางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมาย

งา น กำรท ำ ง ำนตำมแผน DV3 กา ร

รายงานผลการด าเนินงาน และการ

พัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ ซ่ึงการท างานตามแผน 

เป็นขั้นตอนการท างานที่ส า คัญมากที่

จะท าให้งานมีความส าเร็จเกิดประสิทธิ

ตามวัตถุปร ะสงค์และเป้าหมายของ

กลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมม ติฐำนท่ีไ ด้รับกำร
ยอมรับ 

 

10. คณะกรรมาธิการ

เกษตรและสหกรณ์

วุฒิสภา (2540) แนว

ทางการพัฒนา

เกษตรกรรายย่อยใน

พื้นที่ชนบท 

 การบรรลุเป้าหมายDV1 พบว่ากิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิต ต าบลคล องเปีย ะ อ าเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมการพัฒนา

ตัวอย่าง ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต าบลคลอง

เปียะ สามารถด าเนินงานบรรลุเป้ำหมำย
DV1 ใ นก า รบ ริห า รจั ด ก า รทุ ก ด้ า น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนา 

“คน” ให้มีคุณธรรมตามหลักการของกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท าให้เกิดการรวม

พลั ง กั น น า ไ ป สู่ ก าร พัฒ นา ที่ ยั่ ง ยื น 

คณะกรรมการบริหารฯและสมาชิกกลุ่ม 

สามารถร่วมกันพัฒนา โดยใช้สติปัญญา 

และภูมิปัญญาของคนในชุมชน ผนึกก าลัง

กัน ร่วมมือร่วมใจกัน พัฒนาตนเอง จนท า

ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นรูปธรรม

น าไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน 

 

11. สุชาติ สุวรรณ 

และคณะ (2540) 

ประเมินความต้องการ

และสนับสนุน การ

ด าเนินงานกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต 

 การบรรลุเป้าหมายDV1 พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องการขอรับการ

สนับส นุนห ลายระดับ  โ ดย ระดั บมาก

ต้องการให้รัฐสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนการ

ทัศนะศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมให้

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ

เข้มแข็ง โดยมุ่งให้ บรรลุเป้ำหมำยDV1 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 
 

   ในการพัฒนาคนให้ประหยัดอดออม แล้ว
รวบรวมเป็นทุนส าหรับประกอบอาชีพ การ
พัฒนาคนให้ประหยัดอดออม แล้วรวบรวม
เ ป็ น ทุ น ส า ห รั บ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ต้องบริหาร
จัดการ และปลูกฝังให้สมาชิกยึดมั่นใ น
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัต ย์ 
เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกันและ
ไว้วางใจกันแล้วรวมพลังกันพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต พัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

 

12 .  ถ า ว ร  กุ ล โ ช ติ 

(2550) ประสิทธิผลการ

จั ด ร ะ บ บ แ ล ะ ก า ร

บ ริ ห าร จั ด ก า รข อ ง

คณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กรณีศึกษาอ าเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุรี 

 การปฏิบัติตาม 

ระเบียบDV2 

พบว่า  การ จัดระบบก ารบริหารจัดการ

ก อ งทุ นส่ ว นให ญ่ไ ม่ มี ปัญ ห าใ นก า ร

ด า เ นิ นง าน เ น่ื อ ง ยึ ด ถื อ ป ฏิบั ติ ต ำ ม   

ร ะ เ บี ย บ DV2 โ ด ย แ ต่ ล ะ ก อ ง ทุ น  มี

คณะกรรมการบริหารกองทุนตามระเบียบ

ของกองทุน ท าให้การด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองเกิดประสิทธิผล การ

ส่งใช้เงินตู้ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งเป็นรายปี ส่วน

ใหญ่พบว่า ไม่พบปัญหา หากสามารถท าให้

สมาชิกกองทุนปฏิบัติตามระเบียบ 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 
 

13. นวพร แสงหนุ่ ม 
(2554) ประสิทธิผลใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
องค์การบริ หาร ส่วน
ต า บ ล ใ น จั ง ห วั ด
เชียงใหม่ 

 การบรรลุเป้าหมายDV1 พบว่า  ปัจ จัยที่ มีป ระสิ ทธิ ผล ต่อกา ร
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นความสามารถใน
กา รบริ ห า ร งา น  ซ่ึ งพบว่ า สา มา รถ
ด าเนิน กา รให้ บรรลุ เป้ำหมำย DV1 ไ ด้
อย่างมีประสิทธิผล นั่นคือ ประสิทธิผล
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต า บล ในจั งหวั ด เชี ย ง ให ม่อยู่ เ กณฑ์
ระดับสูง 

 

1 4 .  สุ ค นธ์  ชู ทิ พ ย์ 

(2545) การวิจัยและ

พัฒนาเชิงปฏิบัติกา ร

แบบ มีส่ วน ร่ วมเ พ่ือ

เสริมสร้าง การบริหาร

จั ดกา รที่ ดี ของกลุ่ ม

ออมทรัพย์ เ พ่ือกา ร

ผลิต : กรณีกลุ่มออม

ทรัพย์ เ พ่ือกา รผลิ ต

บ้านสหพันธ์อ่างทอง 

หมู่ที่ 8 ต าบลหนอง

บัว อ าเภอพัฒนานิคม 

จังหวัดลพบุรี 

 การปฏิบัติตาม 

ระเบียบDV2 

พบว่า ผลการพัฒนาการบริหารจัดการ

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านสหพันธ์

อ่างทอง คือสามารถปรับปรุงระเบียบ

กลุ่ มฯ  ให้ปฏิบั ติไ ด้จ ริง  จั ดฝึ กอบรม

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และจัด

ประชุมกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิก

มีการปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ มีกา ร

จัดท า เป้ าหมายและแผนปฏิบั ติกา ร

ประจ าปี โดยผลการด าเนินงานประสบ

ควา มส า เร็ จ เพรา ะการปฏิ บัติตา ม

ระเบียบกลุ่มที่ มีการปรับปรุงให้เป็นที่

ยอมรับของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

15. จิราภรณ์ สุนทร
พง ษ์ภั ทร  (2 54 8 ) 
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
ความส าเร็จของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือกา ร
ผลิ ต : กร ณี ศึกษา
กลุ่ ม ออ มทรั พย์ ฯ 
บ้ า น ข อ น ข ว้ า ง 
จังหวัดปราจีนบุรี 

การติดตามก ากับ
IV4การประเมินผล
IV5 

การบรรลุเป้าหมาย
DV1 

พบว่ า  ปั จ จั ย ส า คัญที่ ท า ให้ กลุ่ ม
ปร ะสบความส า เร็จ ท า งาน บรร ลุ
เป้ำหมำย DV1 คือ  คุณลั กษณะผู้น า
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต สามารถบริหารจัดการ 
และติดตำมก ำกับ IV4 งานของกลุ่ ม
ออมทรัพย์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้ง
การร่วมท างานกับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วม
ให้ ค า แนะ น า  ปรึ กษ า  ร่ วมกำ ร
ประเมินผลIV5 อย่างสม่ าเสมอ ท าให้
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีความสัมพัน ธ์กับประสิทธิ ผลกา ร
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต 

16. ประยุทธ สัง ข
รัตน์ (25 49)  กา ร
จั ด ก า ร ก ลุ่ ม อ อ ม
ทรัพย์เพ่ือการผลิ ต
ในภาคเหนือ 

การติดตามก ากับ
IV4 

 พบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 
มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานให้
บรรลุผลส าเร็จ มีกำรติดตำมก ำกับ IV4 
ในเรื่องการเงินของกลุ่ม การจัดท า
บัญชี เอกสารการเงิน การน าเงินฝาก
ธนา คา ร  กา รต ร วจบัญชี  โ ดย มี
คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือให้
งานการเงินและบัญชีของกลุ่ม ซ่ึงเป็น
งา นส าคัญที่ จะต้องตร วจสอบให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ด าเนินกำรติดตำม
ก ำกับ IV4การด าเนินงานให้สามารถ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานของกลุ่ม
ร่ วมไป กับ กิจ กร รมอ่ืนๆ ในกา ร
ด าเนินงาน ส าหรับการตรวจสอบ 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 
   กระบวนการปฏิบัติงานนั้น พบว่า มี

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชน โดยเฉพา ะ
พัฒนากรมาร่วมประชุม และติดตาม
ให้ค าแนะน า ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มโดยกลุ่มสามารถ
ราย งานผลการด าเนิ นงา น ไ ด้ทั น
ก า หน ดกา รด า เนิ น ง า นป ระส บ
ความส าเร็จ สามารถสร้างความม่ันใจ
ให้แก่กลุ่มเพ่ือก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
ม่ันคง 

1 7 .  ธี ร ะ ชน  สุ ข
ประเสริฐ  ( 25 50 ) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือกา ร
ผลิ ต  ก ร ณี ศึก ษ า
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
ก า ร ผ ลิ ต ใ น เ ข ต
เทศบาลต าบลลาน
กระบือ อ าเภอลาน
ก ร ะ บื อ  จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร 

การประเมินผลIV5 การได้รับประโยชน์
สูงสุดDV4 

พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัย
ทา ง ด้า นกา รบริ ห า ร เ งินทุ น และ
ทรัพยากร ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน 
บุญชี  กา ร ฝาก เ งิน  และรา ย งา น
สถานะทา งกา ร เงินของกลุ่ มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต รวมทั้งการมีแหล่ง
เงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้ เพ่ือเป็น
สวัสดิการของกลุ่ม ท าให้กลุ่มได้รับ
ประโยชน์DV4 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 
18. ธนาชัย สุขวณิช    
(2555)  การบริห าร
จั ด ก า ร ก ลุ่ ม อ อ ม
ทรัพย์เพื่ อการผลิ ต 
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ชุมช นในพื้ นที่ ภ าค
กลางของประเทศไทย 

 การท างานตามแผนDV3 
การได้ รับ ประโ ยช น์
สูงสุดDV4 

 พบว่า  การบริหารจัดการกลุ่ มออ ม
ทรัพย์เพื่อการผลิต มีการจัดโครงการ
หน่วยงานตามลักษณะของการจัดแบ่ง
งานตามหน้าที่ สามารถท างานร่วมกันได้ 
โดยอ านาจสูงสุดอยู่ที่ประธานกลุ่มฯ มี
กำรท ำงำนตำมแผนDV3 โดยวางแผนจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต รวมทั้งให้สมาชิกได้รับประโยชน์
สูงสุดDV4 ในการพัฒนาตนเอง เกิดภาวะ
ผู้น าที่ท าประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิก 
และชุมชนด้วยความรักความสามัคคีกัน 

19. ศิริชัย  
พิพัฒน์รัตนกุล 
(2549) ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
งบประมาณ : ศึกษา
กรณีส านัก
งบประมาณ 

นโยบาย IV1          
การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย IV3 

การประเมินผลIV5 

การท างานตามแผนDV3 
 

พบ ว่ า  ก ารบ ริห ารง านข อ งส า นั ก
งบ ป ระมาณ  มี ปั จ จัย ที่ สั มพั นธ์ กั บ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งเป็นตัวแทน
จาก 12 กระทรวงๆ ละ 17 คน และ
ท าง านในลัก ษณะคณะท าง าน โด ย
ถือเอาความสามารถในการบริหารงาน
องค์การของส านักงบประมาณ อันเป็น
สมรรถนะโดยรวบขององค์การ ซึ่งพบว่า 
เป็นการด าเนินงานที่ มีประสิทธิผล มี
ความสามารถบริหารงานให้ผ่านเกณฑ์
การวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบำยIV1กำรปฏิบัติตำมนโยบำย
IV3 กำรปฏิบัติงำนตำมแผนDV3 และกำร
ประเมินผลIV5 ที่มีประสิทธิภาพ 
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

20. ศิริมนัส อินต๊ะ
แ ก้ ว  ( 2 5 5 1 ) 
ปร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง
ส า นั ก ห อ ส มุ ด 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
เชียงใหม่ 

นโยบายIV1 การบรรลุเป้าหมาย
DV1 

การได้รับประโยชน์
สูงสุดDV4 

พบว่า ประสิทธิผลการบริหารงาน อยู่
ในระดับมาก ทั้งทางด้านการบริหาร
จัดการความพึงพอใจด้านนโยบำย IV1 
ด้านการบริหารข้อมูล นโยบายด้าน
ผู้ปฏิบั ติงาน  และด้านการปรับลด
ก าลังคนภาครัฐ ท าให้บุคลากรต้อง
พัฒนาตนเองให้ผ่านการประเมิน ซ่ึง
สา มา รถบริ ห า ร จั ดกา ร ไ ด้ บรร ลุ
เป้ำหมำย DV1 และเ กิดประโยช น์
สูงสุดDV4 แก่องค์กร อันเป็นสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานของ
ส า นั ก ง า น ห อ ส มุ ด  ที่ แ ส ด ง ถึ ง
ประสิทธิผลที่ เกิ ดจา กการบริ หา ร
จัดการที่ประสบความส าเร็จ 

21. Jane F. 
Hansberry (2005, 
p. 132) AN 
exploration of 
Collaboration 
and 
organizational 
effectiveness in 
Denver County 
Human Service 
Organization. 

ก ร ะ บ ว น ก า ร
บริหารจัดการIV1-5 
 

การบรรลุเป้าหมาย
DV1 
ผลการบริหารจัดการ
DV3 

พบว่ า  ปั จ จั ยที่ ส่ งผล กร ะทบ ต่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  คื อ 
กระบวนกำรบริหำรจัด    กำร IV1-5

ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น DV3 ข อ ง
คณะกรรมการ และบริหารจัดกา ร
คว า ม เป ลี่ ย นแ ปล ง  โด ยปั จ จั ย
กร ะบวนกา รบริ หา รจั ดการ  และ
ปั จ จั ย ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการ มีผลน้อยกว่าผลการ
บริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง  
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ตำรำงท่ี 2.12 (ต่อ) 

ผลงำนวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม 
ข้อค้นพบหรือสมมติฐำนท่ีได้รับกำร

ยอมรับ 

   นั่นคือ องค์การขนาดเล็กจะมีแนวโน้ม
ที่ เ กิ ดควา มร่ วมมือที่ จ ะส่ งผล ต่อ
ประสิ ทธิ ผลขององ ค์การมา กกว่ า
องค์การขนาดใหญ่ผลการศึกษาวิจัย
ยังพบว่ า  ในช่ ว ง 5  ปี  ที่ ผ่ า นมา
องค์การ ไม่แสวงหาผลก า ไร มีกา ร
สร้ า ง ค ว า ม ร่ วม มื อ กั น ม า ก ขึ้ น 
เนื่องจากความต้องกา รที่จะบรร ลุ
เป้ำหมำยDV1 ในการด าเนินงาน 

22. Suzanne 
Verral Colyer 
(1993, p. 98) A 
Study of 
organizational 
effectiveness in 
local 
government 
recreation 
services in 
Western 
Australia  

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ระเบียบDV2 

พบว่า  กา รพัฒนาแนวคิดเก่ี ยวกับ
ประสิทธิผลองค์การของส านักจัดหา
งานในออสเตรเลีย พบว่า ส านักงาน
จัดหางานออสเตรเลียตะวันตก มีการ
ปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตำมระเบียบ
DV2 ของหน่วยงานและเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ท าให้งานประสบความส าเร็จ 
ข้ อ แ ต ก ต่ า ง มี เ พี ย ง ส ภ า พ ท า ง
ภูมิศาสตร์ ความพร้อม ข้อจ ากัดทาง
ทรัพยากร และวัฒนธรรมองค์กา ร 
เท่านั้น 

 
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องสามารถสรุปตัวแปรต้นและตัวแปรตามได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวแปรต้นที่เหมือนกับกลุ่มตัวแปรต้นของผู้วิจัยได้แก่นโยบาย IV1การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 

การประเมินผลIV5  
กลุ่มตัวแปรต้นที่ไม่เหมือนกับกลุ่มตัวแปรต้นของผู้วิจัยได้แก่การบริการสาธารณะด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการบริการสาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีการบริการสาธารณะด้านภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นลักษณะองค์การลักษณะสภาพแวดล้อมการท างานลักษณะบุคลากรการวางแผนการจัดจ าหน่าย
งานการประสานงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องการ 

อ านวยการการมีส่วนร่วมของประชาชนวัฒนธรรมองค์การโครงสร้างองค์การกระบวนการ
เทคโนโลยีทรัพยากรการบริหารสมรรถนะทางการบริหาร 

กลุ่มตัวแปรตามที่เหมือนกับกลุ่มตัวแปรตามของผู้วิจัยได้แก่การท าให้บ รรลุเป้าหมายDV1การ
ท างานตามแผนDV3 การปฏิบัติงานตามระเบียบDV2และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4  

กลุ่มตัวแปรตามที่ไม่เหมือนกันกลุ่มตัวแปรตามของผู้วิจัยได้แก่ประสิทธิภาพปัจจัยแวดล้อม
ทางการบริหารภาย ในองค์การทรัพยา กรทางการบริหารเทคโนโลยีองค์การ โครงสร้างองค์กา ร
ความสามารถในการผลิตประสิทธิภาพการบริหารความสามารถในการปรับตัวการพัฒนาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาความชัดเจนของนโยบายงบประมาณทรัพยากรการบริหารการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
กระบวนการภายในผลลัพธ์การด าเนินการการพัฒนาองค์การความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ  

 
2.8 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการศึกษาพัฒนาการแนวคิดประสิทธิผลการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นกรอบแนวคิดหลักส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่มจากการศึกษา
พัฒนาการแนวคิดการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVซ่ึงผู้วิจัยได้พิจารณาจากกราฟที่  1 
พัฒนาการของแนวคิดการบริหารงานองค์การต้ังแต่ช่วงศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(The Scientific Method) ของเฟดเดอริคเทเลอร์  (Federic Taylor) ซ่ึงสาระส าคัญในการบริหาร
องค์การเน้นที่เทคนิค (Technique) ไม่ใช่ภาวะผู้น า  (Leadership) รวมทั้งแนวคิดทางการบริหารที่
ส าคัญคือหลักในการบริหารจัดการของ  Fayol (Faryol’s Principles of Management) อันเป็นหลัก
ทางการบริหารที่ยังคงใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยการวางแผน  (Planning) 
การจัดองค์การ  (Organizing) การสั่งการ  (Command) การประสานงาน  (Co-ordination) และการ
ควบคุม (Controlling) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแนวคิดที่น่าสนใจต่อมาต้ังแต่ช่วงปีค .ศ. 1967 – 1994 
ซ่ึงเข้าสู่ยุคการบริหารที่ใช้ยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์  (The Era of Management by Strategy and 
Objective) เปลี่ยนแปลงไปจากยุคแรกๆที่เน้นการบริหารที่ มีหลักการ  (Principle) สู่การบริหารที่เน้น
วัตถุประสงค์ (Objective)มุ่งความส าเร็จของงานนอกเป้าหมาย (Gold) ภายใต้นโยบายที่ก าหนดไว้โดย
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การใช้ยุทธศาสตร์ต่างๆให้บรรลุตามนโยบายด้วยความม่ันใจใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารเช่นเงินวัสดุสิ่งของวิธีการปฏิบัติเป็นอุปกรณ์การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
จนกระทั่งเข้าสู่ยุคที่ 3 ที่เน้นการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  (The Era of Quality Management) 
นับต้ังแต่ค.ศ. 1995 จนถึงปัจจุบันอันเป็นแนวคิดที่ ต่อเนื่องมาจากยุคการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อ
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ยทุธศาสตร์และวัตถุประสงค์มีการน าเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการวิจัยและพัฒนาให้
มีความทันสมัยยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรการบริหารงานของคณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตซ่ึงผู้วิจัยเลือกศึกษาเป็นตัวแปรหลักในการวิจัยประกอบด้วย  5 ตัวแปรได้แก่นโยบาย IV1

ยุทธศาสตร์IV2การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับIV4การประเมินผลIV5  
ส าหรับการศึกษาพัฒนาการของแนวคิดประสิทธิผลการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิตซ่ึงเป็นตัวแปรตามจากกราฟที่ 2 เป็นพัฒนาการของแนวคิดประสิทธิผลต้ังแต่ยุคการ
บรรลุเป้าประสงค์ (ค.ศ.1964 – 1984) ซ่ึงแนวคิดของนักวิชาการในยุคนี้มีความเห็นว่าประสิทธิผลของ
องค์การอยู่ที่ความสามารถที่ท าให้งานขององค์การประสบความส าเร็จสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผล
องค์การโดยการประเมินผลจากเป้าหมายองค์การและประเมินความสามารถองค์การจากการจัดสรร
ทรัพยากรให้แก่องค์การในยุคที่  2 ยุคบรรลุผลส าเร็จตามแผน  (ค.ศ.1985- ค.ศ.1999) มีแนวคิดว่า
ประสิทธิผลขององค์การเป็นการปฏิบัติงานที่องค์การมุ่งให้บรรลุผลส าเร็จหรือท างานให้ประสบ
ความส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ซ่ึงคล้ายกับนักวิชาการในยุคที่ 1 ต่อมาในยุคที่ 3 (ค.ศ.1999- ปัจจุบัน ) 
แนวคิดนักวิชาการยุคนี้ยังคงให้ความส าคัญกับความส าเร็จตามเป้าหมายองค์การโดยจะต้อ งค านึกถึง
ความอยู่รอด (Survival) ด้วยนักวิชาการยุคปัจจุบันค านึงถึงความพึงพอใจและความอยู่รอดไว้หลายท่าน
เช่น Nahavendi and Malekzoden (1999, p. 352) กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์การว่าเป็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่วางไว้  4 ประการได้แก่คุณภาพของงานความถึงพอใจของ
ผู้รับบริการนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิมและความพึงพอใจของบุคลากรที่ท างานตามระเบียบขององค์การและคิด
ทางบวกประสิทธิผลขององค์การยุคนี้จึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของบุคคลกลุ่มและองค์การ
ซ่ึงทุกคนจะค านึงถึงความอยู่รอดทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มรวมทั้ง ระดับองค์การจึงต้องปฏิบัติตาม
นโยบายตามระเบียบและวางแผนการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุดดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับตัวแบบการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่มีประสิทธิผลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิจัยปัจจัยแวดล้อมทางการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตศึกษาระดับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามเพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างตัวแบบการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีประสิทธิผลจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการศึกษาพัฒนาการของ
แนวคิดการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์และประสิทธิผล
การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
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DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV1 นโยบำย 

IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 

IV1.1.1 ช่วยเหลือตนเอง 
IV1.1.2 ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
IV1.1.3 ประหยัด 
IV1.1.4 เก็บออม 
IV1.1.5 รู้จักวางแผนใช้จ่าย 
IV1.1.6 ท างานแบบมีส่วนร่วม 

IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพ 
และสวัสดิการ 

IV1.2.1 ทุนส าหรับประกอบ 
อาชีพในครัวเรือน 
IV1.2.2 การระดมทุนในชุมชน 
เพ่ือประกอบธุรกิจ 
IV1.2.3 ทุนส าหรับกิจกรรม 
เครือข่าย 
IV1.2.4 ทุนสวัสดิการครอบครัว 
IV1.2.5 ทุนการศึกษาเด็กและ 
เยาวชนในชุมชน 
IV1.2.6 ทุนพัฒนาหมู่บ้านต าบล 

 
 

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
DV1.1 การพัฒนาคน 
DV1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ 
DV1.1.2 มีความเสียสละ 
DV1.1.3 มีความรับผิดชอบ 
ตนเอง/เพ่ือนสมาชิก 
DV1.1.4 มีความเห็นอกเห็นใจ 
DV1.1.5 มีความไว้วางใจกัน 
DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
DV 1.2.1 การระดมเงินออม 
DV 1.2.2 ส่งเสริมแหล่งเงินทุน 
DV1.3 การพัฒนาสังคม 
DV1.3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
DV1.3.2 การปลูกฝังวิถี 
ประชาธิปไตย 
DV1.3.3 การสร้างความสามัคคี 
DV1.3.4 การช่วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน 

DV1.3.5 ส่งเสริมความเป็นธรรม 
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IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง

ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
V2.1.1 ส่งเสริมระบบสร้างเสริม 

         สุขภาพกลุ่มออมทรัพย ์
IV2.1.2 ส่งเสริมการดาเนิน 
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 
IV2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 
IV2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
         ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย ์

IV2.2 การส่งเสริมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สู่ธรรมาภิบาล 

IV2.2.1 พัฒนาบัญชีด้วยระบบ 
 อิเลคทรอนิกส์กลุ่มออม 
ทรัพย์ให้โปร่งใส 
IV2.2.2 พัฒนากระบวนการสร้าง 
          ค่านิยมพื้นฐานคุณธรรม 
          5 ประการจากกองทุน 
ชุมชน 

IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ขอกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
IV2.3.1 ส่งเสริมการออมและวินัย

ในการใช้จ่ายเงิน 
IV2.3.2 ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

ในการพัฒนาอาชีพ เป็ น
สวัสดิการในการแก้หน้ีนอก
ระบบ 

 

DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของ

คณะกรรมการ 
DV2.1.1 การให้ความส าคัญกับ

ระเบียบกลุ่ม 
DV2.1.2 ท าบัญชีรับจ่ายเงิน 
DV2.1.3 ท าทะเบียนเอกสาร 
DV2.1.4 บริหารงานตามระเบียบ 
DV2.1.5 พิจารณาเงินกู้สมาชิก 
DV2.1.6 ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานกลุ่ม 
DV2.1.7 เสริมสร้างความเข้าใจ 
            หลักการของกลุ่ม 

DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของ
สมาชิก 
DV2.2.1 ฝากสัจจะสะสมตาม 
           ความสมัครใจ 
DV2.2.2 ฝากสัจจะตาม 
ก าหนดเวลา 
DV2.2.3 ฝากสัจจะอย่างต่อเน่ือง 
DV2.2.4 ช าระเงินกู้ตามก าหนด 
DV2.2.5 ร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่าง 

            สม่ าเสมอ 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV3 กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 

IV3.1 การออกแบบแผนงานให้ 
สอดคล้องกับผลที่ต้องการ 

IV3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
IV3.1.2 ก าหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 
IV3.1.3 ก าหนดต้นทุนและ 
ระยะเวลาตามแผน 

IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
IV3.2.1 จัดโครงสร้างการ 
ปฏิบัติงาน 
IV3.2.2 การเลือกคณะกรรมการ 
           กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
IV3.2.3 การจัดการงบประมาณ 
           และทรัพยากร 
IV3.2.4 การก าหนดวิธีปฏิบัติ 

IV3.3 ควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
IV3.3.1 ก าหนดตารางเวลาการ

ปฏิบัติ 
IV3.3.2 ก ากับ 
IV3.3.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน 

 

 

 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
DV3.1 แผนการปฏิบัติงาน 
ประจ าเดือน 
DV3.1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 
DV3.1.2 การฝากสัจจะ 
DV3.1.3 การรายงานผลการ 

ด าเนินงาน 
ประจ าเดือน 

DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
DV3.2.1 การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 
DV3.2.2 การรายงานผลการ 

     ด าเนินงานประจ าปี 
DV3.2.3 การจัดท าแผนการ 

     ด าเนินงานประจ าปี 
DV3.2.4 การจัดสัมมนา 
ประจ าปี 

 
 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
IV4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 

IV4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของ
กลุม่ออมทรัพย์ฯ 

IV4.1.2 การปฏิบัติตามแผน 
IV4.1.3 การประเมินผล 
IV4.1.4 การจัดท าหลักฐาน

การเงิน 
IV4.1.5 การจัดท าบัญช ี

IV4.2 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
IV4.2.1 การเข้าร่วมการประชุม    
          กลุ่มออมทรัพย์ของ 
พัฒนากร 
IV4.2.2 การรายงานผลการดา 
          เนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 
IV4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ 
IV4.3.2 การบรรลุผลส าเร็จตาม 
เป้าหมายในการด าเนิน 
งานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
DV4.1 การพ่ึงตนเอง 

DV4.1.1 สมาชิกมีความ 
รับผิดชอบ 
DV4.1.2 สมาชิกมีความอดทน 
DV4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่า 
ของเวลา 
DV4.1.4 สมาชิกมีความ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
DV4.2.1 สมาชิกมีความ 
           รับผิดชอบต่อกลุ่ม 
DV4.2.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ 
           ต่อเพ่ือนสมาชิก 
ด้วยกัน 

DV4.3 การควบคุมกันเอง 
DV4.3.1 ความต้ังใจปฏิบัติตน

ให้เป็นแบบอย่างที่ดี    
DV4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่

กลุ่ม 
DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

DV4.4.1 สมาชิกเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนประกอบอาชีพ 
DV4.4.2 สมาชิกเข้าถึง 
สวัสดิการของกลุ่ม 

 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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IV5 กำรประเมินผล 
IV5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน 

IV5.1.1 การได้มาของคณะกรรมการ 
IV5.1.2 บทบาท/ หน้าท่ีความ 
         รับผิดชอบของคณะกรรมการ 
IV5.1.3 การประชุม 
IV5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกับจ านวน 
         ราษฎรในหมู่บ้าน 
IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสม 
IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ 
IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะ 
         สะสมในแต่ละปี 
IV5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของ 
          คณะกรรมการกลุ่ม 
IV5.1.9 การปฏิบัติตามระเบีย 
ข้อบังคับ 
IV5.1.10 สถานท่ีท าการกลุ่มออม 
ทรัพย์ฯ 
IV5.1.11 แผนการด าเนินธุรกิจ /  
            หรือแผนการด าเนินงานของ 
กลุ่ม 
IV5.1.12 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
            ของสมาชิกในการ 
            ด าเนินกิจกรรมตาม 
 แผนธุรกิจ / แผนการ 
            ด าเนินงานของกลุ่ม 
IV5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชา 
ประจ าปี 
IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม 

 

 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
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IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน /  
ทรัพยากรกับกลุ่ม / องค์กร 
อ่ืน 

IV5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
IV5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐาน 
ทางการเงิน 
IV5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ- 
จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบ 
ดุล 
IV5.2.3 การฝากเงินกับสถาบัน

การเงิน 
IV5.2.4 การรายงานสถานะทางการ

เงิน 
IV5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและ 

หลักฐานการเงินต่างๆของ
กลุ่ม 

IV5.2.6 การน าเงินทุนไปลงทุน
ด าเนิน/ ขยายกิจกรรม 

IV5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม 

IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถของ 
องค์การ 

IV5.3.1 การเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/ ดูงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเงินทุน 

IV5.3.2 การแลกเปล่ียนแนวคิด 
 หลักการวิธีการด าเนินงาน 
          พัฒนาชุมชนกับองค์กร

ภายนอก 
IV5.3.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ/
เครือข่ายอ่ืนๆ 
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2.9 กำรต้ังสมมุติฐำนกำรวิจัย 

จากรายละเอียดการทบทวนวรรณกรรมในข้อ  5 และกรอบแนวคิดในการวิจัยผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรต้นการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตซ่ึงประกอบด้วยนโยบายIV1ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3การติดตามก ากับ IV4 และการ
ประเมินผลIV5และตัวแปรตามประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตประกอบด้วยการบรรลุ
เป้าหมายDV1การปฏิบัติตามระเบียบDV2การปฏิบัติตามแผนDV3 และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4ท าให้
สามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเพ่ือให้ตัวแปรต้นทุกตัวเข้าทดสอบกับตัว
แปรตามแต่ละตัวว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่รวมทั้งน าดัชนีของตัวแปรต้นเข้าทดสอบกับดัชนีตัวแปร
ตามแต่ละตัว 

 
 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV5.3.4 การจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาความรู้ในการประกอบ 
IV5.3.5 จัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ 
และวิสาหกิจชุมชน 

IV5.3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม 

IV5.3.7 เป็นแกนน าในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลด้าน
แก้ไขปัญหาความยากจน 

IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและ 
ชุมชน 

IV5.4.1 การจัดสรรก าไรของกลุ่ม 
IV5.4.2 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก

และชุมชน 
IV5.4.3 ความท่ัวถึงของการจัด

สวัสดิการ 
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1. สมมติฐำนรวม 
สมมติฐานรวมการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในด้าน

นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับ IV4 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDV ในด้านการบรรลุเป้าหมายDV1 การ
ปฏิบัติตามระเบียบDV2การปฏิบัติตามแผนDV3และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4จึงได้ก าหนดสมมติฐานรวม
ตามตัวแบบที่ 2.1 ดังนี้ 
ตัวแบบ 2.1 กำรต้ังสมมติฐำนรวมระหว่ำงตัวแปรท่ี 1-5 และตัวแปรตำมท่ี 1-4  
 

 

 

 

 

 
 
 
จากนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับตัวแปรตามประสิทธิผลในการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ว่ามีผลต่อกันอย่างไรซ่ึงในการก าหนดสมมติฐานในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังตัวแปรตาม DV1-4 เป็นหลักแล้วน า
ตัวแปรต้น IV1-5 เข้าทดสอบตัวแปรตามแต่ละตัวท าให้ได้สมมติฐานย่อยตามตัวแปรตาม  4 สมมติฐาน
โดยสมมติฐาน 1-4 มีรายละเอียดดังนี้ 

2. สมมติฐำนท่ี 1  
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ IVในด้านนโยบาย IV1ยุทธศาสตร์ IV2     

การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับIV4 และการประเมินผลIV5มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต DV ในด้านการบรรลุนโยบายDV1 ซ่ึง
ประกอบด้วย การพัฒนาคนDV1.1  การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 และการพัฒนาสังคมDV1.3 จึงได้ก าหนด
สมมติฐานที่ 2 ตามตัวแบบที่ 2.2 ดังนี้ 

 
 
 
 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร ์
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

DV1 การบรรลุเป้าหมาย 
DV2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
DV3 การท างานตามแผน 
DV4 การได้รับประโยชน์สูงสุด 
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ตัวแบบ 2.2  สมมติฐำนกำรวิจัยระหว่ำงตัวแปรต้น ( IV1 – IV5) และตัวแปรตำมท่ี 1 (DV1) 

 

 

 

 

 
 
 

3. สมมติฐำนท่ี 2  
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้านนโยบาย IV1ยุทธศาสตร์

IV2การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับIV4และการประเมินผลIV5มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDV ในด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ซ่ึง
ประกอบด้วย การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ DV2.1 และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก
DV2.2  จึงก าหนดสมมติฐานที่ 3 ตามตัวแบบ 2.3 ดังนี้ 

 

ตัวแบบ 2.3 สมมติฐำนกำรวิจัยระหว่ำงตัวแปรต้น (IV1 – IV5) และตัวแปรตำมท่ี 2 (DV2) 

 

 

 

 

4. สมมติฐำนท่ี 3  
 
4.สมมติฐำนท่ี 3 
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้านนโยบาย IV1ยุทธศาสตร์

IV2การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับIV4และการประเมินผลIV5  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDV  ในด้านการท างานตามแผนDV3 ซ่ึง

DV ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

 

 

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
 

DV1.1 การพัฒนาคน 
DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

DV1.3 การพัฒนาสังคม 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 
IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร ์
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

 

 

DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
 

DV2.1 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
คณะกรรมการ 
DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 
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ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงานประจ าเดือนDV3.1  และแผนปฏิบัติประจ าปีDV3.2  จึงก าหนดสมมติฐานที่  3 
ตามตัวแบบ 2.4 ดังนี้ 

 
ตัวแบบ 2.4 สมมติฐำนกำรวิจัยระหว่ำงตัวแปรต้น (IV1 – IV5) และตัวแปรตำมท่ี 3 (DV3) 

 

 

 

 

 

 
 
5. สมมติฐำนท่ี 4  
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้านนโยบาย IV1ยุทธศาสตร์

IV2 การปฏิบัติตามนบายIV3การติดตามก ากับIV4และการประเมินผล IV5มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDV ในด้านการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ซ่ึง
ประกอบด้วย การพ่ึงตนเองDV4.1 ความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 การควบคุม       กันเองDV4.3 และมีแหล่ง
เงินทุนDV4.4  จึงก าหนดสมมติฐาน 4 ตามตัวแบบที่ 2.5 ดังนี้ 
 
ตัวแบบ 2.5 สมมติฐำนกำรวิจัยระหว่ำงตัวแปรต้น (IV1 – IV5) และตัวแปรตำมท่ี 4 (DV4) 
 

 

 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

 

 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
 

DV3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

 

IV กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

 IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

 

 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
DV4.3 การควบคุมกันเอง 
DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษากลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงผสานวิธี (Mixed - Method Research) 
ระหว่า งการ วิจั ยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research)  กับกา รวิ จัย เชิ งคุณภาพ ( Qualitative 
Research) ซ่ึงด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ในประเด็นต่างๆ  ดังจะได้กล่าวถึงเป็นขั้นตอน
ตามล าดับ ดังนี้ 

3.1แนวทางการวิจัย 
3.2 พ้ืนที่และประชากรในการศึกษา 
3.3 การนิยามตัวแปรด้วยดัชนี 
3.4 การนิยามปฏิบัติการดัชนีของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด 
3.5การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.6การรวบรวมข้อมูล 
3.7การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 แนวทำงกำรวิจัย 
การศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษากลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาเชิงวิจัยเชิงผสานวิธี ดังนี้ 
 3.1.1 แนวทำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 

การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการองค์การโดย ท าการจัดเก็บข้อมูลที่ มีความ
สอดคล้องกับสมมติฐานในทางบวก ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะช่วยตอบค าถามการวิจัยได้อย่าง
ชัดเจนแม่นย า รวมทั้งเป็นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นปฏิฐานนิยมเชิงสมมติฐาน ( Positive Hypothesis) 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างชัดเจน ท าให้มีความเป็นวัตถุวิสัย ( Objectivism) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์และได้ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในภาพรวมโดยท าการศึกษาค้นคว้า
ต าราเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวข้อง ที่ท าให้สามารถน าไปสู่การสร้างเครื่องมือทางการวิจัย(Research 
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Instrument) และพัฒนาให้มีความเหมาะสม ส าหรับน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนที่การศึกษา 
คือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท าการสัมภาษณ์ คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 287 กลุ่ม จ านวน 4,592 คน รวมทั้งด าเนินการศึกษา
เอกสาร การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่ ผลการด าเนินงาน งบดุลก าไร ขาดทุน 
รายงานการประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในระดับจังหวัด การก าหนดกรอบแนวคิดและควบคุม
ตัวแปร  (Variable Controlling) ในกา รศึกษา ใช้ กร ะบวนการควบคุมตัวแปร แบบใช้ ตัวแบบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เก่ียวข้องทุกตัว หากความถี่ของคะแนนที่ปรากฏ ชี้ให้เห็นว่าเป็นตัวแปรที่มี
ความหมายต่อการวิจัยสูงก็คงไว้ ส่วนคะแนนของตัวแปรใดที่ปรากฏว่ามีความถี่น้อยก็จะตัดออกไป ท า
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือทางวิชาการ ด าเนินการตามกระบวนการทดสอบความเที่ยงตรง โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เป็น
ผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย รวมทั้งยืนยันความเที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อม่ันด้วยสถิติและ
วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง รวมทั้งความสัมพันธ์ท่ีเชื่อได้ 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์โดยมีเป้าหมายที่การค้นพบปัญหาและสาเหตุ 
(Problems and Causes) ซ่ึงได้ก าหนดปัญหาไว้อย่างชัดเจนว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จะต้องมีความสัมพันธ์กัน ที่สามารถ
แสวงหาข้อความทั่วไปเชิงสมมติฐาน (Hypothetical Generalization) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานที่สอดคล้องกับการต้ังสมมติฐานการวิจัย ท าให้สามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย จากข้อมูลซ่ึงจัดเก็บรวบรวมในภาคสนาม และน าตัวเลขที่ได้มาท าการวิเคราะห์
ด้วยสถิติ เพ่ือตอบสมมติฐานที่ต้ังขึ้น อันเป็นการศึกษาโดยวิธีการใช้เหตุผล ไปสู่การแสวงหาค าตอบ เพ่ือ
หาข้อยุติในลักษณะความเป็นวัตถุวิสัย มีการทดสอบสมมติฐานอย่างถูกต้องตามหลักสถิติ รวมทั้ง
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง น ามาสนับสนุนข้อค้นพบของสมมติฐานเพ่ือการ
พิสูจน์ และให้ได้ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผลของจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 3.1.2แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (QualitativeResearch) 

การศึกษาเชิงคุณภาพ ตามหัวข้อการวิจัยครั้งนี้  เป็นการก าหนดข้อสันนิษฐานเชิงพลวัตร 
(Dynamic) ที่มุ่งให้ค้นพบปรากฏการณ์ทางสังคม โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ประกอบกับความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัย ที่ได้รับผิดชอบปฏิบัติงานเก่ียวกับ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มากว่า 25 ปี ในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สามารถน ามา
ก าหนดเป็นปัญหาของการวิจัย มีการศึกษาค้นคว้า และอธิบายเชิงปรากฏการณ์เพ่ือเกิดมุมมองใน
ภาพรวมจากการศึกษาจากปรากฏการณ์ มาพรรณนาเป็นมุมมองภาพรวมที่เป็นสากล โดยเน้นการค้นหา
สาเหตุ กับความสัมพันธ์เชิงเหตุผล เก่ียวกับเหตุการณ์ต่างๆ ค่านิยม แนวคิดตามสถานการณ์และความ
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เป็นจริงที่เกิดขึ้น ให้ได้ข้อค้นพบว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ซ่ึงเป็นวิธีค้นหาความจริงจาก
เหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องที่ศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงมุ่งศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล 
ต้องท าการวิเคราะห์สภาวะบริบทของการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้วยความเข้าใจ
อย่างลึกซ้ึง เน้นการศึกษาโลกทัศน์เชิงมนุษยวิทยา แนวความคิดของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตและประสิทธิผล
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เน้นการอภิปรายผลการศึกษาที่ใช้แนวทางคุณภาพจากข้อมูลเ ชิงลึก ที่
ได้รับจากคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 8 แห่ง ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ โดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ใช้วิธีส่ง
แบบสัมภาษณ์ตามโครงสร้างและพิจารณาเพ่ิมข้อคิดเห็นอ่ืนๆ ซ่ึงประมวล มาจากข้อมูลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์จากแบบสอบถาม เน้นการค้นหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และพยายามเข้าใจองค์ประกอบของ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กับประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต ในมุมมองของคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประสบผลส าเร็จ ว่าเป็นอย่างไร ลักษณะการสรุป
ข้อมูลมีความเป็นอุปนัย (Inductive) ยึดความจริงส่วนย่อยที่ค้นพบจากการศึกษา ไปสู่ความจริงส่วนใหญ่ 
และน ามาสรุป เพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีให้ได้มาซ่ึงตัวแบบการบริหาร จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตที่มีประสิทธิผลต่อไป 
 
3.2 พ้ืนท่ีและประชำกรกำรวิจัย 

1. พ้ืนท่ีเป้ำหมำย การศึกษาครั้งนี้ ใช้การเก็บข้อมูลจากคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต ในพ้ืนที่ 9 อ าเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ประชำกรกำรวิจัย การศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 287 กลุ่ม รวม 4,592 คน และประธานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวม 8 โรงเรียนใน 4 ภาค ของประเทศไทย 

3.2.1 กลุ่มประชำกรกำรวิจัย 
3.2.1.1 กลุ่มประชำกรกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ประชากรที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 287 กลุ่ม จ านวน 
4,592 คน มีรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี  3.1จ ำนวนประชำกรท่ีเป็นคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ี อ ำเภอ จ ำนวนกลุ่ม 
จ ำนวนคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

เมืองอุตรดิตถ์ 
ลับแล 
ท่ำปลำ 
น้ ำปำด 
ฟำกท่ำ 
บ้ำนโคก 
ตรอน 
ทองแสนขัน 
พิชัย 

49 
34 
28 
49 
10 
8 
28 
24 
57 

784 
544 
448 
784 
160 
128 
448 
384 
912 

รวม 287 4,592 

 

กลุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัย ได้ก าหนดให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่เป็นตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด จ านวน 287 กลุ่ม โดยก าหนดขั้นตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
 1)หาจ านวนตัวอย่างของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็น
ประชากรทั้งหมด โดยค านวณจากสูตรการค านวณ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ประชากรมีจ านวน
จ ากัดที่นับได้ (Finite Population) ที่ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างไว้ 5 % (Taro 

Yamane, 1973, p. 189) ใช้สูตร 

 

   
 

       
 

 
โดยที่ n  คือ จ านวนตัวอย่างที่ต้องการ 
 N  คือ จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 e  คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 เม่ือไ ด้ค าน วณจา กสู ตร กา รค าน วณกลุ่ มตัวอย่า งแล้ว  ท าให้ไ ด้จ าน วน ตัวอย่ างที่ เป็ น 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 368 คนดังนี้ 
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 2) หลังจากได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เพ่ือหา
จ านวนตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในแต่ละอ าเภอ ก าหนดขนาดตัวอย่าง
ตามสัดส่วนของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตแต่ละอ าเภอ โดยใช้สูตร 
 

   
      

 
 

 

โดยที่   n1 คือ จ านวนตัวอย่าง 

Ni  คือ จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ 

N  คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 

n  คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

(Yamane, Taro (1973, p. 189), Statistics an Introduction Analysis (2nded), New York: 
Harper + Row) 
 เม่ือได้ค านวณตามสูตรข้างต้นแล้ว ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

อ าเภอ ตามตารางที่ 3.2 
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ตำรำงท่ี  3.2จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต แต่ละอ ำเภอ 

ท่ี อ ำเภอ 
จ ำนวนคณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

1 เมืองอุตรดิตถ์ 784 63 

2 ลับแล 544 43 
3 ท่าปลา 448 36 

4 น้ าปาด 784 63 
5 ฟากท่า 160 13 

6 บ้านโคก 128 10 

7 ตรอน 448 36 
8 ทองแสนขัน 384 31 

9 พิชัย 912 73 

รวม 4,592 368 
  

 จากการค านวณโดยใช้สูตร ก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วน ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ เป็นจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นตัวแทนของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจ านวน 368 คน ตามตารางที่ 3.2  
แต่เนื่องจากผู้วิจัยในฐานะที่เคยรับราชการอยู่ในกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มาต้ังแ ต่ พ.ศ. 
2521 จนเกษียณอายุราชการ เคยด ารงต าแหน่งต่างๆ ในกรมการพัฒนาชุมชน ต้ังแต่นักพัฒนาชุมชน 
(พัฒนากร) นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และ
ส านักงานพัฒนาชุมชนเขต อันเป็นราชการส่วนกลาง มีประสบการณ์ในการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต ติดตามนิเทศงาน และตรวจสอบผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นจ านวนมากกว่า 
200 กลุ่มฯ พิจารณาเห็นว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีหน้าที่และบทบาทมากในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ คือ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และเลขานุการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต ซ่ึงทั้งสองต าแหน่งดังกล่าวนี้เป็นกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ใน
คณะกรรมการอ านวยการ ดังนั้นด้วยประสบการณ์ตรง รวมทั้งความรู้  ความช านาญในกิจการด้านกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ได้จากการปฏิบัติราชการในต าแหน่งที่ มีหน้าที่โดยตรง จึงประสงค์ที่จะเลือก
กลุ่ มตัวอย่า งที่ เหมา ะสมที่ สุดตา มหั วข้ อวิ จัย  เ พ่ือ ให้ ได้กลุ่ มตัวอย่า งที่ เป็ นตัวแทนที่ดี  ( Good 
representation) และมีขนาดใหญ่พอ (Largesamples) จึงเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ยึดทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Non probability sampling)ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ่ึงค านึงถึง
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ( Research problems) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการวิจัย โดยเลือกประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทั้งจังหวัด
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อุตรดิตถ์ จ านวน 287 กลุ่มฯ ๆ ละ 1 คน รวม 287 คน และเลขานุการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง อ าเภอละ 10 คน ยกเว้นอ าเภอบ้านโคก ซ่ึงมีเพียง 8 คน (8 กลุ่มฯ) จ านวน 88 
คน รวม 375 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีจ านวนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดตามสัดส่วนประชากร (368 
คน) รายละเอียดตามตารางที่ 3.3 
 
ตำรำงท่ี 3.3 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเลือกโดยวิธีกำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive sampling) 

ท่ี อ ำเภอ จ ำนวนกลุ่มฯ 
ต ำแหน่งของกลุ่มตัวอย่ำง 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง ประธำนกลุ่มฯ 

