
 
 

 
อิทธิพลของการบริหารจัดการที่ดีและการสร้างทุนทางสังคมต่อความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้านภาค

เหนือตอนบน 

the influence of the good governance and social capital 
creation on the abil ity in community capital accumulation 
supported  by the village banks under his majesty initiation 
in upper northern thailand. 

สุริยจรัส   เตชะตันมีนสกุล1   รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี2      

  บทคัดย่อ 

 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุน

ของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างธนาคาร

หมู่บ้าน จำนวน  152  ธนาคาร  ในการศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุใช้แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิจัย พบ

ว่า ธนาคารหมู่บ้านมีความสามารถในการสนับสนุนชุมชนสะสมทุนแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริภาคเหนือตอนบน  ได้แก่ 

ความเชื่อมั่นของสมาชิก  การได้รับผลกระทบจากกองทุนอื่นภายในชุมชน และการขยายวงเงินและระยะเวลาการ

ชำระหนี้คืนให้สอดคล้องกับกับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ การได้รับการ

สนับสนุนจากเครือข่าย การบริหารจัดการที่ดี  ความรับผิดชอบของสมาชิกในการชำระหนี้คืน  และผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่สมาชิกได้รับจากการถือหุ้นกับธนาคารหมู่บ้าน 

 

คำสำคัญ: ความล้มเหลวของกลไกตลาด ความยากจนเชิงโครงสร้าง บรรษัทภิบาล  ทุนทางสังคม 
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  Abstract 

               

           The main purpose of this research was to study the factor effecting to ability in 

community capital accumulation support by village bank under his majesty initiation in upper 

northern Thailand.  The sample groups for study are 152 village banks in upper northern Thailand. 

The model use to study is structural equation. The research result was found contrast in ability of 

community capital accumulation support by village bank. The causal directly effecting factors 

were, member trust creation, impact from other fund in communities, the suitable of credit 

volume and timing in dept refund to be consistent with return on investment or economic 

activities. And The causal indirectly effecting factors were, network supported member 

responsibility in debt refund, economy benefit of return on investment, and Good Corporate 

Governance.  

Keywords: Market Failure, Structural Poverty, Good Corporate Governance, Social Capital 

 
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจ

แบบผสม (Mixed Economy) (วันรักษ์   มิ่งมณีนาคิน, 

2543, หน้า 17) ใช้กลไกตลาด (Market Mechanisms) 

เป็นเครื่องมือหลักในการจัดสรรทรัพยากรในระบบ

เศรษฐกิจมากกว่าอำนาจรัฐ แต่การจัดสรรทรัพยากรใน

ระบบเศรษฐกิจของไทย ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างตลาด

แบบผูกขาด (Monopoly Market Structural) 

เนื่องจากกลุ่มทุนที่มีอำนาจเหนือตลาดทำการผูกขาด

เกือบทุกตลาด เป็นผลให้กลไกตลาดล้มเหลว (market 

fa i lure ) ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ หรือ เป็นธรรมได้  การผูกขาดในตลาดเงิน

ทำให้ ประชาชนต้องกู้เงินนอกระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ย

ในอัตราสูง ถึง  2-5  เท่า ของดอกเบี้ยในระบบ  (อารี 

เชื้อเมืองพาน  และคณะ, 2544, หน้า 1) ปัญหาดังกล่าว

ถือว่าเป็นปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นใน

ตลาดการเงินซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  ปัญหาทางสังคมเนื่องจาก

ความเหลือมล้ำทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น 

           การบรรเทาปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง  

จำเป็นต้องระดมศักยภาพของประเทศทุกภาคส่วน  โดย

เฉพาะภาครัฐบาล  ในระยะที่ผ่านมารัฐมีความพยายาม

ปรับโครงสร้างเพื่อลดอำนาจการผูกขาดโดยการบังคับใช้

กฎหมายและกระบวนการทางรัฐสภา เช่น การพยายาม

ออกกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างภาษีและการถือครอง

ที่ดิน การบังคับใช้พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าและ

การผูกขาด ฯลฯ  แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จดังที่ปรากฏ

เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป   ส่วนภาคเอกชนมีความพยายาม

เพียงสร้างกระแสของธุรกิจเพื่อสังคมโดยนำกำไรส่วน

เกินเพียงน้อยนิดมาเยียวยาสังคม ส่วนภาคประชาชน 

ขณะที่ภาคประชาชน พบว่า ขาดโอกาส ขาดการมี

ส่วนร่วม และขาดการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ทำให้

ขาดพลังในการบรรเทาปัญหาดังกล่าว        

         แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีกรณีการบรรเทาปัญหา

ความยากจนเชิงโครงสร้างในตลาดเงินที่ประสบผลสำเร็จ

ในระดับโลก คือ  การรวมกลุ่มการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน

กรามีน (The Grameen Bank) ในประเทศบังคลาเทศที่

ขจัดการเอารัดเอาเปรียบและการขูดรีดของนายทุนเงินกู้

โดยการระดมเงินออมเพื่อปล่อยสินเชื่อเฉพาะประชาชน

ที่ยากจน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544)   

         ในประเทศไทยได้นำหลักการของธนาคารกรามีน

มาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน ภายใต้

โครงการน้ำพระทัยจากในหลวง หรือ โครงการอีสาน

เขียว โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งตามแนวพระราชดำริ

ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้ไว้

โดยในวันที่  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2528  ณ 

ศูนย์การศึกษาภูพาน ตามแนวพระราชดำริ จังหวัด

40 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



สกลนคร  ธนาคารหมู่บ้านได้รับอนุมัติในการจัดตั้งขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2532 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บาง เขนทำหน้ าที่ ในการจัดตั้ งและพัฒนา(จำนง   

สมประสงค์, 2535 หน้า 1 ) ในภายหลังพบว่ามีการ

ขยายผลการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านไปยังภูมิภาคต่าง ๆใน

