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บทคัดย่อ 

รายงานการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเงินชุมชนฉบับนี้ เป็นการประมวลความรู้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การเงินชุมชน” จ านวน 19 เรื่อง ซึ่งงานวิจัย

โดยส่วนใหญ่อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 

2542 – 2561  

การเงินชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมโดยมีเครื่องมือด้านการเงินเป็น

หลัก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยเน้นให้ความส าคัญกับ

ประชาชนฐานรากให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ท้ังด้านการออม ด้านสินเช่ือ ด้านสวัสดิการ 

และบริการทางการเงินด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อาจกล่าวได้ว่า การเงินชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องทาง

การเงินท่ีส าคัญต่อประชาชนระดับฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชน

ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันทางการเงินเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนพบว่ามีโจทย์การวิจัยท่ีค่อนข้างหลากหลาย อาทิ 

โจทย์วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการเงิน ระบบการบริหารจัดการการเงินชุมชน หรือ กิจกรรมของ

การเงินชุมชน ฯลฯ สภาพปัญหาเดิมของการเงินชุมชนโดยส่วนใหญ่ คือ การด าเนินงานขององค์กรท่ี

ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ท้ังนี้ สามารถจ าแนกท่ีมาขององค์กรการเงินชุมชนได้ 3 สาเหตุ คือ 1) 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเงินชุมชนจากภาครัฐ 2) การริเริ่มของผู้น าชุมชนหรือนักปราชญ์

ชุมชน และ 3) การพัฒนาดัดแปลงจากองค์กรการเงินในยุคแรก ในขณะท่ีเป้าหมายของชุมชนท่ีมีต่อ

การเงินชุมชน คือ มุ่งหวังว่าการเงินชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือท่ีจะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา

หนี้สินในชุมชนและและช่วยท าให้เกิดการบริหารจัดการพฤติกรรมทางการเงินท่ีดีและน าไปสู่การสร้าง

ความเข้มแข็งทางการเงินจากระดับชุมชน ส าหรับกลไกขับเคล่ือนท่ีส าคัญของการเงินชุมชน คือ 

ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และคณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชน ในส่วนของการบริหาร

จัดการการเงินชุมชนมักด าเนินงานโดยส่งผ่านเป็นล าดับช้ันและเน้นการใช้ระบบชุมชนเป็นหลัก  

การเงินชุมชนสร้างการเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ประชาชนระดับฐานรากสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสามารถ

น าเงินทุนไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ท้ังนี้ การบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง อัตราดอกเบี้ยท่ี

เข้าถึงประชาชน และความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐ ภาคี และองค์กรการเงินราย

ย่อย เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน ในขณะท่ีปัจจัยท่ีส่งผลต่อความ
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ล้มเหลวของการเงินชุมชน ประกอบด้วย การบริหารจัดการเงินฝาก/เงินกู้/หนี้ค้างช าระ การสมัคร

สมาชิก ระบบบัญชีและระบบภายในของการเงินชุมชน ในส่วนของกฎหมาย พบว่า มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับข้อค้นพบของ

งานวิจัยประกอบไปด้วยข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการเงินชุมชน ความมั่นคงทางการเงินของ

การเงินชุมชน สมาชิกของการเงินชุมชน และการบริหารจัดการการเงินชุมชน ส าหรับข้อเสนอแนะ

จากการศึกษา ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของการเงินชุมชน ข้อเสนอแนะต่อระบบ

บัญชีของการเงินชุมชน ข้อเสนอแนะต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน   

รายงานฉบับนี้ได้แบ่งการน าเสนอแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 การทบทวน

ความรู้การเงินชุมชน ประกอบด้วย 1) นิยามและความหมายของการเงินชุมชน 2) โจทย์งานวิจัย 3) 

สภาพปัญหาเดิม 4) สาเหตุหรือท่ีมาการท าการเงินชุมชน 5) เป้าหมายของชุมชน 6) กลไกขับเคล่ือน        

7) กระบวนการด าเนินการ 8) ผลท่ีเกิดขึ้น 9) ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของการเงินชุมชน 

และ 10) นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ส่วนท่ี 2 ข้อค้นพบงานวิจัย ส่วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะจาก

งานวิจัย และส่วนท่ี 4 เป็นบทสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนความรู้การเงินชุมชน      
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ส่วนท่ี 1 

 การทบทวนความรู้ “การเงินชุมชน” 

การทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการเงินชุมชนครั้งนี้ เป็นการประมวลองค์ความรู้จาก

การศึกษาเอกสารรวมไปถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินชุมชนจ านวนท้ังส้ิน 19 เรื่อง ซึ่ง

งานวิจัยโดยส่วนใหญ่อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ระยะเวลา

การศึกษาของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2542 – 2561  

1.1 นิยามและความหมายของ “การเงินชุมชน”  

   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การเงินชุมชน” พบว่านิยาม

ความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนมีดังนี้  

  สถาบันพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน (องค์กรมหาชน) โดย พรรณทิพย์ เพชรมาก (2546) 

เรียบเรียงไว้ในหนังสือองค์กรการเงินชุมชน : กองทุนการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนว่า กลุ่ม

ออมทรัพย์เป็นเครื่องมือส าคัญในการ “รวมคน รวมเงิน รวมคิด”ท าให้คนในชุมชนได้มาพูดคุย คิด

หาทางแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชนร่วมกัน และการท่ีได้เกิดเงินทุนของตนเอง ยังท าให้ชุมชน

สามารถคิดริเริ่ม ตัดสินใจในการก าหนดทิศทาง กิจกรรมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ส าหรับ 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2544: 5) ระบุว่า “องค์กรการเงินชุมชน” หมายถึง กลุ่มองค์กรชุมชนที่

ด าเนินกิจกรรมด้านการเงินเป็นหลัก มีลักษณะส าคัญคือ มีการออมเงินร่วมกันอย่างสม่ าเสมออย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เงินออมท่ีได้น ามาปล่อยให้สมาชิกกู้หรือท าธุรกิจร่วมกัน ก าไรท่ีเกิดขึ้นน ามาปัน

ผลให้สมาชิก โดยอาจแบ่งบางส่วนเป็นสวัสดิการให้กับชุมชน นอกจากนี้ ภีม ภคเมธาวี และคณะ 

(2549: 1) ระบุว่า การด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนเป็นการท ากิจกรรมด้านการเงินเพื่อการ

พึ่งตนเองและพึ่งพาช่วยเหลือกันของสมาชิกตามแนวทางสหกรณ์ โดยท่ีฐานคิดทางศาสนาได้ใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน รวมท้ังเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในยามจ าเป็น 

โดยท่ีการสนับสนุนของภาครัฐจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นการขยาย

โอกาส ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  
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  ในขณะท่ี ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2554) ให้ความหมายของ “องค์กร

การเงินระดับฐานราก” หมายถึง “องค์กรที่ด าเนินกิจกรรมทางการเงินที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ

แก่ประชาชนที่อยู่ในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อม ประเพณี ความเช่ือ ในแต่ละ

ท้องถิ่น ด าเนินธุรกรรมหลักได้แก่ การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ และการจัดสวัสดิการชุมชน” และ จ า

เรียน ไชยยงค์ และคณะ (2556: 7) ระบุว่า สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินชุมชนที่

จัดต้ังขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการแก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบัน

การเงินท่ัวไป ตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และรูปแบบซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด นอกจากนี้ วารณี วิชัยศิริ และคณะ (2561 : 6) ได้นิยามค าว่า แนว

ทางการบริหารจัดการการเงินชุมชนว่าหมายถึง การที่ครัวเรือนมีการแบ่งสรรเงินที่ได้ในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นเงินออม และการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  มีองค์ประกอบส าคัญคือ ในระดับ

ครัวเรือน มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายท่ีจ าเป็น มีเงินเหลือไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 

มีเงินออม และมีเหตุผลในการใช้จ่ายส่วนในระดับชุมชน กองทุนสามารถเป็นท่ีพึ่งพาของคนในชุมชน

ได้ มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุนและ สร้างอาชีพสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน 

 จากนิยามความหมายในข้างต้น อาจกล่าวสรุปได้ว่า การเงินชุมชน หมายถึง กลุ่มองค์กร

ท่ีด าเนินกิจกรรมโดยมีเครื่องมือด้านการเงินเป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณชุมชน

เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยเน้นให้ความส าคัญกับประชาชนฐานรากให้สามารถเข้าถึงบริการทาง

การเงิน ท้ังด้านการออม ด้านสินเช่ือ ด้านสวัสดิการ และบริการทางการเงินด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

1.2 โจทย์การวิจัย 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การเงิน

ชุมชน” สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1) โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบการเงินและการ

ด าเนินงานด้านการเงินชุมชนในพื้นท่ีต่างจังหวัดหรือในพื้นท่ีชนบทประเทศไทย 2) โจทย์การวิจัยท่ี

ต้องการวัดประสิทธิภาพของการเงินชุมชนว่ามีการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ และมุ่งค้นหา

แนวทางและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการการเงินชุมชนฐานราก 3) โจทย์การวิจัยท่ีมุ่ง

ศึกษากิจกรรมของการเงินชุมชนท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  4) โจทย์การ

วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดสวัสดิการสังคม 5) โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
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ภายในการเงินชุมชน และ 6) โจทย์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของสมาชิกการเงินชุมชน 

ดังปรากฏในตัวอย่างของโจทย์การวิจัยท่ีจะน าเสนอต่อไปนี้  

1) โจทย์การวิจัยที่เก่ียวกับระบบการเงินและการด าเนินงานด้านการเงินชุมชนใน

พื้นที่ ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่ชนบทประเทศไทย  พบว่า ผู้วิ จัยส่วนหนึ่ง ให้ความสนใจท่ีจะ

ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบทางการเงินและการด าเนินงานด้านการเงินชุมชนในต่างจังหวัดหรือใน

พื้นท่ีชนบทประเทศไทย ดังท่ี เกษม ไม้เรียง และวิทยา เจียรพันธุ์ (2542) ท าการศึกษาระบบการเงิน

ในชนบทของประเทศไทย โดยศึกษากรณีการให้บริการทางการเงินและสินเช่ือในชนบทของประเทศ

ไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในภาคการเกษตรและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และ

งานวิจัยของ ชาตรี เจริญศิริ และคณะ (2544) ท่ีท าการศึกษาการจัดการกองทุนชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด

น่านเพื่อตอบค าถามว่าการจัดการกองทุนนั้นเป็นอย่างไร และการจัดการมีเงื่อนไขใดบ้าง 

 2) โจทย์การวิจัยที่ต้องการวัดประสิทธิภาพของการเงินชุมชนว่ามีการด าเนินงาน

อย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ และมุ่งค้นหาแนวทางและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการ

การเงินชุมชน พบโจทย์การวิจัยลักษณะเช่นนี้ในงานวิจัยหลายช้ิน อาทิ  การศึกษาของ อรสา หน่อ

ปัน และคณะ (2547) ท่ีท าการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และในงานวิจัยของ ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2552) ท่ี

ท าการศึกษาแนวทางการจัดท าเครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ท่ีมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อส ารวจและศึกษา

โครงสร้างฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่หน่วยงานสนับสนุนและสถาบัน

การเงินใช้ในการประเมินกลุ่มองค์กรการเงินฐานราก เพื่อส ารวจและศึกษาเครื่องมือท่ีองค์กรการเงิน

ชุมพบชนท้ังในประเทศและต่างประเทศใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการท างานของตนเองภายใต้

เป้าหมายท่ีหลากหลาย เพื่อประเมินความสนใจของสมาชิกและกลุ่มองค์กรการเงินในการมีส่วนร่วม

เพือ่จัดท าเครื่องมือประเมินตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อหาแนวทางการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัย

ส่วนกลาง ผู้ประสานงานในพื้นท่ี และชุมชน ในการพัฒนาเครื่องมือประเมินตนเองส าหรับกลุ่ม และ

เพื่อส ารวจสภาพการด ารงอยู่ขององค์กรการเงินหลากหลายรูปแบบในพื้นที่ตัวอย่าง และ

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้มิใช่สมาชิก และกลุ่มองค์กรการเงินต่างๆในพื้นที่ทั้งในมิติ การเงิน