เลขำนุกำร
กลุ่มฯ 

1 เมืองอุตรดิตถ์ 49 49 10 59 

2 ลับแล 34 34 10 44 

3 ท่ำปลำ 28 28 10 38 
4 น้ ำปำด 49 49 10 59 

5 ฟำกท่ำ 10 10 10 20 
6 บ้ำนโคก 8 8 8 16 

7 ตรอน 28 28 10 38 

8 ทองแสนขัน 24 24 10 34 
9 พิชัย 57 57 10 67 

รวม 287 287 88 375 
 

 จากตารางที่ 3.3 จ านวนกลุ่มตัวอย่างเจาะจงเลือกจากประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มละ 1 คน เป็นจ านวน 287 คน รวมกับเลขานุการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 88 
คน รวม 375 คน  

3.2.1.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)ผู้วิจัยเป็นผู้เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยส่ง
แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างถึงประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต รวม 8 โรงเรียน ใน 4 ภาคของประเทศ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จัดต้ังขึ้นตาม
นโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตทุกกลุ่ม ให้มีความเจริญก้าวหน้า พิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่
มีผลการบริหารจัดการดีเด่น มีผลการด าเนินงานดีเด่นในแต่ละภาคของประเทศ ซ่ึงมีกิจกรรมครบถ้วน 
ทั้งกิจกรรมเครือข่ายและกิจกรรมสวัสดิการ โดยท าการคัดเลือกจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทั่ว
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ประเทศรวมทั้งสิ้น 35,891 กลุ่มฯ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตแต่ละภาค รวมทั้งเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
และสถานที่ศึ กษาดูงานส าหรับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่ ก าลังพัฒนาให้มีกิจ การเข้มแข็ ง 
ประกอบด้วย 

ภำคเหนือ 
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านปัญจะพัฒนาหมู่ที่ 11 ต าบล แม่สาว  อ าเภอ 

แม่อาย  จังหวัด เชียงใหม่ 
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสระยายชีหมู่ที่ 6 ต าบล เนินบ่อ  อ าเภอ สาม

ง่าม  จังหวัด พิจิตร 
ภำคอีสำน 

3. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านขามหมู่ที่ 2 ต าบล บ้านขาม  อ าเภอ จัตุรัส  
จังหวัดชัยภูมิ 

4. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านโจดหมู่ที่ 16 ต าบล เจ้าท่า  อ าเภอ กมลาไสย  
จังหวัด กาฬสินธุ์ 

ภำคกลำง 
5. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตหนองผักนากหมู่ที่ 5 ต าบล หนองผักนาก  อ าเภอ 

สามชุก  จังหวัด สุพรรณบุรี 
6. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านขอนขว้างหมู่ที่ 10 ต าบล ดงขี้ เหล็ก  อ าเภอ 

เมือง  จังหวัด ปราจีนบุรี  
ภำคใต้ 

7. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านดอนคาหมู่ที่ 2 ต าบล ทอนหงส์  อ าเภอ พรหม
คีรี   จังหวัด นครศรีธรรมราช  

8. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 10 ต าบล หนองตาแต้ม  
อ าเภอ ปราณบุรี   จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
 โดยสรุป ให้ชัดเจนตามตารางที่ 3.4 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.4 พ้ืนท่ีและประชำกรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ท่ี กลุ่มตัวอย่ำง 
รำยละเอียดพ้ืนท่ีกำรวิจัย 

หมู่ท่ี ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ภำค 

1 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
บ้านปัญจะพัฒนา 

11 แม่สาย แม่อาย เชียงใหม่ เหนือ 

2 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
บ้านสระยายชี 

6 เนินปอ สามง่าม พิจิตร เหนือ 

3 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
บ้านขาม 

2 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ อีสาน 

4 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
บ้านโจด 

16 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ อีสาน 

5 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
บ้านหนองผักนาก 

5 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี กลาง 

6 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
บ้านขอนขว้าง 

10 ดงข้ีเหล็ก เมือง ปราจีนบุรี กลาง 

7 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
บ้านดอนคา 

2 ทอนหงส์ พรหมคีรี 
นครศรี 

ธรรมราช 
ใต้ 

8 
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
บ้านหนองมะค่า 

10 หนองตาแต้ม ปราณบุรี 
ประจวบคีรี 

ขันธ์ 
ใต้ 

 

3.3 กำรนิยำมตัวแปรด้วยดัชนี 
การนิยามตัวแปรด้วยดัชนี เพ่ืออธิบายองค์ประกอบต่างๆ ทั้งตัวแปรต้น ซ่ึงเป็นสาเหตุของปัญหา 

และตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นปัญหาที่ต้องการศึกษา เป็นการนิยามตัวแปร ให้เห็นคุณลักษณะที่ส า คัญของตัว
แปร ในกรอบแนวคิดของการศึกษา ซ่ึงจะครอบคลุมดัชนีของตัวแปรทุกตัว 

กำรนิยำมตัวแปรตำมด้วยดัชนี 
เป็นการนิยามตัวแปรตาม ซ่ึงประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ การ

ท างานตามแผน และการได้รับประโยชน์สูงสุด ตามตารางที่  3.5  ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.5 กำรนิยำมตัวแปรตำมด้วยดัชนี 
ตัวแปรตำม นิยำมตัวแปรตำม  

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
     DV1.1 การพัฒนาคน 
     DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
     DV1.3 การพัฒนาสังคม 

การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ให้บร รลุตามเป้าหมายที่กรมกา ร
พัฒนาชุมชนก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและ
การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวม 3 ประการ 
ได้แก่ การพัฒนาคนDV1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 การ
พัฒนาสังคมDV1.3 

 

 DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
     DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบ 
              ของคณะกรรมการ 
     DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
ของสมาชิก 

การปฏิบัติตามระเบียบ หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
และสมาชิกกลุ่มร่วมกันก าหนดตามแนวทาง ระเบียบที่
กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด การปฏิบัติตามระเบียบของ
คณะกรรมการDV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก
DV2.2 

 DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
     DV 3.1 แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 
     DV 3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

 การท างานตามแผน หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือกา รผลิตให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงา น 
โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับตามกิจกรรมแผนการ
ปฏิบัติง านประจ า    เดือน DV3.1 แผนการปฏิ บัติงา น
ประจ าปีDV3.2 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
     DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
     DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็น 
เจ้าของ 
     DV4.3 การควบคุมกันเอง 
     DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

การได้รับประโยชน์สูงสุด หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตได้รับประโยชน์ อันมีผลมาจากการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้งในเรื่องการ
พ่ึงตนเองDV4.1 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 การ
ควบคุมกันเองDV4.3 การมีแหล่งเงินทุนDV4.4 

 
 

กำรนิยำมตัวแปรต้นด้วยดัชนี 
 เป็นการนิยามตัวแปรต้น ซ่ึงประกอบด้วย นโยบาย ยุทธศาสตร์ การบรรลุนโยบาย การติดตาม
ก ากับ และการประเมินผล ตามตารางที่3.6  ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  3.6 กำรนิยำมตัวแปรต้นด้วยดัชนี 
ตัวแปรต้น นิยำมตัวแปรต้น 

IV1 นโยบำย 
     IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการ 
             เรียนรู้ของประชาชนด้าน 
             เศรษฐกิจและสังคม 
     IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบ 
             อาชีพและสวัสดิการ 

นโยบาย หมายถึง นโยบายการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการ
ด าเนิน งานกลุ่ มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของกรมกา ร
พัฒนา ชุ มชนกระทร วงมหา ดไทย  โดย มุ่งส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม
IV1.1 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ IV1.2 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
     IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความ 
             เข้มแข็งของกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 
     IV2.2 การส่งเสริมกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 
             สู่ธรรมาภิบาล 
     IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ของกลุ่ มออมทรัพย์ ฯ  ตา ม
หลัก    ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน
ในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV2.1

การส่ง เสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรร มาภิบ าล IV2.2กา ร
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลัก
ธรรมาภิบาลIV2.3 

 
 

IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
     IV3.1 การออกแบบแผนงานให้ 
             สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 
     IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
     IV3.3 การควบคุมให้เป็นไปตาม 
แผน 

การบรรลุนโยบาย หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานส่งเสริม
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยการออกแบบแผนงานให้
สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ IV3.1 การน าแผนงานไปปฏิบัติ
IV3.2 การควบคุมให้เป็นไปตามแผนIV3.3 

IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
     IV4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 
     IV4.2 การตรวจสอบกระบวนการ 
ปฏิบัติ 
     IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 

การติดตามก ากับ หมายถึง การจัดระบบการส่งเสริม 
สนับสนุน การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้ง
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอและจังหวัด การก าหนดแบบ
การติดตาม IV4.1 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ IV4.2  
การเทียบวัดกับเป้าหมายIV4.3 
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ตำรำงท่ี  3.6(ต่อ) 
ตัวแปรต้น นิยำมตัวแปรต้น 

IV5 กำรประเมินผล 
     IV5.1 การจัดโครงสร้าง 
กระบวนการท างาน 
     IV5.2 การบริหารเงินทุนและ 
ทรัพยากร 
     IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถ 
            ขององค์การ 
     IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ 
            สมาชิกและชุมชน 

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์ เพ่ือการผลิตตา มแบบส าร วจข้ อมูลกา ร
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยด าเนินงานปี
ละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายนของทุกปี รวม 4 ด้าน ได้แก่ 
การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน IV5.1 การบริหาร
เงินทุนและทรัพยากรIV5.2 การพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์การIV5.3 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
IV5.4 
 

 
3.4 กำรนิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรด้วยตัวชี้วัด 
 เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากการนิยามตัวแปรด้วยดัชนี เพ่ือให้เห็นที่มาของตัวชี้วัดทุกตัว เพ่ือ
น าไปเป็นตัวชี้วัดตามมาตรวัดของดัชนี โดยดัชนีแต่ละตัว จะครอบคลุมตัวชี้วัดของดัชนีทุกตัวชี้วัด 

กำรนิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด 
 ตัวแปรตามจ านวน 4 ตัว จะมีดัชนีตัวชี้วัดประกอบ ดังนี้  1. การบรรลุเป้าหมาย มีดัชนี
ประกอบด้วย การพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 2. การปฏิบัติตามระเบียบ มีดัชนี
ประกอบด้วย การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 3. การ
ท างานตามแผน มีดัชนีประกอบด้วย การปฏิบัติงานประจ าเดือน การปฏิบัติงานประจ าปี 4. การได้รับ
ประโยชน์สูงสุด มีดัชนีประกอบด้วย การพ่ึงตนเอง การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การควบคุมตนเอง 
และการมีแหล่งเงินทุน ตามตารางที่   3.7  ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  3.7  นิยามปฏิบัติการดัชนีของตัวแปรตามด้วยตัวชี้วัด 

ดัชนีของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด  

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
      DV1.1 การพัฒนาคน 

DV1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ 
DV1.1.2 มีความเสียสละ 
DV1.1.3 มีความรับผิดชอบ 
DV1.1.4 มีความเห็นอกเห็นใจ 
DV1.1.5 มีความไว้วางใจกัน 

 1. การบรรลุเป้าหมาย หมายถึง การด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ให้บร รลุตามเป้าหมายที่กรมกา ร
พัฒนาชุมชนก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังและ
การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่ 

1.1 การพัฒนาคนDV1.1 หมายถึง การพัฒนาสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ให้ มีความซ่ือสัตย์ DV1.1.1มีความเสียสละ DV1.1.2มี
ความรับผิดชอบ DV1.1.3มีความเห็นอกเห็นใจ DV1.1.4และมี
ความไว้วางใจกัน DV1.1.5 

 

      DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
DV1.2.1 การระดมเงินออม 
DV1.2.2 ส่งเสริมแหล่งเงินทุน 

     1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 หมายถึง การพัฒนาให้
เกิด  การระดมเงินออม DV1.2.1และส่งเสริมแหล่งเงินทุน
DV1.2.2 

 

      DV1.3 การพัฒนาสังคม 

DV1.3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 

DV1.3.2 การปลูกฝังวิถี 

ประชาธิปไตย 

DV1.3.3 การสร้างความสามัคคี 

DV1.3.4 การช่วยเหลือซ่ึงกัน 

และกัน 

DV1.3.5 ส่งเสริมความเป็นธรรม 

    1.3 การพัฒนาสังคมDV1.3 หมายถึง การท าให้เกิด  การ

ปลูกฝังคุณธรรม DV1.3.1 การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย DV1.3.2

การสร้างความสามัคคี DV1.3.3การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

DV1.3.4และส่งเสริมความเป็นธรรม DV1.3.5 

 

 

DV2 กำรปฎิบัติตำมระเบียบ 

DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบ 

             ของคณะกรรมการ 

DV2.1.1 การให้ความส าเร็จกับ  

               ระเบียบกลุ่ม 

DV2.1.2 การท าบัญชีรับจ่ายเงิน 

 2.การปฏิบัติตามระเบียบ หมายถึง การปฏิบัติตามระเบียบ

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

และสมาชิกกลุ่มร่วมกันก าหนดตามแนวทางระเบียบที่กรม

พัฒนาชุมชนก าหนด ได้แก่ 

2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการDV2.1 

หมายถึงการด าเนินงานเก่ียวกับการให้ความส าคัญกับ

ระเบียบกลุ่มDV2.1.1 ท าบัญชีรับจ่ายเงินDV2.1.2 
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ตำรำงท่ี  3.7  (ต่อ)  
ดัชนีของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด 

DV2.1.3 การท าทะเบียน  
           เอกสาร 
DV2.1.4 บริหารงานตาม 
ระเบียบ 
DV2.1.5 พิจารณาเงินกู้สมาชิก 
DV2.1.6 ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานกลุ่ม 
DV2.1.7 เสริมสร้างความเข้าใจ 

                     หลักการของกลุ่ม 

ท าทะเบียนเอกสารDV2.1.3บริหารงานตามระเบียบ  DV2.1.4

พิจารณาเงินกู้สมาชิก  DV2.1.5ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
กลุ่ม DV2.1.6และเสริมสร้างความเข้าใจหลักการของกลุ่ม 

DV2.1.7 

DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
ของสมาชิก 
DV2.2.1 ฝากสัจจะสะสมตาม 
ความสมัครใจ 
DV2.2.2 ฝากสัจจะตาม 
ก าหนดเวลา 
DV2.2.3 ฝากสัจจะอย่าง 
ต่อเนื่อง 
DV2.2.4 ช าระเงินกู้ตาม 
ก าหนด 
 DV2.2.5 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
อย่างสม่ าเสมอ 

    2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 หมายถึง 
การปฏิบัติตนของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามระเบียบ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้แก่ฝากสัจจะสะสมตามความสมัครใจ  

DV2.2.1 ฝากสัจจะตามก าหนดเวลา DV2.2.2  ฝากสัจจะอย่าง
ต่อเนื่องDV2.2.3ช าระเงินกู้ตามก าหนด DV2.2.4และร่วม
กิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ DV2.2.5 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
      DV3.1 แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน 

DV3.1.1 การประชุม
คณะกรรมการ 
                    บริหารฯ 

DV3.1.2 การฝากสัจจะ 
 

3. การท างานตามแผน หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงา น 
โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับตามกิจกรรมได้แก่ 
    3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนDV3.1 หมายถึง 
แผนปฏิบัติงานประจ าเดือนที่สมาชิกกลุ่มฯ ปฏิบัติ ได้แก่
การประชุมคณะกรรมการบริหารฯDV3.1.1
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ตำรำงท่ี  3.7  (ต่อ)  
ดัชนีของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด 

DV3.1.3 การรายงานผลการ 
ด าเนินงานประจ าเดือน 

การฝากสัจจะ DV3.1.2และการรายงานผลการด าเนินงา
ประจ าเดือนDV3.1.3 

DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
             DV3.2.1 การประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 
             DV3.2.2 การรายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 
             DV3.2.3 การจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 
             DV3.2.4 การจัดสัมมนา
ประจ าปี 

    3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 หมายถึง 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สมาชิกกลุ่มฯ ปฏิบัติ ได้แก่การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี DV3.2.1การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี DV3.2.2การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี DV3.2.3 และการจัดสัมมนาประจ าปี DV3.2.4 
 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
      DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
      DV4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบ 
      DV4.1.2 สมาชิกมีความอดทน 
 DV4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของ 
เวลา 
DV4.1.4 สมาชิกมีความ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

4. การได้รับประโยชน์สูงสุด หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้รับประโยชน์ อันมีผลมาจาก
การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้แก่ 
4.1 การพ่ึงตนเองDV4.1 หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได้โดย
มีคุณลักษณะ ประกอบด้วย สมาชิกมีความรับผิดชอบ  

DV4.1.1สมาชิกมีความอดทน  DV4.1.2สมาชิกรู้จักคุณค่าของ
เวลา DV4.1.3และสมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ DV4.1.4 

DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
         DV4.2.1 สมาชิกมีความ 
รับผิดชอบต่อกลุ่ม 
         DV4.2.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ 
ต่อเพ่ือนสมาชิก 
ด้วยกัน 

    4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 หมายถึง
สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม DV4.2.1และสมาชิกมี
ความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกันDV4.2.2 
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ตำรำงท่ี  3.7  (ต่อ)  
ดัชนีของตัวแปรตำม นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรตำมด้วยตัวชี้วัด 

DV4.3 การควบคุมกันเอง 
    DV4.3.1 ความต้ังใจปฏิบัติตนให้ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 
    DV4.3.2 สมาชิกมีความเอา 
ใจใส่กลุ่ม 

4.3 การควบคุมกันเองDV4.3 หมายถึงความต้ังใจปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีDV4.3.1และสมาชิกมีความเอาใจใส่กลุ่ม 

DV4.3.2 

DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 
    DV4.4.1 สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
               ประกอบอาชีพ 
    DV4.4.2 สมาชิกเข้าถึงสวัสดิการ 
ของกลุ่ม 

4.4 การมีแหล่งเงินทุนDV4.4หมายถึงสมาชิกเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนประกอบอาชีพ DV4.4.1และสมาชิกเข้าถึงสวัสดิการ
ของกลุ่ม DV4.4.2 

 
กำรนิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

 ตามตัวแปรต้นจ านวน  5 ตัว จะมีดัชนีตัวชี้วัดประกอบ ดังนี้  1. นโยบาย มีดัชนีประกอบด้วย 
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและ
สวัสดิการ 2. ยุทธศาสตร์ มีดัชนีประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 3. การบรรลุนโยบาย มีดัชนี
ประกอบด้วย การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ การน าแผนไปปฏิบัติ การควบคุมให้
เป็นไปตามแผน 4. การติดตามก ากับ มีดัชนีประกอบด้วย การก าหนดแบบการติดตาม การตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติ การเทียบวัดกับเป้าหมาย 5. การประเมินผล มีดัชนีประกอบด้วย การจัดโครงสร้าง
กระบวนการท างาน การบริหารเงินทุนและทรัพยากร การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและการ
จัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน ตามตารางที่ 3.8 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี  3.8  นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

ดัชนีของตัวแปรต้น นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

IV1 นโยบำย 
     IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

IV1.1.1 ช่วยเหลือตนเอง 
IV1.1.2 ช่วยเหลือผู้อ่ืน 
IV1.1.3 ประหยัด 
IV1.1.4 อดออม 
IV1.1.5 รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 
IV1.1.6 ท างานแบบมีส่วนร่วม 

1. นโยบายIV1 หมายถึง นโยบายการปฏิบัติงาน ส่งเสริม
การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของกรมการ
พัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้แก่ 
1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้าน
เศรษฐกิจและสังคมIV1.1 หมายถึง การส่งเสริมให้
ประชาชนเกิดการเรียนรู้ในการ  ช่วยเหลือตนเองIV1.1.1 
ช่วยเหลือผู้อ่ืนIV1.1.2 ประหยัดIV1.1.3 อดออมIV1.1.4 รู้จัก
วางแผนการใช้จ่ายIV1.1.5 และท างานแบบมีส่วนร่วมIV1.1.6 

     IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบ 
อาชีพและสวัสดิการ 

IV1.2.1 ทุนส าหรับประกอบ 
อาชีพในครัวเรือน 
IV1.2.2 การระดมทุนในชุมชน 
เพ่ือประกอบธุรกิจ 
IV1.2.3 ทุนส าหรับกิจกรรม 
เครือข่าย 
IV1.2.4 ทุนสวสัดิการ 
ครอบครัว 
IV1.2.5 ทุนการศึกษาเด็ก 
และเยาวชน 

ในชุมชน 
IV1.2.6 ทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
ต าบล 

1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ IV1.2 

หมายถึง การส่งเสริมเงินทุนด้านต่างๆ ได้แก่ ทุนส าหรับ
ประกอบอาชีพในครัวเรือน IV1.2.1  การระดมทุนในชุมชน
เพ่ือประกอบธุรกิจ  IV1.2.2 ทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย 

IV1.2.3 ทุนสวัสดิการครอบครัว IV1.2.4 ทุนการศึกษาเด็กและ
เยาวชนใน ชุมชน  IV1.2.5 และทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 

IV1.2.6 
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ตำรำงท่ี  3.8(ต่อ) 

ดัชนีของตัวแปรต้น นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
     IV2.1 การพัฒนาศักยภาพ 
ความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 
IV2.1.1 ส่งเสริมระบบสร้างเสริม 
สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ 

IV2.1.2 ส่งเสริมการด าเนิน 
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 
IV2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายกลุ่ม 
ออมทรัพย์ 
IV2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

                  ผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม 
ออมทรัพย์ 

2. ยุทธศาสตร์ หมายถึง ยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนา
ชุมชนในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้แก่ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯIV2.1หมายถึง การสร้างความเข้มแข็งกองทุน
ชุมชนโดยการ ส่งเสริมระบบสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออม
ทรัพย์ IV2.1.1ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์  
IV2.1.2ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์  IV2.1.3

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์  
IV2.1.4 

 

IV2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สู่ธรรมาภิบาล 
IV2.2.1 พัฒนาบัญชีด้วยระบบ 
                 อิเลคทรอนิกส์กลุ่ม 
ออมทรัพย์ให้โปร่งใส 
IV2.2.2 พัฒนากระบวนการสร้าง 
ค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม  
5 ประการ 

2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ ฯ สู่ธรรมาภิบาล IV2.2

หมายถึง การส่งเสริมกองทุนชุมชนด้าน พัฒนาบัญชีด้วย
ระบบอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้โปร่งใส  IV2.2.1 
และพัฒนากระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม 5 
ประการ IV2.2.2 
 

IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของ 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
IV2.3.1 ส่งเสริมการออม และวินัย 
ในการใช้จ่ายเงิน 

2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ตามหลักธรรมา ภิบา ล IV2.3 หมา ยถึง การด าเนิ นกา ร  
ส่งเสริมการออม และวินัยในการใช้จ่ายเงิน  IV2.3.1 และ
ส่ง เสริ มกลุ่ มออมทรัพย์ฯ  ในการ พัฒนา อา ชีพเป็ น
สวัสดิการแก้หนี้นอกระบบ IV2.3.2 
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ตำรำงท่ี  3.8  (ต่อ)  
ดัชนีของตัวแปรต้น นิยำมปฏิบัติกำรดัชนีของตัวแปรต้นด้วยตัวชี้วัด 

     IV2.3.2 ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ  
               ในการพัฒนาอาชีพเป็น 
               สวัสดิการแก้หนี้ 
นอกระบบ 

 

IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
     IV3.1 การออกแบบแผนงานให้ 
สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 

IV3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
IV3.1.2 ก าหนดมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 
IV3.1.3 ก าหนดต้นทุนและ 
ระยะเวลาตามแผน 

3. การบรรลุนโยบาย หมายถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานส่งเสริม
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได้แก่ 
3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลที่ต้องการ
IV3.1หมายถึง การด าเนินการ ก าหนดวัตถุประสงค์  IV3.1.1 
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน IV3.1.2 และก าหนดต้นทุน
และระยะเวลาตามแผน IV3.1.3 

IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
IV3.2.1 จัดโครงสร้างการ 
ปฏิบัติงาน 
IV3.2.2 การเลือกคณะ 
กรรมการกลุ่ม 

                   ออมทรัพย์ฯ 
IV3.2.3 การจัดหางบประมาณ 
และทรัพยากร 
IV3.2.4 การก าหนดวิธีปฏิบัติ 

3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติIV3.2หมายถึง การด าเนินการ 
จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า รป ฏิ บั ติ ง า น  IV3.2.1 ก า ร เ ลื อ ก
คณะก ร รม กา รก ลุ่ มอ อมทรั พย์ ฯ IV3.2.2 กา ร จั ดห า
งบประมาณและทรัพยากร  IV3.2.3 และการก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติ IV3.2.4 

     IV3.3 การควบคุมให้เป็นไป 
ตามแผน 

IV3.3.1 ก าหนดตารางเวลา 
การปฏิบัติ 
IV3.3.2 ก ากับ 
IV3.3.3 ควบคุมการ 
ปฏิบัติงาน 

3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน IV3.3 หมายถึง ก าหนด
ตารางเวลาการปฏิบัติ IV3.3.1 ก ากับ IV3.3.2และ 
ควบคุมการปฏิบัติงาน IV3.3.3 
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IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
     IV4.1 การก าหนดแบบการ 
ติดตาม 

IV4.1.1 แผนการปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
IV4.1.2 การปฏิบัติตามแผน 
IV4.1.3 การประเมินผล 
IV4.1.4 การจัดท าหลักฐาน 
การเงิน 
IV4.1.5 การจัดท าบัญชี 

4. การติดตามก ากับ หมายถึง การจัดระบบการส่งเสริม  
สนับสนุน การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้ง
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนระดับอ าเภอและจังหวัด 
4.1 การก าหนดแบบการติดตามIV4.1 หมายถึง แบบการคิด
ตามทางด้าน แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV4.1.1 การปฏิบัติตามแผน IV4.1.2 การประเมินผล  IV4.1.3 การ
จัดท าหลักฐานการเงินIV4.1.4 และการจัดท าบัญชี IV4.1.5 

     IV4.2 การตรวจสอบกระบวนการ 
ปฏิบัติ 

IV4.2.1 การเข้าร่วมการ 
ประชุมกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ  
ของพัฒนาการ 
IV4.2.2 การรายงานผลการ 
          ด าเนินงานกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 

    4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ IV4.2หมายถึง 
การตรวจสอบทางด้าน การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ของพัฒนาการ  IV4.2.1 และการรายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.2.2 

     IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 
IV4.3.1 การบริหารจัดการ 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
IV4.3.2 การบรรลุผลส าเร็จ 
ในการด าเนินงานกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 

4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมายIV4.3 หมายถึง การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.3.1 และการบรรลุผลส าเร็จใน
การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.3.2 

IV5 การประเมินผล 
    IV5.1 การจัดโครงสร้าง  
           กระบวนการท างาน 

5. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามแบบส ารวจข้อมูลการ 
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยด าเนินงาน 
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IV5.1.1 การได้มาของ 
คณะกรรมการ 
IV5.1. บทบาท/หน้าที่ความ 
รับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 
IV5.1.3 การประชุม 
คณะกรรมการ 

IV5.1.4 สัดส่วนสมาชิก 
กับจ านวนราษฎร 
ในหมู่บ้าน 
IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสม 
IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ 
IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะ 
สะสมในแต่ละปี 
IV5.1.8 ระเบียบข้อบังคับ 
ของกลุ่ม 
IV5.1.9 การปฏิบัติตาม 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
IV5.1.10 สถานที่ท าการ 
กลุ่มออมทรัพย์ 
IV5.1.11 แผนการด าเนิน 
ธุรกิจ/หรือ 
แผนการด าเนินงาน 
ของกลุ่ม 
IV5.1.12 การมีส่วนร่วม 
ตัดสินใจของ               
            สมาชิกในการ 

ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายนของทุกปีได้แก่ 
5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  IV5.1 หมายถึง 
การด าเนินการเก่ียวกับการได้มาของคณะกรรมการ  IV5.1.1 
บทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  IV5.1.2 
การประชุมคณะกร รมกา ร  IV5.1.3  สัดส่ วนสมาชิกกับ
จ านวนราษฎรในหมู่บ้าน  IV5.1.4 การส่งเงินสัจจะสะสม 

IV5.1.5 การส่งคืนเงินกู้ IV5.1.6 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมใน
แต่ละปี IV5.1.7 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม  IV5.1.8 แผนการ
ด าเนินธุรกิจ/หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่ม  IV5.1.11 การ
มีส่วนร่วมตัดสินใจของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมตาม
แผนธุรกิจ/แผนการด าเนินงานกลุ่ม  IV5.1.12 การประชุม
ใหญ่สมัชชาประจ าปี IV5.1.13ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม  IV5.1.14 
และการเชื่อมโยงเงินทุน/ทรัพยากรกับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน  

IV5.1.15 
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ด าเนินกิจกรรมตาม 
แผนธุรกิจ/ 
            แผนด าเนินงานกลุ่ม 
IV5.1.13 การประชุมใหญ่ 
สมัชชาประจ าปี 
IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูล 
ของกลุ่ม 
IV5.1.15 การเชื่อมโยง 
เงินทุน/ทรัพยากร 
กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน 

 

IV5.2 การบริหารเงินทุนและ 
ทรัพยากร 

IV5.2.1 การจัดท าเอกสาร  
หลักฐานทางการเงิน 
IV5.2.2 การจัดท าบัญชีเงิน 
สด-รับจ่าย-งบก าไร- 
ขาดทุนและงบดุล 
IV5.2.3 การฝากเงินกับ 
สถาบันการเงิน 
IV5.2.4 การรายงานสถานะ 
ทางการเงิน 
IV5.2.5 การตรวจสอบบัญชี  
และหลักฐานการเงิน 
ต่างๆของกลุ่มฯ 
IV5.2.6 การน าเงินทุนไป 
ลงทนุ ด าเนิน/ขยาย 
กิจกรรม 
IV5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรม 
ของกลุ่มฯ 

    5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร IV5.2 หมายถึง การ
ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าเอกสาร หลักฐานทางการ 
เงิน IV5.2.1 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุน
และงบดุล IV5.2.2 การฝากเงินกับสถาบันการเงิน  IV5.2.3 การ
รายงานสถานะทางการเงิน  IV5.2.4 การตรวจสอบบัญชี 
และหลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่ม IV5.2.5 การน าเงินทุน
ไปลงทุนด าเนิน/ขยายกิจกรรม  IV5.2.6 และผลการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม IV5.2.7 
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     IV5.3 การพัฒนาขีด   
ความสามารถขององค์กร 

IV5.3.1 การเข้ารับการอบรม/ 
สัมมนา/ดูงาน  
เก่ียวกับการบริหาร 

                      จัดการเงินทุน 
IV5.3.2 การแลกเปลี่ยนแนวคิด

หลักการวิธีการ
ด าเนินงาน พัฒนาชุมชน 
กับองค์กรภายนอก 

IV5.3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ 
/เครือข่ายอ่ืนๆ 

IV5.3.4 การจัดอบรม ศึกษา 
ดูงานเพ่ือพัฒนา 
ความรู้ในการ 
ประกอบอาชีพ 
แก่สมาชิก 
IV5.3.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้าน 

การประกอบอาชีพ  
และวิสาหกิจชุมชน 

IV5.3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
เพ่ือประกอบ 
อาชีพเสริม 
IV5.3.7 เป็นแกนน าในการ 
ด าเนินงาน 

5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร IV5.3 หมายถึง 
การจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
การเข้ารับการอบรม/สัมมนา เก่ียวกับการบริหารจัดการ
เงินทุน IV5.3.1 การแลก เปลี่ยนแนวคิดหลักการวิธีกา ร
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน กับองค์กรภายนอก IV5.3.2 การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ /เครือข่าย
อ่ืนๆIV5.3.3 การจัดอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ใน
การประกอบอาชีพแก่สมาชิก IV5.3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน IV5.3.5 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม IV5.3.6 และ
เป็นแกนน าในการด าเนินงานตามนโนบายของรัฐบาลด้าน
แก้ไขปัญหาความยากจน IV5.3.7 
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ตามนโนบายของรัฐบาล 
ด้านแก้ไขปัญหาความ 
ยากจน 

 

    IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ 
สมาชิกและชุมชน 

IV5.4.1 การจัดสรรก าไร 
ของกลุ่ม 
IV5.4.2 การจัดสวัสดิการ 
แก่สมาชิกและชุมชน 
IV5.4.3 ความทั่วถึงของการ 
จัดสวัสดิการ 
IV5.4.4 ด้านผลประโยชน์ 
สมาชิกและชุมชน 

    5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน IV5.4 

หมายถึงการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน 
ได้แก่การจัดสรรก าไรของกลุ่ม IV5.4.1 การจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชน IV5.4.2 โดยค านึงถึง ความทั่วถึงของการ
จัดสวัสดิการ IV5.4.3 และด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและ
ชุมชน IV5.4.4 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย (Instrument) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเครื่องมือ
แบบสัมภาษณ์ (Interview) ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) 
 
3.5 กำรสร้ำงและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 3.5.1เครื่องมือแบบสอบถำมเชิงปริมำณ 
    ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง ที่
เป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ค าถามในแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด ซ่ึง
สอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิด โดยเฉพาะตัวแปรต้น ตัวแปรตาม รวมทั้งวัตถุประสงค์
ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยค าถามที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น เก่ียวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นตัวแปรตาม ส่วนที่ 3 
ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นตัวแปรต้น และส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.1 เครื่องมือแบบสอบถามส าหรับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

1.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย
ค าถามเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

1.1.2 ส่วนที่ 2 ระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ตัวแปรตามย่อย 4 ด้าน ดัชนี 11 ตัว และตัวชี้วัด 41 ตัว สร้างเป็นแบบสอบถาม
จ านวนรวม 41 ข้อ ดังนี้ 

 1) การบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 3 ตัว แบบสอบถามตามตัวชี้วดัจ านวน     
12 ขัอ 

2) การปฏิบัติตามระเบียบ ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 2 ตัว แบบสอบถามตามตัวชี้วัด
จ านวน   12 ข้อ 

3) การท างานตามแผน ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 2 ตัว แบบสอบถามตามตัวชี้วัดจ านวน 
7 ข้อ 

4) การได้รับประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 4 ตัว แบบสอบถามตามตัวชี้วัด
จ านวน 10 ข้อ 

 1.1.3 ส่วนที่ 3 ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ตัวแปรต้นย่อย 5 ด้าน ดัชนี 15 ตัว และตัวชี้วัด 71 ตัว สร้างเป็น
แบบสอบถามจ านวนรวม 71 ข้อ ดังนี้ 

1) นโยบาย ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 2 ข้อ แบบสอบถามตามตัวชี้วัดจ านวน 12 ข้อ 
2) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 3 ข้อ แบบสอบถามตามตัวชี้วัดจ านวน 8 ข้อ 
3) การบรรลุนโยบาย ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 3 ข้อ แบบสอบถามตามตัวชี้วัดจ านวน 10 

ข้อ 
4) การติดตามก ากับ ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 3 ข้อ แบบสอบถามตามตัวชี้วั ดจ านวน 9 

ข้อ 
5) การประเมินผล ประกอบด้วยดัชนีจ านวน 4 ข้อ แบบสอบถามตามตัวชี้วัดจ านวน 32 

ข้อ 
1.1.4 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการเสริมสร้างประสิทธิผลในการบริหารงานของ

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1 ข้อ 
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ตำรำงท่ี  3.9 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยจำกตัวชี้วัดของดัชนีตัวแปรตำม ค่ำควำมเท่ียงตรงของ 
ค ำถำม (IOC) ระบบเกณฑ์วัด และระบบกำรให้น้ ำหนัก 
ตัวแปรตำม ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

DV1 กำรบรรลุ 
เป้ำหมำย 
DV1.1 กำรพัฒนำคน 
DV1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ 

1.1.1 สมาชิกมีความซ่ือสัตย์ต่อ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.1.2 มีความเสียสละ 1.1.2 สมาชิกมีความเสียสละต่อ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.1.3 มีความ 
รับผิดชอบ 

1.1.3 สมาชิกมีความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.1.4 มีความเห็นอก 
เห็นใจ 

1.1.4 สมาชิกมีความเห็นอกเห็น
ใจเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.1.5 มีความ 
ไว้วางใจกัน 

1.1.5 สมาชิกมีความไว้วางใจกัน 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.9(ต่อ) 
ตัวแปรตำม ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

DV1.2 กำรพัฒนำ 
เศรษฐกิจ 
DV1.2.1 การระดมเงิน 
ออม 

1.2.1 มีการระดมเงินออมเพ่ือ
พัฒนาเงินทุนของกลุ่มฯ ในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.2.2 ส่งเสริมแหล่ง 
เงินทุน 

1.2.2 มีการส่งเสริมให้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนแหล่งอ่ืนๆ ในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.3 กำรพัฒนำ 
สังคม 
DV1.3.1 การปลูกฝัง 
คุณธรรม 
 

1.3.1 มีการปลูกฝังคุณธรรมแก่
สมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.3.2 การปลูกฝังวิถี 
ประชาธิปไตย 

1.3.2 มีการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยแก่สมาชิกในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.3.3 การสร้างความ 
สามัคคี 

1.3.3 มีการสร้างความสามัคคีใน
ระหว่างสมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.9  (ต่อ) 

ตัวแปรตำม ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

DV1.3.4 การช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 

1.3.4 มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันในระหว่างสมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV1.3.5 ส่งเสริมความ
เป็นธรรม 

1.3.5 มีการส่ง เสริมความเป็ น
ธรรมในหมู่สมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2 กำรปฏิบัติตำม 
ระเบียบ 
DV2.1 กำรปฏิบัติตำม 
ระเบียบของ
คณะกรรมกำร 
DV2.1.1 การให้
ความส าคัญกับระเบียบ
กลุ่มฯ 

2.1.1 คณะกรรมการให้
ความส าคัญกับระเบียบกลุ่มฯ ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.1.2 ท าบัญชีรับจ่าย 
เงิน 

2.1.2 คณะกรรมการให้
ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับ
จ่ายให้เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.1.5 พิจารณาเงินกู้
สมาชิก 

2.1.5 คณะกรรมการพิจารณา
เงินกู้แก่สมาชิกโดยยึดถือระเบียบ
กลุ่มฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.9  (ต่อ) 

ตัวแปรตำม ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

DV2.1.6 ตร ว จส อ บ
เอกสารหลักฐานกลุ่มฯ 

2.1.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานกลุ่มฯโดยยึดถือ
ระเบียบกลุ่มฯ  
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.1.7 เส ริ มส ร้ า ง
ความเข้าใจหลักการของ
กลุ่มฯ 

2.1.7 คณะกรรมมีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้ าใจในหลักกา ร
ของกลุ่มฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.2 กำรปฏิบัติตำม
ระเบียบของสมำชิก 
DV2.2.1 ฝากสัจจะ
สะสมตามความสมัครใจ 

2.2.1 สมาชิกฝากสัจ จะสะสม
ตามวันที่ตนเองสะดวกโดยไม่ให้
คว า ม ส า คั ญ กั บ วั น ที่ ก ลุ่ ม ฯ 
ก าหนด ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.2.2 ฝากสัจจะตาม 
ก าหนดเวลา 

2.2.2 สมาชิกให้ความส าคัญต่อ
การฝากสัจจะสะสมตรงตามวันที่
ก าหนด ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.2.3 ฝากสัจจะอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2.3 สมาชิกมีการฝากสัจจะ
สะสมอย่างต่อเนื่อง ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.9  (ต่อ) 

ตัวแปรตำม ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

DV2.2.4 ช าระเงินกู้ตาม
ก าหนด 

2.2.4 สมาชิกมีการช าระเงิน กู้
ตรงตามก าหนด ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV2.2.5 ร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ 

2.2.5 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3 การท างานตาม
แผน 
DV3.1 แผนกำร
ปฏิบัติงำน 
ประจ ำเดือน 
DV3.1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 

3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีการประชุม
ประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ  
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3.1.2 การฝากสัจจะ 3.1.2 การฝากสัจจะสะสม
ประจ าเดือนแต่ละเดือนของ
สมาชิกมีการฝากเป็นประจ าทุก 
เดือน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3.1.3 การรายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือน 

3.1.3 การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือนแต่ละ
เดือน มีการรายงานอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.9  (ต่อ) 

ตัวแปรตำม ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด 
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

DV3.2 แผนกำร 
ปฏิบัติงำนประจ ำปี 
DV3.2.1 การประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี  

3.2.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี แต่ละปี มีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3.2.2 การรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 

3.2.2 การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี แต่ละปี มี
การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3.2.3 การจัดท า
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

3.2.3 มีการจัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปี แต่ละปี มีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV3.2.4 การจัดสัมมนา
ประจ าปี 

3.2.4 มีการจัดสัมมนาประจ าปี 
แต่ละปี มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4 การได้รับประโยชน์
สูงสุด 
DV4.1 กำรพ่ึงตนเอง 
DV4.1.1 สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ 

4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.9   (ต่อ) 

ตัวแปรตำม ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

DV4.1.2 สมาชิกมีความ
อดทน 

4.1.2 สมาชิกมีความอดทนต่อ
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.1.3 สมาชิกรู้จัก
คุณค่าของเวลา 

4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.1.4 สมาชิกมีความ
เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ 

4.1.4 สมาชิกมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.2 กำรสร้ำง
ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
DV4.2.1 สมาชิกมีความ 
รับผิดชอบต่อกลุ่มฯ 

4.2.1 ความรับผิดชอบของ
สมาชิกที่มีต่อกลุ่มฯ อยู่ใน 
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.2.2 สมาชิกมีความ
เอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิก
ด้วยกัน 

4.2.2 ความเอาใจใส่ต่อกลุ่มฯ 
ของสมาชิก อยู่ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.9  (ต่อ) 
ตัวแปรตำม ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

DV4.3 กำรควบคุม
กันเอง 
DV4.3.1 สมาชิกมีความ
ต้ังใจปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดี 

4.3.1 สมาชิกมีความต้ังใจอย่าง
แน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่า งที่ ดี แก่ เพ่ือนสมาชิ ก
ด้วยกันในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.3.2 สมาชิกมีความ
เอาใจใส่กลุ่มฯ 

4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อ
เพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.4 กำรมีแหล่ง
เงินทุน 
DV4.4.1 สมาชิกเข้าถึง
แหล่งเงินทุนประกอบ
อาชีพ 

4.4.1 สมาชิกสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

DV4.4.2 สมาชิกเข้าถึง
สวัสดิการของกลุ่มฯ 

4.4.2 สมาชิกสามารถเข้าถึง
สวัสดิการของกลุ่มฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.10 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยจำกตัวชี้วัดของดัชนีตัวแปรต้น ค่ำควำมเท่ียงตรงของ 
ค ำถำม (IOC) ระบบเกณฑ์วัด และระบบกำรให้น้ ำหนัก 

ตัวแปรต้น ดัชนีและ
ตัวชี้วัด 

Questionnaires 
แบบสอบถำม 

IOC มำตรวัด
ของตัวชี้วัด 

คะแนนของ
มำตรวัด 

IV1 นโยบำย 
IV1.1 กำรส่งเสริม
กระบวน 
กำรเรียนรู้ของ
ประชำชนด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม 
IV1.1.1 การช่วยเหลือ
ตนเอง 

1.1.1 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือ
ตนเองได้ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.1.2 การช่วยเหลือ
คนอ่ืน 

1.1.2 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือผู้ อ่ืน
ได้ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.1.3 ประหยัด 1.1.3 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดการใช้
จ่าย ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.1.4 อดออม 1.1.4 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกอดออมได้ ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV1.1.5 รู้จักวางแผนการ
ใช้จ่าย 

1.1.5 คณะกรรมการสามารถ
ส่ ง เส ริ ม ให้ ส มา ชิ ก รู้ จั ก ว า ง
แผนการใช้จ่ายได้ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.1.6 ท างานแบบมี
ส่วนร่วม 

1.1.6 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกท างานแบบมี
ส่วนร่วม ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.2 กำรส่งเสริมเงินทุน
ประกอบอำชีพและ
สวัสดิกำร 
IV1.2.1 ทุนส าหรับ
ประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน 

1.2.1 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินทุนส าหรับ
การประกอบอาชีพในครัวเรือน 
ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.2.2 การระดมทุนใน
ชุมชนเพ่ือประกอบธุรกิจ 

1.2.2 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมกา รระดมทุนในชุมชน
เ พ่ือกา รประ กอบธุ ร กิจ ขอ ง
สมาชิกได้ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.2.3 ทุนส าหรับ
กิจกรรมเครือข่าย 

1.2.3 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมเงินทุนส าหรับกิจกรรม
เครือข่าย ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV1.2.4 ทุนสวัสดิการ
ครอบครัว 

1.2.4 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมเงินทุนสวัสดิการ
ครอบครัวของสมาชิกได้ในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.2.5 ทุนการศึกษา
เด็กและเยาวชนในชุมชน 

1.2.5 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมเงินทุนการศึกษาเด็กและ
เยาวชนในชุมชน อยู่ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV1.2.6 ทุนพัฒนา
หมู่บ้าน ต าบล 

1.2.6 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมเงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
ต าบล ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
IV2.1 กำรพัฒนำ
ศักยภำพควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
IV2.1.1 ส่งเสริมระบบ
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

2.1.1 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมระบบการสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.1.2 ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

2.1.2 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10 (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV2.1.2 ส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

2.1.2 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.1.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

2.1.3 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

2.1.4 คณะกรรมการสามารถ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.2 กำรส่งเสริมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมำภิ
บำล 
IV2.2.1 พัฒนาบัญชีด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม
ออมทรัพย์ให้โปร่งใส 

2.2.1 คณะกรรมการสามารถ
พัฒนาบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ด้วยระบบ 
อิเล็ กทรอนิกส์ ให้โปร่งใส ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.2.2 พัฒนา
กระบวนการสร้าง
ค่านิยมพ้ืนฐานและ
คุณธรรม 5 ประการ 

2.2.2 คณะกรรมการสามารถ
พัฒนากระบวนการสร้างค่านิยม
พ้ืนฐานคุณธรรม 5 ประการ ของ
สมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV2.3 กำรส่งเสริมกำร
ใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ตำมหลัก
ธรรมำภิบำล 
IV2.3.1 ส่งเสริมการออม
และวินัยในการใช้เงิน 

2.3.1 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมการออม และวินัยในการ
ใช้จ่ายเงินของสมาชิกในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV2.3.2 ส่งเสริมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในการพัฒนา
อาชีพเป็นสวัสดิการแก้หนี้
นอกระบบ       

2.3.2 คณะกรรมการสามารถ
ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการ
พัฒนาอาชีพให้เป็นสวัสดิการแก่
สมาชิกในการแก้หนี้นอกระบบ 
ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
IV3.1 กำรออกแบบ
แผนงำนให้สอดคล้อง
กับผลท่ีต้องกำร 
IV3.1.1 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

3.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์
ของกลุ่ มออมทรัพย์  มีควา ม
ชัดเจนในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.1.2 ก าหนด
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

3.1.2 การก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบั ติงา นของคณะกรรมกา ร
กลุ่มออมทรัพย์ มีความชัดเจนใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.1.3 ก าหนดต้นทุน
และระยะเวลาตามแผน 

3.1.3 การก าหนดต้นทุนและ
ระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินงาน มีความชัดเจนใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV3.2 กำรน ำแผนงำน
ไปปฏิบัติ 
IV3.2.1 จัดโครงสร้าง
การปฏิบัติงาน 

3.2.1 การจัดโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม  
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.2.2 การเลือก
คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

3.2.2 การเลือกต้ังคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ
เหมาะสม ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.2.3 การจัดการ
งบประมาณและ
ทรัพยากร 

3.2.3 การจัดการงบประมาณ
และทรัพยากร มีความเหมาะสม 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.2.4 การก าหนดวิธี
ปฏิบัติ 

3.2.4 การก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.3 กำรควบคุมให้
เป็นไปตำมแผน 
IV3.3.1 ก าหนด
ตารางเวลาการปฏิบัติ 

3.3.1 การก าหนดตารางเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV3.3.2 ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.2 การก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV3.3.3 ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
IV4.1 กำรก ำหนดแบบ
กำรติดตำม 
IV4.1.1 แผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติ
ได้ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.1.2 การปฏิบัติตาม
แผน 

4.1.2 การปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.1.3 การประเมินผล 4.1.3 การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี 3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV4.1.4 การจัดท า
หลักฐานการเงิน 

4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน 
สามารถจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วน
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.1.5 การจัดท าบัญชี 4.1.5 การจัดท าบัญชี สามารถ
จัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.2 กำรตรวจสอบ
กระบวนกำรปฏิบัติ 
IV4.2.1 การเข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ของพัฒนากร 

