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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา
สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 ด้าน ประกอบด้วยความ
มั่นคงของสถาบัน การยอมรับนับถือ และความมีชื่อเสียง เป็นตัวแปรในการวัดความความส�ำเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกสถาบันการเงินชุมนในจังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 396 ราย สุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามมีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกอยู่
ระหว่าง 0.45-0.82 และมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.94-0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น�ำ  ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม และด้านคุณธรรม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า หากสถาบันการเงิน
ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านภาวะผู้น�ำ  การบริหารจัดการกลุ่ม และด้านคุณธรรมที่มีคุณภาพจะส่งผลให้มีความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ สถาบันการเงินชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Abstract

This study aims to investigate the key success factors of community’s economy development: A case study of the financial community institute, Chaiyaphum. In this study, we use a
stability, respect, and reputation to measure a success in community economic development. A
questionnaire was used as the instrument for collecting data from 396 people in the community
who were selected by purposive sampling method. A questionnaire discriminant power is 0.45-0.82
and reliability coefficient is 0.94-0.95. Statistics used in data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis.
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The results reveal that the key success factors of community’s economy development
are leadership, management, and moral, statistical significance at 0.05 level. It provides that higher degrees of leadership, management, and moral are associated with higher success in community economic development.
Keywords: Key success factors, Financial community institute, Community’s economy development

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมกระบวนการ
พึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ก�ำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านหรือชุมชนตาม
ภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเอง ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง
เรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามพระราช
บัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างราย
ได้ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย หรือการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวม
อื่นใดให้แก่ชุมชนตนเอง (ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, 2550)
จากนโยบายการก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายต่อเนื่องในการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพื่อให้
บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
และไม่สามารถใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไปได้ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่คณะ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก�ำหนด จากการรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันพบว่า มีทั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่สามารถจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่ยังไม่สามารถพัฒนาจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้
สถาบันการเงินชุมชน มีชุมชนเป็นเจ้าของ การด�ำเนินงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชน บุคลากรที่ปฏิบัติท�ำ
หน้าที่ในสถาบันการเงินชุมชนเป็นลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรหรือเป็นคนที่อยู่ในชุมชน ส่งผลให้การด�ำเนินงาน
เกิดความโปร่งใส คนในชุมชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเป็นคณะกรรมการ มีบทบาทในการอนุมัติสินเชื่อ มีคน
หนุ่มคนสาวท�ำงานอยู่ในชุมชน เมื่อถึงสิ้นปีก็จะมีการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิกคือเงินปันผล รายได้ส่วนที่เหลือ
จากการจ่ายเงินปันผลจะน�ำไปจัดการสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ตกกับชุมชนทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม จากการ
ด�ำเนินนโยบายสถาบันการเงินชุมชน พบว่า ยังมีปัญหาจากการด�ำเนินงานอยู่มากซึ่งสะท้อนถึงปัญหาที่ยังเป็นความ
ท้าทายหลายประการ ตั้งแต่เรื่องความรู้และทักษะของผู้น�ำ  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการด�ำเนินการ ความ
พร้อมด้านอุปกรณ์และวัสดุในการด�ำเนินงาน การขาดการประชาสัมพันธ์ ความสม�่ำเสมอและการมีส่วนร่วมในการ
ประชุมของคณะกรรมการ การขาดความช่วยเหลือจากส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การขาดเจ้าหน้าที่
อาสาสมัคร การจัดท�ำระบบบัญชีขาดความต่อเนื่อง รวมไปถึงการขาดการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของสถาบันการเงินชุมชน ในขณะที่ปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดคือ การขาดวินัยทางการเงินของสมาชิก จากการน�ำเงินไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ การช�ำระคืนเงินล่าช้า ขาดการมีส่วนร่วม นอกจากนี้สถาบันการเงินชุมชนยังประสบปัญหาด้านเงิน
ทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ระบบการฝากถอนไม่ได้มาตรฐาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินขาดความชัดเจน
และขาดการแนะน�ำในการบริหารจัดการและการด�ำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (สายชล ปัญญชิต, 2555) คณะ
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กรรมการต้องมีการชี้แจงนโยบายที่ชัดเจน และมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
อันจะส่งผลให้สมาชิกมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันการเงินชุมชน อีกทั้ง
คณะกรรมการควรมีการปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงาน เพิ่มช่องทางการติดต่อและการให้บริการให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการสมาชิก เพื่อให้สถาบันการเงินชุมชนประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายที่
ก�ำหนดไว้ (สุภาภรณ์ วงศ์รักตระกูล, 2550)
การด�ำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จ เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
ของชุมชนและความพร้อมด้านองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของสถาบันการ
เงินชุมชน งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้สถาบันการเงินชุมชน
เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็ง อันเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ
และเพื่อให้สถาบันการเงินชุมชนอื่น ๆ สามารถน�ำประสบการณ์และผลสรุปที่ได้จากการวิจัยมาเป็นตัวอย่างในการ
บริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ

สมมติฐานการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ก�ำหนดสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านภาวะผู้น�ำ  มีผลกระทบในทางบวกต่อความส�ำเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านการมีส่วนร่วม มีผลกระทบในทางบวกต่อความส�ำเร็จในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีผลกระทบในทางบวกต่อความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จด้านคุณธรรม มีผลกระทบในทางบวกต่อความส�ำเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนใน
จังหวัดชัยภูมิ จากการรวบรวมข้อมูลเป็นคู่มือ เอกสาร ของส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
1.2 กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research methodology) ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
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3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตรในการค�ำนวณขนาดตัวอย่างของ Cochran (1977) เมื่อไม่ทราบจ�ำนวน
ประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตร
n=

Z2

4e 2
		
โดยที่ n=ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
e=ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
Z=ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส�ำคัญ
ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%
n=

1.962

2

		 4(0.05)
n = 384.16 กลุ่มตัวอย่าง
ก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างในการท�ำวิจัยครั้งนี้ คือ 400 กลุ่มตัวอย่าง

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ คือ ปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งที่ต้องท�ำให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุความส�ำเร็จตามวิสัย
ทัศน์ หรือเป็นการให้หลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัย
แห่งความส�ำเร็จเป็หลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท�ำให้
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องท�ำสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนองวิสัยทัศน์ หาก
ปราศจากปัจจัยแห่งความส�ำเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จจึงเป็นเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการฝึการแยกแยะและวิเคราะห์ปัจจัยส�ำคัญที่จะ
เร่งด�ำเนินการให้ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้าหมายการประกอบการที่เหนือกว่าในกลุ่มผู้ประกอบการนั้น ๆ (กรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม, 2560) นอกจากนี้ Ghosh et. al. (2001) ได้ให้นิยามไว้ว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จเป็นปัจจัยที่มี
ความส�ำคัญต่อการสร้างประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานที่ยอดเยี่ยมขององค์กร ซึ่งมากกว่าความต้องการเพียงแค่
ความอยู่รอดจากการด�ำเนินงาน ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งที่ส�ำคัญของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ นอกจากนี้ Lekhanya &
Mason (2014) ยังเสนอเพิ่มเติมว่า ปัจจัยทางการเงิน เช่น แหล่งเงินทุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนและการ
ขนส่ง และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น การขาดทักษะความรู้ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแรงงานหรือพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อระดับความส�ำเร็จขององค์กรในระดับท้องถิ่น
นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์กรหรือผู้จัดการควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนและ
แหล่งรายได้เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินงาน มีการท�ำงาน/ประสานงานร่วมกับรัฐบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานขององค์กรในระดับ
ท้องถิ่นทั้งสิ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภาภรณ์ วงศ์รักตระกูล (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัด
อุดรธานี ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนให้ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สถาบันการเงินชุมชนก�ำหนดไว้ คือ คณะกรรมการบริหารงานจะต้องมีการอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายที่
ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจอย่างถูกต้อง เกิดความพึงพอใจและเข้ามามีส่วนร่วมกับทางสถาบัน นอกจากนี้ คณะ
กรรมการควรต้องมีการปรับปรุงวิธีการด�ำเนินงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
พร้อมทั้งการเพิ่มช่องทางการติดต่อและการให้บริการ
สถาพร สินเธาว์ (2555) ศึกษาถึงปัจจัยความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขี้ตุ่น ต�ำบลท่าจะหลุง
อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยการด�ำเนินกิจกรรมของสถาบันการเงิน คือ กิจกรรมการให้สินเชื่อเงินกู้ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า
ชุมชน และกิจกรรมสวัสดิการชุมชน ปัจจัยความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขี้ตุ่นคือ การเป็นแหล่ง
หมุนเวียนในการสร้างงานและสร้างอาชีพ ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า มีคณะกรรมการเป็นผู้ด�ำเนินงานรวมทั้งการ
บริหารจัดการกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนร่วมกับสมาชิก มีการประชาสัมพันธ์การด�ำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
การประชุมสมาชิก การเสนอแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้านปัจจัย
กระบวนการ พบว่า ผู้บริหารและคณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ส�ำคัญในการเป็นผู้น�ำในการวาง แผน การสั่งการ
