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บทคดัย่อ 

การศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในครั�งนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) เพื�อ
ศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 3 แห่งคือ สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลไผ่ 
อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ , สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  2) 
เพื�อศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลไผ่ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  3) เพื�อ
ศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
และ 4) เพื�อศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ วิธีการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร (1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ จ�านวน 100 คน (2) สถาบัน
การเงินชุมชนบ้านวังไทร จ�านวน 100 คน และ (3) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก จ�านวน 100 คน
โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยร้อยละ (Percentage), ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี�ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื�อ
ทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา คือ T-TEST ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที�มีผลต่อความส�าเรจ็ของสถาบันการเงินชุมชน (1) สถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านไผ่ มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที�สุด โดยปัจจัยด้านกรรมการ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด (2) 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยปัจจัยด้านกรรมการ มี
ค่าเฉลี�ยสูงสุด และ (3) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดย
ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี�ยสงูสดุ  

สรุปผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านกรรมการ ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน 
ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
แตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ บ้านวังไทร บ้านถนนหักแตกต่างกัน 
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1.บทน�า 
 สถาบันการเงินชุมชนมีบทบาทและมีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพราะช่วยให้
ชาวบ้านที�ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื�อน�าไปประกอบอาชีพหรือแก้ไขปัญหาในการด�ารงชีพ
ได้ง่ายขึ� นแต่เนื�องจากเงินทุนเป็นปัจจัยส�าคัญทางเศรษฐกิจที�มีอยู่จ�ากัด สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรร
เงินทุนเหล่านั�นให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยธุรกิจและประชาชน โดยหน้าที�ส�าคัญของสถาบัน
การเงิน คือ (1) เป็นตัวกลางระหว่างผู้ฝากเงินกับผู้ กู้เงิน (2) เป็นผู้รับภาระความเสี�ยงแทน เนื�องจาก
สถาบันการเงินจะน�าเงินของผู้ฝากไปปล่อยสินเชื�อแก่ผู้กู้ (เพื�อหวังก�าไร) ดังนั�นสถาบันการเงินจึงต้อง
รับภาระความเสี�ยงแทนผู้ฝากเงิน และ (3) สร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยสถาบันการเงินเป็นผู้ค��า
ประกันการออกเช็ค ตั�วสัญญาใช้เงิน บัตรเครดิต ฯลฯ ให้กับลูกค้า เพื� อให้ตราสารดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับและมีความน่าเชื�อถือ ท�าให้การซื�อขายสินค้าต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื�อกับผู้ขายเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 
 สถาบันการเงินชุมชนบ ้านไผ่  ต�าบลไผ่ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั�งตามระเบียบ
ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจาก
รัฐบาลเมื�อวันที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544 จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ�งล้านบาทถ้วน) มีสมาชิกรวม 
147 ราย คณะกรรมการ 15 คน มีนายประหยัด พุดจีบ เป็นประธานคณะกรรมการเป็นสถาบันการเงินที�
ได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับดังนี�(1) ได้รับการประเมินจัดระดับมาตรฐานกองทุน โดยได้ระดับ AAA 
ของอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (2) ได้รับการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โล่รางวัลสิงห์ทอง 
จากกรมพัฒนาชุมชนฯ ปี 2546 จากผลการด�าเนินงานที�ผ่านมา โดยท�าหน้าที�เปิดรับฝาก-ถอนเงินเหมือน
ธนาคาร ตามแผนการระดมทุนให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก สถาบนัการเงินชุมชนบา้นวงัไทร 
ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อตั�งเมื�อวันที� 20 เมษายน 2544 ใช้ชื�อกลุ่มว่า “กลุ่ม
เกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทร” เป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั�งอยู่ในพื� นที� ม.3 ต.เขาโร คณะกรรมการ 13 
คน มี ส.ต.ท.อาคม สมนึก เป็นประธานคณะกรรมการ โดยก�าหนดเปิดท�าการทุกวันที� 10 ของทุกๆ เดือน
เปิดท�าการครั�งแรกเมื�อ 10 พฤษภาคม 2544 ที�ศาลาพัฒนาชนบทข้างคลองท่าหลวง (ปัจจุบันคือโรงท �า
ปุ๋ยหมักของหมู่บ้าน)ต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงิน และได้รับการจดทะเบียนเมื�อวันที� 23 มกราคม 
2550 ทะเบียนเลขที� 0101 กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทรจึงรวม กทบ. ยกฐานะเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านวังไทร เป็นสถาบันการเงินที�ได้รับรางวัลดังนี� (1) รางวัลชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2551 (2) ได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านเกรด AAA ของอ�าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 สถาบนัการเงินชุมชนบา้นถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั�งตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากรัฐบาลเมื�อวันที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544จ�านวน 1,000,000 บาท (หนึ�ง
ล้านบาทถ้วน)มีสมาชิกรวม 2,483รายคณะกรรมการ 13คน มีนางส�ารวย โล่นารายณ์ เป็นประธาน
คณะกรรมการโดยเปิดท�าการในวันจันทร์– เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันพระ สถาบันการเงินชุมชนบ้าน
ถนนหัก เป็นสถาบันการเงินที�ได้รับรางวัลดังนี� (1) รางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการบริหาร
จัดการดีเด่น ประจ�าปี 2546 และ 2547 (2) ได้รับการประเมินจัดระดับกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับ AAA 
อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท�าหน้าที�เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื� อสร้างศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ�นเพื�อการพึ�งพา
ตนเองอย่างยั�งยืน 
 จากที�กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถาบันการเงินชุมชนที�จะประสบความส�าเรจ็ได้นั�น มีปัจจัยที�
ส�าคัญหลายประการด้วยกันในฐานะผู้วิจัยเป็นนักศึกษา สาขาการจัดการการเงิน จึงมีความสนใจที�จะศึกษา
เปรียบเทียบความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลไผ่ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบัน
การเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้าน
ถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ�งสถาบันการเงินชุมชนทั�ง 3 แห่งนี�  เป็นสถาบัน
การเงินชุมชนดีเด่น โดยได้รับการจัดระดับมาตรฐานกองทุนจากส�านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอยู่ในระดับ AAA และยังเป็นสถาบันการเงินชุมชนที�ประสบความส�าเรจ็ เพื�อที�จะน�าข้อมูล
ที�ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน เพื�อตอบสนองความ
ต้องการแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม และน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปัจจัยที�
ส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนมากขึ�น ซึ�งจะเกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการเงิน
ชุมชนในการด�าเนินงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน  เพื�อเป็นฐานรากในการ
พัฒนาประเทศให้มั�นคงและยั�งยืนต่อไป 
 

