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ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมูบา น จังหวัดปตตานี
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน
ของกองทุนหมูบาน จังหวัดปตตานี ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน จังหวัดปตตานี และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน จังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ กองทุนหมูบาน จํานวน 249 กองทุน
จากกองทุนหมูบานทั้งหมด 659 กองทุน ผูใหขอมูลของกองทุน คือ ประธานกองทุนหมูบาน
จํา นวน 249 คน ไดมาโดยการสุ มแบบแบ งชั้ น อยา งเปน สัด สวน เก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานของกองทุ น หมู บ า น จั ง หวั ด ป ต ตานี
มีประสิทธิภาพสูง รอยละ 10.44 ประสิทธิภาพปานกลาง รอยละ 19.28 และประสิทธิภาพต่ํา
รอยละ 70.28
2. ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน จังหวัด
ปตตานี คือ 1) ปจจัยดานคณะกรรมการ ไดแก ภาวะผูนําของคณะกรรมการ ประสบการณ
ในการบริหารกลุม ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน 2) ปจจัยดานสมาชิกกองทุน ไดแก
การมีสวนรวมของสมาชิก และ 3) ปจจัยสนับสนุน ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กองทุ น ป จ จั ย ทั้ ง หมดนี้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการพยากรณข องกองทุน หมู บ า น จัง หวั ด ป ต ตานี
ไดรอยละ 47.6
3. ปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ไดแก สมาชิกไมชําระเงินคืน
ตามสั ญญา คณะกรรมการขาดความรู ค วามเขา ใจในเรื่อ งการบริ หารจัด การ จํา นวนเงิน กู ไ ม
เพี ย งพอกั บ ความต อ งการของสมาชิ ก ข อ เสนอแนะ ได แ ก ขยายระยะเวลาการส ง คื น เงิ น กู
จัดอบรมดานการบริหารจัดการใหกับคณะกรรมการกองทุน และจัดสรรเงินกูยืมเพิ่มขึ้น
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ABSTRACT
This research aimed to study 1) efficiency levels of village fund
management in Changwat Pattani ; 2) factors affecting the management efficiency of these
funds, and 3) problems and suggestions for the management. The samples consisted of
249 Village funds, derived from the total of 659 funds through proportional stratified
random sampling. The informants were 249 chairpersons of the funds. A questionnaire
was used in collecting data. Percentage, mean, standard deviation, and Stepwise Multiple
Regression were used in data analysis.
The findings were as follows :
1. Regarding the efficiency of the village fund management, 10.44%,
19.28%, and 70.28% of them showed high, medium, and low levels, respectively.
2. Factors affecting the management efficiency of the funds were as
follows. The factors concerning the committee were leadership, experience in group
management, and knowledge and understanding of village funds. The factors concerning
the members of the funds was participation. The factors concerning the supporting factors
was exposure to information about village funds. All these factors could predict the
management efficiency with 47.6% predicting efficiency.
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3. The problems of village fund management included the member’s
failure to pay debts when they were due, the committee’s lack of knowledge and
understanding about management, and the insufficiency of funds. Suggestions included
extending payback periods, training the committees in managerial skills, and allocating
more loans.
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