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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมุงศึกษา 1) พฤติกรรมการใชบริการออมเงินและการใชบริการสินเชื่อกับธนาคารชุมชน หมู 

9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชบริการของ
สมาชิกท่ีมีตอการดําเนินงานของธนาคารชุมชน จากกลุมตัวอยางท่ีเปนสมาชิกธนาคารชุมชนจํานวน 140 คน  โดย
เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือมาวิเคราะหสถิติพรรณนา การทดสอบความแตกตาง t-test, F-test และ
การวิเคราะหสหสัมพันธ 

ผลการวิจัยของแตละขอมีดังน้ี 1) วัตถุประสงคในการออมเงินของสมาชิกธนาคารชุมชนสวนใหญมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนประกอบอาชีพ  โดยมีสาเหตุท่ีเลือกออมเงินกับธนาคารชุมชนเพ่ือเปนทุนการศึกษาของ
ตนเองหรือบุตรหลาน  สวนประเภทการออมท่ีสมาชิกเลือกมากท่ีสุดคือเงินฝากสัจจะ  อีกท้ังสมาชิกสวนใหญมองวา
อัตราดอกเบ้ียเงินออมของธนาคารชุมชนอยูในระดับท่ีเหมาะสมแลว  และมองวาเปนระดับอัตราผลตอบแทนท่ีสูง
กวาเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น  ในดานการใชบริการสินเชื่อมีสมาชิกขอสินเชื่อกับธนาคารชุมชนจํานวน 40 คน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการสรางหรือเพ่ิมรายได  และเหตุผลสําคัญท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของสมาชิกกับ
ธนาคารชุมชน เพราะมีระดับอัตราดอกเบ้ียต่ํามากท่ีสุด  ท่ีสําคัญคือ สมาชิกเห็นวา ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ
รวดเร็ว เปนจุดเดนของกระบวนการขอสินเชื่อ  และมองวามีระดับอัตราดอกเบ้ียเงินกูต่ํากวาสถาบันการเงินอื่น 2) 
ปจจัยอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  กลุมอาชีพ  สถานภาพ  อายุการเปนสมาชิก ท่ีแตกตางกันมีระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจการใหบริการของธนาคารชุมชนแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
คําสําคัญ: ธนาคารชุมชน, การใชบริการทางการเงิน 

Abstract  
This research aims to study 1) Financial Service behaviors: Savings and Loan of Mu 9 

Community Bank Members, Khao Rup Chang Sub district, Muang District, Songkhla Province 2) 
The Members’ variation of Financial Service Satisfactions to Community Bank. There were 140 
survey samplings which were collected by questionnaires, to analyze with descriptive statistics 
and inductive statistics: t-test and F-test. 

The result was found 1) in savings aspect: most of member savings purpose was for 
career funds, and the main reason for them to select Community Bank was for education fund 
for their children. The most savings category was “Trust Savings”. Besides, members seem to 
agree that the savings interest rate was reasonable and higher than other financial institutes. In 
loan aspect: there were 40 members who loaned to Community Bank, for increasing their income 

                                                
1 อาจารยโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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was their main purpose. The determination for Community Bank selection was the lowest 
interest loan rate, which compare to other financial institutes; significantly, the fast loan approval 
was the outstanding service in members’ opinion. 2) The variation of members: age, education, 
career, career group, marriage status, and membership length had various financial service 
satisfaction average points at significant 0.05. 
Keyword: Community Bank, Financial Service 
 

บทนํา 
“ธนาคารชุมชน” เปนโครงการหน่ึงท่ีธนาคารไดดําเนินการ โดยการจัดตั้งสํานักโครงการธนาคารชุมชน 

(Office of Community Banks Project) หรือ “สธช” เพ่ือสานตอนโยบายของรัฐฯ อีกชองทางหน่ึงท่ีมุงสูผูมี

รายไดนอย รับจางท่ัวไป หาบเรแผงลอย และผูดอยโอกาสท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงทุนในระบบ  อีกท้ังเปนการตัด

ชองทางแหลงทุนนอกระบบท่ีอัตราดอกเบ้ียแพงอันเปนภาระหนักของผูขาดโอกาสเขาถึงแหลงทุนในระบบหรือการ

แกไขปญหาหน้ีนอกระบบในชุมชนท่ีเปนปญหาเร้ือรังของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยท่ีตองแกไขมาจนถึงปจจุบันน้ี 

(สํานักงานโครงการธนาคารชุมชน, 2554)  

ณรงค บุญเกิด (2555) กลาววา “พ้ืนท่ีในชุมชนการเคหะ เปนพ้ืนท่ีราชพัสดุ เปนท่ีของหลวง มีพ้ืนท่ี 50 

กวาไร สวนทางดานริมคลองทางเขาชุมชนการเคหะ บานเรือนประชากรจะไมมีบานเลขท่ี ชาวบานจะขอนํ้าขอไฟฟา

ก็ลําบาก คนในชุมชนพ้ืนท่ีดังกลาวจึงทําบานเลขท่ีชั่วคราว ทําใหชุมชนพ้ืนท่ีนี้ เมื่อใดท่ีกรมเจาทาตองการเอาพ้ืน

ท่ีดินคืนก็จะสามารถทําไดเลย” 

ในปจจัยพ้ืนฐานสําคัญตอการดํารงชีวิตชาวบานชมุชนการเคหะการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองเปนพ้ืนฐาน

ท่ีสําคัญในการสรางหลักประกันท่ีมั่นคงและเปนเคร่ืองบงชี้ถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนการเคหะมีจํานวน

ประชากรท้ังหมดแลว 1,000 กวาคน แตยังคงมีจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ประชากรชุมชนการเคหะตางมาจาก

หลายถิ่นฐาน ท้ังใน 77 จังหวัด และรวมถึง ประเทศเพ่ือนบาน อยางเชน พมา ลาว อินเดีย ฯลฯ คนสวนใหญใน

ชุมชนการเคหะจะประกอบอาชีพ รับจาง รับราชการ ทําธุรกิจสวนตัว และคาขาย ในชุมชนการเคหะจะมีกลุมอาชีพ

ของคนในชุมชนอยูหลายกลุมดวยกัน คือ กลุมรูปฤๅษี กลุมตัดเย็บเสื้อผา กลุมขนมเบเกอร่ี ขนมไทย นวดแผน

โบราณ กลุมสมุนไพร กลุมดอกไมใยบัว กลุมสรอยคริสตัล และมีองคกรสัจจะวันละบาทซ่ึงเปนการออมวันละบาท