4.2.1 พัฒนากรเข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
โอกาสต่างๆ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.2.2 การรายงานผล
การด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

4.2.2 การรายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถรายงานได้ทันตาม
ก าหนดในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV4.3 กำรเทียบวัดกับ
เป้ำหมำย 
IV4.3.1 การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จ
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10 (ต่อ)    
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV4.3.2 การบรรลุผล
ส าเร็จในการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.3.2 การด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ  บรรลุ ผลส า เร็จ ตา ม
เป้าหมายในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5 กำรประเมินผล 
IV5.1 กำรจัดโครงสร้ำง
กระบวนกำรท ำงำน 
IV5.1.1 การได้มาของ 
คณะกรรมการ 

5.1.1 การได้มาของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.2 บทบาท/หน้าที่
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

5.1.2 คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.3 การประชุม
คณะกรรมการ 

5.1.3 การประชุมของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.4 สัดส่วนสมาชิก
กับจ านวนราษฎรใน
หมู่บ้าน 

5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกลุ่มฯ 
เทียบกับจ านวนราษฎรใน
หมู่บ้านที่ไม่เป็นสมาชิก ในระดับ
ใด  

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี  3.10 (ต่อ)    
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะ
สะสม 

5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสมตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับ
ใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ 5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงิน
สัจจะสะสมในแต่ละปี 

5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสม
ในแต่ละปี สมาชิกมีการฝากเงิน
สัจจะสะสมเพ่ิมขึ้น ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.8 ระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.9 การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ 

5.1.9 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

 
 
 



142 
 

ตำรำงท่ี  3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.1.10 สถานที่ท าการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

5.1.10 ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.11 แผนการ
ด าเนินธุรกิจ/หรือ
แผนการด าเนินงานของ
กลุ่ม 

5.1.11 การปฏิบัติตามแผนการ
ด า เนิ น ธุ ร กิ จ / หรื อแผนกา ร
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีการปฏิบัติตาม ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.12 การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจของสมาชิกใน
การด าเนินกิจกรรมตาม
แผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

5.1.12 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานกลุ่ม มีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.13 การประชุม
ใหญ่สมัชชาประจ าปี 

5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชา
ประจ าปี มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูล
ของกลุ่ม 

5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม 
มีการจัดท าอย่างถูกต้องครบถ้วน 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.10   (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.1.15 การเชื่อมโยง
เงินทุน/ทรัพยากรกับ
กลุ่ม/องค์กรอ่ืน 

5.1.15 การเชื่อมโยงเงินทุน/
ทรัพยากรต่างๆ กับกลุ่ม/องค์กร
อ่ืนๆ เช่น กู้เงินดอกเบี้ยต่ า 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น มีความ
เชื่อมโยง ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2 กำรบริหำร
เงินทุนและทรัพยำกร 
IV5.2.1 การจัดท า
เอกสาร หลักฐานทาง
การเงิน 

5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2.2 การจัดท าบัญชี
เงินสด-รับ-จ่าย-งบก าไร-
ขาดทุนและงบดุล 

5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-
จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบดุล 
มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2.3 การฝากเงินกับ
สถาบันการเงิน 

5.2.3 การฝากเงินกับสถาบัน
การเงินเป็นไปตามระเบียบกลุ่มฯ 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2.4 การรายงาน
สถานะทางการเงิน 

5.2.4 การรายงานสถานะ
ทางการเงินเป็นไปตามระเบียบ
กลุ่มฯ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.2.5 การตรวจสอบ
บัญชี และหลักฐาน
การเงินต่างๆ ของกลุ่ม 

5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและ
หลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่มฯ 
เป็นไปตามระเบียบกลุ่มฯ ใน
ระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2.6 การน าเงินทุนไป
ลงทุนด าเนิน/ขยาย
กิจกรรม 

5.2.6 การน าเงินทุนไปลงทุน
ด าเนินงาน/ขยายกิจกรรม มีการ
ลงทุน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.2.7 ผลการด าเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม 

5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม 
ประสบผลส าเร็จหรือได้รับก าไร 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3 กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของ
องค์กร 
IV5.3.1 การเข้ารับการ
อบรม/สัมมนา/ดูงาน
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการเงินทุน 

5.3.1 การได้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา/ดูงานของคณะกรรมการ
เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินทุน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3.2 การแลกเปลี่ยน
แนวคิดหลักการวิธีการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน
กับองค์กรภายนอก 

5.3.2 การได้แลกเปลี่ยนแนวคิด
หลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนกับองค์กรภายนอก ได้มี
การแลกเปลี่ยน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.3.3 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม
กองทุนอ่ืนๆ/เครือข่าย
อ่ืนๆ 

5.3.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ/
เครือข่ายอ่ืนๆ ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3.4 การจัดอบรม 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการ 
ประกอบอาชีพแก่
สมาชิก 

5.3.4 มีการจัดอบรมศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิก ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3.5 จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
การประกอบอาชีพ และ 
วิสาหกิจชุมชน 

5.3.5 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้านกา รประกอบอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3.6 ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
อาชีพเสริม 

5.3.6 มีการจัดส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.3.7 เป็นแกนน าใน
การด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลด้าน
แก้ไขปัญหาความยากจน 

5.3.7 ได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าใน
การด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านแ ก้ไขปัญหาควา ม
ยากจน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 
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ตำรำงท่ี   3.10  (ต่อ) 
ตัวแปรต้น ดัชนีและ

ตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
IOC มำตรวัด

ของตัวชี้วัด 
คะแนนของ
มำตรวัด 

IV5.4 กำรจัดสรร
ผลประโยชน์ต่อสมำชิก
และชุมชน 
IV5.4.1 การจัดสรรก าไร
ของกลุ่ม 

5.4.1 มีการจัดสรรก าไรของกลุ่ม
แก่สมาชิก อยู่ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.4.2 การจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก 
และชุมชน 

5.4.2 มีการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชน ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

IV5.4.3 ความทั่วถึงของ
การจัดสวัสดิการ 

5.4.3 ความทั่วถึงของการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน
อยู่ในระดับใด 

 

Interval 

1 คือ น้อยที่สุด 
2 คือ น้อย 
3 คือ ปานกลาง 
4 คือ มาก 
5 คือ มากที่สุด 

  
3.5.2กำรสร้ำงเครื่องมือแบบสอบถำม 

 แบบสอบถาม มีขั้นตอนในการสร้าง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดตลอดจน 
งานวิจัยที่เก่ียวข้องและปรึกษาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักบริหารงาน
พัฒนาชุมชน ทั้งในระดับอ าเภอ จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งใช้
ประสบการณ์ตรง ที่เคยปฏิบัติงาน ทั้งในต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนัก
บริหารงานพัฒนาชุมชนในอดีต เม่ือพิจารณาเห็นว่า มีข้อมูลเพียงพอแล้ว จึงจัดท าแบบสอบถาม โดย
พิจารณาตามตัวชี้วัดที่ได้ท าการศึกษาไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรและดัชนี 
หลังจากนั้น จึงเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณา ให้ข้อแนะน าปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือ
เตรียมด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.5.3กำรหำค่ำควำมเท่ียงตรงของแบบสอบถำม 
 เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการ ภายหลังจากได้ด าเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว คือการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแบบสอบถาม (Content Validity) โดย
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น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญรวม 5 ท่าน ด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงใช้เทคนิค 
IOC ( Index of Item – Objective Congruence) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา ข
แบบสอบถาม โดยเฉพาะ ในเรื่องวัตถุประสงค์ และตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี  3.11  กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยจำกดัชนีตัวแปรตำมและหำค่ำควำมเท่ียงตรงสอดคล้อง 
ของค ำถำม (IOC) 

ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลฯ จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

1. กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   1.1 กำรพัฒนำคน 

          

        1.1.1 สมาชิกมีความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด           
        1.1.2 สมาชิกมีความเสียสละต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด           
        1.1.3 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด           
        1.1.4 สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับใด           
        1.1.5 สมาชิกมีความไว้วางใจกัน ในระดับใด           
1.2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ           
        1.2.1 มีการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

          

        1.2.2 มีการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งอ่ืนๆ ในระดับใด           
   1.3 กำรพัฒนำสังคม           
        1.3.1 มีการปลูกฝังคุณธรรมแก่สมาชิกในระดับใด           
        1.3.2 มีการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่สมาชิกในระดับใด           
        1.3.3 มีการสร้างความสามัคคีในระหว่างสมาชิกในระดับใด           
        1.3.4 มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระหว่างสมาชิกในระดับใด           
        1.3.5 มีการส่งเสริมความเป็นธรรมในหมู่สมาชิกในระดับใด           
2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
    2.1 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรฯ 

          

        2.1.1 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

          

        2.1.2 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้
เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

          

        2.1.3 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าทะเบียนเอกสาร
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 
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ตำรำงท่ี  3.11(ต่อ) 

ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลฯ จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
    2.1 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรฯ 

          

        2.1.1 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

          

        2.1.2 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้
เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

          

        2.1.3 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าทะเบียนเอกสาร
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

        2.1.4 คณะกรรมการฯ บริหารงานโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ในระดับใด 

          

        2.1.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาเงินกู้แก่สมาชิกโดยยึดถือระเบียบ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

        2.1.6 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มโดยยึดถือ
ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

        2.1.7 คณะกรรมการฯ มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

   2.2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของสมำชิก           
        2.2.1 สมาชิกฝากสัจจะสะสมตามวันที่ตนเองสะดวกโดยไม่ให้
ความส าคัญกับวันที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ก าหนดในระดับใด 

          

        2.2.2 สมาชิกให้ความส าคัญต่อการฝากสัจจะสะสมตรงตามวันที่กลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ก าหนดในระดับใด 

          

        2.2.3 สมาชิกมีการฝากสัจจะสะสมอย่างต่อเนื่อง ในระดับใด           

        2.2.4 สมาชิกมีการช าระเงินกู้ตรงตามก าหนด ในระดับใด           
        2.2.5 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ อย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

          

3. กำรท ำงำนตำมแผน 
3.1 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 

          

        3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มฯ มีการประชุมประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

          

        3.1.2 การฝากสัจจะสะสมประจ าเดือนแต่ละเดือนของสมาชิกมีการ
ฝากเป็นประจ าทุกเดือน ในระดับใด 

          

        3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนแต่ละเดือน มีการ
รายงานอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

          

3. กำรท ำงำนตำมแผน 
3.1 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 
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ตำรำงท่ี 3.11 (ต่อ) 

ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ 
เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลฯ จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

        3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มฯ มีการประชุมประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

          

        3.1.2 การฝากสัจจะสะสมประจ าเดือนแต่ละเดือนของสมาชิกมีการ
ฝากเป็นประจ าทุกเดือน ในระดับใด 

          

        3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนแต่ละเดือน มีการ
รายงานอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

          

   3.2 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี           

        3.2.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แต่ละปี  
มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

          

        3.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี แต่ละปี  
มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

          

        3.2.3 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

          

        3.2.4 การจัดสัมมนาประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

          

4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
   4.1 กำรพึ่งตนเอง 

          

          
        4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในระดับใด           
        4.1.2 สมาชิกมีความอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ใน
ระดับใด 

          

        4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา ในระดับใด           
        4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ในระดับใด           
   4.2 กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ           

        4.2.1 ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ อยู่ในระดับ
ใด 

          

        4.2.2 ความเอาใจใส่ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของสมาชิก อยู่ในระดับใด           
   4.3 กำรควบคุมกันเอง           

        4.3.1 สมาชิกมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนสมาชิกด้วยกันในระดับใด 

          

        4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับใด           

   4.4 กำรมีแหล่งเงินทุน           
        4.4.1 สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือใน
การประกอบอาชีพ ในระดับใด 

          

        4.4.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด           
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ตำรำงท่ี 3.12 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัยจำกดัชนีตัวแปรต้นและหำค่ำควำมเท่ียงตรงสอดคล้องของ  
ค ำถำม (IOC) 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำร
ฯ 

จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

1. นโยบำย  
    1.1 กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม 

          

1.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้ ใน
ระดับใด 

          

1.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ในระดับใด           
        1.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดการใช้จ่าย 
ได้ในระดับใด 

          

        1.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกอดออมได้ ในระดับ
ใด 

          

        1.1.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักวางแผนการใช้
จ่ายได้ ในระดับใด 

          

        1.1.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกท างานแบบมีส่วน
ร่วม ได้ในระดับใด 

          

1.2 กำรส่งเสริมเงินทุนประกอบอำชีพและสวัสดิกำร           
1.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินทุนส าหรับการ
ประกอบอาชีพในครัวเรือน ได้ในระดับใด 

          

        1.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการระดมทุนในชุมชนเพ่ือการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิกได้ ในระดับใด 

          

1.2.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ได้
ในระดับใด 

          

        1.2.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนสวัสดิการครอบครัวของ
สมาชิกได้ในระดับใด 

          

1.2.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน ได้ในระดับใด 

          

        1.2.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 
ได้ในระดับใด 

          

2. ยุทธศำสตร์ 
   2.1 กำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

          

2.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมระบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

          

 2.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ได้ในระดับใด   
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ตำรำงท่ี 3.12 (ต่อ) 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำร
ฯ 

จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

2. ยุทธศำสตร์ 
   2.1 กำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

          

2.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมระบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

          

 2.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ได้ในระดับใด   

          

        2.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

          

2.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

          

2.2 กำรส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมำภิบำล           
2.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนาการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้โปร่งใส ได้ในระดับใด 

          

2.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนากระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐาน
คุณธรรม 5 ประการ ของสมาชิกได้ในระดับใด 

          

2.3 กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตำมหลักธรรมำภิ
บำล 

          

2.3.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการออม และวินัยในการใช้จ่ายเงิน
ของสมาชิกได้ในระดับใด 

          

2.3.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการพัฒนาอาชีพ
ให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกในการแก้หนี้นอกระบบ ได้ในระดับใด 

          

3. กำรบรรลุนโยบำย 
    3.1 กำรออกแบบแผนงำนให้เสอดคล้องกับผลที่ต้องกำร 

          

3.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ มีความชัดเจนในระดับใด           
3.1.2 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
ฯ มีความชัดเจนในระดับใด 

          

3.1.3 การก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน มีความ
ชัดเจนในระดับใด 

          

   3.2 กำรน ำแผนงำนไปปฏิบัติ           

        3.2.1 การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในระดับใด           
3.2.2 การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความโปร่งใสในระดับใด           
3.2.3 การจัดการงบประมาณและทรัพยากร มีความโปร่งใสในระดับใด           
3.2.4 การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด           
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ตำรำงท่ี 3.12 (ต่อ) 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำร
ฯ 

จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

3.3 กำรควบคุมให้เป็นไปตำมแผน           
3.3.1 การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด           
3.3.2 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด           
3.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด           
4. กำรติดตำมก ำกับ   
4.1 กำรก ำหนดแบบกำรติดตำม 

          

4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติได้ในระดับใด           
4.1.2 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับใด           

4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับใด           
4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน สามารถจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับ
ใด 

          

4.1.5 การจัดท าบัญชีสามารถจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด           

4.2 กำรตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติ           
4.2.1 พัฒนากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในโอกาสต่างๆ ด้วย
ความรับผิดชอบในระดับใด 

          

4.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถรายงานได้ทัน
ตามก าหนดในระดับใด 

          

4.3 กำรเทียบวัดกับเป้ำหมำย           
4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จในระดับใด           

4.3.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในระดับ
ใด 

          

5. กำรประเมินผล    
    5.1 กำรจัดโครงสร้ำงกระบวนกำรท ำงำน 

          

5.1.1 การได้มาของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ในระดับใด 

          

        5.1.2 คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
ระดับใด 

          

5.1.3 การประชุมของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด           
5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เทียบกับจ านวนราษฎรในหมู่บ้านที่ไม่
เป็นสมาชิก อยู่ในระดับใด 

          

5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสมตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด           

5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด           
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ตำรำงท่ี 3.12 (ต่อ) 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำร
ฯ 

จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมในแต่ละปี สมาชิกมีการฝากเงินสัจจะสะสม
เพ่ิมขึ้น ในระดับใด 

          

5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมในระดับใด           

5.1.9 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด           
5.1.10 ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมในระดับใด           

5.1.11 สมาชิกปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ/หรือแผนการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

5.1.12 สมาชิกมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ/
แผนการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

          

5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ใน
ระดับใด 

          

5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดท าอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในระดับใด 

          

5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน/ทรัพยากรต่างๆ กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ เช่น กู้เงิน
ดอกเบี้ยต่ า การศึกษาดูงาน เป็นต้น มีความเช่ือมโยงในระดับใด 

          

5.2 กำรบริหำรเงินทุนและทรัพยำกร           
5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน ในระดับใด 

          

5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบดุล มีความถูก
ต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

          

5.2.3 การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นไปตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

          

5.2.4 การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไปตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

          

5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
เป็นไปตามระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

          

5.2.6 มีการน าเงินทุนไปลงทุนด าเนินงาน/ขยายกิจกรรม ของกลุ่มออมทรัพย์
ฯ ในระดับใด 

          

5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบผลส าเร็จหรือได้รับ
ก าไร ในระดับใด 

          

5.3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร           
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ตำรำงท่ี 3.12 (ต่อ) 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำร
ฯ 

จ ำนวน (N=5) 

IOC สรุป 1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

+1 0 -1 

        5.3.1 การได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานของคณะกรรมการฯ 
เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินทุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ในระดับ
ใด 

          

        5.3.2 การได้แลกเปล่ียนแนวคิดหลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนกับองค์กรภายนอก มีการแลกเปล่ียน ในระดับใด 

          

        5.3.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มฯ กับกองทุนอ่ืนๆ/
เครือข่ายอ่ืนๆ ในระดับใด 

          

        5.3.4 มีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบ
อาชีพแก่สมาชิก ในระดับใด 

          

        5.3.5 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน ในระดับใด 

          

        5.3.6 มีการจัดส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ในระดับ
ใด 

          

        5.3.7 ได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ในระดับใด 

          

5.4 กำรจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมำชิกและชุมชน           
5.4.1 มีการจัดสรรก าไรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ แก่สมาชิกในระดับใด           

5.4.2 มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน ในระดับใด           
5.4.3 ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนอยู่ในระดับใด           

 
3.5.4กำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมั่น 

 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไป วิเคราะห์ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยน าไปทดสอบ (Try out) 
กับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในเขตพัฒนาอ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงเป็น
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์และมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ( Cronbachs’ Alpha 
Coefficient) (Cronbach, 1951, pp. 297-334) สรุป ได้ว่ า แบบ  สอบถา มที่น าไป ใช้ทดสอบกับ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต อ าเภอศรีสัชนาลัย ได้ค่าความเชื่อม่ัน และได้รายงานผลให้
คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisors) ทราบ เพ่ือด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในพ้ืนที่
งานวิจัยที่ก าหนดต่อไป 
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เครื่องมือแบบสอบถำมเชิงคุณภำพ 
 ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงใช้สถิติเพ่ือการวิจัย 
โดยพิจารณาตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กัน (Relation among variables) ท าให้มีผล
ต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกรายบุคคล (In. dept interview) ส าหรับประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ณ โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์ทั่วประเทศ รวม 8 แห่ง โดยประเด็นค าถามหลักในการสัมภาษณ์น ามาหาดัชนีของตัวแปร ทั้ง
ดัชนีตัวแปรตามและดัชนีตัวแปรต้น ดังนี้ 
 
ประเด็นค ำถำมในแบบสัมภำษณ์ตำมตัวแปรตำม 
 1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 

1.1 การพัฒนาคน 
1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.3 การพัฒนาสังคม 

 2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 

 3 กำรท ำงำนตำมแผน 
3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

 4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
4.1 การพ่ึงตนเอง 
4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
4.3 การควบคุมกันเอง 
4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

 รายละเอียดแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัวแปรตาม ปรากฏตามตารางที่ 3.13  ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี  3.13  กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์จำกดัชนีของตัวแปรตำม 

ตัวแปรตำม และดัชนี หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   DV1.1 การพัฒนาคน 
   DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   DV1.3 การพัฒนาสังคม 

ท่านมีวิธีการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง มี
ประสิทธิผลอย่างไร ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
พัฒนาสังคม 
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ตำรำงท่ี  3.13(ต่อ) 
ตัวแปรตำม และดัชนี หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 

DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
   DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 
   DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 

ท่านมีวิธีการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ มีการปฏิบั ติตามระเบียบ
อย่าง มีประ สิทธิ ผลอย่ าง ไร  ทั้ ง การป ฏิบั ติต ามร ะเบีย บขอ ง
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
   DV3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
   DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ท่านมีวิธีการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีการท างานตามแผนอย่าง มี
ประสิทธิผลอย่างไร ทั้งการปฏิบัติงานประจ าเดือนและการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
   DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
   DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
   DV4.3 การควบคุมกันเอง 
   DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

ท่านมีวิธีการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้สมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์
สูงสุดอย่างมีประสิทธิผลอย่างไร ทั้งในเร่ืองการพ่ึงตนเอง  การสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การควบคุมกันเองและการมีแหล่งเงินทุน 

 

 
ประเด็นค ำถำมในแบบสัมภำษณ์ตำมตัวแปรต้น 
 1 นโยบำย 

1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ 

 2 ยุทธศำสตร์ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมมาภิบาล 
2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 3 กำรบรรลุนโยบำย 
3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 
3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

 4 กำรติดตำมก ำกับ 
4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 
4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ 
4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 

 5 กำรประเมินผล 
5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน 
5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
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5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน 
 รายละเอียดแบบสัมภาษณ์จากดัชนีของตัวแปรต้น ปรากฏตามตารางที่ 3.14  ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี  3.14 กำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์จำกดัชนีของตัวแปรต้น 

ตัวแปรต้น และดัชนี หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 

IV1 นโยบำย 
   IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียน รู้ของประชาชนด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 
   IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ 

ท่านบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับนโยบายการด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ใ นการส่ง เสริมกระ บวนการเรียน รู้ขอ ง
ประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม กับการส่ง เสริมเงินทุ น
ประกอบอาชีพและสวัสดิการ อย่างไรบ้าง 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
   IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
   IV2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล 
   IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ท่านบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้ งการพัฒนาศักยภาพความ
เข้มแข็งของกลุ่มฯ การส่งเสริมสู่ธรรมาภิบาล และการส่ง เสริม
การใช้ประโยชน์ของกลุ่มฯ ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไรบ้าง 

IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
   IV3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลที่ต้องการ 
   IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
   IV3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

ท่านบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับการบรรลุนโยบาย การ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้ งการออกแบบแผนงานให้
สอดคล้องกับผลที่ต้องการ การน าแผนงานไปปฏิบั ติ และการ
ควบคุมให้เป็นไปตามแผน อย่างไรบ้าง 

IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
   IV4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 
   IV4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ 
   IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 

ท่านบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับการติดตามก ากับ การ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งการก าหนดแบบการติดตาม 
การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ และการเทียบวัดกับเป้าหมาย 
อย่างไรบ้าง 

IV5 กำรประเมินผล 
   IV5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน 
   IV5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
   IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
   IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน 

ท่านบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับการประเมินผล การ
ด าเ นิน งาน ขอ งกลุ่ มอ อมท รัพ ย์ฯ ทั้ ง การ จัด โคร งส ร้า ง
กระบวนการท างาน การบริหารเงินทุนและทรัพยากร การพัฒนา
ขีดความสามารถขององค์กร และการจัดสรรผลประโยชน์ ต่อ
สมาชิกและชุมชน อย่างไรบ้าง 

 

3.6 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 
แบบสอบถำม 

รวบรวมจากเอกสาร  ต ารา  หนังสือทั่วไป  งานวิจัย  ดุษฎีนิพนธ์ 
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 

ก. แบบสอบถาม  รวม  119  ข้อ  มี 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลในการบริหารงาน จ านวน 71 ข้อ 
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 ส่วนที่ 3 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จ านวน 41 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ จ านวน 1 ข้อ 
ข. แบบสัมภาษณ์ (ด าเนินการหลังวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม)  
 มีจ านวนค าถามหลักจาก DV จ านวน 4 ข้อ และ IV จ านวน 5 ข้อรวม 9 ข้อ และค าถามเก่ียวกับ
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 2 ข้อ รวมทั้งหมด 11 ข้อ  
ในการบริหารจัดการแบบสอบถามสูตรกลุ่มตัวอย่างด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยประสานงานส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเข้าร่วมประชุมพัฒนาการ
อ าเภอประจ าเดือนที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงมีการประชุมทุกเดือน และขอชี้แจง
รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม แก่พัฒนาการอ าเภอ ทั้งจังหวัด (9 อ าเภอ) 
 2. พัฒนาการอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอ มอบหมายให้พัฒนากรประจ าต าบล น าแบบสอบถามไปให้แก่
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 
 3. พัฒนากรประจ าต าบล เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถามส่งคืนให้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
แบบสัมภำษณ์ 
 ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างถึงประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ทั้ง 8 แห่ง 
พร้อมซองเอกสารส่งกลับถึงผู้วิจัย ซ่ึงได้เตรียมไว้ให้ 
 
3.7 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้ 
ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 1. การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่  ( Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถาม ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยการบริหารจัดการ 
และระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ถือตามค่าเฉลี่ยที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ Best (1970)โดยต้ังเกณฑ์ใน
การคิดค่าน้ าหนักค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงความคิดเห็น ดังนี้ 
ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ  

4.50-5.00 เท่ากับ  มากที่สุด 
3.50-4.49 เท่ากับ  มาก 
2.50-3.49 เท่ากับ  ปานกลาง 
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1.50-2.49 เท่ากับ  น้อย 
1.00-1.49 เท่ากับ  น้อยที่สุด 

ระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
4.50-5.00 เท่ากับ  มากที่สุด 
3.50-4.49 เท่ากับ  มาก 
2.50-3.49 เท่ากับ  ปานกลาง 
1.50-2.49 เท่ากับ  น้อย 
1.00-1.49 เท่ากับ  น้อยที่สุด 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มากกว่า 1.75 เท่ากับ  มีความแตกต่างมาก 
1.25-1.75  เท่ากับ  มีความแตกต่างปานกลาง 
น้อยกว่า 1.25 เท่ากับ  มีความแตกต่างน้อยหรือใกล้เคียงกันเหมือนๆ กัน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิด คือ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการบริหาร จัดการให้
เกิดประสิทธิผลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 4. การวิเคราะห์ต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้สถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical 
Correlation) โดยเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ดังนี้ (พลศักด์ิ จิรไกรศิริ, 2556, หน้า 270) 
 
ตำรำงท่ี  3.15 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์และควำมหมำย 

ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ควำมหมำย 

0.00 – 0.19 มีความสัมพันธ์กับระดับต่ ามาก 

0.20 – 0.39 มีความสัมพันธ์กับระดับต่ า 

0.40 – 0.69 มีความสัมพันธ์กับระดับปานกลาง 

0.70 – 0.89 มีความสัมพันธ์กับระดับสูง 

0.90 ขึ้นไป มีความสัมพันธ์กับระดับสูงมาก 
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ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างมาท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 

 2. น าข้อมูลมาเรียบเรียงเป็นข้อความ เพ่ือแยกประเด็นให้ชัดเจน 

 3. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วแยกเป็นประเด็นตามกลุ่มข้อมูล 

 4. ตีความข้อความและสรุปข้อมูล 

 5. อภิปรายผลข้อมูล 

 6. น าเสนอข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล : 
กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคการวิจัย
ผสา นวิ ธี (Mixed Methods Research) โดยผสานข้อ ดีของวิ ธีวิ จัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ มีความ
สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเชิงปริมาณก่อน เพ่ือศึกษา
รวบรวมข้อมูลเชิงโครงสร้างอันเป็นภาพกว้าง รวมทั้งให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตั ว
แปรตาม แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปขยายผลในเชิงลึกด้วยข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ มีน้ าหนัก
และน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยจะน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล อันเป็นผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์  
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิต กับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต กับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตอนที่ 6 ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิผล  

 ตอนที่ 7 ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล 
 
4.1 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. สถำนภำพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ ทุกกลุ่มทั้งจังหวัด จ านวน 287 กลุ่ม รวม 287 คน และเลขานุการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
8 อ าเภอๆ ละ 10 คน ยกเว้น อ.บ้านโคก ซ่ึงมีเพียง 8 กลุ่ม (8 คน) รวม 88 คน รวมทั้งสิ้น 375 คน ด้วย
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การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละจากแบบสอบถาม รายละเอียดตามตารางที่ 4.1 
 
ตำรำงท่ี 4.1 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
1.  หญิง 
2.  ชาย 

150 
225 

40.0 
60.0 

รวม 375 100.0 
 
 

จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.0 และเป็นหญิง จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  

 
ตำรำงท่ี 4.2 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำยุ 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 25 ปี 
2.  26-35 ปี 
3.  36-45 ปี 
4.  46-55 ปี 
5.  56-65 ปี 
6.  66 ปีขึ้นไป 

1 
32 
99 
144 
89 
10 

0.3 
8.5 
26.4 
38.4 
23.7 
2.7 

รวม 375 100.0 
 
 

จากตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 46 -55 ปี 
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมา มีช่วงอายุ 36 -45 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 
และมีช่วงอายุต่ ากว่า 25 ปี น้อยที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3  

 
ตำรำงท่ี 4.3 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
1.ประถมศึกษา 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. ปวช. 

56 
75 
151 
28 

14.9 
20.0 
40.3 
7.5 
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ตำรำงท่ี 4.3(ต่อ) 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
5. ปวส. 
6. ปริญญาตรี 
7. อ่ืนๆ 

18 
46 
1 

4.8 
12.3 
0.3 

รวม 375 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมา มีการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และมีการศึกษาอ่ืนๆ น้อยที่สุดจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.3 

 
ตำรำงท่ี 4.4 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมอำชีพ 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
1.เกษตรกรรม 
2. พนักงานบริษัทเอกชน/ 

รัฐวิสาหกิจ 
3. รับจ้าง 
4. รับราชการ 
5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
6. อ่ืนๆ 

255 
5 
 

41 
11 
55 
8 

68.0 
1.3 
 

10.9 
2.9 
14.7 
2.1 

รวม 375 100.0 
 
จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.7 และอาชีพอ่ืนๆ น้อยที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1  

 
ตำรำงท่ี 4.5 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
1.น้อยกว่า 15,000 บาท 
2. 15,001-20,000 บาท 

214 
71 

57.1 
18.9 
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ตำรำงท่ี 4.5(ต่อ) 

รำยได้ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
3. 20,001-25,000 บาท 
4. 25,001-30,000 บาท 
5. 30,001-35,000 บาท 
6. 35,001 บาทขึ้นไป 

18 
26 
40 
6 

4.8 
6.9 
10.7 
1.6 

รวม 375 100.0 
 
จากตารางที่ 4.5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 

15,000 บาท จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15,001 -20,000 บาท 
จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 และมีรายได้ ระหว่าง 35,001 ขึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 

 
ตำรำงท่ี 4.6 ควำมถ่ีและค่ำร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำแนกตำมระยะเวลำในกำรด ำรง 
ต ำแหน่ง 

ระยะเวลำในกำรด ำรง
ต ำแหน่ง 

จ ำนวน ร้อยละ 

1.น้อยกว่า 2 ปี 
2. 2-4 ปี 
3. 5-6 ปี 
4. 7-8 ปี 
5. 9-10 ปี 
6. 10 ปีขึ้นไป 

24 
121 
86 
69 
29 
46 

6.4 
32.3 
22.9 
18.4 
7.7 
12.3 

รวม 375 100.0 
 
 

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง 2-4 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมามีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 5 -6 ปี 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง น้อยกว่า 2 ปี น้อยที่สุด 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 

ผลการศึกษาสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 -55 ปี จบ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 
บาท และมีระยะเวลาท างานในต าแหน่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ระหว่าง 2 -4 ปี 
 
4.2 ตอนท่ี 2 กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เป็นการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์IVซ่ึงเป็นตัวแปรต้น โดยท าการศึกษาจากตัวแปรย่อยรวม 5 ตัวแปร ได้แก่ นโยบาย IV1 
ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตาม  ก ากับIV4 และ การประเมินผลIV5 ดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.7 ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเก่ียวกับระดับกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือกำรผลิตของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV1. นโยบำย 
IV1.1 กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

IV1.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(40.5%) 
152 

(49.3%) 
185 

(9.1%) 
34 

3.66 0.653 มาก 

IV1.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ในระดับใด 

0 
 

(3.2%) 
12 

(41.6%) 
156 

(49.1%) 
184 

(6.1%) 
23 

3.58 0.657 มาก 

IV1.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกประหยัดการใช้จ่าย ได้ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(1.9%) 
7 

(41.1%) 
154 

(49.3%) 
185 

(7.5%) 
28 

3.62 0.663 มาก 

IV1.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกอดออมได้ ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(1.3%) 
5 

(33.6%) 
126 

(48.5%) 
182 

(16.3%) 
61 

3.79 0.731 มาก 

IV1.1.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกรู้จักวางแผนการใช้จ่ายได้    
 ในระดับใด 

0 
 
 

(5.1%) 
19 
 

(37.6%) 
141 

 

(48.8%) 
183 

(8.5%) 
32 
 

3.61 0.715 มาก 

IV1.1.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้
สมาชิกท างานแบบมีส่วนร่วมได้ในระดับใด 

0 
 
 

(4.0%) 
15 
 

(39.7%) 
149 

 

(49.6%) 
186 

(6.7%) 
25 
 

3.59 0.676 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV1.1      3.64 0.682  
IV1.2 กำรส่งเสริมเงินทุนประกอบอำชีพและสวัสดิกำร 

IV1.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกมีเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ได้ในระดับใด 

0 
 
 

(4.5%) 
17 
 

(37.3%) 
140 

 

(45.3%) 
170 

(12.8%) 
48 
 

3.66 0.756 มาก 

IV1.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการ
ระดมทุนในชุมชนเพ่ือการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกได้ ในระดับใด 

(0.8%) 
3 
 

(7.7%) 
29 
 

(41.9%) 
157 

 

(39.5%) 
148 

(10.1%) 
38 
 

3.50 0.811 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV1.2.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
ส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ได้ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(13.1%) 
49 

(41.1%) 
154 

(38.7%) 
145 

(6.9%) 
26 

3.39 0.810 ปานกลาง 

IV1.2.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
สวัสดิการครอบครัวของสมาชิกได้ในระดับใด 

(0.5%) 
2 

(10.7%) 
40 

(33.3%) 
125 

(44.5%) 
167 

(10.9%) 
41 

3.55 0.845 มาก 

IV1.2.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงิน
ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ใน
ระดับใด 

(1.3%) 
5 
 

(11.5%) 
43 
 

(37.6%) 
141 

 

(44.0%) 
165 

(5.6%) 
21 
 

3.41 0.816 ปานกลาง 

IV1.2.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ได้ในระดับใด 

0 
 

(11.7%) 
44 

(40.5%) 
152 

(39.7%) 
149 

(8.0%) 
30 

3.44 0.802 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ IV1.2      3.50 0.806  

ค่าเฉล่ียรวม IV1      3.57 0.744  
IV1.2 กำรส่งเสริมเงินทุนประกอบอำชีพและสวัสดิกำร 

IV1.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกมีเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ได้ในระดับใด 

0 
 
 

(4.5%) 
17 
 

(37.3%) 
140 

 

(45.3%) 
170 

(12.8%) 
48 
 

3.66 0.756 มาก 

IV1.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการ
ระดมทุนในชุมชนเพ่ือการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกได้ ในระดับใด 

(0.8%) 
3 
 

(7.7%) 
29 
 

(41.9%) 
157 

 

(39.5%) 
148 

(10.1%) 
38 
 

3.50 0.811 มาก 

IV1.2.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
ส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ได้ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(13.1%) 
49 

(41.1%) 
154 

(38.7%) 
145 

(6.9%) 
26 

3.39 0.810 ปานกลาง 

IV1.2.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
สวัสดิการครอบครัวของสมาชิกได้ในระดับใด 

(0.5%) 
2 

(10.7%) 
40 

(33.3%) 
125 

(44.5%) 
167 

(10.9%) 
41 

3.55 0.845 มาก 

IV1.2.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงิน
ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ใน
ระดับใด 

(1.3%) 
5 
 

(11.5%) 
43 
 

(37.6%) 
141 

 

(44.0%) 
165 

(5.6%) 
21 
 

3.41 0.816 ปานกลาง 

IV1.2.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุน
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ได้ในระดับใด 

0 
 

(11.7%) 
44 

(40.5%) 
152 

(39.7%) 
149 

(8.0%) 
30 

3.44 0.802 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ IV1.2      3.50 0.806  
ค่าเฉล่ียรวม IV1      3.57 0.744  

IV2. ยุทธศำสตร์ 
IV2.1 กำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

IV2.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ไ ด้ใน
ระดับใด 

   0 
 
 

(2.7%) 
10 
 

(42.4%) 
159 

 

(46.9%) 
176 

(8.0%) 
30 
 

3.60 0.674 มาก 

IV2.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

0 
 

(2.9%) 
11 

(37.6%) 
141 

(53.1%) 
199 

(6.4%) 
24 

3.63 0.649 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV2.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

0 
 

(8.0%) 
30 

(45.1%) 
169 

(42.1%) 
158 

(4.8%) 
18 

3.44 0.710 ปานกลาง 

IV2.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

0 
 
 

(7.7%) 
29 
 

(54.7%) 
205 

 

(34.1%) 
128 

(3.5%) 
13 
 

3.33 0.669 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ IV2.1      3.50 0.675  
IV2.2 กำรส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมำภิบำล 

IV2.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนาการ
จัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้โปร่งใส ได้ในระดับใด 

(4.8%) 
18 
 

(14.9%) 
56 
 

(39.5%) 
148 

 

(35.5%) 
133 

(5.3%) 
20 
 

3.22 0.930 ปานกลาง 

IV2.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนา
กระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม 5 
ประการ ของสมาชิกได้ในระดับใด 

0 
 
 

(2.9%) 
11 
 

(36.8%) 
138 

 

(49.9%) 
187 

(10.4%) 
39 
 

3.68 0.698 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV2.2      3.45 0.814  
IV2.3 กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล 

IV2.3.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการ
ออม และวินัยในการใช้จ่ายเงินของสมาชิกได้ใน
ระดับใด 

(0.5%) 
2 
 

(1.3%) 
5 
 

(34.7%) 
130 

 

(56.3%) 
211 

(7.2%) 
27 
 

3.68 0.648 มาก 

IV2.3.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ในการพัฒนาอาชีพให้เป็นสวัสดิการ
แก่สมาชิกในการแก้หนี้นอกระบบ ได้ในระดับใด 

(0.8%) 
3 
 

(6.9%) 
26 
 

(40.0%) 
150 

 

(45.6%) 
171 

(6.7%) 
25 
 

3.50 0.756 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV2.3      3.59 0.702  
ค่าเฉล่ียรวม IV2      3.51 0.730  

IV3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
IV3.1 กำรออกแบบแผนงำนให้สอดคล้องกับผลที่ต้องกำร 

IV3.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีความชัดเจนในระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(1.3%) 
5 
 

(35.7%) 
134 

 

(48.5%) 
182 

(14.1%) 
53 
 

3.75 0.717 มาก 

IV3.1.2 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ
ชัดเจนในระดับใด 

0 
 
 

(2.1%) 
8 
 

(30.9%) 
116 

 

(55.2%) 
207 

(11.7%) 
44 
 

3.77 0.677 มาก 

IV3.1.3 การก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงาน  
มีความชัดเจนในระดับใด 

0 
 
 

(3.7%) 
14 
 

(37.9%) 
142 

 

(46.4%) 
174 

(12.0%) 
45 
 

3.67 0.734 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV3.1      3.73 0.709  
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 

 

  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV3.2 กำรน ำแผนงำนไปปฏิบัติ         
IV3.2.1 การจัดโครงสร้างการปฏิบัติ งาน มี
ความเหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(3.7%) 
14 

(49.6%) 
186 

(40.5%) 
152 

(6.1%) 
23 

3.49 0.670 ปานกลาง 

IV3.2.2 การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีความโปร่งใสในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(22.7%) 
85 

(48.8%) 
183 

(27.5%) 
103 

4.03 0.738 มาก 

IV3.2.3 การจัดการงบประมาณและทรัพยากร มี
ความโปร่งใสในระดับใด 

0 
 

(1.3%) 
5 

(30.4%) 
114 

(43.5%) 
163 

(24.8%) 
93 

3.92 0.775 มาก 

IV3.2.4 การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(2.1%) 
8 

(32.3%) 
121 

(46.9%) 
186 

(16.0%) 
60 

3.79 0.726 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV3.2      3.81 0.734  

IV3.3 กำรควบคุมให้เป็นไปตำมแผน 
IV3.3.1 การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(7.2%) 
27 

(45.9%) 
172 

(39.2%) 
147 

(7.7%) 
29 

3.47 0.741 ปานกลาง 

IV3.3.2 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(4.3%) 
16 

(41.9%) 
157 

(47.7%) 
179 

(6.1%) 
23 

3.56 0.675 มาก 

IV3.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(3.7%) 
14 

(38.9%) 
146 

(49.3%) 
185 

(8.0%) 
30 

3.62 0.687 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV3.3      3.55 0.701  
ค่าเฉล่ียรวม IV3      3.70 0.714  
IV4. กำรติดตำมก ำกับ 

IV4.1 กำรก ำหนดแบบกำรติดตำม 

IV4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถปฏิบัติได้ในระดับใด 

0 
 

(4.0%) 
15 

(44.0%) 
165 

(44.5%) 
167 

(7.5%) 
28 

3.55 0.691 มาก 

IV4.1.2 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน มี
ความส าเร็จในระดับใด 

0 
 

(5.3%) 
20 

(40.3%) 
151 

(48.0%) 
180 

(6.4%) 
24 

3.55 0.695 มาก 

IV4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
ความส าเร็จในระดับใด 

0 
 

(3.7%) 
14 

(36.0%) 
135 

(54.4%) 
204 

(5.9%) 
22 

3.62 0.654 มาก 

IV4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน สามารถ
จัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด 

0 
 

(2.9%) 
11 

(30.7%) 
115 

(49.3%) 
185 

(17.1%) 
64 

3.81 0.747 มาก 

IV4.1.5 การจัดท าบัญชี สามารถจัดท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วนในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(4.8%) 
18 

(25.9%) 
97 

(51.2%) 
192 

(17.9%) 
67 

3.82 0.788 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV4.1      3.67 0.715  
IV4.2 กำรตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

IV4.2.1 พัฒนากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในโอกาสต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบใน
ระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(1.1%) 
4 
 

(32.8%) 
123 

(52.8%) 
198 

(13.1%) 
49 
 

3.77 0.689 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV4.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ สามารถรายงานได้ทันตามก าหนดใน
ระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(2.1%) 
8 
 

(34.1%) 
128 

 

(52.3%) 
196 

(11.2%) 
42 
 

3.72 0.697 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV4.2      3.75 0.693  
IV4.3 กำรเทียบวัดกับเป้ำหมำย         

IV4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ประสบความส าเร็จในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(3.2%) 
12 

(33.9%) 
127 

(53.9%) 
202 

(8.8%) 
33 

3.68 0.690 มาก 

IV4.3.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในระดับใด 

(0.5%) 
2 

(3.2%) 
12 

(30.4%) 
114 

(56.3%) 
211 

(9.6%) 
36 

3.71 0.703 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV4.3      3.70 0.696  

ค่าเฉล่ียรวม IV4      3.71 0.701  
IV5.1.2 คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในระดับใด 

0 
 

(2.1%) 
8 

(31.5%) 
118 

(55.7%) 
209 

(10.7%) 
40 

3.75 0.667 มาก 

IV5.1.3 การประชุมของคณะกรรมการฯ มี
ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด 

0 
 

(2.7%) 
10 

(29.9%) 
112 

(57.1%) 
214 

(10.4%) 
39 

3.75 0.670 มาก 

IV5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เทียบกับ
จ านวนราษฎรในหมู่บ้านที่ไม่เป็นสมาชิก อยู่ใน
ระดับใด  

(2.9%) 
11 
 

(8.0%) 
30 
 

(46.9%) 
176 

 

(35.2%) 
132 

(6.9%) 
26 
 

3.35 0.839 ปานกลาง 

IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสมตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(1.3%) 
5 

(25.9%) 
97 

(58.4%) 
219 

(14.1%) 
53 

3.85 0.675 มาก 

IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(0.3%) 
1 

(21.6%) 
81 

(53.1%) 
199 

(24.8%) 
93 

4.02 0.707 มาก 

IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมในแต่ละปี 
สมาชิกมีการฝากเงินสัจจะสะสมเพ่ิมขึ้นในระดับ
ใด 

(0.3%) 
1 
 

(7.2%) 
27 
 

(43.7%) 
164 

 

(41.1%) 
154 

(7.7%) 
29 
 

3.49 0.752 ปานกลาง 

IV5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

0 
 

(1.3%) 
5 

(25.9%) 
97 

(61.1%) 
229 

(11.7%) 
44 

3.83 0.634 มาก 

IV5.1.9 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.9%) 
7 

(26.9%) 
101 

(59.2%) 
222 

(12.0%) 
45 

3.81 0.656 มาก 

IV5.1.10 ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

(1.9%) 
7 

(11.2%) 
42 

(43.7%) 
164 

(36.5%) 
137 

(6.7%) 
25 

3.35 0.836 ปานกลาง 

IV5.1.11 สมาชิกปฏิบัติตามแผนการด าเนิน
ธุรกิจ/หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(1.6%) 
6 
 

(9.3%) 
35 
 

(42.1%) 
158 

 

(44.3%) 
166 

(2.7%) 
10 
 

3.37 0.756 ปานกลาง 

IV5.1.12 สมาชิกมีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(1.6%) 
6 
 

(7.2%) 
27 
 

(42.4%) 
159 

 

(42.9%) 
161 

(5.9%) 
22 
 

3.44 0.778 ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี มี
สมาชิกเข้าร่วมการประชุม ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(1.9%) 
7 

(29.9%) 
112 

(56.8%) 
213 

(11.2%) 
42 

3.77 0.676 มาก 

IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี
การจัดท าอย่างถูกต้องครบถ้วนในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(0.8%) 
3 

(34.1%) 
128 

(50.4%) 
189 

(14.4%) 
54 

3.78 0.703 มาก 

IV5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน/ทรัพยากรต่างๆ 
กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ เช่น กู้เงินดอกเบี้ยต่ า 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น มีความเช่ือมโยงใน
ระดับใด 

(2.9%) 
11 
 

(17.1%) 
64 
 

(42.1%) 
158 

 

(31.7%) 
119 

(6.1%) 
23 
 

3.21 0.899 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ IV5.1      3.66 0.734  
IV5.2 กำรบริหำรเงินทุนและทรัพยำกร 

IV5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

0 
 

(2.4%) 
9 

(33.9%) 
127 

(49.3%) 
185 

(14.4%) 
54 

3.76 0.722 มาก 

IV5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบ
ก าไร-ขาดทุนและงบดุล มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

0 
 
 

(4.0%) 
15 
 

(30.4%) 
114 

 

(50.1%) 
188 

(15.5%) 
58 
 

3.77 0.753 มาก 

IV5.2.3 การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นไป
ตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(25.1%) 
94 

(56.0%) 
210 

(17.9%) 
67 

3.91 0.682 มาก 

IV5.2.4 การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไป
ตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ  
ในระดับใด 

0 
 
 

(1.3%) 
5 
 

(26.4%) 
99 
 

(58.1%) 
218 

(14.1%) 
53 
 

3.85 0.661 มาก 

IV5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและหลัก ฐานการเงิน
ต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นไปตามระเบียบ
กลุ่มฯ ในระดับใด 

0 
 
 

(3.2%) 
12 
 

(24.3%) 
91 
 

(54.4%) 
204 

(18.1%) 
68 
 

3.87 0.733 มาก 

IV5.2.6 มีการน าเงินทุนไปลงทุนด าเนินงาน/
ขยายกิจกรรม ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(5.3%) 
20 

(12.3%) 
46 

(35.5%) 
133 

(40.8%) 
153 

(6.1%) 
23 

3.30 0.949 ปานกลาง 

IV5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ประสบผลส าเร็จหรือได้รับก าไร ใน
ระดับใด 

(1.3%) 
5 
 

(6.9%) 
26 
 

(27.5%) 
103 

 

