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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ตามกรอบแนวคิดวงจรคุณภาพ (PDCA) 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในศึกษาคือ  ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 20 คน    
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

  ผลการศึกษาพบว่าสภาพการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรสีุข  อ าเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1)  กลุ่มมีการวางแผนก าหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน และโครงการของกลุ่มอย่างชัดเจนและ
สามารถด าเนินการได้จริง  2) กลุ่มมีการก าหนดโครงสรา้งบทบาท หน้าที่ของกลุ่ม และหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกไว้อย่าง
ชัดเจน  3)  กลุ่มมีการประเมินผลการด าเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี อย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 4)  กลุ่มมีการประชุมรับฟังปัญหา เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างถูกต้อง แนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลติบ้านหนองกวาง        ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คือ 1) ด้านการ
วางแผน การก าหนดแผนการด าเนินงานควรให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 2) ด้านการด าเนินงาน ควรมีการจดัหา
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มาใช้ในการด าเนินงาน จัดให้มีการศึกษาดูงานส าหรับกลุม่ออมทรัพย์ที่ประสบผลส าเรจ็และส่งเสริมใหม้ี
การสร้างเครือข่ายระหว่างกัน 3) ด้านการติดตามประเมินผล จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ รับผดิชอบในการติดตามและ
ประเมินการท างานของคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง   4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรมีการส่งเสริมอาชีพภายในกลุ่มสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกมีรายได้และเงินทุนหมุนเวยีน 
 
ค าส าคัญ: กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  การด าเนินงาน การพัฒนา 
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                                                 Abstract 
 This independent research aimed to study work performence and guidelines for improving the work 
performance of the saving groups to production in Nong Kwang village, Sri Suk Sub-district, Kueng Nai district, 
Ubon Ratchathani province. The target group in this study was 20 people from the president, the committtee, 
and other members of the saving group. The instrument used to collect the data was the interview forms. The 
data were analyzed by using the descriptive analysis. 
 The results showed that the work performance of the savings group for production at Nong Kwang 
village, Sri Suk sub-district, Kueng Nai district, Ubon Ratchathani Province used the PDCA process. The process 
was that 1) the group planned to regulate the objectives, policies, plans and sub-group project clearly and all 
those things can be performed, 2) the group regulated the role structures for the group and the committee 
obviously, 3) the group can be evaluated  the work performance, the annual performance report correctly, 
clearly, and checkablely, and 4) The group had meetings to discuss about the problems in order to solve the 
problems for the members correctly. 
 Guidelines for developing the management of the saving group for production at Nong Kwang village, 
Sri Suk sub-district, Kueng Nai district, Ubon Ratchathani province based on the PDCA principles were that 1) 
planning (plan) to regulate the working plan related to the needs of the group’s members, 2) implementation 
(D0) that should be provided with modern equipment used in operations, visit other successful saving groups, 
and promote to create the network with them, 3)  monitoring and evaluating (Check) that should be done by 
government officials to response for monitoring and evaluating the committee work performance continuously 
and 4) improvement and resolution (Act) that should be promoted to provide jobs for the group members; 
therefore, the group members earned income and had money for the current investment. 
 
Keywords: Operational Savings, Implementation, Developments 
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บทน า 
กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดตั้ งกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิต  ตั้ งแต่ปี  2517   โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้เริ่มทดลอง ด าเนินการครั้งแรก 2 แห่ง คือที่  ต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และที่ต าบลละงู จังหวัดสตูล กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของ
สหกรณ์การเกษตรเครติดยูเนี่ยน และสินเชื่อการเกษตร โดยใช้"
เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน" ท าให้คนมีคุณธรรม มีการ
ช่วย เหลื อ  เกื้ อกู ล เอื้ ออาทร แบ่ งปั นซึ่ งกั น และกั น  เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้การท างานร่วมกัน มีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่เคารพในกฏกติกาการท างานร่วมกัน  
เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของตนเองเพื่อจัดสรร
ผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกท าให้ชุมชนมี
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง  ลดการพึ่งพิง
แหล่งทุนจากภายนอกชุมชน ให้ชุมชนสร้างระเบียบวินัยในการใช้
เงินเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ านวน 8 กลุ่ม โดยกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิตบ้านหนองกวาง ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านเริ่มต้น พ.ศ. 2539 จ านวน สมาชิกแรกเข้า 
39 คน มี เงินออมจากสมาชิกปีแรกเป็น เงิน  4,570 บาท 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน
เกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบและสถาบันการเงินอื่น โดยชุมชน
ต้องแบกรับเง่ือนไขในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก จึงไม่สามารถปลด
เปลื้องภาระหนี้สินให้หมดไปได้ จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านหนองกวางขึ้น โดยประกอบกิจกรรมระดมทุน
เพื่อประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนใน
หมู่บ้าน สร้างแหล่งเงินทุนในชุมชน มีวิธีการด าเนินการคือรับเงิน
ออมจากสมาชิกตามระเบียบที่กลุ่มก าหนดขึ้นและให้สมาชิกกู้ใน
อัตราดอกเบี้ยต่ า ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนอง
กวางมี สมาชิก  209 คน  เงินหมุ น เวียนในกลุ่ มประมาณ 
2,445,360 บาท สมาชิกได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล การ
กู้ยืมเงินดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ปัญหาที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ 