ตอคน (ณรงค บุญเกิด, 2555) 

ในอดีตคนในพ้ืนท่ีสวนใหญ มีปญหาการกูยืมเงินนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแพง เน่ืองจากในอดีตไมมีเงิน

สนับสนุนจากภาครัฐ สงผลใหชาวบานไดรับความเดือดรอน แตในปจจุบันชุมชนการเคหะไดมีการจัดตั้งกองทุน

หมูบาน ในป 2548 ทําใหชาวบานไดใชบริการกองทุนหมูบานหรือธนาคารชุมชนในชุมชน  แมวาโครงการธนาคาร

ชุมชนไดจัดตั้งกองทุนหมูบานมาตั้งแตป 2548 ใหชาวบานไดใชบริการกองทุนหมูบานหรือธนาคารชุมชนแตปจจุบัน

คนในพ้ืนท่ีชุมชนการเคหะยังมีปญหาการกูยืมเงินนอกระบบท่ีมีอัตราดอกเบ้ียแพง โดยคิดดอกเบ้ียรอยละ 20 – 30 

ของเงินตน  สงผลใหคนในพ้ืนท่ีชุมชนการเคหะไดรับความเดือดรอน ดังน้ันไมวาจะดวยเหตุผลการลงทุนกิจการ การ

จับจายใชสอยในครัวเรือนหรือการใชหน้ีก็ตาม สมาชิกธนาคารไดใชธนาคารชุมชนในการออมและกูยืมเงินเพ่ือลงทุน

กิจการของตน ซ่ึงการดําเนินงานของธนาคารมีความเขมแข็งและไดรับการยอมรับโดยวงกวาง ธนาคารชุมชนจึงเปน

ทางเลือกทางการเงินและปจจุบันธนาคารชุมชนมีสมาชิก จํานวน 197 คน และมีความเข็มแข็งในการดําเนินงาน จน

เปนสถาบันการเงินชุมชนท่ีหลายๆหนวยงานใหความสนใจศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งองคกรการเงินชุมชน

เพ่ือการพัฒนาไปสูการเปนสถาบันการเงินท่ีเขมแข็ง ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาปจจัยท่ีสมาชิกธนาคารชุมชนใช
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ในการตัดสินใจใชบริการสินเชื่อของธนาคารชุมชน 

ดวยความเขมแข็งของชุมชน  ทําใหสมาชิกธนาคารชุมชนไดใหความสําคัญกับการรวมแรงรวมใจกัน

จัดการทางทางเงิน  โดยผานสถาบันการเงินในทองถิ่นของตนเอง  อีกท้ังการดําเนินงานของธนาคารชุมชนหมู 9 

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากธนาคารชุมชนอื่นๆ และ

หนวยงานทางการศึกษาเชนกัน  อันทําใหธนาคารชุมชนหมู 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลามิไดเปน

เพียงแคสถาบันการเงินชุมชนท่ีเขมแข็งเทาน้ันแตยังเปนตัวอยางการดําเนินการใหหนวยงานอื่นๆ เขามาศึกษาเรียนรู

เพ่ือนําแนวคิดและหลักการดําเนินงานไปใชประโยชนตอไป  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวานอกจากการศึกษาการดําเนินงาน

ของตัวสถาบันการเงิน (ธนาคารชุมชนหมู 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา) แลวน้ัน  พฤติกรรมการ

จัดการทางเงินของสมาชิกก็นาสนใจศึกษาอยางย่ิง  อันเน่ืองมาจากสถาบันการเงินจะสามารถขับเคลื่อนไดดวย

ระบบและบุคคล น่ันคือ การศึกษาการใชบริการทางการเงินกับธนาคารชุมชนของสมาชิกธนาคารชุมชน หมู 9 

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการออมเงินและการใชบริการสินเชื่อกับธนาคารชุมชน หมู 9 ตําบลเขา
รูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชบริการของสมาชิกท่ีมีตอการดําเนินงานของธนาคาร

ชุมชนจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

1. การบริโภคและการออม 
 สุจิตรา  กุลประสิทธิ ์(2555) แสดงการบริโภคและการออมวาในระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน จะนํา
รายไดท่ีไดจากการขายปจจัยการผลิต ใหแกภาคธุรกิจไปใชจายในการซ้ือสินคาและบริการเพ่ือการบริโภค  และอาจ
มีบางสวนอยากเก็บไวเปนเงินออมครัวเรือน  จึงตองตดัสินใจวาจะแบงรายไดระหวางการบริโภคและการของ
อยางไร  มีปจจัยอะไรเปนตัวกําหนด  โดยปจจัยท่ีกําหนดการบริโภคและการออม มีดังตอไปน้ี 
 1. ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล (disposable income) คือ รายไดท่ีหักภาษีเงินไดสวนบุคคล  หาก
ระดับรายได และหรืออัตราภาษี ไดสวนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป  ยอมจะสงผลกระทบตอรายไดท่ีใชจายจริง  ถา
รายไดท่ีใชจายจริงอยูในระดับสูง ทําใหสามารถใชจายเพ่ือการบริโภคและการออกไดมากขึ้น  แตถามรีายไดลดลง ก็
จะทําใหการบริโภคและการออมลดลง 
 2. สินทรัพยสภาพคลอง (liquidity) ถาครัวเรือนถอืสินทรัพยสภาพคลอง ไดแก ธนบัตร เงินฝากออม
ทรัพย เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล หุนและตั๋วเงิน ฯลฯ ท่ีมสีภาพคลองสูงเทาไหร ก็จะรูสึกวาตนมีฐานะทาง
การเงินมั่นคง มักจะใชจายรายไดสวนใหญไปในการบริโภคมากขึ้น และออมนอยลง 
 3. ระดับราคาสินคา ในระยะท่ีเศรษฐกิจรุงเรือง ระดับราคาสินคาโดยท่ัวไปสูง  การใชจายเพ่ือการ
บริโภคจะอยูในระดับสูง  แมวาจะบริโภคสินคาจํานวนเทาเดิม แสดงวาการบริโภคท่ีเปนตัวเงินสูงขึ้น  แตทําใหการ
บริโภคท่ีแทจริงลดลง  และถาระดบัราคาลดลงก็จะทําใหเกิดผลในทิศทางตรงกันขาม 
 4. การคาดคะเนรายไดและระดับราคาสินคาในอนาคต ถาผูบริโภคคาดวา ในอนาคตรายไดเพ่ิมขึ้น  
เคาอาจจะลดการออมและเพ่ิมการบริโภคในปจจุบัน  ในทางตรงกันขาม ถาคาดวารายไดลดลง จะทําใหลดการ
บริโภคในปจจุบันและเก็บออมไวมากขึ้น  สวนการคาดการณเก่ียวกับราคาสินคา ถาหากวาสาขาสินคาในอนาคตจะ
สูงขึ้น ผูบริโภคจะพากันซ้ือสินคากักตุนไวมากในขณะท่ีรายไดปจจบัุนยังคงเทาเดิม 
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 5. การใหสินเชือ่เพ่ือการบริโภคและอัตราดอกเบ้ีย มีระบบการใหสนิเชื่อเพ่ือการบริโภคในรูปของการ
จายเงินดาวนต่ําและดอกเบ้ียต่ํา จะจูงใจใหมีการใชจายเพ่ือการบริโภค โดยซื้อสินคาเงินผอนสูงขึ้นมาก  แตถาอัตรา
ดอกเบ้ียสูง จะทําใหการซือ้สินคาเงินผอนลดลง  แมวาครัวเรือนจะมีรายได ท่ีสามารถซ้ือสินคาดวยเงินสดตาม  ก็จะ
มีความรูสึกวาตองการออมมากขึ้น  เพ่ือหวังอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารท่ีสูงขึ้น  ดังนั้นอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น 
จะกระตุนใหครัวเรือนออมมากขึ้น  แตถาอัตราดอกเบ้ียต่ํา จะกระตุนใหครัวเรือนบริโภคสินคาดวยเงินผอนมากขึ้น 
เมื่อกําหนดใหปจจัยอื่น ๆ คงท่ี 
 6. อุปนิสัย รสนิยม และทัศนคตใินการใชจายของบุคคล ทําบุคคลใดมีนิสยัมัธยัสถ รายจายในการ
อุปโภคบริโภคยอมจะนอยกวาบุคคลท่ีมอีุปนิสยัใชจายสุรุยสุราย และบุคคลท่ีคํานึงถึงอนาคต จะพยายามประหยัด
รายจายในปจจุบัน เพ่ือเก็บออมรายไดสะสมไวใชจายในอนาคต 
 นอกจากน้ียังมีปจจัยอื่นๆ ท่ีมอีิทธิพลตอการบริโภค ไดแก การกระจายรายไดของสังคม ปริมาณเงิน
หมุนเวียน จํานวนประชากร โครงสรางของประชากร การเลียนการบริโภคชาวตางประเทศ การโฆษณาสินคา 
นโยบายภาษีอากรของรัฐบาล และระบบการใชบัตรเครดิตตางๆ เพ่ือนๆความสะดวกในการชําระซื้อสนิคาและ
บริการเปนตน 
 2. ฟงกชันการบริโภค 
  สุจิตรา  กุลประสิทธิ ์(2555)  แสดงแนวคิดเกี่ยวกับฟงกชันการบริโภค  ในมมุมองท่ีวาการบริโภคจะมี
ความสัมพันธกับปจจัยตางๆ มากมาย  แตปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ระดับรายได ซ่ึงทฤษฎีการบริโภคระยะสั้น
ของเคนส (John Maynard Keynes) กลาวไววา ปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดการใชจายอุปโภคบริโภคของบุคคล 
คือ รายไดสุทธิสวนบุคคล (disposable income) แตไมไดหมายความวาปจจัยอื่นๆ ไมมอีิทธิพลแตอยางใด  
เพียงแตวาในระยะสั้นปจจัยอื่นๆ ไมเปลี่ยนแปลง เชน อุปนิสยัของบุคคลไมเปลี่ยนแปลง เปนตน  การใชจายอุปโภค
บริโภคจึงมีความสัมพันธกับระดับรายไดสุทธสิวนบุคคล  และมีความสําคัญเปนไปในทางเดียวกัน  หารายไดสุทธิ
สวนบุคคลเพ่ิมขึ้นการใชจายอุปโภคบริโภคจะเพ่ิมขึ้น  แตอตัราการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคจะนอยกวาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของรายไดสุทธิสวนบุคคลท่ีเพ่ิมขึ้น น่ันคือ การบริโภคจะเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลงเมื่อรายไดสุทธิสวน
บุคคลสูงขึ้น ทําใหมีรายไดบางสวนเหลือเก็บออมไว 
  อยางไรก็ด ีตามหลักความเปนจริงแมนวารายไดสุทธิสวนบุคคลจะตามมาจนเทากับศูนย  กไ็มได
หมายความวาจะไมมีการบริโภคเกิดขึ้น  อยางนอยท่ีสดุก็จะตองมีระดับการอุปโภคบริโภคจํานวนหน่ึง  ซ่ึงนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะทําใหการดํารงชีวิตอยูได  แตถาสมมตุใิหปจจัยอื่นๆคงท่ี ยกเวนรายไดสุทธิสวนบุคคล จะไดฟงกชันการ
บริโภค คือ 

C  =  f (Yd) 
 จากฟงกชันดังกลาวสามารถเขียนสมการการบริโภคในรูปสมการเสนตรงหรือไมใชเสนตรงก็ได  แต
เพ่ือใหงายในท่ีน้ีจะใชสมการเสนตรงดังน้ี 
   C  =  Ca + bYd 
โดยกําหนดให C คือ คาใชจายในการบริโภค (ตัวแปรตาม) 

Ca คือ ระดับการบริโภคต่ําสุด เทาท่ีจะทําใหดํารงชีวิตอยูได การบริโภคอิสระ 
(autonomous consumption) ท่ีไมมีความสัมพันธกับระดับรายได ซึ่งคา Ca ก็คือ
ถาจุดตัดบนแกนตั้งของเสนการบริโภค 

b  คือ คาท่ีใชวัดการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคเมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคลเปลี่ยนแปลง
ไป 1 หนวย  ซ่ึงก็คือ ถาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการบริโภค (MPC = ∆C / 
∆Yd) หรือคาความลาดชันของเสนการบริโภค 

Yd   คือ ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล (ตัวแปรอิสระ) 
 จากสมการมีความหมายวา ในระยะสั้นการบริโภคมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิสวนบุคคลในทิศทาง
เดียวกัน  แมระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลเทากับศูนย แตก็ยังมีการบริโภคจะเทากับจํานวน Ca และเมื่อระดับรายได
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สุทธิสวนบุคคลเพ่ิมขึ้น การบริโภคก็จะเพ่ิมขึ้นเปนสัดสวนเทากับ b เทาของรายไดสุทธิสวนบุคคล  ซึ่งคา b จะมีคา
นอยกวา หน่ึงเสมอ  เน่ืองจากการบริโภคจะเพ่ิมขึ้นนอยกวารายไดท่ีเพ่ิมขึ้น 