(56.3%) 
211 

(8.0%) 
30 
 

3.63 0.784 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV5.2      3.72 0.754  
IV5.3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร 
IV5.3.1 การได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับการบริหารจัดการ
เงินทุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ใน
ระดับใด 

(2.9%) 
11 
 

(15.7%) 
59 
 

(39.5%) 
148 

 

(38.1%) 
143 

(3.7%) 
14 
 

3.24 0.866 ปานกลาง 

IV5.3.2 การได้แลกเปล่ียนแนวคิดหลักการ
วิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค์กร
ภายนอก มีการแลกเปล่ียน ในระดับใด 

(1.3%) 
5 
 

(16.3%) 
61 
 

(40.0%) 
150 

 

(38.1%) 
143 

(4.3%) 
16 
 

3.28 0.832 ปานกลาง 
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ตำรำงท่ี 4.7 (ต่อ) 
  ระดับการบริหารจัดการ 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

IV5.3.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มฯ 
กับกองทุนอ่ืนๆ/เครือข่ายอ่ืนๆ ในระดับใด 

(1.6%) 
6 

(14.9%) 
56 

(44.3%) 
166 

(33.6%) 
126 

(5.6%) 
21 

3.27 0.839 ปานกลาง 

IV5.3.4 มีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิกในระดับ
ใด 

(9.1%) 
34 
 

(21.1%) 
79 
 

(40.8%) 
153 

 

(25.3%) 
95 

(3.7%) 
14 
 

2.94 0.987 ปานกลาง 

IV5.3.5 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ในระดับใด 

(3.7%) 
14 

(21.6%) 
81 

(51.5%) 
193 

(20.8%) 
78 

(2.4%) 
9 

2.97 0.818 ปานกลาง 

IV5.3.6 มีการจัดส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม ในระดับใด 

(3.2%) 
12 

(18.1%) 
68 

(44.5%) 
167 

(30.9%) 
116 

(3.2%) 
12 

3.13 0.856 ปานกลาง 

IV5.3.7 ได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านแก้ไข
ปัญหาความยากจน ในระดับใด 

(1.6%) 
6 
 

(4.5%) 
17 
 

(45.6%) 
171 

 

(42.1%) 
158 

(6.1%) 
23 
 

3.47 0.748 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ IV5.3      3.19 0.849  
IV5.4 กำรจัดสรรผลประโยชน์แก่สมำชิกและชุมชน 
IV5.4.1 มีการจัดสรรก าไรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
แก่สมาชิก ในระดับใด 

(0.5%) 
2 

(2.9%) 
11 

(27.5%) 
103 

(54.4%) 
204 

(14.7%) 
55 

3.80 0.740 มาก 

IV5.4.2 มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน 
ในระดับใด 

(1.6%) 
6 

(7.5%) 
28 

(30.9%) 
116 

(49.1%) 
184 

(10.9%) 
41 

3.60 0.840 มาก 

IV5.4.3 ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชนอยู่ในระดับใด 

(1.6%) 
6 

(10.1%) 
38 

(28.8%) 
108 

(46.1%) 
173 

(13.3%) 
50 

3.59 0.899 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ IV5.4      3.66 0.826  

ค่าเฉล่ียรวม IV5      3.65 0.790  
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดของ IV      3.56 0.735  

 
ตารางที่ 4.7 ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ

ผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับการ
บริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก (3.56) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า นโยบาย IV1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนIV1.1 และการส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพIV1.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหาร
จัดการให้เกิดผลงานด้วยค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (3.57) โดย นโยบาย IV1 ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มี
ค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.64) คือ นโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนIV1.1 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ยุทธศาสตร์IV2 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIV2.1 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล IV2.2 และการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล IV2.3 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถ
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บริหารจัดการให้เกิดผลงานด้วยค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (3.51) โดยยุทธศาสตร์ IV2 ด้านที่มีค่าคะแนน
สูงสุดมีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ (3.59) ยุทธศาสตร์เก่ียวกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์
ฯ ตามหลักธรรมาภิบาลIV2.3 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 ด้านการออกแบบแผนงานให้
สอดคล้องกับผลงานที่ต้องการ IV3.1 การน าแผนไปปฏิบัติ IV3.2 และการควบคุมให้เป็นไปตามแผน IV3.3 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลงานด้วยค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก (3.70) 
โดยการปฏิบัติตามนโยบายIV3 ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.81) คือการบรรลุนโยบาย
เก่ียวกับการน าแผนงานไปปฏิบัติIV3.2 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การติดตามก ากับ IV4 โดยการก าหนดแผนการติดตาม IV4.1 
การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานIV4.2 และการเทียบวัดเป้าหมายIV4.3 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลงานด้วยค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก (3.71) โดย การติดตามก ากับ IV4 ด้านที่มี
ค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.75) คือ การติดตามก ากับเก่ียวกับการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานIV4.2 

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การประเมินผลIV5 ด้านการจัดโครงสร้างกระบวนการ
ท างานIV5.1 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร IV5.2 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร IV5.3 และการ
จัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามาถบริหารจัดการให้เกิดผล
งานด้วยค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก (3.66) โดยการประเมินผล IV5 ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยระดับ
มาก คือ การประเมินผลเก่ียวกับ การบริหารเงินทุนและทรัพยากร IV5.2 

ผลการศึกษา ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิ ต จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า การติดตามก ากับIV4 เป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.71) รองลงมา คือ การปฏิบัติตาม
นโยบายIV3 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.71) และยุทธศาสตร์ IV2 มีค่าเฉลี่ยรวมน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม
ในระดับมาก (3.51) โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.25 แสดงว่า มีค่าเบี่ยงเบนน้อยมาก หรือการ
ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความแตกต่างกันน้อยมาก 

จึงสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี
ระดับความส าเร็จในระดับมาก สามารถจัดล าดับจากระดับค่าคะแนนสูงสุดได้ดังนี้ การติดตามก ากับ IV4 มี
ค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (3.71) รองลงมา คือ การปฏิบัติตาม นโยบาย IV3มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก
(3.70) การประเมินผลIV5 มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก(3.66) นโยบาย IV1 มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก(3.57) 
และยุทธศาสตร์IV2 มีค่าเฉลี่ยรวมระดับมาก(3.51) 
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 ส าหรับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่มีต่อตัวแปรย่อย การติดตามก ากับ IV4 ด้วย
ค่าเฉลี่ยรวมสูงสุดในระดับมาก(3.71) เม่ือพิจารณารายข้อ จากตัวชี้วัดของการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต IV ตัวแปรย่อย  IV4 ตัวชี้วัดที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ตามล าดับดังนี้ การจัดท าบัญชีสามารถจัดท าให้ถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 3.82 การจัดท าหลักฐาน
การเงินสามารถจัดท าให้ถูกต้องครบถ้วน มีค่าเฉลี่ย 3.81 พัฒนากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มฯ ในโอกาส
ต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.72 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.71 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบ
ความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย 3.68 การประเมินผลการปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยระดับ 3.62 
แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สามารถปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ย 3.55 และการปฏิบัติ
ตามแผนการปฏิบัติงาน มีความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย 3.55 
 
4.3 ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เป็นการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์DVซ่ึงเป็นตัวแปรตาม โดยท าการศึกษาจากตัวแปรย่อยรวม 4 ตัวแปร ได้แก่ การ
บรรลุเป้าหมายDV1 การปฏิบัติตามระเบียบDV2 การท างานตามแผนDV3 และ การได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.8 ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนเก่ียวกับระดับประสิทธิผลกำรบริหำร 
จัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต จ.อุตรดิตถ์ 
  ระดับประสิทธิผลการบริหาร 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

DV1. กำรบรรลุเป้ำหมำย 
DV1.1 กำรพัฒนำคน 

DV1.1.1 สมาชิกมีความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(25.3%) 
95 

(59.7%) 
224 

(13.9%) 
52 

3.86 0.646 มาก 

DV1.1.2 สมาชิกมีความเสียสละต่อกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.3%) 
5 

(38.9%) 
146 

(50.7%) 
190 

(9.1%) 
34 

3.67 0.655 มาก 

DV1.1.3 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 (0.8%) 
3 

(28.5%) 
107 

(58.7%) 
220 

(12.0%) 
45 

3.82 0.637 มาก 

DV1.1.4 สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ือน
สมาชิกด้วยกัน ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(27.7%) 
104 

(57.9%) 
217 

(13.3%) 
50 

3.83 0.654 มาก 

DV1.1.5 สมาชิกมีความไว้วางใจกัน ในระดับใด 0 
 

(2.1%) 
8 

(20.3%) 
76 

(61.3%) 
230 

(16.3%) 
61 

3.92 0.667 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.8(ต่อ) 
  ระดับประสิทธิผลการบริหาร 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

ค่าเฉล่ียข้อ DV1.1      3.82 0.651  
DV1.2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
DV1.2.1 มีการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาเงินทุน
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(0.5%) 
2 

(3.5%) 
13 

(44.3%) 
166 

(40.3%) 
151 

(11.5%) 
43 

3.59 0.758 มาก 

DV1.2.2 มีการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
แหล่งอ่ืนๆ ในระดับใด 

(3.2%) 
12 

(8.8%) 
33 

(41.3%) 
155 

(38.9%) 
146 

(7.7%) 
29 

3.39 0.874 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ DV1.2      3.49 0.816  

DV1.3 กำรพัฒนำสังคม 
DV1.3.1 มีการปลูกฝังคุณธรรมแก่สมาชิกใน
ระดับใด 

(0.5%) 
2 

(1.3%) 
5 

(36.8%) 
138 

(54.9%) 
206 

(6.4%) 
24 

3.65 0.644 มาก 

DV1.3.2 มีการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่
สมาชิกในระดับใด 

0 
 

(2.4%) 
9 

(28.0%) 
105 

(57.6%) 
216 

(12.0%) 
45 

3.79 0.674 มาก 

DV1.3.3 มีการสร้างความสามัคคีในระหว่าง
สมาชิกในระดับใด 

0 
 

(1.6%) 
6 

(19.5%) 
73 

(67.2%) 
252 

(11.7%) 
44 

3.89 0.604 มาก 

DV1.3.4 มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันใน
ระหว่างสมาชิกในระดับใด 

0 
 

(1.9%) 
7 

(24.5%) 
92 

(62.1%) 
233 

(11.5%) 
43 

3.83 0.638 มาก 

DV1.3.5 มีการส่งเสริมความเป็นธรรมในหมู่
สมาชิกในระดับใด 

0 
 

(1.6%) 
6 

(25.9%) 
97 

(59.7%) 
224 

(12.8%) 
48 

3.84 0.652 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV1.3      3.80 0.642  
ค่าเฉล่ียรวม DV1      3.73 0.703  
DV2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

DV2.1 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรฯ 
DV2.1.1 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับ
ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(20.5%) 
77 

(53.3%) 
200 

(25.1%) 
94 

4.02 0.707 มาก 

DV2.1.2 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการ
จัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

0 
 

(1.3%) 
5 

(24.3%) 
91 

(51.7%) 
194 

(22.7%) 
85 

3.96 0.723 มาก 

DV2.1.3 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการ
จัดท าทะเบียนเอกสารของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

0 
 
 

(2.7%) 
10 
 

(22.1%) 
83 
 

(55.7%) 
209 

(19.5%) 
73 
 

3.92 0.719 มาก 

DV2.1.4 คณะกรรมการฯ บริหารงานโดยยึดถือ
ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 
 

(1.6%) 
6 

(19.5%) 
73 

(56.3%) 
211 

(22.7%) 
85 

4.00 0.698 มาก 

DV2.1.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาเงินกู้แก่
สมาชิกโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(1.6%) 
6 
 

(19.2%) 
72 
 

(55.2%) 
207 

(23.7%) 
89 
 

4.01 0.720 มาก 

DV2.1.6 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานกลุ่มโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออมทรัพย์
ฯ ในระดับใด 

(0.5%) 
2 
 

(1.9%) 
7 
 

(20.3%) 
76 
 

(57.1%) 
214 

(20.3%) 
76 
 

3.95 0.726 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.8 (ต่อ) 
  ระดับประสิทธิผลการบริหาร 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

DV2.1.7 คณะกรรมการฯ มีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
หลักการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(2.7%) 
10 
 

(26.4%) 
99 
 

(56.8%) 
213 

(13.9%) 
52 
 

3.81 0.707 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV2.1      3.95 0.714  
DV2.2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของสมำชิก 

DV2.2.1 สมาชิก ฝากสัจจะส ะสมตามวัน ที่
ตนเองสะดวกโดยไม่ให้ความส าคัญกับวันที่กลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ก าหนดในระดับใด 

(11.2%) 
42 
 

(13.3%) 
50 
 

(34.4%) 
129 

 

(34.4%) 
129 

(6.7%) 
25 
 

3.12 1.087 ปานกลาง 

DV2.2.2 สมาชิกให้ความส าคัญต่อการฝาก
สัจจะสะสมตรงตามวันที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ก าหนดในระดับใด 

(0.8%) 
3 
 

(2.9%) 
11 
 

(23.7%) 
89 
 

(58.1%) 
218 

(14.4%) 
54 
 

3.82 0.736 มาก 

DV2.2.3 สมาชิกมีการฝากสัจจะสะสมอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับใด 

0 
 

(0.8%) 
3 

(31.2%) 
117 

(50.1%) 
188 

(17.9%) 
67 

3.85 0.708 มาก 

DV2.2.4 สมาชิกมีการช าระเงินกู้ตรงตาม
ก าหนด ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(21.9%) 
82 

(50.7%) 
190 

(26.4%) 
99 

4.02 0.725 มาก 

DV2.2.5 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรมของกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ อย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

0 
 

(2.4%) 
9 

(29.9%) 
112 

(55.7%) 
209 

(12.0%) 
45 

3.77 0.682 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV2.2      3.72 0.787  
ค่าเฉล่ียรวม DV2      3.83 0.750  

DV3. กำรท ำงำนตำมแผน 
DV3.1 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 

DV3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มฯ มีการประชุม
ประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(6.1%) 
23 

(41.1%) 
154 

(44.8%) 
168 

(7.7%) 
29 

3.54 0.737 มาก 

DV3.1.2 การฝากสัจจะสะสมประจ าเดือนแต่ละ
เดือนของสมาชิกมีการฝากเป็นประจ าทุกเดือน 
ในระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(2.4%) 
9 
 

(26.9%) 
101 

 

(52.5%) 
197 

(17.9%) 
67 
 

3.85 0.740 มาก 

DV3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนแต่ละเดือน มีการรายงานอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

(0.3%) 
1 
 

(4.5%) 
17 
 

(40.3%) 
151 

 

(44.0%) 
165 

(10.9%) 
41 
 

3.61 0.752 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV3.1      3.67 0.743  

DV3.2 แผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
DV3.2.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  แต่
ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับ
ใด 

0 
 
 

(3.7%) 
14 
 

(22.4%) 
84 
 

(55.5%) 
208 

(18.4%) 
69 
 

3.89 0.739 มาก 

 DV3.2.2 การรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

0 
 

(2.9%) 
11 
 

(24.5%) 
92 
 

(56.3%) 
211 

(16.3%) 
61 
 

3.86 0.712 มาก 
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ตำรำงท่ี 4.8 (ต่อ) 
  ระดับประสิทธิผลการบริหาร 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

DV3.2.3 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี แต่
ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในระดับใด 

0 
 

(8.3%) 
31 

(35.7%) 
134 

(46.1%) 
173 

(9.9%) 
37 

3.58 0.780 มาก 

DV3.2.4 การจัดสัมมนาประจ าปี แต่ละปี มีการ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

(3.2%) 
12 

(16.5%) 
62 

(39.5%) 
148 

(33.9%) 
127 

(6.9%) 
26 

3.25 0.922 ปานกลาง 

ค่าเฉล่ียข้อ DV3.2      3.65 0.788  

ค่าเฉล่ียรวม DV3      3.66 0.765  
DV4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 

DV4.1 กำรพึ่งตนเอง 
DV4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ใน
ระดับใด 

0 
 

(2.7%) 
10 

(33.1%) 
124 

(53.9%) 
202 

(10.4%) 
39 

3.72 0.681 มาก 

DV4.1.2 สมาชิกมีความอดทนต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในระดับใด 

(0.3%) 
1 

(3.7%) 
14 

(33.9%) 
127 

(54.4%) 
204 

(7.7%) 
29 

3.66 0.687 มาก 

DV4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลาในระดับใด 
(0.3%) 

1 
(4.8%) 

18 
(35.2%) 

132 
(49.6%) 

186 
(10.1%) 

38 
3.65 0.738 มาก 

DV4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ในระดับ
ใด 

0 
 

(0.5%) 
2 

(34.9%) 
131 

(54.7%) 
205 

(9.9%) 
37 

3.74 0.634 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV4.1      3.69 0.685  

DV4.2 กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
DV4.2.1 ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ อยู่ในระดับใด 

0 
 

(0.5%) 
2 

(30.1%) 
113 

(56.5%) 
212 

(12.8%) 
48 

3.82 0.646 มาก 

DV4.2.2 ความเอาใจใส่ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ของสมาชิก อยู่ในระดับใด 

0 
 

(2.1%) 
8 

(32.3%) 
121 

(56.0%) 
210 

(9.6%) 
36 

3.73 0.658 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV4.2      3.78 0.652  
DV4.3 กำรควบคุมกันเอง 

DV4.3.1 สมาชิกมีความต้ัง ใจอย่างแน่วแน่ใน
การปฏิบัติตนให้ เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่เพ่ือน
สมาชิกด้วยกันในระดับใด 

0 
 
 

(2.1%) 
8 
 

(33.6%) 
126 

 

(57.3%) 
215 

(6.9%) 
26 
 

3.69 0.629 มาก 

DV4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือน
สมาชิกด้วยกัน ในระดับใด 

0 
 

(1.1%) 
4 

(35.2%) 
132 

(56.3%) 
211 

(7.5%) 
28 

3.70 0.617 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV4.3      3.70 0.623  

DV4.4 กำรมีแหล่งเงินทุน 
DV4.4.1 สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือการประกอบอาชีพ ใน
ระดับใด 

(0.5%) 
2 
 

(2.7%) 
10 
 

(32.5%) 
122 

 

(49.1%) 
184 

(15.2%) 
57 
 

3.76 0.758 มาก 

DV4.4.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงสวัสดิการของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

(0.8%) 
3 

(5.1%) 
19 

(29.3%) 
110 

(49.9%) 
187 

(14.9%) 
56 

3.73 0.804 มาก 

ค่าเฉล่ียข้อ DV4.4      3.75 0.781  



177 
 

ตำรำงท่ี 4.8 (ต่อ) 
  ระดับประสิทธิผลการบริหาร 

x  S.D ความหมาย น้อย 
มาก 

น้อย ปานกลาง มาก มาก 
ที่สุด 

ค่าเฉล่ียรวม DV4      3.73 0.685  
ค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดของ DV      3.73 0.725  

 
ตารางที่ 4.8 ผลการศึกษาระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.73) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การบรรลุเป้าหมายDV1 ในการพัฒนาคนDV1.1 การพัฒนา
เศรษฐกิจDV1.2 และการพัฒนาสังคมDV1.3คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการให้เกิดผล
งาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม ระดับมาก (3.70) โดยการบรรลุเป้าหมาย DV1ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก (3.82) คือ การบรรลุเป้าหมายDV1 ในการพัฒนาคนDV1.1 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ทั้งการปฏิบัติตามระเบียบ
ของคณะกรรมการDV2.1 และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถบริหารจัดการให้เกิดผลงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม ระดับมาก (3.83) โดยการปฏิบัติตามระเบียบ DV2

ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.95) คือ การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการDV2.1 
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การท างานตามแผนDV3 ทั้งการปฏิบัติงานประจ าเดือน
DV3.1 และการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการให้เกิดผล
งาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม ระดับมาก (3.66) โดยการท างานตามแผน DV3ด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
ระดับมาก (3.67) คือ การปฏิบัติงานประจ าเดือนDV3.1 
 4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ทั้งการพ่ึงตนเองDV4.1 การ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 และการควบคุมกันเองDV4.3คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถ
บริหารจัดการให้เกิดผลงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม ระดับมาก (3.73) โดยการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4ด้านที่มี
ค่าคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (3.69) คือ การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 

ผลการศึกษา ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
สรุปได้ว่า การปฏิบัติตามระเบียบDV2 เป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.83) รองลงมา คือ การได้รับ
ประโยชน์สูงสุดDV4 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.73) และการท างานตามแผนDV3 มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.66) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.25 แสดงว่า มีค่าเบี่ยงเบนน้อยมาก
หรือการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความแตกต่างกันน้อยมาก 
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ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับความส าเร็จในระดับมาก สามารถจัดล าดับ จากระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้ดังนี้ การปฏิบัติตามระเบียบDV2 มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก (3.83) รองลงมาคือ การได้รับประโยชน์
สูงสุดDV4 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.73) การบรรลุเป้าหมายDV1 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.70) และการ
ท างานตามแผนDV3 มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (3.66) 
 ส าหรับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ที่มีต่อตัวแปรย่อย การปฏิบัติตามระเบียบDV2 
ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดในระดับมาก(3.83) เม่ือพิจารณารายข้อ จากตัวชี้วัดของประสิ ทธิผลในการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์DV ตัวแปรย่อย การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ตัวชี้วัดที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามล าดับดังนี้ คณะกรรมการให้ความส าคัญกับระเบียบ
กลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ย 4.02 สมาชิกมีการช าระเงินกู้ตรงตามก าหนด มี ค่าเฉลี่ย 4.02 คณะกรรมการฯ 
พิจารณาเงินกู้แก่สมาชิกโดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ย 4.01 คณะกรรมการบริหารจัดการโดยยึดถือ
ระเบียบกลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ย 4.00 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้เป็น
ปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.96 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มฯ โดยยึดถือระเบียบกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีค่าเฉลี่ย 3.95 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าระเบียบเอกสารของกลุ่มฯ มี
ค่าเฉลี่ย 3.92 สมาชิกมีการฝากสัจจะสะสมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 3.85 สมาชิกให้ความส าคัญต่อการ
ฝากสัจจะสะสมตรงตามวันที่กลุ่มฯ ก าหนด มีค่าเฉลี่ย 3.82 คณะกรรมการฯ มีการร่วมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามหลักการกลุ่มฯ มีค่าเฉลี่ย 3.81 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มฯ อย่าง
สม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.77 และสมาชิกฝากสัจจะสะสมตามวันที่ตนเองสะดวกโดยไม่ให้ความส าคัญกับ
วันที่กลุ่มฯ ก าหนด มีค่าเฉลี่ย 3.12 
 
4.4 ตอนท่ี 4 กำรทดสอบสมมติฐำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำร
ผลิต กับประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องท าการ
วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ 1-4 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยการใช้สถิติสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นตัวแปรต้น
และประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซ่ึงเป็นตัวแปรตาม การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ดังกล่าว ด าเนินการดังนี้ 
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 1. สมมติฐำนท่ี 1การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV ในด้าน
นโยบาย IV1ยุทธศาสตร์ IV2   การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4 และการประเมินผล IV5มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDVในด้านการบรรลุเป้าหมาย
DV1 การพัฒนาคนDV1.1  การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 และการพัฒนาสังคมDV1.3มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.9  ค่ำสถิติส ำหรับทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กับกำรบรรลุเป้ำหมำย 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   ชุดท่ี 3 
Variate number 
Canonical correlation 

0.87 0.73 0.70 

Eigenvalues 0.74 0.54 0.48 
Wilk’ lambda 0.00 0.00 0.01 
F-Value (chi square) 2.74 2.26 2.07 
Significance (PL) 0.00 0.00 0.00 
Variance extracted (%) ความแปรปรวนที่สกัดได้ 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต 

31.81 4.34 2.87 

DV การบรรลุเป้าหมาย 25.40 5.13 1.59 
Redundancy (%) ความทับซ้อน 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต 

42.89 8.00 6.00 

DV การบรรลุเป้าหมาย 18.84 21.64 22.40 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตกับการบรรลุเป้าหมาย โดยค่าสถิติทั้ง 3 ชุด ตามตาราง มีความสัมพันธ์เป็นอิสระต่อ
กัน เม่ือพิจารณาค่านัยส าคัญ (Significance) ที่มีค่า Sig(p<001) พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับ 0.00 ทั้ง 3 
ชุด มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับสูง 2 ชุด คือชุดที่ 1 ส่วนชุดที่ 2 และชุดที่ 3 อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.87, 0.73 และ 0.70 ตามล าดับ มีค่าความทับซ้อน 
(Redundancy) ที่ค่าสูงกว่าร้อยละ 1.5 ส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV

ชุดที่ 1-3 มีค่า 42.89  8.00 และ 6.00 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าความทับซ้อนของการบรรลุเป้าหมาย DV1

ชุดที่ 1- ชุดที่ 3 มีค่า 18.84  21.64 และ 22.40 ตามล าดับ 
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ข้อมูลทั้ง 3 ชุด แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามในทางบวก 
เม่ือพิจารณาว่าสถิติ Eigenvalues ชุดที่ 1-3 มีค่า 0.74  0.54 และ 0.48 ตามล าดับ แสดงว่า ตัวแปร        
คาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรตามในด้านการบรรลุเป้าหมายDV1 ได้ร้อยละ 74 ร้อยละ 54 
และร้อยละ 48 ตามล าดับ 

การพิจารณาความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1-3 พบว่า ตัวแปร          
คาโนนิคอล ของตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVสามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละตัว ได้ร้อยละ 31.81 ร้อยละ 4.34 และร้อยละ 2.87 
ตามล าดับ ส าหรับคาโนนิคอลของตัวแปรตาม การบรรลุเป้าหมาย DV1 สามารถท านายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม แต่ละตัว ได้ร้อยละ 25.40 ร้อยละ 5.13 และร้อยละ 1.59 ตามล าดับ 

การพิจารณาชุดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ชุดที่ 1-3 ตามสมมติฐาน พบว่า 
ตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV มีความสัมพันธ์กับ การบรรลุ
เป้าหมายDV1 ในระดับสูง 2 ชุดและระดับปานกลาง 1 ชุด ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรต้น และตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ปรากฏตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบ
คะแนนมาตรฐาน และแบบโครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 4.10 

 
ตำรำงท่ี 4.10 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล แบบคะแนนมำตรฐำนและแบบเชิงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำรบรรลุเป้ำหมำย 

ตัวแปร 
ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล 

แบบคะแนน
มำตรฐำน 

แบบเชิง
โครงสร้ำง 

ตัวแปรต้น : IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

ตัวแปรตาม DV1 การบรรลุเป้าหมาย 
DV1.1 การพัฒนาคน 
DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
DV1.3 การพัฒนาสังคม 

 
0.18 
0.15 
0.07 
0.22 
0.13 

 
0.16 
0.03 
0.05 

 

 
0.67 
0.68 
0.58 
0.51 
0.58 

 
0.73 
0.60 
0.55 
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ตารางที่ 4.10 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรย่อยทุก
ตัว ตามตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการบรรลุเป้าหมาย DV1 มีค่า
ตามล าดับดังนี้ การติดตามก ากับ IV4 (0.22)นโยบาย IV1 (0.18) ยุทธศาสตร์ IV2 (0.15) การประเมินผล IV5 
(0.13) และ การปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.07) อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรต้น 
คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVเป็นองค์ประกอบส าคัญของตัวแปรต้น โดย
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้  ยุทธศาสตร์ IV2 (0.68) นโยบาย IV1 (0.67) 
การปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.58) กับการประเมินผลIV5 และการติดตามก ากับ IV4 (0.51) อยู่ในระดับปาน
กลาง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDVการบรรลุเป้าหมายDV1เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของตัวแปร โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การพัฒนาคนDV1.1 (0.16) 
การพัฒนาสังคมDV1.3และการพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 (0.03) อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลติDVด้านการบรรลุเป้าหมายDV1มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรต้นโดยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การพัฒนาคนDV1.1 (0.73) การ
พัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 (0.60) และการพัฒนา  สังคมDV1.3 (0.55) อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตIVกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลติDV ด้านการบรรลุเป้าหมาย
DV1 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ทั้ง ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
0.87, 0.73 และ 0.70 ตามล าดับ โดยตัวแปรเริ่มต้นของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯIVทุกตัว ทั้ง นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4 และ การ
ประเมินผลIV5 มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม การบรรลุเป้าหมายDV1 ทั้งการพัฒนาคนDV1.1 
การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 และการพัฒนาสังคมDV1.3 ในระดับต่ ามาก รายละเอียดตามตามตารางที่ 4.10 
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ตัวแบบท่ี 4.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษา พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 1 เป็นจริง คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIVมีความสัมพันธ์กับ การบรรลุเป้าหมายDV1ในระดับสูงในขณะที่ความสัมพันธ์ 
ระหว่าง ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบคะแนนมาตรฐานอยู่ในระดับต่ ามาก แต่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปร
เริ่มต้นกับตัวแปรทั้ง ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม อยู่ในระดับสูง 

2. สมมติฐำนท่ี 2การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้านนโยบาย
IV1 ยุทธศาสตร์IV2การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตามก ากับ IV4และการประเมินผล IV5มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์DV ในด้านการปฏิบัติตามระเบียบของ
สมาชิกDV2 ด้านคณะกรรมการDV2.1 และสมาชิกDV2.2มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.11 ค่ำสถิติส ำหรับทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   

Variate number 
Canonical correlation 

0.89 0.79 

Eigenvalue 0.80 0.62 

Wilk’ lambda 0.00 0.00 

F-Value (chi square) 3.28 2.66 

0.87 

0.16 

0.05 

0.03 

IV1 นโยบาย 

IV2 ยุทธศาสตร์ 

IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 

IV4 การติดตามก ากับ 

IV5 การประเมินผล 

IV                                 

การบริหารจัดการ

ของคณะกรรมการ          

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

DV                                 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

การพัฒนาคน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การพัฒนาสังคม 

0.18 

0.15 

0.07 

0.22 

0.13 



183 
 

ตำรำงท่ี 4.11(ต่อ) 

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   
Significance (PL) 0.00 0.00 

Variance extracted (%) ความแปรปรวนที่สกัดได้ 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

37.35 4.20 

DV การปฏิบัติตามระเบียบ 25.17 4.81 

Redundancy (%) ความทับซ้อน 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

46.76 6.79 

DV การปฏิบัติตามระเบียบ 20.10 23.08 
 
จากตารางที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์กับการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2 ซ่ึงค่าสถิติทั้ง 2 ชุด มีความเป็นอิสระต่อกัน เม่ือพิจารณา
ค่านัยส าคัญ (Significance) ที่ มีค่า Sig. (p<0.01) พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับ 0.00 ทั้ง 2 ชุด มีค่า
ความสัมพันธ์ในระดับสูง 2 ชุด คือชุดที่ 1-2 โดยมีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.89  และ 0.79  ตามล าดับ มี
ค่าการทับซ้อน (Redundancy) ที่ค่าสูงกว่าร้อยละ 1.5 ส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIVชุดที่ 1-2 มีค่า 46.76 และ 6.79  ตามล าดับ ในขณะที่ค่าความทับซ้อนของการ
ปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2ชุดที่ 1-2 มีค่า 20.10 และ 23.08  ตามล าดับ 

ข้อมูลทั้ง 2 ชุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามในทางบวก 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติEigenvalues ชุดที่ 1-2 มีค่า 0.80 และ 0.62 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรคาโนนิคอล 
กลุ่มตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIV สามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรตาม ในด้านการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2ได้ร้อยละ 
80 และร้อยละ 62 ตามล าดับ 

การพิจารณาความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1-2 พบว่า ตัวแปร          
คาโนนิคอลของตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVสามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละตัว ได้ร้อยละ 37.35 และ ร้อยละ 4.20 ตามล าดับ 
ส าหรับคาโนนิคอลของตัวแปรตาม แต่ละตัว ได้ร้อยละ 25.17 และ ร้อยละ 4.81 ตามล าดับ 

การพิจารณาชุดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ชุดที่ 1-2 ตามสมมติฐาน พบว่า 
ตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV มีความสัมพันธ์กับ 
การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2ในระดับสูง 2 ชุด คือ ชุดที่ 1-2 และ ส าหรับความสัมพันธ์ของตัว
แปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น และตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ปรากฏตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโน
นิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน และแบบเชิงโครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตำรำงท่ี 4.12 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล แบบคะแนนมำตรฐำนและแบบเชิงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กับกำรปฏิบัติตำม 
ระเบียบ 

ตัวแปร 

ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล 

แบบคะแนน
มำตรฐำน 

แบบเชิง
โครงสร้ำง 

ตัวแปรต้น : IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

ตัวแปรตาม DV2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 
DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 

 
0.21 
0.04 
0.08 
0.29 
0.14 

 
0.20 
0.05 

 

 
0.83 
0.73 
0.73 
0.83 
0.72 

 
0.66 
0.50 

 

ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรย่อยทุก
ตัว ตามตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV พบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการปฏิบัติตาม
ระเบียบDV2 มีค่าตามล าดับดังนี้ การติดตามก ากับ IV4 (0.29)นโยบาย IV1 (0.21) การประเมินผล IV5 (0.14) 
การปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.08) และ ยุทธศาสตร์IV2 (0.04) อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรต้น 
คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IVเป็นองค์ประกอบส าคัญของตัว
แปรต้น โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้  นโยบาย IV1 (0.83) การ
ติดตามก ากับIV4 (0.83) ยุทธศาสตร์IV2 (0.73) การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 (0.73) และการประเมินผล IV5 
(0.72) อยู่ในระดับสูง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDVด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2โดยพบว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ DV2.1 
(0.20) และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 (0.05) อยู่ในระดับต่ ามาก 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDVด้านการปฏิบัติตามระเบียบมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรต้นพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้  การปฏิบัติตามระเบียบ
ของคณะกรรมการDV2.1 (0.66) และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 (0.50) อยู่ในระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ IVกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ DV ด้านกา รปฏิบัติตามระเบียบDV2 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 2 ชุด คือ ชุดที่ 1-2  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.89 และ 0.79 
ตามล าดับ โดยตัวแปรเริ่มต้นของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVทุกตัว ทั้ง 
นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์ IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4 และการประเมินผล IV5 มี
ความสัมพันธ์กับ ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ทั้ง การปฏิบัติตามระเบียบ
ของคณะกรรมการDV2.1 และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 ในระดับต่ ามาก รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.12 

 
ตัวแบบท่ี 4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต  
กับกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษา พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 2 เป็นจริง คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตIVมีความสัมพันธ์กับ การปฏิบัติตามระเบียบDV2  ในระดับสูง 2 ชุด คือ ชุดที่ 
1-2 ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ซ่ึง
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ ามาก แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล แบบเชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรเริ่ มต้นกับตัวแปร ทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม อยู่ใน
ระดับสูง  

0.21 

0.89 

0.05 

IV1 นโยบาย 

IV2 ยุทธศาสตร์ 

IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 

IV4 การติดตามก ากับ 

IV5 การประเมินผล 

IV                                 

การบริหารจัดการ

ของ

คณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

DV2                          

การปฏิบัติตาม

ระเบียบ 

 

การปฏิบัติตามระเบียบ

ของคณะกรรมการ 

การปฏิบัติตามระเบียบ

ของสมาชิก 

0.21 

0.08 

0.29 

0.14 

0.04 



186 
 

3. สมมติฐำนท่ี 3การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้าน  
นโยบาย IV1ยุทธศาสตร์ IV2การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4และการประเมินผล IV5  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์DV  ในด้านการ
ท างานตามแผนDV3 ด้านแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนDV3.1  แผนการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2  มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.13 ค่ำสถิติส ำหรับทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กับกำรท ำงำนตำมแผน 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   

Variate number 
Canonical correlation 

0.88 0.78 

Eigenvalue 0.77 0.59 
Wilk’ lambda 0.01 0.46 

F-Value (chi square) 3.86 2.87 
Significance (PL) 0.00 0.00 

Variance extracted (%) ความแปรปรวนที่สกัดได้ 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

35.99 7.92 

DV การท างานตามแผน 30.34 4.49 
Redundancy (%) ความทับซ้อน 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

46.64 13.36 

DV การท างานตามแผน 23.41 26.07 
 

จากตารางที่ 4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯIVกับการท างานตามแผนDV3 ซ่ึงค่าสถิติทั้ง 2 ชุด มีความเป็นอิสระต่อกัน เม่ือพิจารณานัยส าคัญ 
(Significance) ที่มีค่า Sig. (p<0.01) พบว่ามีนัยส าคัญที่ระดับ 0.00 ทั้ง 2 ชุด มีค่าความสัมพันธ์ใน
ระดับสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.88  และ 0.78ตามล าดับ มีค่าการทับซ้อน (Redundancy) ที่
ค่าสูงกว่าร้อยละ 1.5 ส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVชุดที่ 1 และ 2มีค่า 
46.64  และ 13.36 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าความทับซ้อนของการท างานตามแผน DV3ชุดที่ 1 และ 2มีค่า 
23.41 และ 26.07 ตามล าดับ 

ข้อมูลทั้ง 2 ชุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามในทางบวก 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติEigenvalues ชุดที่ 1 และ 2มีค่า 0.77 และ 0.59 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปร          
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คาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV สามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรตาม ในด้านการท างานตามแผนDV3 ได้ร้อยละ 77 และร้อย
ละ 59 ตามล าดับ 

การพิจารณาความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1 และ 2พบว่า ตัวแปร  คา
โนนิคอลของตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVสามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละตัว ได้ร้อยละ 35.99 และร้อยละ 7.92 ตามล าดับ 
ส าหรับคาโนนิคอลของตัวแปรตาม การท างานตามแผนDV3 สามารถท านายความแปรปรวนของตัวแปร
เริ่มต้นของตัวแปรตาม แต่ละตัว ได้ร้อยละ 30.34 และร้อยละ 4.49 ตามล าดับ 

การพิจารณาชุดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ชุดที่ 1-2 ตามสมมติฐาน พบว่า 
ตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV มีความสัมพันธ์กับ การท างาน
ตามแผนDV3ในระดับสูง ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น และตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรตาม ปรากฏตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน และแบบเชิงโครงสร้าง
ดังแสดงในตารางที่ 4.14 

 
ตำรำงท่ี 4.14 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล แบบคะแนนมำตรฐำนและแบบเชิงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำรท ำงำนตำมแผน 

ตัวแปร 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล 

แบบคะแนน
มำตรฐำน 

แบบเชิง
โครงสร้ำง 

ตัวแปรต้น : IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

ตัวแปรตาม DV3 การท างานตามแผน 
DV3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

 
0.32 
0.06 
0.23 
0.45 
0.05 

 
0.08 
0.01 

 
0.79 
0.54 
0.70 
0.83 
0.74 

 
0.57 
0.55 

ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรย่อยทุก
ตัว ตามตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการท างานตามแผน DV3 โดย
มีค่าตามล าดับดังนี้ การติดตามก ากับIV4 (0.45)และนโยบาย IV1 (0 .32) การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 (0 .23) 
ยุทธศาสตร์IV2 (0.06) และการประเมินผลIV5 (0.05) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ล าดับที่ 1 และ 2 อยู่ใน
ระดับต่ า และ ล าดับที่ 3-5 อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรต้น คือ 
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVเป็นองค์ประกอบส าคัญของตัวแปรต้น โดยพบว่า
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การติดตามก ากับ IV4 (0.83) นโยบาย IV1 (0.79) 
การประเมินผลIV5 (0.74) การปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.70) และยุทธศาสตร์ IV2 (0.54) โดยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ล าดับที่ 1-3 อยู่ในระดับสูง และล าดับ 4-5 อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVด้านการท างานตามแผนDV3มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรต้น โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้  แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนDV3.1 (0.08) และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 (0.01) อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVด้านการท างานตามแผนมีความสัมพันธ์กับตัวแปรต้น 
โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน DV3.1  

(0.57) และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 (0.55) อยู่ในระดับปานกลาง 
ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯIVกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ด้านการท างานตามแผนDV3 มีความสัมพันธ์
กันในระดับสูง ทั้ง ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.88 และ 0.78 
ตามล าดับ โดยตัวแปรเริ่มต้นของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVทุกตัว ทั้ง 
นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์ IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4 และการประเมินผล IV5 มี
ความสัมพันธ์กับ ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม การท างานตามแผนDV3 ทั้งการปฏิบัติงานประจ าเดือน
DV3.1 และการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 ในระดับต่ ามาก รายละเอียดตามตารางที่ 4.14 
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ตัวแบบท่ี  4.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำร 
ท ำงำนตำมแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการศึกษา พิสูจน์ ได้ ว่า สมมตริ ฐานที่ 3  เป็นจ ริง คือ  กา รบริ หา รจัดการของ

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVมีความสัมพันธ์กับ การท างานตามแผนDV3 ในระดับสูงทั้ง ชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ซ่ึง
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ า 2 ตัวแปรตามย่อย คือ การติดตาม
ก ากับIV4 และนโยบาย IV1 ตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามาก แต่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นกับตัวแปร ทั้ง ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามอยู่ในระดับสูง 

4. สมมติฐำนท่ี 4การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯด้าน  นโยบาย IV1

ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนบาย IV3การติดตามก ากับ IV4และการประเมินผล IV5มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ในด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด
DV4 ด้านการพ่ึงตนเองDV4.1 ความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 การควบคุมกันเองDV4.3 และมีแหล่งเงินทุนDV4.4มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 4.15 ค่ำสถิติส ำหรับทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 

Variate number 
Canonical correlation 

0.90 0.75 0.67 0.67 

Eigenvalues 0.81 0.57 0.45 0.44 

0.08 

0.01 

0.88 

IV1 นโยบาย 

IV2 ยุทธศาสตร์ 

IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 

IV4 การติดตามก ากับ 

IV5 การประเมินผล 

IV                                 

การบริหารจัดการ

ของ

คณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

DV3                          

การท างานตาม

แผน 

แผนการปฏิบัติงาน

ประจ าเดือน 

แผนการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 

0.32 

0.06 

0.23 

0.45 

0.05 
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ตำรำงท่ี 4.15(ต่อ) 

 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 
Wilk’ lambda 0.00 0.01 0.04 0.06 

F-Value (chi square) 3.29 2.50 2.23 2.10 

Significance (PL) 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variance extracted (%) ความแปรปรวนที่สกัดได้ 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

46.14 3.69 1.87 3.20 

DV การได้รับประโยชน์สูงสุด 31.77 1.57 1.08 1.30 
Redundancy (%) ความทับซ้อน 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

57.27 6.54 4.16 7.19 

DV การได้รับประโยชน์สูงสุด 25.60 26.48 26.97 27.55 

 
จากตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม           

ออมทรัพย์IV กับการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ซ่ึงค่าสถิติทั้ง 4 ชุด มีความเป็นอิสระต่อกัน เม่ือพิจารณา
นัยส าคัญ (Significance) ที่มีค่า Sig(p<0.01) พบว่า มีนัยส าคัญระดับ 0.00 ทั้ง 4 ชุด มีค่าความสัมพันธ์
ในระดับสูง 2 ชุด คือชุดที่ 1 และชุดที่ 2ระดับปานกลาง 2 ชุด คือ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 โดยมีสหสัมพันธ์
คาโนนิคอล 0.90  0.75  0.67 และ 0.67ตามล าดับ มีค่าความทับซ้อน (Redundancy) ที่ค่าสูงกว่า ร้อย
ละ 1.5 ส าหรับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVชุดที่ 1-4 มีค่า 57.27  6.54  
4.16  และ 7.19 ตามล าดับ ในขณะที่ค่าความทับซ้อนของการได้รับประโยชน์สูงสุด DV4ชุดที่ 1-4 มีค่า 
25.60  26.48  26.97  และ 27.55 ตามล าดับ 

ข้อมูลทั้ง 4 ชุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามในทางบวก 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติEigenvalues ชุดที่ 1-4 มีค่า 0.81  0.57  0.45  และ 0.44 ตามล าดับ แสดงว่าตัว
แปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV สามารถท านาย
ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรตาม ในด้านการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ได้ร้อยละ 81 
ร้อยละ 57 ร้อยละ 45 และร้อยละ 44 ตามล าดับ 

การพิจารณาความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1-4 พบว่า ตัวแปร          
คาโนนิคอล ของตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVสามารถท านายความ
แปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละตัว ได้ร้อยละ 46.14 ร้อยละ 3.69 ร้อยละ 1.87 และ
ร้อยละ 3.20 ตามล าดับ ส าหรับคาโนนิคอลของตัวแปรตาม การได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 สามารถท านาย
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ความแปรปรวนของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม แต่ละตัว ได้ร้อยละ 31.77 ร้อยละ 1.57 ร้อยละ 1.08
และร้อยละ 1.30 ตามล าดับ 

การพิจารณาชุดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ชุดที่ 1-4 ตามสมมติฐาน พบว่า 
ตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV มีความสัมพันธ์กับ การได้รับ
ประโยชน์สูงสุดDV4ในระดับสูง 2 ชุด และระดับปานกลาง 2 ชุด ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปรเริ่มต้น
ของตัวแปรต้น และตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ปรากฏตามค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบ
คะแนนมาตรฐาน และแบบเชิงโครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 4.16 

 
ตำรำงท่ี 4.16 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล แบบคะแนนมำตรฐำนและแบบเชิงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำรได้รับประโยชน์สูงสุด 

ตัวแปร 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล 

แบบคะแนน
มำตรฐำน 

แบบเชิง
โครงสร้ำง 

ตัวแปรต้น : IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 

IV5 การประเมินผลตัวแปรตาม DV4 การได้รับประโยชน์สูงสุด 
DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
DV4.2 ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
DV4.3 การควบคุมกันเอง 
DV4.4 มีแหล่งเงินทุน 

 
0.11 
0.15 
0.09 
0.21 
0.14 

 
0.03 
0.04 
0.03 
0.09 

 
0.75 
0.78 
0.74 
0.75 
0.40 

 
0.69 
0.63 
0.60 
0.70 

 
ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรย่อยทุก

ตัว ตามตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามการได้รับประโยชน์สูงสุด DV4 
มีค่าตามล าดับดังนี้ การติดตามก ากับIV4 (0.21)ยุทธศาสตร์ IV2 (0.15) การประเมินผล IV5 (0.14) นโยบาย
IV1(0.11)และการปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.09) และ อยู่ในระดับต่ ามาก 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรต้น 
คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVเป็นองค์ประกอบส าคัญของตัวแปรต้น โดย
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ ยุทธศาสตร์ IV2 (0.78) นโยบาย IV1 (0.75) 
การติดตามก ากับIV4(0.75) การปฏิบัติตามนโยบายIV3(0.74) อยู่ในระดับสูงและการประเมินผล IV5 (0.40) 
อยู่ในระดับต่ า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVด้านการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรต้น โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ มีแหล่งเงินทุน DV4.4 (0.09) 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 (0.04)การพ่ึงตนเองDV4.1 (0.03) และการควบคุมกันเองDV4.3 (0.03) อยู่ใน
ระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVด้านการได้รับประโยชน์ สูงสุดDV4มีความสัมพันธ์กับตัว
แปรต้น โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้  มีแหล่งเ งินทุนDV4.4 (0 .70) 
การพ่ึงตนเองDV4.1 (0.69) ความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 (0 .63) และการควบคุมกันเองDV4.3 (0 .60) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯIVกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ DV ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 และ 2  และระดับปานกลาง 2 ชุด คือ ชุดที่ 3 และ 4 มี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.90  0.75  0.67 และ 0.67 ตามล าดับ โดยตัวแปรเริ่มต้นของการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVทุกตัว ทั้ง นโยบาย IV1 ยุทธศาสตร์ IV2 การปฏิบัติตาม
นโยบายIV3 การติดตามก ากับIV4 และการประเมินผลIV5 มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม 
การได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ทั้ง การพ่ึงตนเองDV4.1 ความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2การควบคุมกันเองDV4.3และ
มีแหล่งเงินทุนDV4.4ในระดับต่ ามาก รายละเอียดตามตารางที่ 4.16 
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ตัวแบบท่ี 4.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับกำร 
ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สรุปผลการศึกษา พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 4 เป็นจริง คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯIVมีความสัมพันธ์กับการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ในระดับสูง 2 ชุด และระดับปานกลาง 
2 ชุด ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น กับตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ซ่ึง
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ ามาก  แต่ค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์คา
โนนิคอล แบบเชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นกับตัวแปร ทั้ง ตัวแปรต้นและตัวแปรตามอยู่ใน
ระดับสูง 

5. สมมติฐำนรวมการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในด้าน
นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบายIV3 การติดตามก ากับ IV4 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ในด้านการบรรลุเป้าหมายDV1 การปฏิบัติตามระเบียบDV2การปฏิบัติ
ตามแผนDV3และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.17 ค่ำสถิติส ำหรับทดสอบควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 
Variate number 
Canonical correlation 

0.95 0.88 0.82 0.81 

Eigenvalues 0.90 0.77 0.68 0.65 

Wilk’ lambda 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.03 

0.04 

0.03 

0.09 

0.90 

IV1 นโยบาย 

IV2 ยุทธศาสตร์ 

IV3 การปฏิบัติ 

ตามนโยบาย 

 

IV4 การติดตาม 

ก ากับ 

IV5 การ

ประเมินผล 

IV                                 

การบริหารจัดการ

ของคณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

DV4                           

การได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

การพ่ึงตนเอง 

ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 

การควบคุมกันเอง 

มีแหล่งเงินทุน 

0.11 

0.15 

0.09 

0.21 

0.14 
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ตำรำงท่ี 4.17(ต่อ) 
 ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2   ชุดท่ี 3 ชุดท่ี 4 

F-Value (chi square) 2.65 2.37 2.24 2.15 
Significance (PL) 0.00 0.00 0.00 0.00 

Variance extracted (%) ความแปรปรวนที่สกัดได้ 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

33.72 3.45 1.87 1.24 

DV ประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

32.58 4.78 1.27 1.29 

Redundancy (%) ความทับซ้อน 
IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

37.29 4.47 2.76 1.90 

DV ประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

29.46 33.16 34.02 34.87 

 
จากตารางที่ 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์IV กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ซ่ึงค่าสถิติทั้ง 4 ชุด มีความเป็นอิสระต่อกัน 
เม่ือพิจารณานัยส าคัญ (Significance) ที่มีค่า Sig. (p<0.01) พบว่ามีนัยส าคัญระดับ 0.00 ทั้ง 4 ชุด มีค่า
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.95 ระดับสูงมาก ในชุดที่ 1 และระดับสูง คือ 0.88  0.82 และ 0.81 ตามล าดับ 
ในชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 โดยค่าความทับซ้อน (Redundancy) ที่ค่าสูงกว่าร้อยละ 1.5 ส าหรับการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVชุดที่ 1-4 มีค่า 37.29  4.47  2.76 และ 1.90 
ตามล าดับ ในขณะที่ค่าความทับซ้อนของประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ DVชุดที่ 1-4 มีค่า 
29.46  33.16  34.02 และ 34.87 ตามล าดับ 

ข้อมูลทั้ง 4 ชุด แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวแปรตามในทางบวก 
เม่ือพิจารณาค่าสถิติEigenvalues ชุดที่ 1-4 มีค่า 0.90  0.77  0.68  และ 0.65 ตามล าดับ แสดงว่าตัว
แปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV สามารถท านาย
ความแปรปรวนของตัวแปรคาโนนิคอลกลุ่มตัวแปรตาม ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV 

ได้ร้อยละ 90 ร้อยละ 77 ร้อยละ 68 และร้อยละ 65 ตามล าดับ 
พิจารณาความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 1-4 พบว่า ตัวแปรคาโนนิคอล 

ของตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVสามารถท านายความแปรปรวน
ของตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้นแต่ละตัว ได้ร้อยละ 33.72 ร้อยละ 3.45 ร้อยละ 1.87 และร้อยละ 1.24 
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ตามล าดับ ส าหรับคาโนนิคอล ของตัวแปรตาม ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ DV แต่ละ
ตัว ได้ร้อยละ 32.58 ร้อยละ 4.78 ร้อยละ 1.27และร้อยละ 1.29 ตามล าดับ 

การพิจารณาชุดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ชุดที่ 1-4 ตามสมมติฐาน พบว่า 
ตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVในระดับสูงมาก 1 ชุด และระดับสูง 3 ชุด ส าหรับความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น และตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ปรากฏตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน และแบบเชิงโครงสร้างดังแสดงในตารางที่ 4.18 

 
ตำรำงท่ี 4.18 ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล แบบคะแนนมำตรฐำนและแบบเชิงโครงสร้ำง 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลกำรบริหำร 
จัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตัวแปร 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คำโนนิคอล 

แบบคะแนน
มำตรฐำน 

แบบเชิง
โครงสร้ำง 

ตัวแปรต้น : IV การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 

IV1 นโยบาย 
IV2 ยุทธศาสตร์ 
IV3 การปฏิบัติตามนโยบาย 
IV4 การติดตามก ากับ 
IV5 การประเมินผล 

ตัวแปรตาม DV ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
DV1 การบรรลุเป้าหมาย 
DV2 การปฏิบัติตามระเบียบ 
DV3 การท างานตามแผน 
DV4 การได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
0.07 
0.10 
0.02 
0.12 
0.00 

 
0.11 
0.01 
0.02 
0.05 

 
0.56 
0.60 
0.52 
0.49 
0.51 

 
0.71 
0.59 
0.56 
0.64 

ตารางที่ 4.18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานของตัวแปรย่อยทุก
ตัว ตามตัวแปรต้น คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามประสิทธิผลการบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์ ฯDV มี ค่าตามล าดับ ดังนี้  กา รติดตามก ากับ IV4 (0.12)ยุทธศา สตร์ IV2(0.10)    
นโยบายIV1(0.07) การปฏิบัติตามนโยบายIV3 (0.02) และการประเมินผลIV5 (0.00) อยู่ในระดับต่ ามาก 
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ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรต้น 
คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯIVเป็นองค์ประกอบส าคัญของตัวแปรต้น โดย
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ ยุทธศาสตร์ IV2 (0.60) นโยบาย IV1 (0.56) 
การปฏิบัติตามนโยบาย IV3(0.52) การประเมินผล IV5 (0.51) อยู่ในระดับสูงและการติดตามก ากับ IV4 
(0.49)อยู่ในระดับต่ า 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVมีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรต้น โดยพบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การบรรลุเป้าหมายDV1 (0.11) การได้รับประโยชน์
สูงสุดDV4 (0.05) การท างานตามแผนDV3 (0.02) และการปฏิบัติตามระเบียบDV2 (0.01) อยู่ในระดับต่ ามาก 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างตัวแปรย่อยทุกตัวของตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVมีความสัมพันธ์กับตัวแปรต้น โดยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล มีค่าตามล าดับดังนี้ การบรรลุเป้าหมายDV1 (0.71) อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ในระดับ
ปานกลาง 3 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 (0.64) การปฏิบัติตามระเบียบDV2   (0.59) 
และการท างานตามแผนDV3 (0.56)  

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯIVกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ทั้ง 4 ชุด มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก 
1 ชุด และระดับสูง 3 ชุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์คาโนนิคอล 0.95  0.88  0.82 และ 0.81 
ตามล าดับ โดยตัวแปรเริ่มต้นของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IVทุกตัว ทั้ง 
นโยบายIV1 ยุทธศาสตร์ IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 การติดตามก ากับ IV4 และการประเมินผล IV5 มี
ความสัมพันธ์กับ ตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรตาม ทั้ง การบรรลุเป้าหมายDV1การปฏิบัติตามระเบียบDV2การ
ท างานตามแผนDV3และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4ในระดับต่ ามาก รายละเอียดตามตารางที่ 4.18 
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ตัวแบบท่ี 4.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับ 
ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปผลการศึกษา พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานรวม เป็นจริง คือ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯIVมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่ม                  ออมทรัพย์ฯ DV3 
ในระดับสูงมาก 1 ชุด และระดับสูง 3 ชุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 0.95  0.88  0.82 และ 
0.81 ตามล าดับ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นของตัวแปรต้น กับตัวแปรเริ่มต้นของตัว
แปรตาม ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ า  แต่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้าง ระหว่างตัวแปรเริ่มต้นกับตัวแปร ทั้ง ตัวแปรต้นและตัวแปร
ตามอยู่ในระดับสูง 

 
4.5 ตอนท่ี 5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) จะน าเสนอเป็นผลการวิเคราะห์การ
สัมภาษณ์ในภาพรวม และรวบรวมผลท่ีได้มาพิจารณาวิเคราะห์ผลการวิจัยร่วมกันกับผลการวิเคราะห์ใน
เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) อันจะท าให้ได้รับข้อมูลที่ มีน้ าหนัก น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
 ผู้ให้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
จ านวน 8 ท่าน โดยได้สรุปสาระส าคัญจากการสัมภาษณ์ของแต่ละท่านเรียงตามล าดับที่ 1 -8 ในแต่ละ
ด้าน ตามรายชื่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ดังนี้ 
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1. นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้าน  
ปัญจะพัฒนา ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. นายเสริญ พิลึก เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้าน     
สระยายชี ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

3. นายเจริญ แต่งทรัพย์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่ มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
บ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

4. นายค ามอญ ศรีพงศ์เจริญ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต บ้านโจด ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. นายประยูร สว่างศรี ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
บ้านหนองผักนาก ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 

6. นายบุญศรี อินทร์ไชย ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
บ้านขอนขว้าง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 

7. นายวิโรจน์ คงปัญญา ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
บ้านดอนคา ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. นายควร กลิ่นจันทร์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้าน
หนองมะค่า ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 4.5.1 สรุปเน้ือหำจำกกำรสัมภำษณ์ตำมตัวแปรต้น การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิ ต เป็นความคิดเห็นจ ากประสบการ ณ์เก่ียว กับวิธีก ารบริห าร จัดการกลุ่ ม          
ออมทรัพย์ฯ มีดังต่อไปนี้ 

IV1 นโยบำย 
IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม 
IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ 

1)  น โยบา ย กา รส่ง เสริ มสนั บสนุ นให้ กลุ่ มออมทรัพย์ ฯ  มีกา ร พัฒนาคณะ
กรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพราะหากคณะกรรมการบริหาร จัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถบริหารจัดการกิจการของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถท าให้ผลงานการบริหารจัดการ
กลุ่มฯ เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มฯ 

2) ร่วมสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ โดยไม่คิดดอกเบี้ย และมีการน าผลก าไรส่วน
หนึ่ง มาจัดเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้ังแต่เปิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

3) กลุ่มออมทรัพย์ เป็นทุนภายในของชุมชน ชุมชนสามารถขอกู้เงินไปประกอบ
อาชีพให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นรายได้ให้เกิดขึ้นกับมวลสมาชิกอย่างทั่วถึงอย่างเป็น
รูปธรรม สามารถเป็นตัวอย่างได้ 
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4) กลุ่มฯพยายามปลูกฝังให้ คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิ กฯ ปฏิบัติตนอยู่บน
ความเสียสละ มีความซ่ือสัตย์ต่อกัน เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน รวมทั้งมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 
สมาชิกทุกคน และต่อกลุ่มฯ 

5) กลุ่มฯ เน้นหลักความโปร่งใส เป็นหัวใจในการบริหารจัดการ คณะกรรมการทุกคน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล โดยสามารถผ่านการประเมิน และตรวจสอบความเข้มแข็งของ
กลุ่มฯ 

6) ส่งเสริมเศรษฐกิจสังคม โดยการศึกษาบริบทชุมชน เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและการ
ด ารงชีพของครอบครัว รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมก่อน 

7) ศึกษาปัญหาของครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องอาชีพ และรายได้ที่ ดินท า
กิน เงินออม การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสรุปออกมาเป็นด้านๆ 

8) ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนประกอบอาชีพ ดังนี้ จัดต้ังกองทุนพัฒนาอาชีพสตรี 
กองทุนร้านค้าโดยให้ห้างร้านมาจ าหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกที่กลุ่มฯ โดยบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อน 
กองทุนซ้ือที่ดินมาจัดสรรแก่สมาชิก กองทุนสร้างบ้านให้แก่สมาชิก โดยผ่อนระยะยาว 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 IV2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล 
 IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) เน้นพัฒนาสมาชิกฯให้มีคุณภาพ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน 
2) ให้กรรมการฯ และสมาชิกยึดม่ันในคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความเห็นใจกัน มี

ความซ่ือสัตย์ เสียสละ ไว้วางใจ และเกิดความรับผิดชอบในทุกๆ ด้าน 
3) เม่ือสมาชิก และ คณะกรรมการฯ ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็

พยายามขยายสู่ครอบครัวของสมาชิก และชุมชนก็จะท าให้ทุกคนมีความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ 
4) ปลูกฝังให้คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนิน

ชีวิตและการท างาน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมอย่างม่ันคงและยั่งยืน 
5) การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาลต้องให้โอกาสคนและ

ต้องศึกษาเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา 
6) การพัฒนาเศรษฐกิจต้องใจกว้าง โดยเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ไม่

คับแคบอยู่กับความคิดของตนเอง 
7) การพัฒนาสังคม ต้องเข้าถึงชุมชน และเอาใจ ใส่ส่วนรวม ไม่คิดเอาเปรียบ เป็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างคุณธรรมแก่สมาชิกและธรรมาภิบาล 
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8) การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิ
บาล อันเป็นหลักการบริหารที่เป็ นธรรม ซ่ึงจะท าให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ  เกิดความเข้มแข็ง โดย มี
องค์ประกอบมาจากการสร้างการมีส่วนร่วม การใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาใช้ให้กลุ่มเกิดธรรมาภิบาล 

9) การพัฒนาให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ เกิดความเข้มแข็ง ก็ต้องสร้างธรรมาภิบาลให้เกิด
ขึ้นกับกลุ่ม ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกฯ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

IV3 กำรปฏิบัติตำมนโยบำย 
IV3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 
IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
IV3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

1) การปฏิบัติตามนโยบายต้องมีการประชุมทั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ และสมาชิก เพ่ือร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงานของกลุ่ม จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ด ารงอยู่
และความต้องการของกลุ่มฯ 

2) จะต้องร่วมกันวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะได้รับว่า เป็นไปตามความต้องการของกลุ่ม
หรือไม่ แล้วจึงก าหนดแผนและมอบหมายให้มีการปฏิบัติ ตามภารกิจที่รับผิดชอบความถนัด 

3) ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนของกลุ่มฯ จะต้องมีการควบคุมให้งานเป็นไป
ตามหลักวิธีการ และผลท่ีต้องการ 

4) มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาทางด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
และนโยบายที่ก าหนดไว้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนก็หาทางปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

5) การปฏิบัติตามนโยบาย ต้องท าตามระเบียบการท างานที่ได้ก าหนดไว้ โดยทุกคน
ต่างมีความเท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษ 

6) แผนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบาย ต้องให้สมาชิกทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง
กัน เพ่ือช่วยกันติดตามตรวจสอบ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะยาว 

7) การออกแบบแผนงานต้องให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดยทุกฝ่ายช่วยกันเสนอ
แผนงานตามที่ตนเองรับผิดชอบ ส าหรับแผนรายได้ รายจ่าย และงบประมาณประจ าปีต้องด าเนินการ
อย่างรอบคอบให้เป็นตามแผนและนโยบายของกลุ่ม 

8) แผนและแผนงาน ต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ยืดหยุ่นได้ ปรับได้หากประสบปัญหา
ในการด าเนินการ แต่ต้องไม่เกิดผลเสียต่อกลุ่ม จึงต้องมีการควบคุม และติดตามอย่างเป็นระบบ 

IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
IV4.1 การก าหนดแผนการติดตาม 
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IV4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ 
IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 

1) การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีเป้าหมายที่ต้องก าหนดไว้อย่างชัดเจนตาม
วิสัยทัศน์ การเทียบวัดกับเป้าหมาย และมีการจัดระบบการติดตามก ากับจึงมีความส าคัญมาก อาจใช้
เทคนิคตรวจสอบหลักการปฏิบัติ AAR. (After Action Review) มาใช้ในการติดตามตรวจสอบ 

2) กลุ่มต้องให้ความส าคัญกับสมาชิก ให้สามารถสอบถามข้อมูลที่เกิดค าถาม หรือมี
ความสงสัยได้ตลอดเวลา ทั้งในระดับกรรมการบริหาร และประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

3) กลุ่มฯ ควรจัดแสดงให้สมาชิกทราบทั้งตัวแผนและรายละเอียดของแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือสามารถร่วมติดตามผลและตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามโครงการ 

4) เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และชุมชน หากสามารถน าผลของแผนปฏิบัติมาเป็น
ตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะท าให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้สาธารณชนเข้ามามีส่วน
ร่วมติดตามก ากับ 

5) กลุ่มต้องด าเนินงานโดยยึดแผนเป็นหลัก มีการติดตามก ากับอย่างเป็นขั้ นเป็นตอน
และให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้รับทราบ รวมทั้งน าเข้าประชุมชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน และการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 

6) กลุ่มฯ ต้องก าหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติทุกขั้นตอน โดย
มีการเทียบวัดกับเป้าหมาย 

7) กลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรจะจัดแสดงผลการติดตามก ากับ ภารกิจทั้งหมดของกลุ่มฯ 
ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ แผนด าเนินงาน สวัสดิการ งบการเงิน โดยให้มีเกณฑ์การประเมิน ผลการ
ประเมิน การผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน น าเสนอให้สมาชิกกลุ่มทราบอย่างชัดเจน 

8) การติดตามก ากับ เป็นขั้นตอนส าคัญที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ จะต้องมอบหมายให้มี
คณะกรรมการติดตามผลการท างาน และให้ทุกฝ่ายช่วยกันติดตามก ากับเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือกลุ่ม ให้
การปฏิบัติภารกิจตามแผนไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 

IV5 กำรประเมินผล 
IV5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน 
IV5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน 

1)การประเมินผล ส าหรับเงินทุน และทรัพยากรการบริหาร จ าเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่
มีความรู้ ความสามารถ มีความต้ังใจจริง เพ่ือช่วยกันประเมินผล การบริหารเงินทุน โดยปรึกษาเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนระดับต าบล และอ าเภอ อย่างสม่ าเสมอ 
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2) การประเมินผล ควรเริ่มจากการจัดเตรียมบุคลากรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้ง 
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องคอยให้ค าแนะน า โดยจัดโครงสร้างการ
ท างานประเมินผล ส าหรับผู้ประเมินอย่างชัดเจน หากผลการประเมินออกมาดี ก็คือว่า การบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการแล้ว 

3) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการประเมินผล เพ่ือท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ 
และโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

4) การประเมินผลควรให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพราะ
จะท าให้สามารถประเมินทัศนคติและความคิดเห็นของสมาชิก ซ่ึงจะส่งผลต่อความศรัทธาที่สมาชิกมีต่อ
กลุ่มฯ 

5) หากกลุ่มฯ สามารถสร้างให้สมาชิกกลุ่มฯ เกิดคุณธรรมได้แล้ว ก็จะสามารถบริหาร
จัดการให้เจริญก้าวหน้าในทุกกิจกรรม แต่การประเมิน เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องท าตามแผนที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

6) เนื่องจากการประเมิน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การประเมินมากมาย และ
บางอย่างเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือเป็นวิชาการ ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้และท าการ
ประเมินเพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้กับกลุ่มฯ 

7) ภายหลังการประเมิน และรายงายให้ประธานกลุ่มฯ และอ าเภอจังหวัดแล้ว ควร
ต้องจัดแสดงผลการประเมินให้สมาชิกทุกคนได้รับทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาผลการประเมินว่า ส่งผลต่อ 
กลุ่มฯ อย่างไร ทั้งในทางลบและทางบวก 

8) ผลการประเมิน มีความสามารถขององค์กร เม่ือได้รับผลการประเมินแล้ว ควรมี
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับผลการประเมิน เพ่ือให้บุคลากรขององค์กร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการท างานให้กับองค์กร 

4.5.2 สรุปเน้ือหำจำกกำรสัมภำษณ์ ตำมตัวแปรตำม  ประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีดังต่อต่อไปนี้ 

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
DV1.1 การพัฒนาคน 
DV1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
DV1.3 การพัฒนาสังคม 

1) การพัฒนาคน หมายถึง สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ต้องปลูกฝังให้ด าเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการตรงต่อเวลาซ่ึงปรากฏว่าประสบความส าเร็จอย่างดี 
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2) การพัฒนาเศรษฐกิจ ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มฯ รวมตัวกัน
ประกอบอาชีพตามความถนัด โดยการสนับสนุนเงินทุนด าเนินการ 

3) การพัฒนาสังคม ด าเนินการโดยสนับสนุนให้สมาชิก และครอบครัวยึดหลัก
คุณธรรม 5 ประการ ในการด ารงชีวิต การครองเรือนและการท างาน 

4) การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิผลนั้น ต้องเน้นการพัฒนาให้คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา นั่นคือ ผลิตคนให้มีคุณธรรม เม่ือมีคุณธรรมเกิดขึ้นในคนแล้ว ก็จะเป็นก ารง่าย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

5) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทุกฝ่ายในกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งคณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมต้องท า
คนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกในการท างานตามบทบาทหน้าที่ 

6) ในการพัฒนาคน “ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” โดยท าให้สมาชิก
กลุ่มฯ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เอ้ืออาทร และแบ่งบันซ่ึงกันและกัน จนเกิดกระบวนการเรียนรู้วิธีการ
ท างานร่วมกัน ตามวิถีประชาธิปไตย มีการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ เกิดความอดทน และเป็นสมาชิกกลุ่มที่
ดี รวมทั้งเป็นประชาชนที่มีหลักในการด าเนินชีวิต 

7) การระดมเงินออม และจัดต้ังเป็นกองทุนหมุนเวียนขึ้นในชุมชน เพ่ือกู้ยืมไป
ประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว รวมทั้งเรียนรู้ กิจกรรมเชิงธุรกิจให้สามารถเป็นรายได้ ลด
รายจ่าย เป็นการพัฒนาสมาชิกกลุ่มฯ ทางด้านเศรษฐกิจ 

8) การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะท าให้สมาชิก
มีตัวอย่างเป็นตัวแทนที่ดี สามารน าไปปฏิบัติภายในครอบครัว และขยายผลเป็นการพัฒนาสังคมได้อย่าง
เป็นระบบ 

DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 
DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก 

1) กฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มฯ เม่ือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดท าขึ้น แต่
หมวดแต่ละข้อจะต้องน ามาให้สมาชิกกลุ่มทราบและลงมติให้เป็นมติร่วมกัน และใช้เป็นระเบียบกลุ่มฯ ที่
ทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ 

2) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ อย่าง
เคร่งครัด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามระเบียบส าหรับสมาชิกกลุ่มทุกคน 

3) ใช้เงินเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้เป็นระเบียบ โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา การ
ประหยัดอดออม เพ่ือน าเงินมาฝากเป็นสัจจะ การรู้จักวางแผนการใช้จ่าย และเก็บเงิน ล้วนแล้วแต่เป็น
การพัฒนาคนให้รู้จักปฏิบัติตามระเบียบ 
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4) สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนต้องมีการลงโทษ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกลุ่มฯ 

5) การหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นโอกาสส าคัญ
ส าหรับสมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจ และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ ดี เป็นการช่วยกัน
จรรโลงไว้ซ่ึงการให้ความเคารพปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มฯ 

6) หลักปฏิบัติของสมาชิกที่จะต้องยึดถือเป็นระเบียบปฏิบัติคือ ร่วมก าหนดระเบียบ
กลุ่มฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ อย่างเคร่งครัด ฝากเงินสัจจะตามก าหนด ส่งคืนเงินกู้ตามก าหนด เข้า
ร่วมการประชุมสม่ าเสมอ ร่วมให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มฯ 

7) ระเบียบปฏิบัติที่ส าคัญของคณะกรรมการ ได้แก่ การเข้าใ จความต้องการของ
สมาชิกอย่างง่าย ไม่สลับซับซ้อน การมีมารยาท การให้บริการที่ ดี ความรับผิดชอบ ความรอบรู้  การมี
ความน่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจ สิ่งเหล่านี้ คณะกรรมการต้องปฏิบัติให้ได้ 

8) ทั้งกรรมการบริหารกลุ่มฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ล้วนแต่มีความส าคัญ และปฏิบัติงาน
อย่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซ่ึงกันและกัน จึงต้องช่วยกันปฏิบัติตัวตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
โดยยึดถือปฏิบัติตนตามระเบียบกลุ่มฯ อย่างเคร่งครัด 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
DV3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

1) มีการพบปะพูดคุยกันในระหว่างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกเดือนเก่ียวกับ
การด าเนินงานของกลุ่มฯ การวางแผน การบริหารจัดการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งวิธีแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

2)ต้องวางแผนงานอย่างเป็นระบบให้ทุกฝ่าย เข้ามาร่วมพิจารณาตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนและ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี   

3) จัดการประชุมในวาระสิ้นปี เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี แผนกา ร
ด าเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค โดยเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน  

4) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องให้ความส าคัญกับแผนการด าเนินงานทุก
ระดับ โดยปฏิบัติตนให้มีความเชื่อม่ันศรัทธาในการด าเนินงานตามแผนโดยไม่แสดงตนให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกว่า ไม่ให้ความส าคัญกับแผนทุกระดับ 

5) แผนงานประจ าเดือน เป็นแผนระยะสั้นๆ ที่ ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุก
เดือน แม้จะเป็นเสมือนงานประจ าในหลายๆ กิจกรรม ล้วนมีความส าคัญที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
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เช่น การรับฝากเงินสัจจะสะสมประจ าเดือน ดังนั้น คณะกรรมการทุกคนจึงต้องให้ความส าคัญให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

6) แผนงานประจ าปี เป็นทั้งแผนการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว ควรจัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือช่วยกันเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน 
น าเสนออุปสรรคปัญหาการด าเนินงาน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

7) กิจกรรมที่ส าคัญ ส าหรับบรรจุลงในแผนปฏิบัติงานประจ าปี เช่น การจัดบรรยาย
พิเศษ การพิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ การจัดสรรเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ตลอดจนการขอปรับปรุง
แก้ไขข้อบังคับบางหมวด บางข้อ ซ่ึงอาจไม่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ให้ทันสมัยทันโลก โดยมีการจัด
กิจกรรมพิเศษ เช่น แลกของขวัญ มอบรางวัลแด่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

8) การปฏิบัติงานประจ าเดือน ซ่ึงมีภารกิจมากมาย อาจพัฒนาสมาชิกในเรื่องการ
เป็นคนตรงเวลา โดยขอมติจากสมาชิกในการจัดกิจกรรม มีการระบุวันที่แน่นอนของเดือน เช่น รับฝาก
เงินสัจจะและหุ้นพิเศษ ทุกวันที่ 4 ของเดือน บริการให้มีการถอนเงินหรือลาออกทุกวันที่ 4 ของเดือน 
เป็นต้น เป็นการสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มตามมติกลุ่มฯ แล้วช่วยกันยึดถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงกัน 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
DV4.3 การควบคุมกันเอง 
DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

1) สร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มฯ ว่าหากเกิดปัญหา กลุ่มฯ สามารถ
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา หรือช่วยเหลือเยียวยาได้ โดยช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในกลุ่ม 

2) สนับสนุนให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันเข้ามาเป็นกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือเรียนรู้และเสียสละ เพ่ือสมาชิกกลุ่มฯ โดยไม่หวังผลอ่ืนใด นอกเหนือจากการ ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมช่วยเหลือการด าเนินงานของกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ปรับปรุงระเบียบกลุ่มฯ ให้สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศการท าร่วมกันระหว่าง
กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสมาชิก ด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เกิดขึ้น เพ่ือทุกคนยินดี
ทุ่มเทพลังการท างานให้กับกลุ่มฯ 

4) คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องพยายามจัดสวัสดิการหรือจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้กลุ่มฯ และให้โอกาสสมาชิกทุกคนในการรับบริการโดยให้ความส าคัญกับสมาชิกที่อยู่ในฐานะทางสังคม
น้อยกว่า 

5) การพ่ึงตนเองเป็นภารกิจที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มฯ ทุกคน เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักชาวพุทธที่ว่า ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน โดยให้ยึดม่ันในคุณธรรมของกลุ่มฯ 
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6) ช่วยกันคิดหาทางให้คนที่มีฐานะดีในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือคนที่มีชีวิตล าบากกว่า 
เพ่ือสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยหาทางช่วยเหลือกันด้วยวิธีควบคุมกันเองแบบใจต่อใจ อันเป็นผล
มาจากความเมตตากรุณาและพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างคนในชุมชน 

7) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จัดต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของสมาชิกชุมชนตาม
ความสมัครใจ ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มฯ แม้สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ในแง่วิธีคิด ลักษณะ
ครอบครัว ทัศนคติ วิถีชีวิต แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนด้วยคุณธรรมของสมาชิกแต่ละคน และ
การยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ ประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนควรจะได้รับความสมัครสมาน
สามัคคีกัน และรวมพลังกันแก้ไขปัญหาของสมาชิก ครอบครัวและชุมชน   

8) ทั้งการพ่ึงตนเองและการเปิดโอกาสให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระหว่าง
สมาชิก  กลุ่มฯ ต้องให้เกิดจากความต้องการของสมาชิกจริงๆ มิใช่ด้วยวิธีการบีบบังคับ หรือสร้าง
สถานการณ์ให้จ าใจต้องท า 
 
4.6 ตอนท่ี 6 กำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 เส้นทางความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผล
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการวิเคราะห์เส้นทาง ( Path 
analysis) ซ่ึงเป็นกา รวิเคราะห์จ ากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของสมมติฐานจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย (Regression analysis)  
 แม้ว่าจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ของสมมติฐาน จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล จะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม ทั้ง 4 สมมติฐาน จะมีค่า
ความสัมพันธ์ฯ ไม่ถึงระดับ 0.30 ในความสัมพันธ์แบบคะแนนมาตรฐานก็ตาม แต่ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างของทั้งชุดตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ทั้งหมดส่วนใหญ่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ทั้งชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตามเป็นชุดตัวแปรที่
ก่อให้เกิดตัวแปร อีกทั้ง ตัวแปรต้นการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และตัวแปร
ตาม ประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็มีความสัมพันธ์กัน ตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ ทุกสมมติฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งหมด 
 ดังนั้น เพ่ือให้ การศึกษาตัวแบบการบริหา ร จัดกา รคณะกรรมกา รกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ มี
ประสิทธิผล: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสมบูรณ์ ชัดเจน ในเรื่องตัว
แบบ (Model) ผู้วิจัยได้พยายามพินิจพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วนในทุกๆ ด้าน ทั้ง
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การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็พบข้อเท็จจริงที่ เป็นประโยชน์ในการสร้างตัวแบบให้
สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัย ซ่ึงมีข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ถึงแม้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม จากการพิสูจน์สมมติฐานทั้ง 4 
สมมติฐาน พบว่า อยู่ในระดับต่ ามาก ในเชิงสถิติที่อาจจะก าหนดเกณฑ์วัดไว้ให้เป็นเกณฑ์ก าหนดความ
ชัดเจนในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตาม ในงานวิจัยโดยใช้หลักสถิติ
ซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ในทางสังคมศาสตร์นั้น ผู้วิจัยพบว่า แม้ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น 
กับ ชุดตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก ( -)0.00 -(-)0.30 ตาม
เกณฑ์วัด โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานตัวแปรย่อยที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ต้ังแต่ 0.30 ขึ้นไปจะมีความเหมาะสมในการท านายความสัมพันธ์ (พลศักด์ิ จิร
ไกรศิริ, 2556, หน้า 276-278) แต่ช่วงค่าความสัมพันธ์ระหว่าง 0.00-0.30 น่าจะมีความแตกต่างกันอยู่
บ้าง คือ มีความไม่เท่ากันของความสัมพันธ์อยู่ในตัว หรือ แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ต่ า มาก แต่ก็มี
ความสัมพันธ์กันอยู่ ยิ่งค่าความสัมพันธ์ใกล้ระดับ 0.30 มากเท่าไหร่ ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรก็
น่าจะมีมากขึ้น ในขณะที่ค่า 0.31 ซ่ึงเป็นค่าเริ่มต้นของระดับต่ ากับค่าความสัมพันธ์ใกล้ 0.30 ก็เป็นการ
ยากที่จะแยกแยะหรือวัดความแตกต่างของความสัมพันธ์ได้อย่ างชัดเจน อีกทั้งยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น ผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการฯ และข้อมูลการจัดการ จากการวิจัยเชิงคุณภาพมีผลการศึกษาและ
ข้อมูล ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตาม ดังกล่าวอย่างไร 
 2. จากการวิเคราะห์และพิจารณาผลการศึกษาระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ โดยละเอียด พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากตัวแปรย่อยของตัวแปรต้น มีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละตัว
แปรระดับมาก รวม 5 ตัวแปรตามล าดับ ดังนี้ 1) การติดตามก ากับ 3.71 2 ) การปฏิบัติตามนโยบาย 
3.70 3) การประเมินผล 3.65 4) นโยบาย 3.57 และ 5) ยุทธศาสตร์ 3.51 ในขณะที่ตัวแปรย่อยของตัว
แปรตาม มีค่าเฉลี่ยรวม ในแต่ละตัวแปรระดับมาก รวม 4 ตัวแปร ตามล าดับ ดังนี้  1 ) การปฏิบัติตาม
ระเบียบ 3.83  2) การบรรลุเป้าหมาย และ การได้รับประโยชน์สูงสุด 3.73 เท่ากัน และ 3 ) การท างาน
ตามแผน 3.66 
 3. ขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของชุดตัวแปร ทั้ง 4 สมมติฐาน พบว่า สมมติฐาน
ที่ 2 มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น IV4 การติดตามก ากับ 0.29 กับชุดตัวแปรตาม DV2.1 การ
ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ 0.20 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับระดับค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด คือ การ
ติดตามก ากับ 3.71 ซ่ึงเป็นตัวแปรต้น กับการปฏิบัติตามระเบียบ 3.83 ซ่ึงเป็นตัวแปรตาม 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพิจารณาน าเอาชุดตัวแปรต้น คือ การติดตามก ากับ IV4 ซ่ึงประกอบด้วย ดัชนี 3 
ดัชนี คือ การก าหนดแผนการติดตามIV4.1 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานIV4.2 และการเทียบวัดกับ
เป้าหมายIV4.3 กับการปฏิบัติงานตามระเบียบของคณะกรรมการ DV2.1และการปฏิบัติตามระเบียบของ
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สมาชิกDV2.2 จากตัวแปรตามย่อย การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ตามตัวแบบมาท าการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path analysis) เพ่ือเป็นตัวแบบในการศึกษาวิจัยดัชนี ดังนี้ 
 
ตัวแบบท่ี 4.6 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ของตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรม     
กำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

  

 

 

 

  

 เนื่องจากตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มิได้มีความซับซ้อนเพราะมีตัวแปรและดัชนีจ านวน
น้อยเป็นตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นเพียง 1 ตัว คือ การติดตาม ก ากับ IV4 ประกอบด้วย 3 ดัชนี ตัวแปร
ย่อย คือ การก าหนดแผนการติดตามIV4.1 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน IV4.2 และการเทียบวัดกับ
เป้าหมายIV4.3 กับตัวแปรย่อยของตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ซ่ึงมีเพียง 2 ดัชนี ตัว
แปรย่อย คือ การปฏิบัติงานตามระเบียบของคณะกรรมการ DV2.1 และการปฏิบัติงานตามระเบียบของ     
สมาชิกDV2.2 เม่ือน ามาค านวณเส้นทางระดับความสัมพันธ์ พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุก
เส้นทาง ตามรายละเอียดในตัวแบบ และได้น าไปสร้างเป็นตัวแบบทางสังคมศาสตร์ตามตัวแบบ สามารถ
อธิบายเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

กับประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได้ดังนี้ 

 

  

 

IV4 

IV4.

3 

IV4.

2 

DV2.2 

DV2.1 

DV2 

IV4.

1 
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ตัวแบบท่ี 4.7 เส้นทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ 
กำรผลิต ด้ำนกำรติดตำมก ำกับ กับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ 
กำรผลิต ด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
อิทธิพลทำงตรง 
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางตรงกับประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ระดับ 0.651 ความหมายคือ มี
ความรับผิดชอบกันในระดับปานกลาง 
อิทธิพลทำงอ้อม 
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ผ่านทางแผนการติดตาม IV4.1 และ
การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการDV2.1 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับสูง (.
898*x .899*x .897*= .724*)   

.897* 

.468* 

.548* .907* 

.651* 

.878* 

.898* 

.865* 

.453* 

.532* 

.43

4

.899* 

IV4   

 การตดิตาม

ก  ากบั 

DV2.2  

การปฏบิตัติาม

ระเบยีบของสมาชกิ  

DV2 การ

ปฏบิตัติาม

ระเบยีบ 

IV4.1 

แผนการ

ตดิตาม 

IV4.2     

ตรวจสอบ

กระบวนการ

ปฏบิตั ิ

DV2.1      

การปฏบิตัติาม

ระเบยีบของกก. 

IV4.3 

เทยีบวดักบั

เป้าหมาย 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDVด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ผ่านทางการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานIV4.2 และการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการDV2.1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลในระดับปานกลาง (.878*x.532*x.897*= .418*)   
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบDV2 ผ่า นทา งการ เทียบวั ดกับเป้ าหมาย IV4.3 และการปฏิ บัติตามระเบี ยบของคณะ       
กรรมการDV2.1 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับปานกลาง (.907 *x.548 *x.897 *= 
.445*)    
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ผ่านทางแผนการติดตาม IV4.1 และ
การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับต่ า (.
898*x.434*x.865*= .337*) 
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯDV ด้านการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ผ่านทางการตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานIV4.2 และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอลใน
ระดับต่ า (.878*x.453*x.865*= .344*)  
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯIV ด้านการติดตามก ากับIV4 มีอิทธิพลทางอ้อมกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบDV2 ผ่านทางการเทียบวัดกับเป้าหมายIV4.2 และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิกDV2.2 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในระดับต่ า (.907*x.468*x.865*= .367*) 
ผลการพิสูจน์ตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต กับ ประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุป
ได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องมีการติดตามก ากับ 
โดยมีแผนการติดตาม มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเทียบวัดกับเป้าหมาย ซ่ึง
กระบวนการติดตามก ากับดังกล่าว จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปฏิบัติงานตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งของคณะ
กรรมการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยสามารถน าความสัมพันธ์
ดังกล่าวมาสรุปเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมศาสตร์ โดยผู้วิจัยมีความต้ังใจว่า การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  มุ่งที่จะ
ให้ได้ตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่จะน าไปสู่
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จริงๆ 
 

4.7 ตอนท่ี 7  ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตท่ีมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น จึงขอเสนอตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 2 ตัวแบบ คือ  
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 4.7.1 ตัวแบบท่ีเป็นผลมำจำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของทุกชุดตัวแปรต้นและตัวแปรตำม 
 เป็นตัวแบบของความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ด้านการติดตามก ากับ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ 

โดยเสนอเป็นตัวแบบความสัมพันธ์ และมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์  เพื่อกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มี

ประสิทธิผล 

การบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ 

ประสิทธิผลในการ

บริหารจัดการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ 

คณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ และสมาชิก

ปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ 

* ก าหนดแบบการติดตาม                     

* ตรวจสอบกระบวนการ

ปฏิบัติงาน                           

* เทียบวัดกับเป้าหมาย 

 

กำรติดตำมก ำกับ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

ตัวแบบที่ 4.8  ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกผลกำร

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร 
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รายละเอียดประกอบตัวแบบที่ 4.8 

  ตัวแบบกำรบริ หำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพ ย์ เพ่ือกำรผลิตจังหวั ดอุตร ดิตถ์ ท่ีมี
ประสิทธิผล ตำมผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของชุดตัวแปร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตที่มีประสิทธิผลของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

กำรติดตำมก ำกับ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

กำรก ำหนดแบบกำรติดตำมแผนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงาน              การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน               การ
จัดท าหลักฐานทางการเงินของกลุ่ม    การ
จัดท าบัญชีของกลุ่ม 

กำรตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติงำน      
การเข้าร่วมการประชุมของพัฒนากร 
การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ 

กำรเทียบวัดกับเป้ำหมำย              
ความส าเร็จในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการ                                
การบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายใน

การด าเนินงานของกลุ่ม 

 

 

กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำร            
การให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ                                         
การให้ความส าคัญกับการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงิน
ให้เป็นปัจจุบัน                                               
การให้ความส าคัญกับการจัดท าทะเบียนเอกสาร
ของกลุ่ม                                                          
การบริหารงานโดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ          
การพิจารณาให้สมาชิกกู้เงินโดยยึดถือระเบียบ
กลุ่มฯ                                                             
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานของกลุ่มโดย
ระเบียบกลุ่ม                                                   
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตามหลักการของกลุ่ม 
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 4.7.2 ตัวแบบท่ีเป็นผลมำจำกกำรศึกษำวิจัยในภำพรวม 
 เป็นตัวแบบที่ผู้วิจัยมีความต้ังใจจะศึกษาวิจัยตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีประสิทธิผล และพบว่า หากพิจารณาเพียงแค่ตัวแบบที่เป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ทางตัวแปร อาจจะท าให้เกิดแนวคิดที่แคบเกินไป ไม่ครอบคลุมกับการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวม ซ่ึงพบว่า นอกจากความสัมพันธ์ของชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตาม คือ การติดตามก ากับ IV4 
กับการปฏิบัติตามระเบียบDV2 ตามตัวแบบที่ 4.8ซ่ึงมีความสอดคล้องกับระดับค่าเฉลี่ยที่พบจากการ
บริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ว่า การติดตามก ากับ IV4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มตัวแปร
ต้นคือ 3.71 ในขณะที่ การปฏิบัติตามระเบียบDV2 ก็มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มตัวแปรตามคือ 3.83 ผู้วิจัยจึง
พิจารณาน าเอาตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นและตัวแปรย่อยของตัวแปรตามที่มีค่าเฉลี่ยสูง ในล าดับถัดมา 
พบว่า การปฏิบัติตามนโยบายIV มีค่าเฉลี่ย 3.70 และ การบรรลุเป้าหมายDV1 มีค่าเฉลี่ย 3.73 (เท่ากับการ
ได้รับประโยชน์สูงสุดDV5= 3.73 แต่พิจารณาน ามาเพียง 1 ตัวแปรย่อย) มาเป็นตัวแบบ เพ่ิมเติมจากตัว
แบบที่  ซ่ึงเห็นว่า เป็นตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามผลการศึกษาวิจัยพร้อมรายละเอียดประกอบ ดังนี้ 
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ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีมีประสิทธิผล 

กำรบริหำรจัดกำรของ

คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

ประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

* ออกแบบแผนงานให้

สอดคล้องกับผล                   

* น าแผนงานไปปฏิบัติ                         

* ควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

* พัฒนาคน                                     

* พัฒนาเศรษฐกิจ                             

* พัฒนาสังคม 

* ก าหนดแบบการติดตาม       

* ตรวจสอบกระบวนการ

ปฏิบัติงาน                           

* เทียบวัดกับเป้าหมาย 

* คณะกรรมการกลุ่มออม

ทรัพย์ฯ และสมาชิกยึดถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ 

กำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำย 

กำรบรรลุ

เป้ำหมำย 

กำรปฏิบัติ

ตำมระเบียบ 

กำรติดตำม

ก ำกับ 

ตัวแบบท่ี 4.9 ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ  

จำกกำรศึกษำวิจัยในภำพรวม 
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รายละเอียดประกอบตัวแบบที่ 4.9 
 ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ มีประสิทธิผลตามผล
การศึกษาวิจัยในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผลของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

การปฏิบัติตาม

นโยบาย 

การติดตามก ากับ การปฏิบัติตามระเบียบ การบรรลุ

เป้าหมาย 

กำรออกแบบแผนงำน 
ให้สอด คล้องกับผล 

ออกแบบวัตถุประสงค์ 
กลุ่มให้ชัดเจน                    

ก าหนดมาตรฐาน 
การฏิบัติงาน                

ก าหนดต้นทุนและระ 
ยะเวลาตามแผนชัดเจน 

กำรน ำแผนงำนไปปฏิบัติ 
โครงสร้างการ 

ปฏิบัติงานเหมาะสม                      

การเลือกต้ังคณะ 

กรรมการโปร่งใส                         

การจัดงบ/ทรัพยา 

กรโปร่งใส                 

ก าหนดวิธีการปฏิบัติ 

เหมาะสม 

กำรควบคุมให้เป็น 

ไปตำมแผน 
ก าหนดตารางการ 

ปฏิบัติงานเหมาะสม                       

ก ากับดูแลการปฏิบัติ 

งานเหมาะสม                         

การควบคุมการปฏิบัติ 

งานเหมาะสม 

 

 

กำรก ำหนดแบบกำร 

ติดตำม 
แผนการปฏิบัติงาน 

ของกลุ่ม                    

การปฏิบัติตามแบบ  

ประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน  

หลักฐานการเงิน 

ต่างๆ      

บัญชีของกลุ่ม 

ตรวจสอบกระบวน 

กำรปฏิบัติงำน 
การเข้าร่วมประชุม 

ของพัฒนากร                               

การรายงานผลการ 

ด าเนินงาน 

กำรเทียบวัดกับ 

เป้ำหมำย 

ความส าเร็จในการ 

บริหารจัดการของ 

คณะกรรมการ   

การบรรลุความ 

ส าเร็จตามเป้า 

หมายของกลุ่ม 

 

 

กำรพัฒนำคน 
สมาชิกซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม   

สมาชิกเสียสละต่อกลุ่ม   

สมาชิกรับผิดชอบต่อกลุ่ม   

สมาชิกเห็นอกเห็นใจ 

เพื่อนสมาชิกด้วยกัน     

สมาชิกไว้วางใจกัน 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
การระดมเงินออมเพื่อ 

พัฒนาทุนของกลุ่มฯ      

 การส่งเสริมให้เข้าถึง 

แหล่งทุน 

กำรพัฒนำสังคม 
 ปลูกฝังคุณธรรมสมาชิก   

ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย 

สมาชิก            

สร้างความสามัคคี     

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

ส่งเสริมความเป็นธรรม 

 

 

 

กำรปฏิบัติตำม

ระเบียบของ 

คณะกรรมกำร 
การให้ความส าคัญกับ 

ระเบียบกลุ่ม                              

ให้ความส าคัญกับการ 

จัดท าบัญชีรับจ่ายให้ 

เป็นปัจจุบัน    

ให้ความส าคัญกับท า 

ทะเบียนเอกสารกลุ่ม          

บริหารงานโดยยึด 

ระเบียบกลุ่ม                     

พิจารณาให้สมาชิก 

กู้เงินโดยยึดระเบียบกลุ่ม              

การตรวจสอบเอก 

สารหลักฐานกลุ่ม              

การเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการ 

ด าเนินงานตามหลัก 

การของกลุ่ม 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) เพ่ือการศึกษา     
ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจัย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

5.1.1 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1.1.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5.1.1.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัด

อุตรดิตถ์ 
5.1.1.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับ

ประสิทธิผลของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5.1.1.4 เพ่ือศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล 
5.1.1.5 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล 

ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ คณะกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์  
ประกอบด้วย ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน 287 คน และเลขานุการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
จ านวน 88 คน รวม 375 คน โดยใช้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
 
5.2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 2 -4 ปี 
จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมามีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 5 -6 ปี จ านวน 86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง น้อยกว่า 2 ปี น้อยที่สุด จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.4 
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5.3 กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
จังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแปรย่อยที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย นโยบาย IV1 ยุทธศาสตร์IV2 การปฏิบัติตามนโยบาย IV3 
การติดตามก ากับIV4 และการประเมินผลIV5 ผลการศึกษามีดังนี้ 

1. นโยบำยIV1 ผลการศึกษาพบว่า ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านนโยบายIV1 มีดังนี้ 

1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม IV1.1 อยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต การส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ในการช่วยเหลือตนเองIV1.1.1 ช่วยเหลือผู้อ่ืนIV1.1.2 ประหยัด IV1.1.3 อดออม IV1.1.4 รู้จักวางแผนการใช้
จ่ายIV1.1.5 และท างานแบบมีส่วนร่วมIV1.1.6 

1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการ IV1.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ส่งเสริมเงินทุนต่างๆ ได้แก่ ทุนส าหรับประกอบอาชีพใน
ครัวเรือนIV1.2.1 การระดมทุนในชุมชนเพ่ือประกอบธุรกิจ IV1.2.2 ทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย IV1.2.3ทุน
สวัสดิการครอบครัวIV1.2.4 ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน IV1.2.5 และทุนพัฒนาหมู่บ้านต าบล IV1.2.6 