และการพัฒนา ซึ่งในระยะเวลาต่อมา ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2554) ได้ต่อยอดการวิจัย
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ดังกล่าวในโครงการศึกษาและจัดท าเครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินฐานรากเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการจัดการการเงินและสวัสดิการชุมชน ระยะท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุด

เคร่ืองมือประเมินตนเองของกลุ่มองค์กรการเงินฐานราก รวมไปถึงน าเสนอแนวทางการบริหาร

จัดการข้อมูลและเคร่ืองมือ การน าชุดเคร่ืองมือไปใช้และขยายผลเพื่อยกระดับองค์กรการเงินฐาน

ราก และเพื่อหาแนวทางการประเมินคุณค่าขององค์กรการเงินฐานรากในฐานะท่ีเป็นกลไกการ

พัฒนาทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกับวิถีการผลิต การบริโภค กิจกรรมและความสัมพันธ์ในชุมชน 

3) โจทย์การวิจัยที่มุ่งศึกษากิจกรรมของการเงินชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชน พบว่า โจทย์การวิจัยบางส่วนได้ท าการศึกษากิจกรรมขององค์กรการเงิน

ชุมชนท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังเช่น สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ 

(2554) ท่ีได้ศึกษาโครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนกับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมโดยส ารวจ

กิจกรรมการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาถึง

สถานะ และบทบาทขององค์กรการเงินชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

แบบองค์รวมในพื้นท่ีศึกษา เป็นต้น 

4) โจทย์การวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นการจัดสวัสดิการสังคม งานวิจัยบางเรื่องได้

ก าหนดโจทย์การวิจัยในเรื่ององค์กรการเงินชุมชนในประเด็นเรื่องการจัดสวัสดิการสังคม เช่น งานวิจัย

ของ ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2549) ในเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ท่ีมี

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ต้องการศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายองค์กร

การเงินชุมชนในการจัดสวัสดิการเชื่อมโยงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างไร และระบบการท างานและทักษะความรู้ของหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ 

ให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2552) ได้

ท าการศึกษาโครงการวิจัยน าร่องขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิง

พื้นท่ี ท่ีมุ่งเน้นท าการศึกษาแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชนในเชิงประเด็นและพื้นท่ี

ในระดับต าบล/เทศบาลและจังหวัด นอกเหนือจากนี้ พบว่ามีโจทย์งานวิจัยท่ีน่าสนใจของ จอมขวัญ 

โยธาสมุทร และ ธนิต เจริญสุข (2551) ซึ่งท าการศึกษาองค์กรการเงินชุมชนท่ีมีระบบการจัด

สวัสดิการชุมชนในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ เยอรมนี อินโดนีเซีย โบลิเวีย และบังคลาเทศ เพื่อ

ท าการศึกษาองค์กรการเงินในต่างประเทศที่มีระบบการจัดสวัสดิการ ในเร่ืองวัตถุประสงค์เร่ิมต้น 
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ผู้น าและผู้ก่อต้ัง แนวคิดและปรัชญา รูปแบบ กระบวนการจัดการ และพัฒนาการขององค์กร

การเงิน เพื่อศึกษาบริบทขององค์กรการเงินในต่างประเทศ บทบาทและโครงสร้างความสัมพันธ์

ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการัดการองค์กรการเงินและสวัสดิการ เช่น รัฐบาล เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น NGO  ท้ัง

ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานขององค์กรการเงินท่ีมีระบบ

การจัดสวัสดิการ โดยศึกษาเกณฑ์ในการวัดผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน และการเกิด

กิจกรรมพื้นฐานขององค์กรชุมชน และการเกิดสวัสดิการชุมชนในทุกรูปแบบ 

5) โจทย์การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการภายในการเงินชุมชน พบว่า โจทย์

งานวิจัยจ านวนหนึ่งได้สนใจท าการศึกษาถึงการบริหารจัดการภายในองค์กรการเงินชุมชนในพื้นท่ี

ต่างๆ ดังเช่น งานวิจัยของ จ ารูญ นาคนวล และคณะ (2553) ท่ีได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหาร

จัดการองค์กรทางการเงินชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ 

จังหวัดศรีสะเกษ และงานวิจัยของ จ าเรียน ไชยยงค์ และคณะ (2556) ท่ีท าการศึกษา ระบบการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่เป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังพบงานโจทย์การวิจัยในลักษณะดังกล่าวในงานของ วารณี วิชัยศิริ 

และคณะ (2561) ท่ีท าการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเงินชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ 

โจทย์งานวิจัยบางช้ินสนใจท าการศึกษาระบบการด าเนินงานภายในองค์กรการเงินชุมชน ดังเช่น ดวง

พร รังรองรจิตภูมิ และคณะ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรการเงิน

และสวัสดิการชุมชนส าหรับเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนสร้างทุนอย่างยั่งยืน

จังหวัดล าปาง ท่ีพยายามค้นหาแนวทางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่ายทั้งหมดเข้าด้วยกันและน า

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศในภาพรวมของชุมชนและเครือข่าย 

และงานวิจัยของ สุรชัย กังวล (2552) ท่ีท าการศึกษาพัฒนาการของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อศึกษาการด ารงอยู่ในปัจจุบันของสถาบันการเงินชุมชน ครอบคลุมถึงการศึกษาความ

เข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการศึกษาวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการที่

มีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและศึกษาปัญหาและอุปสรรคและ

วิธีการแก้ไขการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต และเพื่อน าเสนอลักษณะในการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต    
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6) โจทย์การวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างศักยภาพของสมาชิกการเงินชุมชน พบว่า มี

โจทย์การวิจัยท่ีต้องการศึกษาแนวทางการสร้างศักยภาพของสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนให้มีความ

ยั่งยืนมากขึ้น ดังในงานวิจัยของ ทองเพชร แสงสงค์ และคณะ (2549) ซึ่งสนใจท าการศึกษาแนว

ทางการประกอบอาชีพเสริมท่ีเหมาะสมและก่อให้เกิดรายได้ของสมาชิกเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน 

ในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   

  จะเห็นได้ว่า โจทย์การวิจัยในประเด็นต่างๆ ท้ัง 6 กลุ่ม ดังท่ีกล่าวมาในข้างต้น ล้วนเป็น

โจทย์การวิจัยท่ีน ามาซึ่งผลการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการเงินชุมชนและผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน ท้ังในส่วนของการบริหาร ระบบภายใน คุณภาพขององค์กร คณะกรรมการ 

รวมไปถึงสมาชิกขององค์กรการเงินชุมชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 สภาพปัญหาเดิม 

  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนโดยส่วนใหญ่พบสภาพปัญหาท่ีส าคัญคือการ

ด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น งานวิจัยในช่วงระยะเวลาท่ี

ผ่านมาจึงมักเป็นการศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนแต่ละแห่งให้

มีศักยภาพมากข้ึน งานวิจัยของ ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2552) พบสภาพปัญหาเรื่องความ

เข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากซึ่งมีหลายกลุ่มหลายระดับของการพัฒนา โดยใช้การสร้างเครื่องมือ

ส าหรับกลุ่มน าไปใช้ประเมินและเรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ซึ่งในระยะเวลาต่อ ปัทมาวดี โพชนุ

กูล ซูซูกิ และคณะ (2554) ได้มีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากการศึกษาในระยะท่ี 1 เนื่องจากพบว่ากลุ่ม

องค์กรการเงินต้องการเคร่ืองมือบางอย่าง อาทิ เคร่ืองมือประเมินตนเองส าหรับองค์กรฐานราก 

เพื่อที่จะช่วยให้สามารถด าเนินกิจกรรมขององค์กรการเงินได้อย่างต่อเนื่องในระยะปานกลางหรือ

ระยะยาว เช่นเดียวกับ อรสา หน่อปัน และคณะ (2547: 2) ท่ีระบุว่า แต่ละหมู่บ้านจะมีประสบการณ์

การเรียนรู้และการน าพากิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นสาเหตุท าให้ต้อง

มีการศึกษาเพื่อหากระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านให้รอบด้าน ส าหรับในกรณี

การศึกษาองค์กรการเงินในต่างประเทศของ จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ธนิต เจริญสุข  (2551 : 1) 

พบว่า กลุ่มองค์กรการเงินรูปแบบท่ีเน้นให้สวัสดิการสมัยใหม่ท่ีอยู่บนฐานของการออมทรัพย์ก็พบ

ปัญหาในประเด็นเรื่อง การจัดสวัสดิการชุมชนยังคงกระจัดกระจายและขาดความเช่ือมโยง อีกท้ังการ

หวังพึ่งสวัสดิการการจัดสวัสดิการโดยรัฐเพียงอย่างเดียวสถานการณ์ท่ีสังคมก าลังขยายขนาดและ
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ความซับซ้อนมากขึ้น จึงยิ่งเป็นเหตุผลส าคัญในการใช้สวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือหนุนเสริมการจัด

สวัสดิการโดยรัฐ  

  ปัญหาจากการด าเนินงานของการเงินชุมชนท่ีบกพร่องพบในงานวิจัยของ จ ารูญ นาค

นวล และคณะ(2554) ช้ีให้เห็นว่าปัญหาบางส่วนเกิดขึ้นเนื่องจากการด าเนินงานของกลุ่มองค์กร

ทางการเงินชุมชนมีความซ้ าซ้อนกันในบางด้าน เช่น ด้านคณะกรรมการ แนวคิด หลักการ 

ระเบียบข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติ ส่งผลท าให้ไม่มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการด้าน

สวัสดิการชุมชนท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและคนในชุมชนและขาดเป้าหมายในการ

พัฒนาหมู่บ้านเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นองค์รวมของชุมชน นอกจากนี้ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และ

คณะ (2554: 255) พบ ปัญหาการเบี้ยวหนี้หรือกู้ไม่ช าระคืนของสมาชิก แม้ยังเป็นปัญหาท่ีไม่ร้ายแรง

จนถึงขั้นส่ันคลอนความมั่นขององค์กรการเงินชุมชนประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ท้ังนี้เพราะการหน้าท่ี

อย่างเอาการเอางานและเสียสละเพื่อส่วนรวมของกรรมการและโดยเฉพาะตัวประธานท่ีคอยติดตาม

และแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ถึงกระนั้นก็ตาม ในอนาคตหากอัตราการกู้เพื่อไปปลดหนี้เงินกู้

แหล่งอื่นสูงขึ้นกว่าระดับท่ีเป็นอยู่ ปัญหาการเบี้ยวหนี้อาจจะส่ันคลอนความมั่นคงขององค์กรการเงิน

ชุมชนได้ 

  สภาพปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของการเงินชุมชนอย่างเรื่อง

การวางแผนระบบงาน ยังปรากฏในงานวิจัยของ จ าเรียน ไชยยงค์ และคณะ  (2556 : 3) ท่ีพบว่า

ระบบการบริหารของสถาบันการเงินยังไม่เหมาะสม เช่น ระเบียบข้อบังคับสถาบันการเงินยังไม่

สอดคล้องกับบริบทชุมชน ไม่มีการจัดการด้านการควบคุมภายใน ระบบการจัดการเงินสดยังไม่รัดกุม 

บุคลากรของสถาบันการเงินชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ขาดระบบบัญชีท่ีเหมาะสมกับการ

ขยายตัวส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงิน ท าให้การจัดท ารายงานทางการเงินของสถาบันการเงินไม่

สมบูรณ์จึงท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลในรายงานทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ เป็น

ต้น เช่นเดียวกับ ดวงพร รังรองรจิตภูมิ และคณะ (2554) ท่ีพบว่าควรมีการเพิ่มศักยภาพการท างาน

ของระบบงานเดิมท่ีชุมชนเคยใช้ เนื่องจากโปรแกรมบริหารงานสวัสดิการชุมชนยังขาดความเช่ือมโยง

ของเครือข่ายในพื้นท่ี นอกจากนี้ วารณี วิชัยศิริ และคณะ (2561) พบว่าองค์กรการเงินระดับรากฐาน

ส่วนใหญ่ยังเน้นการกู้ และยังพบปัญหาต่อเนื่องจากน าเงินกู้ของกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะ

เป็นการน าไปใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตร การน าเงินไปใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิด



8 

 

รายได้แต่ก่อเกิดเป็นหนี้สินสะสมจนยากจะหลุดพ้นได้ เนื่องด้วยหลงลืมวิถีชีวิตดังเดิมของตนเองแบบ

พอเพียงพออยู่พอกินด้วยการเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้วิถีเปล่ียนไป ส่ิงท่ีตามมาคือ ปัญหาสังคม 

ครอบครัวและกระทบต่อปัญหาด้านเศรษฐกิจการเงิน นอกจากนี้ในงานวิจัยของ มนตรา พงษ์นิล และ

คณะ (2547) ยังช้ีว่าปัญหาของการเงินชุมชนสาเหตุหนึ่งนั้นมาจากปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลต่อการ

ท างานของคณะกรรมการ เช่น การเข้ามาช่วยเหลือและหนุนเสริมทางการเงินของกองทุนโดย

หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้เกิดความขัดแย้งของคณะกรรมการกองทุน กล่าวคือ การเข้ามาแทรกแซงของ

หน่วยงานต่าง ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยกีดขวางต่อการพัฒนาและความมั่นคงของกองทุนการเงินชุมชน 

  สรุปได้ว่า สภาพปัญหาท่ีส าคัญของการเงินชุมชนส่วนใหญ่ คือ การด าเนินงานท่ียังไม่มี

ประสิทธิภาพ พบ ปัญหาเรื่องการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อน การจัดการระบบภายในท่ียังไม่รัดกุม รวมถึง

พบปัญหาเรื่องการจัดการลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ ยังมีพบปัญหาจากปัจจัยภายนอกท่ี

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน  

1.4 สาเหตุหรือที่มาการท าการเงินชุมชน 

 ปัทมาวดี ซูซูกิ และคณะ (2552) ระบุว่า การก่อเกิดขององค์กรการเงินชุมชนหรือ

องค์กรการเงินระดับฐานรากแบบพึ่งตนเองในทศวรรษ 2520 เกิดขึ้นเนื่องจากความยากในการ

เข้าถึงแหล่งเงินทุนในชนบท กลุ่มต่าง ๆ บริหารจัดการโดยอาศัยกติกาที่สมาชิกร่วมกันก าหนดขึ้น

และความไว้เนื้อเชื่อใจโดยไม่จ าเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ สุรชัย กังวล (2552) มี

ความเห็นว่า การจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน นอกจากนี้

เพื่อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนด้วยตนเองเพื่อสร้าง

ศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในขณะท่ีเมื่อพิจารณาข้อค้นพบผลการวิจัยของ เกษม ไม้

เรียง และวิทยา เจียรพันธุ์ (2542) พบว่าวัตถุประสงค์การให้เงินกู้ของผู้ให้บริการทางการเงินใน

ชนบท ส่วนใหญ่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรหรือสมาชิก กล่าวคือ การให้เงินแก่ประชาชนใน

ชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ 
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 อย่างไรก็ดี หากแบ่งตามลักษณะการก่อต้ังองค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทยตามท่ี

สถาบันพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน (องค์กรมหาชน) โดย พรรณทิพย์ เพชรมาก (2546) จะเห็นได้ว่า

สาเหตุหรือท่ีมาของการท าการเงินชุมชนมาจาก 

 1) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเงินชุมชนจากภาครัฐ เช่น การก่อต้ัง “กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง” อันเป็นนโยบายเร่งด่วนในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้การน าของ 

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นเงินกองทุนท่ีมีจ านวนเงินมากท่ีสุดเพื่อเข้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน

ละ 1 ล้านบาท และน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนในหมู่บ้ านและชุมชน ผลจาก

การด าเนินงานสอดรับตามนโยบายส่งเสริมการเงินชุมชนของภาครัฐดังกล่าว รัฐบาลได้ท าการประเมิน

และสรุปว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในยุคนั้นได้ส่งผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองอย่างมาก ตัวอย่างจาก กองทุนหมู่บ้านคลองช่อง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กองทุนได้

ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเงินชุมชน

จากภาครัฐใน “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน” (กข.คจ.) เป็นอีกหนึ่งโครงการภายในการ

ด าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการกระจายรายได้และความ

เจริญไปสู่ภูมิภาค และยังมีกองทุนของรัฐอื่นๆ ท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

เฉพาะด้านอื่นๆ เช่น กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียน

ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากไร้ เป็นต้น (พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2546) 

  2) การริเริ่มของผู้น าชุมชนหรือนักปราชญ์ชุมชน องค์กรการเงินชุมชนส่วนหนึ่งเกิดขึ้น

จากการพัฒนาและดัดแปลงแนวคิดมาจากผู้น าชุมชนหรือนักปราชญ์ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์สะสม

ทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต ท่ีเกิดจากการพัฒนาแนวคิดในการออมทรัพย์ของ ครูชบ 

ยอดแก้ว บ้านน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ท่ีได้เริ่มท าการทดลองออมทรัพย์ในกลุ่มนักเรียน

เมื่อปี พ.ศ. 2523 หลังจากนั้นได้น าแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่ในปี พ.ศ. 2526 โดยเน้น 

“สัจจะ” ในการออมและมีจุดเด่นของการน าผลก าไรไปสู่การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก (พรรณทิพย์ 

เพชรมาก, 2546: 18) นอกจากนี้ องค์กรการเงินชุมชนท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งช่ือ กลุ่ม “สัจจะสะสม

ทรัพย์” ของ พระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด ท่ีได้น าหลักค าสอนทางศาสนามาผนวกกับ

แนวคิดของครูชบ ยอดแก้ว คือ เน้นท่ีการน าผลก าไรของกลุ่มไปสู่การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก   
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  เช่นเดียวกับในต่างประเทศ  ผู้ท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงองค์กรการเงินชุมชนเป็นล าดับต้นๆ 

คือ ศาสตราจารย์ ดร. มุฮัมหมัด ยูนุส อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ 

(พ.ศ. 2549) และเป็นผู้ก่อต้ังธนาคารกรามีน (Grameen Bank) ในประเทศบังคลาเทศ ธนาคาร

ดังกล่าวได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเต็มตัวในปี ค.ศ. 1983 เพื่อช่วยเหลือคนจนอันเป็นกลุ่มผลผลิตทางโครงสร้าง

ของสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในชนบท เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถเข้าสู่แหล่งเงินทุน เน้น

การออม และน าเงินไปประกอบอาชีพได้ กล่าวได้ว่า ธนาคารกรามีน เป็นองค์กรการเงินชุมชนท่ีเป็น

ต้นแบบส าหรับองค์กรชุมชนหลายๆ แหล่งท่ัวโลก และมีการน าระบบการด าเนินงานท่ีเรียกว่า ระบบก

รามีน (Grameen) ไปใช้ในองค์กรการเงินชุมชนในหลายประเทศ (สฤณี อาชวานันทกุล, 2551) 

  3) การพัฒนาดัดแปลงจากองค์กรการเงินในยุคแรก เช่น องค์กรการเงินรูปแบบเครดิตยู

เนี่ยน ท่ีเกิดขึ้นโดยน าระบบสหกรณ์เข้ามาพัฒนาปรับปรุง มีการปรับระบบท่ีเป็นทางการของรูปแบบ

สหกรณ์ให้เอื้อต่อชุมชนฐานล่างมากขึ้น โดยพัฒนากลไกการส่งเสริมที่เป็นชุมนุมสหกรณ์ซ่ึงเป็น

องค์กรนอกภาครัฐ แต่ยังเน้นในเร่ืองของระบบการจัดการที่มีลักษณะเป็นทางการในรูปแบบ

สหกรณ์แต่ปรับให้ง่าย (พรรณทิพย์ เพชรมาก, 2546: 11) ตัวอย่างของสหกรณ์ลักษณะนี้ได้แก่ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนครู จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น

ต้น  

  มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับพื้นฐานแนวคิดการเงินชุมชน ดังท่ี ปัทมาวดี ซูซู กิ และ

คณะ (2551) ระบุว่า “สายรัฐใช้การออมเป็นเง่ือนไขของการเข้ามาเป็นสมาชิก และวัด

ความส าเร็จที่การคืนเงินกู้ สายพระบอกว่าใช้เงินเป็นเคร่ืองมือพัฒนาคน การออมสม่ าเสมอเป็น

สัจจะ ใช้ความดีของตนเองเป็นหลักประกันและเป็นเง่ือนไขในการได้กู้ สอดแทรกคุณธรรมไว้ใน

กระบวนการกลุ่ม ส่วนสายภาคประชาชนมีหลากหลาย ต้ังแต่ใกล้สายวัดไปจนถึงใกล้สายรัฐ แล้วแต่

ว่ากลุ่มมีอุดมการณ์และการท างานด้านความคิดมากน้อยเพียงไร” 

 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาในข้างต้น ยังพบว่ามีผู้ให้บริการทางการเงินนอก

ระบบอื่น ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นายทุนเงินกู้ท้ังในตลาดและนอกระบบ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรการเงินชุมชนก่อต้ังขึ้นมาเพื่อให้บริการแหล่งเงินทุนแก่

สมาชิกขององค์กรนั้นๆ โดยเน้นท่ีชุมชนระดับฐานรากหรือพื้นท่ีชนบท หากแบ่งสาเหตุหรือท่ีมาของ

การท าชุมชนการเงินตามสถาบันพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน (องค์กรมหาชน) จะพบว่ามาจาก 3 
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สาเหตุหลักๆ ด้วยกัน คือ 1) นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเงินชุมชนจากภาครัฐ 2) การริเริ่ม

ของผู้น าชุมชนหรือนักปราชญ์ชุมชน และ 3) การพัฒนาดัดแปลงจากองค์กรการเงินในยุคแรก   

1.5 เป้าหมายของชุมชน 

  เป้าหมายของชุมชนท่ีมีต่อการเงินชุมชน สามารถสรุปได้ 2 ข้อ ดังนี้   

 1) เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของชาวบ้านในชุมชน ในงานวิจัยของ มนตรา 

พงษ์นิล และคณะ (2553: 1) ระบุว่า การท างานขับเคลื่อนการเงินชุมชนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญา

ชาวบ้านในการรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อค้าคนกลางและลดปัญหาหนี้สินของ

ชาวบ้าน ส าหรับในงานวิจัยของ วารณี วิชัยศิริ และคณะ (2561) ระบุว่า ทางทีมวิจัยได้น าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาทบทวนรูปแบบการบริหารจัดการการเงินในชุมชน เพื่อต้องการให้

คนในชุมชนรู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ

รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าซึ่งหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจะน าชุมชนไปสู่การพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดย

การน าบัญชีครัวเรือนมาใช้เพื่อให้คนในชุมชนรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว 

และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  

 2) เป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดย (ภีม ภคเมธาวี และคณะ, 2549) 

ระบุว่า การเงินชุมชนนั้น เป็นไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้สามารถ

ด ารงอยู่อย่างเท่าเทียม รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้รับประโยชน์ และเอื้อประโยชน์

ให้กับสังคมในรัฐและโลกโลกาภิวัตน์ และนอกจากนั้น ยังมีประโยชน์ต่อการขยายโอกาส ลด

รายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน   

 กล่าวโดยสรุป เป้าหมายของการเงินชุมชนในมุมมองของชุมชน สามารถจ าแนกได้ 2 

ประเด็น คือ 1) เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงินของชาวบ้านในชุมชน 2) เป้าหมายเพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้ังนี้ ชุมชนเกือบทุกแห่งล้วนมีความคาดหวังว่าองค์กรการเงินชุมชนจะเป็น

เครื่องมือท่ีจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมทางการเงิน

ท่ีดี และส่งผลท าให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 



12 

 

1.6 กลไกขับเคลื่อน 

  กลไกส าคัญในการขับเคล่ือนการเงินชุมชน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

  1) ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน  พบว่า ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และ

ภาคเอกชน เป็นกลไกส าคัญท่ีน าการขับเคล่ือนการเงินชุมชน ท้ังนี้ กลไกการขับเคล่ือนหลักของ

สถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหลักของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น

ต้น นอกจากนี้ ยังมีแหล่งทุนจากสถาบันการเงินของเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย์ (เกษม กุณาศรี และ

