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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ Microfinance 
ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่น
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
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การศึกษาผลสมัฤทธิ์ของการใหบ้ริการ Microfinance ท่ีเกิดกบัคน

และชุมชนทอ้งถ่ินตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง:  

กรณีศึกษา 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน4

1 

 

    ศศิเพ็ญ พวงสายใจ5

2 

          สุขมุ พนัธุณ์รงค์63     

 พิมลพรรณ บุญยะเสนา3 

 
วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการ
ดําเนินงานขององคกรการเงินชุมชน (Microfinance) ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดข้ึนกับคนและชุมชน
ทองถ่ิน และศึกษารูปแบบองคกรการเงินที่ชุมชนตองการ  
โดยเปรียบเทียบการดําเนินงานระหวางกลุมองคกรการเงิน

ชุมชนที่เขมแข็ง (Best Practice) จํานวน 517 ตัวอยางกับกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไม
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1
 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

2 รองศาสตราจารย ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

3 นักวิจัย ศูนยวิจัยเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บทคดัยอ่ 
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more than members of the non – best practice group. In knowledge 
dimension, members of both groups were rarely participated in the training 
program of knowledge including study visit to other places. In ethical 
integrity dimension, members of the best-practice group had a community 
unity and strength, cooperation and participation in social activities, and 
played respect the rules more than members of the non - best practice 
group. 
 It was interesting to find local people to express their wishes to have 
their microfinance organization/group operating in the form and manner 
compatible with their circumstances. In the urban community category, the 
ideal microfinance organization was one that opened the opportunity for 
local people to participate, listened to the ideas of members, avoided 
working within a confined group, allowed for transparency audition, set 
higher interest rate for saving deposit and lower interest rate for loan in 
relative to the commercial banks’ rates, established loan repayment default 
risk guarantee system if possible, and has a simple loan application 
procedure. In the sub - urban community group, people wish to have the 
microfinance organization that has a committee comprising knowledgeable 
and capable, had group consultants with good experience and capability, 
gave flexibility in releasing loans, offered divers loan types, and determined 
the loan limits and interest rates appropriately for different professional 
background of the borrowers. In rural community setting, people desired to 
have the microfinance group that had a well-defined organizational structure 
as well as well-defined functions and work system, provided training on how 
to do book-keeping by hand, and simplifies the paper work procedures.  

Keywords: microfinance organizations, achievements, sufficiency economy 
philosophy    

 
จากการศึกษาการเขาถึงบริการทางการเงินของประชาชนจาก
ผลการสํารวจโดยธนาคารแหงประเทศไทย ในป 2550 พบวา 
ประชาชนใชบริการทางการเงินในระบบธนาคารพาณิชย บริษัท
การเงิน ธุรกิจเงินกูสวนบุคคล คิดเปนรอยละ 83.65 ของ
การเงินทั้งระบบ ใชบริการการเงินผานสหกรณ เครดิตยูเนี่ยน 

กองทุนหมูบาน คิดเปนรอยละ 3.44 และใชบริการอ่ืนๆ นอกระบบ คิดเปนรอยละ 3.3 โดย
ยังมีประชาชนอีก รอยละ 9.61 ที่ไมมีการใชบริการหรือเขาไมถึงบริการ 

1 
ท่ีมาของปัญหา 
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ความคิดเห็นของสมาชิก ไมดําเนินการเฉพาะกลุมในวงจํากัด สามารถตรวจสอบการ
ดําเนินการได มีผลตอบแทนเงินฝากสูงและมีดอกเบี้ยเงินกูต่ํากวาธนาคาร มีการคํ้าประกัน
ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงินกู มีระบบกูเงินที่ไมยุงยาก ในกลุมชุมชนก่ึงเมืองตองการ
รูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่ควรมีคณะกรรมการกลุมที่มีความรูความสามารถ มีที่ปรึกษา
กลุมที่มีประสบการณมีความรูความสามารถ มีความยืดหยุนในการปลอยกู มีรูปแบบการกูที่
หลากหลาย และกําหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับแตละอาชีพ ในกลุมชุมชน
ชนบทตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่กลุมควรมีโครงสรางชัดเจน แบงหนาที่และ
ระบบการทํางานที่ชัดเจน มีการฝกอบรมใหความรูการจัดทําบัญชีแบบลงดวยมือและควร
ลดข้ึนตอนดานงานเอกสารลง เปนตน  

คําสําคัญ:  องคกรการเงินชุมชน  ผลสัมฤทธิ ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
This study has the objectives to compare the 
achievements of the best practice and non-best 
practice microfinance organizations/groups in fostering 
the practices in line with the sufficiency economy 
philosophy at the individual and community levels 

and to understand the appropriate features in management and services 
that individuals and local communities wish to see in the operation of 
microfinance organizations/groups to fit their local settings. Area - wise, the 
present study was confined to 8 upper - northern provinces encompassing 
Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Phayao, Phrae, Nan, and Mae 
Hong Son. Totally 1,037 samples of microfinance services users 
distinguishable into 517 and 520 samples in the best - practice and non - 
best practice group were interviewed, respectively. 
 The results revealed that the achievements of microfinance 
organizations in generating outputs in various dimensions covered in the 
sufficiency economy philosophy were found to be distinctly different 
between best practice group and non - best practice one. In moderation  
dimension, members of the best practice group had more savings, 
continuous savings, less loan, and less problems in payment than members 
of the non-best practice group.  In reasonableness dimension, members of 
the best - practice group used loanable fund as what they set as objective 
for loan  more than members of the non - best practice group. In 
immunization dimension, members of the best-practice group recorded 
their financial status and  had a good management on their financial status 

Abstract 
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more than members of the non – best practice group. In knowledge 
dimension, members of both groups were rarely participated in the training 
program of knowledge including study visit to other places. In ethical 
integrity dimension, members of the best-practice group had a community 
unity and strength, cooperation and participation in social activities, and 
played respect the rules more than members of the non - best practice 
group. 
 It was interesting to find local people to express their wishes to have 
their microfinance organization/group operating in the form and manner 
compatible with their circumstances. In the urban community category, the 
ideal microfinance organization was one that opened the opportunity for 
local people to participate, listened to the ideas of members, avoided 
working within a confined group, allowed for transparency audition, set 
higher interest rate for saving deposit and lower interest rate for loan in 
relative to the commercial banks’ rates, established loan repayment default 
risk guarantee system if possible, and has a simple loan application 
procedure. In the sub - urban community group, people wish to have the 
microfinance organization that has a committee comprising knowledgeable 
and capable, had group consultants with good experience and capability, 
gave flexibility in releasing loans, offered divers loan types, and determined 
the loan limits and interest rates appropriately for different professional 
background of the borrowers. In rural community setting, people desired to 
have the microfinance group that had a well-defined organizational structure 
as well as well-defined functions and work system, provided training on how 
to do book-keeping by hand, and simplifies the paper work procedures.  
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จัดการการเงินชุมชน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออม
ทรัพย และธนาคารหมูบาน เปนตนจากการใหบริการขององคกรการเงินชุมชนรูปแบบตางๆ 
ในกรณีกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งนั้นจะพิจารณาวามีรูปแบบการบริหารจัดการ 
การบริการออมเงิน การใหสินเชื่อ และสวัสดิการชุมชนที่สงผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่ดีตอคน
และชุมชนในแตละสภาพและในมิติตางๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร
และไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชนอยางไร และหากชุมชนแตละสภาพจะ
ดําเนินการองคกรการเงินชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนในการสรางแนวคิดใน
การดําเนินงานโดยใชหลัก 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ที่มีแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตในมิติตางๆ 5 มิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดาน
สิ่งแวดลอม และมิติดานการเรียนรูและพัฒนา ควรจะมีรูปแบบการดําเนินการอยางไร 

จากผลสัมฤทธิ์ของการประกอบการ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา องคกร
การเงินชุมชนที่เขมแข็ง จะมีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ  

ดานความพอประมาณ: สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มมากข้ึน มีการออมเงินสม่ําเสมอ 
สมาชิกไมมีปญหาจากการกูเงิน จํานวนเงินกูลดนอยลง ระยะเวลาในการกูเหมาะสม และมี
ความสามารถชําระเงินกูได 

ดานความมีเหตุผล: สมาชิกมีเปาหมายในการออม มีการออมเพื่อไวใชในยามชรา 
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ และเพื่อเปนหลักประกันในการกูยืม มีการใชเงินตามเปาหมาย
ของการกูเงิน มีการกูเงินใชเงินอยางมีเหตุผล  

การมีภูมิคุมกัน: การไดรับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรไดรับ มีการปลูกผักสวนครัว 
เลี้ยงสัตวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน รายรับรายจาย มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีวินัยทางการเงิน มีการจัดทําแผนพัฒนาชวีิต แผนครอบครัว แผนชวีิตในอนาคต 

เงื่อนไขความรู: มีการเขารวมการฝกอบรมตางๆ แลวนํามาใชในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ นํามาปรับปรุงพัฒนากลุมการเงิน และมีการถายทอดใหสมาชิกในกลุม 

เงื่อนไขคุณธรรม: ชุมชนเกิดความสามัคคี ทํางานรวมกัน มีการเสียสละเพื่อชุมชน 
ประพฤติตนในกฎระเบียบ ซื่อสัตยสุจริต และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท ที่รัฐบาลไดทุมงบประมาณ
กวา 80,000 ลานบาท เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดการลงทุน สงผลใหมีการพัฒนา
แปรงสภาพจนเกิดองคกรการเงินชุมชน (Microfinance) เกิดระบบการออม ระบบสัจจะ
ออมทรัพย ระบบสินเชื่อ และสวัสดิการของชุมชน ทําใหคนที่มีรายไดนอย เขาไมถึงบริการ
ของสถาบันการเงิน มีเงินทุนเพื่อนําไปลงทุน หรือยกระดับคุณภาพชวีิต  

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานจะมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียน สําหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพสรางงานสรางรายได ลดรายจายบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินและจําเปนเรงดวนสงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง หลังจากที่รัฐบาลได
ดําเนินโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท และไดมีการดําเนินการลงไปถึงหมูบานและ
หลายกองทุนหลายชุมชนไดพัฒนารูปแบบการดําเนินการหลากหลายทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ เชน กองทุนหมูบาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน สิ่งที่ตองใหความสนใจตอไปคือทําอยางไรที่จะทําใหเงิน
งบประมาณนี้ เกิดประโยชนสูงสุดในชุมชน ชวยยกคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ขณะเดียวกันคนที่เขามาใชบริการไดผลประโยชนหรือเกิดการลงทุนที่สรางมูลคาเพิ่ม สงผล
ตอภาวะเศรษฐกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินการวิจัยในโครงการนี้จะเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการ
องคกรการเงินชุมชน ที่เกิดกับคนและชุมชนทองถ่ิน และความตองการของคนหรือชุมชนที่
ตองการระบบองคกรการเงินชุมชนในแตละสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเปนการวิจัยเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกของคนและชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพฒันานวัตกรรมและองคความรูในระบบการ
ใหบริการทางการเงินระดับจุลภาค เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความ
ยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพใน
อนาคตของสังคมไทย ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง  

1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการองคกร
การเงินชุมชนที่เกิดข้ึนกับคนและชุมชนระหวางชุมชนที่เปน
กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็ง (Best Practice) กับ
กลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง (Non - Best 
Practice) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  เพื่อศึกษาความตองการของคนและชุมชนทองถ่ินในรูปแบบ
องคกรการเงินชุมชนที่เหมาะสมกับแตละสภาพชุมชน 
 
การดําเนินการของกองทุนหมูบานไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จนบางแหงไดพัฒนาแปลงสภาพเปนองคกรการเงินชุมชน
รูปแบบตางๆ ที่เปนทางการและไมเปนทางการครอบคลุมทั้ง
ประเทศ เชน กองทุนหมูบาน สถาบันการเงินชุมชน สถาบัน

