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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนทีม่ ตี อ กองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง และศึกษาปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีตอกองทุน
ดังกลาว ทัง้ นี้เพื่อประโยชนตอการนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารกองทุนตอไป โดยศึกษาจากคณะกรรมการกองทุนหมูบ า นและชุมชนเมือง จังหวัดนครปฐม
จํานวน 200 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive Sampling) และนําผลการศึกษาที่ได
มาวิเคราะหตามกระบวนการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for
Social Sciences)
ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนทีม่ ตี อ กองทุนหมูบ า นและชุมชน
เมืองอยูในระดับสูง และปจจัยที่มีผลตอทัศนคติของคณะกรรมการกองทุนที่มีตอกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองไดแก ประสบการณทํางานในดานการพัฒนาชุมชน ปญหาอุปสรรคของการจัดการ
กองทุนสวนใหญพบวา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการไมพอเพียงตอความตองการ แนวทางใน
การจัดทําระบบเอกสารทางดานการเงินเขาใจยาก ซับซอน และสมาชิกกองทุนใหความสําคัญตอการ
เกิดกองทุนไมมากนักเนือ่ งจากการขาดความรูค วามเขาใจ ขาดการประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารเกีย่ วกับ
กองทุน ซึง่ สมาชิกกองทุนมีการนําเงินทีก่ ยู มื ไปใชไมตรงตามวัตถุประสงคทขี่ อกูย มื ขอเสนอแนะ
ควรมีการอบรมสัมมนาสงเสริมความรูทางดานวิชาการ เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวในดานตางๆ สรางความรูความเขาใจที่ดีเกี่ยวกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหแก คณะ
กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรวมทั้งประชาชนในชุมชนดวย เพิ่มงบประมาณคาใชจาย
ในการสนับสนุนการดําเนินงาน และแกไขปรับปรุงรูปแบบของระบบเอกสารทางดานการเงินให
สามารถเขาใจไดงา ย ไมซับซอนยุง ยาก เพือ่ ใหคณะกรรมการกองทุนไดมปี ระสบการณทางานที
ํ
ด่ ีขึ้น
และเพื่อใหคณะกรรมการกองทุนมีทักษะความรูความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนไดอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป
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ABSTRACT
Objectives of this study were to learn the attitude of the Fund Committee
towards the Village and Urban Community Fund and to study the factor affecting the
attitude of the Fund Committee toward the said fund in order to gain information for
improving and modifying fund management for more efficiency. Objects of this study
were 200 members of the Village and Urban Community Fund Committee of Nakorn
Phathom Province isolated by means of purposive sampling and analyzed with the
statistic processes of SPSS (Statistical Package for Social Sciences).
The study found that there is a very high good attitude level of the Fund
Committee towards the Village and Urban Community Fund and the greatest factor
that affects the attitude of the Fund Committee toward the Village and Urban
Community Fund is working experience in community development. Most problems
and obstacles of fund management are a deficiency of the budget for implementation,
the difficulty and complexity of the financial document system, the lack of awareness
of fund creation of the Fund’s members due to insufficient knowledge and
understanding, and the shortage of public relations to disseminate information
regarding the Fund. Therefore, Members of the Fund have procured the loan
inconsistently with objectives of the loan. For suggestions, add enhancing academic
knowledge, training and seminar should be held. Also, public relations disseminating
information should be conducted to bring about favorable knowledge and
understanding in relation to the Village and Urban Community Fund to the Village
and Urban Community Fund Committee including people in the community.
Additionally,there should be an increment in budget supporting the implementation
and the modification of the financial document system to a more understandable and
simple system, thus rendering better working experience as well as efficient and
productive expertise in fund management of the Fund Committee.
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