การควบคุม ตลอดจนการก�ำหนดนโยบายต่าง ๆ สมาชิกทุกคนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีการติดต่อสมาชิกอย่าง
สม�่ำเสมอ มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ระหว่างคณะกรรมการ บุคคลต่าง ๆ และองค์กร
ภายนอก
จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ (2556) ศึกษาถึงคุณลักษณะของสถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพและประสบความ
ส�ำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและกองทุนในชุมชนให้เป็นรากฐานในการพัฒนาทุนชุมชน
โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและสมาชิกในจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 372 กองทุน ผลการศึกษาพบว่า
คุณลักษณะที่ส�ำคัญที่สุดของการเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพและประสบความส�ำเร็จ คือ การมีคุณลักษณะ
ที่ดีของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สามัคคี
นอกจากนี้ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท�ำให้สถาบันการเงินชุมชนมีคุณภาพและประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในการให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานและความซื่อสัตย์ของสมาชิก การมีแหล่งเงินทุนในชุมชนอย่าง
เพียงพอ และความพร้อมในสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
นัทธ์หทัย ค�ำเชื้อ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน
บ้านวังพา ต�ำบลทุ่งต�ำเสา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บ้านวังพา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน จ�ำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินการของสถาบัน การเงินชุมชนบ้านวังพา และท�ำให้ได้รับรางวัลในการประกวดกองทุน
หมู่บ้าน คือ คุณลักษณะของคณะกรรมการ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ได้รับ
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ความไว้วางใจ และมีความรู้ความสามารถ และการด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ ส่วนคุณลักษณะของสมาชิก คือ สมาชิกต้องมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน มีความ รับผิดชอบในการช�ำระหนี้
เงินกู้ มีความเชื่อมั่นไว้วางใจ และมีความซื่อสัตย์ต่อสถาบันการเงินชุมชน และคุณลักษณะของผู้บริหารท้องถิ่น คือ
ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีการสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ค�ำแนะน�ำในด้านต่าง ๆ ประกอบกับการมีแหล่งเงินทุนใน
ชุมชนอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความพร้อมในสิ่งอ�ำนวยความสะดวก และการให้บริการด้านต่าง ๆ จึงท�ำให้การด�ำเนิน
งานของสถาบันการเงินชุมชนประสบความส�ำเร็จ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิก
สถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 400 คน ใช้สูตรการค�ำนวณขนาดตัวอย่างของ Cochran (1977) เมื่อ
ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 5%
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Technique) เป็นวิธีที่ผู้วิจัยก�ำหนดเลือกตัวอย่างหน่วยวิเคราะห์
เองว่าจะเลือกหน่วยวิเคราะห์ใดเป็นตัวอย่างของประชากร
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้วยค่า IOC (Index
of Item Objective Congruence) มีค่า IOC เท่ากับ 0.93 จากนั้นผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try–out)
กับกลุ่มสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดชัยภูมิที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อหาความเหมาะสมของ
การใช้ภาษาในแบบสอบถาม และหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
เทคนิค Item Total Correlation พบว่า ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.45-0.70 และความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.55-0.82 มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์การพิจารณาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถามของ สมบัติ ท้ายเรือค�ำ  (2552) หากค่าอ�ำนาจจ�ำแนกมีค่า
ตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach ซึ่งปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.95 และความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 0.94 ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ ท้ายเรือค�ำ  (2552) ที่ได้เสนอว่าเกณฑ์การ
พิจารณาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม หากมีค่า 0.40 ขึ้นไป ถือว่ามีคุณภาพในระดับดีมาก แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน ตอนที่ 2 ทัศนคติเกี่ยวกับ
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และตอนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับความ
ส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดระดับทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ออกเป็น 5 ระดับ แล้วน�ำค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ใน
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) ดังนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อย
ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า อธิบายตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้
LED แทนด้านภาวะผู้น�ำ (Leadership)
PAR แทนด้านการมีส่วนร่วม (Participation)
MNG แทนด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (Management)
MOR แทนด้านคุณธรรม (Moral)
KEY แทนปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Key Success

