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ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
: กรณีศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ1 

Success of the Community Financial Institutions and Management under  
Good Governance in Phra Samut Jedi District of Samut Prakarn Province 

 
  ฑิฆัมพร กลั่นแก้ว2 

 

Abstract: The objectives of this study were 1) to examine the success level of the community 
financial institutions 2) to examine the management system of the community financial 
institutions under good governance 3) to examine the correlation between the success level 
of the community financial institutions and the management system of the community 
financial institutions under good governance. The samples used in this study were 3 2 9 
members of the community financial institution. The instrument used to collect data was a 
questionnaire. Data were analyzed by the percentage statistics, the mean of descriptive 
standard deviation, and Pearson’s correlation coefficient with the statistical significance of 
0 . 0 5 . The results of the study found that 1 )  the community financial institutions had a high 
level of the management system under good governance; 2 )  all aspects of the community 
financial institutions success were at the high level; 3 )  the results of the hypothesis testing 
showed that the success of the community financial institutions; including source of 
community savings, community loans, financial discipline and financial consultation services, 
community welfare services, and the community’s economic and social learning center were 
correlated with the management system of the community financial institutions under good 
governance with statistical significance of .05 
Keywords: Community Financial Institutions, good governance 
 
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 2) เพ่ือ
ศึกษาระดับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนกับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 

                                                           
1 บทความนี้อ้างอิงจาก ฑิฆัมพร กลั่นแก้ว. 2560. ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนกบัการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

: กรณีศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. การศึกษาค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
2 นิสิตหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนจ านวน 329 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นจากสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 2 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหา
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า สถาบันการเงินชุมชนมีระดับ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ในระดับสูง สถาบันการเงินชุมชนมีความส าเร็จทุกด้านอยู่ใน
ระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ 
ด้านแหล่งออมเงินของชุมชน ด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชน ด้านเสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษา
ทางการเงินแก่ชุมชน ด้านเสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน และด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ: สถาบันการเงินชุมชน หลักธรรมาภิบาล 

 
บทน า 

 
 นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดย
รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2547) ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้มีแผนในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่มีความพร้อมพัฒนาไปสู่สถาบันการเงินชุมชน เพ่ือให้บริการทางการเงินที่หลากหลายขึ้นและเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน
ทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างยั่งยืน (ธันวาคม ทิพยจันทร์, 2549) 
 อย่างไรก็ตาม การยกระดับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน มักมีปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยกระดับเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้ เช่น ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ การทุจริตของคณะกรรมการ การมีหนี้ค้างช าระ
จ านวนมาก เป็นต้น ท าให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งประเทศ 79,587 แห่ง สามารถยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชนได้เพียง 2,560 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559) (พศิน ธัญญสัญชัย, 2559) ใน
ระดับจังหวัดสมุทรปราการมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมด 543 แห่ง สามารถยกระดับเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้เพียง 7 แห่ง (ข้อมูล ณ 20 สิงหาคม 2559) (ยุพารี ชุติเลิศสุวัฒน์, 2559)  โดยในอ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมด 42 กองทุน ในจ านวนนี้สามารถยกระดับเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนได้เพียง 3 แห่งเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559) (ปรีชา ธนกานนท์, 2559)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชน
ตามหลักธรรมาภิบาลกับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอ่ืนๆ ในการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา
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ความส าเร็จของสถาบนัการเงนิชุมชน 

 

- แหลง่ออมเงินของชมุชน 

- แหลง่เงินกู้ของชมุชน 

- เสริมสร้างสวสัดิการของชมุชน 

- เสริมสร้างวินยัทางการเงินและ 

ให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชมุชน 

- ศนูย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของชมุชน 

 

 

 

กรณีตัวอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่
สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน 2 แห่ง โดยใช้นามสมมติ คือ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน A และ
สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน B 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนการบริหารงานของ 
สถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 จากการตรวจเอกสารแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้น ามาก าหนดเปนนกรอ 
แนวคดิในการศกึษา ดงันี ้
 
                       ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานของสถาบนัการเงนิชุมชน
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

 
- หลกันิติธรรม 

- หลกัคณุธรรม 

- หลกัความโปร่งใส 

- หลกัความรั ผิดชอ  

- หลกัการมีสว่นร่วม 

- หลกัความคุ้มคา่ 
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วิธีการศึกษา 
 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน 2 แห่ง ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใช้นามสมมติ คือ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน A และสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน B 
จ านวน 1,860 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณโดยใช้สูตร Yamane (1967, อ้างถึงใน 
วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2556) ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 329 คน และท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) โดยสถาบันการเงิน
ชุมชนหมู่บ้าน A มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 137 คน และสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน B มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
192 คน จากนั้นจึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจนครบจ านวน 329 คน 
 

