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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือ 1) ศึกษาบริบทของธนาคารหมู่บ้านใหม่ เหล่ ายาว  
2) การบริหารจัดการด้านการเงินของธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว และ 3) แนวทางในการยื่นขอ 
จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนของสมาชิก
กลุ่มธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว 199 ราย ผู้น าชุมชน 10 ราย คณะกรรมการด าเนินการกลุ่ม
ธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว 8 ราย และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอจดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชน 2 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม 

ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งทุนภายในชุมชน มีสมาชิกเริ่มแรก 129 ราย และปี พ.ศ. 2564 
มีสมาชิก 340 ราย สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 50-80 ปี)  ระยะเวลาการ
เป็นสมาชิก 10-15 ปี (ร้อยละ 42.4) และเป็นสมาชิกระยะเวลามากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 33.8) อาชีพ
หลักคือเกษตรกรรม (ร้อยละ 45.7) รายได้หลักเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 6,000 บาท (ร้อยละ 80.9) ซึ่ง
ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 6,000 บาท (ร้อยละ 79.9) โดยเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน และค่าสาธารณูปโภค  ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เสริมจากสวัสดิการของภาครัฐและ
การเลี้ยงดูของบุตรหลาน (ร้อยละ 76.8) เฉลี่ยต่อเดือน 1,000 - 2,000 บาท และใช้เงินรายได้ส่วนนี้
ในการจัดการเงินออม  ส าหรับการบริหารจัดการด้านการเงิน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการ ในการก าหนดเพดานเงินรับฝาก การพิจารณาเงินกู้ยืม 
และอัตราดอกเบี้ย การจัดสรรผลประโยชน์ทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินปันผล นอกจากนี้ยังสามารถ
ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อการด าเนินการของกลุ่มธนาคารหมู่บ้านฯ เช่น การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การส่งเงินออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของกลุ่ม และ 



การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก  นอกจากนี้ การด าเนินการของกลุ่มธนาคารหมู่บ้านใหม่
เหล่ายาว ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา สามารถกระตุ้นจิตส านึกต่อการเก็บออมของคนในชุมชนได้
เป็นอย่างดี (ร้อยละ 92) สามารถแก้ปัญหาเงินกู้ยืมนอกระบบของคนในชุมชนได้ (ร้อยละ 91.5)  
ท าให้เกิดความร่วมมือต่อการพ่ึงพากันในชุมชน (ร้อยละ 87.9) และสามารถสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุตรหลานสมาชิก (ร้อยละ 70.9)  ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนกลุ่มธนาคารหมู่บ้านใหม่เหล่ายาวให้มี
สถานะเป็นนิติบุคคล โดยผ่านการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 จ าเป็นจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษา 
ต่อการด าเนินการและบริหารจัดการของกลุ่มธนาคารหมู่บ้าน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 91) 
ยังไม่เคยได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พศ. 2562 
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ABSTRACT 
 

This study was conducted to investigate: 1) Mai Lao Yao Village Bank context; 
2) financial management of Mai Lao Yao Village Bank; and 3) guidelines for applying for 
registration as a public financial institution under the Public Financial Institution Act 
B.E. 2562 (2019).  There were 4 sample groups obtained by purposive sampling:  
1) household representatives of Mai Lao Yao Village Bank’s member (199 persons);  
2) 10 community leaders; 3) 8 committee members of Mai Lao Yao Village Bank; and 
4) 2 representatives of concerned agencies in application for registration as public 
financial institution.  A set of questionnaires, in-depth interview and focus group 
discussion were used for data collection. 

Results of the study revealed that Mai Lao Yao Village Bank was established in 
2002 aimed to be the source of funds within the community.  There were 129 
members at the initial stage and increased to 340 members in 2021.  Most of the 
members were female and people (50 – 80 years) and had been member of the bank 
for 10 – 15 years (42.4%).  About one – third of the respondents (33.8%) had been 
members of the bank for more than 15 years.  Main occupation of the respondents 
was engaged in agriculture (45.7%).  This an average main income was not more than 
6,000 baht per month (80.9%) having a closeness to their monthly expenses (79.9%).  
Besides, the respondents had a supplementary income from government welfare and 
parenting (76.8%) for 1,000 – 2,000 baht and this sum of money was saving.   



The sample group was satisfied with financial management of the bank’s committee 
in terms of : setting the deposit ceiling; loan consideration and interest rate; and benefit 
allocation both deposit and dividend.  Mai Lao Yao Village Bank had been operating 
for more than 20 years and it could well stimulate awareness of saving (92%).  Besides, 
it could do the following : 1) solving the problem of shark loans of people in the 
community (91.5%); 2) causing cooperation towards interdependence in the 
community (87.9%); and 3) supporting scholarship to members’ children (70.9%).   
The application for registration as a financial institution needed to have an agency 
responsible for giving counselling (91%) since the sample group had never perceived 
various conditions of the 2019 Public Financial Institution Act. 
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