STA แทนด้านความมั่นคงของสถาบัน (Stability)
RES แทนด้านการยอมรับนับถือ (Respect)
REP แทนด้านความมีชื่อเสียง (Reputation)
SUC แทนความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Success)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามไปให้ผู้ให้ข้อมูลตอบด้วยตนเอง จ�ำนวน
400 ฉบับ เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมา ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค�ำตอบ พบว่ามีแบบสอบถามที่ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ จ�ำนวน 396 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99 ของจ�ำนวนแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้
สถิติส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1. ความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จและความส�ำเร็จ
ของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ระหว่างปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จและความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานั้นได้มีการ
ทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อสมมติในการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ คือ ค่าคลาดเคลื่อนมีการแจกแจง
แบบปกติด้วยค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์ ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้องคงที่ และตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกัน ซึ่งไม่ท�ำให้เกิดปัญหา Multicollinearity

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.20 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง
30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.80 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.00 ระดับ
การศึกษาต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 98.20 และมีต�ำแหน่งเป็นกลุ่มสมาชิก คือ เป็นสมาชิกทั่วไปของ
สถาบันการเงินชุมชน คิดเป็นร้อยละ 97.00 แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1 เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

126
270
396

31.80
68.20
100.00

66
126
119
85
396

16.67
31.82
30.05
21.46
100.00

92
301
1
2
396

23.20
76.00
0.30
0.50
100.00

389
7
396

98.20
1.80
100.00

384

97.00

9

2.20

2 อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปีขึ้นไป
รวม
3 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสถาบัน
การเงินชุมชน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม
4 ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
5 ต�ำแหน่ง
กลุ่มสมาชิก ได้แก่ สมาชิกสถาบัน
การเงินชุมชน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก และกรรมการ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห าร ได้ แ ก่ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ
และเลขานุการ
รวม

จำ�นวน
3

ร้อยละ
0.80

396

100.00

ตาราง 2 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของสถาบันการเงินชุมชน
1 ด้านภาวะผู้น�ำ
2 ด้านการมีส่วนร่วม
3 ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
4 ด้านคุณธรรม
รวม

Mean
4.22
3.88
4.19
3.92
4.06

S.D.
0.47
0.52
0.48
0.50
0.42

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

S.D.
0.52
0.56
0.59
0.47

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

ตาราง 3 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน

1
2
3

ความสำ�เร็จของสถาบันการเงินชุมชน
ด้านความมั่นคงของสถาบัน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความมีชื่อเสียง
รวม

Mean
4.39
4.42
4.41
4.41

2. ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน และความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยทัศนคติใน 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�ำ (x = 4.22)
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (x = 4.19) และด้านคุณธรรม (x = 3.92) แสดงดังตาราง 2
ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยทัศนคติใน 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (x
= 4.42) ด้านความมีชื่อเสียง (x =4.41) และด้านความมั่นคงของสถาบัน (x =4.39) แสดงดังตาราง 3
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
และความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
SUC
4.41
0.47

Mean
S.D.
SUC
LED
PAR
MNG
MOR
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

LED
4.22
0.47
0.53*

PAR
3.88
0.52
0.43*
0.64*

MNG
4.19
0.48
0.58*
0.68*
0.58*

MOR
3.92
0.50
0.49*
0.60*
0.61*
0.63*

VIF

2.23
1.77
2.21
1.93

ตาราง 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
และความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
ความสำ�เร็จของสถาบันการเงินชุมชน
สัมประสิทธิ์
ความคลาด
ถดถอย
เคลื่อนมาตรฐาน
ค่าคงที่
1.55
0.19
ด้านภาวะผู้น�ำ
0.22
0.06
ด้านการมีส่วนร่วม
-0.00
0.05
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
0.34
0.06
ด้านคุณธรรม
0.13
0.05
R2 = 0.38 = 0.38 = 0.37 F = 60.18
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของ
สถาบันการเงินชุมชน