 เครื่องมือการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาอาชีพหลัก รายได้ต่อเดือนและแหล่งที่มาของรายได้หลัก  

ส่วนที่ 2 การบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบมาตรวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม 5 ข้อ หลักคุณธรรม 4 ข้อ หลักความโปร่งใส 5 ข้อ 
หลักการมีส่วนร่วม 4 ข้อ หลักความรับผิดชอบ 4 ข้อ และหลักความคุ้มค่า 3 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน เป็นแบบมาตรวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale) ประกอบด้วย ด้านแหล่งเก็บออมของชุมชน 3 ข้อ ด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชน 3 ข้อ ด้านเสริมสร้าง
สวัสดิการของชุมชน 4 ข้อ ด้านเสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 2 ข้อ และด
ด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 3 ข้อ 

 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความถูกต้องเพ่ือท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
หลังจากนั้นน าไปทดสอบกับสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้าน c ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
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สมุทรปราการ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะศึกษา จ านวน 30 คน จากนั้นน ามาหาค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาด (Cronbarch’s reliability coeffcient alpha) แบบสอบถามการ
บริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และแบบสอบถาม
ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77  
 

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
 
1. ศึกษาจากแนวคิด เอกสารข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและ

น ามาสร้างแบบสอบถาม 
2. น าแบบสอบถามที่ทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้วไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น

สมาชิกของสถาบันการเงินนั้นๆ ทั้งหมดจ านวน 329 ชุด โดยคณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนจะเป็นผู้
พาไปพบสมาชิก เมื่อได้แบบสอบถามตอบกลับคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และความส าเร็จ
ของสถาบันการเงินชุมชน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์การอธิบายดังนี้ 
 
 เกณฑ์การอธิบายระดับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 1.00 – 2.33   สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านต่างๆอยู่ในระดับต่ า 
 2.34 – 3.66   สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านต่างๆอยู่ในระดับ 
         ปานกลาง 
 3.67 – 5.00   สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในด้านต่างๆอยู่ในระดับสูง 
 
 เกณฑ์การอธิบายระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 
 
 1.00 – 2.33 สถาบันการเงินชุมชนมีความส าเร็จในด้านต่างๆอยู่ในระดับต่ า 
 2.34 – 3.66 สถาบันการเงินชุมชนมีความส าเร็จในด้านต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง 
 3.67 – 5.00 สถาบันการเงินชุมชนมีความส าเร็จในด้านต่างๆอยู่ในระดับสูง 
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 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลกับ
ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 
 เกณฑ์การพิจารณาความสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ดังนี้  
 
  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)                          ระดับของความสัมพันธ์ 

-0.90 ขึ้นไป, 0.90 ขึ้นไป     มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก 
-0.70 ถึง -0.89 , 0.70 ถึง 0.89    มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 
-0.30 ถึง -0.69 , 0.30 ถึง 0.69    มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
-0.01 ถึง -0.29 , 0.01 ถึง 0.29    มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
 0.00                ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 

ผลการศึกษา 
 

 แบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษา เป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ความส าเร็จของ
สถาบันการเงินชุมชน การบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล และผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.2) มีอายุมากที่สุดระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 23.1) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 38.9) รองลงมาจบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือน้อยกว่า (ร้อยละ 28.9) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 
26.7) รองลงมาไม่ได้ท างาน (ร้อยละ 23.7) ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 46.2) 
รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 41.6)  มีแหล่งรายได้มาจากเงินเดือน
หรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทน (ร้อยละ 75.7) รองลงมาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ท างานและมีรายได้มาจากการ
เลี้ยงดูจากลูกหรือครอบครัว (ร้อยละ 22.2) 
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ส่วนที่ 2 ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 
 

ตารางท่ี 1  จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 
รวมทุกด้าน ดังนี้ 

 
   (n = 329) 

ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน x̄  S.D ระดับความส าเร็จ 

1. แหล่งออมเงินของชุมชน 4.47 0.45 สูง 
2. แหล่งเงินกู้ของชุมชน 4.45 0.46 สูง 
3. เสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน 4.12 0.52 สูง 
4. เสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 4.43 0.48 สูง 
5. ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 4.37 0.48 สูง 