กลุ่มไม่ได้รับความเช่ือถือจากคนในชุมชน รองลงมาไม่มีกลุ่ม
ต้นแบบที่ดีที่เป็นตัวอย่างให้กลุ่ม ปัญหาการปล่อยเงินกู้ 
ปัญหาการเก็บเงินสัจจะไม่ตรงเวลาที่ก าหนด สมาชิกขาด
การประชุม ปัญหาการส่งเงินกู้ของสมาชิก สุดท้ายคือปัญหา
ด้านความปลอดภัยการฝาก - ถอนเงินจ านวนมากเป็นต้น  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะรับราชการ
ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดส่วนส านักงานปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี              
มีบทบาทด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตมาตลอดจนถึงปัจจุบันท าให้มองเห็นสภาพแวดล้อม
ที่ เปลี่ยนไปทั้ งด้ านสังคม  เศรษฐกิจและวิถี ชีวิตในยุ ค
โลกาภิวัฒน์และในฐานะที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนจึงมีความสนใจศึกษาการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข   
อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมปัญหาอุปสรรค
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกระบวนการ
วงจรคุณภาพ (PDCA)  เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข  อ าเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

 2. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข  อ าเภอ

เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ สมาชิก

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง จ านวน 20 คน 

ประกอบไปด้วย ประธานกลุ่ม จ านวน 1 คนรองประธานกลุ่ม 

จ านวน 1 คน เลขานุการกลุ่มฯจ านวน 1 คน  เหรัญญิกกลุ่ม 

จ านวน 1 คน และสมาชิกกลุ่มจ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษาคือแบบสัมภาษณ์  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยใช้

กรอบแนวคิดตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)   

ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตการวิจัย  กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งน้ี 

ได้แก่ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง อ าเภอ

เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 20 คน 

 ขอบเขตเนื้อหา  ศึกษาการด าเนินงานและแนวทางการ

พัฒนาการด าเนินงานกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง 

ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  ใน  4 ด้าน  

  1.  ด้านการวางแผน 

  2.  ด้านการด าเนินงาน 

  3.  ด้านการติดตามประเมินผล 

  4.  ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาประกอบด้วย การวางแผน การน าแผน

ไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลและการแก้ไขปัญหาการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม  ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย ไ ด้ ดั ง นี้ 
1. แนวทางการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้าน
หนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี   

1.1 ด้านการวางแผน (Plan) พบว่า กลุ่มได้มีการวาง
แผนการก าห นดวัตถุ ป ระสงค์  แผน งาน  กิ จก รรม  โดย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มซึ่งได้ร่วมกันประชุมกลุ่มและวาง
แผนการด าเนินงาน รวมทั้งกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและตามความ
ต้ อ งก ารของสมา ชิก  โด ยการวางแผนมี ก ารจั ดป ระ ชุม
คณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เมื่อประชุมแล้วเสร็จน ามติที่

ประชุมเป็นแผนในการปฏิบัติงานมีการประชุมกลุ่มเพื่อ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน กิจกรรมและก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม โดยให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และความต้องการของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ชุติมา นวมทอง (2553: บทคัดย่อ)ที่ศึกษาและพบว่าในการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์คณะกรรมการมีการก าหนด
แผนและขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกลุ่ม การก าหนดกฏ
ระเบียบและนโยบายที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน
สมาชิกมีบทบาทในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เป็น
อย่างมากโดยคณะกรรมการมีการสอบถามความเห็นและ
ความต้องการของสมาชิกเพื่อน าไปท าแผนด าเนินงานให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของสมาชิกสมาชิก
และสอดคล้องกับผลการศึกษา ศิริวัฒน เก็งธรรม (2540: 
บทคัดย่อ )  ที่ศึกษาและพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานคือการขาดความรู้ความเข้าใจในอุดมการณและ
การท างานของคณะกรรมการการคือไม่มีแผนการด าเนินการ
อย่างชัดเจน  