2.ยุทธศำสตร์IV2 พบว่า ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต ด้านยุทธศาสตร์IV2 มีดังนี้ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ ฯ IV2.1 อยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการส่งเสริมระบบสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV2.1.1

ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯIV2.1.2ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV2.1.3และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกลุ่มออมทรัพย์ฯIV2.1.4 

2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาลIV2.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีการพัฒนาบัญชีด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต ให้โปร่งใส IV2.2.1 และพัฒนากระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม  5 ประการ IV2.2.2 

2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV2.3 ตามหลักธรร
มาภิบาล อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีการส่งเสริมการ
ออม และวินัยในการใช้จ่ายเงิน IV2.3.1 และส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ในการ พัฒนาอาชีพเป็น
สวัสดิการแก้หนี้นอกระบบ IV2.3.2 

3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำยIV3 พบว่า ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม   
ทรัพย์ฯ ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย IV3 มีดังนี้ 
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3.1 การออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลที่ต้องการ  IV3.1 อยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีการก าหนดวัตถุประสงค์  IV3.1.1 ก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน IV3.1.2 และก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตามแผน IV3.1.3 

3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ IV3.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน IV3.2.1 การเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ  IV3.2.2 
การจัดหางบประมาณและทรัพยากร IV3.2.3 และการก าหนดวิธีปฏิบัติ IV3.2.4 

3.3  กา รควบ คุมให้ เป็ นไปตามแผน IV3.3 อยู่ ใน ร ะดับมา กทุ กประเ ด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติ IV3.3.1 ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  IV3.3.2

และ ควบคุมการปฏิบัติงาน IV3.3.3 

4. กำรติดตำมก ำกับIV4พบว่า ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ด้านการติดตามก ากับIV4 มีดังนี้ 

4.1 การก าหนดแผนการติดตามIV4.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.1.1 การปฏิบัติตามแผน IV4.1.2 
การประเมินผลIV4.1.3 การจัดท าหลักฐานการเงินIV4.1.4 และการจัดท าบัญชี IV4.1.5 

4.2 การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติ  IV4.2 อยู่ในระดับมากทุกปร ะเด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของพัฒนาการ  IV4.2.1 และการ
รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.2.2 

4.3 การเทียบวัดเป้าหมาย IV4.3 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ IV4.3.1 และการบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ IV4.3.2 

5. กำรประเมินผลIV5 พบว่า ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ด้านการประเมินผล มีดังนี้ 

 5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน IV5.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการด าเนินการเก่ียวกับการได้มาของคณะกรรมการ  IV5.1.1 บทบาท/
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  IV5.1.2 การประชุมคณะกรรมการ  IV5.1.3  สัดส่วนสมาชิกกับ
จ านวนราษฎรในหมู่บ้าน IV5.1.4 การส่งเงินสัจจะสะสม  IV5.1.5 การส่งคืนเงินกู้  IV5.1.6 การเพ่ิมวงเงินสัจจะ
สะสมในแต่ละปี IV5.1.7 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม IV5.1.8 แผนการด าเนินธุรกิจ/หรือแผนการด าเนินงานของ
กลุ่ม IV5.1.11 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ/แผนการด าเนินงาน
กลุ่ม IV5.1.12 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี  IV5.1.13ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม  IV5.1.14 และการเชื่อมโยง
เงินทุน/ทรัพยากรกับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน IV5.1.15 
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5.2  กา รบริ หาร เงินทุน และทรัพยา กร IV5.2 อยู่ใ นระดับมากทุกประเ ด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดท าเอกสาร หลักฐานทางการเงิน  IV5.2.1 การจัดท าบัญชีเงินสด-
รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบดุล  IV5.2.2 การฝากเงินกับสถาบันการเงิน  IV5.2.3 การรายงานสถานะ
ทางการเงิน IV5.2.4 การตรวจสอบบัญชี และหลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่ม IV5.2.5 การน าเงินทุนไปลงทุน
ด าเนิน/ขยายกิจกรรม IV5.2.6 และผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม IV5.2.7 

5.3 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร  IV5.3 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด าเนินการเก่ียวกับ การเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน เก่ียวกับการ
บริหารจัดการเงินทุน IV5.3.1 การแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชน กับองค์กร
ภายนอก IV5.3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ /เครือข่ายอ่ืนๆ  IV5.3.3 การจัดอบรม 
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก  IV5.3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกอบอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน IV5.3.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  IV5.3.6 และเป็น
แกนน าในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านแก้ไขปัญหาความยากจน IV5.3.7 

5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน IV5.4 โดยคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ด าเนินการเก่ียวกับ การจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน ได้แก่ การจัดสรรก าไรของกลุ่ม  

IV5.4.1 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน IV5.4.2 โดยค านึงถึง ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการ  IV5.4.3 
และด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน IV5.4.4 

สรุปผล การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นตัวแปรต้น 
มีการบริหารจัดการในระดับมาก ทั้งดัชนีของตัวแปรและตัวชี้วัด 
 
5.4 ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ตัวแปรย่อยที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การบรรลุเป้าหมาย DV1 
การปฏิบัติตามระเบียบDV2 การท างานตามแผนDV3 และการได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 ผลการศึกษามีดังนี้ 

1. กำรบรรลุเป้ำหมำยDV1 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีดังนี้ 

1.1 การพัฒนาคนDV1.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี
การพัฒนาคน ทางด้านความซ่ือสัตย์ DV1.1.1มีความเสียสละ DV1.1.2มีความรับผิดชอบ  DV1.1.3มีความเห็นอก
เห็นใจ DV1.1.4และมีความไว้วางใจกัน DV1.1.5 

1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจDV1.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออม 
ทรัพย์ฯมีการระดมเงินออมDV1.2.1 และส่งเสริมแหล่งเงินทุนDV1.2.2 
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1.3 การพัฒนาสังคมDV1.3 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯมี
การปลูกฝังคุณธรรมDV1.3.1 การปลูกวิถีประชาธิปไตยDV1.3.2 การสร้างความสามัคคีDV1.3.3 การช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันDV1.3.4 และส่งเสริมความเป็นธรรมDV1.3.5 
 2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบDV2 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ มีดังนี้ 

2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการฯ  DV2.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดย
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่ม  DV2.1.1ท าบัญชีรับจ่ายเงิน  DV2.1.2ท า
ทะเบียนเอกสาร  DV2.1.3บริหารงานตามระเบียบ  DV2.1.4พิจารณาเงินกู้สมาชิก  DV2.1.5ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานกลุ่ม DV2.1.6และเสริมสร้างความเข้าใจหลักการของกลุ่ม DV2.1.7 

2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก DV2.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯมีการฝากสัจจะสะสมตามความสมัครใจ  DV2.2.1 ฝากสัจจะตามก าหนดเวลา  DV2.2.2 ฝาก
สัจจะอย่างต่อเนื่อง DV2.2.3 ช าระเงินกู้ตามก าหนด DV2.2.4 และร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ DV2.2.5 

3. กำรท ำงำนตำมแผนDV3 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการท างานตามแผน มีดังนี้ 

3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนDV3.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯDV3.1.1 การฝากสัจจะ DV3.1.2 และการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน DV3.1.3 

3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปีDV3.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี DV3.2.1  การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีDV3.2.2 การ
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีDV3.2.3 และการจัดสัมมนาประจ าปีDV3.2.4 

4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุดDV4 พบว่า ระดับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด มีดังนี้ 

4.1 การพ่ึงตนเองDV4.1 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มี
การพัฒนาให้สมาชิกมีความรับผิดชอบ  DV4.1.1  สมาชิกมีความอดทน  DV4.1.2  สมาชิกรู้จักคุณค่าของ    
เวลา DV4.1.3  และสมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ DV4.1.4 

4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของDV4.2 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีการพัฒนาให้ สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มDV4.2.1  และสมาชิกมีความเอาใจใส่เพ่ือน
สมาชิกด้วยกัน DV4.2.2 

4.3 การควบคุมกันเองDV4.3 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีพัฒนาให้ มีความต้ังใจปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีDV4.3.1 และสมาชิกมีความเอาใจใส่กลุ่มDV4.3.2 
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4.4 การมีแหล่งเงินทุนDV4.4 อยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพDV4.4.1และสมาชิกเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มDV4.4.2 
 
5.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรทดสอบสมมติฐำน 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตกับประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด
อุตรดิตถ์ เป็นการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานที่ 1-5 โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัว
แปรต้น ชุดตัวแปรตาม ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยวิธีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ( Canonical Correlation 
Analysis) ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ 

1. สมมติฐำนท่ี 1 จากสมมติฐานที่ 1 การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการบรรลุ
เป้าหมาย ซ่ึงผลการวิเคราะห์พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 1 เป็นจริง และมีความสัมพันธ์ไ ปในทิศทางเด่ียว
กัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การ
ติดตามก ากับ และการประเมินผล กับชุดตัวแปรตาม ได้แก่ การพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาสังคม ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน อยู่ในระดับต่ ามาก 
ในขณะที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตาม 
มีความสัมพันธ์กับในระดับสูง 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสัมพันธ์
กับการบรรลุเป้าหมาย ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุดตัว
แปรต้นและชุดตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

2. สมมติฐำนท่ี 2 จากสมมติฐานที่ 2 การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการ
ปฏิบัติตามระเบียบ ซ่ึงผลการวิเคราะห์พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 2 เป็นจริง และมีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การ
ติดตามก ากับ และการประเมินผล กับชุดตัวแปรตาม การปฏิบัติตามระเบียบ ได้แก่ การปฏิบัติตาม
ระเบียบของคณะกรรมการ และการปฏิบัติตามระเบียบของสมาชิก ซ่ึงเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐานอยู่ในระดับต่ ามาก ในขณะที่ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบ
เชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กับในระดับสูง และชุดตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง 
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 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตามระเบียบ ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุด

ตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

3. สมมติฐำนท่ี 3 จากสมมติฐานที่ 3 การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการ
ท างานตามแผน ซ่ึงผลการวิเคราะห์พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 2 เป็นจริง และมีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การ
ติดตามก ากับ และการประเมินผล กับชุดตัวแปรตาม การท างานตามแผน ได้แก่ การปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน และการปฏิบัติงานประจ าปี ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนนมาตรฐาน
ตัวแปรต้น อยู่ในระดับต่ า 2 ตัว คือ การติดตามก ากับ และนโยบาย ในขณะที่ยุทธศาสตร์ และการ
ประเมินผล อยู่ในระดับต่ ามาก ส่วนของตัวแปรตามอยู่ในระดับต่ ามากทุกตัว ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรต้น มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 3 ตัว ระดับ
ปานกลาง 2 ตัว และชุดตัวแปรตาม อยู่ในระดับปานกลาง 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสัมพันธ์
กับการท างานตามแผน ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสั มพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุดตัว
แปรต้นและชุดตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

4. สมมติฐำนท่ี 4 จากสมมติฐานที่ 4 การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงผลการวิเคราะห์พิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่ 4 เป็นจริง และมีความสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การ
ติดตามก ากับ และการประเมินผล กับชุดตัวแปรตาม การได้รับประโยชน์สูงสุด ได้แ ก่ การพ่ึงตนเอง 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ การควบคุมกันเอง และมีแหล่งเงินทุน ซ่ึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนนมาตรฐาน ชุดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม อยู่ในระดับต่ ามาก ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
คาโนนิคอล แบบเชิงโครงสร้างของชุดตัวแปรต้น อยู่ในระดับสูง 4 ตัว และระดับต่ า 1 ตัว ส่วนชุดตัวแปร
ตาม อยู่ในระดับปานกลาง 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสัมพันธ์
กับการได้รับประโยชน์สูงสุด ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุด
ตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

5. สมมติฐำนรวม จากสมมติฐานรวม การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานรวม เป็นจริง และมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน โดย
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ความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้น ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตาม
ก ากับ และการประเมินผล กับชุดตัวแปรตาม ได้แก่ การบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ การ
ท างานตามแผน และการได้รับประโยชน์สูงสุด ซ่ึงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แบบคะแนน
มาตรฐาน ทั้งชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตามอยู่ในระดับต่ ามาก ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คา
โนนิคอล แบบเชิงโครงสร้าง อยู่ในระดับสูง ปานกลาง และต่ า 
 สรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามสมมติฐานที่ ต้ังไว้ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ระหว่างชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตาม มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ ามาก 

5.5.1 อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัย ตัวแบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มี

ประสิทธิผล: กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 

5.6 กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัด

อุตรดิตถ์ ทั้งทางด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตามก ากับ และการประเมินผล 
มีการบริหารจัดการในภาพรวมทุกด้าน ในระดับมาก ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ด้ำนนโยบำย ผลการวิจัยพบว่า ทั้งนโยบายการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
ด้านเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายการส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้ด าเนินการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย มีผลการบริหารในภาพรวมระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน 
โดยนโยบายการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ซ่ึงมีตัวชี้วัด 6 ตัว มีระดับการบริหารระดับ
มากทุกตัว แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งการช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือผู้ อ่ืน ประหยัด เก็บออม การ
วางแผนการใช้จ่าย และการท างานแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี สามา รถพัฒนาประชาชนให้พัฒนา
ตนเองได้ดี รวมทั้งการส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและสวัสดิการก็สามารถส่งเสริมได้อย่างประสบ
ความส าเร็จทั้งทางด้านทุนส าหรับประกอบอาชีพในครัวเรือน การระดมทุนในชุมชนเพ่ือประกอบธุรกิจ 
ทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ทุนสวัสดิการครอบครัว ทุนการศึกษา เด็กและเยาวชนในชุมชน และทุน
พัฒนาหมู่บ้านต าบล นโยบายทั้ง 2 ประการนี้ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถ
บริหาร จัดการ ให้ปร ะสบความส าเร็จใน ระดับมาก สอดคล้องกับ ปรำณี ฤทธิบุตร (2556)  ที่
ท าการศึกษาวิจัย ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีในประเทศพบว่า การบริหาร
จัดการของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดด้านนโยบาย มีระดับการปฏิบัติในร ะดับมาก และ
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ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด โดยรวมมีระดับความส าเร็จ
ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับ สมพงษ์ ปำนจันทร์ (2544)  ท าการศึกษาวิจัยประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม พบว่า นโยบาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิผล
ต่อการบริหารจัดการในระดับมาก ส าหรับปัจจัยที่สามารถท านายความเป็นไปได้ที่ มีผลต่อประสิทธิผล
การบริหารจัดการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยทางด้าน
ผู้น า มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการมาก และสอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ กำญจนำ บุญยัง 
(2547) ท าการศึกษาวิจัย ประสิทธิการบริหารจัดการขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 
นโยบาย มีความชัดเจน ทั้งแนวทางการปฏิบัติ การควบคุม การวางแผน และภาวะผู้น าของการบริหาร 
ท าให้คณะมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการให้ประสบผลส าเร็จ รวมท้ังสอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์
ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนปัญจะพัฒนำ ต ำบลแม่
สำว อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีกล่ำวว่ำ นโยบำยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มี
กำรพัฒนำคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพราะหากคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการกิจการของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถท าให้ผลงานการ
บริหารจัดการกลุ่มฯ เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกลุ่มฯ โดยสรุปแล้ว การบริหาร จัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านนโยบาย คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถ
บริหารจัดการด้านนโยบายได้ในระดับมาก 

2. ด้ำนยุทธศำสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิ
บาล มีผลการบริหารในภาพรวมในระดับมาก โดยมียุทธศาสตร์ 1 ด้านคือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล ที่มีการบริหารในระดับปานกลาง ส าหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมกลุ่มออม
ทรัพย์ ฯ สู่ ธรร มาภิบ าลนี้  มีตั วชี้วัด  2 ตัวคือ กา รพัฒนาการจัดท าบัญชีของกลุ่ มฯ ด้วย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้โปร่งใส มีการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การพัฒนากระบวนการสร้าง
ค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม 5 ประการของสมาชิก มีการบริหารอยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาคน
จัดท าบัญชีของกลุ่มฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้กลุ่มสามารถปฏิบัติได้ในระดับที่มากขึ้น หรือกระจายให้ครอบคลุมไปทุก
กลุ่มฯ อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาบ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับควำมคิดเห็นตำมข้อเสนอของผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่เสนอแนะว่า การจัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการ
เตรียมบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ของกลุ่ม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้  และจัดเตรียมงบประมาณให้
เพียงพอที่จะด าเนินการได้ ส าหรับยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ที่มีการบริหารในระดับมาก คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมมาภิบาล นั้น เม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามตัวชี้วัดแล้ว พบว่าเป็นการปฏิบัติที่
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คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้พยายามบริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มฯ การส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมการออมและวินัยการใช้จ่ายเงินของสมาชิก และการส่งเสริมให้กลุ่ม
พัฒนาอาชีพให้เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก โดยมีผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จ
ในภาพรวม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯในภาพรวมว่า มีความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ รวมทั้งมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์จนประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ เพ็ญศรี วรบุตร (2553) ที่ศึกษาวิจัย การด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : กรณีศึกษาบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระกาศ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถร่วมกันท างานตามยุทธศาสตร์ และแผนจน
ประสบความส าเร็จ กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และมีคุณธรรม รวมทั้งสอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านหนองมะค่า 
ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กล่าวว่า การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ต้องส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักการบริหารที่เป็นธรรม ซ่ึงจะท าให้กลุ่มออม
ทรัพย์ฯ เกิดความเข้มแข็ง โดยมีองค์ประกอบมาจากการสร้างการมีส่วนร่วม การใช้หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่ามาใช้ให้กลุ่มเกิดธรรมาภิบาล 

3. กำรปฏิบัติตำมนโยบำย ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามนโยบาย 3 ด้านคือ การ
ออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ การน าแผนงานไปปฏิบัติ และการควบคุมให้เป็นไปตาม
แผน มีผลการบริหารในภาพรวมระดับมาก ชี้ให้เห็นถึงระดับความรู้ความสามารถของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีความสามารถบริหารกลุ่มออมทรัพย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะ
การน านโยบายไปปฏิบัติ หรือการปฏิบัติตามนโยบาย เริ่มจากการปฏิบัติตามนโยบายให้สอดคล้องกับผล
ที่ต้องการ และพบว่าตัวชี้วัดทุกตัว ทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ชัดเจน การก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ชัดเจน และการก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงานชัดเจน ทั้งสามประการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องบริหาร
ให้บรรลุตามนโยบาย ทั้งเนื้อหา และวิธีการทางนโยบาย ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัด
อุตรดิตถ์ สามารถบริหารจัดการให้บรรลุความส าเร็จ มีระดับการบริหารในระดับมากได้ ถัดมาเป็นเรื่อง
การน าแผนงานไปปฏิบัติ ซ่ึงในการด าเนินการพบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหาร
จัดการได้ แม้จะอยู่ในระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกด้าน ทั้งการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสม การเลือกต้ังกรรมการฯ มีความโปร่งใส การจัดงบประมาณและทรัพยากรอย่างโปร่งใส และ
การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ซ่ึงสามารถด าเนินการได้อย่างประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ และประการสุดท้าย คือ การควบคุมให้เป็นไปตามแผน ก็สามารถปฏิบัติได้อย่างดี ทั้ ง
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมการปฏิบัติงาน จะมีเพียงการก าหนดตารางเวลาการ
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ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่มีการบริหารด้วยระดับค่าเฉลี่ยปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เสนอให้มีการก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น  สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อันเป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่เสนอแนะได้ตรงกับเหตุการณ์ความเป็น
จริง อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้ว ถือว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงำนวิจัยของ เพ็ญศรี วรบุตร (2553 , 86) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัย 
การด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : กรณีศึกษาบ้านบัวเทิง หมู่ที่ 4 ต าบลท่า
ช้าง อ าเภอสว่างวีระกาศ จังหวัดอุบลราชธานี ที่พบว่า ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ แสดงให้
เห็นถึง การปฏิบัติตามนโยบาย ท าให้สมาชิกมีความเข้า ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีความรับผิดชอบ มีการประหยัด สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ สามารถพัฒนาสมาชิกให้
มีคุณธรรม 5 ประการ และพัฒนาสังคมด้วยการปลูกฝังหลักประชาธิปไตย ความสามัคคี ความเป็นผู้น าที่
ดี และสอดคล้องกับดุษฎีนิพนธ์ของ กำนต์เกษม พันนำ (2550 , 98) ที่ ศึกษาวิจัย ประสิทธิผลการน า
แผนพัฒนาด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติของคณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขระดับอ าเภอในเขตโซน 
จังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมดมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติให้บรรลุนโยบาย หรือการปฏิบัติตามนโยบายในระดับมากโดยส่วนใหญ่มีขวัญก าลังใจในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 98.3 ในภาพรวมมีการรับรู้บทบาทการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด ทั้งทางด้านองค์กร 
ด้านโครงการองค์กร ด้านบุคลากร และด้านสถานที่ ซ่ึงเทียบกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ทั้งใน
แง่การออกแบบแผนงาน การน าแผนไปปฏิบัติ และการควบคุมให้เป็นไปตามแผน ซ่ึงสอดคล้องกับ กำร
ให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนดอนคำ 
ต ำบลทอนหงส์ อ ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ที่กล่าวว่า การออกแบบแผนงาน ต้องให้
ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด โดยช่วยกันเสนอแผนงานตามที่ตนเองรับผิดชอบ ส าหรับแผนรายได้ รายจ่าย 
และงานประจ าปี ต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ ให้เป็นไปตามแผน และนโยบายของกลุ่ม น าไปปฏิบัติ 
และควบคุมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งสอดคล้องกับ กำรศึกษำวิจัยของ พงศ์สุรีย์ ชำญตะบะ 
(2551, 81) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กรการบริหารส่วนต าบล บางนา 
อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติตามนโยบายมี 2 ส่วน คือ การ
พัฒนาองค์กร และการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการปฏิบัติตามนโยบายอยู่ในระดับสูง ซ่ึง
เป็นการปฏิบัติตามนโยบาย ที่ใกล้เคียงกับกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนื่องจากเป็นเรื่องขององค์กร และ
การพัฒนาองค์กร 

4. กำรติดตำมก ำกับ ผลการวิจัยพบว่า การติดตามก ากับ 3 ด้าน คือ การก าหนดแบบการ
ติดตาม การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน และการเทียบวัดกับเป้าหมาย มีผลการบริหารในภาพรวม
ระดับมาก และเป็นตัวแปรย่อยที่มีระดับการบริหารสูงสุดในบรรดาชุดตัวแปรย่อยทั้งหมด ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า กรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการบริหารจัดการ 
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ชี้ให้เห็นว่า การติดตามก ากับ การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ฯ สามารถ
บริหารให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงเป็นผลมาจากที่
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดระบบการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามก ากับ ทั้งในระดับ หมู่บ้าน ต าบล 
อ าเภอ และจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง ต้ังแต่การก าหนดแบบการติดตาม โดยเฉพาะการจัดท าบัญชี
หลักฐานทางการเงิน และการจัดท าบัญชี ซ่ึงเป็นหัวใจในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่จะต้องปฏิบัติ
ได้ในระดับพ้ืนฐานส าหรับชาวบ้าน ไม่สลับซับซ้อน จนเป็นปัญหาในการปฏิบัติส าหรับบุคลากรของกลุ่มฯ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกกลุ่มในจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถ
บริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จได้ในระดับมาก โดยพบว่า ทั้งบัญชีและหลักฐานการเงิน สามารถ
จัดท าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ระดับ 3.82 และ 3.81 ตามล าดับ สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ ประยุทธ สังขรัตน์ (2549, 69) ได้ศึกษาวิจัย การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตใน
ภาคเหนือ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จ านวน 400 กลุ่ม พบว่า คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ มีบทบาทส าคัญในการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จ มีการติดตามก ากับในเรื่องการเงิน
ของกลุ่มฯ การจัดท าบัญชี เอกสารการเงิน การน าฝากธนาคาร การตรวจสอบบัญชี โดยมีกรรมการฝ่าย
ตรวจสอบ เพ่ือให้งานการเงิน และบัญชีของกลุ่ม ซ่ึงเป็นงานส าคัญที่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วน 
ด าเนินการติดตามก ากับการด าเนินงานให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มร่วมไปกับกิจกรรม
อ่ืนๆ จนมีความส าเร็จในการด าเนินงาน ส าหรับการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานนั้นพบว่ามี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยเฉพาะพัฒนากรมาร่วมประชุม และติดตามให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม โดยกลุ่มสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้
ทันก าหนด การด าเนินงานประสบความส าเร็จ สามารถสร้างความม่ันใจให้แก่กลุ่ม เพ่ือก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างม่ันคง สอดคล้องกับงำนวิจัยของจิรำภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร (2548, 87) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ปัจจัยส า คัญที่ท า
กลุ่มประสบความส าเร็จ คือ คุณลักษณะผู้น าของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการ 
และติดตามก ากับงานของกลุ่มฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการร่วมท างานกับเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมให้
ค าแนะน า ปรึกษา ร่วมการประชุมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การด าเนินงานของกลุ่มมีความเจริญก้าวหน้า ใน
ส่วนของการเทียบวัดกับเป้าหมายในเรื่องความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และการ
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม พบว่า ทั้ง 2 กิจกรรมประสบความส าเร็จในระดับมาก สอดคล้อง
กับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนขอน
ขว้ำง ต ำบลดงขี้เหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี  ที่กล่าวว่า กลุ่มที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน การบริหารจัดการมีความเจริญก้าวหน้า ต้องก าหนดแผนการติดตามก ากับ ตรวจสอบ 
กระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยมีการเทียบวัดกับเป้าหมาย 
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5. กำรประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า การประเมินผล ซ่ึงมีการประเมินรวม 4 ด้าน ได้แก่ 
การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน การบริหารเงินทุนและทรัพยากร การพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร และจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน มีผลการบริหารในภาพรวมระดับมาก โดยด้านที่ผล
การบริหารจัดการในเฉพาะด้านสูงสุด คือ การบริหารเงินทุนและทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยระดับมาก และด้าน
ที่มีการบริหารจัดการเฉพาะด้านต่ าสุด คือ การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร มีค่าเฉลี่ยระดับปาน
กลาง สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม ที่เสนอแนะให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
ฯ มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งคณะกรรมการบริหารและสมาชิกกลุ่มฯ ซ่ึง
จะผลัดเปลี่ยนหมุนกันเข้ามาท าหน้าที่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยเฉพาะการจัดพัฒนาบุคลากรใน 3 
ด้าน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง แต่ต่ ากว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอ บ
อาชีพเสริม (3.13) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน (2.97) และ
การจัดอบรมดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก (2.94) ตามล าดับ ส าหรับ การ
ประเมินผล ด้านที่มีผลการบริหารในภาพรวมระดับมาก แต่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหา รเงินทุน ถือว่า
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการไดเป็นอย่างดี มีความก้าวหน้า คือ ด้านการ
บริหารเงินทุนและทรัพยากร โดยเฉพาะการบริหารเงินทุนใน 3 ด้าน ที่ มีค่าเฉลี่ยระดับมาก แต่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นไปตา มระเบียบกลุ่ม (3.91) การ
ตรวจสอบบัญชี และหลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกลุ่ม (3.87) และการ
รายงานสถานะการเงิน เป็นไปตามระเบียบกลุ่มฯ (3.85) ตามล าดับ ชี้ให้เห็นว่าคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์สามารถบริหารจัดการ ทางด้านเงินทุนและทรัพยากรได้เป็นอย่ างดี ท าให้กลุ่มมีความโปร่งใส 
สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธีระชน สุขประเสริฐ (2550 , 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในเขตเทศบาลต าบลลาน
กระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
ฯ ที่ มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยทางด้านการบริหารเงินทุนและทรัพยากร ซ่ึงมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการเงิน บัญชี การฝาก
เงิน และการรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มฯ ส าหรับการประเมินผลด้านอ่ืนๆ ที่เหลืออีก 2 ด้าน คือ 
การจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน และการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน ซ่ึงมีผลการ
บริหารในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมมีผลการบริหารจัดการที่มีความม่ันคง ประสบความส าเร็จในระดับ
หนึ่งที่น่าพอใจ สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของโรงเรียนกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนสระยำยชี ต ำบลเนินปอ อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร  ที่กล่าวว่า การ
ประเมินผลควรเริ่มจากการจัดเตรียมบุคลากรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิก
กลุ่มฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง ให้ค าแนะน า ปรึกษา โดยจัดโครงสร้างการท างานการประเมินผล 
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ส าหรับประเมินอย่างชัดเจน หากผลการประเมินออกมาดี ก็ถือว่า การบริหารงานของกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จในการบริหารแล้ว  

 
5.7 ประสิทธิผลกำรบริหำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง
ทางด้านการบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ การท างานตามแผน และการได้รับประโยชน์สูงสุด 
มีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับมาก ปรากฏผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรบรรลุเป้ำหมำย ผลการวิจัยพบว่า ทั้งการบรรลุเป้าหมาย ด้านการพัฒนาคน และ
การพัฒนาสังคม มีประสิทธิผล ระดับมาก ทั้ง 2 ด้าน ยกเว้นการพัฒนาเศรษฐกิจ มีประสิทธิผลการ
บริหารในระดับปานกลาง โดยตัวชี้วัดทุกตัว จากการบรรลุเป้าหมาย ทั้ง 2 ด้าน มีประสิทธิผลระดับมาก
ทุกตัว ท าให้ ค่าเฉลี่ยรวมการบรรลุ เป้าหมาย มีประสิทธิภา พระดับมาก เช่นกัน แสดงให้เห็นว่ า 
ประสิทธิผลการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของคณะกรรมการฯ มีความสามารถที่จะบริหารกลุ่มฯ ท า
ให้การพัฒนาสมาชิกทั้งทางด้านความเสียสละ ความรับผิดชอบต่อกลุ่ม ความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนสมาชิก
ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยใช้คุณธรรม 5 ประการ สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนปัญจะพัฒนำ ต ำบลแม่สำว อ ำเภอแม่
อำย จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า การพัฒนาคน หมายถึง สมาชิกกลุ่มฯ และคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ต้องปลูกฝังให้ด าเนินชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยเฉพาะการตรงต่อเวลา ซ่ึงปรากฏว่า ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  
เช่นเดียวกับการพัฒนาสังคม ซ่ึงมีประสิทธิผลในการบริหารระดับมาก ทั้งการปลูกฝังคุณธรรมแก่สมาชิก 
การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย การสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และการ
ส่งเสริมความเป็นธรรมในหมู่สมาชิก คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ ก็จะสามารถบริ หารจัดการได้เป็น
อย่างดี ท าให้การพัฒนาสังคมในภาพรวม มีความก้าวหน้า โดยใช้การปลูกฝังคุณธรรมเป็นหลักเช่นกันกับ
การพัฒนาคน สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือกำรผลิต บ้ำนขำม ต ำบล อ ำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่กล่าวว่า การพัฒนาสังคม ด าเนินการโดย
สนับสนุนให้สมาชิก และครอบครัวยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ในการด ารงชีวิต การครองเรือน และการ
ท างาน ส าหรับ การพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งประสิทธิการบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับปาน
กลาง นั้นพบว่า การระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ก็มีประสิทธิผลการบริหารฯ ใน
ระดับมาก มีเพียงการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งอ่ืนๆ ที่ มีประสิทธิผลการบริหารฯ ระดับปาน
กลาง (3.39) ซ่ึงสอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามที่เสนอแนะว่า คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ควรร่วมกันคิดหาแนวทางให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งอ่ืนๆ ทั้งในและนอกชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินทุนส าหรับพัฒนาอาชีพ โดยประสานกับแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้มากขึ้น ซ่ึงเป็น
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ข้อมูลที่ดี ส าหรับกรรมการบริหารกลุ่มฯ อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็สามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ได้ในระดับมาก มีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งที่
น่าพอใจ โดยการพัฒนาคน ซ่ึงมีความส าคัญมาก ต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัย
ของคณะกรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภำ (2540, 65) ศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาเกษตรกร
ย่อยในพ้ืนที่ชนบท พบว่า กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็น
กิจกรรมการพัฒนาตัวอย่าง ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต าบลคลองเปี่ยะ สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการบริหารจัดการทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม
ตามหลักการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท าให้เกิดการรวมพลังกัน สามารถร่วมกันพัฒนาโดยใช้สติปัญญา และภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน ร่วมกันพัฒนาจนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน นับเป็นตัวอย่างที่ ดี ส าหรับการ
พัฒนาชุมชนที่น่าศึกษาเอาเป็นแบบอย่าง 
 2. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถ
บริหารให้เกิดประสิทธิผลระดับมาก ทั้ง การปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการและการปฏิบัติตาม
ระเบียบของสมาชิก ส าหรับการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ มีผลการบริหารมีประสิทธิผล
ระดับมากทุกตัวชี้วัด ต้ังแต่การให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่ม การให้ ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับ
จ่ายเงิน การจัดท าทะเบียนเอกสารของกลุ่ม การบริหารงาน โดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ การพิจารณาเงินกู้
ตามระเบียบกลุ่ม การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และการเสริมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
หลักการกลุ่มออมทรัพย์ฯ พบผลงานที่มีประสิทธิผล แสดงให้ เห็นว่า ประสิทธิผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์มีความก้าวหน้า สาเหตุหนึ่งมาจากการยึดถือระเบียบ
กลุ่มเป็นหลักในการบริหารจัดการ สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนสระยำยชี ต ำบลเนินปอ อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร  ที่
กล่าวว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามระเบียบส าหรับสมาชิกกลุ่มทุกคน ในส่วนของการปฏิบัติตามระเบียบของ
สมาชิก พบว่า มีผลการบริหารมีประสิทธิผลระดับมากเกือบทุกตัวชี้วัด ยกเว้น เพียง 1 ตัวชี้วัด คือ 
สมาชิกฝากสัจจะสะสมตามวันที่ตนเองสะดวกโดยไม่ให้ความส าคัญกับวันที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ ก าหนด 
ประสิทธิผลการบริหารอยู่ระดับปานกลาง แสดงว่าการบริหารงานคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังไม่
สามารถบริหารจัดการให้สมาชิกฝากเงินสัจจะตามวันที่กลุ่มก าหนด อย่างมีประสิทธิผล เพราะยังมี
สมาชิกจ านวนหนึ่งยังไม่ไปปฏิบัติตาม และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังไม่สามารถบริหารให้ดีขึ้น
ได้ นับเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ที่จะต้อง
พิจารณาด าเนินการให้เกิดประสิทธิผล ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการฯ กับสมาชิก 
สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
บ้ำนดอนคำ ต ำบลทอนหงส์ อ ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่กล่าวว่า ระเบียบปฏิบัติที่



231 
 

ส าคัญของคณะกรรมการ ได้แก่ การเข้าใจความต้องการของสมาชิกอย่างง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน การมี
มารยาท การให้บริการที่ดี ความรับผิดชอบ ความรอบรู้ การมีความน่าเชื่อถือ เห็นอกเห็นใจกัน และน่า
ไว้วางใจ สิ่งเหล่านี้คณะกรรมการต้องปฏิบัติให้ได้ ซ่ึงการปฏิบัติตามระเบียบนั้น คณะกรรมการกลุ่ มออม
ทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลในระดับที่ดี โดยจะต้องพยายามท าให้เป็นไปตามระเบียบ
กลุ่ม รวมทั้งพยายามท าให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกลุ่ม ก็จะท าให้การบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ กำรศึกษำวิจัยของ สุดใจ  กรองแก้ว (2553, 98) 
ที่ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต พบว่า ปัจจัยที่
ท าให้ส าเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยภายในและภา ยนอก โดยปั จจัยภายในที่ ส า คัญปัจจัยหนึ่ง คือ 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในด้านการท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ
ในกฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มฯ ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
ฯ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. กำรท ำงำนตำมแผน ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารให้
เกิดประสิทธิผลระดับมาก ทั้ง การปฏิบัติงานประจ าเดือน และการปฏิบัติงานประจ าปี โดยการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน ประกอบด้วย การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการ การฝากสัจจะสะสม
ของสมาชิก และการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน ซ่ึงการปฏิบัติงานประจ าเดือนทั้งของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสมาชิก เป็นการปฏิบัติงานที่ท าให้งานแต่ละเดือนมีการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพ่ือท าให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มตามปกติ 
งานไม่ล่าช้า ค่ังค้าง มีการพัฒนาเติบโต ก้าวหน้า เติบใหญ่ขึ้น จนมีความเข้มแข็ง สามารถอ านวย
ประโยชน์ให้แก่สมาชิก และกลุ่มได้อย่างม่ันคง โดยเฉพาะคณะกรรมการกลุ่มฯ ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารจัดการต้องท าหน้าที่ร่วมกับสมาชิก ด้วยความขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบสูง เพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนหนองผักนำก ต ำบลหนองผักนำก อ ำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่กล่าวว่า แผนปฏิบัติงานประจ าเดือน เป็นแผนสั้นๆ ที่ต้องปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ แม้จะเป็นเสมือน
งานประจ าในหลายๆ กิจกรรม ล้วนมีความส าคัญที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เช่น การรับฝากเงินสัจจะ
สะสมประจ าเดือน ดังนั้น คณะกรรมการทุกคนจึงต้องให้ความส าคัญ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล ส าหรับการปฏิบัติงานประจ าปี มีกิจกรรมการปฏิบัติหลายประการเช่นกัน ได้แก่ การจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
และการจัดสัมมนาประจ าปี พบว่า ประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น การจัดสัมมนา
ประจ าปี ซ่ึงมีประสิทธิผลระดับปานกลาง ชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ยังไม่สามารถท าให้เกิดประสิทธิผลท่ีดี โดยข้อเท็จจริงแล้ว การจัดสัมมนาประจ าปีของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีความส าคัญมาก ที่คณะกรรมการและสมาชิกจะท าช่วยกัน สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
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รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน แล้วช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล ท าให้กลุ่มมี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนขอนขว้ำง ต ำบลดงขี้เหล็ก อ ำเภอเมือง จังหวัดปรำจีนบุรี ที่กล่าวว่า
แผนงานประจ าปี เป็นทั้งแผนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรจัด
สัมมนาสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือช่วยกันเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน น าเสนออุปสรรคปัญหา
การด าเนินงาน รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา การท างานตามต่างๆ ดังกล่าวนี้  เป็นบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์และสมาชิกฯ ที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติด้วยความต้ังใจจริง เพ่ือประโยชน์
ของกลุ่ม ซ่ึงทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
จะต้องท างานให้เป็น แบบอย่างแก่สมาชิก ในฐานะผู้ น าที่ ต้องท าหน้าที่ขับ เคลื่อนกลุ่ มไปสู่ควา ม
เจริญก้าวหน้า โดยปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัย
ของ สุวัชชัย ทิพย์จันทร์ (2540, บทคัดย่อ) ศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต ดีเด่นระดับจังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 4 
พบว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวัด คือ การวางแผนปฏิบัติงาน 
การมอบหมายงาน การท างานตามแผน การร ายงานผลการด าเนินงาน และการพัฒนาความรู้
ความสามารถของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุด ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหาร
ให้เกิดประสิทธิผลในภาพรวมระดับมาก ทั้ง การพ่ึงตนเอง การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การควบคุม
กันเอง และการมีแหล่งเงินทุน โดยการพ่ึงตนเอง ประกอบด้วย สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
อดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน รู้จักคุณค่าของเวลา และมีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การบริหารจัดการ
ให้สมาชิกมีคุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
จะต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ้น ตามคุณธรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านหนองผักนาก ต าบลหนองผักนาก 
อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กล่าวว่า การพ่ึงตนเองเป็นภารกิจที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่ม
ฯ ทุกคน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักชาวพุทธที่ว่า ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน โดยยึดม่ันในคุณธรรมของกลุ่มฯ  
 ส าหรับการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ มุ่งท าให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบต่อกลุ่มและเอาใจใส่
ต่อกลุ่ม ในขณะที่การควบคุมกันเอง มุ่งท าให้สมาชิกมีความต้ังใจอย่างแน่งแน่ในการปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนสมาชิกด้วยกัน และสมาชิกเอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ สามารถสร้างคุณลักษณะเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิผล นับว่าเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับกำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนปัญจะพัฒนำ ต ำบลแม่สำว อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าว
ว่า กลุ่มออมทรัพย์ฯต้องสร้างความม่ันใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกกลุ่มว่า หากเกิดปัญหา กลุ่มสามารถ
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ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือเยียวยาได้ โดยช่วยเหลือเก้ือกูลกันภายในกลุ่มฯ ในส่วนของ
การมีแหล่งเงินทุน มุ่งท าให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือการประกอบอาชีพ และ
เข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในเรื่องนี้ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็สามารถบริหารให้เกิด
ประสิทธิผลในระดับมาก และเนื่องจากเงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญอีกหนึ่งปัจจัย ส าหรับการลงทุนของ
สมาชิกกลุ่มฯ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรบริหารจัดการให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
ฯ และสมาชิกทุกคน สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ธีระชน สุขประเสริฐ (2550 , บทคัดย่อ ) 
ท าการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตในเขตเทศบาล ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัย ทางด้านการบริหาร
เงินทุนและทรัพยากร มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานมากที่สุด รวมทั้งการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถ
เข้าถึงได้ เพ่ือสวัสดิการของสมาชิก ท าให้กลุ่มได้รับประโยชน์ ซ่ึงเม่ือรวมเอาประโยชน์สูงสุดที่จะเกิด
ขึ้นกับสมาชิกทั้งในแง่คุณลักษณะและเงินทุนแล้ว สิ่งส าคัญที่สุด ก็คือ ความรักความสามัคคีของสมาชิก
ทุกคนที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกทุกคนจะได้รับ ดัง ท่ี ประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนดอนคำ ต ำบลทอนหงส์ อ ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช  กล่าว
ว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จัดต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของสมาชิกชุมชนตามความสมัครใจ ให้เข้า
มาเป็นสมาชิกกลุ่มฯ แม้สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ในแง่วิธีคิด ลักษณะครอบครัว ทัศนคติ 
วิถีชีวิต แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนด้วยคุณธรรมของสมาชิกแต่ละคน และการยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกลุ่ม ประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกกลุ่มฯ ทุกคนควรจะได้รับคือ ความสมัครสมานสามัคคีกัน และรวม
พลังกันแก้ไขปัญหาของสมาชิก ครอบครัว และชุมชน   