คณะ, 2556) บริษัทเงินทุน (finance company)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และมีบางกรณีท่ีให้ส่วน

ราชการในรูปอนุกรรมการระดับอ าเภอร่วมกับภาคีอื่น ๆ และมีเครือข่ายชุมชนเป็นฝ่ายสนับสนุนกลไก

การด าเนินงาน 

  ในบางกรณีภาครัฐและภาคเอกชนมีการท างานร่วมกัน เช่น  ในประเทศญี่ปุ่น ภาครัฐ

และภาคเอกชนท างานประสานกัน โดยภาครัฐดูแลสวัสดิการขั้นพื้นฐานและใช้รัฐบาลท้องถิ่นในการ

กระจายสวัสดิการขั้นพื้นท่ี ส่วนภาคเอกชนท าหน้าท่ีในการให้สินเช่ือกับผู้ท่ีต้องการทางเลือกอื่น ๆ 

นอกจากนี้ ในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า ภาคการธนาคารให้การเสนอสินเช่ือรายย่อยในเชิงพาณิชย์ 

และภาครัฐให้การภาคการธนาคารออกสินเช่ือรายย่อยมากขึ้น (จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ธนิต เจริญ

สุข, 2551) ซึ่งการด าเนินงานลักษณะดังกล่าวจะท าให้การเงินชุมชนสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ลึก

และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 2) คณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชน คณะกรรมการเป็นกลไกส าคัญของการเงิน

ชุมชน บทบาทหลักของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคือเป็นผู้ด าเนินการการส ารวจและจัดท าข้อมูล

ต่าง ๆ ท้ังเรื่องเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและอื่น ๆ ซึ่งในความเป็นจริง โครงสร้างคณะกรรมการของ

องค์กรการเงินแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปตามบริบท ท้ังนี้ ตามประกาศของกองทุนหมู่บ้านตาม

ระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้การก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง ให้ประกอบไปด้วย คณะกรรมการ และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันเอง

เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการกองทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบ (สุรชัย กังวล , (2552) เช่น ในงานวิจัยของ  

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2554) พบว่า โครงสร้างหลักๆ ของคณะกรรมการมักประกอบ
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ไปด้วย 1) ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายอ านวยการ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก 2) 

ฝ่ายเงินกู้ 3) ฝ่ายเงินออม 4) ฝ่ายตรวจสอบ 5) ฝ่ายส่งเสริม และ 6) ท่ีปรึกษา และคงวาระการการ

ท างานไว้สองปี  ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จ ารูญ นาคนวล และคณะ (2554: 97) ท่ีระบุว่า 

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ 

และกรรมการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้มาจากการท่ีสมาชิกเลือกต้ังท่ีประชุม สมาชิกเลือกต้ัง

และโหวตเสียง บุคคลท่ีมีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้าน โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน นอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว พบว่ามีการน าเสนอ

ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมชายหญิงในการเป็นคณะกรรมการ ดังท่ี ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2544) 

กล่าวถึงเรื่องบทบาทและการกระจายอ านาจให้ผู้แทนชุมชนในรูปคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

โดยตรงเป็นหน่วยด าเนินการโดยตรง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเน้นคนดีมีคุณธรรม โดยค านึงถึงความ

เท่าเทียมของหญิงและชายท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน  

 สรุปว่า กลไกการขับเคล่ือนท่ีส าคัญขององค์กรการเงินชุมชน ได้แก่ 1) ภาครัฐ ภาคี

เครือข่าย และภาคเอกชน และ 2) คณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งการท างานของตัวกลไกหลัก

ท้ังสองส่วนนี้ ส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการท างาน ดังท่ีเห็นได้ว่า ภาครัฐ มีบทบาทส าคัญในการเป็น

แหล่งเงินทุนหลักและเป็นผู้ก าหนดกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน ในขณะท่ีภาคเอกชนก็อยู่ใน

ฐานะแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญ โดยมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ท่ีร่วมให้การสนับสนุนและด าเนินงานโดยมี

คณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชนเป็นผู้ด าเนินการการส ารวจและจัดท าข้อมูลต่าง ๆ 

1.7 กระบวนการด าเนินการ 

 เนื่องจากการเงินชุมชนมีหลายรูปแบบ ท้ังกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ หรือ

เครือข่ายสวัสดิการ ฯลฯ จึงส่งผลท าให้กระบวนการด าเนินการของการเงินชุมชนแต่ละแห่งแตกต่าง

กัน ซึ่งในการจัดการกระบวนการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพนี้ ภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญใน

การก าหนดกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบการเงินชุมชนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีการกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน ดังเช่นท่ี ภีม ภคเมธาวี 

และคณะ (2544) ได้ท าโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน และระบุ

ว่า ระบบจัดการกองทุนของรัฐตามระบบเดิมจะด าเนินการโดยส่งผ่านเป็นช้ัน ๆ เป็นขั้นตอนตาม

ระเบียบราชการ และในกรณีกองทุนชุมชนหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ก็ได้มีด าเนินการผ่านกลไก
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ล าดับช้ันเช่นเดียวกัน คือ ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับภาค ส าหรับในกรณีกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรจะเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรมโดยรวมกองทุนไว้ในระดับ

จังหวัด เป็นต้น  

 เมื่อพิจารณาในขั้นการด าเนินงานจะพบว่า กระบวนการการจัดการของกองทุนหมู่บ้าน

ด าเนินการโดยอาศัยระบบราชการน้อยมาก และมักจะใช้ระบบชุมชนเป็นกลไกการท างาน โดย

คณะกรรมการกองทุนฯ ระดับชาติจะผ่านงบประมาณถึงกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองโดยตรง 

เป็นต้น  

 ส าหรับการศึกษากระบวนการบริหารงาน สุรชัย กังวล (2552) ได้ศึกษาการบริหาร

จัดการท่ีเหมาะสมกับสถาบันการเงินชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ 

  (1) ระบบบริหารจัดการกองทุนและสมาชิกกองทุน ว่า เงินและทรัพย์สินของกองทุน 

ประกอบด้วย 1) เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2) 

เงินหรือทรัพย์สินท่ีมี ผู้บริจาคให้โดยปราศจากภาระผูกพัน 3) เงินกู้ยืม 4) ดอกผลหรือหรือ

ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกองทุน 5) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 6) เงินค่าหุ้น 7) เงินสมทบจากกลุ่ม

หรือองค์กรสมาชิก 8) เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ในขณะท่ี สมาชิกกองทุนประกอบด้วย บุคคลธรรมดาท่ี

อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การประชุมสมาชิกมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และอาจมีการประชุมวิสามัญเมื่อมีเหตุ  

 และ (2) ระบบการบริหารจัดการการกู้ยืมเงิน สมาชิกกองทุนจัดท าค าขอกู้ยื่นต่อ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทุนก าหนด ให้คณะกรรมการกองทุน

เป็นคนพิจารณาอนุมัติ เงินกู้รายหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าหากเห็นควรอนุมัติเกินกว่า 20,000 บาท 

ให้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ก าหนดอัตราดอกเบี้ยค่าตอบแทนเงิน

ฝากหรือเงินกู้หรือเบ้ียปรับเป็นอัตราท่ีแน่นอนตามความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก การท าสัญญา

กู้ยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย 2 คน เป็นผู้แทน

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ส่วนการรับเงินกู้ ผู้ขอกู้ ท่ีได้รับอนุมัติต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับ

ธนาคารและแจ้งหมายเลขให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทราบ โดยธนาคารจะเป็นผู้โอนเงินเข้า

บัญชีของผู้กู้ (สุรชัย กังวล, 2552: 298)   
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  นอกจากนี้ จ ารูญ นาคนวล และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ

องค์กรการเงินชุมชนเพื่อสวัสดิการชุมชนในกรณีศึกษาบ้านรงระ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่ากลุ่มองค์กร

ในชุมชนมีรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ดังนี้  การให้กู้ยืมเงิน การ

ส่งเสริมการออม การพัฒนาอาชีพ และการจัดสวัสดิการชุมชน ผลการศึกษา พบว่า มีการจัดต้ัง

กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระขึ้นเป็นองค์กรกลางท่ีท าหน้าท่ีในการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ 

ให้มีเป้าหมายและเอกภาพร่วมกันในการจัดสวัสดิการชุมชน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายท่ัวท้ัง ชุมชน

บ้านรงระอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยชุมชน

ต่อยอดพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

  สรุปได้ว่า  กระบวนการด าเนินการขององค์กรการเงินชุมชนนั้นแตกต่างไปตามลักษณะ

ของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน อาทิ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสะสมทรัพย์ หรือ เครือข่ายสวัสดิการ และมัก

ด าเนินงานโดยส่งผ่านเป็นล าดับช้ันและเน้นการใช้ระบบชุมชนเป็นหลัก ในขณะท่ีรูปแบบการ

บริหารงานของแต่ละองค์กรการเงินชุมชนจะถูกบริหารจัดการไปตามวัตถุประสงค์และบริบทแวดล้อม

ขององค์กรการเงินชุมชนนั้นๆ เช่นกัน อาทิ ตามวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืมเงิน การส่งเสริมการออม 

การพัฒนาอาชีพ และการจัดสวัสดิการชุมชน ท่ีต้ังอยู่บนฐานทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น 

 

1.8 ผลที่เกิดขึ้น  

  การเงินชุมชน สร้างการเปล่ียนแปลงชัดแจ้งในหลายด้าน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ดังนี้  

   ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลท่ีเกิดขึ้นจากการก่อเกิดของการเงินชุมชนส่งผลกระทบ

ทางตรงในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับประชาชนในระดับฐานราก เนื่องจาก องค์กรการเงินชุมชน

เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและน าเงินทุนนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดพัฒนาอาชีพและ

รายได้ ผลการศึกษาของ เกษม ไม้เรียง และวิทยา เจียรพันธุ์ (2542) พบว่าการให้สินเชื่อเพื่อการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้การลงทุน
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และการประกอบอาชีพของชาวชนบทด าเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี ปัทมาวดี ซูซูกิ 

(2552) ระบุว่า องค์กรการเงินระดับฐานรากจะ มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการสวัสดิการ

ส าหรับแรงงานนอกระบบหรือผู้อยู่นอกภาคทางการ เป็นโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ท าให้

คนจนและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากบทบาทต่อเศรษฐกิจฐานรากแล้ว องค์กร

การเงินชุมชนยังมีบทบาทท่ีส าคัญต่อคุณภาพชีวิตและสังคมฐานรากด้วย ดังท่ี ปัทมาวดี ซูซู กิ และ

คณะ (2552) ระบุว่า ประโยชน์หลักๆ นอกเหนือจากการออมแล้วนั้น องค์กรการเงินชุมชนยังช่วย

เพิ่มความคล่องตัวในการใช้เงินหมุนเวียนให้แก่สมาชิก นอกเหนือจากนี้ ถ้าหากการเงินทุนชุมชนมี

แนวทางการปฏิบัติและบริหารงานที่ดีจะน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ภายใต้การปฏิรูปการเงินฐาน

ราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนฐานรากและมีความม่ันคงทางการ

เงิน มีแหล่งเงินทุนหมู่เวียนชุมชนเข้มแข็ง มีแรงขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนและประโยชน์สุขรวมกันในชุมชน (วารณี วิชัยศิริ และคณะ, 2561: 3)  

  ด้านสังคม พบว่า องค์กรการเงินชุมชนช่วยท าให้เกิดการรวมกลุ่มสมาชิกทั้งกรรมการ

และชาวบ้านในชุมชน ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนมีบทบาทส าคัญท่ีเป็นกลไก

หนึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สมาชิกของกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการน า

เงินไปใช้พัฒนาครัวเรือนสร้างงานสร้างรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาระบบ

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูล มีความเห็นอกเห็นใจ 

และไว้ใจซ่ึงกันและกัน (จ ารูญ นาคนวล และคณะ, 2554: 165)  

 มีข้อสังเกตจาก ปัทมาวดี ซูซูกิ (2552: 77) ดังนี้ “แม้ว่าจะไม่มีสถิติแน่ชัดว่าประเทศ

ไทยมีกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมท้ังหมดเท่าใด มีเงินรวมประมาณเท่าใด แต่อาจคาดการณ์คร่าวๆ ได้ว่า 

การเงินของกลุ่มกึ่งในระบบมีประมาณ 9 แสนล้านบาท และกลุ่มพึ่งตนเองมีประมาณ 3 หมื่นล้าน

บาท และกลุ่มพึ่งตนเองมีประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เกี่ยวข้องกับประชาชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน” 

แสดงให้เห็นว่า การเกิดขึ้นของการเงินชุมชนทุกรูปแบบสามารถสร้างผลกระทบและการเปล่ียนแปลง

ต่อสมาชิกของชุมชนท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นวงกว้าง 
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1.9 ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของการเงินชุมชน 

  การเงินชุมชนส่วนหนึ่งสามารถด ารงต้ังอยู่ยาวนานท่ามกลางความล่มสลายขององค์กร

การเงินหลายๆ แห่ง ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์กรการเงิน

ชุมชน มีดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชนประกอบไปด้วยท้ังส่วนของปัจจัยท่ีมา

จากภายในองค์กรการเงินชุมชนเองและปัจจัยภายนอกท่ีเข้ามากระตุ้นให้เกิดการท างานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียด ดังนี้   

 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน ได้แก่  

 1) การบริหารจัดการองค์กรการเงินที่เข้มแข็ง พบว่า องค์กรการเงินใดท่ีมีการ

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพท้ังในส่วนของระบบการบริหารจัดการ การกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย การ

ด าเนินงานของคณะกรรมการ จะส่งผลต่อการสร้างความส าเร็จและยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว ดังท่ี 

สุรชัย กังวล (2552) ระบุว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการท่ีมีนัยยะต่อการพัฒนาท่ีน าไปสู่

การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนในทางตรงคือปัจจัยด้านกลไกและการบริหารจัดการ 

และส าหรับ ด้านสมาชิก พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลโดยตรงมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านกลไกและการ

บริหารจัดการ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วม  นอกจากนี้ ชาตรี เจริญศิริ และคณะ (2544: 78) ระบุว่า 

เงื่อนไขท่ีท าให้การจัดการกองทุนเป็นไปด้วยดี ประกอบด้วย ความผูกพันและเป็นเครือญาติเป็น

รากฐานท่ีส าคัญ รวมถึงผู้จัดการกองทุนซึ่งส่ังสมประสบการณ์จากการจัดการกองทุนขนาดเล็กมาก่อน 

จนสมาชิกเกิดความน่าเช่ือถือ ผู้จัดการเป็นผู้มีมือสะอาด มีความเห็นอกเห็นใจ สมาชิกจึงมอบความไว้

เนื้อเช่ือใจให้ ความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนมีมากในกองทุนซึ่งเกิดตามธรรมชาติ สมาชิกเห็นกองทุน

เติบโตด้วยเงินท่ีตนและญาติพี่น้องในหมู่บ้านออม 

2) การมีอัตราดอกเบี้ยที่เข้าถึงประชาชน อัตราดอกเบี้ยท้ังเงินกู้และเงินฝากเป็นอีก

หนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเป็นสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนใด ๆ ท้ังนี้ จากการศึกษาของ 

เกษม กุณาศรี และคณะ (2556) พบว่า การด าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีประสิทธิภาพสูง

กว่าสถาบันการเงินอื่นๆ  ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่ ากว่าสถาบัน
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การเงินท่ัวไป และสหกรณ์ประเภทนี้มีแหล่งทุนเอกชนให้การสนับสนุนมากกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ 

นอกจากนี้ การท่ีมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากท่ีสูงจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออม และอัตราเงินกู้ท่ี

สามารถเข้าถึงประชาชนจะท าให้เงินทุนสามารถเข้าถึงกลุ่มของผู้กู้ได้อย่างท่ัวถึง 

ในหนังสือคู่มือองค์กรการเงินชุมชนโดย สฤณี อาชวานันทกุล และปัทมาวดี โพชนุกุล, 

(2557: 32) กล่าวถึงเรื่องหลักการให้ผลตอบแทนสมาชิกว่า ขึ้นอยู่กับ “ประเภท” ของเงินทุนท่ี

สมาชิกส่งให้กับกลุ่มการเงิน สรุปใจความได้ดังนี้  

ส าหรับ “เงินหุ้น” สมาชิกจะได้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ส าหรับ “เงินฝาก” สมาชิก

จะได้ดอกเบ้ียเงินฝากเป็นผลตอบแทน โดยควรก าหนดอัตราผลตอบแทน ตามหลักต่อไปนี้ 1) แข่งขัน

ได้ นั่นคือ ให้ข้อเสนอท่ีดีกว่าทางเลือกอื่นของสมาชิก เช่น ให้ดอกเบ้ียสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 2) 

เป็นอัตราท่ีท าให้กลุ่มการเงินมีก าไรจากส่วนต่างดอกเบ้ีย เมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบ้ียเงินกู้  3) ยิ่งเงิน

ฝากระยะยาวกินเวลานานเท่าไหร่ ยิ่งควรจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงเท่านั้น และ 4) ควรสร้างแรงจูงใจ

เพิ่มเติม เช่น บางกลุ่มประกาศว่า หากสมาชิกมาฝากประจ า 1 แสนบาทขึ้นไป จะสามารถถอน

ดอกเบ้ียได้ทุกส้ินเดือน เป็นต้น 

 ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน ประกอบด้วย 

  1) ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคี และองค์กรการเงินรายย่อยอย่างเป็นระบบ ใน

กรณีการศึกษาองค์กรการเงินต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จของ จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ธนิต 

เจริญสุข (2551: 37) พบว่า ในประเทศเยอรมนี ความส าเร็จของภาคการเงินรายย่อย น่าจะเป็นผล

มาจากการแบ่งหน้าที่ท างานของภาคธุรกิจและภาคสหกรณ์ที่มีมุ่งมองเก่ียวกับเคร่ืองมือทาง

การเงินรายย่อยที่ต่างกัน ท าให้ครอบคลุมทั้งการแก้ปัญหาระดับมหภาคในด้านการจ้างงาน และ

การสร้างสวัสดิการให้กับปัจเจกบุคคล ประเทศโบลิเวียเลือกท่ีจะให้อิสระกับองค์กรที่มีศักยภาพใน

การด าเนินงาน และรัฐบาลท าหน้าที่ควบคุมกฎเกณฑ์แทนการด าเนินการเองเต็มตัว  การเงินราย

ย่อยของโบลิเวียจึงก้าวหน้ามากขึ้น และในกรณีประเทศอินโดนีเซีย คือ ความสามารถในการหา

องค์กรที่สนับสนุนการเงินรายย่อยในเชิงพาณิชย์ได้ผล จนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงการของรัฐ

จ านวนมากเพื่อสนับสนุนภาคการเงินรายย่อยให้เติบโต รวมถึง การด าเนินการพัฒนาองค์กรการเงิน

รายย่อยผ่านสถาบันการเงินท้องถิ่นและองค์กรการเงินชุมชน รวมถึงสหกรณ์ และ NGOs  อื่นๆ 

ก าหนดทิศทางการด าเนินงานร่วมกัน ประเทศบังคลาเทศ พบว่า องค์กรพัฒนาเอกชนในระดับ
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ท้องถ่ินหรือระหว่างประเทศสามารถสนับสนุนโครงการน าร่องได้ดีกว่าภาครัฐ ความส าเร็จที่ส าคัญ

คือการเน้นเฉพาะกลุ่มท าให้เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง และการที่มีกลไกที่

เหมาะสมร่วมด้วย 

 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการเงินชุมชน 

  องค์กรการเงินชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาระบบการบริหารและด าเนินงานท่ีอ่อนแอ 

องค์กรการเงินชุมชนจ านวนหนึ่งต้องแบกภาระต้นทุนไว้จ านวนมากและองค์กรส่วนหนึ่งท่ีต้องปิดตัว

ลงไปเพราะประสบปัญหาต่าง ๆ ผลจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ ยวข้อง พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรการเงินชุมชน ดังนี้ 

 ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการเงินชุมชน คือ  

 1) การบริหารจัดการเงินฝาก/เงินกู้ /หนี้ค้างช าระ พบว่า ปัญหาเร่ืองการบริหารจัด

การเงินฝาก, เงินกู้ และหนี้ค้างช าระ เป็นหนึ่งในปัจจัยภายในท่ีส าคัญของการบริหารจัดการของ

องค์กรการเงินทุกแห่ง  ท้ังนี้ กลุ่มองค์กรการเงินมักมีความกังวลเรื่องการคืนเงินกู้ (ปัทมาวดี โพชนุกูล 

ซูซูกิ และคณะ, 2552) และพบว่าการติดตามหนี้ค้างช าระและการพิจารณาเงินกู้มีขั้นตอนมากมาย

หรือมีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลามากในการอนุมัติ (สุรชัย กังวล, 2552) ซึ่งปัญหาการบริหาร

จัดการด้านการเงินดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารงานเนื่องด้วยเป็นเรื่องต้นทุนการท างานท่ี

เป็นตัวเงินซึ่งส่งยังผลกระทบต่อเนื่องต่อระบบบัญชีขององค์กรอีกหนึ่งทาง  

 2) การสมัครสมาชิกองค์กรการเงินชุมชน พบว่า การสมัครสมาชิกองค์กรการเงิน

ชุมชนหลายแห่งมีความยุ่งยากเร่ืองเอกสารและประชาชนจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ 

เพราะคิดว่าไม่มีความสามารถในการกู้จึงไม่สมัครสมาชิก (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ, 

2552) การขาดโอกาสต้ังแต่เริ่มต้นการสมัครเข้ากลุ่มส่งผลท าให้ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วน

หนึ่งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากองค์กรการเงินชุมชนได้    

 3) ระบบบัญชีขององค์กรการเงินชุมชน พบว่า ข้อจ ากัดเร่ืองการท าบัญชีเป็นจุดอ่อน

ที่ส าคัญซ่ึงพบในแทบทุกกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน เช่น การแยกท าบัญชีหลายระบบที่ไม่เชื่อมต่อ

กัน ท าให้มองไม่เห็นภาระทางการเงินและต้นทุนที่แท้จริงของกลุ่ม (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และ

คณะ, 2552) และพบว่าคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
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หน้าท่ี (สุรชัย กังวล, 2552) ท้ังนี้ ระบบบัญชีท่ีไม่มีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสในการ

ท างานและการความมั่นคงขององค์กรการเงินในระยะยาว  

 4) ระบบภายในขององค์กรการเงินชุมชน พบว่า ปัจจัยเรื่องระบบภายในขององค์กร

การเงินชุมชนเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อความล้มเหลวของการบริหารงานองค์กรการเงิน

ชุมชน ดังเช่น ด้านการให้บริการ พบประเด็นเร่ืองของความไม่สอดคล้องของรูปแบบการผลิตและ

ช่วงเวลาที่ต้องการเงิน (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ, 2552) ท าให้ประชาชนไม่สามารถรับ

เงินไปใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการในรอบวงจรการผลิต เป็นต้น ส าหรับด้านการบริหารจัดการพบว่า

กลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ และการด าเนินงานของคณะกรรมการยังขาด

ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับซ่ึงทางราชการที่รับผิดชอบมิได้มาติดตามให้การสนับสนุนการ

ด าเนินงาน ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ (จ ารูญ นาคนวล และคณะ, 2554: 166) 

นอกจากนี้พบเรื่องความอ่อนไหวในการท างานเนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม ส่งผล

ท าให้ผู้น าชุมชนบางท่านต้องท าหน้าท่ีคณะกรรมการในหลายองค์การ (จ ารูญ นาคนวล และคณะ, 

2554) 

  ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความล้มเหลวของการเงินชุมชน คือ  

 1) ความผูกพันต่อองค์กรการเงินชุมชน  พบว่า สมาชิกองค์กรจ านวนหนึ่งไม่มีความ

ผูกพันต่อองค์กรการเงินนั้น ๆ และเคลื่อนย้ายเงินไปยังแหล่งอื่นเม่ืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากดีกว่า 

โดย สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2554) ระบุว่า ในองค์กรการเงินบางแห่ง สมาชิกไม่มีความ

