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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือน าเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบ
บูรณาการซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสม (mixed method design) ทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนของการวิจัย 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ช่วงคิดค้น ทดลองใช้ ประเมินผล น าเสนอ และสุดท้ายช่วงเผยแพร่นวัตกรรมข้อมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามท่ี
ผ่านการหาคุณภาพด้านค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 550 ตัวอย่าง ข้อมูลเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมโดย
ใช้วิธีการประชุม (Meeting) การสัมภาษณ์เจาะลึก (in depth-interview) การสนทนากลุ่มย่อย (focus group) สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร การวิเคราะห์อิทธิพล และการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model--SEM) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยพบว่า 
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการประกอบด้วย (1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน(2) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก (3) ปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน (4) ปัจจัยนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ซึ่งจ าเป็นต้องมี ระบบเทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบบัญชี/การเงินที่มาตรฐาน  มีการใช้
เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และมีความสะดวก/ง่ายต่อการใช้บริการของสมาชิกจึงจะก่อให้เกิดผลส าเร็จที่ส่งผลต่อ
สมาชิกส่งผลต่อคณะกรรมการและส่งผลต่อผลการด าเนินงาน โดยโมเดลนวัตกรรมตามสมการโครงสร้างที่ใช้หลักทฤษฎีทางการเงิน 
และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ร่วมกับ 4Cs แบบบูรณาการ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีมาก มีค่า 
χ2= 292.74 df = 148, P-value=0.05713  χ2/df = 1.98 RMSEA = 0.035 GFI = .96, AGFI = .95 ท าให้ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
ที่พึงพอใจของสมาชิก (Emotional satisfaction--E1) ในการตัดสินใจซื้อและใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลส าเร็จในการด าเนินงานที่
เป็นผลตอบแทนในรูปก าไร (Earnings --E2) ดังนั้น ข้อค้นพบแนวคิดนวัตกรรมเป็นสมการเชิงบูรณาการจากการวิจัย 4Ps + 4Cs = 
2E ถือเป็นส่วนส าคัญของ “นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ” ในรูปแบบ CB-mart 
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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ปัญหาความยากจนในประเทศก าลังพัฒนาทั่วโลก มีที่มาจากปัจจัยหลายประการแต่ประการที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจโดย
ส่วนใหญ่จะพิจารณาถึงผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของประชากรภายในประเทศ หรือการขาด
สิทธิและอ านาจทางสังคมรวมทั้งโอกาสในการจะใช้สิทธิต่อสู้กับความยากจนในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน อันเกิดจากการ
ด าเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจัยแวดล้อมในชุมชนของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าชุมชนของประเทศใดที่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมากปัญหาการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนจะได้รับผลสะท้อนกลับมาที่เป็นความทุกข์ยาก รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ในประเทศไทยพยายามที่จะหาวิธีการลดการท าลายสิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางการแก้ไขอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมที่มีการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง รัฐฯ ต้องการท าให้
ความเหลือมล้ าทางสังคมและความยากจนลดลงแต่ก็ไม่สามารถท าให้หมดสิ้นไปได้   

จากข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายเชิงลึกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคมไทยภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่หลังวิกฤตเศรษฐกิจของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2554) พบว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยเกิดจากปัจจัยเกี่ยวข้องที่สะสมมา มากกว่า 50 ปีในหลายประการโดย
สาเหตุหลักมี 3 ประการที่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน คือ (1) ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้และทรัพย์สินอันเกิดจากการพัฒนาที่มี
ลักษณะไม่สมดุลหรือกระจุกตัวในบางพ้ืนที่หรือบางสาขาอาชีพ (2) โอกาสที่มีหรือได้รับไม่เท่าเทียมกัน (3) ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่
ไม่เท่าเทียมกัน  เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าในนานาประเทศจะพบว่าแต่ละประเทศเน้น “การเพ่ิมความ
เท่าเทียมกันของโอกาส (equality of opportunity)” มากกว่าแก้ไขท่ี “ความเท่าเทียมกันของรายได้โดยตรง (equity)” 