t

p-value

8.24
3.74
-0.02
5.85
2.38

0.00*
0.00*
0.99
0.00*
0.02*
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4. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนมีความสัมพันธ์กับความส�ำเร็จของสถาบันการเงิน
ชุมชนในระดับสูง แสดงดังตาราง 4 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม พบ
ว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับตัวแปรตาม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.43-0.68 อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท�ำการทดสอบปัญหา Multicollinearity โดยใช้ค่า VIF (Variance Inflation Factor) พบ
ว่า ค่า VIF ของตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง 1.77-2.23 ซึ่งมีค่า VIF ไม่เกิน 10 แสดงว่าตัวแปรไม่เกิดปัญหา Multicollinearity (Gujarati and Porter, 2008)
5. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ แสดงดังตาราง 5 พบว่า ตัวแปรปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบัน
การเงินชุมชนที่มีผลกระทบต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในทางบวก คือ ด้านภาวะผู้น�ำ  (LED) ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม (MNG) และด้านคุณธรรม (MOR) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยแห่งความ
ส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ด้านการมีส่วนร่วม (PAR) ไม่มีผลกระทบต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถเขียนสมการพยากรณ์ผลกระทบของปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของสถาบันการเงิน
ชุมชนที่มีต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนโดยรวม ได้ดังนี้
SUC = 1.55 + 0.22 LED + 0.34 MNG + 0.13 MOR
จากสมการดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า หากด้านภาวะผู้น�ำเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ความส�ำเร็จของ
สถาบันการเงินชุมชนเพิ่มขึ้น 0.22 หน่วย หากด้านการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ความส�ำเร็จ
ของสถาบันการเงินชุมชนเพิ่มขึ้น 0.34 หน่วย และหากด้านคุณธรรมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ความส�ำเร็จของ
สถาบันการเงินชุมชนเพิ่มขึ้น 0.13 หน่วย แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการกลุ่มมีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของ
สถาบันการเงินชุมชนสูงที่สุด