ประเทศไทย  

            บทบาทของธนาคารหมู่บ้าน3  คือ  การ

สนับสนุนให้ชุมชนมีการสะสมทุน โดยนำรายได้ หรือ ผล

ตอบแทนขั้นต่ำและผลตอบแทนส่วนเกินที่สมาชิกภายใน

ชุมชนได้รับการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต4  มาฝากกับ

ธนาคารหมู่บ้านในรูปแบบของการถือหุ้น เมื่อธนาคาร

หมู่บ้านสามารถระดมเงินออมมากพอก็ปล่อยเป็นสินเชื่อ

เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชน 

ทำให้สมาชิกในชุมชนไม่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอก

ระบบที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง  

             แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2548  มีการ

สำรวจข้อมูลธนาคารหมู่บ้านในเขตภาคเหนือตอนบน 

จำนวน  230 ธนาคาร  พบว่า ธนาคารหมู่บ้านมีขีด

ความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน

แตกต่างกัน กล่าวคือ บางแห่งสามารถระดมเงินฝาก5 

จากสมาชิกได้เพียงหลักหมื่นบาท แต่บางแห่งสามารถ

ระดมเงินฝากได้มากถึงหลักล้านบาท  

           ดงันัน้ เพือ่สรา้งสารสนเทศทีเ่ปน็ประโยชนใ์น

การจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำร ิ ให้มีขีดความ

สามารถในการสนบัสนนุการสะสมทนุของชมุชนในอนาคต  

จึงศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ

สนบัสนนุการสะสมทนุของชมุชน โดยธนาคารหมูบ่า้น 

 

  วัตถุประสงค์ของการวิจัย              

 1. เพือ่ศกึษาความสามารถในการสนบัสนนุการ

สะสมทุนของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระ

ราชดำริภาคเหนือตอนบน 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดย

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริภาคเหนือตอนบน 

ขอบเขตของการวิจัย          

 1. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากร คือ 

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาค

เหนือตอนบน  

 2. ขอบเขตของเนื้อหา  มุ่งเน้นการศึกษา

ปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อภาคเหนือตอนบนในเขต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน   

 3. ขอบเขตดา้นเวลา การวจิยัไดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูเชงิ

คณุภาพในระหวา่งเดอืน มนีาคม  ป ีพ.ศ. 2550 ถงึ เดอืน 

กนัยายน พ.ศ.  2551 สว่นขอ้มลูเชงิปรมิาณจดัเกบ็ในระหวา่ง 

เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2551  ถงึ เดอืน เมษายน พ.ศ. 2552 

 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นสารสนเทศสำหรับรัฐบาลในการ

กำหนดนโยบาย หรือ วางยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งและ

พัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทย  

 2. เป็นสารสนเทศสำหรับหน่วยงานที่มี

บทบาทในจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ 

ด้านการนำมาตรวัดการบริหารจัดการที่ดี ไปประยุกต์ใช้

ในงานพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของธนาคาร

หมู่บ้านและองค์การการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

 3. เป็นสารสนเทศสำหรับคณะกรรมการ

ธนาคารหมู่บ้าน ในการปรับระบบการบริหารจัดการของ

ธนาคารหมู่บ้านให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี  

 

  การทบทวนวรรณกรรม 

            กล่าวได้ว่าทุนทางสังคม หรือ ความไว้วางใจ มี

ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  นอกเหนือจากทุน

อื่น เช่น ทุนมนุษย์ ทุนธรรมชาติ  ทุนทางกายภาพ  

เป็นต้น (Putnam(1993); อภิชัยพันธเสน และคณะ       

(2546); โจเซฟ อ ี สตกิลทิซ ์(2541); บวรศกัดิ ์ อวุรรณโณ   

(2542) และวีรกร ตรีเศศ (2546) ส่วนปัจจัยที่ช่วยสร้าง

3ธนาคารหมู่บ้าน หมายถึง ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ  ในเขตภาคเหนือตอนบน  
4ปัจจัยการผลิตที่ชุมชนเป็นเจ้าของ  ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ มีผลตอบแทน คือ ค่าจ้าง ค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไร ตามลำดับ 
5ธนาคารหมู่บ้านระดมเงินฝากจากสมาชิกโดยการถือหุ้นเพิ่ม  ได้แก่ หุ้นแรกเข้า (รข.) คือ หุ้นที่สมาชิกถือในตอนแรกเข้า โดยมูลค่าเป็นไปตามระเบียบของแต่ละ   

 ธนาคาร  หุ้นกู้ยืม (กย.) คือ หุ้นที่สมาชิกต้องถือเพิ่มหากมีการกู้ยืมเงิน โดยมูลค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละธนาคาร และหุ้นรายได้ (รด.) คือ หุ้นที่สมาชิก  

 ต้องการถือเพิ่มขึ้นเมื่อมีรายได้เพิ่ม และในงานวิจัยนี้ใช้ปริมาณเงินฝากเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้านตาม  

 ความหมายของการสะสมทุนตามแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์การเมือง 
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ทุนทางสังคม  คือ การปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม  เช่น การยึดหลักการประชาธิปไตย การปฏิบัติ

ตามกฎศีลธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมที่ดีงาม ฯลฯ  หากบุคคล องค์การ สถาบัน 

ประเทศใด ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ดี ก็จะส่งให้เกิด

ความไว้วางใจ หรือ ความเชื่อมั่น หรือ ศรัทธา เมื่อมี

ความไว้วางใจก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

เช่น  มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีการการรวมกลุ่ม     

มีการการสร้างเครือข่าย ฯลฯ (ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ

และคณะ, 2544; วีรกร ตรีเศศ, 2546; Fukuyama      

1999; World Bank, 2003) ทฤษฎีองค์การเครือข่าย

ระบุว่าการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายเป็นการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน นอกจากนั้นยังเชื่อ

ว่าความสำเร็จขององค์การเครือข่าย คือ การมีความไว้

วางใจ ระหว่างองค์การ (ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์, 

2549) นอกจากนั้น การสร้าง ความไว้วางใจ ยังเกิดจาก

การมีบรรทัดฐานในการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างลงตัว

อีกด้วย (Held, 1984; Bennis & Nanus, 1998)  