5.7.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ  กับ
ประสิทธิผลกำรบริหำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยข้อที่ 3 มุ่งศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับ ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ดังกล่าว ตามสมมติฐานที่ 1 -5 ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์โดย
วิธีสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation analysis) มีรายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้ 
 สมมติฐำนท่ี 1 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์
กับ ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการบรรลุ นโยบายในระดับสูง โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการบรรลุเป้าหมาย นั้นเป็นภารกิจส าคัญที่คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ จะต้องร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดขึ้น (กรมกำรพัฒนำชุมชน, 2554 , 23) เพ่ือให้กลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับคณะกรรมำธิกำรเกษตรและ
สหกรณ์วุฒิสภำ (2540, 65-66) ท่ีศึกษำพบว่ำ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต ต ำบลคลองเปียะ อ ำเภอ
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จะนะ จังหวัดสงขลำ เป็นกิจกรรมการพัฒนาตัวอย่าง ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสามารถด าเนินงาน
บริหารจัดการให้กลุ่มฯ บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมตามหลักกา รกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ท าให้ เกิดการรวมพลังกัน น าไปสู่กา รพัฒนา ที่ยั่งยื น 
เช่นเดียวกับ กำรศึกษำวิจัยของปรำณี ฤทธิบุตร (2556, 79) ที่ศึกษาพบว่าการบริหารงานของ 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดทั่วประเทศ ด้านนโยบาย มีการปฏิบัติในระดับมาก และประสิทธิผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด โดยรวมมีระดับความส าเร็จค่อนข้างมาก 
เช่นเดียวกับ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดทั่วประเทศ 
เก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย โดยรวมพบว่ามีความส าเร็จค่อนข้างมาก สอดคล้องกับสุชำติ สุวรรณ และ
คณะ (2540, 82) ท าการประเมินความต้องการและสนับสนุนการพิจารณางานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องการ การสนับสนุนหลายระดับ โดยความต้องการ การสนับสนุนใน
ระดับมากขึ้น ต้องการให้รัฐสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน การทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรมให้
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเข้มแข็ง เพ่ือบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาคนให้ประหยัดอดออม แล้วรวบรวมเป็นทุนส าหรับการประกอบอาชีพ คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ต้องบริหารจัดการและปลูกฝังให้สมาชิกยึดม่ันในคุณธรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือรวม
พลังกันพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับการให้ค าสัมภาษณ์ของประธานกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านโจด ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่
กล่าว่า การบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ มีประสิทธิผลต้องเน้นการพัฒนาให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
นั่นคือ ผลิตคนให้มีคุณธรรม เม่ือมีคุณธรรมเกิดขึ้นในคนแล้ว ก็จะเป็นการง่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Suzanne Verral 
Colyer (1993 ,98) ศึกษาวิจั ยประสิทธิผล ในองค์การร ะดับท้องถิ่นเ ก่ียวกับการจั ดหางานของ
ออสเตรเลียตะวันตก พบว่า การพัฒนาเก่ียวกับประสิทธิผลของส านักงานจัดหางานออสเตรเลียตะวันตก 
มีการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานและเป็นอันหนึ่งอันเดียว กัน ท าให้งานประสบ
ความส าเร็จ จึงเห็นได้ว่า การบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับ การบรรลุ
เป้าหมายมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและเว้นในเชิงของความส าเร็จ 
 นอกจากการบริหารจัดการให้กลุ่มออมทรัพย์ฯบรรลุตามเป้าหมาย เป็นเป้าหมายที่ส า คัญของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯแล้ว สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การบริหารงานของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการบรรลุเป้าหมาย มีควำมสัมพันธ์
กันตำมผลกำรศึกษำของ จิตรำภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร (2548, 87) ที่ศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จท างานบรรลุเป้าหมาย ถือคุณลักษณะผู้น าของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถบริหารจัดการและติดตามก ากับงานของกลุ่มฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้ งการ
ร่วมท างานกับเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมให้ค าแนะน า ปรึกษา ร่วมการประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงการ
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ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ กำญจนำ บุญยัง (2547 , 76) ศึกษาพบว่า การบริหารงานของ
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเฉพาะทางด้านการบริหารองค์กร 
ซ่ึงบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ท าให้การท างานประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึง
เป็นภารกิจที่ส าคัญขององค์กร และพบว่า เป็นการบริหารงานที่มีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิผลในการ
บริหารงานของคณะแพทย์ศาสตร์ โดยผลงานมีประสิทธิผลระดับมากที่สุด 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลการ
บริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านบรรลุเป้าหมายมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยมีข้อสังเกตว่า ชุดตัวแปร
ต้น 1 ตัว คือ การติดตามก ากับ กับชุดตัวแปรตามย่อย คือ การพัฒนาคน มีระดับความสัมพันธ์คาโนนิคอ
ลสูงกว่าตัวอ่ืน ในชุดของตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยทั้งชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตามต่างก็มีค่าใน
ระดับที่ก่อให้เกิดตัวแปร 
 สมมติฐำนท่ี 2 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์
กับ ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการปฏิบัติตามระเบียบในระดับสูง โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง การปฏิบัติตามระเบียบ เป็นเรื่องที่ ดีและมีความจ าเป็นมากในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ ส าหรับกลุ่มออมทรัพย์ฯ แล้ว ดูจะยิ่งมีความส าคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาคน 
ทั้งระดับกรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มฯ ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมาก จึงต้องใช้ระเบียบกลุ่ม
เป็นข้อปฏิบัติส าหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ ประธานกลุ่มออมทรัพย์
ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต บ้านปัญจะพัฒนา ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่กล่าวว่า กฎระเบียบต่างๆ ของกลุ่มฯ เม่ือคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดท าขึ้น แต่ละหมวดแต่ละ
ข้อ จะต้องน ามาให้สมาชิกกลุ่มทราบและลงมติให้เป็นมติร่วมกัน และใช้เป็นระเบียบกลุ่มที่ทุกคนจะต้อง
ถือปฏิบัติ สอดคล้องกันกำรศึกษำวิจัยของ สุดใจ  กรองแก้ว (2553, 98) ท าการศึกษาวิจัย และพบว่า 
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และภายนอก โดยปัจจัย
ภายในที่ส าคัญปัจจัยหนึ่งคือ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างในด้านการ
บริหารจัดการ ท าให้สมาชิกเกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของกลุ่มซ่ึงเน้นสิ่งส าคัญที่มีผล
ต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับ สุคนธ์ ชูทิพย์ (2545 , บทคัดย่อ) 
ศึกษาวิจัยพบว่า ผลส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านสหพันธ์อ่างทอง คือ 
สามารถปรับปรุงระเบียบกลุ่มฯ ให้ปฏิบัติได้จริง จัดฝึกอบรมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และจัด
ประชุมกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกมีการปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ มีการจัดท าเป้าหมาย และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จ เพราะการปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ ที่
มีการปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ ถำวร กุล
โชติ (2550, 79) ที่ศึกษาพบว่า การจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการ
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ด าเนินงาน เนื่องจากยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ โดยแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม
ระเบียบของกองทุน ท าให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิผล ไม่พบปัญหาการส่งใช้เงินคืน เพราะยึดปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทุน 
 นอกจากการปฏิบัติตามระเบียบจะท าให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ และองค์การต่างๆประสบความส าเร็จ 
อันเนื่องจากการปฏิบัติตามระเบียบแล้ว ยังมีการศึกษาที่แสดงถึงการบรรลุความส าเร็จในการบริหาร
องค์การและพบความสัมพันธ์ ระหว่าง การบริหารองค์การกับประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารงานอยู่
ด้วย ดังเช่นการศึกษาวิจัยของ ธิดารัตน์ ไข่แก้ว ที่ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน 1 ชุมชน (SML) มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลระดับสูง แ ละระดับปาน
กลาง โดยการบริหารที่มีประสิทธิผลในระดับสูงคือ การอ านวยการ ส าหรับการบริหารจัดการที่เกิด
ประสิทธิผลระดับปานกลาง ได้แก่ ทางด้านนโยบาย การบรรลุเป้าหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้ง
พบว่า การบริหารงานตามโครงการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงาน ทั้งปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย กับกระบวนการบริหาร คือ การท างานตามนโยบาย การท างานตามแผน และ
การปฏิบัติตามระเบียบ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิการบริหาร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยมีข้อสังเกตว่า ชุดตัวแปร
ต้น 1 ตัว คือ การติดตามก ากับ กับชุดตัวแปรตามย่ อย 1 ตัว  คือ การปฏิบัติตามร ะเบียบของ
คณะกรรมการ มีระดับความสัมพันธ์คาโนนิคอล สูงกว่าตัวอ่ืนๆ ของชุดตัวแปรต้น และชุดตัวแปรตาม 
โดยทั้งชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตามต่างก็มีค่าในระดับที่ก่อให้เกิดตัวแปร 
 สมมติฐำนท่ี 3 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีความสัมพันธ์
กับ ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการท างานตามแผนในระดับสูง โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการท างานตามแผนเป็นการสร้างระเบียบระบบในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ดังเช่น กำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำร
ผลิต บ้ำนสระยำยชี ต ำบลเนินปอ อ ำเภอสำมง่ำม จังหวัดพิจิตร ที่กล่าวว่า ต้องสร้างระบบแผนงาน
อย่างเป็นระบบให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบและด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งแผนปฏิบัติงานประจ าเดือนและแผนปฏิบัติงานประจ าปี การท างานตามแผนจึง
ส่งผลต่อระบบงานทั้งระบบทุกกิจกรรม งำนเกิดประสิทธิผล ดังท่ี ศิริชัย พิพัฒน์รัตนกุล (2549) 
ศึกษาวิจัยพบว่า การบริหารงานของส านักงบประมาณ มีปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ ซ่ึงเป็นตัวแทนจาก 12 กระทรวงๆ ละ 17 คน และท างานในลักษณะ
คณะท างาน โดยถือเอาความสามารถในการบริหารงานองค์การของส านักงบประมาณ อันเป็นสมรรถนะ
โดยรวมขององค์การ ซ่ึงพบว่า เป็นการด าเนินงานที่ มีประสิทธิผล มีความสามารถบริหารงานให้ผ่าน
เกณฑ์การวัดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามนโยบาย การปฏิบัติตามระเบียบ การท างานตามแผน และ
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กา รประเ มินผลที่ มีป ระสิทธิ ภา พ ซ่ึ งสอดคล้องกับกำรศึกษำวิ จัยของ  สุวั ชชั ย ทิพย์ จันทร์ 
(2540,บทคัดย่อ) พบว่าการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวัด คือ การ
วางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การท างานตามแผน การรายงานผลการด าเนินงาน และการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซ่ึงการท างานตามแผนเป็นขั้นตอนการท างานส าคัญ
มากที่จะท าให้งานมีความส าเร็จเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท า
ให้เห็นได้ชัดเจนว่า การท างานตามแผน เป็นการท าให้นโยบายและแผนเกิดการปฏิบัติ เพ่ือให้งานบรรลุ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ ธนำชัย สุขวณิช (2555, บทคัดย่อ)ที่ท าการศึกษาพบว่า 
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดโครงการหน่วยงานตามลักษณะของการจัดแบ่งงานตาม
หน้าที่ สามารถท างานร่วมกันได้ โดยอ านาจสูงสุดอยู่ที่ประธานกลุ่ม มีการท างานตามแผน โดยวางแผน
จัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต รวมทั้งให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์สูงสุด 
 นอกจากการท างานตามแผนจะท าให้การบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ และองค์กรต่างๆ ประสบ
ความส าเร็จ อันเนื่องมาจากการท างานตามแผน ยังมีการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงการบรรลุความส าเร็จใน
การบริหารองค์กรและพบความสัมพันธ์ ระหว่างการบริหารองค์การ กับประสิทธิผลที่เกิดจา กการ
บริหารงานรวมอยู่ด้วย ดังเช่นกำรศึกษำวิจัยของ กำญจนำ บุญยัง (2547 , บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพบว่า 
การบริหารงานของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสิทธิผลมากที่สุด โดยเฉพาะทางด้าน
การบริหารองค์การ ซ่ึงบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ท าให้การท างานประสบความส าเร็จ โดยร่วมกัน
ท างานตามแผนที่วางไว้ ซ่ึงเป็นภารกิจหนึ่งในกระบวนการท างานที่ส าคัญ และพบว่าเป็นการบริหารงาน
ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานของคณะแพทย์ศาสตร์ โดยผลงำนมีประสิทธิผลระดับ
มำกท่ีสุด สอดคล้องกับ ธิดำรัตน์ ไข่แก้ว (2550, 69) ที่ศึกษาพบว่า ประสิทธิผลการบริหารโครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน 1 ชุมชน (SML) มีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลระดับสูงและระดับ
ปานกลาง โดยการบริหารที่มีประสิทธิผลในระดับสูงคือ การอ านวยการ ส าหรับระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านนโยบาย การบรรลุเปาหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้งพบว่าการบริหารงานตามโครงการ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานทั้งปัจจัยน าเข้า ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย กับกระบวนการ
บริหาร คือ การท าตามนโยบาย การท างานตามแผน และการปฏิบัติตามระเบียบ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลการบริหาร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการท างานตามแผน มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยมีข้อสัง เกตว่า ตัวแปรในชุด
ตัวแปรต้น 2 ตัว คือ นโยบาย กับ การติดตามก ากับ มีค่าระดับความสัมพันธ์คาโนนิคอลสูงกว่าชุดตัวแปร
ต้นตัวอ่ืนๆ โดยทั้งชุดตัวแปรต้นและชุดตัวแปรตามต่างก็มีค่าในระดับที่ ก่อให้เกิดตัวแปร 
 สมมติฐำนท่ี 4 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกา รผลิต มีความสัมพันธ์
กับ ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ด้านการไดรับประโยชน์สูงสุดในระดับสูง โดยมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน การได้รับประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มฯ จนสามารถรวมพลังกันได้อย่างเข้มแข็ง  สมาชิกมีความสามัคคีกัน สอดคล้องกับ
กำรให้สัมภำษณ์ของประธำนกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต บ้ำนดอนคำ 
ต ำบลทอนหงส์ อ ำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่กล่าวว่า กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จัดต้ัง
ขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของสมาชิกชุมชนตามความสมัครใจ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม แม้สมาชิกแต่ละคนจะ
มีความแตกต่างกันในแง่วิธีคิด ลักษณะครอบครัว ทัศนคติ วิถีชีวิต แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ด้วยคุณธรรมของสมาชิกแต่ละคน และการยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกลุ่ม ประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกทุกคน
ควรจะได้รับความสมัครสมานสามัคคีกัน และรวมพลังกันแก้ไขปัญหาของสมาชิกครอบครัวและชุมชน 
สอดคล้องกับกำรศึกษำวิจัยของ ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว (2551 , บทคัดย่อ) ที่ท าการศึกษาวิจัย พบว่า 
ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก ทั้งทางด้านการ
บริหารจัดการ ด้านความพึงพอใจ ด้านนโยบาย ด้านการบริการข้อมูล และนโยบายผู้ปฏิบัติงาน และด้าน
การปรับลดก าลังคนภาครัฐท าให้บุคลากรต้องพัฒนาตนเองให้ผ่านการประเมิน ซ่ึงสามารถบริหารจัดการ
ได้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร อันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพนักงานของ
ส านักงานหอสมุดฯ ที่แสดงถึงประสิทธิผลท่ีเกิดจากการบริหารจัดการที่ประสบความส าเร็จ 
 นอกจากนี้ การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกขององค์กร รวมทั้งประสิทธิผลที่
เกิดขึ้น และการบริหารมีควำมสัมพันธ์กับเป็นผลงำนวิจัยของ กำญจนำ บุญยัง (2547 , บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาพบว่า การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสิทธิผลมากที่สุด 
โดยเฉพาะทางด้านการบริหาร การบริหารงานองค์กร โดยบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ ท าให้เกิด
การกระจายอ านาจการบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน องค์กรมีหลักการอยู่ร่วมกั น
อย่างเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการบริหารมี นโยบาย ยุทธศาสตร์ชัดเจน มีการ
ท างานตามแผน การก ากับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และภาวะผู้น าของผู้บริหาร ท าให้การท างาน
ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงเป็นภารกิจที่มีความส าคัญขององค์กร การ บริหารงาน
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถสร้างผลิตภาพการ
บริหาร การปรับตัว การพัฒนา ท าให้ผลการบริหารงานตามนโยบายเกิดประโยชน์ต่อคณะบุคลากรและ
นักศึกษาพึงพอใจและได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ผลงานการบริหารจัดการมีประสิทธิผลระดับมากที่สุด 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ กับประสิทธิผลการ
บริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้านการได้รับประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน โดยชุดตัวแปรต้น
และชุดตัวแปรตาม ต่างก็มีค่า 
 สรุปการอภิปรายผล ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือยืนยันความสัมพันธ์
ดังกล่าว ตามสมมติฐานที่ 1-4 ส าหรับสมมติฐานที่ 5 ซ่ึงเป็นสมมติฐานรวม จากผลการศึกษาพบว่า 
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สมมติฐานรวม และสมมติฐานที่ 1-4 มีผลการศึกษาที่สอดคล้องต้องกัน นั่นคือ การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ใน
ลักษณะเดียวกับ สมมติฐานที่ 1-4 จึงไม่ได้อภิปรายผลสมมติฐานรวม 
 
5.8กำรสร้ำงตัวแบบแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท่ีมีประสิทธิผล 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้น ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลไปในลักษณะการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical correlation) ท าให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปร
ต้น และชุ ดตัวแปรตาม โดยผลการวิ จัยสามา รถพัฒนาตัวแบบแนวทางการบริหารจั ดการ ของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีประสิทธิผล ผลจากการวิเคราะห์เส้นทาง 
(Path analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์สถิติแบบถดถอย (Regression analysis) โดยอาศัยตัวแบบและ
สมการโครงสร้างที่พัฒนามาจากการศึกษาระดับความสัมพันธ์จากผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์คาโนนิคอล ซ่ึงผู้วิจัยได้พิจารณาน าเอาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการติดตามก ากับ กับประสิทธิผลการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบมาเป็นตัวแบบจากการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้วิจัยมีความต้ังใจจะศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีประสิทธิผล และพิจารณาเห็นว่า ผลการ
ศึกษาวิจัย ระดับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ
ระดับประสิทธิผลในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีข้อมูลที่สัมพันธ์กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าเสนอตัวแบบความสัมพันธ์การบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่มีประสิทธิผล รวม 2 ตัวแบบ คือ ตัวแบบที่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และตัวแบบที่เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยในภาพรวม รายละเอียดตามตัวแบบที่ 14 และ 
15 ในบทท่ี 4 
 
5.9ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล : 
กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้แก่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามนโยบาย การติดตามก ากับ และการประเมินผล 
มีความสัมพันธ์ กับ ปร ะสิทธิผลการบริหารจั ดการของคณะกรรมการกลุ่ มออมทรัพย์ฯ ส าหรั บ
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ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จมากขึ้น มี
ดังนี้ 

5.9.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
1.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ควรร่วมกันแสวงหาแนวทางในการ

ส่งเสริมเงินทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย เงินทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน เงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
ต าบล ซ่ึงยังตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ในระดับปานกลางให้สามารถสนองตอบต่อสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.2 การจัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ส่งเสริมให้กลุ่มฯ สามารถด าเนินการเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นับวัดก็จะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ จึงควรวางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรขอ งกลุ่มฯ 
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นประจ าส านักงาน เพ่ือให้กลุ่มฯ สามารถจัดท าบัญชีกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

1.3 ในการบริหารจัดการกิจการตามภารกิจของกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยเฉพาะการก าหนด
ตารางเวลาการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรของกลุ่ม ควรมีการก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
เกิดความยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติได้จริง โดยไม่ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความไม่สะดวก ไม่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานได้ 

1.4  คณะกร รมกา รกลุ่ มออมทรัพย์ ฯ ควร ร่วมมือกับสมา ชิกและทุกฝ่า ยในชุ มชน 
ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกลุ่ม และเชิญชวนให้เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯให้ได้สัดส่วน
กันระหว่างจ านวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีอยู่กับจ านวนราษฎรในหมู่บ้านที่ยังไม่เข้า เป็นสมาชิก โดย
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติและวางแผนการปฏิบัติร่วมกันทุกฝ่าย ให้มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นต าม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ทุกปี 

1.5 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรแสดงเจตนารมณ์อย่างแน่ชัดที่จะให้สมาชิกกลุ่มฯ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มฯ รวมทั้งร่วมปฏิบัติตาม
แผนการด าเนินธุรกิจ หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มฯ ด้วยบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกอย่างพร้อมเพรียงกัน 

1.6 คณะกรรมการควรพัฒนาขีดความสามารถของคณะกรรมการและสมาชิกอย่างเป็น
ระบบ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนแนวคิดการท างานกับองค์กรภายนอก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการ
ประกอบอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม รวมทั้งการจัดสัมมนาภายในกลุ่ม โดย
วางแผนให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก/กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ทราบอย่างทั่วถึง 
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5.9.2 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
2.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรจะมีแผนและเป้าหมายอย่างชัดเจนในการยกระดับ

การด าเนินงานของกลุ่ม ให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นทุกปี และพยายามขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้เข้ากลุ่มออมทรัพย์ฯ อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

2.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรจะแสวงหาแนวทางในการสร้างค่านิยม โดยการ
เชิญชวนหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรไปในแนวทางการรักษาสัจจะในการฝากเงินสัจจะ สะสมตรงเวลาของ
สมาชิกให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพราะเป็นหัวใจส าคัญของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มุ่งใช้เงินเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

2.3 การจัดสัมมนาประจ าปีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ควรมีการวางแผนด าเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จริงๆ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่สมาชิก
น าเสนอควรน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

2.4 ประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทุกคนได้รับ ควรมีค่าและเป็นประโยชน์แก่
สมาชิก ครอบครัว ชุมชน และสังคม นั่นคือการมีคุณภาพชีวิตที่มี และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ซ่ึง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯจะต้องตะหนักถึงประโยชน์ส าคัญเรื่องนี้ และพยายามหาวิธีการ ตลอดจน
มีกลไกต่างๆ ที่จะท าให้ประโยชน์สูงสุดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคน 

5.9.3 ข้อเสนอแนะตามตัวแบบการวิจัย 
3.1 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ ควรสนับสนุนให้

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ บริหารจัดการ โดยเพ่ิมการด าเนินงานที่จะต้องยึดถือตามหลักการของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มฯ เป็นจุดยืนที่ม่ันคง รวมทั้งระเบียบการปฏิบัติที่ เก่ียวข้อง 
ทั้งนี้เพราะระเบียบกลุ่มฯ ซ่ึงคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสมาชิกกลุ่มฯ ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น ย่ อม
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกทุกคน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ตรงตามเจตนารมณ์ของสมาชิกทุกคน รวมทั้งต้องมีการติดตามก ากับทุกขั้นตอน เพ่ือให้ ม่ันใจ
ว่า การด าเนินงานทุกอย่างมีความถูกต้อง ไม่ผิดระเบียบของกลุ่ม อันจะท าให้สามารถ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของกลุ่มให้ตัวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

3.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตของจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากการส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ บริหารจัดการโดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ ในการปฏิบัติงาน
และมีการติดตามก ากับอย่างเป็นระบบแล้ว ควรให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ความส าคัญกับ
เป้าหมายของกลุ่มฯ โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน เช่น เป้าหมาย
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของกลุ่ม และพยายามติดตามก ากับให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ต้องมีนโยบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน และ
ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบกลุ่มในการบริหารจัดการ
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ให้เป็นแบบอย่างแก่สมาชิกทุกคน อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
สามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และประสบความส าเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถ
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชนได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 

5.9.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
4.1 ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้ แต่เปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการ ไปด าเนินการศึกษาวิจั ย

ในจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศ 
4.2 ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้ แต่เปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการ ไปด าเนินการศึกษาวิจัย

เป็นภาคๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย 
4.3 ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อเดียวกันนี้ แต่เปลี่ยนพ้ืนที่ด าเนินการ ไปด าเนินการศึกษาวิจัย

ในระดับประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



243 
 

 
 

บรรณำนุกรม 
 

กาญจนาบุญยัง. (2547). ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :กรณีศึกษาการ
บริหารงานของคณะแพทย์ศาสตร์.ดุษฎีนิพนธ์, คณะพยาบาลศาสตร์. เชียงใหม่: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

กานต์ เกษมพันนา . (2552).ประสิทธิผลของการนาแผน พัฒนาด้านสุขภาพไปสู่กา รปฏิบั ติของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ : กรณีศึกษาคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอในเขตอ าเภอโซนใต้จังหวัดขอนแก่น, วิทยานิพนธ์ , รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ก่ิงแก้วอินหว่างและวีระศักด์ิอนันตมงคล. (2532). การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกับการ
พัฒนาชนบท.กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.  

กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ. (2536).ปัจจัยที่ เก่ียวข้องกับผู้บริหารที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน.ดุษฎีนิพนธ์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

กรมการพัฒนาชุมชน. (2554). แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2555-2559.เอกสารอัดส าเนา.  
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา. (2540) .แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่

ชนบท.เอกสารอัดส าเนา. 
จันทรานี สงวนนาม. (2536).หลักการ แนวคิดและเทคนิคการบริหาร. เอกสารอัดส าเนา. 
จิราภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร. (2548) .ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : 

กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านขอนขว้าง จังหวัดปราจีนบุรี . วิทยานิพนธ์ , ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา, ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 

จินดาลักษณ์วัฒนสินธุ์. (2530). การบริหารและการพัฒนาองค์การ.นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร    
           มาธิราช. เอกสารอัดส าเนา 
เจริญ เจษฎาวัลย์. (2527).การตรวจสอบภายใน.กรุงเทพฯ:บริษัทโรงพิมพ์กรุงเทพ จ ากัด. 
ชาญชัยอาจิณสมาจาร. (2540). การบริหารการศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.  
ชุบกาญจนประกร. (2510). หลักรัฐประศาสนศาสตร์.เอกสารอัดส าเนา. 
ไชยวัฒน์รัตนดาดาษ.(2538). ประสิทธิผลของการให้บริการของสัมปทานเขตชั้นกลางกรณีศึกษา 
ส านักงานเขตสวนหลวง.วิทยานิพนธ์, พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต,กรุงเทพฯ:สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. 
ตินปรัชญพฤกษ์. (2552). ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สีพริ้นต์. 



244 
 

ถาวร กุลโชติ. (2550).ประสิทธิผลการจัดระบบและการบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง กรณีศึกษาอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. ปริญญานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาการบริหาร, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ทองหล่อเดชไทย. (2535). แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสาธารณสุข.นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช.  
ทองหล่อเดชไทย. (2544). การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุข.ภาควิชาบริหารงาน 

สาธารณสุข. คณะสาธารณะสุขศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.  
ทองใบ สุดชารี. (2543). ภาวะผู้น าและการจูงใจ. คณะวิทยาการจัดการ, อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏ 

อุบลราชธานี. 
ทิพาวดีเมฆสวรรค์. (2544). การส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบราชการ.ส านักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ:  
ประดิษฐ์บอดีอิน.  
ธนาชัย สุขวณิช. (2555).การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

ธิดารัตน์ไข่แก้ว. (2550). ประสิทธิผลการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)  
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเชียงรายอ าเภอเมืองเชียงราย. วิทยานิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตร 
          มหาบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, เชียงราย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.  
ธีระชน สุขประเสริฐ. (2550).ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรณีศึกษา

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในเขตเทศบาลต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร.วิทยานิพนธ์ ,รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , 
ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ธีรรัตน์ กิจจารักษ์. (2542).คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร. เพชรบูรณ์:สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์.  
ธีรวุฒิบุณยโสภณ. (2534). องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ:อักษรปริทรรศน์.  
ธรจรัสพูนสิทธ์ิ. (2541). การจัดการองค์การและการบริหาร.กรุงเทพฯ: สหธรรมมิก. 
ธงชัยสันติวงษ์. (2535). การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 
ธงชัยสันติวงษ์ . (2537). การบริหารงานบุคคล.พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
นวพร แสงหนุ่ม. (2544).ประสิทธิผลในการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวั ดเชียงใหม่.

วิ ทย า นิพ นธ์ ,ศิ ลป ศา ส ตรม หา บัณฑิ ต , ส า ข า รั ฐ ปร ะ ศา ส นศ า สต ร์ , เชี ย ง ใ ห ม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  

 
นพพงษ์ บุญวิตราดุลย์. (2523).หลักการการบริหารการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะครุ 



245 
 

ศาสตร์,กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บรรจบเนียมมณี. (2523). หลักการบริหาร.คณะสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ 
โรฒ.  
บุญทันดอกไธสง. (2523). ทฤษฎีการบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองรัตน์.  
บุญเรือง หม้ันทรัพย์. (2538).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนคาธอลิก . ดุษฏีนิพนธ์ , ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประยุทธ สังขรัตน์.(2549).การจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในภาคเหนือ . การค้นคว้า อิสระ,
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สาขาการบริหารธุรกิจเชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ปราณีฤทธิบุตร. (2556).ประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดในประเทศไทย. 
ดุษฎีนิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2529). การวิจัยประเมินผล: หลักการและกระบวนการ. กรุงเทพฯ: การพิมพ์พระ
นคร. 

ประทานคงฤทธิ์ศึกษากร. (2539).สุขาภิบาลในฐานะปกครองตนเอง.คณะรัฐประศาสนศาสตร์,  
           กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
พะยอมวงศ์สารศรี. (2542).องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ: พรานนกการพิมพ์.  
พิชายรัตนดิลกณภูเก็ต. (2552).องค์การและการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: ริงค์บียอนด์ บุ๊คจ ากัด.  
พิทยาบวรวัฒนา. (2552).ทฤษฎีองค์การสาธารณะ.พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภา.  
เพ็ญศรีวรบุตร. (2553).การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต :กรณีศึกษาบ้านบัวเทิงหมู่ที่  4 

ต าบลท่าช้างอ าเภอสว่างวีระกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
พงศ์สุรีย์ชาญตะบะ. (2551).ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางนาอ าเภอ    
          มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,วิทยานิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พลศักด์ิ จิรไกรศิริ. (2556).ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: เทคนิคแผนที่น าทางการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่  
          7. คณะรัฐศาสตร์, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ภรณี กีร์ติบุตร. (2529).การพัฒนาประสิทธิผลองค์กร. กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์. 
มัฆวาฬสุวรรณเรือง. (2536).ประสิทธิผลของการนานโยบายการป้องปราบทุจริตเลือกต้ังของโครงการ        
ท.ม.ก.ไปปฏิบัติ:กรณีวิจัยปฏิบัติการเขตเลือกต้ัง . วิทยานิพนธ์, พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต, 
          กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์.  
 



246 
 
มัลลิกาต้นสอน. (2544).การจัดการยุคใหม่.กรุงเทพฯ:เอ็กซ์เปอริเน็ทจ ากัด . 
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต. 

(2555).เอกสารอัดส าเนา.  
วันชัยมีชาติ. (2550).การบริหารองค์การ. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
วิเชียรวิทยอุดม. (2547).ทฤษฎีองค์การ.กรุงเทพฯ: ธีระพลการพิมพ์และไวร์เท็กซ์.  
วิเชียรวิทยอุดม.(2547).พฤติกรรมองค์การ.  กรุงเทพฯ: ธีระศิลป์การพิมพ์ 
วิรัชวิรัชนิภาวรรณ. (2548).การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศส

ญี่ปุ่นและไทย. กรุงเทพฯ:โพริเพช.  
วิลาวรรณ รพีพิศาล. (2550). หลักการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: วิจิตรหัตถกร.  
วีระ อ าพันสุข. (2526). พุทธธรรมกับการบริหารงานบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ์.  
วุฒิชัยจ านง. (2530).การผสานปฏิบัติการเพ่ือผลิตภาพ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์.ปีที ่27 . 
ศจี อนันต์นพคุณ. (2552). กลวิธีบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ. สงขลา: ชลบุตรกราฟฟิค. 
ศิริชัย พิพัฒน์รัตนกุล. (2549). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ : ศึกษา

กรณีส านักงานงบประมาณ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. (2551). แนวความคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะ 
          รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว. (2551). ประสิทธิผลการบริหารงานของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,

วิทยานิพนธ์, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศุภชัยยาวะประภาษ. (2552).นโยบายสาธารณะ.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย. 
สัมพันธ์ ภู่ไพพูลย์. (2542). องค์การและการจัดการ.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร 
สิริพงษ์ปานจันทร์. (2554).ประสิทธิผลในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในจังหวัดนครปฐม.ดุษฎี 

นิพนธ์,รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต, สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้าน
การจัดการ,กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

สุคนธ์ ชูทิพย์. (2545). การวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง การบริหารจัดการ
ที่ดีของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต: กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านสหพันธ์อ่างทอง หมู่ที่ 
8 ต าบลหนองบัว อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี . วิทยานิพนธ์ , บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , 
สาขาบริหารธุรกิจ, ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

สุชาติ สุวรรณ และคณะ. (2540). ประเมินความต้องการและสนับสนุน การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต.ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

สุธีสุทธิสมบูรณ์และสมานรังสิโยกฤษฎ์. (2536).หลักการบริหารเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:สวัสดิการส านักพิมพ์. 



247 
 
สุวัฒน์ชัย ทิพย์จันทร์. (2540). การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตดีเด่นระดับ

จังหวัด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 4 .เอกสารอัด
ส าเนา. 

สมานรังสิโยกฤษฎ์. (2537).การบริหาร.กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช.  
เสนาะติเยาว์. (2543). หลักการบริหาร.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สุดใจ  กรองแก้ว. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข็มแข็งในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์.วิทยานิพนธ์ ,รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ , มหาสารคราม: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 

สมจิตรพ่ึงหรรษพร . (2552).การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเครือข่ายคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี .ดุษฏีนิพนธ์ , นโยบายการจัดการและ
ความเป็นผู้น า, สาขาบริหารการศึกษา, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

สมคิดบางโม. (2545).การบริหาร.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.  
สมพงษ์เกษมสิน. (2534).การบริหาร.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ไพบูลย์ส าราญภูมิ.  
สมยศนาวีการ. (2534).การบริหาร.กรุงเทพฯ:บรรณกิจ.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2555).แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559.เอกสารอัดส าเนา.  
ส านักงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน. (2554). คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตส าหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน.เอกสารอัดส าเนา .  
ส านักงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน. (2556). คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการด าเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตส าหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน.เอกสารอัดส าเนา .  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์. (2557). รายงานผลการส ารวจข้อมูลและรับรองคุณสมบัติเพ่ือ 
             ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต. เอกสารอัดส าเนา.  
เอนกณนคร. (2538). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์กร.กรุงเทพฯ: ศักด์ิโสภาการพิมพ์.  
เอนกณนคร. (2538). ประสิทธิผลการปราบปรามอาชญากรรมของต ารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร .

ภาคนิพนธ์, พัฒนาสังคมมหาบัณฑิต, กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  
อรุณรักธรรม. (2525). ทฤษฎีองค์การ:การบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
อุทุมพร จามรมาน. (2541).โมเดล. วารสารวิชาการ(Thai JO) 

อุทัย เลาหวิเชียร. (2540). รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 

อุทัยหิรัญโต. (2515). สารานุกรมศึกษารัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจ.กรุงเทพฯ: ทิพย์อักษร. 
เอกชัย ก่ีสุขพันธ์. (2550). การบริหารทักษะและการปฏิบัติ.กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองการพิมพ์.  
Barnard, Chesterl. (1963). The function of the executive. Cambridge: Harvard University 



248 
 
 Press. 
Caplow, T. (1964).  Principles of organization. New York: Harcourt, Brace, and World. 
Claude S George Jr. (1986). The history of management thought (Englewood Cliffs NJ: 

Prentice-Hall Inc.) 
Colyer, Suzanne V. (1993). A study of organizational effectiveness in local government 

recreation services in Western Australia. 
Drucker. (1964). Managing for results,Harper & Row Publishers, New York. NY .  
Eddy. W.B. (1981). Public organizational behavior and development, Cambridge.(Massa 
Chusetts): Winthrop) 
Elmuti, D. (2002). The perceived impact of supply chain management on organizational  

effectiveness. (pp. 54).Journal of Supply Chain Management.National Association 
of Purchasing Management,Inc. 

Etzioni, Amitai.(1964). modern organization, Englewood Cliffs, NJ: Prentice. Hall. 
Etzioni, Amitai.(1953). A comparative analysis of complex organizations. New York Free 

press.  
Fayol, Henri. (1930). Industriarl and general administration.  New York: Mc-Grew Hill.  
Fayol, Henri. (1949). General and industrial management.London: Sir Issac Pitman & 

Sans Ltd,  
Fiedler, F. E. (1967). A theory of leadership effectiveness.  New York: McGraw-Hill,Green 
 Wood, 
William T. (1965). Management of organization behavioral, theories: An interdisciplinary 

approach. New York: South western Publishing Company.  
Gulick, luther and Urwick. (1937). Papers on the science of administration.  New York: 

Institution of Public Administration,  
Gulick, luther and Urwick.(1965). Papers on the science of administration: Notes of the 

theory of organization.  California:The Dorsey Press.  
Gulick Luther. (1987). Note on the theory of organization. “2ndedition”, California: The 

Dorsey Press.  
Hansberry, Jane F. (2005). An exploration of collaboration and  organizational 

effectiveness in Denver county human service organization. Pennsylvania: 
University of Pittsburgh. 



249 
 
Hicks Herbert G. (1972). The management of organization: A systems and human 

resources approach. 2nd.ed. New York: McGraw – Hill Book Company,  
Jamrog and Overholt. (2005). Measuring organizational effectiveness. John Wiley&Sons,  

Inc. 
Katz and Kahn. (1966). The social psychology of organizations. New York: Wiley. 
Koontz, Harold. (1961). Toward a unified theory of management. New York: Manage- 

ment.New York: Mcgraw-Hill Book Company 
Lee and Tseng. (2005). A study of the relationship between organizational culture and  

organizational effectiveness of the electronic industries in Taiwan. Journal of 
 Knowledge Management,Vol.14,No:2 

Max Weber. (1898). The protestant ethic and the spirit of capitalism,29 West 35th 
Street,New York,NY1001 

Murray, V. (2005), Evaluating the effectiveness of nonprofit organizations.The Jossey-
Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management,3 rd. 

Nahavandi and Malekzadehai R. (1999). Organizational behavior:The present  
organizational-fit (new jersey : Prentice hall-INC 199).  

Pressman, J.L. and A. Wildvsky. (1973). Implementation, Berkeley, California: University 
of California Press. 

Schein, E.H. (1970). Organizational psychology. Englewood Cliffs,New Jersey:Prentice-
Hall.Prentice-Hall. 

Scott, W.R. (1977). Effectiveness of organizational effectiveness studies.2 Park 
Square,Millton Park,Abingdon,Oxon Ox14 4RN, New York,NY,10017,USA 

Simon, Herbert A, (1947). Administrative behavior, New York:The Macmillan Company 
New York : The Macmillan Company.  

Steers, R.M. (1977). Organization effectiveness: A behavioral view , Santa Monica,CA: 
Goodyear.  

Taylor, Frederick W. (1942) The principle of scientific management,  New York:Harper 
El Brother,  

Yamane, Taro (1973). Statistics an introduction analysis (2nded), New York: Harper Row.



246 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

ค่ำควำมเท่ียงตรง / สอดคล้องของ IOC แต่ละข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

รำยช่ือผู้เช่ียวชำญประเมินค่ำควำมเที่ยงตรงแบบสอบถำม 

1. พระศรีรัตนมุนี  ดร. Ph.D. (รปศ) ม. วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์                           ผู้อ านวยการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  จ. พิษณุโลก 

2. รศ.สมพิศ  สุขแสน พบ.ม. (รัฐประศำสนศำสตร์) , NIDA                           
รองศาสตราจารย์ระดับ  9  สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3. อาจารย์ ดร.สุพัตรา ตันติจริยาพันธ์ Ph.D.  (บริหำรองค์กำรภำครัฐและเอกชน)      
มหำวิทยำลัยแม่โจ้                                                 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์

และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4. นายสันติ  เที่ยงธรรม รัฐศำสตรมหำบัณฑิต (กำรปกครอง)              
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
กรมพัฒนาชุมชน  (นักบริหารงานพัฒนาชุมชน
ระดับ 8)           ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

อุตรดิตถ์ 

5. วิรุฬห์  แสงงาม ศษ.ม. (กำรวัดผลและวิจัยทำงกำรศึกษำ)     
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต  2 

 

 



253 
 

 



254 
 

 



255 
 

ก กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
 1. การทดสอบค่าความเที่ยงตรง / สอดคล้อง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยน าค าถาม 
เนื้อหา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 5 ท่าน ให้ความเห็นและลงคะแนน 
แล้วน าไปค านวณค่าดัชนี ความเที่ยงตรง / สอดคล้อง ระหว่างค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
( Index of Item-Objective Congruence: IOC) คะแนนแต่ละข้อที่ไ ด้มาจากการ พิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
คะแนน 0  เม่ือไม่แน่ใจหรือข้อค าถามมีลักษณะไม่ชัดเจน คลุมเครือ  
คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

 หลังจากนั้น จึงท าการรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เป็นรายข้อ เพ่ือน าไปหาดัชนีความ
เที่ยงตรง  สอดคล้ อง ร ะหว่ างข้ อค า ถามกับวัตถุปร ะสง ค์กา รวิจัย  ( Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) ใช้สูตร     
  

 
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2554) 

 IOC  หมายถึง  ดัชนีความเที่ยงตรง / สอดคล้อง ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N    หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกค าถาม ใช้เกณฑ์การคัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.50 –1.00 
มาใช้เป็นเกณฑ์การเลือกค าถาม ในแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถำมเก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 ส าหรับค าตอบของตัวแปรตาม คือ ระดับประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดย 
  1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ อยู่ในระดับน้อยมาก   ระหว่าง ร้อยละ 1-20 
   2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับน้อยระหว่าง ร้อยละ 21-40 
   3 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง ร้อยละ 41-60 
   4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับมาก ระหว่าง ร้อยละ 61-80 
   5 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระหว่าง ร้อยละ 81-100 

ตัวแปรตำม ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 

ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชำญ    IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
DV1.1 กำรพัฒนำคน 
DV1.1.1 มีความซ่ือสัตย์ 

1.1.1 สมาชิกมีความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.1.2 มีความเสียสละ 1.1.2 สมาชิกมีความเสียสละต่อกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.1.3 มีความรับผิดชอบ 1.1.3 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรตำม ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 

ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชำญ    IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
DV1.1.4 มีความเห็นอกเห็นใจ 1.1.4 สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ือน

สมาชิกด้วยกัน ในระดับใด 
1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.1.5 มีความไว้วางใจกัน 1.1.5 สมาชิกมีความไว้วางใจกัน ในระดับใด 0 1 1 1 1 4 0.80 
DV1.2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
DV1.2.1 การระดมเงินออม 

1.2.1 มีการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาเงินทุน
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.2.2 ส่งเสริมแหล่งเงินทุน 1.2.2 มีการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่ง เงินทุน
แหล่งอ่ืนๆ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.3 กำรพัฒนำสังคม 
DV1.3.1 การปลูกฝังคุณธรรม 
 

1.3.1 มีการปลูกฝัง คุณธรรมแก่สมาชิกใน
ระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.3.2 การปลูกฝังวิถี 
ประชาธิปไตย 

1.3.2 มีการปลูกฝัง วิถีประชาธิปไตยแก่
สมาชิกในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.3.3 การสร้างความสามัคคี 1.3.3 มีการสร้างความสามัคคีในระหว่าง
สมาชิกในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV1.3.5 ส่งเสริมความเป็นธรรม 1.3.5 มีการส่งเสริมความเป็นธรรมในหมู่
สมาชิกในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2 กำรปฏิบัติตำม  
ระเบียบ 
DV2.1 กำรปฏิบัติต ำมระเบียบ
ของคณะกรรมกำร 

DV2.1.1 การให้ความส าคัญกับ
ระเบียบกลุ่มฯ 

2.1.1 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับ
ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.2 ท าบัญชีรับจ่าย เงิน 2.1.2 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการ
จัดท าบัญชีรับจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.3 ท าทะเบียนเอกสาร 2.1.3 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการ
จัดท าทะเบียนเอกสารของกลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.4 บริหารงานตาม 
ระเบียบ 

2.1.4 คณะกรรมการฯ บริหารงานโดยยึดถือ
ระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.5 พิจารณาเงินกู้สมาชิก 2.1.5 คณะกรรม การฯพิจารณาเงิน กู้แก่
สมาชิกโดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.6 ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานกลุ่มฯ 

2.1.6 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานกลุ่มฯโดยยึดถือระเบียบกลุ่มฯ  
ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.1.7 เสริมสร้างความเข้าใจ
หลักการของกลุ่มฯ 

2.1.7 คณะกรรมการฯ มีการเสริมสร้า ง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการของกลุ่มฯ ใน
ระดับใด 

1 0 0 1 0 2 0.40 
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ตัวแปรตำม ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 

ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้องของ
ผู้เชี่ยวชำญ    IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
DV2.2 กำรปฏิบัติตำม 
ระเบียบของสมำชิก 
DV2.2.1 ฝากสัจจะสะสมตาม
ความสมัครใจ 

2.2.1 สมาชิกฝากสั จจะสะสมตามวัน ที่
ตนเองสะดวกโดยไม่ให้ความส าคัญกับวันที่
กลุ่มฯ ก าหนด ในระดับใด 

1 1 1 0 1 4 0.80 

DV2.2.2 ฝากสัจจะตาม 
ก าหนดเวลา 

2.2.2 สมาชิกให้ความส าคัญต่อการฝาก
สัจจะสะสมตรงตามวันที่ก าหนด ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.2.3 ฝากสัจจะอย่าง 
ต่อเนื่อง 

2.2.3 สมาชิกมีการฝากสัจจะสะสมอย่าง
ต่อเนื่อง ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.2.4 ช าระเงินกู้ตาม 
ก าหนด 

2.2.4 สมาชิ กมีการช าระ เงิน กู้ตรงตา ม
ก าหนด ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV2.2.5 ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
อย่างสม่ าเสมอ 

2.2.5 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
DV3.1 แผนกำรปฏิบัติงำน 
ประจ ำเดือน 
DV3.1.1 การประชุม 
คณะกรรมการบริหารฯ 

3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการ
ประชุมประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ ในระดับ
ใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.1.2 การฝากสัจจะ 3.1.2 การฝากสัจจะสะสมประจ าเดือนแต่ละ
เดือนของสมาชิกมีการฝากเป็นประจ าทุก
เดือน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.1.3 การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน 

3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือนแต่ละเดือน มีการรายงานอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.2 แผนกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำปี 
DV3.2.1 การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  

3.2.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แต่
ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.2.2 การรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

3.2.2 กา รรา ยง าน ผลก าร ด าเ นิน งา น
ประจ าปี แต่ละปี  มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.2.3 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

3.2.3 มีการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
แต่ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  
ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV3.2.4 การจัดสัมมนาประจ าปี 3.2.4 มีการจัดสัมมนาประจ าปี แต่ละปี  
มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
DV4.1 กำรพึ่งตนเอง 
DV4.1.1 สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ 

4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรตำม ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

DV4.1.2 สมาชิกมีความอดทน 4.1.2 สมาชิกมีความอดทนต่อการปฏิบั ติ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของ
เวลา 

4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา ในระดับ
ใด 

1 0 0 1 1 3 0.60 

DV4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือ 
เผ่ือแผ่ 

4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ในระดับ
ใด 

1 0 0 1 1 3 0.60 

DV4.2 กำรสร้ำงควำม รู้สึกเป็น
เจ้ำของ 
DV4.2.1 สมาชิกมีความ 
รับผิดชอบต่อกลุ่มฯ 

4.2.1 ความรับผิดชอบของสมาชิกที่ มีต่อ
กลุ่มฯ อยู่ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.2.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่
ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน 

4.2.2 ความเอาใจใส่ต่อกลุ่มฯ ของสมาชิก 
อยู่ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.3 กำรควบคุมกันเอง 
DV4.3.1 สมาชิกมีความต้ังใจ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 

4.3.1 สมาชิกมีความต้ัง ใจอย่างแน่วแน่ใน
การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ ดีแก่เพ่ือน
สมาชิกด้วยกันในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่
กลุ่มฯ 

4.3.2 สมาชิกมีค วามเอ าใจใส่ ต่อเพ่ือ น
สมาชิกด้วยกัน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.4 กำรมีแหล่งเงินทุน 
DV4.4.1 สมาชิกเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนประกอบอาชีพ 

4.4.1 สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

DV4.4.2 สมาชิกเข้าถึงสวัสดิการ
ของกลุ่มฯ 

4.4.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงสวัสดิการของ
กลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรฯ 
 ส าหรับค าตอบของตัวแปรต้น คือการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯโดย 
  1 หมายถึง การบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับน้อยมาก ระหว่าง ร้อยละ 1-20 
 2 หมายถึง การบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับน้อย  ระหว่าง ร้อยละ 21-40 
 3 หมายถึง การบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง ร้อยละ 41-60 
 4 หมายถึง การบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับมาก  ระหว่าง ร้อยละ 61-80 
 5 หมายถึง การบริหารงานของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ระหว่าง ร้อยละ 81-100 
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ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 

ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 
   IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV1 นโยบำย 
IV1.1 กำรส่งเสริม 
กร ะบ ว น กำ ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
ประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม 
IV1.1.1 การช่วยเหลือตนเอง 

1.1.1 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.1.2 การช่วยเหลือคนอ่ืน 1.1.2 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.1.3 ประหยัด 1.1.3 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกประหยัดการใช้จ่าย ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.1.4 อดออม 1.1.4 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกอดออมได้ ในระดับใด 

1 1 0 1 0 3 0.60 

IV1.1.5 รู้จักวางแผนการใช้จ่าย 1.1.5 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกรู้จักวางแผนการใช้จ่ายได้ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.1.6 ท างานแบบมีส่วนร่วม 1.1.6 คณะก รรมการ สามารถส่ ง เสริมใ ห้
สมาชิกท างานแบบมีส่วนร่วมได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2 กำรส่งเสริมเงินทุน
ประกอบอำชีพและสวัสดิกำร 
IV1.2.1 ทุนส าหรับประกอบ
อาชีพในครัวเรือน 

1.2.1 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมให้
สมาชิกมีเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2.2 การระดมทุนในชุมชน
เพ่ือประกอบธุรกิจ 

1.2.2 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมการ
ระดมทุนในชุมชนเพ่ือการประกอบธุรกิจของ
สมาชิกได้ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2.3 ทุนส าหรับกิจกรรม 
เครือข่าย 

1.2.3 คณะกรรมการสามารถส่งเสริมเงินทุน
ส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2.4 ทุนสวัสดิการครอบครัว 1.2.4 คณะกรรมการสามารถส่งเสริมเงินทุน
สวัสดิการครอบครัวของสมาชิกได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2.5 ทุนการศึกษาเด็กและ
เยาวชนในชุมชน 

1.2.5 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมเงิน
ทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน อยู่ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV1.2.6 ทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล 1.2.6 คณะกรรมการสามารถส่งเสริมเงินทุน
พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2 ยุทธศำสตร์ 
IV2.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ควำมเข้มแข็งของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ 
IV2.1.1 ส่งเสริมระบบสร้างเสริม
สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

2.1.1 คณะกรรมการสามารถส่งเสริมระบบ
การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ไ ด้ใน
ระดับใด 

1 0 0 1 1 3 0.60 



260 
 
 

ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV2.1.2 ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

2.1.2 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมการ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับ
ใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนา 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

2.1.3 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมและ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับ
ใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผู้เช่ียวชาญกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

2.1.4 คณ ะก ร รมก าร สา มาร ถ พัฒ น า
ศักยภาพบุคลากรให้ เป็น ผู้เช่ียวชาญกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.2 กำรส่งเสริมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ สู่ธรรมมำภิบำล 
IV2.2.1 พัฒนาบัญชีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มออมทรัพย์ให้
โปร่งใส 

2.2.1 คณะกรรมการสามารถพัฒนาบัญชี
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้โปร่งใส ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.2.2 พัฒนากระบวนการสร้าง
ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณธรรม 5 
ประการ 

2.2.2 คณ ะก ร รมก าร สา มาร ถ พัฒ น า
กระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม 5
ประการ ของสมาชิกในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.3 กำรส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ตำมหลักธรรมมำภิบำล 
IV2.3.1 ส่งเสริมการออมและ
วินัยในการใช้เงิน 

2.3.1 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมการ
ออม และวินัยในการใช้จ่ายเงินของสมาชิก
ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

IV2.3.2 ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ในการพัฒนาอาชีพเป็นสวัสดิการ
แก้หนี้นอกระบบ       

2.3.2 คณะกรรมการสามารถส่ง เสริมกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ในการพัฒนาอาชีพให้ เป็น
สวัสดิการแก่สมาชิกในการแก้หนี้นอกระบบ 
ได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
IV3.1 กำรออกแบบแผนงำนให้
สอดคล้องกับผลที่ต้องกำร 
IV3.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 

3.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มออม
ทรัพย์ มีความชัดเจนในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.1.2 ก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

3.1.2 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์  มีความ
ชัดเจนในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.1.3 ก าหนดต้นทุนและ
ระยะเวลาตามแผน 

3.1.3 การก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตาม
แผนการด าเนินงาน มีความชัดเจนในระดับ
ใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV3.2 กำรน ำแผนงำนไปปฏิบัติ 
IV3.2.1 จัดโครงสร้างการ
ปฏิบัติงาน 

3.2.1 การจัดโครงสร้างการปฏิบั ติงาน มี
ความเหมาะสม ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.2.2 การเลือกคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

3.2.2 การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ มีความเหมาะสม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.2.3 การจัดการงบประมาณ
และทรัพยากร 

3.2.3 การจัดการงบประมาณและทรัพยากร 
มีความเหมาะสม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.2.4 การก าหนดวิธีปฏิบัติ 3.2.4 การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.3 กำรควบคุมให้เป็นไปตำม
แผน 
IV3.3.1 ก าหนดตารางเวลาการ
ปฏิบัติ 

