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การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาคุณลกัษณะของคณะกรรมการ การไดรั้บการสนบัสนุน
จากเจา้หน้าทีพฒันาชุมชน ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
จาํแนกตามคุณลกัษณะของคณะกรรมการและการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีพฒันาชุมชน 
ศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะของคณะกรรมการและการไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าทีพฒันา
ชุมชน ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต และปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางในการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตจงัหวดันครปฐม กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  
คน  เป็นประธาน  คน และเป็นกรรมการ  คน  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล คาํนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) และการถดถอยอย่างง่าย  (Multiple Regression Analysis)โดย
วธีิการนาํเขา้ (Enter) ผลการวจิยัพบวา่ 

คุณลกัษณะของคณะกรรมการในภาพรวม คณะกรรมการมีประสบการณ์ในการบริหาร
กลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตมากกว่า  ปีขึนไป ส่วนใหญ่ไดรั้บการฝึกอบรมศึกษาดูงานอยา่งน้อย
จาํนวน  ครัง มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต มีภาวะผูน้าํ การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ การได้รับการสนับสนุนจากเจา้หน้าทีพฒันาชุมชน และประสิทธิภาพการ
ดาํเนินงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยทีคุณลกัษณะของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ความรู้ความ
เขา้ใจเกียวกบักลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิต ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม การไดรั้บการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ และการได้รับการ
สนับสนุนจากเจา้หน้าทีพฒันาชุมชน ทีแตกต่างกนั มีผลทาํให้ประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพยเ์พือการผลิตจงัหวดันครปฐมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .  และ
พบว่ามี  ตวัแปร ทีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พือการผลิตจงัหวดั
นครปฐม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .  ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ ความรู้ความเขา้ใจของคณะกรรมการ ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม และการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หนา้ทีพฒันาชุมชน  
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือชือนกัศึกษา.................................................                                   ปีการศึกษา  
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 This research aims at studying the characteristics of committees, the support received from the 

community development officials and the comparison of operational efficiency categorized by the committees’ 

characteristics and the officials’ support. In addition, the characteristics of committees and the support received 

from the community development officials that influence the operational efficiency is examined and the 

obstacles and operational approaches of the savings for production groups in Nakhonpathom province are 

analyzed. The sampling of 319 respondents is specifically selected to constitute a number of 156 presidents and 

163 committees of the groups. The questionnaire is employed for data collection and then the data analysis is 

conducted by calculation of percentage, arithmetic average, standard deviation, t-test and the multiple 

regression analysis. The findings for study are shown as the following. 

 The characteristics of committees, in an overall picture, are that the committees’ experience in 

administrating the savings for production groups is over 4 years and most of committees attend the training and 

study visit at least once. The committees have leaderships and knowledge and understanding concerning the 

groups. As a whole, the participation of committees, the support received from the community development 

officials and the operational efficiency is in high rank. Additionally, the committees’ characteristics such as 

knowledge and understanding concerning the group, the experience in administrating the group, the training and 

study visit, the leaderships, the participation of committees and the support received from the community 

development officials substantially influence the operational efficiency resulting in the statistical difference at 

the level of 0.05. The findings also illustrate 5 variables that significantly affect the operational efficiency of the 

savings for production groups in Nakhonpathom province resulting in statistic at the level of 0.05. These 

variables are the characteristics of committees like leaderships, participation, knowledge and understanding, 

experience in administrating group and support received from the community development officials. 
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