2 
วตัถุประสงค ์

3 

กรอบแนวคิด 
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จัดการการเงินชุมชน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออม
ทรัพย และธนาคารหมูบาน เปนตนจากการใหบริการขององคกรการเงินชุมชนรูปแบบตางๆ 
ในกรณีกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งนั้นจะพิจารณาวามีรูปแบบการบริหารจัดการ 
การบริการออมเงิน การใหสินเชื่อ และสวัสดิการชุมชนที่สงผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่ดีตอคน
และชุมชนในแตละสภาพและในมิติตางๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไร
และไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชุมชนอยางไร และหากชุมชนแตละสภาพจะ
ดําเนินการองคกรการเงินชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนในการสรางแนวคิดใน
การดําเนินงานโดยใชหลัก 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ที่มีแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตในมิติตางๆ 5 มิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดาน
สิ่งแวดลอม และมิติดานการเรียนรูและพัฒนา ควรจะมีรูปแบบการดําเนินการอยางไร 

จากผลสัมฤทธิ์ของการประกอบการ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา องคกร
การเงินชุมชนที่เขมแข็ง จะมีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ  

ดานความพอประมาณ: สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มมากข้ึน มีการออมเงินสม่ําเสมอ 
สมาชิกไมมีปญหาจากการกูเงิน จํานวนเงินกูลดนอยลง ระยะเวลาในการกูเหมาะสม และมี
ความสามารถชําระเงินกูได 

ดานความมีเหตุผล: สมาชิกมีเปาหมายในการออม มีการออมเพื่อไวใชในยามชรา 
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ และเพื่อเปนหลักประกันในการกูยืม มีการใชเงินตามเปาหมาย
ของการกูเงิน มีการกูเงินใชเงินอยางมีเหตุผล  

การมีภูมิคุมกัน: การไดรับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรไดรับ มีการปลูกผักสวนครัว 
เลี้ยงสัตวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน รายรับรายจาย มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีวินัยทางการเงิน มีการจัดทําแผนพัฒนาชวีิต แผนครอบครัว แผนชวีิตในอนาคต 

เงื่อนไขความรู: มีการเขารวมการฝกอบรมตางๆ แลวนํามาใชในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ นํามาปรับปรุงพัฒนากลุมการเงิน และมีการถายทอดใหสมาชิกในกลุม 

เงื่อนไขคุณธรรม: ชุมชนเกิดความสามัคคี ทํางานรวมกัน มีการเสียสละเพื่อชุมชน 
ประพฤติตนในกฎระเบียบ ซื่อสัตยสุจริต และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท ที่รัฐบาลไดทุมงบประมาณ
กวา 80,000 ลานบาท เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดการลงทุน สงผลใหมีการพัฒนา
แปรงสภาพจนเกิดองคกรการเงินชุมชน (Microfinance) เกิดระบบการออม ระบบสัจจะ
ออมทรัพย ระบบสินเชื่อ และสวัสดิการของชุมชน ทําใหคนที่มีรายไดนอย เขาไมถึงบริการ
ของสถาบันการเงิน มีเงินทุนเพื่อนําไปลงทุน หรือยกระดับคุณภาพชวีิต  

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานจะมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียน สําหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพสรางงานสรางรายได ลดรายจายบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉินและจําเปนเรงดวนสงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง หลังจากที่รัฐบาลได
ดําเนินโครงการกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท และไดมีการดําเนินการลงไปถึงหมูบานและ
หลายกองทุนหลายชุมชนไดพัฒนารูปแบบการดําเนินการหลากหลายทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ เชน กองทุนหมูบาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการ
ผลิต กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน สิ่งที่ตองใหความสนใจตอไปคือทําอยางไรที่จะทําใหเงิน
งบประมาณนี้ เกิดประโยชนสูงสุดในชุมชน ชวยยกคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
ขณะเดียวกันคนที่เขามาใชบริการไดผลประโยชนหรือเกิดการลงทุนที่สรางมูลคาเพิ่ม สงผล
ตอภาวะเศรษฐกิจชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการดําเนินการวิจัยในโครงการนี้จะเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการ
องคกรการเงินชุมชน ที่เกิดกับคนและชุมชนทองถ่ิน และความตองการของคนหรือชุมชนที่
ตองการระบบองคกรการเงินชุมชนในแตละสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเปนการวิจัยเก่ียวกับการสรางจิตสํานึกของคนและชุมชนดานเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพฒันานวัตกรรมและองคความรูในระบบการ
ใหบริการทางการเงินระดับจุลภาค เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความ
ยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพใน
อนาคตของสังคมไทย ประชาชนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง  

1)  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการองคกร
การเงินชุมชนที่เกิดข้ึนกับคนและชุมชนระหวางชุมชนที่เปน
กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็ง (Best Practice) กับ
กลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง (Non - Best 
Practice) ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  เพื่อศึกษาความตองการของคนและชุมชนทองถ่ินในรูปแบบ
องคกรการเงินชุมชนที่เหมาะสมกับแตละสภาพชุมชน 
 
การดําเนินการของกองทุนหมูบานไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จนบางแหงไดพัฒนาแปลงสภาพเปนองคกรการเงินชุมชน
รูปแบบตางๆ ที่เปนทางการและไมเปนทางการครอบคลุมทั้ง
ประเทศ เชน กองทุนหมูบาน สถาบันการเงินชุมชน สถาบัน

2 
วตัถุประสงค ์

3 

กรอบแนวคิด 
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 1) ชุมชนเมือง  
 2) ชุมชนก่ึงเมือง  
 3) ชุมชนชนบทบนพื้นที่ราบ  
 4) ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจาง 
 5) ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานไดรับเงินเดือน  
 6) ชุมชนทองเที่ยว  
 7) ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนหัตถกรรม 
หลักเกณฑที่ใชวัดความเขมแข็งคือ  

ข. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่ใชบริการ
ของ องคกรการเงินชุมชนในประเทศไทย ดําเนินการโดยเจาะจงจํานวนกลุมตัวอยาง 
(Specific Groups) เก็บขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 1,037 ตัวอยาง กระจายตามสภาพของชุมชน 
7 สภาพชุมชน โดยเก็บกลุมตัวอยางที่เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็ง จํานวน 517 
ตัวอยาง และกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง จํานวน 520 ตัวอยาง โดยจะ
กระจายแตละสภาพชุมชนตามพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการสุมโดยวิธีการสุม
แบบ Random Sampling และแบบกลุม Cluster Sampling  

4.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
ทําการศึกษาประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใหบริการทางการเงินตางๆ ใน

องคกรการเงินชุมชนของคนและชุมชน โดยจะวิเคราะหเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน การลงทุน การยกระดับคุณภาพชีวิต การอยูรวมกันของชุมชน/
สังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน/สังคม โดยพิจารณาตามลักษณะของคน/ชุมชน 
กับตนทุนทางการเงินระหวางชุมชนที่เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งกับกลุมองคกร
การเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง และทําการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนในมิติตางๆ ไดแก มิติ
ดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานการพัฒนา
ความรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกัน เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ศึกษาปญหาที่เกิดจากการ
ใหบริการทางการเงินขององคกรการเงินชุมชน ความตองการของคนและชุมชนในรูปแบบ
การใหบริการที่เหมาะสมขององคกรการเงินชุมชน  

 
 

5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการองคกร
การเงินชุมชนที่เกิดขึ้นกับคนและชุมชนระหวางชุมชนที่
เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งกับกลุมองคกร
การเงินชุมชนที่ ยังไม เขมแข็ ง ตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข) 

5  
ผลการศึกษา  

-45- 

FACULTY OF ECONOMICS -- CMU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล  
ก. ประชากร ประชากรเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ 

หมายถึง ประชาชน ที่ใชบริการขององคกรการเงินชุมชน 
และอาศัยอยูในชุมชนที่ เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง และกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง ซ่ึง

ไดรับการจัดกลุมจากสํานักงานจังหวัดของแตละจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน และองคกร
เก่ียวของในแตละจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กระจายตามสภาพของชุมชน 7 
สภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน 
และแมฮองสอน ไดแก  

4 

 วิธีการศึกษา 
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 1) ชุมชนเมือง  
 2) ชุมชนก่ึงเมือง  
 3) ชุมชนชนบทบนพื้นที่ราบ  
 4) ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจาง 
 5) ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานไดรับเงินเดือน  
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 7) ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนหัตถกรรม 
หลักเกณฑที่ใชวัดความเขมแข็งคือ  

ข. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ประชาชนที่ใชบริการ
ของ องคกรการเงินชุมชนในประเทศไทย ดําเนินการโดยเจาะจงจํานวนกลุมตัวอยาง 
(Specific Groups) เก็บขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 1,037 ตัวอยาง กระจายตามสภาพของชุมชน 
7 สภาพชุมชน โดยเก็บกลุมตัวอยางที่เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็ง จํานวน 517 
ตัวอยาง และกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง จํานวน 520 ตัวอยาง โดยจะ
กระจายแตละสภาพชุมชนตามพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการสุมโดยวิธีการสุม
แบบ Random Sampling และแบบกลุม Cluster Sampling  

4.2 วิธีดําเนินการวิจัย 
ทําการศึกษาประเมินถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใหบริการทางการเงินตางๆ ใน

องคกรการเงินชุมชนของคนและชุมชน โดยจะวิเคราะหเปรียบเทียบหรือหาความสัมพันธ
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน การลงทุน การยกระดับคุณภาพชีวิต การอยูรวมกันของชุมชน/
สังคม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชน/สังคม โดยพิจารณาตามลักษณะของคน/ชุมชน 
กับตนทุนทางการเงินระหวางชุมชนที่เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งกับกลุมองคกร
การเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง และทําการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนในมิติตางๆ ไดแก มิติ
ดานเศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานการพัฒนา
ความรู ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุมกัน เงื่อนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม ศึกษาปญหาที่เกิดจากการ
ใหบริการทางการเงินขององคกรการเงินชุมชน ความตองการของคนและชุมชนในรูปแบบ
การใหบริการที่เหมาะสมขององคกรการเงินชุมชน  

 
 

5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใหบริการองคกร
การเงินชุมชนที่เกิดขึ้นกับคนและชุมชนระหวางชุมชนที่
เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งกับกลุมองคกร
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ก. ประชากร ประชากรเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ 

หมายถึง ประชาชน ที่ใชบริการขององคกรการเงินชุมชน 
และอาศัยอยูในชุมชนที่ เปนกลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง และกลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง ซ่ึง

ไดรับการจัดกลุมจากสํานักงานจังหวัดของแตละจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน และองคกร
เก่ียวของในแตละจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กระจายตามสภาพของชุมชน 7 
สภาพ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร นาน 
และแมฮองสอน ไดแก  
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการกูเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชนตาม 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความพอประมาณ 

ความพอประมาณดาน
การกูเงิน 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี

เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

จํานวนสมาชิกท่ีมีการ
กูยืมเงิน 

รอยละ 56.29 รอยละ 64.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=7.882 0.005** 

จํานวนเงินกูจากองคกร
การเงินชุมชนเฉลี่ย 

35,956.38 บาท 26,818.40 บาท t = 2.507 0.012* 

ระยะเวลากู รอยละ 69.14 
สวนใหญมี

ระยะเวลากู 6 
เดือน – 1 ป 

รอยละ 83.63 
สวนใหญมี

ระยะเวลากู 6 
เดือน – 1 ป 

t = 0.734 0.463 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลีย่ รอยละ 7.55 รอยละ 6.68 t = 1.452 0.147 
ปญหาการชําระคืนเงินกู มีปญหา  

รอยละ 4.47 
มีปญหารอยละ 

11.28 
𝑥𝑥𝑥𝑥²=7.015 0.008** 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%   
ที่มา: จากการศึกษา  

 

2) ดานความมีเหตุผล 
ความมีเหตุผล คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชนมีเหตุผลหรือเปาหมายในใช

บริการองคกรการเงินชุมชน มีวินัยในการเก็บออมและกูนําไปใชตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค 

(1) เปาหมายการออมเงิน พบวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันในดาน
เปาหมายการออมเงิน ซึ่งทั้งสองกลุมจะมีการออมเงินไวใชในยามเจ็บปวยหรือชรา เพื่อเปน
ทุนในการประกอบอาชีพ และเพื่อใชเปนหลักประกันในการกูยืม ดังตารางที่ 3 
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1) ดานความพอประมาณ 
 ความพอประมาณ คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชนใชบริการตางๆ ไมเกิน
ตัว พอดีสม่ําเสมอในดานการออม การกูยืม และบริการอ่ืนๆ ขององคกรการเงินชุมชน จาก
การศึกษาไดผลดังนี้  