แนวคิดในข้างต้นนำไปสังเคราะห์ร่วมกับผลการวิจัยเชิง

คุณภาพทำให้ได้กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของ

ชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริภาค

เหนือตอนบนได้ ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถ

ในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดยธนาคาร

หมู่บ้านตามแนวพระราชดำริภาคเหนือตอนบน ได้แก่    

1) การสร้างความไว้วางใจ หรือ ความเชื่อมั่นของสมาชิก 

จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า หากสมาชิกในชุมชนเกิด

ความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคารหมู่บ้านก็จะสมัครเข้ามา

เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้าน ทำให้ธนาคารหมู่บ้านมี

โอกาสที่จะระดมเงินทุนจากชุมชนได้มากขึ้น ในทำนอง

เดียวหากสมาชิกในชุมชนไม่มีความไว้วางใจ หรือ เชื่อมั่น

ต่อระบบธนาคารหมู่บ้านนอกจากจะไม่สมัครเข้ามาเป็น

สมาชิกแล้ว สมาชิกภาพเดิมก็จะลาออกจากการเป็น

สมาชิกภาพ หรือ ถอนหุ้นออกจากธนาคาร ทำให้

ธนาคารหมู่บ้านมีโอกาสในการระดมเงินทุนจากชุมชนได้

ลดลง (อภิชาติ  มั่นศิลป์, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,      

19 มีนาคม2550); เจริญ  วงศ์แก้ว (การสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล, 27 มิถุนายน 2550); มุกดา  อินต๊ะสาร(การ

สัมภาษณ์ส่วนบุคล, 25 มิถุนายน 2550) 2) ผลกระทบ

จากกองทุนหมู่บ้าน จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า 

ภายหลังจากที่รัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น 

ทำให้สมาชิกในชุมชนหลายชุมชนให้ความสำคัญกับ

กองทุนหมู่บ้านมากกว่าธนาคารหมู่บ้าน เช่น มีการถอน

หุ้นออกจากธนาคารหมู่บ้าน ฝากเงินกับธนาคารหมู่บ้าน

น้อยลง ไม่คอยรับผิดชอบในการชำระหนี้ตามกำหนด 

ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ธนาคารหมู่บ้านหลายธนาคารมี

จำนวนสมาชิกและเงินฝากลดลง (มุกดา  อินต๊ะสาร        

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 มิถุนายน 2550). และ      

3) การขยายเวลาการกู้และวงเงินกู้ให้สอดคล้องการทำ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า 

ธนาคารหมู่บ้านที่มีการกำหนดระยะเวลาในการให้กู้และ

วงเงินกู้ให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มี

ปริมาณเงินฝากสูงกว่าธนาคารหมู่บ้านที่จำกัดระยะเวลา

เพียงหนึ่งปี และจำกัดวงเงินกู้ ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนด

ระยะเวลาการกู้และวงเงินกู้ให้สอดคล้องกับการทำ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ผู้กู้มีเงินทุนเพียงพอกับ

ขนาดของธุรกิจ ทำให้สมาชิกผู้กู้มีเงินทุนเพียงพอกับ

โครงการลงทุนที่จะลงทุนทำให้ธุรกิจไม่มีปัญหาด้านเงิน

ทุน นอกจากนั้นการกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้คืน

สอดคล้องกับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำให้ไม่มี

ปัญหาเรื่องการชำระหนี้คืนเนื่องจากระยะเวลาการชำระ

หนี้คืนสอดคล้องกับรอบระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจ เช่น 

กู้ไปขายส้มตำก็สามารถชำระหนี้คืนทุกวันเนื่องจากมี

รายได้ทุกวัน  แต่หากกู้ไปเลี้ยงโคกระบือก็จะมีรอบชำระ

หนี้คืนเกินหนึ่งปี เนื่องจากรายได้มาจากการขายลูกโค   

กระบือที่เลี้ยงที่ใช้ระยะเวลาปลอดการชำระอย่างน้อย 3 

ถึง 4 ปี  เป็นต้น ดังนั้น สมาชิกผู้กู้เงินจากธนาคาร

หมู่บ้านที่มีการขยายระยะเวลาและวงเงินการชำระคืน

สอดคล้องกับการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงมีโอกาส

ประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจมากกว่าผู้กู้ที่มีข้อจำกัด

ในวงเงินกู้และการชำระหนี้คืน  เมื่อผู้กู้ประสบผลสำเร็จ

ในธุรกิจก็จะทำให้มีขีดความสามารถในการชำระหนี้คืน

และการออมเพิ่มสูงมากขึ้น ในประเด็นนี้ส่งผลให้

ธนาคารหมู่บ้านมี โอกาสระดมเงินออมได้มากขึ้น   

(วรพจน์  หล่อภัทรพงษ์, การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,           

42 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



1 กรกฎาคม 2550; อานันท์  สูงขาว การสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล, 2 ตุลาคม 2551; จันทร์  ไชยสาร, การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 2551; นงเยาว์ ประชุมชิด, การ

สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 28 ตุลาคม 2551)            

 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความเชื่อมั่น 

หรือ ความไว้วางใจของสมาชิกธนาคารหมู่บ้านตามแนว

พระราชดำริ ภาคเหนือตอนบน  ได้แก่ การบริหาร

จัดการที่ดี ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการถือหุ้น  

และความรับผิดชอบของสมาชิกในการชำระหนี้คืนตาม

กำหนด  จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ธนาคาร

หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลตอบแทนจากการ

ถือหุ้นสูง และสมาชิกมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้

เงินกู้ตามกำหนดทำให้ธนาคารไม่มีหนี้เสีย จะส่งผลให้

สมาชิกในชุมชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้าน

ในสัดส่วนที่สูงกว่าธนาคารหมู่บ้านที่มีปรากฏการณ์ 3 

ประการ คือ ขาดการบริหารจัดการที่ดี  จ่ายผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ถือหุ้นค่อนข้างต่ำ และ

สมาชิกขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้ตามกำหนด

โดยปรากฏการมียอดหนี้ค้างชำระสูง (อภิชาติ  มั่นศิลป์   

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,19 มีนาคม2550); มุกดา  อิน

ต๊ะสาร(การสัมภาษณ์ส่วนบุคล, 25 มิถุนายน 2550;   

