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ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน  
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตรตามการรับรู้ของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

Good Governance in the Management of the Village Fund, Thapmhan, Tumbol 
Thapmhan, Amphoe Taphan Hin, Phichit Province: The Perception of the 

Commission and Members of the Village Fund. 
 

สุริยา ห้าวเส็ง1 
 

1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการภาครฐัแนวใหม่ มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานและ 
เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับ
หมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 15 คน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 
118 คน รวม 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่เป็นมาตรารวมประมาณค่า 5 ระดับ 
(IOC=.6809, α =.918) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษา
พบว่า  
 1. ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตามการรับรู้ของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พบว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากองทุน
หมู่บ้านบ้านทับหมัน มีการบริหารงานโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านที่
ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีบทลงโทษเหมาะสม เสมอภาคกันมีความถูกต้อง
ตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับ
หมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้ามีการน า
หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในการบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ธรรมาภิบาล  กองทุนหมู่บ้าน  
 
Abstract 
 This research aims to study the level of corporate governance in the 
administration and to compare the level of corporate governance in the management 
of the village fund Thapmhan, Tumbol Thapmhan, Amphoe Taphan Hin, Phichit 
Province. The perceived of the commission and members of the village fund. This 
research is quantitative research. The samples used in this study were 15 village 
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committee members and the village of 118 people, including 133, the instrument used 
in this study was a questionnaire that included a 5-level scale. (IOC=.6809, α=.918) 
The statistics used were percentage, mean and standard deviation. The study found. 
 1. Good governance in the management of the village fund Thapmhan, The 
perception of the commission and members of the village fund. The overall perception 
was high. The findings showed that fund Thapmhan administration is based on rules 
and regulations for the administration of the fund. Acceptance to the members of the 
village together with the correct regulations prescribed by the National Village and 
Urban Community Fund. 
 2. The comparison results the level of good governance in the management of the 
village fund Thapmhan, Tumbol Thapmhan, Amphoe Taphan Hin, Phichit Province. The 
perception of the commission and members of the village fund. The overall different 
significance at the 0.05 level which follow the hypothesis set. Considering each aspect 
found that the rule of law and the principle participation. The main value for money 
are perceived differently. Section moral principles, the main transparency and the main 
responsibility, the perception was not different. 
Keywords: good governance, village fund 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริบทของบ้านทับหมัน หมู่ที่ 1 
 บ้านทับหมัน  หมู่ที่ 1 ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างจากอ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประมาณ 18 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,723 ไร่ พ้ืนที่ท านาข้าว จ านวน 
2,941 ไร่ พ้ืนที่พืชไร่ จ านวน 115 ไร่ พ้ืนที่ไม้ผล จ านวน 2,006 ไร่ พ้ืนที่พืชผัก จ านวน 70 ไร่ อ่ืนๆ 
จ านวน 303 ไร่ พ้ืนที่โดยทั่วไปของบ้านทับหมันเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับการท าเกษตร มีคลอง
ชลประทานสายหลักท่ีตัดผ่าน จ านวน 2 สาย มีแม่น้ าพิจิตรเก่าตัดผ่านพื้นท่ีหมู่บ้าน และมีบึงน้ าขนาด
ใหญ่ชื่อบึงทับหมัน มีขนาดพื้นที่ 160 ไร่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ
การท่องเที่ยว การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรบ้านทับหมันคือ การท านา ท าสวนและ
ค้าขาย โดยเฉพาะการท านาข้าวของบ้านทับหมันนั้น (ในหนึ่งปีท านาข้าวได้สามครั้ง) จ าน วน
ประชากรในหมู่บ้านมี ทั้งสิ้น 953 คน  แยกเป็นประชากรหญิง จ านวน 497 คน ประชากรชายจ านวน 
456 คน มีจ านวนครัวเรือน 263 ครัวเรือน และหมู่บ้านมีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อบ้านบึงประดู่ ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 
 ทิศใต ้  ติดต่อบ้านทับปรู ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ บ้านวังหว้า ต าบลวังหว้า อ าเภอตะพานหิน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ บ้านทับหมันเหนือ ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน 
  