ส าหรับปัจจัยส าคัญที่จะลดปัญหาการด ารงชีวิตที่ไม่มีความสมดุลกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่มี
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมคือ ปัจจัยในเชิงโอกาส เช่น การจัดการระบบการศึกษาและเปิดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การเปิด
โอกาสให้ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ความเข้าใจและแหล่งเงินทุนที่ สร้างโอกาสที่แท้จริงส าหรับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า 
เพ่ือให้สามารถน าเงินมาใช้ในการประกอบอาชีพที่เท่าเทียมกันได้สามารถด าเนินการด้วยช่องทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นโดยการ
ส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้น การเปิดช่องทางหรือสร้างโอกาสต่าง ๆ ให้บุคคลมี
โอกาสในการเลื่อนฐานะทางสังคม (social mobility) จะช่วยให้คนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิมได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การศึกษาการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเพ่ือการยอมรับของลูกค้าผู้ใช้บริการ (Mashhadi, Tofighi, 
&Salamat, 2007) ส าหรับช่องทางด้านการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 –2559) 
ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการส่งเสริมโอกาสด้านคุณภาพการศึกษาระดับขั้น พ้ืนฐาน ด้านการศึกษาแก่ประชาชน และด้านขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต้องเพ่ิมเติมในด้าน
ประสิทธิภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2556)   

การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการให้โอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจะต้องด าเนินการควบคู่กัน โดยพิจารณาถึงแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อนักเรียนและประชาชนโดยทั่วไปหากมีความเกี่ยวข้องในของการส่งเสริม
การออมในโรงเรียนและชุมชน การสนับสนุนด้านอาชีพที่สอดคล้องกับปัจจัยในชุมชน การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ที่
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ด้อยโอกาสกว่าให้มีช่องทางที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น จึงควรสนับสนุนให้
ชุมชนหรือผู้ที่ด้อยโอกาสมีการร่วมกันจัดตั้ งสถาบันการเงินชุมชนโดยชุมชนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการเป็นนวัตกรรมทางการเงินใน
ชุมชนหรือสังคม (social financial innovation) โดยองค์กรการเงินชุมชนจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินงาน (สาย
สุนีย์ เทพสุขเอ่ียม, 2554) ก็จะเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ง่ายและสะดวกในการใช้บริการของชุมชน เพ่ือการด ารงชีวิตไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมของผู้ที่ขาดโอกาส หรือผู้ที่มีรายได้น้อย ที่อยู่ภายใต้เส้นแห่งความยากจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่าเดิม
ได้อย่างมีกระบวนการและระบบงานที่ชัดเจน 

จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนตาม
แนวทางของธนาคารโลก จะพิจารณาคนที่มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนหรือต้นทุน/ค่าใช้จ่ายปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่งอาหาร
และสินค้าบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีเครดิตจึงท าให้ต้องกู้เงินนอกระบบโดยมีต้นทุนที่สูงกว่าหนี้ใน
ระบบ ในบรรดาผู้ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบแต่ละแหล่งจะเป็นผู้ที่ยากจนจ านวนน้อยมากจึงเกิดปัญหาการด ารงชีวิตของ
คนในชุมชนระดับฐานรากด้านการเป็นหนี้นอกระบบเพราะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้  (World Bank., 2011) ส าหรับด้าน
การประกอบอาชีพที่ไม่สอดคล้องกับองค์ความรู้และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกชุมชน ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
การเงินชุมชนด้านความพร้อมของสมาชิก  ความพร้อมของคณะกรรมการ การติดตาม/ประเมินผลการด าเนินงาน และการก าหนด
ระเบียบ/ข้อบังคบัเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน (ทันฉลองรุ่งวิทู, 2550; Edwards & Jumper, 2008;  Falk, 2009)  