อภิปรายผล		
ผลจากการวิจัยพบว่า สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนมีความคิดเห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของ
สถาบันการเงินชุมชนในทางบวก ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�ำ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และด้านคุณธรรม
1. ภาวะผู้น�ำถือเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ภาวะผู้น�ำ
เป็นกระบวนการที่ผู้น�ำมีอิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มด้วยการโน้มน้าวให้ยินดีปฏิบัติตาม เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกให้มีการพัฒนาความสามารถไปสู่ระดับที่สูงขึ้น สามารถสร้างแรงจูงใจและรวมพลังสมาชิก
ในการร่วมดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภธัชวุฒิ ตู้พจ และวิระพงศ์ จันทร์สนาม
(2561) ที่ศึกษาผลกระทบของภาวะผู้น�ำเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด�ำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า เมื่อผู้น�ำหรือผู้บริหารในองค์กรมีการน�ำกลยุทธ์ใหม่มาใช้ในองค์กร ผู้น�ำจะต้องมี
วิธีการในการสร้างความสนใจและจูงใจให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยไม่ให้เกิดความรู้สึก
ว่าเกิดขึ้นจากการบังคับ เพราะเมื่อพนักงานเหล่านั้นเกิดการยอมรับแล้ว ย่อมส่งผลให้ผลการด�ำเนินการขององค์กร
ประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ภาวะผู้น�ำมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการด�ำเนินงานของสถาบัน
การเงินชุมชน การพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในสถาบันการเงินขนาด
เล็ก การปรับปรุง และพัฒนากระบวนการท�ำงาน จะส่งผลให้สถาบันการเงินชุมชนสามารถตอบสนองการให้บริการ
แก่สมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป ภาวะผู้น�ำของคณะกรรมการเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รับผิดชอบ เสียสละ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง และการมี
อัธยาศัยที่ดี (สุณีย์ น�้ำยาง, 2557) คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์
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สามัคคี (จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ, 2556) ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินการของสถาบันการเงินชุมชน คือ
คุณลักษณะของคณะกรรมการ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ได้รับความไว้วางใจ
และมีความรู้ความสามารถ และการด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ (นัทธ์
หทัย ค�ำเชื้อ, 2557) นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา โชคบรรดาลสุข, กุลยา อนุโลก
และ วรลักษณ์ ทองประยูร (2557) ที่พบว่า การมีผู้น�ำที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการและสมาชิกที่เป็นผู้มี
ความรับผิดชอบในการบริหารงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของสถาบันการเงิน
ชุมชนประสบความส�ำเร็จ
2. การบริหารจัดการกลุ่ม จะเกิดประโยชน์และสามารถเพิ่มความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานให้สูงขึ้นได้หาก
สถาบันการเงินชุมชนมีการวางแผนและก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนรวมถึงมีผลการด�ำเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ มีการจัดท�ำแผนการพัฒนาความรู้แก่สมาชิก มีการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้
อย่างเหมาะสมกับกิจกรรม มีการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของแต่ละบุคคล มีระบบ
การบริหารจัดการสถาบันการเงินที่ดี มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน
เมื่อสิ้นสุดปีการด�ำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้องมีการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานและรายงานให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทวีพงศ์ เอื้ออารีย์กุล (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่สร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในเขตเทศบาลต�ำบลดง
มะไฟ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า ด้านการบริหารจัดการกลุ่มมีการประชุมชี้แจงการด�ำเนินงาน มีความ
ยืดหยุ่นในการช�ำระหนี้ มีการระดมทุนแบบพึ่งพาอาศัยกัน แต่ต้องปรับปรุงให้มีการติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานอย่างสม�่ำเสมอ เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ เดชบุรีรัมย์ และปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ (2555)
ที่พบว่า องค์กรที่ต้องการการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบผลส�ำเร็จต้องมีการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างตาม
แบบแผนอย่างมีระบบเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและเกิดอ�ำนาจในการปฏิบัติงาน มีการวางระบบการท�ำงานตาม
บทบาทของกลุ่ม การก�ำหนดภารกิจย่อยของกลุ่ม การก�ำหนดกรอบความรู้ความสามารถตามความถนัดของสมาชิก
กลุ่ม ดังนั้น การบริหารจัดการกลุ่มจึงต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อให้การด�ำเนินงานประสบผลส�ำเร็จ
นอกจากนี้ งานวิจัยของสถาพร สินเธาว์ (2555) ที่ศึกษาถึงปัจจัยความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขี้ตุ่น
ต�ำบลท่าจะหลุง อ�ำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน คือ การมี
คณะกรรมการเป็นผู้ด�ำเนินงาน รวมทั้งการบริหารจัดการกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนร่วมกับสมาชิก มีการ
ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ การประชุมสมาชิก การเสนอแนวทางในการด�ำเนินงานเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. คุณธรรม เป็นหลักในการประพฤติสิ่งดีงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง บุคคลและสังคม มีพื้นฐาน
มาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาอันเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดันให้เกิดความรู้สึกผิดชอบ ซึ่งแสดงออกโดยการกระท�ำ
ทางกาย วาจา และจิตใจ เช่น การส่งเงินสัจจะตามก�ำหนดทุกครั้ง การช�ำระเงินกู้ยืมตามสัญญาครบทุกงวด การรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการที่คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนท�ำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ
สถาบันการเงินชุมชน โดยค�ำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันธิดา จันทร์ศิริ (2560) ที่พบว่า
ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ผู้นําต้องมีความรู้
ความสามารถและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิก และงาน
วิจัยของ พรธวัล ข�ำงาม และประสพชัย พสุนนท์ (2560) ที่ศึกษาปัจจัยคุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชน พบว่า สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านอ่างหินมีระดับ
คุณธรรมพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความซื่อสัตย์มากที่สุด รองลงมา คือ ความมีวินัย ความ
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สะอาด ความสุภาพ ความขยัน ความประหยัด ความสามัคคี และความมีน�้ำใจ ตามล�ำดับ ปัจจัยคุณธรรมพื้นฐาน
ด้านความมีน้�ำใจ ส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนโดยรวมและด้านเศรษฐกิจในทิศทางบวกมากที่สุด
และปัจจัยคุณธรรมพื้นฐาน ด้านความสามัคคี ส่งผลต่อความยั่งยืนของสถาบันการเงินชุมชนด้านสังคม และด้านสิ่ง
แวดล้อมในทิศทางบวกมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น�ำ  ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม และด้านคุณธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนควรให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ภาวะผู้น�ำให้เกิดขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับผู้บริหาร หรือคณะกรรมการเท่านั้น แต่หมายความรวมถึง สมาชิกทุกคนใน
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน เนื่ อ งจากเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการน� ำ พาสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนให้ อ ยู ่ อ ด ท่ า มกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ยึดหลักคุณธรรมในการด�ำเนินงานและในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองจากโครงสร้างการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการยอมรับจากสมาชิก ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหน้าที่และยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อให้สถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนที่เข้มแข็งและประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
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