วรพจน์, หล่อภัทรพงษ์ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,  

1 กรกฎาคม 2550); บุญชอบ รักชาติ (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 28 มิถุนายน 2550); ออน ทำนา (การ

สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 30 มิถุนายน 2550); คนดี  อยาก

พัฒนา (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2551); สน อาจหาญ 

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,2551) 

 3.ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการบริหาร

จัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริ

ภาคเหนือตอนบน จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า การ

ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอย่างเหมาะสมและ

ต่อเนื่อง  เช่น การให้คำแนะนำในการบริหาร การให้การ

ฝึกอบรม  การนำคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้านไป

ศึกษาดูงาน และการนำธนาคารหมู่บ้านไปเป็นเครือข่าย

การเรียนรู้กับองค์กรการเงินอื่น จะมีการบริหารจัดการที่

ดี ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารหมู่บ้านที่จัดตั้งโดยสมาคม

พัฒนาประชากรและชุมชน  และ ธนาคารหมู่บ้านใน

เครือข่ายศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้านอำเภอดอกคำใต้ 

จังหวัดพะเยา ในทางตรงกันข้ามธนาคารที่จัดตั้งโดย

เร่งรัดพัฒนาชนบทบางส่วนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่าง

เหมาะสมและต่อเนื่อง  เนื่องจากเร่งรัดพัฒนาชนบท   

(รพช.) ถูกยุบทำให้บทบาทในการพัฒนาศักยภาพ

ธนาคารหมู่บ้านต้องยุติบทบาทตามไปด้วย ทำให้

ธนาคารหมู่บ้านที่ยังไม่เข้มแข็งหลายธนาคารต้องดำเนิน

ธุรกิจเองตามลำพังขาดพี่เลี้ยงไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำ

แนะนำ  ส่งผลให้หลายธนาคารขาดการบริหารจัดการที่

ดี เช่น ไม่ยึดหลักนิติธรรม อาทิเช่น ไม่ปฏิบัติตาม

ระเบียบ  ไม่ยึดหลักความโปร่งใส อาทิเช่น ไม่โปร่งใสใน

การใช้จ่ายเงิน ไม่โปร่งใสในการปล่อยเงินกู้ ฯลฯ   

ตลอดจน ไม่ยึดหลักการมีส่วนร่วม อาทิเช่น ไม่เปิด

โอกาสให้สมาชิกและเครือข่ายได้แสดงความคิดเห็นต่อ

การบริหารงานของคณะกรรมการธนาคารหมู่บ้าน         

(อภิชาติ  มั่นศิลป์ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 19 มีนาคม 

2550); มุกดา  อินต๊ะสาร (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 25 

มิถุนายน 2550); วรพจน์ หล่อภัทรพงษ์ (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 1 กรกฎาคม 2550); บุญชอบ รักชาติ   

(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 28 มิถุนายน 2550)) 

 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวน

วรรณกรรม และการวิจัยเชิงคุณภาพทำให้ได้กรอบแนว

ความคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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  สมมติฐานในการวิจัย         

 1. การสร้างความไว้วางใจ หรือ ความเชื่อมั่น

ของสมาชิก  ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้าน  และความ

เหมาะสมของระยะเวลาการกู้และวงเงินกู้  มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อความสามารถในการสนับสนุนให้ชุมชนสะสมทุน 

ของธนาคารหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริภาคเหนือ

ตอนบน    

 2. การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย มี

อิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการสนับสนุนการ

สะสมทุนของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวทาง

พระราชดำริภาคเหนือตอนบน  โดยมีอิทธิพลทางอ้อม

ผ่านการบริหารจัดการที่ดี ผ่านการสร้างความไว้วางใจ 

หรือ ความเชื่อมั่นของสมาชิก    

 3. การบริหารจัดการที่ดี มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน 

โดยธนาคารหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริภาคเหนือ

ตอนบน  โดยมีอิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านความเชื่อมั่น หรือ 

ความไว้วางใจของสมาชิก 

 4. ความรับผิดชอบของสมาชิกในการชำระหนี้

คืนตามกำหนด และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สมาชิก

จะได้รับ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถในการ

สนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้าน

ตามแนวทางพระราชดำริภาคเหนือตอนบน  โดยมี

อิทธิพลทางอ้อมส่งผ่านความเชื่อมั่น หรือ ความไว้วางใจ

ของสมาชิก 

 5.การบริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้าน

ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือตอนบน  ผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจจากการถือหุ้น  และความรับผิดชอบของ

สมาชิกในการชำระหนี้คืนตามกำหนด  มีอิทธิพลทาง

ตรงต่อความเชื่อมั่น หรือความไว้วางใจของสมาชิก    

 6. การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย  มี

อิทธิพลทางอ้อมต่อความเชื่อมั่นของสมาชิกธนาคาร

หมู่บ้านโดยมีอิทธิพลผ่านการบริหารจัดการที่ดี  

 7. การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย มี

อิทธิพลทางตรงต่อการบริหารจัดการที่ดีของธนาคาร

หมู่บ้าน 

วิธีการการดำเนินการวิจัย 

          การวิจัยได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิทยาในการ

วิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ตามแนวความ

คิดของ Tashakkori  and Teddie (1998)  กล่าวคือ 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม รูปแบบการผสมอย่างเป็นตัว

หลัก และตัวรอง (dominant- less dominant 

designs)แบบตามลำดับ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนำการ

วิจัยเชิงปริมาณ แต่ เน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก     

มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยด้วยการ

สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก

นั้นจึงปรับกรอบแนวความคิดในการวิจัย โดยการ

สัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งและพัฒนา

ธนาคารหมู่บ้าน มีจำนวน  14  ท่าน   

 2. ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบความ

สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อ

ความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน 

โดยธนาคารหมู่บ้าน กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้วยระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยจัดเก็บข้อมูลธนาคารหมู่บ้าน 

จำนวน 152  ธนาคาร  ตามวิธีการกำหนดขนาดตัวอย่าง

ของ Zikmund (2003, p. 427) จากนั้นทำการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling 