(1) การออมเงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในดานจํานวนสมาชิกที่มี
การออม การออมเปนประจําทุกเดือน และจํานวนเงินเงินออมเฉลี่ยตอเดือน โดยกลุม
องคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกที่ออมเงิน (รอยละ 96.32) มากกวากลุมที่ยัง
ไมเขมแข็ง มีการออมเปนประจําทุกเดือนสมํ่าเสมอกวา (รอยละ 97.59) และจํานวนเงิน
ออมเฉลี่ยที่สูงกวา คือ 147.35 บาทตอเดือน สวนในดานอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงินออม
ทั้งหมดที่ฝากกับองคการการเงินชุมชนนั้นทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออมเงินของสมาชกิกลุมองคกรการเงินชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความพอประมาณ 

ความพอประมาณดานการ
ออมเงิน 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงิน 
ชุมชนท่ียังไม

เขมแข็ง 
Test Sig 

จํานวนสมาชิกท่ีมีการออม รอยละ 96.32 รอยละ 90.19 𝑥𝑥𝑥𝑥² =15.490 0.000*** 
จํานวนสมาชิกออมเงินประจํา
ทุกเดือน 

รอยละ 97.59 รอยละ 90.83 𝑥𝑥𝑥𝑥² =18.370 
0.000*** 

จํานวนเงินออมเฉลี่ย: เดือน 147.35 บาท 92.15 บาท t = 6.434 0.000*** 
อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่: ป รอยละ 4.27 รอยละ 4.13 t = 0.904 0.366 
จํานวนเงินออมท้ังหมดฝาก
องคกรการเงินชุมชนเฉลี่ย 

14,709.72 บาท 10,377.37 บาท t = 1.796 0.180 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

(2) การกูเงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความตางกันในดานจํานวนสมาชิกที่มีการกูยืม
เงิน จํานวนเงินกูจากองคกรการเงินชุมชนเฉลี่ย และปญหาการชําระคืนเงินกู โดยองคกร
การเงินที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกที่กูเงินนอยกวา (รอยละ 56.29) จํานวนเงินกูเฉลี่ยต่ํากวา 
(35,956.38 บาท) และมีปญหาในการชําระคืนเงินกูต่ํากวา (มีปญหา รอยละ 4.47) กลุม
องคการการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง สวนดานระยะเวลาในการกูและอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
พบวาไมมีความแตกตางกันระหวางสองกลุม ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการกูเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชนตาม 
               ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความพอประมาณ 

ความพอประมาณดาน
การกูเงิน 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี

เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

จํานวนสมาชิกท่ีมีการ
กูยืมเงิน 

รอยละ 56.29 รอยละ 64.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=7.882 0.005** 

จํานวนเงินกูจากองคกร
การเงินชุมชนเฉลี่ย 

35,956.38 บาท 26,818.40 บาท t = 2.507 0.012* 

ระยะเวลากู รอยละ 69.14 
สวนใหญมี

ระยะเวลากู 6 
เดือน – 1 ป 

รอยละ 83.63 
สวนใหญมี

ระยะเวลากู 6 
เดือน – 1 ป 

t = 0.734 0.463 

อัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลีย่ รอยละ 7.55 รอยละ 6.68 t = 1.452 0.147 
ปญหาการชําระคืนเงินกู มีปญหา  

รอยละ 4.47 
มีปญหารอยละ 

11.28 
𝑥𝑥𝑥𝑥²=7.015 0.008** 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%   
ที่มา: จากการศึกษา  

 

2) ดานความมีเหตุผล 
ความมีเหตุผล คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชนมีเหตุผลหรือเปาหมายในใช

บริการองคกรการเงินชุมชน มีวินัยในการเก็บออมและกูนําไปใชตามเปาหมายหรือ
วัตถุประสงค 

(1) เปาหมายการออมเงิน พบวา ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกันในดาน
เปาหมายการออมเงิน ซึ่งทั้งสองกลุมจะมีการออมเงินไวใชในยามเจ็บปวยหรือชรา เพื่อเปน
ทุนในการประกอบอาชีพ และเพื่อใชเปนหลักประกันในการกูยืม ดังตารางที่ 3 
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1) ดานความพอประมาณ 
 ความพอประมาณ คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชนใชบริการตางๆ ไมเกิน
ตัว พอดีสม่ําเสมอในดานการออม การกูยืม และบริการอ่ืนๆ ขององคกรการเงินชุมชน จาก
การศึกษาไดผลดังนี้  

(1) การออมเงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในดานจํานวนสมาชิกที่มี
การออม การออมเปนประจําทุกเดือน และจํานวนเงินเงินออมเฉลี่ยตอเดือน โดยกลุม
องคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกที่ออมเงิน (รอยละ 96.32) มากกวากลุมที่ยัง
ไมเขมแข็ง มีการออมเปนประจําทุกเดือนสมํ่าเสมอกวา (รอยละ 97.59) และจํานวนเงิน
ออมเฉลี่ยที่สูงกวา คือ 147.35 บาทตอเดือน สวนในดานอัตราดอกเบี้ยและจํานวนเงินออม
ทั้งหมดที่ฝากกับองคการการเงินชุมชนนั้นทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออมเงินของสมาชกิกลุมองคกรการเงินชุมชน
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความพอประมาณ 

ความพอประมาณดานการ
ออมเงิน 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงิน 
ชุมชนท่ียังไม

เขมแข็ง 
Test Sig 

จํานวนสมาชิกท่ีมีการออม รอยละ 96.32 รอยละ 90.19 𝑥𝑥𝑥𝑥² =15.490 0.000*** 
จํานวนสมาชิกออมเงินประจํา
ทุกเดือน 

รอยละ 97.59 รอยละ 90.83 𝑥𝑥𝑥𝑥² =18.370 
0.000*** 

จํานวนเงินออมเฉลี่ย: เดือน 147.35 บาท 92.15 บาท t = 6.434 0.000*** 
อัตราดอกเบ้ียเฉลีย่: ป รอยละ 4.27 รอยละ 4.13 t = 0.904 0.366 
จํานวนเงินออมท้ังหมดฝาก
องคกรการเงินชุมชนเฉลี่ย 

14,709.72 บาท 10,377.37 บาท t = 1.796 0.180 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

(2) การกูเงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความตางกันในดานจํานวนสมาชิกที่มีการกูยืม
เงิน จํานวนเงินกูจากองคกรการเงินชุมชนเฉลี่ย และปญหาการชําระคืนเงินกู โดยองคกร
การเงินที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกที่กูเงินนอยกวา (รอยละ 56.29) จํานวนเงินกูเฉลี่ยต่ํากวา 
(35,956.38 บาท) และมีปญหาในการชําระคืนเงินกูต่ํากวา (มีปญหา รอยละ 4.47) กลุม
องคการการเงินชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง สวนดานระยะเวลาในการกูและอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
พบวาไมมีความแตกตางกันระหวางสองกลุม ดังตารางที่ 2 
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การกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้เดิมของครอบครัว พบวาสวนใหญไมไดกูเงินเพื่อนํามาใช
ชําระหนี้เดิมของครอบครัว และไมมีความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ซึ่งสวนใหญ
มีปญหาการชําระเงินไมทัน และจํานวนเงินกูไมเพียงพอ 

การกูยืมเงินเพื่อรักษาพยาบาล และการกูยืมเงินเพื่ออสังหาริมทรัพยพบวา สวน
ใหญไมไดกูเงินและไมมีความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการกูเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชนตาม  
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความมีเหตุผล 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

ภาพรวม 
การใชเงินตามเปาหมายในการกู t = 2.823 0.006** 
ใชตามเปาหมายการกูท้ังหมด  
100 % รอยละ 39.18 รอยละ 16.02 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
80.00 – 99.99 รอยละ 44.33 รอยละ 40.65 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
60.00 – 79.99 รอยละ  8.25 รอยละ 24.63 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
40.00 – 59.99 รอยละ  3.43 รอยละ  8.01 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
20.00 – 39.99 รอยละ  2.40 รอยละ  4.45 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
0.01 – 19.99 รอยละ  1.72 รอยละ  0.60 

  

ไมใชตามเปาหมายการกูเลย 
0.00% รอยละ  0.69 รอยละ  5.64 

  

กิจกรรมท่ีนําเงินกูไปใชนอกเหนือเปาหมายการกู t = 1.068 0.282 
ใชเพ่ือการบริโภคในชีวิตประจําวัน รอยละ 68.93 รอยละ 66.43   
ใชเพ่ือการซ้ือของใชตางๆ เชน 
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา รถ
มอเตอรไซด หรืออุปกรณตางๆ 

รอยละ 13.55 รอยละ 11.66   

ใชเพ่ือชําระหน้ีสินอื่นๆ เชน  
หน้ีนอกระบบ  รอยละ 17.52 รอยละ 21.91 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออมเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน            
              ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความมีเหตุผล 

ความมีเหตุผลดานการ
ออมเงิน 

กลุมองคกร
การเงินชุมชน

ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

เปาหมายการออม     

1. ออมเพ่ือเก็บไวใชยาม
เจ็บปวยหรือชรา 

รอยละ 57.06 รอยละ 50.00 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.426 0.232 

2. ออมเพ่ือเปนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 

รอยละ 48.74 รอยละ 42.69 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.032 0.310 

3. ออมเพ่ือเปน
หลักประกันในการกูยืม 

รอยละ 31.14 รอยละ 30.38 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.202 0.653 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01% และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

(2) การกู เงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในดานการใชเงินตาม
เปาหมายของการกูเงินโดยกลุมองคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีการใชเงินตามเปาหมายของ
การกูเงินมากกวา และเมื่อจําแนกตามประเภทการกูเงินพบวา  

การกูยืมเงินเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพพบวา ทั้งสองกลุมแตกตางกันในการ
กูเงินเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ คือ กลุมองคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีจํานวนเงินกู
เพื่อประกอบอาชีพสูงกวา (เฉลี่ย 31,219.18 บาท)  สําหรับเปาหมายในการประกอบอาชีพ 
ไดแกการกูเงินเพื่อนําไปประกอบอาชีพดานการเกษตร ดานคาขาย และเพื่อทําธุรกิจ
สวนตัว  

การกูยืมเงินเพื่อใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน พบวา สวนนอยที่มีการกูเงินเพื่อใช
อุปโภคบริโภค ลักษณะการกูเงินและจํานวนเงินกูยืมไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม โดย
การกูสวนใหญเปนการกูเพื่อซื้อสินคา เพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน และปญหาที่พบสวน
ใหญคือจํานวนเงินกูไมเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน 

การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา พบวา สวนใหญไมไดกูเงินเพื่อการศึกษา และไมมี
ความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ซึ่งสวนใหญกูเงินเพื่อนํามาใชในการศึกษาของ
บุตร และจํานวนเงินกูไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา  
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การกูยืมเงินเพื่อชําระหนี้เดิมของครอบครัว พบวาสวนใหญไมไดกูเงินเพื่อนํามาใช
ชําระหนี้เดิมของครอบครัว และไมมีความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ซึ่งสวนใหญ
มีปญหาการชําระเงินไมทัน และจํานวนเงินกูไมเพียงพอ 

การกูยืมเงินเพื่อรักษาพยาบาล และการกูยืมเงินเพื่ออสังหาริมทรัพยพบวา สวน
ใหญไมไดกูเงินและไมมีความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการกูเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชนตาม  
              ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความมีเหตุผล 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

ภาพรวม 
การใชเงินตามเปาหมายในการกู t = 2.823 0.006** 
ใชตามเปาหมายการกูท้ังหมด  
100 % รอยละ 39.18 รอยละ 16.02 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
80.00 – 99.99 รอยละ 44.33 รอยละ 40.65 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
60.00 – 79.99 รอยละ  8.25 รอยละ 24.63 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
40.00 – 59.99 รอยละ  3.43 รอยละ  8.01 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
20.00 – 39.99 รอยละ  2.40 รอยละ  4.45 

  

ใชตามเปาหมายการกู รอยละ 
0.01 – 19.99 รอยละ  1.72 รอยละ  0.60 

  

ไมใชตามเปาหมายการกูเลย 
0.00% รอยละ  0.69 รอยละ  5.64 

  

กิจกรรมท่ีนําเงินกูไปใชนอกเหนือเปาหมายการกู t = 1.068 0.282 
ใชเพ่ือการบริโภคในชีวิตประจําวัน รอยละ 68.93 รอยละ 66.43   
ใชเพ่ือการซ้ือของใชตางๆ เชน 
โทรศัพทมือถือ เครื่องใชไฟฟา รถ
มอเตอรไซด หรืออุปกรณตางๆ 