2.วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
 1.เพื�อศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน  3 แห่งคือสถาบันการเงินชุมชน
บ้านไผ่ ต�าบลไผ่ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย ์
 2.เพื�อศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลไผ่ อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
 3.เพื� อศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 4.เพื�อศึกษาการด�าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

3.สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน 
 2.ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน 
 3.ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน 
 4.ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน 
 5.ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน 
 
 

97



4 

 

 

4.ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
1. เพื�อที�จะน�าข้อมูลที�ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของ

สถาบันการเงินชุมชนให้สอดคล้องกับผลของการวิจัย เพื�อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม 

2. ต้องการให้สถาบันการเงินชุมชนอื�น ๆ ที�มีขนาดเล็กกว่าและยังไม่ประสบความส�าเร็จในทุก ๆ 
ด้าน ได้เรียนรู้ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี�  เพื�อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือปรับเปลี�ยนวิธีการท�างาน 
เพื�อก้าวไปสู่สถาบันการเงินชุมชนที�ได้รับความประสบความส�าเรจ็ 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนเพื�อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริงของส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

5.ประชากร และตวัอย่าง 
 ในการศึกษาวิจัยครั�งนี� ได้เลือกสถาบันการเงินชุมชนที�ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี คือสถาบัน

การเงินชุมชนบ้านไผ่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก โดยทั�ง 3 
แห่ง ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสถาบันการเงินชุมชนอยู่ระดับ AAA มาท�าการศึกษา เพื�อให้ทราบตัว
แปรที�ส�าคัญที�ท �าให้สถาบันการเงินชุมชนประสบความส�าเรจ็ 