รวมทุกด้าน 4.35 0.31 สูง 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่า สถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มี

ความส าเร็จทุกด้านอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.35) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า สถาบันการเงินชุมชนมี

ความส าเร็จด้านแหล่งออมเงินของชุมชนอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.47) รองลงมา ได้แก่ ความส าเร็จด้าน

แหล่งเงินกู้ของชุมชน (x̄  = 4.45) และด้านที่มีความส าเร็จอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ ด้านเสริมสร้างสวัสดิการ

ของชุมชน  (x̄  = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน พบว่า 

ความส าเร็จด้านแหล่งออมเงินของชุมชนอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.47 ) โดยประเด็นการที่คนในชุมชน

น าเงินไปฝากท่ีสถาบันการเงินชุมชนเป็นประเด็นที่มีความส าเร็จอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.52 ) และประเด็น
ที่มีความส าเร็จอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ สถาบันการเงินชุมชนเป็นแหล่งออมเงินที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า

สถาบันการเงินอื่น ( x̄ = 4.43 ) 

ความส าเร็จด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชนอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.45 ) โดยประเด็นสถาบันการเงินชุมชน

ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นประเด็นที่มีความส าเร็จในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.57 ) และประเด็นที่มี
ความส าเร็จอยู่ในระดับต่ าที่สุด คือ สถาบันการเงินชุมชนก าหนดดอกเบี้ยเงินกู้น้อยกว่าสถาบันการเงินอ่ืน      

( x̄ = 4.33 ) 
ความส าเร็จด้านเสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชนอยู่ในระดับสูง        

( x̄ = 4.43 ) โดยประเด็นการจัดกิจกรรมที่ท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของการออมเงินเป็นประเด็นที่มี

ความส าเร็จอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.50 ) รองลงมา คือ เมื่อคนในชุมชนมีปัญหาทางการเงินจะไปปรึกษา

คณะกรรมการของสถาบันการเงินชุมชนแล้วได้รับการช่วยเหลือ ( x̄ = 4.37 )  
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ความส าเร็จด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.37 ) 
โดยประเด็นการมีสถาบันการเงินชุมชน ท าให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ดีขึ้น และการมีสถาบัน
การเงินชุมชนท าให้เกิดเครือข่ายของสมาชิก มีผลท าให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้นเป็นประเด็นที่มี

ความส าเร็จอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.41 ) รองลงมา คือ สถาบันการเงินชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

อาชีพได้เหมาะสมกับคนในชุมชน ( x̄ = 4.28 )  
 

ส่วนที่ 3 การบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นด้านการบริหารงานของ 
 สถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลรวมทุกด้าน ดังนี้  

 
   (n = 329) 

การบริงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

x̄  S.D ระดับการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. หลักนิติธรรม 4.28 0.44 สูง 
2. หลักคุณธรรม 4.44 0.40 สูง 
3. หลักความโปร่งใส 4.31 0.36 สูง 
4. หลักการมีส่วนร่วม 4.46 0.42 สูง 
5. หลักความรับผิดชอบ 4.33 0.37 สูง 
6. หลักความคุ้มค่า 4.27 0.42 สูง 

รวมทุกด้าน 4.35 0.26 สูง 
 

  
 จากตารางที ่2 พบว่า สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทุกด้านอยู่ในระดับสูง 

(x̄  = 4.35) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักการมีส่วน

ร่วมอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄  = 4.46) รองลงมา ได้แก่ การบริหารงานตามหลักคุณธรรม ( x̄  = 4.44) และ
สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลด้านหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับต่ าที่สุด  

(x̄  = 4.27)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า  

 ด้านหลักนิติธรรมมีการบริหารงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.28 ) โดยประเด็นสถาบันการเงินชุมชนมีการ
ก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการก าหนดกฎ ระเบียบของผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิก

อย่างเหมาะสม เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักนิติธรรมที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.32 ) ส าหรับการ
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ก าหนดกฎ ระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นธรรม เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักนิติธรรมที่

อยู่ในระดับต่ าที่สุด ( x̄ = 4.18 ) 

ด้านหลักคุณธรรมมีการบริหารงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.44 ) โดยประเด็นคณะกรรมการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักคุณธรรมที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.49 ) 
และประเด็นคณะกรรมการมีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นประเด็นใน

การบริหารงานด้านหลักคุณธรรมที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด ( x̄ = 4.40 ) 