รอยละ 13.55 รอยละ 11.66   

ใชเพ่ือชําระหน้ีสินอื่นๆ เชน  
หน้ีนอกระบบ  รอยละ 17.52 รอยละ 21.91 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการออมเงินของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน            
              ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานความมีเหตุผล 

ความมีเหตุผลดานการ
ออมเงิน 

กลุมองคกร
การเงินชุมชน

ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

เปาหมายการออม     

1. ออมเพ่ือเก็บไวใชยาม
เจ็บปวยหรือชรา 

รอยละ 57.06 รอยละ 50.00 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.426 0.232 

2. ออมเพ่ือเปนเงินทุนใน
การประกอบอาชีพ 

รอยละ 48.74 รอยละ 42.69 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.032 0.310 

3. ออมเพ่ือเปน
หลักประกันในการกูยืม 

รอยละ 31.14 รอยละ 30.38 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.202 0.653 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01% และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

(2) การกู เงิน พบวา ทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในดานการใชเงินตาม
เปาหมายของการกูเงินโดยกลุมองคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีการใชเงินตามเปาหมายของ
การกูเงินมากกวา และเมื่อจําแนกตามประเภทการกูเงินพบวา  

การกูยืมเงินเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพพบวา ทั้งสองกลุมแตกตางกันในการ
กูเงินเพื่อใชเปนทุนในการประกอบอาชีพ คือ กลุมองคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีจํานวนเงินกู
เพื่อประกอบอาชีพสูงกวา (เฉลี่ย 31,219.18 บาท)  สําหรับเปาหมายในการประกอบอาชีพ 
ไดแกการกูเงินเพื่อนําไปประกอบอาชีพดานการเกษตร ดานคาขาย และเพื่อทําธุรกิจ
สวนตัว  

การกูยืมเงินเพื่อใชอุปโภคบริโภคในครัวเรือน พบวา สวนนอยที่มีการกูเงินเพื่อใช
อุปโภคบริโภค ลักษณะการกูเงินและจํานวนเงินกูยืมไมมีความแตกตางกันระหวางกลุม โดย
การกูสวนใหญเปนการกูเพื่อซื้อสินคา เพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน และปญหาที่พบสวน
ใหญคือจํานวนเงินกูไมเพียงพอตอการใชจายในชีวิตประจําวัน 

การกูยืมเงินเพื่อการศึกษา พบวา สวนใหญไมไดกูเงินเพื่อการศึกษา และไมมี
ความแตกตางกันในการกูเงินระหวางกลุม ซึ่งสวนใหญกูเงินเพื่อนํามาใชในการศึกษาของ
บุตร และจํานวนเงินกูไมเพียงพอตอคาใชจายในการศึกษา  
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

5. การกูยืมเงินเพ่ือรักษาพยาบาล  รอยละ 1.03 รอยละ 1.19 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.445 0.063 
5.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 14,750.00 บาท 21,750.00 บาท   

6. การกูยืมเงินเพ่ืออสังหาริมทรัพย รอยละ 4.12 รอยละ 2.08 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.871 0.351 
6.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 79,181.82 บาท 133,144.86 บาท   
6.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

รอยละ 11.11 รอยละ 0.00   

- ซ้ือท่ีดิน บาน ท่ีนา
(อสังหาริมทรัพย) 

รอยละ 88.89 รอยละ 100.00   

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05% 
ที่มา: จากการศึกษา   

3) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี 
การมีภูมิคุมกันที่ดี คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน มีรูปแบบ แนวทาง

เตรียมความพรอม มีการวางแผนเพื่อนําสูเปาหมาย และรองรับความเสี่ยง เชน มีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนชีวิตแผนทางการเงิน การหาแนวทางลดรายจายเพิ่มเงินออม 
เชน การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว เปนตน รวมถึงสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ จากการศึกษาไดผล
ดังนี้ 

สมาชิกทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในการปฏิบัติตนคือ กลุมการเงินชุมชนที่
เขมแข็งจะมีการสรางภูมิคุมกันดวยการมีการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน (รอยละ 88.97)  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ-จาย/วางแผนทาง
การเงินในแตละวัน (รอยละ 71.18) มากกวาอีกกลุม สวนดานสวัสดิการที่ไดรับตามสิทธิ 
การมีวินัยทางการเงิน มีการจัดทําแผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือแผนของครอบครัวดาน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน แผนการใชจาย แผนการออม ฯลฯ มีการวางแผนชีวิตในอนาคต ทั้ง
สองกลุมไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

แยกตามประเภทการกู 
1. การกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพ 
รอยละ 81.79 รอยละ 81.90 𝑥𝑥𝑥𝑥²= 0.001 0.971 

1.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 31,219.18 บาท 23,556.30 บาท t = 2.380 0.018* 
1.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- อาชีพดานเกษตร รอยละ 61.04 รอยละ 69.37   
- อาชีพดานคาขาย รอยละ 23.81 รอยละ 22.51   
- อาชีพดานธุรกิจสวนตัว รอยละ 15.15 รอยละ  8.12   

1.3 จํานวนผลตอบแทนท่ีไดเฉล่ีย 44,409.09 บาท 43,600.73 บาท t = 0.148 0.882 
2. การกูยืมเงินเพ่ือใชอุปโภค

บริโภคในครัวเรอืน 
รอยละ 15.46 รอยละ 14.84 𝑥𝑥𝑥𝑥²= 0.048 0.827 

   2.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 16,817.07 บาท 13,990.00 บาท t = 0.923 0.359 
   2.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- ซ้ือขายสินคาอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

รอยละ 60.00 รอยละ 68.09   

- ซ้ือท่ีดิน บาน ท่ีนา 
(อสังหาริมทรัพย) 

รอยละ  2.86 รอยละ  6.38   

- ซ้ือยานพาหนะ รอยละ  5.71 รอยละ  0.00   
- ลงทุนประกอบอาชีพ รอยละ  2.86 รอยละ  2.13   
- นําไปใชจายและซ้ือ

สินคาในชีวิตประจําวัน 
รอยละ 20.00 รอยละ 23.40   

- ใชอยางพอประมาณ/
พอเพียง 

รอยละ  2.86 รอยละ  0.00   

- ใชจายในยามฉุกเฉิน รอยละ  5.71 รอยละ  0.00   
3. การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา รอยละ 15.12 รอยละ 11.57 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.713 0.191 

3.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 19,738.10 บาท 14,081.58 บาท t = 1.603 0.114 
3.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- การศึกษาบุตร รอยละ 97.44 รอยละ 97.30   
- การศึกษาหลาน รอยละ  2.56 รอยละ  2.70   

4. การกูยืมเงินเพ่ือชําระหนี้เดิม
ของครอบครัว 

รอยละ  5.15 รอยละ  6.82 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.301 0.583 

4.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 42,000.00 บาท 21,250.00 บาท   
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

5. การกูยืมเงินเพ่ือรักษาพยาบาล  รอยละ 1.03 รอยละ 1.19 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.445 0.063 
5.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 14,750.00 บาท 21,750.00 บาท   

6. การกูยืมเงินเพ่ืออสังหาริมทรัพย รอยละ 4.12 รอยละ 2.08 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.871 0.351 
6.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 79,181.82 บาท 133,144.86 บาท   
6.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- ซ้ือสินคาอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน 

รอยละ 11.11 รอยละ 0.00   

- ซ้ือท่ีดิน บาน ท่ีนา
(อสังหาริมทรัพย) 

รอยละ 88.89 รอยละ 100.00   

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05% 
ที่มา: จากการศึกษา   

3) ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี 
การมีภูมิคุมกันที่ดี คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน มีรูปแบบ แนวทาง

เตรียมความพรอม มีการวางแผนเพื่อนําสูเปาหมาย และรองรับความเสี่ยง เชน มีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การวางแผนชีวิตแผนทางการเงิน การหาแนวทางลดรายจายเพิ่มเงินออม 
เชน การปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว เปนตน รวมถึงสวัสดิการที่สมาชิกไดรับ จากการศึกษาไดผล
ดังนี้ 

สมาชิกทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันในการปฏิบัติตนคือ กลุมการเงินชุมชนที่
เขมแข็งจะมีการสรางภูมิคุมกันดวยการมีการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เลี้ยงสัตวเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน (รอยละ 88.97)  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรายรับ-จาย/วางแผนทาง
การเงินในแตละวัน (รอยละ 71.18) มากกวาอีกกลุม สวนดานสวัสดิการที่ไดรับตามสิทธิ 
การมีวินัยทางการเงิน มีการจัดทําแผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือแผนของครอบครัวดาน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน แผนการใชจาย แผนการออม ฯลฯ มีการวางแผนชีวิตในอนาคต ทั้ง
สองกลุมไมมีความแตกตางกัน ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

ความมีเหตุผลดานการกูเงิน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

แยกตามประเภทการกู 
1. การกูยืมเงินเพ่ือเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพ 
รอยละ 81.79 รอยละ 81.90 𝑥𝑥𝑥𝑥²= 0.001 0.971 

1.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 31,219.18 บาท 23,556.30 บาท t = 2.380 0.018* 
1.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- อาชีพดานเกษตร รอยละ 61.04 รอยละ 69.37   
- อาชีพดานคาขาย รอยละ 23.81 รอยละ 22.51   
- อาชีพดานธุรกิจสวนตัว รอยละ 15.15 รอยละ  8.12   

1.3 จํานวนผลตอบแทนท่ีไดเฉล่ีย 44,409.09 บาท 43,600.73 บาท t = 0.148 0.882 
2. การกูยืมเงินเพ่ือใชอุปโภค

บริโภคในครัวเรอืน 
รอยละ 15.46 รอยละ 14.84 𝑥𝑥𝑥𝑥²= 0.048 0.827 

   2.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 16,817.07 บาท 13,990.00 บาท t = 0.923 0.359 
   2.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- ซ้ือขายสินคาอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน 

รอยละ 60.00 รอยละ 68.09   

- ซ้ือท่ีดิน บาน ท่ีนา 
(อสังหาริมทรัพย) 

รอยละ  2.86 รอยละ  6.38   

- ซ้ือยานพาหนะ รอยละ  5.71 รอยละ  0.00   
- ลงทุนประกอบอาชีพ รอยละ  2.86 รอยละ  2.13   
- นําไปใชจายและซ้ือ

สินคาในชีวิตประจําวัน 
รอยละ 20.00 รอยละ 23.40   

- ใชอยางพอประมาณ/
พอเพียง 

รอยละ  2.86 รอยละ  0.00   

- ใชจายในยามฉุกเฉิน รอยละ  5.71 รอยละ  0.00   
3. การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา รอยละ 15.12 รอยละ 11.57 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.713 0.191 

3.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 19,738.10 บาท 14,081.58 บาท t = 1.603 0.114 
3.2 เปาหมายดานการนําไปใช     

- การศึกษาบุตร รอยละ 97.44 รอยละ 97.30   
- การศึกษาหลาน รอยละ  2.56 รอยละ  2.70   

4. การกูยืมเงินเพ่ือชําระหนี้เดิม
ของครอบครัว 

รอยละ  5.15 รอยละ  6.82 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.301 0.583 

4.1 จํานวนเงินกูเฉล่ีย 42,000.00 บาท 21,250.00 บาท   
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ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในดานความรู 

ความรู 
กลุมองคกร

การเงินชุมชน
ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแขง็ 

Test Sig 

1. เขารวมการฝกอบรมใหความรู รอยละ 49.90 รอยละ 32.88 𝑥𝑥𝑥𝑥²=30.957 0.000*** 
ผลท่ีได     

1) นํามาประยุกตใชในการ
ทํางาน/ประกอบอาชีพ และ
ในชีวิตประจําวันของตนและ
ครอบครัว 

รอยละ 43.46 รอยละ 43.12   

2) มีการวางแผนการใชจายเงิน รอยละ 37.70 รอยละ 22.02   
3) นํามาประยุกตใชในการ

ดําเนินงานของกลุม 
รอยละ 9.42 รอยละ 13.76   

2. เขารวมการศึกษาดูงานเพ่ิมพูน
ความรู 

รอยละ 15.09 รอยละ 4.23 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.359 0.549 