3. ฟงกชันการออม 
  สุจิตรา  กุลประสิทธ์ิ (2555) ไดกลาวถึงฟงกชันการออมวา ในกรณีระบบเศรษฐกิจปด เปนแบบท่ีไมมี
รัฐบาล ถาบุคคลใชจายในการบริโภคนอยกวารายได จะมีรายไดสวนท่ีเหลือเรียกวาเงินออม  แสดงวารายได
ประชาชาติจะแบงเปน 2 สวน คือ ไดใจในการบริโภคและการออม สามารถเขียนในรูปสมการดังน้ี 
   Yd  =  C + S 
   S   =  Yd - C 
แทนคาสมการบริโภค  C = Ca + bYd ลงในสมการขางตน  จะได 
   S = Yd - ( Ca + bYd ) 
   S = -Ca + (1 - b) Yd  
โดยกําหนดให S   คือ ระดับการออม (ตัวแปรตาม) 

-Ca คือ ไดรับการออมท่ีเปนอิสระไมขึ้นอยูกับรายได ซ่ึงคาจุดตัดบนแกนตั้งของเสนการ
ออม 

(1-b)  คือ คาท่ีใชวัดการเปลี่ยนแปลงของการออมเมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคลเปลี่ยนแปลงไป 
1 หนวย  ซ่ึงก็คือ ถาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (MPS = ∆S / ∆Yd) 
หรือคาความลาดชันของเสนการออม 

  Yd คือ ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล (ตัวแปรอิสระ) 
 จากสมการจะเห็นวา การออมมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิสวนบุคคล ในทิศทางเดียวกัน เมื่อรายได
สุทธิสวนบุคคลเทากับศูนย การออมจะเทากับจํานวน -Ca และเมื่อระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลเพ่ิมขึ้นการออมก็จะ
เพ่ิมขึ้นตาม แตจะเพ่ิมขึ้นเปนสัดสวนเทากับ (1-b) ของรายไดสุทธิสวนบุคคล 

4. การออมและการวางแผนการออม 
 สุขใจ นํ้าผุด, อนุชนาฏ  เจริญจิตรกรรม  และ สมนึก  วิวัฒนะ (2557)  กลาววา การออมคือแผนการ

บริหารการเงินสวนบุคคลอันดับแรกท่ีมักถูกคํานึงถึง เน่ืองจากเปนวิธีท่ีงาย  โดยสวนใหญกันออกมาจะอยูในรูปของ
เงินสด และเงินฝากธนาคารทําการฝากประเภทบัญชีออมทรัพย บัญชีฝากประจํา รวมถึงบัญชีพิเศษอื่นท่ีธนาคาร
พาณิชยแตละแหงไดนําเสนอ โดยผูออมเงินไมจําเปนตองมีความรูทางการเงินและการลงทุนมากนัก  โดยการออก
สามารถเร่ิมตน เงินจํานวนท่ีไมมาก  นอกจากน้ีการออกในรูปของเงินฝากธนาคารยังมีสภาพคลองสูง  เมื่อผูออม
ตองการนําเงินออมออกมาใชก็สามารถทําไดโดยงาย ไมวาจะเปนเงินฝากบัญชีประจําก็ตาม  เพียงแตผูออมจะไมรับ
ผลประโยชนตามท่ีตกลงกันไวเต็มจํานวน  และสวนใหญผูฟงรูสึกถึงความปลอดภัยในการออกเงินกับธนาคาร
มากกวา เน่ืองจาก เงินตนยังคงอยูและไมไดลดลง อีกคร้ังผลตอบแทนท่ีไดแนนอนตามท่ีตกลงกันไวกอนหนา  
อยางไรก็ตามปจจุบันพระราชบัญญัติประกันเงินฝากขึ้นโดยรัฐบาลจะไมคํ้าประกันเงินฝากเต็มจํานวนอีกตอไป  ไป
สถาบันประกันเงินฝากจะรับประกันเงินฝากเพียงบางสวนเทาน้ัน  ดังน้ันผมตองคํานึงถึงความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย
ท่ีจะไดรับจากการฝากเงินกับสถาบันการเงินแตละแหงดวย  

5. ความหมายของเงินออม 
 สุขใจ นํ้าผุด และคณะ (2557) กลาววา รายไดเมื่อหักในใจแลวจะดีสวนท่ีเหลืออยู สวนของรายไดท่ี

จะอยูซ่ึงไมไดถูกใชสอยน้ันเรียกวา เงินออม  โดยท่ัวไปการโอนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อบุคคลน้ันมีรายไดมากกวารายจาย
ของเขา  ทําท่ีจะเพ่ิมเงินออมใหเพ่ิมขึ้นอาจทําไดโดยการหารายไดเพ่ิมขึ้นจากการทํางานท่ีมากขึ้น  ใชเวลาวางใน
การหารายไดพิเศษ ใหมีรายไดสูงขึ้น เปนตน  นอกจากน้ันการลดรายจายดวยกันรูจักใชจายท่ีจําเปนและเหมาะสม 
ก็จะทําใหมีการออมเพ่ิมขึ้นไดเชนกัน 
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6. ความสําคัญของเงินออม 
 สุขใจ นํ้าผุด และคณะ (2557) กลาววา เงินออมเปนปจจัยท่ีทําให เปาหมายซ่ึงบุคคลกําหนดไว

อนาคตสามารถบรรลุวัตถปุระสงค  เชนกําหนดเปาหมายไมวางตองการจะมีบานเปนของตนเองในอนาคตใหได  เงิน
ออมเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดใหเปาหมายท่ีวางไวเปนจริงขึ้นมาได  นอกจากน้ีผมยังใชสําหรับแกไขปญหาความ
เดือดรอนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิดของบุคคลไดดวย  ดังน้ันบุคคลจึงควรมีการออมอยางสม่ําเสมอใน
ชีวิต  

7. สิ่งท่ีจูงใจในการออม 
 สุขใจ นํ้าผุด และคณะ (2557) กลาววา การท่ีคนเรามีบอกไมอยางใดอยางหน่ึงในอนาคตไวอยาง