3.3.1 การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงาน 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV3.3.2 ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน 

3.3.2 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

0 1 0 1 1 3 0.60 

IV3.3.3 ควบคุมการปฏิบัติงาน 3.3.3 การควบคุมการปฏิบั ติงาน มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
IV4.1 กำรก ำหนดแบบกำร
ติดตำม 
IV4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.1.1 แผนการปฏิบั ติงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติได้ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV4.1.2 การปฏิบัติตามแผน 4.1.2 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบั ติงาน มี
ความส าเร็จในระดับใด 

1 1 0 0 1 3 0.60 

IV4.1.3 การประเมินผล 4.1.3 การประเมินผลการปฏิบั ติงาน มี
ความส าเร็จในระดับใด 

1 0 0 1 1 3 0.60 

IV4.1.4 การจัดท าหลักฐาน
การเงิน 

4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน  สามารถ
จัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV4.1.5 การจัดท าบัญชี 4.1.5 การจัดท าบัญชี สามารถจัดท าไ ด้
ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV4.2 กำรตรวจสอบ
กระบวนกำรปฏิบัติ 
IV4.2.1 การเข้าร่วมการประชุม
กลุ่มออมทรัพย์ฯของพัฒนากร 

4.2.1 พัฒนากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในโอกาสต่างๆ ในระดับใด 

1 0 0 1 1 3 0.60 

IV4.2.2 การรายงานผลการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ สามารถรายงานได้ทันตาม
ก าหนดในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV4.3 กำรเทียบวัดกับเป้ำหมำย 
IV4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ประสบความส าเร็จในระดับใด 0 1 0 1 1 3 0.60 

IV4.3.2 การบรรลุผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

4.3.2 การ ด าเนินง านกลุ่มอ อมทรัพย์ ฯ 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5 กำรประเมินผล 
IV5.1 กำรจัดโครงสร้ำง
กระบวนกำรท ำงำน 
IV5.1.1 การได้มาของ 
คณะกรรมการ 

5.1.1 การได้มาของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

0 1 1 1 1 4 0.80 

IV5.1.2 บทบาท/หน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ปฏิบั ติ
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในระดับ
ใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.3 การประชุม
คณะกรรมการ 

5.1.3 การประชุมของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกับ
จ านวนราษฎรในหมู่บ้าน 

5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกลุ่มฯ เทียบกับจ านวน
ราษฎรในหมู่บ้านที่ไม่เป็นสมาชิก ในระดับ
ใด  

1 1 0 1 0 3 0.60 

IV5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสม 5.1.5 การ ส่ง เงิน สัจจ ะส ะสมตรง ตา ม
ระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ 5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนดในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะ
สะสมในแต่ละปี 

5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมในแต่ละปี 
สมาชิกมีการฝากเงินสัจจะสะสมเพ่ิมขึ้น  ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
มีความเหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.9 การปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ 

5.1.9 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบัง คับ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.10 สถานที่ท าการกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ 

5.1.10 ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ
เหมาะสมในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.11 แผนการด าเนินธุรกิจ/
หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่ม 

5.1.11 การปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ/
หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
ฯ มีการปฏิบัติตาม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.12 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

5.1.12 การมีส่วนร่วมตัดสินใจของสมาชิกใน
การด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานกลุ่ม มีส่วนร่วมตัดสินใจ ในระดับ
ใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชา
ประจ าปี 

5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี  มี
สมาชิกเข้าร่วมประชุม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม 5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม มีการจัดท า
อย่างถูกต้องครบถ้วน ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน/
ทรัพยากรกับกลุ่ม/องค์กรอ่ืน 

5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน/ทรัพยากรต่างๆ 
กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ เช่น กู้เงินดอกเบี้ยต่ า 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น มีความเช่ือมโยง 
ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2 กำรบริหำรเงินทุนและ
ทรัพยำกร 
IV5.2.1 การจัดท าเอกสาร 
หลักฐานทางการเงิน 

5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงิน
มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-
รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบ
ดุล 

5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบ
ก าไร-ขาดทุนและงบดุล มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.3 การฝากเงินกับสถาบัน
การเงิน 

5.2.3 การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นไป
ตามระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.4 การรายงานสถานะ
ทางการเงิน 

5.2.4 การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไป
ตามระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.5 การตรวจสอบบัญชี และ
หลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่ม 

5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและหลักฐาน
การเงินต่างๆ ของกลุ่มฯ เป็นไปตามระเบียบ
กลุ่มฯ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.6 การน าเงินทุนไปลงทุน
ด าเนิน/ขยายกิจกรรม 

5.2.6 การน าเงินทุนไปลงทุนด าเนินงาน/
ขยายกิจกรรม มีการลงทุน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม 

5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
ประสบผลส าเร็จหรือได้รับก าไร ในระดับใด 

1 1 0 1 1 4 0.80 

IV5.3 กำรพัฒนำขีดควำม 
สำมำรถขององค์กร 
IV5.3.1 การเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/ดูงานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการเงินทุน 

5.3.1 การได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงาน
ของคณะกรรมการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการเงินทุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ดังกล่าว ในระดับใด 

1 1 1 0 1 4 0.80 

IV5.3.2 การแลกเปล่ียนแนวคิด
หลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนา
ชุมชนกับองค์กรภายนอก 

5.3.2 การได้แลกเปล่ียนแนวคิดหลักการ
วิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค์กร
ภายนอก ได้มีการแลกเปล่ียน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.3.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่มกองทุนอ่ืนๆ/
เครือข่ายอ่ืนๆ 

5.3.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม
กองทุนอ่ืนๆ/เครือข่ายอ่ืนๆ ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 
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ตัวแปรต้น ดัชนีและตัวชี้วัด 
Questionnaires 

แบบสอบถำม 
ค่ำควำมเที่ยงตรงและสอดคล้อง 

   IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

IV5.3.4 การจัดอบรม ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการ 
ประกอบอาชีพแก่สมาชิก 

5.3.4 มีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.3.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ด้านการประกอบอาชีพ และ
วิสาหกิจชุมชน 

5.3.5 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียน รู้ด้าน
การประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ใน
ระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.3.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม 

5.3.6 มีการจัดส่ง เสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพเสริม ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.3.7 เป็นแกนน าในการ
ด าเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

5.3 . 7 ไ ด้ ท าหน้ าที่ เ ป็นแก นน าใ นกา ร
ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านแก้ไข
ปัญหาความยากจน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.4 กำรจัดสรรผลประโยชน์ 
ต่อสมำชิกและชุมชน 

IV5.4.1 การจัดสรรก าไรของกลุ่ม 

5.4.1 มีการจัดสรรก าไรของกลุ่มแก่สมาชิก 
อยู่ในระดับใด 1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.4.2 การจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชน 

5.4.2 มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและ
ชุมชน ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

IV5.4.3 ความทั่วถึงของการจัด
สวัสดิการ 

5.4.3 ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกและชุมชนอยู่ในระดับใด 

1 1 1 1 1 5 1.00 

รวม 108 106 100 109 109 532 - 

ค่า IOC ของผู้เช่ียวชาญ แต่ละท่าน 0.964 0.946 0.892 0.973 0.973 - - 

ผลรวมค่า IOC ของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ 0.950 

N = 5 
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แบบสอบถำมเพ่ือกำรวิจัย 

 เรื่อง ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตท่ีมีประสิทธิผล : กรณีศึกษำกลุ่ม

ออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ค ำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามชุดนี้ ใช้ประกอบการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

 2. ค าถามตามแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 4ส่วน คือ 

ส่วนที่1ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ส่วนที่ 3ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ

ผลิต 

ส่วนที่ 4ข้อเสนอแนะ 

 3.กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และ

สามารถน าไปวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 

 4.ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามในภาพรวม จึงจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ 

ต่อตัวท่าน และองค์กรของท่าน รวมทั้งการตอบแบบสอบถามของท่านทั้งหมด จะเก็บไว้เป็นความลับ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 

โอกาสนี้ 

        

       นายวีระชัย  โชคลาภานันต์ 
        นักศึกษาผู้ด าเนินการวิจัย 
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แบบสอบถำมเรื่อง 

ตัวแบบกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตท่ีมีประสิทธิผล:  

กรณีศึกษำกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค ำชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมาย (√) และเขียนตอบในช่องว่างหน้าข้อความที่เป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 

1. เพศ 

  1.   ชาย 

  2.   หญิง 

2. อายุ   

  1.   ต่ ากว่า 25 ปี     4.   46 - 55 ปี 

  2.   26 – 35 ปี     5.   56 - 65 ปี 

  3.   36 - 45 ปี     6.   66 ปี ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

  1.   ประถมศึกษา 

  2.   มัธยมศึกษาตอนต้น 

  3.   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  4.   ปวช 

  5.   ปวส 

  6.   ปริญญาตรี    7.   อื่นๆ (ระบุ) ................................ 
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4. อาชีพ 

  1.   เกษตรกร     4.   รับราชการ 

  2.   พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  5.   ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 

  3.   รับจ้าง     6.   อื่นๆ (ระบุ) ......................... 

5. ปัจจุบันท่านมีรายได้ต่อเดือน 

  1.   น้อยกว่า 15,000 บาท    4.   25,001 - 30,000 บาท 

  2.   15,001 - 20,000 บาท   5.   30,001 - 35,000 บาท 

  3.   20,001 - 25,000 บาท   6.   35,001 บาท ขึ้นไป 

6. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

  1.   น้อยกว่า 2 ปี 

  2.   2 – 4 ปี 

  3.   5 – 6 ปี 

  4.   7 – 8 ปี 

  5.   9 – 10 ปี 

  6.   10 ปีขึ้นไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถำมเก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 

ค ำชี้แจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ตรงกับค าตอบของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด 

ทุกข้อย่อย 

 ส าหรับค าตอบของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดย 

1 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ อยู่ในระดับน้อยมาก ระหว่าง ร้อยละ 1-20 

2 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับน้อย  ระหว่าง ร้อยละ 21-40 

3 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับปานกลาง ระหว่าง ร้อยละ 41-60 

4 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับมาก  ระหว่าง ร้อยละ 61-80 

5 หมายถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระหว่าง ร้อยละ 81-100 

 

แบบสอบถำมเก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ 

1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

1. กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   1.1 กำรพัฒนำคน 
        1.1.1 สมาชิกมีความซ่ือสัตย์ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      

        1.1.2 สมาชิกมีความเสียสละต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
        1.1.3 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
        1.1.4 สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับใด      
        1.1.5 สมาชิกมีความไว้วางใจกัน ในระดับใด      
   1.2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

        1.2.1 มีการระดมเงินออมเพ่ือพัฒนาเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  
ในระดับใด 

     

        1.2.2 มีการส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งอ่ืนๆ ในระดับใด      
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แบบสอบถำมเก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลกำรบริหำร 
จัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

   1.3 กำรพัฒนำสังคม 

        1.3.1 มีการปลูกฝังคุณธรรมแก่สมาชิกในระดับใด      
        1.3.2 มีการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยแก่สมาชิกในระดับใด      

        1.3.3 มีการสร้างความสามัคคีในระหว่างสมาชิกในระดับใด      

        1.3.4 มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระหว่างสมาชิกในระดับใด      
        1.3.5 มีการส่งเสริมความเป็นธรรมในหมู่สมาชิกในระดับใด      

2. กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
   2.1 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของคณะกรรมกำรฯ 

        2.1.1 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
        2.1.2 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีรับจ่ายเงินให้เป็นปัจจุบัน 
ในระดับใด 

     

        2.1.3 คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญในการจัดท าทะเบียนเอกสารของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

     

        2.1.4 คณะกรรมการฯ บริหารงานโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
        2.1.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาเงินกู้แก่สมาชิกโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออมทรัพย์
ฯ ในระดับใด 

     

        2.1.6 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกลุ่มโดยยึดถือระเบียบกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

     

        2.1.7 คณะกรรมการฯ มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
หลักการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

     

   2.2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบของสมำชิก 
        2.2.1 สมาชิกฝากสัจจะสะสมตามวันที่ตนเองสะดวกโดยไม่ให้ความส าคัญกับวันที่
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ก าหนดในระดับใด 

     

        2.2.2 สมาชิกให้ความส าคัญต่อการฝากสัจจะสะสมตรงตามวันที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ก าหนดในระดับใด 

     

        2.2.3 สมาชิกมีการฝากสัจจะสะสมอย่างต่อเนื่อง ในระดับใด      
        2.2.4 สมาชิกมีการช าระเงินกู้ตรงตามก าหนด ในระดับใด      
        2.2.5 สมาชิกมีการร่วมกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ อย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด      
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แบบสอบถำมเก่ียวกับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับประสิทธิผลกำรบริหำร 
จัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ 

1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

3. กำรท ำงำนตำมแผน 

   3.1 กำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน 
        3.1.1 คณะกรรมการกลุ่มฯ มีการประชุมประจ าเดือนอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด      

        3.1.2 การฝากสัจจะสะสมประจ าเดือนแต่ละเดือนของสมาชิกมีการฝากเป็น
ประจ าทุกเดือน ในระดับใด 

     

        3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนแต่ละเดือน มีการรายงานอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

     

   3.2 กำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

        3.2.1 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

     

        3.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ ในระดับใด 

     

        3.2.3 การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
ในระดับใด 

     

        3.2.4 การจัดสัมมนาประจ าปี แต่ละปี มีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ในระดับใด      

4. กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
   4.1 กำรพึ่งตนเอง 
        4.1.1 สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในระดับใด      

        4.1.2 สมาชิกมีความอดทนต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ในระดับใด      
        4.1.3 สมาชิกรู้จักคุณค่าของเวลา ในระดับใด      
        4.1.4 สมาชิกมีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ ในระดับใด      
   4.2 กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
        4.2.1 ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ อยู่ในระดับใด      
        4.2.2 ความเอาใจใส่ต่อกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของสมาชิก อยู่ในระดับใด      

   4.3 กำรควบคุมกันเอง 
        4.3.1 สมาชิกมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่ในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เพ่ือนสมาชิกด้วยกันในระดับใด 

     

        4.3.2 สมาชิกมีความเอาใจใส่ต่อเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน ในระดับใด      
   4.4 กำรมีแหล่งเงินทุน 
        4.4.1 สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพ่ือการประกอบ
อาชีพ ในระดับใด 

     

        4.4.2 สมาชิกสามารถเข้าถึงสวัสดิการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

ค ำชี้แจงกรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องที่ตรงกับค าตอบของท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด 

ทุกข้อย่อย 

 ส าหรับค าตอบของตัวแปรต้น คือการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯโดย  

1 หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับน้อยมาก   ระหว่าง ร้อยละ 1-20 

2 หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับน้อย        ระหว่าง ร้อยละ 21-40 

3 หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับปานกลาง  ระหว่าง ร้อยละ 41-60 

4 หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับมาก       ระหว่าง ร้อยละ 61-80 

5 หมายถึง การบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด   ระหว่าง ร้อยละ 81-100 

 

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

1. นโยบำย 
1.1 กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของประชำชนด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
1.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับใด      
1.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ในระดับใด      
        1.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดการใช้จ่าย ได้ในระดับ
ใด 

     

        1.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกอดออมได้ ในระดับใด      
        1.1.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักวางแผนการใช้จ่ายได้ ใน
ระดับใด 

     

        1.1.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกท างานแบบมีส่วนร่วม ได้ใน
ระดับใด 

     

1.2 กำรส่งเสริมเงินทุนประกอบอำชีพและสวัสดิกำร 

1.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพใน
ครัวเรือน ได้ในระดับใด 

     

        1.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการระดมทุนในชุมชนเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจของสมาชิกได้ ในระดับใด 
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แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

1.2.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนส าหรับกิจกรรมเครือข่าย ได้ในระดับใด      
        1.2.4 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนสวัสดิการครอบครัวของสมาชิกได้
ในระดับใด 

     

1.2.5 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้ใน
ระดับใด 

     

        1.2.6 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมเงินทุนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ได้ในระดับใด      
2. ยุทธศำสตร์ 

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพควำมเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
2.1.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมระบบการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้
ในระดับใด 

     

        2.1.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ใน
ระดับใด 

     

2.1.3 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด      
2.1.4 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ได้ในระดับใด 

     

2.2 กำรส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมมำภิบำล 

2.2.1 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนาการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้โปร่งใส ได้ในระดับใด 

     

2.2.2 คณะกรรมการฯ สามารถพัฒนากระบวนการสร้างค่านิยมพ้ืนฐานคุณธรรม 5 
ประการ ของสมาชิกได้ในระดับใด 

     

2.3 กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  
ตำมหลักธรรมมำภิบำล 
2.3.1 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมการออม และวินัยในการใช้จ่ายเงินของสมาชิกได้
ในระดับใด 

     

2.3.2 คณะกรรมการฯ สามารถส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการพัฒนาอาชีพให้เป็น
สวัสดิการแก่สมาชิกในการแก้หนี้นอกระบบ ได้ในระดับใด 

     

3. กำรบรรลุนโยบำย 
3.1 กำรออกแบบแผนงำนให้เสอดคล้องกับผลที่ต้องกำร 

3.1.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ มีความชัดเจนในระดับใด      
3.1.2 การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความ
ชัดเจนในระดับใด 

     

3.1.3 การก าหนดต้นทุนและระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน มีความชัดเจนในระดับใด      

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 



275 
 

1 
น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

   3.2 กำรน ำแผนงำนไปปฏิบัติ 

        3.2.1 การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด      
3.2.2 การเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความโปร่งใส 
ในระดับใด 

     

3.2.3 การจัดการงบประมาณและทรัพยากร มีความโปร่งใสในระดับใด      

3.2.4 การก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด      

3.3 กำรควบคุมให้เป็นไปตำมแผน 
3.3.1 การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในระดับใด      

3.3.2 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด      
3.3.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมในระดับใด      

4. กำรติดตำมก ำกับ 
4.1 กำรก ำหนดแบบกำรติดตำม 
4.1.1 แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถปฏิบัติได้ในระดับใด      

4.1.2 การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับใด      
4.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความส าเร็จในระดับใด      
4.1.4 การจัดท าหลักฐานการเงิน สามารถจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด      
4.1.5 การจัดท าบัญชี สามารถจัดท าได้ถูกต้องครบถ้วนในระดับใด      
4.2 กำรตรวจสอบกระบวนกำรปฏิบัติ 

4.2.1 พัฒนากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในโอกาสต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบ
ในระดับใด 

     

4.2.2 การรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ สามารถรายงานได้ทันตามก าหนด
ในระดับใด 

     

4.3 กำรเทียบวัดกับเป้ำหมำย 
4.3.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบความส าเร็จในระดับใด      
4.3.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ในระดับใด      

5. กำรประเมินผล 
5.1 กำรจัดโครงสร้ำงกระบวนกำรท ำงำน 
5.1.1 การได้มาของคณะกรรมการฯ เป็นไปตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
        5.1.2 คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับใด      

5.1.3 การประชุมของคณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด      
5.1.4 สัดส่วนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เทียบกับจ านวนราษฎรในหมู่บ้านที่ไม่เป็นสมาชิก 
อยู่ในระดับใด  

     

5.1.5 การส่งเงินสัจจะสะสมตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด      
5.1.6 การส่งคืนเงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนดในระดับใด      

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
1 2 3 4 5 
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น้อย
มาก 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

5.1.7 การเพ่ิมวงเงินสัจจะสะสมในแต่ละปี สมาชิกมีการฝากเงินสัจจะสะสมเพ่ิมขึ้น ใน
ระดับใด 

     

5.1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมในระดับใด      
5.1.9 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
5.1.10 ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีความเหมาะสมในระดับใด      
5.1.11 สมาชิกปฏิบัติตามแผนการด าเนินธุรกิจ/หรือแผนการด าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ในระดับใด 

     

5.1.12 สมาชิกมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจ/แผนการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด 

     

5.1.13 การประชุมใหญ่สมัชชาประจ าปี มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ในระดับใด      
5.1.14 ทะเบียนข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีการจัดท าอย่างถูกต้องครบถ้วนในระดับใด      
5.1.15 การเช่ือมโยงเงินทุน/ทรัพยากรต่างๆ กับกลุ่ม/องค์กรอ่ืนๆ เช่น กู้เงินดอกเบี้ยต่ า 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น มีความเช่ือมโยงในระดับใด 

     

5.2 กำรบริหำรเงินทุนและทรัพยำกร 

5.2.1 การจัดท าเอกสารหลักฐานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ใน
ระดับใด 

     

5.2.2 การจัดท าบัญชีเงินสด-รับ-จ่าย-งบก าไร-ขาดทุนและงบดุล มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน ในระดับใด 

     

5.2.3 การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นไปตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      
5.2.4 การรายงานสถานะทางการเงินเป็นไปตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับใด      

5.2.5 การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินต่างๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นไปตาม
ระเบียบกลุ่มฯ ในระดับใด 

     

5.2.6 มีการน าเงินทุนไปลงทุนด าเนินงาน/ขยายกิจกรรม ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในระดับ
ใด 

     

5.2.7 ผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประสบผลส าเร็จหรือได้รับก าไร ใน
ระดับใด 

     

 

 

 

 

 

 



277 
 

แบบสอบถำมเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

ระดับกำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำร 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 
1 

น้อย
มาก 

2 
น้อย 

3 
ปาน
กลาง 

4 
มาก 

5 
มาก
ที่สุด 

5.3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร 

        5.3.1 การได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับการ
บริหารจัดการเงินทุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ในระดับใด 

     

        5.3.2 การได้แลกเปล่ียนแนวคิดหลักการวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนกับองค์กร
ภายนอก มีการแลกเปล่ียน ในระดับใด 

     

        5.3.3 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มฯ กับกองทุนอ่ืนๆ/เครือข่ายอ่ืนๆ ใน
ระดับใด 

     

        5.3.4 มีการจัดอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก 
ในระดับใด 

     

        5.3.5 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
ในระดับใด 

     

        5.3.6 มีการจัดส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ในระดับใด      

        5.3.7 ได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลด้านแก้ไข
ปัญหาความยากจน ในระดับใด 

     

5.4 กำรจัดสรรผลประโยชน์ต่อสมำชิกและชุมชน 

5.4.1 มีการจัดสรรก าไรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ แก่สมาชิก ในระดับใด      

5.4.2 มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน ในระดับใด      

5.4.3 ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชนอยู่ในระดับใด      
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ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  เพ่ือท ำให้กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ 

เพ่ือกำรผลิต เกิดประสิทธิผล 

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

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

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

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณท่ีกรุณำตอบแบบสอบถำม 

         ผู้วิจัย 
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แบบสัมภำษณ์ 
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แบบสัมภำษณ์ 

โครงกำรวิจัย: ตัวแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ มีประสิทธิผล:กรณีศึกษากลุ่มออม

ทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส่วนท่ี 1ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

วันที่ ................................. สถานที่ ................................. ....................................................................... 

ชื่อ ....................................................................... ............................ อายุ ................................. ปี 

ต าแหน่ง ............................................................. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง…….…. ปี 

ส่วนท่ี 2 ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 

ประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 

DV1 กำรบรรลุเป้ำหมำย 
   DV1.1 การพัฒนาคน 
DV1.2การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   DV1.3 การพัฒนาสังคม 

ท่านมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม
อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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กำรปฏิบัติตำมระเบียบ หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
DV2 กำรปฏิบัติตำมระเบียบ 
   DV2.1 การปฏิบัติตามระเบียบของ 
คณะกรรมการ 
   DV2.2 การปฏิบัติตามระเบียบของ 
สมาชิก 

ท่านมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้สมาชิกมีการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างมีประสิทธิผล ท้ังการปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ
และสมาชิกกลุ่ม อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
กำรท ำงำนตำมแผน หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 

DV3 กำรท ำงำนตำมแผน 
   DV3.1 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
   DV3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ท่านมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีการท างานตามแผนอย่าง
มีประสิทธิผล ท้ังแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนและแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปีอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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กำรได้รับประโยชน์สูงสุด หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
DV4 กำรได้รับประโยชน์สูงสุด 
   DV4.1 การพ่ึงตนเอง 
   DV4.2 การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
   DV4.3 การควบคุมกันเอง 
   DV4.4 การมีแหล่งเงินทุน 

ท่านมีวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้สมาชิกกลุ่มได้รับประโยชน์
สูงสุดอย่างมีประสิทธิผล ท้ังในเร่ืองการพ่ึงตนเอง การสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของ การควบคุมกันเองและการมีแหล่งเงินทุนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ควำมคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในกำร
บริหำรจัดกำร 

หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 

ประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต 

1. ท่านมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้
มีประสิทธิผลเก่ียวกับการฝากสัจจะสะสมของสมาชิก และการปฏิบัติตาม
ระเบียบกลุ่มฯอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนท่ี 3 กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 

นโยบำย หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
IV1 นโยบำย 
   IV1.1 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ 
ประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   IV1.2 การส่งเสริมเงินทุนประกอบอาชีพและ 
สวัสดิการ 

ท่านบริหารจั ดกา รโ ดยใ ห้ความส าคัญกับนโยบายกา ร
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ของประชาชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม การส่ง เสริมเงินทุน
ประกอบอาชีพและสวัสดิการ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

ยุทธศำสตร์ หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
IV2 ยุทธศำสตร์ 
   IV2.1 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่ม 
ออมทรัพย์ฯ 
   IV2.2 การส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล 
   IV2.3 การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของกลุ่มออม 
ทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ท่านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มฯ การพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่ธรรมาภิบาล และการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของกลุ่มฯ ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างไร 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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กำรบรรลุนโยบำย หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
IV3 กำรบรรลุนโยบำย 
   IV3.1 การออกแบบแผนงานให้ 
สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 
   IV3.2 การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
   IV3.3 การควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

ท่านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการบรรลุนโยบาย การด าเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์ฯ ท้ังการออกแบบแผนงานให้สอดคล้องกับผลท่ีต้องการ 
การน าแผนงานไปปฏิบัติ และการควบคุมให้เป็นไปตามแผน อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

กำรติดตำมก ำกับ หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
IV4 กำรติดตำมก ำกับ 
   IV4.1 การก าหนดแบบการติดตาม 
   IV4.2 การตรวจสอบกระบวน การ 
ปฏิบัติ 
   IV4.3 การเทียบวัดกับเป้าหมาย 

ท่านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการติดตามก ากับ การด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท้ังการก าหนดแบบการติดตาม การตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติ และการเทียบวัดกับเป้าหมาย อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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กำรประเมินผล หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
IV5 การประเมินผล 
   IV5.1 การจัดโครงสร้างกระบวนการ 
ท างาน 
   IV5.2 การบริหารเงินทุนและทรัพยากร 
   IV5.3 การพัฒนาขีดความสามารถของ 
องค์กร 
   IV5.4 การจัดสรรผลประโยชน์ต่อ 
สมาชิกและชุมชน 

ท่านบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการประเมินผล การด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ท้ังการจัดโครงสร้างกระบวนการท างาน การบริหาร
เงินทุนและทรัพยากร การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และการ
จัดสรรผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำร หัวข้อกำรสัมภำษณ์ 
การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 
 
 
 
 
 

1.ท่านมีข้อเสนอแนะให้การบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตบรรลุผลส าเ ร็จเ ก่ียวกับการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การเงินและการหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนสมาชิกกลุ่มฯ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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สมมติฐานท่ี 1 
* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design   1 * * * * * * 
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 12, M = 29 , N = 144 1/2) 
 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 Pillais         4.44348    2.50121     852.00    3624.00       .000  
 Hotellings      9.09905    3.08820     852.00    3470.00       .000 
 Wilks            .00231    2.74801     852.00    3493.33       .000  
 Roys             .74188 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor.     Sq. Cor 
        1         2.874      31.587      31.587        .861        .742  
        2         1.194      13.123      44.711        .738        .544  
        3          .919      10.100      54.811        .692        .479  
        4          .866       9.516      64.327        .681        .464  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Dimension Reduction Analysis 
 Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F 
 1 TO 12        .00231    2.74801     852.00    3493.33       .000  
 2 TO 12        .00893    2.26841     770.00    3214.64       .000  
 3 TO 12        .01960    2.07273     690.00    2933.45       . 000 
 4 TO 12        .03761    1.92275     612.00    2649.80       .000  
 5 TO 12        .07018    1.75035     536.00    2363.75       .000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.158      -.022      -.117      -.118      -.136       .012 
 E1.2            -.029       .141       .110       .232       .418       .275 
 E1.3            -.046      -.302      -.100       .184      -.156       .391 
 E1.4            -.015       .046       .154       .006       .038      -.068 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.728       .027       .070      -.020       .045       .047 
 E1.2            -.591       .170       .159       .032       .160       .154 
 E1.3            -.546       .083      -.021      -.032      -.124       .188 
 E1.4            -.574       .223      -.041      -.037      -.088       .023 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       25.403     25.403     18.846     18.846 
        2        5.138     30.541      2.796     21.642 
        3        1.582     32.123       .757     22.400 
        4        1.977     34.099       .917     23.317 
        5        1.718     35.817       .756     24.073 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE           1          2          3          4          5          6  
 A1.1            -.175      -.513      -.062       .711      -.188      -.423 
 A1.2            -.153      -.017       .522      -.461       .434       .912 
 A1.3            -.077       .259       .120      -.370       .034       .313 
 A1.4             .218       .658       .029      -.185      -.034      -.740 
 A1.5            -.125      -.057      -.660      -.133       .206      -.216 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate           1          2          3          4          5          6  
 A1.1            -.666      -.226       .007       .044      -.019      -.132 
 A1.2            -.678       .125       .279      -.216       .222       .257 
 A1.3            -.584       .283       .022      -.247       .157       .119 
 A1.4            -.513       .434      -.237      -.200       .197      -.269 
 A1.5            -.578       .145      -.465      -.164       .191      -.302 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       31.813     31.813     42.882     42.882 
        2        4.349     36.162      7.991     50.873 
        3        2.868     39.030      5.989     56.862 
        4        2.734     41.764      5.891     62.752 
        5        1.917     43.681      4.359     67.111 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

สมมติฐานท่ี 2 
* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design   1 * * * * * * 
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 12, M = 29 , N = 144 1/2) 
 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 Pillais         4.88211    2.91746     852.00    3624.00       .000  
 Hotellings     11.31864    3.84152     852.00    3470.00       .000 
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 Wilks            .00095    3.28040     852.00    3493.33       .000  
 Roys             .79868 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor.     Sq. Cor 
        1         3.967      35.050      35.050        .894        .799  
        2         1.625      14.361      49.411        .787        .619  
        3         1.046       9.246      58.656        .715        .511 
        4          .868       7.664      66.321        .682        .465  
        5          .737       6.507      72.828        .651        .424  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Dimension Reduction Analysis 
 Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 1 TO 12        .00095    3.28040     852.00    3493.33       .000  
 2 TO 12        .00472    2.65767     770.00    3214.64       .000  
 3 TO 12        .01239    2.37230     690.00    2933.45       .000 
 4 TO 12        .02537    2.20487     612.00    2649.80       .000  
 5 TO 12        .04737    2.06269     536.00    2363.75       .000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1             .200      -.195      -.398       .002      -.220       .094 
 E1.2             .052       .054       .113      -.015      -.026       .141 
 E1.3            -.065      -.267       .199       .157       .187       .053 
 E1.4             .083      -.005      -.005      -.522       .199      -.039 
 E1.5            -.144       .257       .026       .245      -.080       .339 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6 
 E1.1             .658       .036       .036      -.148      -.118       .066 
 E1.2             .502       .196       .070      -.060      -.115       .168 
 E1.3             .436       .116       .152       .022      -.021       .079 
 E1.4             .582       .224       .032      -.174       .064      -.026 
 E1.5             .394       .355       .209       .125       .030       .193  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       25.167     25.167     20.100     20.100 
        2        4.812     29.979      2.979     23.079 
        3        3.257     33.235      1.665     24.745 
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        4        1.405     34.640       .653     25.397 
        5        1.093     35.734       .464     25.861 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE           1          2          3          4          5          6  
 B1.1             .209      -.434      -.186       .345      -.095       .187 
 B1.2             .039      -.215       .652      -.228      -.347       .375 
 B1.3             .080       .127       .580       .563       .400      -.076 
 B1.4             .291       .226      -.235      -.522       .817      -.178 
 B1.5             .143      -.050      -.681       .581       .330       .548 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate           1          2          3          4          5          6  
 B1.1             .833      -.040       .083       .152       .019       .053 
 B1.2             .734      -.129       .469       .060      -.044       .115 
 B1.3             .725       .159       .409       .336       .188      -.104 
 B1.4             .826       .123       .021       .097       .306      -.054 
 B1.5             .718       .155      -.292       .365       .187       .174 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       37.347     37.347     46.760     46.760 
        2        4.203     41.550      6.789     53.549 
        3        3.214     44.763      6.285     59.834 
        4        2.570     47.333      5.533     65.366 
        5        1.921     49.254      4.529     69.895 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
สมมติฐานท่ี 3 

* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design   1 * * * * * * 
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 7, M = 31 1/2, N = 147 ) 
 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 Pillais         3.10557    3.39192     497.00    2114.00       .000  
 Hotellings      7.64538    4.52701     497.00    2060.00       .000 
 Wilks            .01046    3.86005     497.00    2076.86       .000  
 Roys             .77163 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor.     Sq. Cor 
        1         3.379      44.195      44.195        .878        .772  
        2         1.459      19.079      63.274        .770        .593  
        3          .892      11.673      74.946        .687        .472 
        4          .700       9.161      84.107        .642        .412  
        5          .505       6.602      90.709        .579        .335  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Dimension Reduction Analysis 
 Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 1 TO 7         .01046    3.86005     497.00    2076.86       .000  
 2 TO 7         .04581    2.86753     420.00    1785.68       .000  
 3 TO 7         .11264    2.37515     345.00    1492.48       .000 
 4 TO 7         .21316    2.07956     272.00    1197.38       .000  
 5 TO 7         .36247    1.80441     201.00     900.51       .000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.082      -.184      -.382      -.268       .176      -.201 
 E1.2             .013       .009       .180       . 257      -.100       .353 
 E1.3            -.140      -.149       .072      -.208      -.102      -.547 
 E1.4             .003      -.024      -.113      -.085      -.021       .024 
 E1.5             .047       .291      -.118       .319      -.131      -.079 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correlations between DEPENDENT and canonical variables       (Cont.) 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 F1.3            -.571       .321      -.242       .048      -.072      -.015 
 F1.4            -.547       .347       .068       .173      -.163       .234 
 F2.1            -.443       .228       .207      -.022      -.279       .016 
 F2.2            -.620      -.045       .038       .096       .025       .088 
 F3.1            -.501       .120      -.088       .203      -.019       .004 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       30.341     30.341     23.412     23.412 
        2        4.485     34.827      2.661     26.073 
        3        2.446     37.273      1.154     27.227 
        4        1.000     38.273       .412     27.639 
        5        1.350     39.623       .453     28.092 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE           1          2          3          4          5          6  
 C1.1            -.320       .232       .241       .163       .975      -.427 
 C1.2            -.057      -.048      -.400      -.215      -.569       .307 
 C1.3            -.229      -.046       .500       .072      -.729      -.741 
 C2.1            -.452      -.251       .297     -1.239       .182       .578 
 C2.2            -.050      -.511      -.010      1.401      -.022       .426 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate           1          2          3          4          5          6  
 C1.1            -.788       .185       .164       .143       .310      -.296 
 C1.2            -.538      -.060      -.145      -.024      -.544      -.038 
 C1.3            -.703       .026       .348       .094      -.480      -.379 
 C2.1            -.828      -.338      -.015      -.251       .102       .315 
 C2.2            -.736      -.333      -.137       .467       .002       .312 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       35.987     35.987     46.638     46.638 
        2        7.924     43.912     13.357     59.995 
        3        4.297     48.209      9.112     69.107 
        4        2.008     50.217      4.875     73.982 
        5        3.100     53.317      9.243     83.225 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
สมมติฐานท่ี 4 

* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design   1 * * * * * * 
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 10, M = 30 , N = 145 1/2) 
 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 Pillais         4.05217    2.89786     710.00    3020.00       .000  
 Hotellings      9.68201    3.97099     710.00    2912.00       .000 
 Wilks            .00302    3.29248     710.00    2935.14       .000  
 Roys             .80564 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor.     Sq. Cor 
        1         4.145      42.812      42.812        .898        .806  
        2         1.297      13.395      56.207        .751        .565  
        3          .818       8.447      64.654        .671        .450 
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        4          .800       8.262      72.916        .667        .444  
        5          .635       6.560      79.476        .623        .388  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dimension Reduction Analysis 
 Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 1 TO 10        .00302    3.29248     710.00    2935.14       .000  
 2 TO 10        .01552    2.50075     630.00    2651.08       .000  
 3 TO 10        .03565    2.23162     552.00    2364.68       .000  
 4 TO 10        .06480    2.09815     476.00    2076.00       .000  
 5 TO 10        .11664    1.92007     402.00    1785.13       .000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables  
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.030       .026       .213       .180      -.548       .056 
 E1.2            -.037      -.028       .074       .136       .375       .054 
 E1.3            -.027       .034      -.440      -.209       .309       .327 
 E1.4            -.090      -.054      -.415       .251      -.380      -.139 
 E1.5             .079      -.138       .175       .107       .287      -.324 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6 
 E1.1            -.688       .152      -.020       .157      -.070       .002 
 E1.2            -.626       .040      -.013       .135       .207       .002 
 E1.3            -.595      -.018      -.161       .110       .194       .120 
 E1.4            -.698      -.123      -.165       .161      -.171      -.058 
 E1.5            -.575      -.259       .064       .211       .043      -.069 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       31.770     31.770     25.595     25.595 
        2        1.574     33.344       .889     26.484 
        3        1.083     34.428       .487     26.972 
        4        1.298     35.726       .577     27.549 
        5         .937     36.663       .364     27.912 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE           1          2          3          4          5          6  
 D1.1            -.113       .527       .387      -.238      -.008      -.405 
 D1.2            -.146      -.618      -.939       .801      -.568       .613 
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 D1.3            -.089      -.553       .927       .190       .345      -.108 
 D1.4            -.205       .407      -.735      -.192       .706      -.074 
 D2.1            -.136       .232      -.395       .349      -.637       .271 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate           1          2          3          4          5          6  
 D1.1            -.751       .204       .165       .202      -.067      -.070 
 D1.2            -.776      -.285      -.103       .427      -.102       .172 
 D1.3            -.742      -.333       .372       .231       .172       .063 
 D1.4            -.746       .288      -.311       .032       .414      -.001 
 D2.1            -.740       .344      -.061       .236      -.076       .044 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       46.135     46.135     57.266     57.266 
        2        3.692     49.828      6.540     63.805 
        3        1.872     51.700      4.162     67.967 
        4        3.197     54.897      7.193     75.160 
        5        1.944     56.841      5.005     80.166 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
สมมติฐานรวม 

* * * * * * A n a l y s i s   o f   V a r i a n c e -- design   1 * * * * * * 
 EFFECT .. WITHIN CELLS Regression 
 Multivariate Tests of Significance (S = 41, M = 14 1/2, N = 130 ) 
 Test Name         Value  Approx. F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
 Pillais        14.11427    2.23298    2911.00   12382.00       .000  
 Hotellings     37.12572    3.31656    2911.00   10662.00       .000 
 Wilks            .00000    2.64739    2911.00    9787.10       .000  
 Roys             .90427 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Eigenvalues and Canonical Correlations 
 Root No.    Eigenvalue        Pct.   Cum. Pct.  Canon Cor.     Sq. Cor 
        1         9.446      25.444      25.444        .951        .904  
        2         3.410       9.186      34.630        .879        .773  
        3         2.091       5.633      40.263        .822        .676 
        4         1.886       5.081      45.344        .808        .654  
        5         1.849       4.981      50.325        .806        .649  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Dimension Reduction Analysis 
 Roots        Wilks L.          F Hypoth. DF   Error DF  Sig. of F  
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 1 TO 41        .00000    2.64739    2911.00    9787.10       .000  
 2 TO 41        .00000    2.37357    2800.00    9597.19       .000  
 3 TO 41        .00000    2.23614    2691.00    9405.57       .000 
 4 TO 41        .00000    2.15146    2584.00    9212.22       .000  
 5 TO 41        .00000    2.07210    2479.00    9017.09       .000  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Standardized canonical coefficients for DEPENDENT variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.107       .190       .172       .343       .208      -.370 
 E1.2            -.006      -.043       .139      -.211      -.384       .292 
 E1.3            -.024       .183      -.242      -.027       .350       .041 
 E1.4            -.047      -.017       .106       .300       .069       .238 
 E1.5             .108      -.225      -.173      -.167      -.144      -.153 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Correlations between DEPENDENT and canonical variables 
           Function No. 
 Variable            1          2          3          4          5          6  
 E1.1            -.713       .075       .123       .103       .045       .025 
 E1.2            -.589      -.107       .081      -.020      -.159       .190 
 E1.3            -.563      -.093       .008       .016       .097       .056 
 E1.4            -.641      -.151       .106       .295       .022       .022 
 E1.5            -.523      -.333       .056       .106       .005      -.139 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Variance in dependent variables explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       32.583     32.583     29.464     29.464 
        2        4.782     37.366      3.698     33.162 
        3        1.271     38.637       .860     34.022 
        4        1.290     39.927       .843     34.865 
        5        2.000     41.927      1.298     36.163 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Standardized canonical coefficients for COVARIATES 
           CAN. VAR. 
 COVARIATE           1          2          3          4          5          6  
 A1.1            -.065       .103       .012      -.043       .083       .166 
 A1.2            -.103       .078      -.382       .036      -.043       .259 
 A1.3            -.022      -.072      -.065      -.202      -.078      -.137 
 A1.4             .120      -.238       .150       .025      -.131      -.287 
 A1.5             .004       .059       .143      -.166      -.146      -.157 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Correlations between COVARIATES and canonical variables 
           CAN. VAR. 
 Covariate           1          2          3          4          5          6  
 A1.1            -.562       .250       .049      -.124       .048       .131 
 A1.2            -.607      -.050      -.109      -.124      -.143       .179 
 A1.3            -.520      -.116       .065      -.152      -.215      -.002 
 A1.4            -.493      -.206       .221      -.072      -.265      -.160 
 A1.5            -.512       .011       .280      -.090      -.205      -.163 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Variance in covariates explained by canonical variables 
 CAN. VAR.  Pct Var DE Cum Pct DE Pct Var CO Cum Pct CO 
        1       33.718     33.718     37.288     37.288 
        2        3.454     37.172      4.467     41.755 
        3        1.869     39.042      2.764     44.518 
        4        1.242     40.284      1.900     46.418 
        5        1.339     41.622      2.062     48.480 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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ภำคผนวก จ 

กำรวิเครำะห์เส้นทำง  

(Path Analysis) 
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กำรวิเครำะห์เส้นทำง Path analysis 

เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต IV 

ด้านการติดตามก ากับIV4 กับประสิทธิผลการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตDV ด้านการปฏิบัติ

ตามระเบียบDV2 

 การสร้างตัวแบบเส้นทางความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้  เป็นการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ค่า

สหสัมพันธ์คาโนนิคอล แล้วน ามาวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ โดยใช้ตัวแปรต้นย่อย การติดตามก ากับ
IV4กับตัวแปรตามย่อย การปฏิบัติตามระเบียบDV2 มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ ซ่ึงไม่มีความสลับซับซ้อน 

เนื่องจาก มีดัชนีของตัวแปรต้นเพียง 3 ตัว และดัชนีตัวแปรตามเพียง 2 ตัว ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 จากตัวแบบที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ท าการแสดงความสัมพันธ์เป็นรายคู่ เป็นการหาคู่ความสัมพันธ์ที่

มีนัยส าคัญทางสถิติที่น้อยกว่า 0.05 ดังนี้ 

 

 

  

  

IV4 

IV4.1 

IV4.3 

IV4.2 

DV2.2 

DV2.1 

DV2 
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ตำรำงท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์เส้นทำง 

เส้นทางความสัมพันธ์ ค่า Standardized Coefficient Beta  
IV4 x DV2 .651* 

IV4.1 x DV2.1 .899* 
IV4.1 x DV2.2 .434* 

IV4.2 x DV2.1 .532* 
IV4.2 x DV2.2 .434* 
IV4.3 x DV2.1 .548* 

IV4.3 x DV2.2 .468* 
IV4 x IV4.1 .898* 

IV4 x IV4.2 .878* 
IV4 x IV4.3 .907* 
DV2 x DV2.1 .897* 

DV2 x DV2.2 .865* 

 

 การวิเคราะห์ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยด าเนินการรอบเดียว เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นการเลือกสร้าง

ตัวแบบเส้นทางจากตัวแปร ซ่ึงผู้วิจัยพิจารณาน ามาเป็นตัวแบบ เพราะข้อมูลมีความสัมพันธ์กับค่าสถิติตัว

อ่ืนๆ โดยค่าเฉลี่ย (Mean) อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากเส้นทางความสัมพันธ์ที่ มีนัยส าคัญทางสถิติ

ระดับ 0.05 พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ทุกตัว ตามผลการวิเคราะห์เส้นทาง 

ดังนี้ 
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ตัวแบบท่ี 1 เส้นทำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์ ด้ำน

กำรติดตำมก ำกับ กับประสิทธิผลกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.897* 

.468* 

.548* .907* 

.651* 

.878* 

.898* 

.865* 

.453* 

.532* 

.434* 

.899* 

IV4 การติดตาม

ก ากับ 

DV2.2 การปฏิบัติตาม

ระเบียบของสมาชิก  

DV2 การปฏิบัติ

ตามระเบียบ 

IV4.1 แผนการ

ติดตาม 

IV4.2 ตรวจสอบ

กระบวนการปฏิบัติ 

DV2.1 การปฏิบัติ

ตามระเบียบของกก. 

IV4.3เทียบวัดกับ

เป้าหมาย 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมHa . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมB 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .651a .423 .422 .36516 

a. Predictors: (Constant), รวมH 

    ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

36.520 
49.738 
86.257   

1 
373 
374 

36.520 
.133 

273.873 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมH 

b. Dependent Variable: รวมB 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH 

1.740 
.566 

.128 

.034 
 

.651 
13.590 
16.549 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมB 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมH1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมH 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .898a .807 .806 .24311 

a. Predictors: (Constant), รวมH1 

   ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

92.060 
22.045 

114.105   

1 
373 
374 

92.060 
.059 

1557.676 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมH1 

b. Dependent Variable: รวมH 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH1 

.683 

.823 
.078 
.021 

 
.898 

8.803 
39.467 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมH 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมH2a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมH 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .878a .771 .771 .26443 

a. Predictors: (Constant), รวมH2 

    ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

88.023 
26.082 

114.105   

1 
373 
374 

88.023 
.070 

1258.802 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมH2 

b. Dependent Variable: รวมH 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH2 

.655 

.814 
.087 
.023 

 
.878 

7.532 
35.480 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมH 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมH3a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมH 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .907a .823 .822 .23287 

a. Predictors: (Constant), รวมH3 

    ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

93.877 
20.228 

114.105   

1 
373 
374 

93.877 
.054 

1731.071 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมH3 

b. Dependent Variable: รวมH 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH3 

.868 

.768 
.069 
.018 

 
.907 

12.535 
41.606 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมH 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมB1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมB 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .897a .804 .804 .21267 

a. Predictors: (Constant), รวมB1 

ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

69.387 
16.870 
86.257   

1 
373 
374 

69.387 
.045 

1534.147 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมB1 

b. Dependent Variable: รวมB 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH 

.897 

.743 
.076 
.019 

 
.897 

11.839 
39.168 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมB 
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Regression 

 Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables  
Entered 

Variables  
Removed Method 

1 รวมB2a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: รวมB 

  Model Summary 

Model R 
R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .865a .747 .747 .24170 

a. Predictors: (Constant), รวมB1 

    ANOVAb 

Model 
Sum of  
Squares df Mean Square F Sig. 

1             Regression 
               Residual 
               Total 

64.467 
21.790 
86.257   

1 
373 
374 

64.467 
.058 

1103.519 .000a 

a. Predictors: (Constant), รวมB2 

b. Dependent Variable: รวมB 

    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1             (Constant) 
รวมH 

.807 

.814 
.092 
.025 

 
.865 

8.777 
33.219 

.000 

.000 

a. Dependent Variable: รวมB 
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