ด้านหลักความโปร่งใสมีการบริหารงานว่าอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.31 ) โดยประเด็นคณะกรรมการมี
การจัดท าและชี้แจงงบการเงินให้สมาชิกทราบอย่างเป็นปัจจุบัน เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักความ

โปร่งใสที่อยู่ในระดับสูงที่สุด    ( x̄ = 4.45 ) และประเด็นคณะกรรมการด าเนินการตามบทลงโทษที่ก าหนดกับ
สมาชิกที่ท าผิดกฎ ระเบียบที่ตั้งไว้ เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักความโปร่งใสที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด    

( x̄ = 4.14 ) 

ด้านหลักการมีส่วนร่วมมีการบริหารงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.46 ) โดยประเด็นสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การถือหุ้นและการออมเงินอย่างสม่ าเสมอไว้กับสถาบันการเงินชุมชน เป็นประเด็นในการบริหารงานด้าน

หลักการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.53 ) และประเด็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ ระเบียบ
ของสถาบันการเงินชุมชน เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักการมีส่วนร่วมที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด          

(x̄ = 4.37) 

ด้านหลักความรับผิดชอบมีการบริหารงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.33 ) โดยประเด็นสถานที่ท าการ
สถาบันการเงินชุมชนเปิด – ปิดตามเวลาที่ก าหนด เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักความรับผิดชอบที่

อยู่ในระดับสูงที่สุด (x̄ = 4.44) และประเด็นคณะกรรมการมีการติดตาม เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ให้ตรงตาม
จ านวนและระยะเวลาที่ก าหนด เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักความรับผิดชอบที่อยู่ในระดับต่ าที่สุด    

( x̄ = 4.20 ) 

ด้านหลักความคุ้มค่ามีการบริหารงานอยู่ในระดับสูง ( x̄ = 4.27 ) โดยประเด็นคณะกรรมการมีการน า
ก าไรที่ได้จากการด าเนินงานไปท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับบุคลากรและสมาชิก เป็นประเด็นในการ

บริหารงานด้านหลักความคุ้มค่าที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x̄ = 4.43 ) และประเด็นสถาบันการเงินชุมชนมีการ
ให้บริการที่หลากหลายนอกจากฝาก ถอน กู้ เป็นประเด็นในการบริหารงานด้านหลักความคุ้มค่าที่อยู่ในระดับ

ต่ าที่สุด ( x̄ = 4.03 ) 
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 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่  3 ค่าความสมัพนัธ์ระหว่างความส าเรนจของสถา นัการเงินชุมชนด้านต่างๆ กั การ ริหารงาน

ของสถา นัการเงินชมุชนตามหลกัธรรมาภิ าล 
 

  (n = 329) 
ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน r Sig. 

ด้านแหล่งออมเงินของชุมชน .349 .000* 
ด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชน .334 .000* 
ด้านเสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน .252 .000* 
ด้านเสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน .301 .000* 
ด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน .325 .000* 

r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
* = อย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ ด้านแหล่ง
ออมเงินของชุมชน (r = 349, sig = .000) ด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชน (r = .334, sig = .000) ด้านเสริมสร้าง
วินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน (r = .301, sig = .000) และด้านศูนย์กลางการเรียนรู้
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน (r = .325, sig = .000) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
กับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ส่วนด้านเสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน  
(r = .252, sig = .000) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ากับการบริหารงานของสถาบันการเงิน
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
อภิปรายผลการศึกษา 

 
 1. ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
 
 ระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีระดับความส าเร็จด้านแหล่งออมเงินของชุมชนสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับสูง นอกจากนั้นผลตอบแทนของเงิน
ฝากยังมากกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ท าเลที่ตั้งของสถาบันการเงินชุมชนก็อยู่ในชุมชน ท าให้คนในชุมชนสะดวก
ในการเดินทางที่จะเข้ามาใช้บริการ จากเหตุผลดังกล่าวท าให้คนในชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจและสะดวก
ที่จะน าเงินไปฝากที่สถาบันการเงินชุมชน ส่วนระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนด้านเสริมสร้าง
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สวัสดิการของชุมชนอยู่ในระดับต่ าที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถาบันการเงินชุมชนมุ่งเน้นไปที่การให้บริการด้าน
การเงินเป็นหลัก จึงให้ความส าคัญในการเป็นแหล่งเงินออมและแหล่งเงินกู้มากกว่าการสร้างสวัสดิการให้กับ
คนในชุมชน ส่วนสวัสดิการของคนในชุมชนนั้น มีกองทุนที่ให้สวัสดิการกับคนในชุมชนโดยเฉพาะอยู่แล้ว โดย
การเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนไม่ได้มีข้อบังคับว่าห้ามเป็นสมาชิกของกองทุนอ่ืน  
 