ผลท่ีได     
1) นํามาประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพ และใน
ชีวิตประจําวันของตนและ
ครอบครัว 

รอยละ 41.18 รอยละ 66.67   

2) นํามาปรับปรุงและพัฒนา
กลุมการเงินของตนเอง 

รอยละ 32.35 รอยละ 27.78   

3) นําความรูมาถายทอดใหแก
สมาชิกในกลุม 

รอยละ 16.18 รอยละ 0.00   

หมายเหตุ: เลือกผลที่ไดสูงสุด 3 อันดับแรก *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ 
* คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    

ที่มา: จากการศึกษา 

5) ดานคุณธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมการ

พัฒนาคุณธรรม หรือเกิดผลการพัฒนาคุณธรรมจากการไดเขารวมกิจกรรมของกลุม จาก
การศึกษาไดผลดังนี้ 

กระบวนการการเรียนรูดานคุณธรรมของสมาชิกนั้น พบวา สมาชิกทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกันในคุณธรรมดานการทํางานรวมกันและอยูรวมกันและการเสียสละ โดย
องคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีลักษณะของการทํางานรวมกันอยูรวมกัน (รอยละ 97.68) และ
การเสียสละการทํางานเพื่อชุมชน (รอยละ 69.05) มากกวา สวนในดานความสามัคคีของ
ชุมชน การปฏิบัติตนอยูในกฎ ระเบียบของกลุม การประหยัด ซื่อสัตยสุจริต การอนุรักษ

-53- 

FACULTY OF ECONOMICS -- CMU 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียงในดานการมีภูมิคุมกัน 

การมีภูมิคุมกัน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชน
ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชน 
ท่ียังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

ไดรับสวัสดิการตามสิทธิท่ีควรไดรับ รอยละ 59.38 รอยละ 54.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=2.213 0.137 

มีการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เล้ียงสัตว
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

รอยละ 88.97 รอยละ 83.46 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.849 0.050* 

มีการจัดทําบัญชีครวัเรือน บัญชีรายรับ –
จาย/ วางแผนทางการเงินในแตละวัน 

รอยละ 71.18 รอยละ 64.42 𝑥𝑥𝑥𝑥²=4.194 0.041* 

มีวินัยทางการเงิน รอยละ 89.30 รอยละ 85.00 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.626 0.429 

มีการจัดทําแผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือ
แผนของครอบครัวดานเศรษฐกิจพอเพียง
เชน แผนการใชจาย แผนการออม ฯลฯ 

รอยละ 97.87 รอยละ 90.58 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.496 0.221 

มีการวางแผนชีวิตในอนาคต รอยละ 95.94 รอยละ 91.92 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.046 0.830 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

4) ดานความรู 
เงื่อนไขความรู คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมการ

พัฒนาความรูความสามารถ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือเกิดผลการพัฒนาความรอบ
รูจากการไดเขารวมกิจกรรมของกลุม จากการศึกษาไดผลดังนี้ 

ทั้งสองกลุมแตกตางกันในการเขารวมการฝกอบรม โดยกลุมองคกรการเงินที่
เขมแข็งจะมีการเขารวมฝกอบรมตางๆ มากกวา (รอยละ 49.90) สวนในดานการศึกษาดู
งานเพิ่มพูนความรูพบวา ไมมีความแตกตางกัน และทั้งสองกลุมมีการศึกษาดูงานในสัดสวน
ที่นอยดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงในดานความรู 

ความรู 
กลุมองคกร

การเงินชุมชน
ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ี
ยังไมเขมแขง็ 

Test Sig 

1. เขารวมการฝกอบรมใหความรู รอยละ 49.90 รอยละ 32.88 𝑥𝑥𝑥𝑥²=30.957 0.000*** 
ผลท่ีได     

1) นํามาประยุกตใชในการ
ทํางาน/ประกอบอาชีพ และ
ในชีวิตประจําวันของตนและ
ครอบครัว 

รอยละ 43.46 รอยละ 43.12   

2) มีการวางแผนการใชจายเงิน รอยละ 37.70 รอยละ 22.02   
3) นํามาประยุกตใชในการ

ดําเนินงานของกลุม 
รอยละ 9.42 รอยละ 13.76   

2. เขารวมการศึกษาดูงานเพ่ิมพูน
ความรู 

รอยละ 15.09 รอยละ 4.23 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.359 0.549 

ผลท่ีได     
1) นํามาประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพ และใน
ชีวิตประจําวันของตนและ
ครอบครัว 

รอยละ 41.18 รอยละ 66.67   

2) นํามาปรับปรุงและพัฒนา
กลุมการเงินของตนเอง 

รอยละ 32.35 รอยละ 27.78   

3) นําความรูมาถายทอดใหแก
สมาชิกในกลุม 

รอยละ 16.18 รอยละ 0.00   

หมายเหตุ: เลือกผลที่ไดสูงสุด 3 อันดับแรก *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ 
* คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    

ที่มา: จากการศึกษา 

5) ดานคุณธรรม 
เงื่อนไขคุณธรรม คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมการ

พัฒนาคุณธรรม หรือเกิดผลการพัฒนาคุณธรรมจากการไดเขารวมกิจกรรมของกลุม จาก
การศึกษาไดผลดังนี้ 

กระบวนการการเรียนรูดานคุณธรรมของสมาชิกนั้น พบวา สมาชิกทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกันในคุณธรรมดานการทํางานรวมกันและอยูรวมกันและการเสียสละ โดย
องคกรการเงินที่เขมแข็งจะมีลักษณะของการทํางานรวมกันอยูรวมกัน (รอยละ 97.68) และ
การเสียสละการทํางานเพื่อชุมชน (รอยละ 69.05) มากกวา สวนในดานความสามัคคีของ
ชุมชน การปฏิบัติตนอยูในกฎ ระเบียบของกลุม การประหยัด ซื่อสัตยสุจริต การอนุรักษ
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา   
เศรษฐกิจพอเพียงในดานการมีภูมิคุมกัน 

การมีภูมิคุมกัน 
กลุมองคกร

การเงินชุมชน
ท่ีเขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชน 
ท่ียังไมเขมแข็ง 

Test Sig 

ไดรับสวัสดิการตามสิทธิท่ีควรไดรับ รอยละ 59.38 รอยละ 54.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=2.213 0.137 

มีการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เล้ียงสัตว
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

รอยละ 88.97 รอยละ 83.46 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.849 0.050* 

มีการจัดทําบัญชีครวัเรือน บัญชีรายรับ –
จาย/ วางแผนทางการเงินในแตละวัน 

รอยละ 71.18 รอยละ 64.42 𝑥𝑥𝑥𝑥²=4.194 0.041* 

มีวินัยทางการเงิน รอยละ 89.30 รอยละ 85.00 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.626 0.429 

มีการจัดทําแผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือ
แผนของครอบครัวดานเศรษฐกิจพอเพียง
เชน แผนการใชจาย แผนการออม ฯลฯ 

รอยละ 97.87 รอยละ 90.58 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.496 0.221 

มีการวางแผนชีวิตในอนาคต รอยละ 95.94 รอยละ 91.92 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.046 0.830 

หมายเหตุ: *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%    
ที่มา: จากการศึกษา 

4) ดานความรู 
เงื่อนไขความรู คือ การที่สมาชิกองคกรการเงินชุมชน ไดเขารวมกิจกรรมการ

พัฒนาความรูความสามารถ การฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือเกิดผลการพัฒนาความรอบ
รูจากการไดเขารวมกิจกรรมของกลุม จากการศึกษาไดผลดังนี้ 

ทั้งสองกลุมแตกตางกันในการเขารวมการฝกอบรม โดยกลุมองคกรการเงินที่
เขมแข็งจะมีการเขารวมฝกอบรมตางๆ มากกวา (รอยละ 49.90) สวนในดานการศึกษาดู
งานเพิ่มพูนความรูพบวา ไมมีความแตกตางกัน และทั้งสองกลุมมีการศึกษาดูงานในสัดสวน
ที่นอยดังตารางที่ 6 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

- มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น 
- มีเงินเพื่อนํามาใชใน

การแกปญหาของ
ครอบครัว 

- มีเงินทุน/เงิน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

- มีเงินเพื่อนํามาใชใน
การแกปญหาของ
ครอบครัว 

- มีเงินเพื่อสราง
โอกาสในครอบครัว 
เชน การศึกษา 
อาชีพ การทํางาน 
ซ้ือวัสดุอุปกรณ 

- มีเงินทุน/เงิน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

ผลผลิตดานบวก 

- มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหลัง
การกูยืมเงิน 

- มีเงินไมเพียงพอ
สําหรับการใชจายใน
ชีวิตประจําวันเพราะ
ตองแบงไวออม 

- มีการลดการบริโภค
ลง เชน ทานขาว
นอยลง เปนตน หรือ
บริโภคสินคาที่มี
คุณภาพลดลง 
 

 

- มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหลัง
การกูยืมเงิน 

- มีเงินไมเพียงพอ
สําหรับการใชจาย
ในชีวิตประจําวัน
เพราะตองแบงไว
ออม 

- มีรายไดในครัวเรือน
ลดลง/ขาดทุนจาก
การประกอบอาชพี 
 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

- มีเงินออมเพิ่มขึ้น
จากการออมทรัพย 
/การประกอบอาชพี 

- มีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

- มีรายไดจากการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

 

- มีเงินออมเพิ่มขึ้น
จากการออมทรัพย 
/การประกอบอาชพี 

- สามารถชําระเงิน
คืนเงินกูไดทัน
กําหนด 

- มีรายจายที่
เหมาะสมกับรายได 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- ตองทํางานหนักเพื่อ
หารายไดเพิ่มมากขึ้น 

- สภาพคลองทาง
การเงินลดลง 

- นําเงินจากการกูยืมไป
ใชผิดวัตถุประสงค 
เชน กูเพื่อประกอบ
อาชีพแตนาํมาซ้ือของ
ใช ซ้ือโทรศัพท เปน
คารักษาพยาบาล คา
เลาเรียนบุตร เปนตน 

- ตองทํางานหนักเพื่อ
หารายไดเพิ่มมาก
ขึ้น 

- เกิดพฤติกรรมการ
กูยืมเงินในลักษณะ
หมุนหนี้หรือกูเงิน
จากแหลงอื่นมาใช
คืนหนี้เดิม 

- สภาพคลองทาง
การเงินลดลง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 
เศรษฐกิจ 
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รักษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน พบวาทั้งสองกลุมมีการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน 
ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในดานคุณธรรม 

คุณธรรม 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ียัง

ไมเขมแข็ง 
Test Sig 

ความสามัคคีของคนในชุมชน รอยละ 97.68 รอยละ 90.96 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.222 0.269 

การทํางานรวมกัน และอยูรวมกัน รอยละ 97.68 รอยละ 89.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=4.506 0.034* 

การเสยีสละ การทํางานเพ่ือชุมชน รอยละ 69.05 รอยละ 56.15 𝑥𝑥𝑥𝑥²=5.441 0.020* 

การปฏิบัตตินอยูในกฎ ระเบียบของ
กลุม 

รอยละ 93.62 รอยละ 86.54 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.666 0.056 

ความประหยัด รอยละ 95.55 รอยละ 92.31 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.022 0.882 

ความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 89.75 รอยละ 86.35 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.915 0.339 

การอนุรักษรักษา สบืสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

รอยละ 96.32 รอยละ 91.92 𝑥𝑥𝑥𝑥²=2.083 0.149 

หมายเหตุ : *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%   
ที่มา : จากการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติตางๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

ในการศึกษาไดแยกผลสัมฤทธิ์ออกเปน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและชุมชน ดาน
วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาความรู เมื่อจําแนกตามผลผลิต และผลลัพธ 
แสดงดังภาพที่ 2 – 6 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 2 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานเศรษฐกิจ 
 
 
 
 

- มีเงินออมเพิ่มมากขึ้น 
- มีเงินเพื่อนํามาใชใน

การแกปญหาของ
ครอบครัว 

- มีเงินทุน/เงิน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

- มีเงินเพื่อนํามาใชใน
การแกปญหาของ
ครอบครัว 

- มีเงินเพื่อสราง
โอกาสในครอบครัว 
เชน การศึกษา 
อาชีพ การทํางาน 
ซ้ือวัสดุอุปกรณ 