ดังนั้น หากองค์กรใดที่ขาดความพร้อมจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน ตามหลัก
ทฤษฎีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง (empowerment theory : Narayan, 2002) โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ/
พนักงาน/สมาชิก  การจัดระดมทุน  การส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการรวมกลุ่มอาชีพการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก  และการสร้าง
เครือข่ายเมื่อองค์กรการเงินชุมชนมีความพร้อม ก็สามารถด าเนินงานให้เกิดรูปแบบสถาบันการเงินที่ทันสมัย มีการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดความง่าย และสะดวกต่อการใช้บริการส าหรับสมาชิก และคณะกรรมการ ทั้งนี้ในการด าเนินงานด้าน
การเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน จึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมสถาบันการเงิน
และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ อันจะส่งผลส าเร็จต่อสมาชิก ส่งผลต่อคณะกรรมการและต่อผลการด าเนินงานของ
สถาบันการเงิน โดยบูรณาการระหว่างหลักทฤษฎีทางการเงินและการตลาดแบบผสมผสาน โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้
เกิดนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ อย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหา
หลายๆ อย่างพร้อม ๆ กันให้กับสมาชิกหรือชุมชนได้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือเสนอนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัจจัยภายในและภายนอก จากการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงิน
ชุมชน ที่ส่งผลส าเร็จต่อสมาชิก คณะกรรมการ และผลการด าเนินงาน ส าหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบนวัตกรรมสถาบันการเงิน
และการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ  ให้เป็นที่รู้จักและเกิดการถือใช้อย่างแพร่หลาย 
 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยนี้ ก าหนดเป็นแผนการวิจัยแบบผสม (mixed method design) โดยการศึกษาทั้งวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบแผนการวิจัยที่มีการทดลอง (experimental research design) การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัย 5 
ขั้นตอน โดยก าหนดสมมติฐานตามความสัมพันธ์ของตัวแปร 
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ขั้นตอนที่ 1 ช่วงคิดค้นด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยและร่ วมสนทนาแบบไม่เป็นทางการ (focus 
group) ประชากรเป็นตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินชุมชน และคณะกรรมการ
สถาบันการเงินชุมชน จ านวน 369 แห่ง (ส านักโครงการธนาคารชุมชน (สธช.) , 2555) โดยคัดเลือกตัวแทนประชากรเพ่ือประชุมกลุ่ม
ย่อยและร่วมสนทนาแบบไม่เป็นทางการเพื่อระดมและสรุปแนวคิดในการสนับสนุนกรอบแนวคิดการวิจัย จ านวน 50 คน  

ขั้นตอนที่ 2 ช่วงทดลองแนวคิดและปฏิบัติจริง ประชากรเป็นตัวแทนสถาบันการเงินชุมชน จ านวน 6 แห่ง ที่มีความพร้อมและ
ความสมัครใจในการด าเนินการทดลองรูปแบบนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ (สถาบันการเงินหนองโสน 
จังหวัดพิจิตร / สถาบันการเงินชุมชนต าบลหนองยาง จ.อุทัยธานี / สถาบันการเงินชุมชนต าบลบ่อโพธิ์ จ.พิษณุโลก / สถาบันการเงินชุมชน
ต าบลหนองปลาปาก จ.หนองคาย / สถาบันการเงินชุมชนต าบลโคกภู จ.สกลนคร / สถาบันการเงินชุมชนต าบลท่าลาด จ.หนองบัวล าภู) 

ขั้นตอนที่ 3 ช่วงการประเมินผลระหว่างการทดลอง ประชากรเป็นตัวแทนสถาบันการเงินชุมชน จ านวน 6 แห่ง ที่พร้อมและ
สมัครใจในการด าเนินการทดลองรูปแบบนวัตกรรม (ตามขั้นตอนที่ 2) คณะกรรมการ จ านวน 55 คน พนักงานสถาบันและพนักงานธนาคารไม่
น้อยกว่า จ านวน 20 คน และตัวแทนกลุ่มสมาชิก จ านวน 475 คน รวมจ านวน 550 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมิน 