ผูกพันกับกลุ่มหรือผูกพันกับเพื่อนสมาชิก รวมถึงในบางพื้นท่ีท่ีมีผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี 

มักจะรับรู้ข้อมูลการให้ผลตอบแทนจากเงินฝากขององค์กรการเงินชุมชนต่าง ๆ ในพื้นท่ีและเลือกใช้

บริการฝากเงินสัจจะรายเดือนกับองค์กรการเงินที่ให้ผลตอบแทนต่อเงินฝากสูงกว่าและพร้อมที่จะ

ถอนเงินออกจากกลุ่มทันทีที่ตัวเองเห็นท่าไม่ดี  

 2) นโยบายของภาครัฐ นโยบายและการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในบางส่วนไม่

เอื้อต่อการสร้างความยั่งยืนขององค์กรการเงินชุมชน เช่น ภาครัฐมักจะสนับสนุนการเรียนรู้จากกลุ่ม

ครูและการท าบัญชี แต่ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับข้อจ ากัดอื่นๆ (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ , 

2552) นอกจากนี้  นโยบายของรัฐในการช่วยกอบกู้กลุ่มการเงินชุมชนท่ีอ่อนแอยังไม่ค่อ ยมี

ประสิทธิภาพมากเท่าท่ีควร รวมถึงพบว่านโยบายท่ีมีต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งรับหน้าท่ีหลักในการ
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ขับเคล่ือนและบริหารงานการเงินชุมชนยังไม่ค่อยมีแรงผลักดันให้องค์กรเหล่านั้นด าเนินงานอย่าง

รัดกุมและประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในระยะยาวขององค์กรการเงินชุมชนท่ั ว

ประเทศ 

1.10 นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ส าหรับในประเทศไทย ภาครัฐได้เริ่มก าหนดนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน

ชุมชนขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างในปี พ.ศ. 2544 โดยได้ก าหนด “พระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดต้ังกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544” กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรเงิน

ของกองทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพื่อน าไปให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้าง

งาน เพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่ายของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านหรือ

ชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้านนั้น ส าหรับในส่วนของการบริหารและการ

ด าเนินกิจการ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ” (ส านักนายกรัฐมนตรี , 2544) ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีการออกกฎหมายตรา 

“พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547” ซึ่งในหมวด 1 กองทุนหมู่บ้าน 

มาตรา 5 ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านขึ้นมากองทุนหนึ่ง เรียกช่ือว่า 

“กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านยื่นขอ

จัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด (ส านัก

นายกรัฐมนตรี, 2547)  ในปี พ.ศ. 2548 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุติการด าเนินการของ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)  และให้จัดต้ังกองทุน เรี ยกว่า “กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” หรือช่ือย่อว่า สทบ. โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

(ส านักนายกรัฐมนตรี, 2548)      

 ในระยะเวลาต่อมา มีการก าหนด “ยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” 

ภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น โดยประชาชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต

และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเองด้วยการสร้างแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยมี

เป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านฯ ได้เป็นกลไกการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

ให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากของ
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ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ข้อ 

ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2) ส่งเสริมสนับสนุน

กองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นกลไกในการลดความเหล่ือมล้ าทางสังคมด้วยสวัสดิการชุมชน 3) พัฒนา

กองทุนหมู่บ้านเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาธุรกิจชุมชน (ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.), 2555) และในปี พ.ศ. 2560  ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติได้ ด าเนินการออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลาด

จนเพื่อด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีชุมชนเห็นว่ามีประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  

 อนึ่ง นโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนในปัจจุบันควรได้รับการพัฒนา

และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของยุคสมัยและสอดรับกับ

พฤติกรรมทางการเงินของคนรุ่นใหม่ 
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ส่วนท่ี 2 

ข้อค้นพบงานวิจัย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนมีโจทย์การวิจัยท่ีค่อนข้างหลากหลาย อย่างไรก็ดี 

ในส่วนข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนมีประเด็นท่ีน่าสนใจดังต่อไปนี้    

2.1 ข้อคน้พบที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการเงินชุมชน 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2552) ระบุว่า แนวคิดและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมมาจาก 

2 ฐานคิดส าคัญคือ 1) ฐานคิดทางศาสนาท่ีเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมโดยสร้างการเปล่ียนแปลง

จากภายในของบุคคล มีสถาบันศาสนาเป็นหน่วยจัดการสวัสดิการสังคม และ 2 ) ฐานคิดทางการเมือง

ซึ่งให้ความส าคัญกับการจัดระบบภายนอกให้เหมาสม โดยมีรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาประเทศ กฎหมาย 

และนโยบายของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนผ่านระบบราชการ 

เกษม กุณาศรี และคณะ (2556) กล่าวถึงเรื่องความยากจนในสังคมไทยว่าเกิดจากความ

ไม่เป็นธรรมในสังคม และความยากจนโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2554  สัดส่วน

คนจนลดลง ร้อยละ 7.75 หรือประมาณ 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเส่ียงท่ีมีรายได้สูงกว่าเส้นความ

ยากจนเพียงเล็กน้อย ซึ่งท าให้พบว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาท่ีมีล าดับความส าคัญของประเทศ

ไทย เป็นปัญหาของประชาชนมากกว่า 10 ล้านคน สถาบันการเงินชุมชนในประเทศไทย มีหลาย

ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์

อื่นๆ ส าหรับสถิตการจัดต้ังสถาบันการเงิน พบว่า ในปี พ.ศ.2550 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีจ านวน

เพิ่มข้ึน เนื่องจากความนิยมในสถาบันการเงินประเภทนี้มีจ านวนเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีจ านวนลดลง เป็นผลมาจากความนิยมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ี

เพิ่มข้ึน ประกอบกับ ความยุ่งยากในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเน้นเฉพาะอาชีพท่ีมั่นคงใน

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ ท าให้อาชีพเกษตรกร หรือรับจ้าง ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้ นอกจากนี้ พบว่า 

สถาบันการเงินชุมชนมีบทบาทสูงในการแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้มี

รายได้น้อยกู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ และกลุ่มออมทรัพย์มีบทบาททางสังคม ด้วยการลด

ความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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2.2 ข้อค้นพบท่ีเก่ียวข้องกับความม่ันคงทางการเงินของการเงินชุมชน 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2544) ระบุว่า เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่เกิด

จากการจัดต้ังผลักดันของหน่วยงานสนับสนุน ทั้งที่ด าเนินการอย่างจริงจังและท าตามนโยบาย แต่

เมื่อกองทุนหมู่บ้านได้เปิดตัวให้เห็นแนวทางและวิธีการด าเนินงาน จะเห็นว่า หากไม่มีการปรับเปล่ียน

ให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์ใหม่จะท าให้การด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชน

ก้าวตามหลังโครงสร้างใหม่ท่ีจะท าให้ชุมชนได้มีโอกาสเติบโตตามศักยภาพ 

อรสา หน่อปัน และคณะ (2547) ระบุว่า กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการ

จัดการกองทุน มี  5  ประการ ได้แก่ ความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง เกิดการยอมรับจากกองทุน
หมู่บ้านอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาแก่กองทุนอื่น  ๆ ได้ เกิดความเช่ือมโยงเครือข่าย
กองทุน ทางราชการ สร้างโอกาสให้เป็นแหล่งการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน 

 
2.3 ข้อค้นพบที่เก่ียวข้องกับสมาชิกของการเงินชุมชน 

ทองเพชร แสงสงค์ และคณะ (2549) ระบวุ่า อาชีพเสริมท่ีเหมาะสมกับสมาชิกเครือข่าย

องค์กรการเงินชุมชน ในกรณีพื้นท่ีต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คือ อาชีพเสริมท่ี

เหมาะสมท่ีด าเนินการได้ต่อเนื่องตลอดท้ังปี และอาชีพเสริมท่ีเหมาะสมด าเนินการได้ในช่วงแต่ละ

ฤดูกาล 

 วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ (2552) ระบุว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินท่ีเป็น

อสังหาริมทรัพย์คือบ้านและท่ีดิน และมักเป็นหนี้กองทุนเงินล้าน การออมส่วนใหญ่มักอยู่ในกรมธรรม์

ประกันชีวิตและมักจะเป็นแบบการเก็บออมหลังจากได้รับเงินจากการประกอบอาชีพ กลุ่มการออมใน

ชุมชนมีท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส าคัญ 3 หน่วยงานหลัก คือ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

กรมการพัฒนาชุมชนท่ีมีการต้ังกลุ่มการออม และคณะสงฆ์ท่ีก่อต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ กลุ่มการ

ออมในชุมชนมีเป้าหมายและอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มการออมเพื่อออมทรัพย์ กลุ่ม

การออมประเภทนี้ส่วนใหญ่คือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งมีคณะสงฆ์ให้การส่งเสริมมีเป้าหมายหลักเพื่อ

สร้างนิสัยในการออมทรัพย์เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว สร้างคุณธรรมจากการออมต่อ

ตนเองและสังคม 2) กลุ่มการออมเพื่อการผลิต มีเป้าหมายหลักท่ีการออมเพื่อแบ่งปันทุนในชุมชน 
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เพื่อการผลิตของครอบครัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของครอบครัว และการผลิตของชุมชน 

สวัสดิการชุมชน ลดการพึ่งพาทุนจากภายนอก และ 3) กลุ่มการออมเพื่อชีวิตชุมชน เป็นกลุ่มการออม

เพื่อการผลิตท่ีเติบโตมากขึ้น การสะสมทุนน้อยกว่าสถาบันการเงินในชุมชน เป้าหมายท่ีส าคัญคือการ

พึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิต การลงทุนทุกประเภทเพื่อลดการพึ่งพาภายนอก ต้องการด ารงชีวิตอยู่ได้

ด้วยทรัพยากรของชุมชน ดังนั้นจึงลงทุนในปัจจัยท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพ มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน 

ร่วมกับการจัดสวัสดิการชุมชน  

จ ารูญ นาคนวล และคณะ (2554) ระบุว่า แนวคิดส าคัญในการขับเคล่ือนหมู่บ้านโดย

การรวมกลุ่มของประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการท างานและเน้นให้สมาชิกของชุมชนเข้าสู่การ

สังกัดกลุ่มองค์กรและมีการจัดต้ังองค์กรชุมชนอย่างหลากหลาย 

2.4 ข้อค้นพบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการการเงินชุมชน 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2549) ระบุว่า รูปแบบและวิธีการจัดการกลุ่ม/เครือข่ายองค์กร

การเงินชุมชนในการจัดสวัสดิการและบทบาทในการเสริมสร้างการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน ตลอดจนการ

พัฒนาจิตใจ เศรษฐกิจ สังคมของสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง มีแนวทางส าคัญอยู่ที่การด าเนินกิจกรรม

การเงินที่เปลี่ยนฐานคิดจากการออมเพื่อกู้มาเป็นการออมเพื่อให้ ออมบุญ/ท าบุญ สัจจะลด

รายจ่ายหรือออมเพื่อสวัสดิการโดยตรง โดยการจัดต้ังกองบุญ / สวัสดิการวันละ 1 บาทขึ้นใน

ชุมชน 

สุรชัย กังวล (2552) อธิบายลักษณะการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสถาบันการเงิน

ชุมชนว่าประกอบด้วยลักษณะการบริหารจัดการ 1) ด้านทุนสังคม  เช่น การให้ความรู้ ความเข้าใจ 

กับสมาชิก สร้างให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา และมีจิตส านึกร่วมกัน ฯลฯ 2) ด้านเครือข่าย เช่น การ

สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการบริหารจัดการซึ่ งกัน

และกันทุกภาคส่วนแบบพี่ช่วยน้อง ฯลฯ 3) ด้านภาวะผู้น า เช่น การส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก

ตระหนักถึงวิธีการคัดเลือก สรรหา บุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการท่ีโปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต 

ฯลฯ 4) ด้านการมีส่วนร่วม เช่น การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 5) ด้านคน เช่น ส่งเสริม

ให้สมาชิกเกิดความร่วมมือและปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ฯลฯ ลักษณะ 6) ด้านเงิน 