ชัดเจน จะทําใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะเก็บออมมากขึ้น เปาหมายของแตละบุคคลจะแตกตางกันแลวแตความ
จําเปนและความตองการของแตละคน  ไดยังขึ้นอยูกับความหวังและความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาดวย  
ยกตัวอยางเชน บางคนอยากจะมีบานและท่ีดินเปนของตัวเอง  อยากจะมีการศึกษาสูง  อยากจะมีชีวิตอยูอยาง
สะดวกสบายในปลดเกษียณ  ระวังท่ีจะใหลูกหลานมีหลักฐานมั่นคง  ดังน้ันตองไปในการองของแตละคนท่ีแตกตาง
กัน จะเปนตัวกําหนดจํานวนเงินออกแบบระยะเวลาในการออมท่ีแตกตางกันไป 

8. ความหมายของสินเชื่อ 
 กฤษฎา สังขมณ ี(2549) กลาววา สินเชื่อมีความหมายคลายเงินตรา ท่ีเราใชเปนตัวแทนวัดมูลคาของ
สิ่งของ ท่ีจะซ้ือหาแลกเปลี่ยนระหวางกัน  โดยมีสมมุติฐานวา เมื่อฝายหน่ึงสงมอบสินคาหรือบริการใหอีกฝายหน่ึง 
ซ่ึงก็คือลูกหน้ี แลว  พูดสงมอบหรือเจาหน้ียอมคาดหวังวา ลูกหน้ีจะปฏิบัติตามขอตกลงตอกัน วาจะชําระ ราคาให
ตามวัน เวลา สถานท่ี และจํานวนตามท่ีตกลงกันไว ซ่ึงลึกลึกแลว เจาน้ีตองพิจารณาวา รูปน้ีจะตองมีความสามารถ
จากการประกอบอาชีพการงาน และมีความซ่ือสัตยตอกัน อีกทาง ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ลูกหน้ีตองรวมมือ ใน
การแกไขปญหาภาระหน้ีสินดวยความเต็มใจ ซ่ึงแนนอนวาเมื่อเจาน้ีมีความเสี่ยง จึงตองเรียกรองผลตอบแทนในรูป
ของดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม สวนลดรับ รวมกระท่ัง ถึงเรียกรองสิ่งของมีคาไวเพ่ือเปนหลักประกัน  กรณีท่ีฝายเจาหน้ี
ทําธุรกิจ มีอาชีพใหสินเชื่อ เชน เปนธนาคารหรือกิจการคาสงคาปลีก  ก็ตองพิจารณาสินเชื่อ กับลูกหน้ีทุกๆ ราย  
เพ่ือใหกิจการมีกําไรดํารงอยูไดในระยะยาว  มีสภาพคลองเพียงพอตอการหมุนเวียนเงินทุน  มีความเสี่ยงต่ํา  ไมเอา
เปรียบลูกหน้ีเกินสมควร และจรรโลงสังคมและภาวะเศรษฐกิจชุมชนดวย 

9. ความสําคัญของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 
  กฤษฎา สังขมณี (2549) กลาววา การท่ีคนๆ หน่ึงเมื่อเรียนหนังสือจนสําเร็จการศึกษาเขาสู
ตลาดแรงงาน ในฐานะลูกจางมนุษยเงินเดือน ยอมเปนไปไดยากมากท่ีจะเปนเจาของปจจัยสี่รวมท้ังสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆ ท่ีคนๆ น้ันตองการได  บางคนแมมีความสามารถสูงตองเก็บเงินเกือบท้ังชีวิต  เพ่ือท่ีจะไดเปนเจาของ
บานสักหลัง ซ่ึงอยูบริเวณชานเมือง โดยไมสามารถมีรถยนตสวนตัวไวใชสอย  ซึ่งชี้เห็นวาคนน้ันหรือสังคมแหงน้ันยัง
ไมมีมาตรฐานการครองชีพท่ีด ี  ผูประกอบการเชนเดียวกัน การทําการคาเงินสดเพียงอยางเดียวเพ่ือไดกําไรมาขยาย
กิจการตอไป  ย่ิงเปนไปไดยากเพราะกวาจะทําไดชามาก  สินเชื่อจึงเปนทางแกไขปญหาดังกลาว  เพ่ือสนองความ
ตองการของมนุษย และสรางความเจริญสะดวกสบายใหกับสังคม  ซ่ึงการท่ีจะมีสินเชื่อ ตองควบคูไปกับการมีเงิน
ออมในระบบเศรษฐกิจ  ดังน้ันก็จะทําใหสังคมไดรับประโยชนท้ังสองดาน  คือ  ประชาชนรูจักการออกแบบมีวินัยใน
การชําระหน้ีท่ีตามน้ัน!ไดกอขึ้นมา  เพ่ือจะมีสิ่งอํานวยความสะดวก หรือเพ่ือประกอบธุรกิจการคาน่ันเอง  แตในบาง
ยุคสมัยก็เกิดภาวะการกูเงินไปเพ่ือการเก็งกําไร  ใชจายฟุมเฟอย  สุรุยสุรายแลวไมสามารถชําระคืนไดตามสัญญาท่ี
ไดตกลงตอกัน  ก็จะเกิดวิกฤติการณ ท่ีเลวรายตอระบบเศรษฐกิจ 
  ถาจะกลาวอีกคร้ังหน่ึงวาการมีสินเชื่อจากใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดขีึ้น  พอคานักธุรกิจมียอดขาย
สินคาหรือบริการมากขึ้น  สงผลใหมีสวนแบงตลาดสูงขึ้น กําไรมากขึ้น  และภาคการเงิน คือ สถาบันการเงินหรือ
ธนาคาร มีเงินรับฝากและนําไปปลอยกู ไดรับดอกเบ้ีย สวนลด คาธรรมเนียม และสงผลตอกําไรธนาคารตอไป และ
ระบบเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญแข็งแกรง คงจะเปนขอสรุปท่ีเห็นภาพไดชัดเจนครบถวน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 
จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 สามารถตั้งสมมติฐานดังน้ี 
ปจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได กลุมอาชีพ และอายุการเปนสมาชิกท่ีแตกตาง

กัน มีผลตอระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชบริการของสมาชิกท่ีมีตอการดําเนินงานของธนาคารชุมชนแตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. รูปแบบของการวิจัย 

  รูปแบบของการวิจัยในงานวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) หรือการวิจัยสนาม 
(Field research) ท่ีเปนขอมูลปฐมภูม ิประกอบกับการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิท่ีไดรวบรวมมาโดยใชขอมูลจากการ
สํารวจซ่ึงเก็บมาดวยการใชแบบสอบถาม จากน้ันนําผลท่ีไดมาทําการประมวลผลขอมูลเพ่ือหาขอสรุป 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1 ประชากร 
   ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ สมาชิกธนาคารชุมชน ในหมูท่ี 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ท่ีไดใชบริการออมเงินและบริการกูเงินกับธนาคารชุมชนจํานวน  จํานวน 197 คน 
  2.2 กลุมตัวอยาง 
   เน่ืองจากทราบประชากรในการวิจัย คือ สมาชิกธนาคารชุมชนท่ีตัดสินใจใชบริการสินเชื่อ จํานวน 
197 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยจึงคํานวณจากสูตร Taro Yamane (1997) แบบทราบจํานวนประชากร ความ
ผิดพลาดท่ียอมใหเกิดไดเทากับ 0.05 คํานวณจากสูตร (ธานินทร ศิลปจารุ. 2550: 50) จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
140 คน จากสูตร   

n   =             N / [1 + N (e)2] 

ปจจัยสวนบุคคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.สังกัดกลุมอาชีพ 

6.สถานภาพ 

7.รายได 

8.อายุการเปนสมาชิก 

การใชบริการออมเงินและบริการสินเชื่อกับธนาคารชุมชนฯ 

1. การทํางานของคณะกรรมการ 
2. ดานการติดตอประสานงานและการใหความชวยเหลอื 
3. ดานลักษณะ/รูปแบบการใหบริการของธนาคาร 
4. ดานปญหาอุปสรรคในการสงเงินคืนธนาคารชุมชน 
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  N    คือ   ขนาดของประชากร 
  e    คือ ความคาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 
  n    คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  เมื่อกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเรียบรอยแลว ผู วิ จัยได ทําการสุมตัวอยางตามสะดวก            
โดยดําเนินการเก็บแบบสอบถามในวันทําการของธนาคารชุมชน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู วิจัยสรางขึ้นมาตาม

จุดมุงหมายและตัวแปรท่ีจะศึกษา  โดยความพึงพอใจใชเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังน้ี 
เกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยแบบลิเคิรทสเกล 
 1 คะแนน  สําหรับคําตอบ ระดับนอยมาก 
 2 คะแนน  สําหรับคําตอบ ระดับนอย 
 3 คะแนน  สําหรับคําตอบ ระดับปานกลาง 
 4 คะแนน  สําหรับคําตอบ ระดับมาก 
 5 คะแนน  สําหรับคําตอบ ระดับมากท่ีสุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
 4.50 – 5.00  หมายถึง   ผูตอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับมากท่ีสดุ 
 3.50 – 4.49  หมายถึง   ผูตอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง   ผูตอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง   ผูตอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับนอย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง   ผูตอบมีคะแนนเฉลี่ยระดับนอยท่ีสุด 

 
4. การเก็บรวมรวบขอมลู 
 ในการเก็บรวมรวบขอมูลเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของโดยแหลงท่ีมา คือ ขอมลูปฐมภูม ิ(Primary data) 

ใชวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยจากการสอบถาม โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจสอบถามสมาชิกธนาคารชุมชน  และ
ขอมลูทุติยภมู ิ (Secondary  data) เปนการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย สถิติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทํางานวิจัยใน
คร้ังน้ี ตลอดจนขอมลูเก่ียวกับสินเชือ่ 

5. การวิเคราะหขอมลูและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลู 
 การศึกษาการใชบริการทางการเงินกับธนาคารชุมชน หมูท่ี 9 ตําบลเขารูปชางอําเภอเมือง จังหวดั

สงขลา แบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน คอื 
 5.1 การใชสถิติพรรณนา คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือการอธิบาย

สภาพท่ัวไปและพฤติกรรมการออมและสินเชื่อของสมาชิก 
 5.2 การใชสถิติอางอิง t-test (Independent Sample T-Test) และ F-test (One Way ANOVA) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐานความแตกตาง ในวัตถุประสงคขอท่ี 2 ท่ีวา ปจจัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ กลุม
อาชีพ สถานภาพ รายได  และอายุการเปนสมาชิกท่ีแตกตางกัน มีผลตอระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการใชบริการ
ของสมาชิกธนาคารชุมชน ในหมูท่ี 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาแตกตางกัน   

สรุปผลการวิจัย 
1. มีการใชบริการออมเงินกับธนาคารชุมชน ผลการวิเคราะห พบวา วัตถุประสงคในการออมเงินของ

สมาชิกธนาคารชุมชนสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนประกอบอาชีพ  โดยมีสาเหตุท่ีเลือกออมเงินกับธนาคาร
ชุมชนเพ่ือเปนทุนการศึกษาของตนเองหรือบุตรหลาน  สวนประเภทการออมท่ีสมาชิกเลือกมากท่ีสุดคือเงินฝาก



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 665 
 

สัจจะ  อีกท้ังสมาชิกสวนใหญมองวาอัตราดอกเบ้ียเงินออมของธนาคารชุมชนอยูในระดับท่ีเหมาะสมแลว  และมอง
วาเปนระดับอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่น 
  2. การใชบริการสินเชื่อกับธนาคารชุมชน ผลการวิเคราะห พบวา สมาชิกท่ียังไมไดขอสินเชื่อกับธนาคาร
ชุมชนจํานวน 100 คน  และขอสินเชื่อกับธนาคารชุมชนจํานวน 40 คน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการสรางหรือเพ่ิม
รายได  และเหตุผลสําคัญท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของสมาชิกกับธนาคารชุมชน เพราะมีระดับอัตราดอกเบ้ีย
ต่ํามากท่ีสุด  ท่ีสําคัญคือ สมาชิกเห็นวา ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว เปนจุดเดนของกระบวนการขอ
สินเชื่อ  และมองวามีระดับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพราะมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาสถาบันการเงินอื่น 
  3. เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตอการดําเนินงานของธนาคารชุมชน
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดผลการทดสอบคาเฉลี่ย/สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางดัง
ตาราง 1 และ 2 ตามลําดับ 
 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนของความพึงพอใจท่ีมตีอการดาํเนินงานของธนาคารชุมชน 

ปจจัย mean S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการทํางานของคณะกรรมการ 3.99 0.413 มาก 

2. ดานการตดิตอประสานงานและการใหความชวยเหลือ 3.83 0.607 มาก 

3. ดานลักษณะ/รูปแบบการใหบริการของธนาคาร 3.97 0.439 มาก 

4. ดานปญหาอุปสรรคในการสงเงินคืนธนาคารชุมชน 2.81 1.483 ปานกลาง 
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ตาราง 2 สรุปการทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีมีตอการดําเนินงานของธนาคารชุมชนในดานตางๆ 