Scheme) คอื เริม่ดว้ยการการสุม่แบบเจาะจง (Purpose   

Random Sampling)  โดยการเจาะจงเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างธนาคารหมู่บ้านในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

จำนวน  3 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดลำปาง  จังหวัด

เชียงราย  และจังหวัดพะเยา  เนื่องจากทั้งสามจังหวัด   

มีจำนวนธนาคารหมู่บ้านคิดเป็นสัดส่วนที่สูง ตลอดจนมี

ตั วแทนธนาคารหมู่บ้ านที่มีความสามารถในการ

สนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนทุกระดับ หลังจากนั้น

ทำการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของจำนวนประชากรใน

แต่ละจังหวัด (probability  proportionate  to size 

sampling) และขั้นตอนสุดท้ายทำการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purpose Sampling) โดยเจาะจงเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างธนาคารหมู่บ้านในแต่ละจังหวัดที่นักวิจัยคาดว่า

จะเป็นตัวแทนที่ดี ตลอดจนคาดว่าจะสามารถจัดเก็บ
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ข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ใช้งบประมาณน้อย   

        ในการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือวัดตัวแปรการ

ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย และ การบริหารจัดการ

ที่ดี ได้แก่ 1)การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา        

(Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบ 

จำนวน  4  ท่าน  2)การวัดความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 

(Construct  Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ

เชิงสำรวจ (Explore Factor Analysis: EFA)ผลการ

วิเคราะห์  พบว่า  ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้

ทั้งหมดมีความสัมพันธ์เกิน 0.3 แปลว่า  ตัวแปรสังเกตได้

สามารถนำไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้คา่ Kaiser-Meyer-  

Olkin Measure of Sampling Adequacy  มีค่า

เท่ากับ 0.835  แปลว่า ตัวแปรสังเกตได้มีความ

เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบดีมาก  และค่า  

Bartlett's Test of Sphericity มีนัยสำคัญทางสถิติ  

แปลว่า  ตัวแปรสังเกตได้มีความสัมพันธ์กันสามารถนำ

ไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (Hair,  et  al., 1995)  จาก

ค่าสถิติ  3  ค่า ในข้างต้น กล่าวได้ว่า ตัวแปรสังเกตได้มี

ความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ ผลการ

วิเคราะห์องค์ประกอบตัวแปรการบริหารจัดการที่ดี พบ

ว่า ตัวแปรสังเกตได้ถูกแบ่งเหลือเพียง 1 องค์ประกอบ 

และสามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 70.818  มี

ค่า  Eigenvalues เท่ากับ 4.249  แปลว่า องค์ประกอบ

สามารถอธิบายตัวแปร ได้มากกว่า  1  ค่าการผันแปร

มาตรฐานของตัวแปร  เมื่อพิจารณาน้ำหนักปัจจัยใน

องค์ประกอบการบริหารจัดการที่ดี ทุกตัว พบว่า มีค่า

มากกว่า 0.6  ดังนั้น  จึงเลือกมาตรวัดการบริหารจัดการ

ที่ดีทุกตัวแปรเป็นมาตรวัดตัวแปรแฝงการบริหารจัดการ

ที่ดีของธนาคารหมู่บ้าน 3)การวัดระดับความเชื่อมั่น 

หรือ ความเชื่อถือได้ (reliability) ของมาตรวัดตัวแปร

การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและมาตรวัดย่อย

ของการบริหารจัดการที่ดี ที่มีคะแนน เป็น 0 และ 1 

โดยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson: KR-

20) (Cortina,1993, p. 78)  พบว่า ค่าสัมประสิทธิค์วาม

เชือ่มัน่มาตรวดัการไดร้บัการสนบัสนนุจากเครอืขา่ย มคีา่

เท่ากับ  0.700  และ มาตรวัดการบริหารจัดการที่ด ี  

มีค่ามากกว่า 0.7 นอกจากนั้น พบว่า ค่าความเชื่อมั่น

ของมาตรวัดการบริหารจัดการที่ดีในภาพรวม พบว่า มี

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค( -Coefficient) 

เท่ากับ 0.916  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

ของมาตราวัดทั้งหมด ถือว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง   

(UCLA, 2006)  ตลอดจนการเลือกมาตราวัดการบริหาร

จัดการที่ดี นอกจากนั้น พบว่า ความสัมพันธ์กับมาตรา

วัด มาตรวัดรวม(Corrected  Item – Total  

Correlation) พบว่า มีค่ามากกว่า 0.295   ถือว่ามีความ

เหมาะสมในการเป็นมาตรวัดการบริหารจัดการที่ดี   

(Brown, 2001)  และ 4)การตรวจสอบความตรงเชิง

โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  

(Confirm Factor Analysis: CFA)(Diamantopoulos 

& Siguaw, 2000) พบว่า มาตรวัดทุกตัวมีนัยสำคัญทาง

สถิติ กล่าวคือ ค่าสัมบูรณ์ของค่าสถิติที(t-value) มีค่า

มากกว่า 1.96  นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาน้ำหนักปัจจัย  

(Factor Loading) พบว่า มีค่ามากกว่า 0.6 สรุปได้ว่า 

มาตราวัดการบริหารจัดการที่ดีมีความเหมาะสมดี           

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา(Content Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) และ

การวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครสร้าง  

 

 ผลการวิจัย 

           ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการ

สนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้าน

แตกต่างกัน กล่าวคือ สามารถระดมเงินหุ้นได้ไม่ถึง 

500,000 บาท จำนวน 25 ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 

16.45 มีเงินหุ้นเฉลี่ย  224,642.80 บาท มีความ

สามารถในการระดมเงินหุ้นตั้งแต่ 500,000-1,000,000 

บาท จำนวน 69 ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 45.395 มีเงิน

หุ้นเฉลี่ย  803,183.77 บาท มีความสามารถในการ

ระดมเงินหุ้นตั้งแต่ 1,000,001-2,000,000 บาท จำนวน 

35 ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 23.026  มีเงินหุ้นเฉลี่ย 

1,392,826 บาท มีความสามารถในการระดมเงินหุ้น

ตั้งแต่ 2,000,001-3,000,000 บาท จำนวน 13 ธนาคาร 
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คิดเป็น ร้อยละ 8.55 มีเงินหุ้นเฉลี่ย  2,310,076.15  