- มีเงินทุน/เงิน
หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

ผลผลิตดานบวก 

- มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหลัง
การกูยืมเงิน 

- มีเงินไมเพียงพอ
สําหรับการใชจายใน
ชีวิตประจําวันเพราะ
ตองแบงไวออม 

- มีการลดการบริโภค
ลง เชน ทานขาว
นอยลง เปนตน หรือ
บริโภคสินคาที่มี
คุณภาพลดลง 
 

 

- มีหนี้สินเพิ่มขึ้นหลัง
การกูยืมเงิน 

- มีเงินไมเพียงพอ
สําหรับการใชจาย
ในชีวิตประจําวัน
เพราะตองแบงไว
ออม 

- มีรายไดในครัวเรือน
ลดลง/ขาดทุนจาก
การประกอบอาชพี 
 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

- มีเงินออมเพิ่มขึ้น
จากการออมทรัพย 
/การประกอบอาชพี 

- มีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น 

- มีรายไดจากการ
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น 

 

- มีเงินออมเพิ่มขึ้น
จากการออมทรัพย 
/การประกอบอาชพี 

- สามารถชําระเงิน
คืนเงินกูไดทัน
กําหนด 

- มีรายจายที่
เหมาะสมกับรายได 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- ตองทํางานหนักเพื่อ
หารายไดเพิ่มมากขึ้น 

- สภาพคลองทาง
การเงินลดลง 

- นําเงินจากการกูยืมไป
ใชผิดวัตถุประสงค 
เชน กูเพื่อประกอบ
อาชีพแตนาํมาซ้ือของ
ใช ซ้ือโทรศัพท เปน
คารักษาพยาบาล คา
เลาเรียนบุตร เปนตน 

- ตองทํางานหนักเพื่อ
หารายไดเพิ่มมาก
ขึ้น 

- เกิดพฤติกรรมการ
กูยืมเงินในลักษณะ
หมุนหนี้หรือกูเงิน
จากแหลงอื่นมาใช
คืนหนี้เดิม 

- สภาพคลองทาง
การเงินลดลง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 
เศรษฐกิจ 
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รักษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน พบวาทั้งสองกลุมมีการปฏิบัติตนไมแตกตางกัน 
ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสมาชิกกลุมองคกรการเงินชุมชน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในดานคุณธรรม 

คุณธรรม 
กลุมองคกร

การเงินชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนท่ียัง

ไมเขมแข็ง 
Test Sig 

ความสามัคคีของคนในชุมชน รอยละ 97.68 รอยละ 90.96 𝑥𝑥𝑥𝑥²=1.222 0.269 

การทํางานรวมกัน และอยูรวมกัน รอยละ 97.68 รอยละ 89.81 𝑥𝑥𝑥𝑥²=4.506 0.034* 

การเสยีสละ การทํางานเพ่ือชุมชน รอยละ 69.05 รอยละ 56.15 𝑥𝑥𝑥𝑥²=5.441 0.020* 

การปฏิบัตตินอยูในกฎ ระเบียบของ
กลุม 

รอยละ 93.62 รอยละ 86.54 𝑥𝑥𝑥𝑥²=3.666 0.056 

ความประหยัด รอยละ 95.55 รอยละ 92.31 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.022 0.882 

ความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 89.75 รอยละ 86.35 𝑥𝑥𝑥𝑥²=0.915 0.339 

การอนุรักษรักษา สบืสานประเพณี
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

รอยละ 96.32 รอยละ 91.92 𝑥𝑥𝑥𝑥²=2.083 0.149 

หมายเหตุ : *** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.001  ** คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.01%  และ * คือ มีนัยยะสําคัญที่ 0.05%   
ที่มา : จากการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติตางๆ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

ในการศึกษาไดแยกผลสัมฤทธิ์ออกเปน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและชุมชน ดาน
วัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม และดานการพัฒนาความรู เมื่อจําแนกตามผลผลิต และผลลัพธ 
แสดงดังภาพที่ 2 – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-54-  



F A C U L T Y  O F  E C O N O M I C S C M U .
1

9
/
2

56

JOURNAL OF ECONOMICS – 19/2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 4 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานวฒันธรรม 
 
 

 

 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการอนุรักษ
และถายทอด
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
กิจกรรมและ
ประพฤติตนในวัน
สําคัญทางศาสนา 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการอนุรักษ
และถายทอด
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชนทํา
ใหมีการปฏบิัติ
กิจกรรมและ
ประพฤติตนในวัน
สําคัญทางศาสนา 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชแรงงานของ
เคร่ืองจักแทนแรงงานสัตว 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหคนในครอบครัวมีการ
เลนการพนัน สูบบุหร่ีด่ืมเหลา ผอนดอกเบี้ย/
เงินผอนเพิ่มมากขึ้น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมใชจาย
ฟุมเฟอยหรือซ้ือสินคาที่มีราคาแพงเกินความ
จําเปน 
 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

- สมาชิกในครัวเรือนมีความรักใครกลมเกลียว 
สามัคคี 

- สมาชิกในครัวเรือนมีการรักษา สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

- สมาชิกในครัวเรือนมีการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหวัฒนธรรมชุมชน
เปล่ียนแปลง เชน วิถีชวีิตความเปนอยูของ
ทองถิ่น 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

วัฒนธรรม 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

 

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานดานสังคมและชุมชน 
 

- มีแหลงเงินทุนเพื่อคนใน
ชุมชน 

- สมาชิกมีความสามัคคีกัน 
เสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง 

- เกิดการรวมกลุม
ปฏิสัมพันธ การทํางาน
รวมกันในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม วันสําคัญทาง
ศาสนาสนับสนุนการ
เรียนรูและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยปลูกฝง
คานิยมแลเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

- สมาชิกในชุมชนมี
ความสามัคคีกัน 
เสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง 

- มีแหลงเงินทุนเพื่อ
คนในชุมชน 

- เกิดการรวมกลุม
ปฏิสัมพันธ การ
ทํางานรวมกันใน
ชุมชน 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหขาดการเขาถึง
สวัสดิการของชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดการทํางาน
เฉพาะกลุม หรือ
เลนพรรคเลนพวก 

 
 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหขาดการ
เขาถึงสวัสดิการ
ของชุมชน

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดการ
ทํางานเฉพาะกลุม 
หรือเลนพรรคเลน
พวก 

 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

- คนในชุมชนมีสุขภาพกาย
ใจแข็งแรง 

- คนในชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของ
สวนรวมเพื่อสรางความ
เขมแข็งและมีความ
สามัคคีในชุมชน ตลอดจน
สามารถพึ่งพาตนเอง 

- ชุมชนมีการใชทรัพยากร
ขององคกร/สังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ชุมชนมีเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ชุมชนมีการใฝหา
และพัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ 

- ชุมชนมีการใช
ทรัพยากรของ
องคกร/สังคมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหเกิดความหมาดหมางใน
ชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหขาดจิตสํานึกการเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหกิจกรรมสังคมลดลง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

สังคมและชุมชน 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 4 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานวฒันธรรม 
 
 

 

 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการอนุรักษ
และถายทอด
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
กิจกรรมและ
ประพฤติตนในวัน
สําคัญทางศาสนา 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการอนุรักษ
และถายทอด
วัฒนธรรมทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหมีการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

- กลุมการเงินชุมชนทํา
ใหมีการปฏบิัติ
กิจกรรมและ
ประพฤติตนในวัน
สําคัญทางศาสนา 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชแรงงานของ
เคร่ืองจักแทนแรงงานสัตว 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหคนในครอบครัวมีการ
เลนการพนัน สูบบุหร่ีด่ืมเหลา ผอนดอกเบี้ย/
เงินผอนเพิ่มมากขึ้น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมใชจาย
ฟุมเฟอยหรือซ้ือสินคาที่มีราคาแพงเกินความ
จําเปน 
 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

- สมาชิกในครัวเรือนมีความรักใครกลมเกลียว 
สามัคคี 

- สมาชิกในครัวเรือนมีการรักษา สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

- สมาชิกในครัวเรือนมีการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรมตางๆ ในชุมชน 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหวัฒนธรรมชุมชน
เปล่ียนแปลง เชน วิถีชวีิตความเปนอยูของ
ทองถิ่น 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

วัฒนธรรม 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

 

ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานดานสังคมและชุมชน 
 

- มีแหลงเงินทุนเพื่อคนใน
ชุมชน 

- สมาชิกมีความสามัคคีกัน 
เสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง 

- เกิดการรวมกลุม
ปฏิสัมพันธ การทํางาน
รวมกันในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม วันสําคัญทาง
ศาสนาสนับสนุนการ
เรียนรูและอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยปลูกฝง
คานิยมแลเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

- สมาชิกในชุมชนมี
ความสามัคคีกัน 
เสริมสรางใหชุมชน
เขมแข็ง 

- มีแหลงเงินทุนเพื่อ
คนในชุมชน 

- เกิดการรวมกลุม
ปฏิสัมพันธ การ
ทํางานรวมกันใน
ชุมชน 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหขาดการเขาถึง
สวัสดิการของชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดการทํางาน
เฉพาะกลุม หรือ
เลนพรรคเลนพวก 

 
 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหขาดการ
เขาถึงสวัสดิการ
ของชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดความไม
เปนธรรมในชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชน
ทําใหเกิดการ
ทํางานเฉพาะกลุม 
หรือเลนพรรคเลน
พวก 

 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

- คนในชุมชนมีสุขภาพกาย
ใจแข็งแรง 

- คนในชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ ของ
สวนรวมเพื่อสรางความ
เขมแข็งและมีความ
สามัคคีในชุมชน ตลอดจน
สามารถพึ่งพาตนเอง 

- ชุมชนมีการใชทรัพยากร
ขององคกร/สังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ชุมชนมีเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ชุมชนมีการใฝหา
และพัฒนาความรู
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ 

- ชุมชนมีการใช
ทรัพยากรของ
องคกร/สังคมอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหเกิดความหมาดหมางใน
ชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหขาดจิตสํานึกการเขา
รวมกิจกรรมของชุมชน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหกิจกรรมสังคมลดลง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

สังคมและชุมชน 
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   หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

  ภาพที่ 6 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานการพัฒนาความรู 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการจัดทํา
แผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือแผนของ
ครอบครัวดานเศรษฐกิจพอเพียงเชน 
แผนการใชจาย แผนการออม  

- กลุมการเงินชุมชนทําใหสรางการเรียนรู
ภูมิคุมกันที่ดีใหแกสมาชิกเชน การออมเงิน
เพื่อลงทุน การสรางครอบครัวที่อบอุน ฯลฯ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการเรียนรูขอมูล 
ประสบการณใหม จากส่ิงรอบตัว 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหไมอยากเขารวมการ
ประชุมพบปะเพือ่แลกเปล่ียนความรูหรือ
แสดงความคิดเห็น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหไมสนใจขาวสาร
หรือขอมูล เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

 
 

ผลลัพธดานบวก 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยัง
ไมเขมแข็ง 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
สามารถเขาถึงขอมูล
ความรูขอมูลสาระตางๆ
อยางความเทาเทยีม 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
ไดมีการศึกษาเพื่อการ
พึ่งพาตนเองและ
ประยุกตใชความรูที่ไดรับ
ในการดําเนินชีวิต 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
ไดประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการดําเนิน
ชีวิต/ประกอบอาชพี 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
มีการศึกษาเพือ่การพึ่งพา
ตนเองและประยุกตใช
ความรูที่ไดรับในการดําเนิน
ชีวิต 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
ประยุกตใชภูมปิญญา
ทองถิ่นในการดําเนินชีวิต/
ประกอบอาชีพ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
มีการใชประโยชนจาก
ขอมูลชุมชน และแผนของ
ชุมชน 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีความ
สนใจในกิจกรรมชุมชนลดลง 

 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนที่

เขมแข็ง 
 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนที่
ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

การพัฒนาความรู 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 5 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานสิ่งแวดลอม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษพลังงาน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียในครัวเรือน 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงินชุมชน
ที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชทรัพยากร
เพิ่มมากขึ้น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอย 

 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลผลิตดานลบ 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงาน 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกที่ดีในการกําจัด 
/ คัดแยกของเสีย 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหขาดจิตสํานึกของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายหรือแทนที่ดวยวัตถ/ุส่ิงกอสราง

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลลัพธดานลบ 

สิ่งแวดลอม
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   หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