 

6.เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี� เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close end) โดยแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ  
ส่วนที� 1ปัจจัยที�มีผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก, ปัจจัยด้าน

กรรมการ, ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน, ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบ
สารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการจัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั�น (Interval Scale) 
มีข้อค�าถามจ�านวน 25 ข้อ 

ส่วนที�  �แบบสอบถามด้านความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน มีทั�งหมด � ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถในการพึ�งพาตนเองได้, ความหลากหลายของบริการทางการเงิน, ความพึงพอใจของสมาชิก
และผู้ใช้บริการ และการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนจัดเป็นการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั�น (Interval Scale) มีข้อค�าถามจ�านวน � ข้อ 
 

7. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างเป็น (�) สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ จ�านวน ��� 

คน (�) สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร จ�านวน ��� คน และ (�) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก 
จ�านวน ��� คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) แล้วจึงน�าแบบสอบถาม
ที�ได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�าตอบในแบบสอบถาม และน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไป
ล�าดับถัดไป 
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8.วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ข้อมูลที�รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยการใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยร้อยละ (Percentage), ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และค่าเฉลี�ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื�อทดสอบ
สมมติฐานทางการศึกษา คือT-TEST ที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ0.05  
 

9.ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี�  

 ส่วนที� 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยที�มีผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนมีทั�งหมด � ด้าน 

ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก , ปัจจัยด้านกรรมการ, ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน, ปัจจัยด้านทรัพยากร/
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 ส่วนที� 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน มีทั�งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 
ความสามารถในการพึ�งพาตนเองได้, ความหลากหลายของบริการทางการเงิน, ความพึงพอใจของสมาชิก
และผู้ใช้บริการ และการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกบัการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 
 

10.สรุปผลการศึกษา 
10.1 ปัจจัยที�มีผลต่อความส�าเร็จของสถาบนัการเงินชุมชนจ�าแนกรายดา้น พบว่า 

 สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่โดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 4.600 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านกรรมการมีค่าเฉลี�ยสูงสุดค่าเฉลี�ย
เท่ากับ4.692 
 สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี�ยเท่ากับ4.132 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านกรรมการ มีค่าเฉลี�ยสูงสุดค่าเฉลี�ยเท่ากบั
4.382 
 สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ค่าเฉลี�ยเท่ากับ4.111 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุ
อุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี�ยสงูสุดค่าเฉลี�ยเทา่กับ4.442 
10.2 ปัจจัยความส�าเร็จของสถาบนัการเงินชุมชนจ�าแนกรายดา้น พบว่า 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่โดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากับ4.483 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย
เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีค่าเฉลี�ยสงูสดุค่าเฉลี�ยเทา่กบั4.700 

สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั4.205 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านความสามารถในการพึ�งพาตนเองได้ 
มีค่าเฉลี�ยสงูสดุค่าเฉลี�ยเทา่กบั4.320 
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สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที�สดุ ค่าเฉลี�ยเทา่กบั4.463 และเมื�อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านความหลากหลายของบริการทาง
การเงิน มีค่าเฉลี�ยสงูสดุค่าเฉลี�ยเทา่กบั4.530 

 

11. อภิปรายผลการศึกษา 
 สมมติฐานที� 1ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่าง
กันผลการศึกษา พบว่า 
 1. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่าง
กนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร
แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 3. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก
แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
ซึ�งความแตกต่างของปัจจัยด้านสมาชิกกับความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั�ง 3 แห่งกันนี�  
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิก (�) สมาชิกมีความซื�อสัตย์ (�) สมาชิกมีวินัยในการเกบ็ออม
เงิน (�) สมาชิกมีความรับผิดชอบ (คืนเงินตามก�าหนดเวลา) และ (�) สมาชิกมีความรู้  ความเข้าใจ
เกี�ยวกบัสถาบันการเงินชุมชน 
 สมมติฐานที� 2ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงิน

แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า 
 1. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่
แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร
แตกต่างกันที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 3. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก
แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 ซึ�งความแตกต่างของปัจจัยด้านกรรมการกับความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั�ง 3 แห่ง
กันนี�  ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถ (�) คณะกรรมการมีความซื�อสัตย์และ
โปร่งใส (�) คณะกรรมการมีความสามัคคีและเสียสละ (�) คณะกรรมการมีความมุ่งมั�นและทุ่มเทในการ
ท�างาน และ (�) คณะกรรมการมีภาวะผู้น�าและท�างานร่วมกันเป็นทีมได้ 
 สมมติฐานที� 3ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบัน

การเงินแตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า 
 1. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
บ้านไผ่แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
บ้านวังไทรแตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
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 3. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
บ้านถนนหักแตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 ซึ�งความแตกต่างของปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนกับความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 
ทั�ง 3 แห่งกันนี�  ประกอบด้วย (1) มีส่วนราชการอื�น ๆเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน (�) มีเจ้าหน้าที�ของ
รัฐให้ค�าแนะน�าและให้ข้อมูล (�) มีธนาคารต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน (�) มีเจ้าหน้าที�ของ
ธนาคารเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน และ (�) มีหน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม 
และให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาในการด�าเนินงานและแก้ไขปั 
 สมมติฐานที� 4 ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผล
ต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า 
 1. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความส�าเรจ็ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่ อ
ความส�าเรจ็ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 3. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อ
ความส�าเรจ็ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักแตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 
 ซึ�งความแตกต่างของปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศกับ
ความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั�ง 3 แห่งกันนี�  ประกอบด้วย (1)มีเงินจัดสรรจากรัฐบาล, เงินกู้ยืม
จากธนาคาร, เงินรับฝากของสมาชิก และเงินค่าหุ้นของสมาชิก (�) สถานที�มีความสะดวกในการมาใช้
บริการ (�) วันและเวลาที�จัดให้บริการมีความเหมาะสม (�)วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน และ (�) มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการให้บริการทางการเงินที�
ทันสมัย 

สมมติฐานที� 5ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จ ของสถาบัน
การเงินแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า  

1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้าน
ไผ่แตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้าน
วังไทรแตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้าน
ถนนหักแตกต่างกนัที�ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 0.05 

ซึ�งความแตกต่างของปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั�ง 
3 แห่งกันนี�  ประกอบด้วย (1) การจัดแบ่งหน้าที�และความรับผิดชอบในการปฏบัิติงานมีความเหมาะสม
และเป็นระบบ (2) มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกในวาระส�าคัญ  (3) มีการ
จัดท�างบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบก�าไรขาดทุนได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (4) ประธานคณะกรรมการได้รับ
การยอมรับจากคณะกรรมการและสมาชิก และ (5) มีการสร้างระบบงานป้องกันการผิดนัดช�าระหนี� ของ
สมาชิก 
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12. ขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาเรื� องการศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ต�าบลไผ่ 

อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ , สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต�าบลเขาโร อ�าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ต�าบลถนนหัก อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใน
ครั�งนี�  ท�าให้ได้ทราบตัวแปรส�าคัญที�ส่งผลต่อความส�าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนคือ ปัจจัยด้านสมาชิก 
ปัจจัยด้านกรรมการ ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบ
สารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี� ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที�เกี�ยวข้องต่อไปนี�  

1. หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ควรมีการก�าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื�อรองรับการขยายตัวของสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต 

2. สถาบันการเงินชุมชน ควรน�าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ด�าเนินงานของสถาบัน เพื�อความมั�นคงและยั�งยืนในระยะยาว 

3. สถาบันการเงินชุมชนแต่ละแห่ง ควรจัดให้มีการแข่งขันการมีวินัยในการออม การมีวินัยในการ
ช�าระหนี�  เพื�อให้สมาชิกมีความตื�นตัวในการออมและการช�าหนี�มากขึ�น โดยอาจให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเช่น 
เพิ�มอัตราดอกเบี� ยเงินฝากให้แก่ผู้ที�มีวินัยในการออมสม��าเสมอ หรือ ลดอัตราดอกเบี� ยเงินกู้ให้แก่ผู้ที�มี
วินัยในการช�าระหนี�ตรงเวลา 
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