1.2 ด้านการด าเนินงาน (Do) พบว่ากลุ่มมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ ดังน้ี 

  1 ) ประธานท าหน้ าที่ ดู แลการท างานของ
คณะกรรมการทั้งหมดให้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นไปตามแผน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเช่นพัฒนากรอ าเภอองค์การบริการส่วนต าบล           
   2) รองประธานท าหน้าที่ช่วยประธานดูแลการ
ท างานของคณะกรรมการและเรื่องต่าง ๆ ตามที่ประธานได้
มอบหมายให้ท า 

   3) เลขานุการกลุ่ม  ท าหน้าที่จดบันทึกการ
ประชุม  ช่วยประธานติดตามงาน ติดต่อบุคคลต่าง ๆ ให้กับ
ประธานและดูแลงานเอกสารต่างๆ   

  4) เหรัญญิก ท าหน้าที่  ดูแลในเรื่องการเงิน
ทั้งหมดเก็บเงินออมจากสมาชิกและเก็บเงินกู้ที่สมาชิกน ามา
ส่งใช้จัดท าบัญชีเงินออมสมาชิกและบัญชีเงินกู้ยืมของ
สมาชิกซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา ชุติมา นวมทอง (2553: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาและพบว่าการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อการผลิตต าบลบ้ านสระ อ าเภอสามชุก  จั งหวัด
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สุพรรณบุรี มีโครงสร้างการบริหารกลุ่มออมทรัพย์อย่างชัดเจน มี
การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของประธานและรองประธานกลุ่มออมทรัพย์ สามารถ
ท างานได้ตามบทบาทหน้าที่มีระเบียบข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
อักษร 

 1.3 ด้านการติดตามประเมินผล (Check) พบว่า กลุ่มมี
การด าเนินการจัดท าบัญชี การจัดท าแผนการส่งใช้เงินคืน  และ
ข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้  มีการสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ปิด
ประกาศไว้ที่ท าการกลุ่มและศาลากลางบ้าน เพื่อประกาศเผยแพร่
ให้สมาชิกและประชาชนทราบในทุกสิ้นปี   ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษา ลินทร์ดารา ขยัน (2548: บทคัดย่อ)  ทีศ่ึกษาและพบว่า 
คณะกรรมการสามารถที่จะออกกฎระเบียบข้อบังคับตางๆ ของ
กองทุน มีการพิจารณาการให้กู้ ยืม เงิน และมีการติดตาม
ตรวจสอบการช าระเงินคืนของสมาชิก ดานการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกพบว่า    สมาชิกมีความรูความเข้าใจในระเบียบขอบังคับ
ของกองทุน มีการน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้    มีการ
ช าระเงินคืนตามก าหนดเวลาและมีการใช้สิทธิตรวจสอบการ
ท างานของคณะกรรมการ 

 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข(Act)  พบว่าคณะกรรมการ
จะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิก  รับฟังปัญหาของ
สมาชิก ทั้งยังสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก  ทั้งด้านการส่งเงิน
ออม การส่งใช้เงินกู้รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ      ที่ปรากฏภายในกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกใน
การด าเนินงานของกลุ่ม และแก้ปัญหาการค้างช าระเงินกู้และเงิน
ออมของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา พิพัฒน์ สุดใจ
ประภารัตน์ (2542: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาและพบว่าประสิทธิผลใน
การท างาน คือการจัดให้มีการประชุมสม่ าเสมอ การมีโอกาส
แสดงความเห็นในที่ประชุม อย่างเต็มที่ความสามารถในการ
แก้ไขปญหาร่วมกันและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องในจังหวัด
อุบลราชธานี   
 2 .1  ด้ านการวางแผน  (Plan) ค วรมี ก ารพัฒ น า
คณะกรรมการในรูปแบบการฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตที่ประสบผลส าเร็จ  และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การให้ค าปรึกษาและการด า เนินการจัดท าแผน การ
ด าเนินงานของกลุ่ม การเสนอแนวทางเช่นนี้  เนื่องจากการ
วางแผนจะท าให้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันและ
สามารถวางแผนการด าเนินงานการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตได้ตรงตามความต้องการและแก้ปัญหา
น้อยที่สุด 

2.2 ด้ านการด า เนินงาน  (Do) ควรมีการน า
เครื่องมือท่ีทันสมัยมารองรับการท างานและก าหนดต าแหน่ง
หน้ าที่ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อค วาม โปร่ งใส ในการด า เนิ น งา น
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกิจการส่งเสริมกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้งในด้านการฝึกอาชีพ  การหาแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนและก ากับดูแลการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม 
อย่างคุ้มค่าและเกิดผลก าไร การมี เครื่องมือที่ทันสมัย
ก่อให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วในการท างาน  