บริบทกองทุนหมู่บ้านทับหมัน 
 กองทุนหมู่บ้านทับหมันก็เป็นกองทุนหมู่บ้านหนึ่งที่ ได้ด าเนินการตามนโยบายของกองทุน
หมู่บ้าน และได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากการจัดสรรของรัฐบาล จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
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บาทถ้วน) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 และได้น าเงินมาบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างเสริม
ให้ชุมชนที่เป็นรากฐานของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อันจะน าไปสู่ความมั่นคง
ต่อประเทศในอนาคต กองทุนหมู่บ้านทับหมัน หมู่ที่ 1 ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
เริ่มด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2544 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีผลการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน ณ วันสิ้นงวดปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2554 กองทุนหมู่บ้านทับหมัน มีสมาชิกกองทุน จ านวน 
118 คน มีคณะกรรมการบริหารงานกองทุน จ านวน 15 คน และมีทุนในการด าเนินงาน จ านวน 
1,440,613.70 บาท และมีดอกเบี้ยที่เกิดจากสมาชิกกองทุนที่ได้ยืมเงินไปลงทุน จ านวน  22,885.11 
บาท โดยมีรายละเอียดจ านวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้  
 1. การกู้ยืมเพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 80 ราย เป็นจ านวนเงิน 1,002,000 บาท 
 2. การกู้ยืมเพ่ือค้าขาย จ านวน 35 ราย เป็นจ านวนเงิน 369,000 บาท 
 3. การกู้ยืมเพ่ือบริการ จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 41,000 บาท 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน หมู่ที่ 1 ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาตามนโยบายของรัฐบาล โดยที่รัฐบาลได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เงินทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน และเพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและพัฒนาหมู่บ้านให้มีขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบการเงินของกองทุนตัวเอง เพ่ือเสริมสร้างเป็นกระบวนการสามารถพ่ึงพา
ตนเองของคนในหมู่บ้าน สร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจในหมู่บ้านของตนเอง  การด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้านทับหมัน ในระยะแรกเริ่มก็มีปัญหาและอุปสรรคอยู่พอสมควร เพราะ
คณะกรรมการที่บริหารกองทุนหมู่บ้านนั้นยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงาน สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านก็มีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนน้อย เมื่อกองทุนหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากบุ
คลกรจากภาครัฐมาเป็นพ่ีเลี้ยงให้ โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ ท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินการเป็นไปด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ ง
กองทุน ตามนโยบายของรัฐบาล ในปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านทับหมัน หมู่ที่ 1 ต าบลทับหมัน อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ก็สามารถด าเนินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านจนประสบผลส าเร็จได้ใน
ระดับหนึ่ง จากการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการท างานระดับอ าเภอ คือ มีแหล่ง
เงินทุนในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น หมู่บ้านมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
กองทุน เกิดการเรียนรู้ในหมู่บ้าน มีการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกกองทุน เช่น การช่วยเหลือ
ด้านฌาปนกิจศพกับสมาชิกกองทุนและครอบครัว  การให้เงินช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียน ประชาชน
ในหมู่บ้านมีสภาพชีวิตและการเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดการเอ้ืออาทรและให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เช่น การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่สถานการศึกษาการ 
จัดการด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน และกองทุนหมู่บ้านอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนที่ต าบลทับหมันและพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนหมู่บ้านและเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกองทุนประสบความส าเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน 

ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านทับ
หมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกัน 

2. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทนุหมู่บ้านตามหลักนิติธรรม แตกต่างกัน 

3. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักคุณธรรม แตกต่างกัน 

4. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักความโปร่งใส แตกต่างกัน 

5. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักการมีส่วนร่วม แตกต่างกัน 

6. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักความรับผิดชอบ แตกต่างกัน 

7. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านตามหลักความคุ้มค่า แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 
ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหาร

กองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน 
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 
- หลักความรับผิดชอบ 
- หลักความคุ้มค่า 

สถานะของผู้มีส่วนร่วมกับ
กองทุนหมู่บ้าน 

 
-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  

-สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 15 คนและ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน  118 คน 
รวมทั้งหมด 133 คน โดยผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลจากจ านวนประชากรทั้งหมด 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยแบบสอบถามดังกล่าว
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจรายการ (checklist) เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และ
ต าแหน่งบทบาทในกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านทับหมัน โดย
มีองค์ประกอบ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ 
  5 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับมากที่สุด  
  4 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับมาก 
  3 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยสถิติท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้และต าแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน โดยใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ โดยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย 

2. การวิเคราะห์ความเป็นธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ตามหลักธรรมาภิบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยสู่ระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุน
หมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทับหมัน ต าบลทับหมัน  อ าเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร ผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด.2545: 103) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 -  5.00 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 -  4.50 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 -  3.50 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 -  2.50 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับน้อย 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.00 -  1.50 หมายถึง  ความเป็นธรรมาภิบาลในระดับน้อยที่สุด  
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวแปรตาม (dependent variable) ที่มีระดับการวัดแบบช่วงชั้น 
(interval scale) กับต าแหน่งในกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (idependent variable) ที่มี
ระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (nominal scale) ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ( t-test) แบบอิสระต่อกัน 
(independence sample) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบให้ครอบคลุมถึงสมมติฐานการศึกษาทั้งหมดจ านวน 7 ข้อ ผู้
ศึกษาจึงก าหนดการวิเคราะห์ไว้ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ระหว่างต าแหน่งบทบาทในกองทุน
หมู่บ้านกับระดับความเป็นธรรมาภิบาลในภาพรวม ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (t-test) แบบอิสระ
ต่อกัน (Independence sample) 

2) การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 7 ระหว่างต าแหน่งบทบาทใน
กองทุนหมู่บ้าน กับระดับความเป็นธรรมาภิบาลในหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ตามล าดับ ด้วยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ย (t-test) แบบอิสระต่อกัน (Independence sample) 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเป็นธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ในภาพรวม 

การรับรู้ต่อความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน 

ระดับความเป็นธรรมาภิบาล 

  แปลความ 
1.ด้านนิติธรรม 4.32 0.06 มาก 
2.ด้านหลักคุณธรรม 4.03 0.08 มาก 
3.ด้านหลักความโปร่งใส 3.85 0.17 มาก 
4.ด้านหลักการมีส่วนร่วม 4.06 0.12 มาก 
5.ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.86 0.12 มาก 
6.ด้านหลักความคุ้มค่า 3.82 0.16 มาก 
เฉลี่ยรวม 3.99 0.43 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
กองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตามการรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.99, =0.43) หากพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหา
น้อย พบว่า ด้านหลักนิติธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.32,=0.06) รองลงมาเป็นด้าน
หลักการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.06,=0.12) ถัดมาเป็นด้านหลักคุณธรรม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.03, =0.08) ด้านหลักความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
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(=3.86,=0.12) ด้านหลักความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.85,=0.17) ส าหรับ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านหลักความคุ้มค่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.82, =0.16) 
ตามล าดับ 
 
การทดสอบสมมุติฐาน 
ตารางที่ 2 การทดสอบสมมุติฐาน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ต่อความเป็น
ธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนหมู่บ้านแตกต่างกัน 

หลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 

สถานภาพส่วนบุคคล 

t p-value คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 

สมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน 

µ S.D. µ S.D. 
1.ด้านนิติธรรม 4.20 0.56 4.33 0.48 -0.965 0.336 
2.ด้านหลักคุณธรรม 4.08 0.68 4.02 0.57 0.364 0.716 
3.ด้านหลักความโปร่งใส 4.08 0.76 3.82 0.62 1.515 0.132 
4.ด้านหลักการมีส่วนร่วม 3.36 0.03 2.50 0.06 -0.542 0.589 
5.ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.97 0.70 3.84 0.64 0.752 0.453 
6.ด้านหลักความคุ้มค่า 3.96 0.63 3.80 0.60 0.924 0.357 
รวม 3.94 0.56 3.71 0.49 0.517 0.606 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีการรับรู้ ต่อความเป็น 
ธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมาภิบาลพบว่า 
ด้านนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความรับผิดชอบและด้านหลักความคุ้มค่า มีความคิดเห็นที่
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง ความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ตาม
การรับรู้ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน พบว่าโดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่
ในระดับมากข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน มีการบริหารงานโดยยึดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านอย่างชัดเจน มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีบทลงโทษต่อสมาชิกที่กระท าความผิดอย่างเหมาะสม ระเบียบ 
กติกา ที่ใช้บังคับกับสมาชิกกองทุนทุกคนอย่างเสมอภาคกัน และระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนมีความ
ถูกต้องตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารกองทุนหมู่บ้านอย่าง
ชัดเจน มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นที่ยอมรับของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีบทลงโทษต่อ
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สมาชิกที่กระท าความผิดอย่างเหมาะสม มีระเบียบ กติกาที่ใช้บังคับกับสมาชิกกองทุนทุกคนอย่าง
เสมอภาคกัน ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนมีความถูกต้องตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติก าหนด  สอดคล้องกับปรีชา เพ็งกู่ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านหลักนิติธรรม พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ให้ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณอย่างแท้จริง 

2. หลักคุณธรรม จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยยึดมั่นในหลักความถูกต้อง 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ 
คณะกรรมการมีความเป็นกลางในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการให้บริการแก่สมาชิก
กองทุนด้วยความจริงใจ ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เพ็งกู่ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า 
แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม 
จังหวัดก าแพงเพชร ด้านหลักคุณธรรม พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและน าข้อคิดเห็นนั้นมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

3. หลักความโปร่งใส จากการศกึษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีการรับรู้ว่าขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินของสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ถัดมา
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ การสรุปยอดเงินรายรับ-รายจ่ายประจ าปีของกองทุน
หมู่บ้านให้สมาชิกทราบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกองทุนให้สมาชิกทราบอยู่เสมอ 
ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เพ็งกู่ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
ด้านความโปร่งใส พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการประชาสัมพันธ์
รายรับและรายจ่ายหรือข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มากขึ้นและทั่วถึง 
เช่น การแจกเอกสารให้ประชาชนทุกครอบครัว การออกเสียงตามสายทุกเช้า เย็น  

4. หลักการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทุกครั้งเมื่อกองทุน
หมู่บ้านมีการประชุม การสนับสนุนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหมู่บ้าน เปิด
โอกาสให้สมาชิกเข้ามาส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการบริหารกองทุน การรับเรื่องราวร้องทุกข์
ของสมาชิกกองทุน เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาส าคัญๆ ของกองทุน 
การบริหารกองทุนหมู่บ้าน ต าบลโซง อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  ผลจากศึกษาพบว่าด้านการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านในต าบลโซง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก
การที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบกองทุนหมู่บ้าน แสดงความคิดเห็นในการ
ประชุมกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และส่งเสริมให้คณะกรรมการและ
สมาชิกเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มี
ความรู้และความเข้าใจในระเบียบกองทุนหมู่บ้าน เป็นการแสดงให้เห็นว่ากองทุนต าบลโซง มีการ
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บริหารจัดการที่ดี ด้านการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านนั้น กองทุนหมู่บ้านมีการประกาศผลอนุมัติ
สินเชื่อให้ประชาชนทราบ เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ มีการ
ติดประกาศ งบดุลบัญชีให้ประชาชนทราบ แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและเปิดเผย
ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน แต่ด้านสินเชื่อนั้นยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานเท่าที่ควรมีความเสี่ยงในการเกิดทุจริต และไม่โปร่งใสมากนัก ดูได้จากการ
ที่กองทุนไม่ออกใบเสร็จทุกครั้งที่ได้รับการช าระเงินจากสมาชิก และไม่น าเงินฝากธนาคารทุกครั้งที่
ได้รับจากสมาชิก และยังพบปัญหาในการที่สมาชิกไม่ช าระหนี้ที่กู้ยืมตรงตามที่ก าหนดเวลา ด้าน
ศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน พบว่ากองทุนส่วนใหญ่มีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้ความรู้
เรื่องกองทุนหมู่บ้าน มีการน ารายได้จากการด าเนินงานกองทุนไปใช้ในสาธารณะประโยชน์ มีการ
ประกาศผลการด าเนินงานในแต่ละปีให้ประชาชนทราบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี แต่ไม่มีศักยภาพในด้านบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งวิเคราะห์ได้จาก
การที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชีโดยตรง 

5. หลักความรับผิดชอบ จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีการเอาใจใส่ในปัญหาภายในกองทุน
หมู่บ้านสม่ าเสมอ  คณะกรรมการมีความส านึกรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนและคณะกรรมการ
มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาของกองทุนหมู่บ้าน การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบแก่กรรมการ
กองทุนแต่ละคนอย่างชัดเจน คณะกรรมการให้ความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิก
กองทุนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เพ็งกู่ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ด้านหลักความรับผิดชอบ พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ผู้บริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนในการน าปัญหาความต้องการของประชาชนไปด าเนินการอย่าง
เต็มก าลัง ความสามารถ และต้องรับผิดชอบต่อโครงและกิจกรรม ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

6. หลักความคุ้มค่า จากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาร่วมใช้ในการบริการกองทุน 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนอย่างต่อเนื่อง การบริหารงานกองทุน
หมู่บ้านตามแผนงานที่วางไว้ การรณรงค์ให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนรู้จักใช้ทรัพยากรของ
กองทุนอย่างคุ้มค่า ประหยัด การอนุมัติเงินกู้ยืมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน ซึ่งสอดคล้องกับปรีชา เพ็งกู่ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร ด้านหลักความคุ้มค่า พบข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ การก าหนดสัดส่วนการจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ของส านักงาน โดยการเปรียบเทียบงบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนในการด าเนินโครงการ 
รวมถึงควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการให้รางวัลกรณีที่สามารถลดค่าใช้จ่ายให้
ประหยัดเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความเป็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านบ้านทับหมัน ต าบลทับ
หมัน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว่า ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในการบริหารงานกองทุนร่วมกัน การ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหรือการให้ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนต้องโปร่ง ใส สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และต้องรณรงค์ให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกอง
ทุนหมู่บ้านต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานกองทุนอย่างจริงจัง สร้างจิตส านึกสาธารณะให้
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย การอนุมัติเงินกองทุนให้สมาชิกน าไปใช้ต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเท่านั้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
ปรีชา เพ็งกู่. (2553). ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา
เทศบาลนครสมุทรสาคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร. หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้งระดับสูง  รุ่นที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 
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