  ภาพที่ 6 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานการพัฒนาความรู 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานลบ 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการจัดทํา
แผนพัฒนาชีวิตตนเองหรือแผนของ
ครอบครัวดานเศรษฐกิจพอเพียงเชน 
แผนการใชจาย แผนการออม  

- กลุมการเงินชุมชนทําใหสรางการเรียนรู
ภูมิคุมกันที่ดีใหแกสมาชิกเชน การออมเงิน
เพื่อลงทุน การสรางครอบครัวที่อบอุน ฯลฯ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการเรียนรูขอมูล 
ประสบการณใหม จากส่ิงรอบตัว 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหไมอยากเขารวมการ
ประชุมพบปะเพือ่แลกเปล่ียนความรูหรือ
แสดงความคิดเห็น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหไมสนใจขาวสาร
หรือขอมูล เหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

 
 

ผลลัพธดานบวก 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่
เขมแข็ง 

กลุมองคกรการเงินชุมชนที่ยัง
ไมเขมแข็ง 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
สามารถเขาถึงขอมูล
ความรูขอมูลสาระตางๆ
อยางความเทาเทยีม 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
ไดมีการศึกษาเพื่อการ
พึ่งพาตนเองและ
ประยุกตใชความรูที่ไดรับ
ในการดําเนินชีวิต 

- กลุมการเงินชุมชนทําให
ไดประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นในการดําเนิน
ชีวิต/ประกอบอาชพี 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
มีการศึกษาเพือ่การพึ่งพา
ตนเองและประยุกตใช
ความรูที่ไดรับในการดําเนิน
ชีวิต 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
ประยุกตใชภูมปิญญา
ทองถิ่นในการดําเนินชีวิต/
ประกอบอาชีพ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหได
มีการใชประโยชนจาก
ขอมูลชุมชน และแผนของ
ชุมชน 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีความ
สนใจในกิจกรรมชุมชนลดลง 

 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนที่

เขมแข็ง 
 

กลุมองคกร
การเงินชุมชนที่
ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลลัพธดานลบ 

การพัฒนาความรู 
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หมายเหตุ : เรียงตามลําดับจาก 3 ลําดับแรก 

ภาพที่ 5 ผลสัมฤทธิ์จากการใหบริการองคกรการเงินชุมชน ในมิติดานสิ่งแวดลอม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมในการ
อนุรักษพลังงาน 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีพฤติกรรมการจัดการ
ของเสียในครัวเรือน 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงินชุมชน
ที่ยังไมเขมแข็ง 

 

ผลผลิตดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชทรัพยากร
เพิ่มมากขึ้น 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหมีการใชพลังงาน
อยางฟุมเฟอย 

 
 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลผลิตดานลบ 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พลังงาน 

- กลุมการเงินชุมชนมีจิตสํานึกที่ดีในการกําจัด 
/ คัดแยกของเสีย 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลลัพธดานบวก 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหขาดจิตสํานึกของ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- กลุมการเงินชุมชนทําใหทรัพยากรธรรมชาติ
ถูกทําลายหรือแทนที่ดวยวัตถ/ุส่ิงกอสราง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่เขมแข็ง 

 

กลุมองคกรการเงิน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง 
 

ผลลัพธดานลบ 

สิ่งแวดลอม 
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- การใหสินเชื่อในรูปของวัสดุทางการเกษตรเชน เมล็ดพันธุ ปุย  
5. ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานรับเงินเดือน มีความตองการรูปแบบองคกรการเงิน

ชุมชน 
- มีระบบการฝากประจําที่ใหผลตอบแทนสงูจากการฝากอยางสม่ําเสมอ และ

ลดการใหสวัสดิการแกสมาชิกลง  
- การใหบริการสินเชื่อ ควรมีระบบการใหสินเชื่อที่รวดเร็ว แตรัดกุม 
- คณะกรรมการมีวาระการทํางาน และใชระบบการสลับเปลี่ยนการทํางาน 

6. ชุมชนทองเที่ยว มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- การใหบริการสินเชื่อ ควรเปนระบบการใหสินเชื่อระยะสั้น ดอกเบี้ยต่ํา  
- มีระบบการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
- ใหบริการแบบระบบธนาคาร เปดใหบริการฝาก-ถอนทุกวัน  
- ควรใหการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

7. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนกลุมหัตถกรรมมีความ
ตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 

- สงเสริมกิจกรรมดานการรวมกลุมในลักษณะกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
หรือกลุมหัตถกรรม 

- มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบติดตามการทํางานได 
- ควรดําเนินการในรูปแบบของสถาบนัการจัดการการเงินชุมชน ที่เขาไปชวย   

บริหารจัดการทางการเงินของกลุมตางๆ ในชุมชน 
- ควรมีการดําเนินงานที่เปนธรรม เทาเทียมกันในทุกกลุมของชุมชน 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเห็นวากลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีการนํา
แนวคิดป รัชญาเศรษฐกิจชุมชนมาประยุกต ใชมากกวา 

เนื่องจากมีความแตกตาง ดังนี้ 
1. ดานความพอประมาณ: ดานการออม คือ กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมี

จํานวนสมาชิกที่ออมเงินมากกวา มีความสม่ําเสมอในการออม และจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวาชุมชน สวนดานการกูเงิน คือกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวน
สมาชิกกูยืมเงินจากองคกรการเงินชุมชนนอยกวา แตจํานวนเงินกูที่ใหสมาชิกกูตอรายเฉลี่ย
สูงกวา เมื่อสมาชิกนําเงินไปลงทุน สงผลใหมีปญหาการชําระคืนเงินกูนอยกวา 

2. ดานความมีเหตุผล: ดานการกูเงิน คือ กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมี
จํานวนสมาชิกนําเงินไปใชตรงตามเปาหมายของการกูมากกวา  

3. ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี: กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกทํา
บัญชีครัวเรือน บัญชีรับ-จายมากกวา ซึ่งขอมูลบัญชีนี้สามารถนํามาใชเพื่อการวางแผน สู

6 
สรุปผล 
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5.2 ความตองการของคนและชุมชนทองถิ่นในรูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่เหมาะสม
กับแตละสภาพชมุชน 

จากผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมขององคกรการเงินชุมชนมีความตองการ
รูปแบบองคกรการเงินชุมชน ในแตละสภาพชุมชน ดังนี ้

1. ชุมชนเมือง มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นสมาชิก  
- สามารถเขาไปตรวจสอบการดาํเนินการได มีความโปรงใส 
- ควรมีการจัดสรรเงินกูโดยพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี้ 
- ควรใหผลตอบแทนจากการฝากเงินสูงกวาธนาคาร และดอกเบี้ยการกู 

เงินต่ํากวาธนาคาร และมีระบบการขอกูเงินที่ไมยุงยาก ซับซอน 
- ควรมีระบบการคํ้าประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงิน  
- ควรนําระบบธนาคารที่รวดเร็วในการใหบริการมาใช  
- ควรมีการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารกิจกรรมของกลุมสม่ําเสมอ 
- เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดพัฒนาความรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
- มีการใหความรูในเร่ืองการวางแผนการจัดการคาใชจายในครัวเรือน 
- ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีของคนในชุมชน  

2. ชุมชนก่ึงเมือง มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- คณะกรรมการกลุมควรมีความรูและทักษะ มีความทุมเท และเสียสละ 
- คณะกรรมการกลุมมีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
- มีที่ป รึกษากลุมที่ เปนผูมีความรู ประสบการณ  สมาชิกกลุมใหการ    

ยอมรับ 
- ควรมีความยืดหยุนในการปลอยเงินกู ใหเหมาะสมกับแตละอาชีพ 
- ควรนําระบบธนาคารที่รวดเร็วในการใหบริการมาใช  

3. ชุมชนชนบทมีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- เพิ่มจํานวนเงินกูยืม และระยะเวลาในการชําระเงินคืน 
- ควรมีการจัดทําบัญชีแบบลงดวยมือ มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
- คณะกรรมการควรมีการดําเนินงานที่เปนระบบ มีการแบงหนาที่  
- ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานสวัสดิการ  
- ควรลดข้ันตอนดานเอกสาร  
- ควรใชวิธีการประชุมในจํานวนคร้ังที่มากข้ึน เพื่อแจงใหสมาชิกทราบ 
- มีกิจกรรมการสรางผูนํากลุมและชุมชน ไมเกิดปญหาขาดคนทํางาน 

4. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจางมีความตองการรูปแบบ 
            องคกรการเงินชุมชน 

- ควรมีระบบการทํางานที่เปนระบบโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
- การใหความรูเพื่อสรางอาชีพ เนนการใหความรูทางการเกษตร ปศุสัตว  
- การชําระคืนเงินกูควรสอดคลองกับรอบระยะเวลาของการประกอบอาชีพ 
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร 
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- การใหสินเชื่อในรูปของวัสดุทางการเกษตรเชน เมล็ดพันธุ ปุย  
5. ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานรับเงินเดือน มีความตองการรูปแบบองคกรการเงิน

ชุมชน 
- มีระบบการฝากประจําที่ใหผลตอบแทนสงูจากการฝากอยางสม่ําเสมอ และ

ลดการใหสวัสดิการแกสมาชิกลง  
- การใหบริการสินเชื่อ ควรมีระบบการใหสินเชื่อที่รวดเร็ว แตรัดกุม 
- คณะกรรมการมีวาระการทํางาน และใชระบบการสลับเปลี่ยนการทํางาน 

6. ชุมชนทองเที่ยว มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- การใหบริการสินเชื่อ ควรเปนระบบการใหสินเชื่อระยะสั้น ดอกเบี้ยต่ํา  
- มีระบบการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
- ใหบริการแบบระบบธนาคาร เปดใหบริการฝาก-ถอนทุกวัน  
- ควรใหการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเที่ยวของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 

7. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนกลุมหัตถกรรมมีความ
ตองการรูปแบบองคกรการเงนิชุมชน 

- สงเสริมกิจกรรมดานการรวมกลุมในลักษณะกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
หรือกลุมหัตถกรรม 

- มีระบบการบริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบติดตามการทํางานได 
- ควรดําเนินการในรูปแบบของสถาบนัการจัดการการเงินชุมชน ที่เขาไปชวย   

บริหารจัดการทางการเงินของกลุมตางๆ ในชุมชน 
- ควรมีการดําเนินงานที่เปนธรรม เทาเทียมกันในทุกกลุมของชุมชน 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จะเห็นวากลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีการนํา
แนวคิดป รัชญาเศรษฐกิจชุมชนมาประยุกต ใชมากกวา 

เนื่องจากมีความแตกตาง ดังนี้ 
1. ดานความพอประมาณ: ดานการออม คือ กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมี

จํานวนสมาชิกที่ออมเงินมากกวา มีความสม่ําเสมอในการออม และจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอ
เดือนสูงกวาชุมชน สวนดานการกูเงิน คือกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวน
สมาชิกกูยืมเงินจากองคกรการเงินชุมชนนอยกวา แตจํานวนเงินกูที่ใหสมาชิกกูตอรายเฉลี่ย
สูงกวา เมื่อสมาชิกนําเงินไปลงทุน สงผลใหมีปญหาการชําระคืนเงินกูนอยกวา 

2. ดานความมีเหตุผล: ดานการกูเงิน คือ กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมี
จํานวนสมาชิกนําเงินไปใชตรงตามเปาหมายของการกูมากกวา  

3. ดานการมีภูมิคุมกันที่ดี: กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีจํานวนสมาชิกทํา
บัญชีครัวเรือน บัญชีรับ-จายมากกวา ซึ่งขอมูลบัญชีนี้สามารถนํามาใชเพื่อการวางแผน สู

6 
สรุปผล 
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5.2 ความตองการของคนและชุมชนทองถิ่นในรูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่เหมาะสม
กับแตละสภาพชมุชน 

จากผลการศึกษาพบวา สมาชิกกลุมขององคกรการเงินชุมชนมีความตองการ
รูปแบบองคกรการเงินชุมชน ในแตละสภาพชุมชน ดังนี ้

1. ชุมชนเมือง มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมรับฟงความคิดเห็นสมาชิก  
- สามารถเขาไปตรวจสอบการดาํเนินการได มีความโปรงใส 
- ควรมีการจัดสรรเงินกูโดยพิจารณาถึงความสามารถในการชําระหนี ้
- ควรใหผลตอบแทนจากการฝากเงินสูงกวาธนาคาร และดอกเบี้ยการกู 