บาท และมีความสามารถในการระดมเงินหุ้นตั้งแต่ 

3,000,000 บาทขึ้นไป จำนวน10 ธนาคาร  คิดเป็นร้อย

ละ  6.58  มีเงินหุ้นเฉลี่ย  5,183,854.000 บาท   

         นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดย

ธนาคารหมู่บ้าน มีดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2  ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดยธนาคาร

หมู่บ้าน ภาคเหนือตอนบน 

ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูล 

         

 จากภาพ  2  เมื่อพิจารณาความกลมกลืนของ

โมเดล พบว่า ในระดับที่ค่าไคสแควร์(X2)  มีค่าเท่ากับ 

38.59  ค่าองศาแห่งความอิสระ (degree of freedom: 

df)  เท่ากับ 38  ค่า P-value มีค่าเท่ากับ  0.442  ซึ่ง

ถือว่าน้อยกว่า 0.05  ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก   

(H0: S=∑)  แสดงว่า  ความแปรปรวนและความ

แปรปรวนร่วมของโมเดลตามทฤษฎี สอดคล้อง หรือ 

เท่ากับ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากตัวอย่าง   

  

            ผลการประมาณค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ มีดังนี้                                    

1. สมการเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้าน (GGOV)   มีดังนี้   

          GGOV =  0.933(NSUP) **+ 0.130,  

            R2 = 0.870 (1)                           

          จากสมการที่  1 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรง ต่อ การบริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้าน ได้แก่ 

การได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย (NSUP) โดยมีค่า

อิทธิพลเชิงสาเหตุเท่ากับ 0.933  

          2. สมการเชิงโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การสร้างความไว้วางใจ หรือ ความเชื่อมั่น (MTRU) ของ

สมาชิกธนาคารหมู่บ้าน มีดังนี้   

        MTRU =  0.532(GGOV) **-0.142(MACC)            

  **+ 0.248(EBEN) **+0.490, 

  R2=0.510  (2) 

         จากสมการที่  2 พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง

ในทิศทางบวก ต่อ ความเชื่อมั่นของสมาชิก  ได้แก่ การ

บริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้าน (GGOV) ผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (EBEN) โดยมีค่าอิทธิพลเชิง

สาเหตุเท่ากับ 0.532 และ 0.248ตามลำดับ  แปลว่า 

หากคณะกรรมการมีการบริหารจัดการที่ดี และสมาชิก

ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการถือหุ้นกับ

ธนาคารหมู่บ้าน ก็จะมีความเชื่อมั่นต่อธนาคารหมู่บ้าน

เพิ่มมากขึ้น  ส่วนปัจจัยที่มีปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงใน

ทิศทางลบต่อ ความเชื่อมั่นของสมาชิก คือ การไม่

รับผิดชอบในการชำระหนี้คืนตามกำหนด (MACC) โดยมี

ค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุเท่ากับ -0.142 แปลว่า หากสมาชิก

ไม่มีความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืน ก็จะส่งผลให้

สมาชิกโดยทั่วไปมีความเชื่อมั่นต่อธนาคารหมู่บ้านลดลง 

           นอกจากนัน้ยงั พบวา่ การไดร้บัการสนบัสนนุ

จากเครือข่าย (NUP) ที่มีอิทธิพลทางอ้อมทิศทางบวก 

ผา่นการบรหิารจดัการทีด่ ีมายงั ความเชือ่มัน่ของสมาชกิ

โดยมคีา่อทิธพิลเชงิสาเหต ุเทา่กบั0.496 (0.933×0.532)  

           3. สมการโครงสร้างแสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุ

ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการสนับสนุน
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การสะสมทุนของชุมชนธนาคารหมู่บ้าน (ACCU) มีดังนี้  

 ACCU = 0.633(MTRU) **6-0.431(VIMP) **    

         +0.212(LEXP) **+ 0.181,  

   R2 = 0.9197     (3)    

           จากสมการที่ 3  พบว่า  ปัจจัยที่มีอิทธิพลทาง

ตรงในทิศทางบวก ต่อ ความสามารถในการสนับสนุน

การสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้าน ได้แก่ ความ

ไว้วางใจของสมาชิก และ ความเหมาะสมของระยะเวลา

การกู้และวงเงินกู้ (LEXP)  โดยมีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 

เท่ากับ  0.633และ 0.212 ตามลำดับ แปลว่า หาก

สมาชิกมีความเชื่อมั่น และ ธนาคารหมู่บ้านมีระยะเวลา

การกู้และวงเงินกู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการทำ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะทำให้สมาชิกนำเงินมาฝาก

ธนาคารมากขึ้น  ส่วน ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้าน  

(VIMP)  พบว่า มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางลบ ต่อ ความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดย

ธนาคารหมู่บ้าน โดยมีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ เท่ากับ   

-0.431 แปลว่า หมู่บ้านใดบริหารกองทุนหมู่บ้านใน

ลักษณะเป็นคู่แข่งขันกับธนาคารหมู่บ้านไม่ประสานงาน

กัน และให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันก็จะทำให้เกิดการ

แย่งชิงลูกค้าระหว่างกันในกรณีนี้ทำให้สมาชิกนำเงินมา

ฝากกับธนาคารหมู่บ้านลดลง 

            นอกจากนั้น ยังพบว่า การได้รับการสนับสนุน

จากเครือข่าย(NSUP) มีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวก

ผ่านการบริหารจัดการที่ดี และความเชื่อมั่นของสมาชิก 

มายัง ความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของ

ชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้าน โดยมีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ มี

ค่าเท่ากับ0.314(0.933 ×0.532×0.633)  ส่วนผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ(EBEN)มีอิทธิพลทางอ้อมใน

ทิศทางบวกผ่านความเชื่อมั่นของสมาชิก มายัง ความ

สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดย

ธนาคารหมู่บ้านมีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุทางอ้อม มีค่า

เท่ากับ  0.157(0.248×0.633) และการบริหาร  

จัดการที่ดี มีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวกผ่านความ

เชื่อมั่นของสมาชิก มายัง ความสามารถในการสนับสนุน

การสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้านโดยมีค่า

อิทธิพลเชิงสาเหตุ เท่ากับ  0.337 (0.532×0.633)    