ขั้นตอนที่ 4 ช่วงการน าเสนอนวัตกรรมจากการประเมินผลการทดลอง เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจถึงผลการ
ทดลองของสถาบันการเงินชุมชน จ านวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินชุมชน ประกอบด้วย ส่วนงานราชการที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ และสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน ทั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 5 ช่วงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ จ านวนสถาบันการเงินชุมชนทั้งหมดท่ีมีอยู่เดิม 369 
แห่ง และท่ีมีการจัดตั้งใหม่อีกตั้งแต่ 1 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน  

การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตาม
เทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์โดยมีค่า IOC มากกว่า 0.7 และ หาค่า
เชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.964 ผ่านเกณฑ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ค านวณมีค่ามากกว่าเท่ากับ 0.80(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling--SEM) 

 

ผลการวจิัย 

สรุปผลการวิจัยนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการประกอบด้วย 3  ส่วนดังนี้ 
ส่วนที ่1 สรุปผลคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สภาพข้อมูลทั่วไปและคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 425 คน 

คิดเป็นร้อยละ 77.3 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 410 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.5 โดยเป็นตัวแทนคณะกรรมการกลุ่มสมาชิกสังกัดสถาบันการเงินชุมชนมากที่สุด จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มี
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งตั้งแต่ 1 – 2 ปี จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 สถาบันการเงินชุมชนโดยส่วนใหญ่จัดตั้งมาแล้วเป็น
ระยะไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5 

ส่วนที่ 2 พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน ตัวแปรความพร้อมของสมาชิกมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 3.64 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน  ตัวแปรองค์กรของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.48 ส าหรับ ปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน ตัวแปรการสร้างเครือข่ายมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด เท่ากับ 3.60 ส่วนองค์ประกอบของนวัตกรรมสถาบันการเงินชุมชนและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ตัวแปรความสะดวก/
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ง่ายในการใช้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.69 ส าหรับผลส าเร็จของนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบ
บูรณาการ ตัวแปรผลส าเร็จต่อสมาชิกมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.49 

การพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย พบว่า อยู่ในช่วง 0.76 - 0.97  ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1  แสดง
ว่าข้อมูลที่ได้มีการกระจายปานกลาง (บุญชม  ศรีสะอาด,  2548 : 97) เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ และความโด่ง พบว่า ตัวแปรทั้งหมดมี
ค่าความเบ้อยู่ในช่วง -0.85 ถึง – 0.17 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในช่วงลบ (skewed to the left หรือ negative skew, Mean < Median < 
Mode) แสดงว่าตัวแปรมีการแจกแจงแบบเบ้ซ้าย เป็นค่าที่บวก/ลบไม่เกิน 2 ถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ที่ระดับความเชื่อมั่น 
.05 (Hair &etal, 2006) โดยค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ จ านวน  19  ตัว มีเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยในระดับมาก 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อผลส าเร็จของนวัตกร รม  จากองค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน นวัตกรรมสถาบันการเงินและ
การตลาด และ ผลส าเร็จนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาด 