เช่น จัดต้ังหน่วยงานให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินต่างๆ 7) ด้านวัสดุ 
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อุปกรณ์ เช่น ควรมีอาคาร สถานท่ีปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง ฯลฯ  8) ด้านกลไกและกระบวนการ

บริหารจัดการ  

ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2554) ได้น าเสนอชุดเครื่ องมือประเมินตนเอง

ส าหรับองค์กรการเงินฐานราก โดยก าหนดตัวช้ีวัดสองมิติ (การเงินและสังคม) ส าหรับจัดช้ันองค์กร

การเงินฐานราก, Check – List กระบวนการพื้นฐานท่ีกลุ่มต่าง ๆ ควรมี, กระบวนการปฏิบัติท่ีเป็น

เลิศ (Best Practices) ขององค์กรการเงินฐานราก แต่ละมิติ และชุดค าถามเพื่อการจัดเวทีเรียนรู้ใน

กลุ่ม 

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2554) ระบุว่าตัวแบบของการพัฒนาชุมชน จะถูก

พัฒนาและด าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนประเภทกลุ่มออมทรัพย์เป็นแกนหลัก จะมีการสมทบ

หรือสนับสนุนบ้างจากกองทุนหมู่บ้านและเครือข่ายสวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ภารกิจส าคัญของ

องค์กรนอกจากกิจกรรมรับฝากเงิน และการกู้เงินของสมาชิก ยัง ให้ความส าคัญกับมิติอื่นๆ เช่น มิติ

ทางสังคม วัฒนธรรม การเอื้ออาทร สุขภาพและมิติส่ิงแวดล้อม 

วารณี วิชัยศิริ และคณะ (2561) ปัจจัยเงื่อนไขพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัด

การเงิน พบว่า ด้านเงื่อนไขข้ึนอยู่กับ ข้อก าหนดหรือข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชน ในการจัดต้ังใหม่

กองทุนชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้านปัจจัยพบว่า การรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการ

จัดต้ังกองทุนชุมชนต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการการเงินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   ด้าน

พฤติกรรม พบว่า การแสดงออกของคนในชุมชนทั้งทางบวกและทางลบในระดับครัวเรือนระดับ

ชุมชนที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการการเงินหรือรูปแบบในการบริหารจัดการกองทุนชุมชน 

ส่งผลให้คนชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อต้องการที่จะใช้สิทธิในการ

กู้ยืมเงินและหวังผลประโยชน์จากเงินปันผลเฉลี่ยคืนในแต่ละกองทุน 
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ส่วนท่ี 3 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน มีท้ังส่วนของข้อเสนอแนะต่อการ

ท างานขององค์กรการเงินชุมชน ข้อเสนอแนะต่อระบบบัญชีการเงินชุมชน และข้อเสนอแนะต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

3.1 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของการเงินชุมชน 

- ควรส่งเสริมการออมท่ีเหมาะสมกับอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชน โดยพิจารณาจาก

สัดส่วนการออมจากเงินรายได้ของประชาชน (วรรณรา ช่ืนวัฒนา และคณะ, 2552) 

- เครือข่ายการออมควรมีการพัฒนาและก าหนดเป้าหมายหรือปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้

ควรเริ่มต้นพัฒนาเครือข่ายอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นท่ีระดับต าบล เพื่อให้ระยะทางของการเช่ือมโยง

เครือข่ายไม่ไกลกันมากนัก (วรรณรา ช่ืนวัฒนา และคณะ, 2552) 

- องค์กรการเงินควรมีความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการและความเข้ากับ

บริบทของประเทศให้ได้จึงจะประสบความส าเร็จ (จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ธนิต เจริญสุข, 2551) 

- ในช่วงระยะแรก องค์กรการเงินจ าเป็นต้องเลียนแบบท่ีใดท่ีหนึ่ง แต่ในระยะยาวต้อง

ปรับคิดแก้กฎระเบียบตามความเห็นของสมาชิกให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง (ภีม ภคเมธาวี 

และคณะ, 2544) 

- กองทุนควรจะสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการน าเงินสะสมไปลงทุนกับหลักทรัพย์
หรือตราสารที่มีความเส่ียงต่ า และได้รับผลตอบแทนแน่นอน (มนตรา พงษ์นิลและคณะ, 2553) 

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุน ควรมีการส่งเสริมอาชีพ การสร้างวินัยทางการเงิน 

การรวมกลุ่ม การแสวงหาเครือข่ายการเรียนรู้ การประสานการด าเนินงานกับท้องถิ่นและภาคีการ

พัฒนาและการรายงานประเมินผล (อรสา หน่อปัน และคณะ, 2547) 
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   - ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย คือ ควรมีการประกันภัยคุ้มครองเงินสด คุ้มครองชีวิตและ

ทรัพย์สิน และควรให้ความส าคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมี

นโยบายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นพี่เล้ียงอย่างเป็นทางการท าหน้าท่ีช้ีแนะ ควบคุม ตรวจสอบ

ให้ค าปรึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (สุรชัย กังวล, 2552) 

  
3.2 ข้อเสนอแนะต่อระบบบัญชีของการเงินชุมชน 

- ควรสร้างทัศนคติให้กรรมการกลุ่มเห็นความส าคัญของการมีบัญชีท่ีถูกต้อง (สมบูรณ์ 

เจริญจิระตระกูล และคณะ, 2554) 

- ควรมีการอบรมผู้ใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง และควรสร้างเยาวชนให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการท างานของชุมชน (ดวงพร รังรองรจิตภูมิ และคณะ, 2554) 

- ในส่วนของการบริหารจัดการท่ัวไป คณะกรรมการควรน าข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

มาใช้ ส าหรับการบริหารด้านบัญชีการเงิน ในส่วนของเอกสารทางการเงินและบัญชีควรมีการก าหนด

เลขท่ี และควรก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบงานของเจ้าท่ีบริการลูกค้า นอกจากนี้ควรก าหนดรายละเอียด

หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีบริการลูกค้าอย่างชัดเจน (จ าเรียน ไชยยงค์ และคณะ, 

2556) 

- ส าหรับการบริหารเงินสด ควรมีการก าหนดวงเงินสดย่อยเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายจ านวน

เล็กน้อย และควรก าหนดหน้าท่ีกรรมการผู้ถือกุญแจเซฟใหญ่ให้ชัดจนเพื่อการน าเงินเข้าออก (จ าเรียน 

ไชยยงค์ และคณะ, 2556)  

3.3 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่เก่ียวข้องกับการเงินชุมชน 

- ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ควรปฏิรูปส านักงานองค์กร

ให้มีองค์ความรู้ทางการเงิน การก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเป็นระเบียบ การก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key 

Performance Indicators: KPI)  ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาองค์กรการเงินฐานราก 

(สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ, 2554) 
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ควรเพิ่มบทบาทในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสวัสดิการสังคมของประชาชนคนไทยโดยเสนอให้รัฐเข้ามาเป็นหุ้นส่วนสมทบ (ภีม 

ภคเมธาวี และคณะ, 2552) 

-ธนาคารแห่งประเทศไทย ควรพิจารณาองค์กรการเงินฐานรากเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนพัฒนาไมโครไฟแนนซ์ของประเทศ และควรเข้าร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและสภาวิชาชีพบัญชี 

เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์และนักบัญชีอาชีพจัดคลินิกเคล่ือนท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าแก่

องค์กร (สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ, 2554) 

   -ภาครัฐ ควรมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน

จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล สนับสนุนสถาบันการเงินชุมชน โดยให้งบประมาณสนับสนุนสร้าง

อาคารส านักงานบนพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (สุรชัย กังวล, 2552: 307) 
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ส่วนท่ี 4 

บทสรุป 

 การทบทวนความรู้ เกี่ยวกับการเงินชุมชนครั้งนี้ เป็นการประมวลองค์ความรู้จาก

การศึกษาเอกสารรวมไปถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินชุมชนจ านวน 19 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยโดย

ส่วนใหญ่อยู่ในฐานข้อมูลของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาการศึกษาของ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวอยู่ระหว่างช่วงปี พ.ศ.2542 – 2561  

การเงินชุมชน มีความหมายถึง กลุ่มองค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมโดยมีเครื่องมือด้านการเงิน

เป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยเน้นให้ความส าคัญ

กับประชาชนฐานรากให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ท้ังด้านการออม ด้านสินเช่ือ ด้านสวัสดิการ 

และบริการทางการเงินด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนของโจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชนแบ่ง

ได้ 6 ประเด็น คือ 1) โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวกับระบบการเงินและการด าเนินงานด้านการเงินชุมชนใน

พื้นท่ีต่างจังหวัดหรือในพื้นท่ีชนบทประเทศไทย 2) โจทย์การวิจัยท่ีต้องการวัดประสิทธิภาพของ

การเงินชุมชนว่ามีการด าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่ และมุ่งค้นหาแนวทางและยกระดับ

ความสามารถในการบริหารจัดการการเงินชุมชน 3) โจทย์การวิจัยท่ีมุ่งศึกษากิจกรรมของการเงิน

ชุมชนท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 4) โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็น

การจัดสวัสดิการสังคม 5) โจทย์การวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในการเงินชุมชน และ   

6) โจทย์งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพของสมาชิกการเงินชุมชน   

สภาพปัญหาเดิมของการเงินชุมชนโดยส่วนใหญ่ คือ การด าเนินงานขององค์กรท่ียังไม่มี

ประสิทธิภาพมากนัก เช่น พบปัญหาเรื่องการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อน การเบี้ยวหนี้ การขาดระบบบัญชีท่ี

เหมาะสม รวมไปถึงการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น ส าหรับสาเหตุของการท าการเงินชุมชน

พบว่ามีท่ีมาจาก 3 สาเหตุส าคัญ คือ 1) นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเงินชุมชนจากภาครัฐ      

2) การริเริ่มของผู้น าชุมชนหรือนักปราชญ์ชุมชน และ 3) การพัฒนาดัดแปลงจากองค์กรการเงินในยุค

แรก ในขณะท่ีเป้าหมายของชุมชนต่อการเงินชุมชน คือ มุ่งหวังว่าการเงินชุมชนจะช่วยแก้ปัญหา

หนี้สินของชาวบ้านในชุมชนและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส าหรับกลไกการขับเคล่ือน

การเงินชุมชน ประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม คือ 1) ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน และ             
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2) คณะกรรมการองค์กรการเงินชุมชน ในส่วนของกระบวนการด าเนินงานมักด าเนินงานโดยส่งผ่าน

เป็นล าดับช้ันและเน้นการใช้ระบบชุมชนเป็นหลัก 

การเงินชุมชนสร้างการเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดแจ้ง โดยเฉพาะใน

ด้านเศรษฐกิจพบว่าเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ประชาชนฐานรากหรือผู้ท่ีไม่มีหลักประกันสามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน ได้แก่ 1) การ

บริหารจัดการองค์กรการเงินท่ีเข้มแข็ง และ 2) การมีอัตราดอกเบี้ยท่ีเข้าถึงประชาชน ในส่วนของ

ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการเงินชุมชน ได้แก่ การร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคี และ

องค์กรการเงินรายย่อยอย่างเป็นระบบ ส าหรับปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความล้มเหลวของการเงินชุมชน 

ได้แก่ 1) การบริหารจัดการเงินฝาก/เงินกู้/หนี้ค้างช าระ 2) การสมัครสมาชิกองค์กรการเงินชุมชน      

3) ระบบบัญชีขององค์กรการเงินชุมชน และ 4) ระบบภายในขององค์กรการเงินชุมชน ในส่วนของ

ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อความล้มเหลวของการเงินชุมชน ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรการเงินชุมชน 

และนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน พบว่า มีการ

ก าหนดและปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

และยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง ข้อค้นพบของงานวิจัย ประกอบไปด้วย 1) ข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการเงินชุมชน     

2) ข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของการเงินชุมชน 3) ข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับ

สมาชิกของการเงินชุมชน และ 4) ข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินชุมชน 

 ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของการเงินชุมชน พบว่า ควรส่งเสริมการออมท่ี

เหมาะสมกับอาชีพและวิถีชีวิตของประชาชน เครือข่ายการออมควรมีการพัฒนาและก าหนดเป้าหมาย

ปัญหาร่วมกัน เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอแนะต่อระบบบัญชีของการเงินชุมชน พบว่า ควรสร้างทัศนคติ

