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 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์สําหรับสถาบัน
การเงินชุมชนในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาในเขตพื้นท่ีการพัฒนาชุมชนเขตภูมิภาคตะวันตก ซึ่งใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Methodology) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุมตัวอยางท่ีใชเก็บขอมูลเชิงปริมาณจํานวน 41 สถาบันผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 410 คน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดศึกษาสถาบันการเงินชุมชนที่มีการปฏิบัติ ท่ีดี 
จํานวน 3 สถาบันไดแก สถาบันการเงินชุมชนบานดอนมะขามยางเนื้อ สถาบันการเงินชุมชนบางระกําและ
สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองสาหราย สวนผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณไดแกคณะกรรมการจํานวน
15 คน และสมาชิกจํานวน 17 คน 
 ผลการวิจัยพบวา การสภาพการดําเนินงานของสถาบันก ารเงินชุมชนสวนใหญเกิดจากการพัฒนา
จากกองทุนหมูบานเดิมรวมกันหลายๆกองทุน โดยมีสํานักงานเปนสัดสวนตั้งอยูในพื้นท่ีสาธารณะ  และมีการ
บริหารในรูปของคณะกรรมการสวนใหญเปนคณะกรรมของกองทุนหมูบานเดิม มีการกําหนดกฎระเบียบไว
อยางชัดเจนสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติ   
 สําหรับวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (best practice)ของสถาบันการเงินชุมชนในเขตพ้ืนที่การพัฒนาชุมชน 
เขตภูมิภาคตะวันตกมี 3 ประเด็นคือไดแก 1)ชุมชนมีความสามัคคีและการมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน
การเงินชุมชน  2) การสรางการออม ในชุมชนเร่ิมมีเงินเหลือเก็บไวออมจากการวางแผนชีวิตท่ีดีและ3) การพ่ึงตนเอง
และสรางอาชีพ ชาวชุมชนนําทรัพยากรท่ีมีอยูในหมูบานมาเพ่ือแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ท้ังอุปโภคและบริโภค 
สามารถลดรายจายมีเงินเก็บเงินออม 
 สวนรูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ สําหรับสถาบันการเงิน ชุมชนมีทั้งหมด7องคประกอบ 
ไดแก 1)ภาวะผูนํา 2)การกําหนดเปาหมาย 3)การจัดองคกร 4)การสื่อสาร5)การสรางแรงจูงใจ6)การปฏิบัติตาม
แผน และ 7)การกํากับติดตาม  สวนเงื่อนไขท่ีสงผลตอความสําเร็จมี 7 องคประกอบคือ          1)กระบวนการ
เรียนรู  2) การจัดการนวัตกรรม 3)ความโปรงใส 4)การสรางเครือขาย 5)การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนและ 6)
การบูรณาการกองทุน และ 7)การมีสวนรวมซึ่งพัฒนามาเปนรูปแบบ ท่ีไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ ผล
การรับรองรูปแบบโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด(X  =  4.88 , S.D. =  0.13) 
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 The purpose of this research is to develop result-based management model for 

community financial institutions. This study focused on the development of the local financial 

institutions located in the western region of Thailand using mixed methodology of quantitative 

and qualitative assessment. In which qualitative data of 410 respondents from 41 financial 

institutes were acquired. For quantitative research, 15 peoples of board of director and 17 

members of the three local financial institutes from Don-Ma-Kham-Yang-Nue, Bang-Ra-Kam 

and Nong-Sa-Rai communities, which are operated in best practice, were interviewed. 

 The results showed that the operational conditions of most community financial 

institutes were developed based on collecting several village funds. Their offices are located 

in the public area. Moreover, it was found that the board of director of the village funds 

becomes the board of the present financial institutes. They play an important role in issuing 

policies and practical rules for the operation. 

 The best practical operation of the local financial institutions in the western Thailand 

consisted of three major issues; 1) unity and participation of the community members in 

developing their financial institutes 2) saving from good money management 3) career 

opportunities by processing local resources to foods and other consuming products, which 

helps to reduce the cost of living leading to saving. 

 The result-based management model for community financial institutions comprises 

of seven components; 1) leadership 2) targeting the goal 3) structuring the organization 4) 

communication 5) motivation and encouragement 6) implementation and 7) monitoring the 

operation. The conditions influenced on the operational success relied mainly on seven 

factors; 1) learning process 2) transparency 3) innovation management 4) networking 5) 

social support from government and private party 6) integration and 7) participation in 

developing the best management model which is qualified by expertise ( = 4.88 and S.D. =   

0.13) 
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