 2. การบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 ระดับบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วมมีระดับสูงที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิก จึงเปิด
โอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในการวางแผน การด าเนินงานและการประเมินผลในทุกๆกิจกรรม ท าให้
สมาชิกรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือ
ความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน ส่วนหลักความคุ้มค่า ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของสถาบันการเงินชุมชนที่อยู่ในระดับต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับหลักการบริหารด้านอ่ืนๆ แต่เมื่อเทียบตาม
เกณฑ์พิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูง 
 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ กับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านแหล่งออมเงินของชุมชน ด้านแหล่งเงินกู้ของชุมชน ด้านเสริมสร้างสวัสดิการของชุมชน ด้าน
เสริมสร้างวินัยทางการเงินและให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน และด้านศูนย์กลางการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการบริหารงานของสถาบันการเงินชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล หมายความว่า ถ้าสถาบันการเงินชุมชนมีระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้นมาก
เท่าใด จะส่งผลต่อระดับความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในด้านต่างๆให้เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย ในทาง
กลับกัน หากสถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลต่ าเท่าใด จะส่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในด้านต่างๆให้มีระดับต่ าตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  การที่
สถาบันการเงินชุมชนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลสูง โดยแสดงออกให้เห็นผ่านการมีกฎระเบียบที่
เหมาะสมกับคนในชุมชน  ท าให้คนในชุมชนสามารถเข้ารับการบริการทางการเงินได้ ง่ายขึ้น การปฏิบัติงานที่
โปร่งใส ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเหตุดังกล่าวข้างต้นท าให้คนใน
ชุมชนเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจที่จะไปใช้บริการทางการเงินกับสถาบันการเงินชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 1. ควรสร้างสวสัดิการพืน้ฐานให้ครอ คลมุทกุด้านก ัสมาชิกทกุคนของสถา นัการเงินชมุชน โดย
 รูณาการการท างานร่วมกนัก ักองทนุสวสัดิการอ่ืนเพ่ือให้สมาชิกได้รั สวสัดิการอยา่งทัว่ถึงมากขึน้  
 2. ควรมีการให้ ริการทางการเงินท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น การรั ช าระค่า ริการต่างๆ การ
ประกนัความเส่ียง เปนนต้น และควรมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกวา่ต้องการการ ริการทางการเงิน
ในด้านใดเพิ่มเตมิ ้างหรือไม ่ 

3. ควรมีการประเมินการ ริหารงานตามหลักธรรมาภิ าลโดยสมาชิก  ุคคลภายนอกหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจมีการให้รางวลัสถา นัการเงินชมุชน
ท่ีมีการ ริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิ าล และควรมีการคืนรางวัลหากไม่สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินในครัง้ตอ่ไป  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 
 1. ควรมีการศกึษาถึงตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนๆท่ีคาดวา่จะสมัพนัธ์ก ัความส าเรนจของสถา นัการเงิน
ชมุชน  อาทิ การสน ัสนุนจาก คุคลหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ภาวะผู้น าของประธานสถา นัการเงินชุมชน 
ความรู้ ความเข้าใจของสมาชิกสถา นัการเงินชมุชน เปนนต้น ซึง่จะชว่ยให้การวิจยัมีความสม รูณ์ยิ่งขึน้  
 2. ควรมีการเกน รว รวมข้อมูลโดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการใช้แ  สอ ถาม เช่น การสมัภาษณ์
คณะกรรมการของสถา นัการเงินชมุชน การสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของส านกังานกองทนุหมู่ ้านและชมุชน
เมืองแหง่ชาต ิเปนนต้น  
 3. ควรมีการศึกษาเปรีย เทีย กั สถา ันการเงินชุมชนอ่ืนท่ีประส ความส าเรนจและกองทุน
หมู ้่านและชมุชนเมืองแหง่ชาตท่ีิยงัไมส่ามารถยกระด ัเปนนสถา นัการเงินชมุชนได้  
 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 

กรมการพัฒนาชุมชน. 2547. การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง.  กรุงเทพมหานคร: กรมการพัฒนาชุมชน 

 
ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2553. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. นนทบุรี: โรงพิมพ์ 
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