องค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชนพบว่า ตัวแปรระเบียบ/ข้อบังคับมี ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐาน (λ) เท่ากับ 0.82 และมีค่าความแปรผันร่วม (R2) ร้อยละ 68 โดยองค์ประกอบปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน พบว่าตัวแปรองค์กรของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) เท่ากับ 
0.78 และมีความแปรผันร่วม (R2) ร้อยละ 61 ส่วนผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน 
พบว่า ตัวแปรการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) เท่ากับ 0.88 และมีความแปรผันร่วม(R2) ร้อยละ 
77ส าหรับ องค์ประกอบปัจจัยนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการพบว่าตัวแปรอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.91 และมีความแปรผันร่วม (R2) ร้อยละ 82 และ องค์ประกอบปัจจัยผลส าเร็จ
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ พบว่ าผลส าเร็จนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ตัวแปรผลส าเร็จต่อคณะกรรมการที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และมีค่าความ
แปรผันร่วม (R2) ร่วมกันกับองค์ประกอบผลส าเร็จนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ ร้อยละ 46 
โดยมีค่าอิทธิพลของตัวแปรที่มีต่อผลส ำเร็จของนวัตกรรมที่เป็นอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต่อผลส าเร็จ
นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ พบว่าตัวแปรดังกล่าวได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน และปัจจัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชนและนวัตกรรม
สถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการโดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.29 , 0.57 และ  - 0.16 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่า
อิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

นอกจากนั้น ผลส าเร็จของนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชนโดยมี
ขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.19 , 0.13 และ 0.04 ตามล าดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ตามกรอบแนวคิด จึงยอมรบัตามสมมติฐานทุกข้อ 

 

อภิปรายผล 

ข้อค้นพบใหม่ในงำนวิจัยนี้เป็นแนวคิดสมการ 4P’s + 4C’s  =  ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ความรู้สึกที่พึงพอใจต่อ
การใช้บริการ (2E)  ซึ่งหมายถึงการใช้ส่วนประสมทางการตลาด 4P ร่วมกับ 4C จะส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกที่พึงพอใจของสมาชิก 
(emotional  satisfaction--E1)  และการเกิดผลตอบแทนที่ได้รับจากการด าเนินงาน (earning--E2) ดังนั้น 4P + 4C = 2E ถือเป็นข้อ
ค้นพบแนวคิดสมการเชิงบูรณาการจากการวิจัย “นวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบบูรณาการ”ซึ่งเป็นไป
ตามหลักแนวคิดนวัตกรรม  จากหลักทฤษฎีด้านการเงินบูรณาการด้วยหลักแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4P’s + 4C’s)  และ
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หลักแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน โดยเป็นนวัตกรรมการ
ด าเนินงานในรูปแบบ CB-mart (สถาบันการเงินชุมชนที่ต้องด าเนินงานควบคู่กับธุรกิจร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ 
Community Bank Mart)  แสดงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามข้อค้นพบนวัตกรรมสถาบันการเงินและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบบูรณาการ (CB-mart) 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

ก าหนดให้นักเรียนร่วมกันจัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพ่ือน ากิจกรรมตามข้อ 1) ตามรูปแบบสถาบันการเงินและการตลาด
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนตามรูปแบบ CB-mart ร่วมกับธนาคาร (ธ.ก.ส.) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. การจัดท าแผนการสอนของครูผู้สอนที่มีการสอดแทรกการสร้างวินัยการออมเงินของนักเรียน การวางแผนการใช้เงินของ
นักเรียนให้จ านวนเงินที่นักเรียนได้รับและจ านวนเงินที่ต้องใช้มีความสอดคล้องสมดุลตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยต้อง
ให้นักเรียนจัดสรรการออมไว้ก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงจัดสรรเป็นรายจ่ายจากจ านวนเงินส่วนที่เหลือของยอดรายรับทั้งหมด 

2.ก าหนดให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มเงินออม  และกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน เช่น  กล่องนม  หลอดกาแฟ 
สร้างเสริมแนวคิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจ าหน่ายได้เพ่ือให้นักเรียนได้มีรายได้เสริมระหว่างการเรียนและฝึกแนวคิดสู่การสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ด้านอาชีพ โดยครูต้องจัดกิจกรรมระดมแนวคิดของนักเรียนเพ่ือแปลงแนวคิดจากภาควิชาการไปสู่ภาคปฏิบัติที่ชัดเจน ถือ
เป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นฐานการน าไปสู่การสร้างทุนปัญญาของชาติที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่แท้จริง 

 