2.3 ด้านการติดตามประเมินผล(Check) ควรมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบบัญชี 
มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ การ
รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม  เพื่อให้สมาชิกทราบ
อย่างโปร่งใสและเปิดเผย  ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐ รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการท างาน
ของคณะกรรมการ  

2.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) ควรมีการน า
ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการมา
ประชุมหารือและแจ้งให้สมาชิกทราบ ทุก 6 เดือน เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพบว่า การด าเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข  อ าเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี  จะต้องมีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบันและความต้องการของสมาชิกกลุ่มและวิธีการ
ด าเนินงานของกลุ่มมีการก าหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่
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ของกลุ่มคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกไว้อย่างชัดเจน รวมถึงกฏ
ระเบียบข้อบังคับที่ ร่วมกันเสนอและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
สมาชิกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ      ติดตาม
ประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามา
มีบทบาทในการ แนะน าติดตามประเมินผลการด าเนินการของ
กลุ่ม ในการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมีแบบแผน   
คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิก  รับฟัง
ปัญหาของสมาชิก ทั้งยังสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก  ทั้งด้าน
การส่งเงินออม การส่งใช้เงินกู้รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏ
ภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตบ้านหนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องในจังหวัด

อุบลราชธานี  ควรมีการพัฒนาคณะกรรมการในรูปแบบการ

ฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบ

ผลส าเร็จ   เพื่อศึกษาการก าหนดแผนการด าเนินงาน และการน า

เครื่องมือที่ทันสมัยมารองรับการท างานและก าหนดต าแหน่ง

หน้าที่เพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงานประสานงานกับ

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกิจการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท้ัง

ในด้านการฝึกอาชีพ การหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนและก ากับดูแล

การใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม อย่างคุ้มค่าและเกิดผลก าไร ด้าน

การติดตามประเมินผล   ควรแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลเพื่อตรวจสอบบัญชี มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เพื่อ

ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ การรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม  

เพื่อให้สมาชิกทราบอย่างโปร่งใสและเปิดเผย ควรมีการน าข้อมูล

จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการมาประชุมหารือ

และแจ้งให้สมาชิกทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุง

แก้ไข การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลวิจัยไปใช้  
     1.1 หน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ควรให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ เงินทุน และ

สนับสนุนด้านการตลาดพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

     1.2 ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต โดยติดต่อบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านการ
บริหารงานให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการ
พัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม 

     1.3 ควรจัดให้มีการน าเครื่องมือที่ทันสมัยมา
ใช้ในการด าเนินงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป                   
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการ 

ด าเนินงานกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เป็นต้นแบบ 
     2.2 ควรมีการศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ

ผลิตอื่นที่ได้น ากระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ไปใช้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม 

 
กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา ซึ่งกรุณาสละเวลาให้
ค าแนะน าทุกขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัย ท าการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้รายงานการศึกษา
อิสระนี้มีความสมบรูณ์ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอขอบคุณ 
คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
หนองกวาง ต าบลศรีสุข อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระครั้งนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชุติมา   นวมทอง. แบบอย่างในการด าเนินงานกลุ่มออม
 ทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบ้านสระอ าเภอสามชุก 
 จังหวัดสุพรรณบุรี. ร าย งาน ก ารศึ ก ษ าอิ ส ร ะ     
            ป ริ ญ ญ า รั ฐ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. 
พิพัฒน์    สุดใจประภารัตน์. ประสิทธิผลในการท างาน 
 ของคณะกรรมการบริหารโครงการ    
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            พัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน:ศึกษาเฉพาะ    
            กรณีสถานีต ารวจ  ในสังกัด กองบังคับต ารวจ  
 น ค ร บ า ล 6 .  วิ ท ย า นิ พ น ธ์ สั ง ค ม ส ง เค ร า ะ ห์ 
 ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,    
            2542.  
ลิ นทรดารา ขยั น . ปั จจั ยที่ มี ผล ต่อการบ ริหารจั ดก าร    
            กองทุนหมู่บ้านของหมู่บ้ านขี้ เหล็กหลวง อ าเภอ    
            แม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบ 
           อิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต    
            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. 
ศิ ริ วั ฒ น์    เ ก็ ง ธ ร ร ม .  ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง ก ลุ่ ม 
  ออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานหัวฝาย ต าบลบาน    
             น า ด ง  อ า เภ อ แ ม เม า ะ  จั ง ห วั ด ล า ป า ง .            
             การค้ นคว้ าแบบ อิ ส ระ  รั ฐศาสต รมหาบัณ ฑิ ต            
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. 
 
 
 

 
  

 