ตวัแปรตน สถติิท่ีทดสอบ 

คาความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานการทดสอบคาสถติ ิt และ F 
ของ ตวัแปรตาม (p-value) 

การดําเนินงานของธนาคารชุมชน 

1. ดานการ
ทํางานของ

คณะกรรมการ 

2. ดานการตดิตอ
ประสานงานและ

การใหความ
ชวยเหลือ 

3. ดานลักษณะ/
รูปแบบการ

ใหบริการของ
ธนาคาร 

4. ดานปญหา
อุปสรรคในการ

สงเงินคืน
ธนาคารชุมชน 

เพศ 
Independent 

Sample T-Test 
0.453 0.895 0.258 0.082 

อาย ุ
One Way 
ANOVA 

0.197 0.965 0.658 0.001* 

ระดับการศึกษา 
One Way 
ANOVA 0.002* 0.176 0.162 0.019* 

อาชีพ 
One Way 
ANOVA 

0.751 0.126 0.208 0.000* 

สังกัดกลุม
อาชีพ 

Independent 
Sample T-Test 0.078 0.007* 0.068 0.439 

สถานภาพ 
Independent 

Sample T-Test 
0.534 0.010* 0.172 0.134 

รายได 
One Way 
ANOVA 

0.512 0.860 0.140 0.221 

อายุการเปน
สมาชกิ 

Independent 
Sample T-Test 0.065 0.074 0.044* 0.366 

หมายเหต ุ: * มคีวามแตกตางโดยการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ในการอภิปรายผลการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินของสมาชิกธนาคารชุมชน หมู 
9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา ท้ังการใชบริการออมเงินและขอสินเชือ่สามารถแบงออกเปนประเด็น
ยอยดังน้ี 
  1.1 การใชบริการออมเงินกับธนาคารชุมชน หมู 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผล
การวิเคราะห พบวา วัตถุประสงคในการออมเงินของสมาชิกธนาคารชุมชนสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนประกอบ
อาชีพ  เพราะอาชีพคาขายจําเปนตองมีเงินหมุนเวียนในกิจการ  และเพ่ือการยกระดับการแขงขันกับคูแขงทางธุรกิจ
ก็จําเปนตองการเงินทุนสํารับการพัฒนากิจการตอไป  และสมาชิกธนาคารชุมชนเลือกการออมกับธนาคารชุมชนเพ่ือ
สรางมูลคาของเงินลงทุนของตนใหสูงขึ้นเพ่ือการพัฒนากิจการในอนาคตตอไป   นอกจากน้ีการเลือกออมเงินกับ
ธนาคารชุมชนเพ่ือเปนทุนการศึกษาของตนเองหรือบุตรหลานเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีสมาชิกใหความสําคัญ  ดวยความ
เชื่อมั่นท่ีมีตอธนาคารชุมชนผูวิจัยมีความเห็นวาการสรางการออมเงินเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะนาจะเปนอีกหน่ึง
ผลิตภัณฑท่ีธนาคารชุมชนสามารถสงเสริมใหสมาชิกเลือกออมได  เพราะสมาชิกธนาคารเปนผูนําในครอบครัวของ
สมาชิกท้ังน้ัน  ดวยพฤติกรรมของมนุษยท่ีเปนผูนําครอบครัวมักจะคํานึงถึงความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของบุตร
หลานหรือสมาชิกในครอบครัวมากกวาของตน  สวนประเภทการออมท่ีสมาชิกเลือกมากท่ีสุดคือเงินฝากสัจจะ  ดวย
วัตถุประสงคของการกอตั้งธนาคารชุมชนคือเพ่ือสงเสริมการออมเงินแบบสัจจะ  ท่ีสรางวินัยทางการเงินของสมาชิก
เอง  อีกท้ังสมาชิกสวนใหญมองวาอัตราดอกเบ้ียเงินออมของธนาคารชุมชนอยูในระดับท่ีเหมาะสมแลวเมื่อเทียบกับ
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สถาบันการเงินอื่นๆ  ซ่ึงผลการวิจัยท่ีปรากฏจะสอดคลองกับแนวคิดของสุขใจ  นํ้าผุด และคณะ (2557) ในเร่ือง
สิ่งจูงใจในการออม  กลาวคือ โดยสวนใหญสมาชิกธนาคารชุมชนมุงวัตถุประสงคในการออมเพ่ือการตอยอดทาง
ธุรกิจหรืออาชีพเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายไดท่ีเพ่ิมขึ้น  และการสะสมความมั่งค่ังเพ่ือรองรับการลงทุนในการศึกษาของบุตร
หลานตอไป 
  1.2 การใชบริการสินเชื่อกับธนาคารชุมชน หมู 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผล
การวิเคราะห พบวา สมาชิกท่ียังไมไดขอสินเชื่อกับธนาคารชุมชนจํานวน 100 คน  และขอสินเชื่อกับธนาคารชุมชน
จํานวน 40 คน  แสดงถึงวัตถุประสงคของสมาชิกท่ีเลือกใชบริการทางการเงินกับธนาคารชุมชนเนนไปท่ีการออมเงิน
มากกวา  ในแงของวัตถุประสงคถือวาธนาคารไดบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการออมเปนหลักอยูแลว  หากแต
ในแงการสรางความเจริญเติบโตของกิจการจากดอกเบ้ียเงินกูจะมีสัดสวนท่ีนอยอยู  โดยสินเชื่อน้ันสามารถนํา
ผลตอบแทนท่ีผูใหกูหรือธนาคารชุมชนคาดวาจะไดรับจากสมาชิกท่ีกูเงินกับธนาคารชุมชนซึ่งสอดคลองกับการให
ความหมายของสินเชื่อท่ี กฤษฎา สังขมณ ี(2549) ไดกลาวเอาไว   และกฤษฎา สังขมณ ี(2549) ยังไดแสดงถึงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมาจากการขยายขนาดของสินเชื่อ  แตผูวิจัยมองโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วา ในกรณีธนาคารชุมชนไมจําเปนตองสงเสริมหรือกระตุนใหมีการกูเงินหรือขอสินเชื่อกับธนาคารมากนัก  หากแต
ควรสงเสริมหรือใหความรูกับสมาชิกในเร่ืองการบริหารจัดการเงินภายในครอบครัวโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มากกวา  เพราะธนาคารชุมชนไมจําเปนตองไปแขงขันกับสถาบันการเงินอื่นๆ หากมองถึงการกูเงินของสมาชิกจะ
พบวา มีวัตถุประสงคเพ่ือการสรางหรือเพ่ิมรายได  เน่ืองดวยสมาชิกสวนมากประกอบอาชีพคาขาย  จึงทําให
ธนาคารกลายเปนแหลงทุนเพ่ือการหมุนเวียนหรือขยายกิจการของสมาชิกธนาคารแหลงสําคัญ และเหตุผลสําคัญท่ี
ตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อของสมาชิกกับธนาคารชุมชน เพราะมีระดับอัตราดอกเบ้ียต่ํามากท่ีสุด  อันเปนจุดเดน
เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ  หากประเทศไทยมีธนาคารชุมชนท่ีเขมแข็งเชนน้ี เปนปญหาหน้ีนอกระบบอาจ
ลดลงไดเร็วยิ่งขึ้น  ท้ังน้ีตองควบคูกับการมีวินัยทางการเงินของผูกูเองดวย  ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสมาชิกเลือกกูเงินกับ
ธนาคารชมชนคือ สมาชิกเห็นวา ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว เปนจุดเดนของกระบวนการขอสินเชื่อ  และ
มองวามีระดับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพราะมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาสถาบันการเงินอื่น  เปนเร่ืองปกติท่ีผูกูจะมองหา
แหลงเงินกูท่ีมีเง่ือนไขการกูเงินท่ีไมซับซอนและมีอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ําท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบจากหลายๆ แหลง  และ
ธนาคารชุมชนคือคําตอบของโจทยดังกลาว 
 2. การศึกษาความแตกตางของความพึงพอใจในการใชบริการของสมาชิกท่ีมีตอธนาคารชุมชน หมู 9 
ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉลี่ยของความพึงพอใจรวมเฉลี่ยท่ีมีตอการ
ดําเนินงานของธนาคารชุมชน  ดานการทํางานของคณะกรรมการ  ดานการติดตอประสานงานและการใหความ
ชวยเหลือ  และดานลักษณะ/รูปแบบการใหบริการของธนาคาร กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรวมเฉลี่ย  อยูในระดับ
มาก  แสดงถึง การดําเนินงานท่ีตอบโจทยความตองการของสมาชิกจริงๆ ทําใหมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก  ดวยกรรมการคือผูท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน ดังน้ันความเขาใจและการปฏิสัมพันธท่ีดีในชุมชนเปนปจจัยสําคัญท่ี
สงเสริมใหความพึงพอใจดานดังกลาวมีการใหคะแนนเฉลี่ยในระดับท่ีมาก  สวนดานปญหาอุปสรรคในการสงเงินคืน
ธนาคารชุมชน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรวมเฉลี่ย  อยูในระดับปานกลาง  ประเด็นน้ีเปนปญหาของผูกูทุกราย
เพราะเมื่อกูเงินไปใชแลวมักตองการใหขยายระยะเวลาในการสงคืน  ประเด็นน้ีจึงจัดเปนไมเบ่ือไมเมาสําหรับสถาบัน
การเงินกับผูกูมาโดยตลอด  ท้ังน้ีท้ังน้ันผูกูควรศึกษาระเบียบหรือขอตกลงในการกูเงินกอนทุกคร้ัง  ผูวิจัยมองวาหาก
ผูกูเขาใจระเบียบหรือขอตกลง  และวัตถุประสงคของธนาคารจะทําใหความพึงพอใจดานน้ีมีระดับท่ีสูงขึ้นได  เพราะ
มีผูกูจํานวนไมนอยไมไดศึกษาระเบียบการกูเงิน  การใชคืนเงินและการติดตามทวงถามไมวาจะกูเงินกับสถาบัน
การเงินใดก็ตาม  ปญหาน้ีนําไปสูการเกิด “ความอสมมาตรของขอมูล” (Asymmetric Information) ท่ีผูใหกูหรือ
สถาบันการเงินจะเขาใจเง่ือนไขการกูและการชําระเงินเปนอยางดี  ในขณะท่ีผูกูกลับไมทําความเขาใจใหดีในระดับ
เดียวกัน  จึงนําไปสูปญหาความไมเขาใจซ่ึงกันและกันของท้ังสองฝาย  น่ันทําใหการใหคะแนนเฉลี่ยในดานน้ีมีระดับ
ปานกลางน่ันเอง 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ในการวิจัยเร่ือง การใชบริการทางการเงินกับธนาคารชุมชน หมู 9 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการดําเนินงานของธนาคารชุมชนฯ ดังน้ี 

