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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันา
ชนบทของธนาคารออมสินและเพื่อประเมินความส าเร็จของลูกหน้ีท่ีใชสิ้นเช่ือเพื่อพฒันาชนบทของ
ธนาคารออมสิน กลุ่มตวัอยา่งคือกลุ่มสินเช่ือเพื่อพฒันาชนบทท่ีไดกู้เ้งินกบัธนาคารออมสินสาขาท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร จ านวน 8 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยพ์ฒันาร่วมใจสู่ชนบท กองทุนหมู่บา้นบางไม้
แกว้พฒันา กองทุนหมู่บา้นบางฝนตก กลุ่มออมทรัพยสุ์ขส าราญ กลุ่มออมทรัพยบ์า้นพนัวาล กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตร กองทุนหมู่บา้นนาเมือง และกองทุนหมู่บา้นทุ่งบ่ิน โดยท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการปฏิบติังาน ดา้นคณะกรรมการ
กลุ่ม ดา้นสมาชิกกลุ่ม ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ และดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม ขอ้มูล
ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มประกอบแบบสอบถาม และขอ้มูลจากเอกสารของกลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูล
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสินเช่ือท่ีไดจ้ากธนาคารออมสิน พบว่าดา้น
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่กลุ่มมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีการก าหนด
กฎระเบียบของกลุ่ม มีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการแบ่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน มีการดูแลสมาชิก
กลุ่ม และมีการเผยแพร่ช่ือเสียงให้กับกลุ่มเป็นอย่างดี  ด้านคณะกรรมการกลุ่มพบว่าส่วนใหญ่
คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการท างาน มีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในการท างานเป็น
อยา่งดี แต่ทั้งน้ียงัมีบางกลุ่มท่ีทางกลุ่มไม่ไดจ้ดัให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในการท างาน ดา้นสมาชิกกลุ่ม 
พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สินเช่ือเป็นอย่างดี มีการใช้สินเช่ือตาม
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วตัถุประสงค์การให้กู้ มีการออมเงินกับกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ และมีการผิดนัดช าระหน้ีกบักลุ่มใน
สัดส่วนท่ีน้อยมาก ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนต่างๆ พบว่ากลุ่มท่ีมีสถานะเป็นกองทุนหมู่บา้น จะ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนจากรัฐบาลและการเขา้มาให้ความรู้ค าแนะน าในการท างาน ส่วนกลุ่ม
ท่ีมีสถานะเป็นกลุ่มออมทรัพย ์ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลแต่อย่างใด ทั้งน้ียกเวน้กลุ่มสตรี
แม่บา้นพนัวาลร่วมใจการเกษตรท่ีได้รับเงินกู้จากองค์การบริหารส่วนต าบลรับร่อไวส้ าหรับเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนของกลุ่ม และดา้นผลการด าเนินงานของกลุ่ม พบวา่สมาชิกทุกคนไดอ้อมเงินกบัทาง
กลุ่ม และสมาชิกส่วนใหญ่ไดกู้เ้งินกบัทางกลุ่มเช่นเดียวกนั ทุกกลุ่มมีผลก าไรจากการด าเนินงานโดยมี
ก าไรเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 10,000 – 150,000 บาท 

เม่ือประเมินความส าเร็จของกลุ่ม พบว่ากลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูง มีทั้ งหมด 3 กลุ่ม ส่วนกลุ่มท่ีมี
ความส าเร็จปานกลาง มีทั้งหมด 5 กลุ่ม ซ่ึงกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีศกัยภาพสูงกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จ
ปานกลางในทุกๆด้าน กล่าวคือกลุ่มท่ีมีความส าเร็จสูงมีโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
คณะกรรมการมีความรู้เก่ียวกบัสินเช่ือและมีการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม สมาชิกมีความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้สินเช่ือ การช าระหน้ีคืนให้กบักลุ่ม และการออมเงินกบักลุ่ม ไดรั้บการสนบัสนุนเงินทุนจาก
รัฐบาล มีสัดส่วนผูกู้ต่้อสมาชิกมากกวา่กลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลาง มีอตัราผลก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้
ไดรั้บเฉล่ียร้อยละ 1.95 ในขณะท่ีกลุ่มท่ีมีความส าเร็จปานกลางมีอตัราผลก าไรต่อจ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บ
เฉล่ียร้อยละ 1.87 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to analyze factors affecting the success and evaluating success of borrowers 
loaning the village development fund from the Government Savings Bank. Samples of the study were 
8 groups of Borrower who received loans from the village development fund from the Government 
Savings Bank, Thasae branch, Chumphon province. The samples were Country Side Development 
Savings Group, Bang Mai Kaew Village Development Fund, Bank FonTok Village Fund, Suk Samran 
Saving Group, Ban Pan Wan Saving Group, Ban Pan Wan Farmers’ House Wife Savind Group, Na 
Mueang Village Fund, and Thung Bin Village Fund. Five factors were studied which affected the 
success, which included operational structure, group committee, group members, support from others, 
and overall achievement. Data were collected from the interviews, questionnaires and information 
documents from each group. Data were analysed by using descriptive statistics including frequency, 
percentage, and mean. 

Results from studying factors affecting success to manage loan from the Government Saving 
Bank found that in terms of operational structure, most of the groups had explicit operational structure. 
Moreover, the group regulations were specified, operations were planned, tasks were separated, group 
members were well cared, and group reputation was well propagated. In terms of group committee, 
the committees were experienced, cooperative and satisfied with their work. However, committees in 
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some groups were not provided additional knowledge. In terms of group members, most of the 
members had well knowledge and understanding about applying loan. Loans were used in compliance 
with the objectives and the members saved money regularly. The defaults of members also occurred 
in very small proportions. In terms of the support, Village funds were supported by the government 
of training and giving advices. In contrast, the saving groups were not supported by the Government. 
Furthermore, Ban Pan Wan Famers’ House Wife Saving Group loaned from Rubror Sub-district 
Administration Organization for the revolving fund. In terms of the overall achievement, all of the 
members saved money and most of them loaned money from the group. All of the groups gained 
profits from the operation with average between 10,000-150,000 baht. 

The success of groups were analysed and found that there were 3 groups with highest success 
and 5 groups with medium success. The highest successful groups had higher potentials than the 
medium successful groups in every aspect. The highest successful groups had explicit operational 
structures, experienced committees who learnt more for additional knowledge, members who 
understood on applying loan, paying depth, and savings, support from the government. The proportion 
of loaner per members more than the medium successful group, and had average rate of profit per 
loan of 1.95%, while the medium successful group had 1.87% 

 

 