เงินต่ํากวาธนาคาร และมีระบบการขอกูเงินที่ไมยุงยาก ซับซอน 
- ควรมีระบบการคํ้าประกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระเงิน  
- ควรนําระบบธนาคารที่รวดเร็วในการใหบริการมาใช  
- ควรมีการประชาสัมพันธ แจงขอมูลขาวสารกิจกรรมของกลุมสม่ําเสมอ 
- เปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดพัฒนาความรูอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 
- มีการใหความรูในเร่ืองการวางแผนการจัดการคาใชจายในครัวเรือน 
- ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีของคนในชุมชน  

2. ชุมชนก่ึงเมือง มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- คณะกรรมการกลุมควรมีความรูและทักษะ มีความทุมเท และเสียสละ 
- คณะกรรมการกลุมมีความโปรงใสในการดําเนินงาน 
- มีที่ป รึกษากลุมที่ เปนผูมีความรู ประสบการณ  สมาชิกกลุมใหการ    

ยอมรับ 
- ควรมีความยืดหยุนในการปลอยเงินกู ใหเหมาะสมกับแตละอาชีพ 
- ควรนําระบบธนาคารที่รวดเร็วในการใหบริการมาใช  

3. ชุมชนชนบทมีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชน 
- เพิ่มจํานวนเงินกูยืม และระยะเวลาในการชําระเงินคืน 
- ควรมีการจัดทําบัญชีแบบลงดวยมือ มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง 
- คณะกรรมการควรมีการดําเนินงานที่เปนระบบ มีการแบงหนาที่  
- ใหความสําคัญกับกิจกรรมดานสวัสดิการ  
- ควรลดข้ันตอนดานเอกสาร  
- ควรใชวิธีการประชุมในจํานวนคร้ังที่มากข้ึน เพื่อแจงใหสมาชิกทราบ 
- มีกิจกรรมการสรางผูนํากลุมและชุมชน ไมเกิดปญหาขาดคนทํางาน 

4. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจางมีความตองการรูปแบบ 
            องคกรการเงินชุมชน 

- ควรมีระบบการทํางานที่เปนระบบโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
- การใหความรูเพื่อสรางอาชีพ เนนการใหความรูทางการเกษตร ปศุสัตว  
- การชําระคืนเงินกูควรสอดคลองกับรอบระยะเวลาของการประกอบอาชีพ 
- จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร 
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6. ชุมชนทองเที่ยว มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่มีการใหสินเชื่อ
ระยะสั้น ดอกเบี้ยต่ํา สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว มีการเปดใหบริการทุกวัน 

7. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนกลุมหัตถกรรมมีความ
ตองการองคกรการเงินชุมชนที่สงเสริมกิจกรรมการรวมกลุม มีการชวยดานการบริหาร
จัดการกลุม และการทํางานโปรงใสตรวจสอบได 

 
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายเพื่อนําสูขอเสนอแนะไดดังนี ้

1. ถึงแมในสภาพความเปนจริงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ขององคกรการเงินชุมชน จะสูงกวาธนาคาร และอัตราดอกเบี้ย
ต่ํากวาธนาคาร แตจํานวนเงินฝากและเงินกูขององคกรการเงิน
ชุมชนอ่ืนๆ ก็ยังไมสมดุลจึงทําใหผลประกอบการไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร การเกิดเหตุการณเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นถึง 
ภาวะความไมเชื่อมั่นในองคกรการเงินชุมชน  

2. กลุมองคกรการเงินชุมชน ยังไมมีการใหสวัสดิการที่
ครอบคลุมหรือตรงความตองการของชุมชน และควรให

ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
3. กลุมองคกรการเงินชุมชน ควรมีการพัฒนาความรูของคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ความเขาใจในการทํางานกลุมรวมกัน เปนตน 

4. คนหรือสมาชิกกลุมควรมีวินัยทางการเงิน ใชเงินใหถูกวัตถุประสงค ไมใชจาย
เกินตัว ใหความสําคัญกับกําหนดเวลารับและชําระเงิน มีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางานรวมกัน และความเสียสละเพื่อชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
ขอ้เสนอแนะ 
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การปฏิบัติเพื่อการลดรายจาย เพิ่มรายได การสรางวินัยทางการเงิน การจัดการทางการเงิน
ที่ดีตอไป  

4. ดานความรู: สมาชิกของทั้ง 2 กลุม เขารวมกิจกรรมการพัฒนาความรู
ความสามารถผานการฝกอบรมและศึกษาดูงานมีสัดสวนนอย โดยกลุมองคกรการเงินชุมชน
ที่เขมแข็งสมาชิกใหความสนใจและความสําคัญในการฝกอบรมใหความรูมากกวา  

5. ดานคุณธรรม: กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีสมาชิกที่มีคุณธรรมในดาน
การทํางานรวมกันและอยูรวมกัน การเสียสละ การทํางานเพื่อชุมชน และการปฏิบัติตนอยู
ในกฎ ระเบียบของกลุมมากกวา  

 จากความแตกตางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นถึง
พฤติกรรมทางการเงินและชุมชนที่แตกตางกันของคนทั้ง 2 กลุม ในประเด็นตางๆ คือ 

1. การมีวินัยทางการเงิน การปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่ถูกตอง  
2. การสรางภูมิคุมกัน โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรับ-จาย การสราง

กิจกรรมลดรายจาย-เพิ่มรายไดในครอบครัว เชนการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เลี้ยงสัตวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  

3. การใหความสําคัญกับการเขารวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรู สูการนําไปประยุกต
ปฏิบัติ 

4. การสงเสริมคุณธรรมในดานการทํางาน/อยูรวมกัน การเสียสละ การทํางาน
เพื่อชุมชน และการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของกลุม 

รูปแบบองคกรการเงินชุมชนทีเ่หมาะสมสําหรับแตละชุมชน 
1. ชุมชนเมือง มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวน

รวม รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก โปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดสรรเงินที่พอเหมาะ ให
ผลตอบแทนสูง มีระบบการบริหารจัดการที่ไมยุงยาก รวดเร็ว 

2. ชุมชนก่ึงเมือง มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่มีคณะกรรมการมี
ความสามารถ มีความรู ประสบการณ มีรูปแบบการกูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูกู 
บริการรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได  

3. ชุมชนชนบทมีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่ใหความสําคัญกับสวัสดิการ 
มีการประชาสัมพันธ มีการสรางผูนํา ดําเนินการอยางเปนระบบ ใหเงินกูสูงและยืด
ระยะเวลาในการชําระคืน  

4. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจางมีความตองการองคกร
การเงินชุมชนที่มีการใหความรู สรางอาชีพ เนนทางดานการเกษตรและปศุสัตว ใหสินเชื่อ
ทางดานวัสดุการเกษตร ระยะเวลาในการชําระเงินกูจะตองสอดคลองกับชวงการประกอบ
อาชีพ  

5. ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานรับเงินเดือน มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่
มีผลตอบแทนสูง การบริการรวดเร็ว มีความโปรงใส มีการสลับเปลี่ยนวาระการทํางานที่
เหมาะสม 
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6. ชุมชนทองเที่ยว มีความตองการรูปแบบองคกรการเงินชุมชนที่มีการใหสินเชื่อ
ระยะสั้น ดอกเบี้ยต่ํา สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว มีการเปดใหบริการทุกวัน 

7. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพสวนตัวเปนชุมชนกลุมหัตถกรรมมีความ
ตองการองคกรการเงินชุมชนที่สงเสริมกิจกรรมการรวมกลุม มีการชวยดานการบริหาร
จัดการกลุม และการทํางานโปรงใสตรวจสอบได 

 
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายเพื่อนําสูขอเสนอแนะไดดังนี ้

1. ถึงแมในสภาพความเปนจริงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ขององคกรการเงินชุมชน จะสูงกวาธนาคาร และอัตราดอกเบี้ย
ต่ํากวาธนาคาร แตจํานวนเงินฝากและเงินกูขององคกรการเงิน
ชุมชนอ่ืนๆ ก็ยังไมสมดุลจึงทําใหผลประกอบการไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร การเกิดเหตุการณเชนนี้ยอมแสดงใหเห็นถึง 
ภาวะความไมเชื่อมั่นในองคกรการเงินชุมชน  

2. กลุมองคกรการเงินชุมชน ยังไมมีการใหสวัสดิการที่
ครอบคลุมหรือตรงความตองการของชุมชน และควรให

ความสําคัญกับกิจกรรมเพื่อชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
3. กลุมองคกรการเงินชุมชน ควรมีการพัฒนาความรูของคณะกรรมการและ

สมาชิกกลุมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ความเขาใจในการทํางานกลุมรวมกัน เปนตน 

4. คนหรือสมาชิกกลุมควรมีวินัยทางการเงิน ใชเงินใหถูกวัตถุประสงค ไมใชจาย
เกินตัว ใหความสําคัญกับกําหนดเวลารับและชําระเงิน มีการนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน การทํางานรวมกัน และความเสียสละเพื่อชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
ขอ้เสนอแนะ 
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การปฏิบัติเพื่อการลดรายจาย เพิ่มรายได การสรางวินัยทางการเงิน การจัดการทางการเงิน
ที่ดีตอไป  

4. ดานความรู: สมาชิกของทั้ง 2 กลุม เขารวมกิจกรรมการพัฒนาความรู
ความสามารถผานการฝกอบรมและศึกษาดูงานมีสัดสวนนอย โดยกลุมองคกรการเงินชุมชน
ที่เขมแข็งสมาชิกใหความสนใจและความสําคัญในการฝกอบรมใหความรูมากกวา  

5. ดานคุณธรรม: กลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีสมาชิกที่มีคุณธรรมในดาน
การทํางานรวมกันและอยูรวมกัน การเสียสละ การทํางานเพื่อชุมชน และการปฏิบัติตนอยู
ในกฎ ระเบียบของกลุมมากกวา  

 จากความแตกตางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงใหเห็นถึง
พฤติกรรมทางการเงินและชุมชนที่แตกตางกันของคนทั้ง 2 กลุม ในประเด็นตางๆ คือ 

1. การมีวินัยทางการเงิน การปฏิบัติตามแนวทางการลงทุนที่ถูกตอง  
2. การสรางภูมิคุมกัน โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน บัญชีรับ-จาย การสราง

กิจกรรมลดรายจาย-เพิ่มรายไดในครอบครัว เชนการปลูกผักสวนครัว/ผลไม/เลี้ยงสัตวเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  

3. การใหความสําคัญกับการเขารวมฝกอบรมเพิ่มพูนความรู สูการนําไปประยุกต
ปฏิบัติ 

4. การสงเสริมคุณธรรมในดานการทํางาน/อยูรวมกัน การเสียสละ การทํางาน
เพื่อชุมชน และการปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของกลุม 

รูปแบบองคกรการเงินชุมชนทีเ่หมาะสมสําหรับแตละชุมชน 
1. ชุมชนเมือง มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่ใหคนในชุมชนเขามามีสวน

รวม รับฟงความคิดเห็นของสมาชิก โปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดสรรเงินที่พอเหมาะ ให
ผลตอบแทนสูง มีระบบการบริหารจัดการที่ไมยุงยาก รวดเร็ว 

2. ชุมชนก่ึงเมือง มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่ มีคณะกรรมการมี
ความสามารถ มีความรู ประสบการณ มีรูปแบบการกูที่หลากหลายและเหมาะสมกับผูกู 
บริการรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได  

3. ชุมชนชนบทมีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่ใหความสําคัญกับสวัสดิการ 
มีการประชาสัมพันธ มีการสรางผูนํา ดําเนินการอยางเปนระบบ ใหเงินกูสูงและยืด
ระยะเวลาในการชําระคืน  

4. ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจางมีความตองการองคกร
การเงินชุมชนที่มีการใหความรู สรางอาชีพ เนนทางดานการเกษตรและปศุสัตว ใหสินเชื่อ
ทางดานวัสดุการเกษตร ระยะเวลาในการชําระเงินกูจะตองสอดคลองกับชวงการประกอบ
อาชีพ  

5. ชุมชนที่คนสวนใหญทํางานรับเงินเดือน มีความตองการองคกรการเงินชุมชนที่
มีผลตอบแทนสูง การบริการรวดเร็ว มีความโปรงใส มีการสลับเปลี่ยนวาระการทํางานที่
เหมาะสม 
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