            นอกจากนั้นยังพบว่า ความไม่รับผิดชอบของ

สมาชิกในการชำระหนี้คืนตามกำหนด (MACC) มี

อิทธิพลทางอ้อมในทิศทางลบผ่านความเชื่อมั่นของ

สมาชิก มายัง ความสามารถในการสนับสนุนการสะสม

ทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้าน มีค่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 

เท่ากับ-0.090(-0.142×0.633) 

 

  สรุปและอธิบายผลการวิจัย 

           จากผลศึกษา พบว่า ความสามารถในการ
สนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนโดยธนาคารหมู่บ้านมี
ความแตกต่างกัน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สามารถในการสนับสนุนการสะสมทุนของชุมชน โดย
ธนาคารหมู่บ้านตามแนวทางพระราชดำริภาคเหนือ
ตอนบน  มีทั้งปัจจัยทางตรงและปัจจัยทางอ้อม ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรง สูงสุด คือ ความเชื่อมั่นของสมาชิก 
รองลงมา คือ การได้รับผลกระทบจากกองทุนอื่น
ภายในชุมชน และต่ำสุด คือ  การขยายวงเงินกู้และ
ระยะเวลาการชำระหนี้คืนให้ เหมาะสมกับการทำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อม 
สูงสุด คือ การบริหารจัดการที่ดี รองลงมา คือ การได้
รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และ ความรับผิดชอบของสมาชิกในการ
ชำระหนี้คืน ตามลำดับ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก คือ การบริหารจัดการที่
ดี และความรับผิดชอบของสมาชิกในการชำระหนี้คืน
ตามกำหนด ตามลำดับ  
              นอกจากนั้นยัง พบว่า หลักการบริหาร
จัดการที่ดีที่มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด คือ การบริหาร
จัดการตามหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิก
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดต่อการบริหารงานของ

คณะกรรมการ  รองลงมา คือ การบริหารจัดการตาม

6มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
7เมื่อพิจารณา ค่า R2 ในสมการ 1 , 2 และ 3 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.870 , 0.510 และ 0.919 แปลว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่เป็นตัวแปรอิสระ  สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามได้  ร้อยละ  87 , 51 และ 91.9   ตามลำดับ นอกจากนั้น พบว่า ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปร

ตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ
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หลักนิติธรรม โดยให้ความสำคัญกับกฎระเบียบของ

ธนาคารหมู่บ้าน กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน

การร่างระเบียบ มีการบังคับใช้ระเบียบโดยเคร่งครัดไม่

เลือกปฏิบัติ และมีการปรับปรุงระเบียบเมื่อเห็นว่าไม่

เหมาะสม การบริหารจัดตามหลักความโปร่งใส โดยให้

ความสำคัญกับความโปร่งใสทุกระบบทำงานในธนาคาร

หมู่บ้าน เช่น การใช้จ่ายเงินของธนาคาร การปล่อยเงินกู้ 

การจัดสรรผลประโยชน์ เป็นต้น การบริหารจัดตามหลัก

คุณธรรม โดยให้ความสำคัญกับคุณธรรมของผู้บริหาร 

อย่างน้อย 2 ประการ คือ การไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข 

และ การไมท่จุรติตอ่ธนาคาร การบรหิารจดัการตามหลกั

ความคุ้มค่า โดยให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเงินของ

ธนาคารอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ  และประการ

สุดท้าย คือ การบริหารจัดการตามหลักความรับผิดชอบ 

โดยเนน้ใหค้ณะกรรมมคีวามรบัผดิชอบหลายประการ เชน่ 

มาปฏบิตังิานในวนัเปดิทำการการทกุครัง้ เขา้รว่มประชมุ

คณะกรรมการ  ให้บริการสมาชิกโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 

สนใจในการแก้ไขปัญหา และแสวงหาองค์ความรู้เข้ามา

พฒันาธนาคาร เปน็ตน้ 

            จากขอ้คน้พบในขา้งตน้ พบวา่ ปจัจยัทีเ่ชือ่ม

ประสานให้ธนาคารหมู่บ้านมีความสามารถในการ

สนับสนุนการสะสมทุนของชุมชนสูงสุด  คือ การสร้าง

ความไวว้างใจ หรอื ความเชือ่มัน่แกส่มาชกิ  ในประเดน็นี้

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชงิคณุภาพ พบวา่ หากสมาชกิใน

ชมุชนเกดิความเชือ่มัน่ตอ่ระบบธนาคารหมูบ่า้นกจ็ะสมคัร

เขา้มาเปน็สมาชกิธนาคารหมูบ่า้น ทำใหธ้นาคารหมูบ่า้นมี

โอกาสที่จะระดมเงินทุนจากชุมชนได้มากขึ้น ในทำนอง

เดียวกันหากสมาชิกในชุมชนไม่มีความไว้วางใจ หรือ 

เชือ่มัน่ตอ่ระบบธนาคารหมูบ่า้นนอกจากจะไมส่มคัรเขา้มา

เป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกภาพเดิมก็จะลาออกจากการเป็น

สมาชกิภาพ หรอื ถอนหุน้ออกจากธนาคาร ทำใหธ้นาคาร

หมู่บ้านมีโอกาสในการระดมเงินทุนจากชุมชนได้ลดลง      

อภิชาต ิ มั่นศิลป ์ (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,19 มีนาคม

2550); เจริญ  วงศ์แก้ว (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 

มิถุนายน 2550); มุกดา  อินต๊ะสาร (การสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล, 25 มิถุนายน 2550) ตลอดจนสอดคล้องกับ 

แนวคิดของ Putnam (1993); ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

และคณะ (2544); สินาด ตรีวรรณไชย (2546); และ   

วีรกร ตรีเศศ (2546) ที่ระบุว่าความไว้วางใจเป็นทุนทาง

สังคม (social capital) ที่ทำให้มนุษย์ยินดีที่จะให้การ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในกรณีของธนาคารหมู่บ้านหาก

สมาชิกในชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อระบบความมั่นคงของ

ธนาคารหมู่บ้าน ก็จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ

ธนาคารหมู่บ้าน ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกในชุมชน

ไม่เชื่อมั่นต่อระบบธนาคารหมู่บ้านก็จะไม่สมัครเข้ามา

เป็นสมาชิก หรือ หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะลาออกจาก

การเป็นสมาชิกภาพ ซึ่งการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก

ธนาคารหมู่บ้าน ส่งผลให้ธนาคารหมู่บ้านมีโอกาสในการ

ระดมเงินฝากได้มากยิ่งขึ้น   

 อย่ างไรก็ตามความไว้วางใจของสมาชิก

ธนาคารหมู่บ้านไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากแต่มี

เหตุปัจจัยเป็นตัวกำหนด ได้แก่  1) การบริหารจัดการที่

ดี หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะส่งผลให้สมาชิกเกิด

ความไว้วางใจ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกทำให้ธนาคาร

หมู่บ้านมีโอกาสเพิ่มปริมาณเงินฝากมากขึ้น  ผลการ

ศึกษาของ อรพินท์  สพโชคชัย (2541) พบว่า ปัจจัยที่ส่ง

ผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่นำไปให้ความ

ช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ คือ การมีธรรมมาภิบาล หรือ 

การบริหารจัดการที่ดีของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือ 

เนื่องจากประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี  นอกจากจะ

ทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาแล้วยังมี

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้การ

ดำเนินโครงการต่าง ๆ สำเร็จได้โดยง่าย นอกจากนั้น

Fukuyama (1999); WorldBank (2003) และวีรกร 

ตรีเศศ (2546) เชื่อว่า ปัจจัยที่ช่วยสร้างทุนทางสังคม 

หรือ ความไว้วางใจ คือ การปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม กล่าวคือ หากบุคคล องค์การ  สถาบันใด มี

บรรทัดฐานที่ดีและปฏิบัติตาม ก็จะส่งให้เกิดความ
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เชื่อมั่น เมื่อสมาชิกเกิดความเชื่อมั่น ก็จะทำให้เกิดการ

รวมกลุ่ม  เกิดการให้ความร่วมมือ เกิดการสร้าง

เครือข่าย เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กลายเป็นพลัง

ในการพัฒนา  ตามทฤษฎีองค์การเครือข่ายถือว่าการ

รวมกลุ่ม หรือ การสร้างเครือข่ายทำให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน นอกจากนั้นหัวใจของ

ความสำเร็จขององค์กรเครือข่าย คือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ    

(ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ , 2549)  2) ผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจจากการถือหุ้น กล่าวคือ หากประชาชนได้

รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเข้ามาเป็นสมาชิก

ธนาคารหมู่บ้าน โดยเฉพาะผลตอบแทนจากการถือหุ้น

สูงก็จะทำให้เกิดการจูงใจสมาชิกในชุมชนสมัครเข้ามา

เป็นสมาชิกเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นโอกาสใน

การระดมเงินทุนของธนาคารหมู่บ้านได้มากขึ้นเช่นกัน 

แนวคิดที่สนับสนุนข้อค้นพบนี้ คือ แนวคิดของ Held      

(1984, pp. 65-69) และ แนวคิดของ Bennis and 

Nanus (1998, p. 142) ที่มีความเห็นว่าการแบ่งปันผล

ประโยชน์ที่ลงตัวเป็นบรรทัดฐานที่สามารถสร้างความ

เชื่อมั่น  และ3) ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนตาม

กำหนด หากสมาชิกไม่สามารถชำระหนี้คืนตามกำหนดก็

จะส่งผลให้ธนาคารหมู่บ้านมีหนี้ค้างชำระสูง เมื่อสมาชิก

ในชุมชน หรือ สมาชิกรายอื่นเห็นสภาพปัญหาก็จะทำให้

ขาดความไว้วางใจ  หรือ ขาดความเชื่อมั่น อาจจะส่งผล

ให้สมาชิกในชุมชนไม่มีการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ 

หรือ  มีสมาชิกเก่าลาออก ดังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

หลายธนาคารในภาคเหนือตอนบน     

          ดังนั้นหากต้องการให้ธนาคารหมู่บ้านเกิดความ

มั่นคงมีขีดความสามารถในการสนับสนุนการสะสมทุน

ของชุมชน ต้องให้ความสำคัญปัจจัยและเงื่อนไขดังที่ได้

กล่าวมาแล้วในข้างต้น   

 

   

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ควรมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบใน

การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธนาคารหมู่บ้าน 

อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

 2. ไม่ควรจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านไปทับซ้อนกับ

องค์กรการเงินอื่นที่อยู่ในชุมชนจนเกินความต้องการและ

ความสามารถในการบริหารจัดการของชุมชน  

 3. การบริหารจัดการธนาคารหมู่บ้านคณะ

กรรมการควรเน้นสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกโดยการ

บริหารจัดการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการบริหาร

จัดการตามหลักการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตาม

หลักนิติธรรม การบริหารจัดการตามหลักความโปร่งใส 

การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรม การบริหารจัดการ

ตามหลักความคุ้มค่า และการบริหารจัดการตามหลัก

ความรับผิดชอบ ตามลำดับ 

 4. สมาชิกธนาคารหมู่บ้านจะต้องมีความภักดี

ต่อธนาคารหมู่บ้าน อาทิเช่น การให้ความร่วมมือในการ

ทำกิจกรรม  ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการ  

การใช้เงินกู้อย่างเหมาะสม และการชำระหนี้คืนตาม

กำหนด 

 5. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรนำมาตรวัดการ

บริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้านไปทำการทดลอง

ใช้จริงกับธนาคารหมู่บ้านในรูปแบบของการวิจัยและ

พัฒนา หรือ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง หรือ สร้าง

มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีของธนาคารหมู่บ้านให้

เกิดความเหมาะสมต่อไป 

 6. ในการวิจัยครั้งต่อไป คือ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลควรนำผลการวิจัยไปปฏิรูป

ระบบการบริหารและองค์กรของการเงินชุมชนที่มีอยู่ใน

ประเทศไทยทั้งระบบ 
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