1. ดานปญหาอุปสรรคในการสงเงินคืนธนาคารชุมชน  ควรมีการใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสมาชิก
ศึกษาเง่ือนไขการกูและการสงเงินคืนมากขึ้น  ท้ังการใหตรวจสอบเง่ือนไขกอนการอนุมัติหรือจายเงินกู  หรือการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทบทวนความรูความเขาใจในเง่ือนไขการกูเงินและสงคืนเงินกู  ท้ังโดยการจัดโดยธนาคารชุมชน
เองหรือรวมมือกับหนวยงานภายนอก  เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน  มหาวิทยาลัยท่ีมีกลุมนักวิชาการและ
นักศึกษาท่ีพรอมจะดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูดานเง่ือนไขการกูเงิน ซึ่งจะเปนประโยชนตอสมาชิกในการ
กูเงินตอไป 
 2. การสงเสริมอาชีพสมาชิกเพ่ือใหมีกําลังสงคืนเงินกูและสรางรายได พรอมท้ังใหความรูในหลักเกณฑการ
กูเงิน   หากตองการเลือกการสงเสริมอาชีพของสมาชิกแทนการลงทุนในสถาบันการเงินอื่น  การขอความชวยเหลือ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก็เปนทางเลือกท่ี
ไมควรมองขาม  เพราะมหาวิทยาลัยเหลาน้ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับธนาคารชุมชนและมีความพรอมจะใหการสนับสนุน
การใหความรูและการพัฒนาอาชีพแกสมาชิก  มหาวิทยาลัยดังกลาวมีภารกิจการบริการวิชาการท่ีเปนหน่ึงใน 4 
ภารกิจหลักท่ีตองดําเนินเพ่ือชวยสงเสริมและขับเคลื่อนชุมชน  ธนาคารชุมชนจึงเลือกสามารถขอความชวยเหลือ
จากสถาบันการศึกษาขางตนได 
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