ให้กรรมการกลุ่มเห็นความส าคัญของการมีระบบบัญชีท่ีถูกต้อง  ควรอบรมการใช้โปรแกรมบัญชี 

รวมถึงการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น ในส่วนของข้อเสนอแนะต่อองค์กรท่ี

เกี่ยวข้องกับการเงินชุมชน อาทิ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งเมืองควรมีการปฏิรูป

ส านักงานองค์กรให้มีองค์ความรู้ทางการเงิน และในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชนควร

เพิ่มบทบาทในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 
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ภาคผนวก 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เกษม ไม้เรียง และวิทยา เจียรพันธุ์ (2542) ท าการศึกษาระบบการเงินในชนบทของ

ประเทศไทย:กรณีศึกษาการให้บริการด้านการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1)  ศึกษา

โครงสร้างการให้บริการทางการเงินในรูปของสินเช่ือชนบท 2) เพื่อศึกษาลักษณะของการให้บริการ

ทางการเงิน (suppliers) ของผู้ให้บริการทางการเงินในระบบและผู้ให้บริการทางการเงินนอกระบบ   

3) เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงินในชนบท และ 4) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการพัฒนาการให้บริการทางการเงินในอนาคต โดยเ ลือกท าการวิจัยในพื้นท่ีภาคละ 1 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า ผู้ให้บริการทางการเงินในชนบทประกอบด้วยผู้ให้บริการทางการเงินในระบบ

และนอกระบบท้องท่ีการด าเนินงานของผู้ให้บริการทางการเงินในชนบท ส่วนใหญ่ชัดเจนและแน่นอน  

โครงสร้างการด าเนินงาน พบว่าแหล่งทุนส่วนใหญ่มาจากเงินฝาก เงื่อนไขการกู้ยืม ส่วนใหญ่เกษตรกร

ต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าหรือสมาชิก วัตถุประสงค์การให้เงินกู้ของผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรหรือสมาชิก และพบว่าชาวชนบทยังขาดการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง

อ านาจต่อรองกับกลุ่มผลประโยชน์  

ชาตรี เจริญศิริ และคณะ (2544) ท าการศึกษาการจัดการกองทุนชุมชนในต าบลเมือง

จัง กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ

กองทุนชุมชนในต าบลเมืองจัง และเพื่อมองหาปัจจัยเงื่อนไขท่ีท าให้การจัดการกองทุนเป็นไปได้ด้วยดี 

ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่ากองทุนในต าบลเมืองจังมาจากการรวมตัวของชาวบ้านตาม

ธรรมชาติและการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนออมทรัพย์เป็นกองทุนท่ีเติบโตเร็ว 

เง่ือนไขที่ท าให้การจัดการกองทุนเป็นไปด้วยดี ได้แก่ ความผูกพันและความเป็นเครือญาติเป็น

รากฐานที่ส าคัญ รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกคือการจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้แก่

สมาชิก 

 ภีม ภคเมธาวี และคณะ  (2544) ท าการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการและ
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ความสัมพันธ์ขององค์กรการเงินชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน

การสนับสนุนองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 3) เพื่อทราบแนวคิดและกระบวนการจัดการ

เงินกองทุนหมู่บ้านรวมท้ังมีส่วนร่วมในการเสนอวิธีด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน 20 กรณีใน

ภาคใต้ 4) เพื่อทราบแนวคิดและกระบวนการจัดการเงินทุนกองทุนหมู่บ้านรวมท้ังมีส่วนร่วมในการ

เสนอวิธีด าเนินงานจากเวทีผู้มีประสบการณ์เรื่ององค์กรการเงินชุมชนในภาคใต้ และ 5) เพื่อพัฒนา

กรอบ/แนวทางการด าเนินงานเงินกองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากการจัดต้ังผลักดันของ

หน่วยงานสนับสนุน ทั้งที่ด าเนินการอย่างจริงจังและท าตามนโยบาย แต่เม่ือกองทุนหมู่บ้านได้

เปิดตัวให้เห็นแนวทางและวิธีการด าเนินงาน จะเห็นว่า หากไม่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

กระบวนทัศน์ใหม่ในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่สร้างทางลัดต่อตรงถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 

จะท าให้การด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชนก้าวตามหลังโครงสร้างใหม่ที่

จะท าให้ชุมชนได้มีโอกาสเติบโตเต็มที่ตามศักยภาพ 

อรสา หน่อปัน และคณะ (2547) ศึกษาโครงการการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านแม่ก๊ะ หมู่ 8 และกองทุนหมู่บ้านแม่ข้อน 

หมู่ 4 อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ 1) ศึกษาลักษณะกองทุน

หมู่บ้านท่ีมีความเข้มแข็งด้านการบริการจัดการกองทุน 2)  เพื่อศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของ

ความเข้มแข็งด้านการจัดการการเงินของกองทุน 3) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน

การจัดการกองทุน และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางขยายผลการบริหารจัดการกองทุนเข้มแข็งไปยังกองทุน

ชุมชนอื่นๆ ผลการศึกษา พบว่าในส่วนของกองทุนท่ีมีความเข้มแข็ง จะต้องมีลักษณะท่ีส าคัญเช่น การ

ยึดหลักการจัดการ การมีส่วนร่วมของสมาชิก การใช้เวทีประชาคม เป็นต้น ในส่วนของลักษณะความ

เข้มแข็งด้านการจัดการการเงินของกองทุน ได้แก่ การมีเอกสารการบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น

ปัจจุบัน การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านบัญชี เป็นต้น   

ทองเพชร แสงสงค์ และคณะ (2549) ท าการศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพท่ี

เหมาะสมและก่อให้เกิดรายได้ของสมาชิกเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณ

ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อศึกษาอาชีพเสริมท่ีสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

เครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการส่งเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมและสร้าง
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รายได้ให้กับสมาชิกเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน ต าบลหินทอง ผลการศึกษาพบว่า อาชีพเสริมท่ี

เหมาะสมมี 2 ประเภท คือ อาชีพเสริมท่ีเหมาะสมสามารถด าเนินการได้ต่อเนื่องตลอดปี และอาชีพ

เสริมท่ีเหมาะสมด าเนินการได้ในช่วงแต่ละฤดู โดยมีแนวทางและวิธีการส่งเสริมโดยใช้ การต้ังกลุ่ม

อาชีพเสริมแต่ละประเภท บริหารจัดการโดยสมาชิก ส าหรับการกู้ยืมเงินต้องท าผ่านกลุ่มและเสนอต่อ

เครือข่ายสถาบันการเงินชุมชนเพื่ออนุมัติ 

ภีม ภคเมธาวี และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษาโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาองค์กรการเงินชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ ประสานและสนับสนุนให้เกิดการ

สร้าง สังเคราะห์ เช่ือมโยง ถ่ายทอดและขับเคล่ือนองค์กรการเงินชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในชุมชน 

และภาคีท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ท าให้การด าเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลเช่ือมโยงไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยใช้

การด าเนินการผ่านงานวิจัย และการเช่ือมโยงเครือข่าย  

  จอมขวัญ โยธาสมุทร และ ธนิต เจริญสุข  (2551)  ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษา

องค์กรการเงินในต่างประเทศ: โครงสร้าง องค์กร และระบบสนับสนุน. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา 

ระบบสวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาองค์กร

การเงินในต่างประเทศท่ีมีระบบการจัดสวัสดิการ เพื่อศึกษาบริบทขององค์กรการเงินในต่างประเทศ  

และเพื่อศึกษาผลการด าเนินงานขององค์กรการเงินท่ีมีระบบการจัดสวัสดิการ  เป็นการศึกษาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม  ประเทศท่ีศึกษาได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย โบลิเวีย และบังคลาเทศ 

  ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2552) ท าโครงการศึกษาแนวทางการจัดท า

เครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินชุมชนฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดก าร

เศรษฐกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อส ารวจและศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลและดัชนีช้ี

วัดเชิงปริมาณ เพื่อส ารวจและศึกษาโครงสร้างฐานข้อมูลและดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณและคุณภาพท่ี

หน่วยงานสนับสนุนและสถาบันการเงินใช้ในการประเมินกลุ่มองค์กรการเงินฐานราก เพื่อส ารวจและ

ศึกษาเครื่องมือท่ีองค์กรการเงินชุมชนท้ังในประเทศและต่างประเทศใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ใน

การท างานของตนเองภายใต้เป้าหมายท่ีหลากหลาย เพื่อประเมินความสนใจของสมาชิกและกลุ่ม

องค์กรการเงิน ในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดท าเครื่องมือประเมินตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อหาแนว

ทางการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยส่วนกลาง ผู้ประสานงานในพื้นท่ี และชุมชน ในการพัฒนา
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เครื่องมือประเมินตนเองส าหรับกลุ่ม และเพื่อส ารวจสภาพการด ารงอยู่ขององค์กรการเงินหลากหลาย

รูปแบบในพื้นท่ีตัวอย่าง และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้มิใช่สมาชิก และกลุ่มองค์กรการเงินต่าง ๆ

ในพื้นท่ีท้ังในมิติ การเงินและการพัฒนาซึ่งในการด าเนินโครงการจริง นักวิจัยได้สร้างตัวช้ีวัดและ

ทดลองเสนอแนวทางจัดระดับช้ันองค์กรการเงินชุมชนท่ีเป็น double bottom line matrix โดย

อาศัยตัวชี้วัดในมิติการเงินผนวกกับมิติทางสังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ในพื้นท่ีจังหวัด

ชัยนาท และ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่

ส าคัญในมิติทางการเงิน ได้แก่ความสามารถในการคืนเงินกู้ ความเพียงพอของเงินกู้ ประสิทธิภาพ

การใช้เงิน การสืบทอดกรรมการ ส่วนตัวชี้วัดที่ส าคัญในมิติทางสังคมและคุณภาพชีวิต คือ การมี

ส่วนร่วมของสมาชิก ความพอเพียงของเงินสวัสดิการ การเข้าถึงคนจน ผลต่ออาชีพ การลดภาระ

เงินกู้นอกระบบ และความเท่าเทียม  

   ภีม ภคเมธาวี และคณะ  (2552)  ท าการศึกษาในโครงการวิจัยน าร่องขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเชิงพื้นท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) 

เพื่อสนับสนุนการท างานของคณะท างานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สังคม คณะอนุกรรมการบริหาร 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม 2) ศึกษา

รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการโดยขบวนองค์กรชุมชนในเชิงประเด็นและเชิงพื้นท่ีในระดับต าบล/

เทศบาล และจังหวัด รวมท้ังรูปแบบและวิธีการสนับสนุนและจัดสวัสดิการสังคม/ชุมชนของภาครัฐ

และภาคประชาสังคมในระดับจังหวัด และ 3) ศึกษาแนวทางในการขยาย/เช่ือมโยง/บูรณาการกองทุน

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับกองทุนอื่นๆในจังหวัดเพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการสังคม/ชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

วรรณรา ชื่นวัฒนาและคณะ (2552) ท าการศึกษารูปแบบการออมและแนวทาง

ส่งเสริมการออมส าหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด (ยโสธร 

อุบลราชธานี นครราชสีมาและชัยภูมิ) โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ1)  เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม และพฤติกรรมการออมของกลุ่มประชากรในพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพ

ทรัพย์สิน ภาวะหนี้สิน ปริมาณการออม รูปแบบการออมวัตถุประสงค์การออม เหตุผลการออม 

ผลประโยชน์การออม ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม ปัญหาและอุปสรรคการออม ฯลฯ 2) เพื่อศึกษาถึง

หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน รวมถึงเครือข่ายกลุ่มการออมในพื้นท่ีโครงการท่ีมีบทบาทต่อ
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การออม 3)  เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการออม

ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการ และ 4) เพื่อวิเคราะห์หาต้นแบบการออมท่ีดีท่ีสุด (Best practice) ใน

พื้นท่ีโครงการ ผลการศึกษาจากแบบสอบถามช้ีให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีทรัพย์สินคือบ้านและ

ที่ดิน และมักเป็นหนี้กองทุนเงินล้าน การออมส่วนใหญ่อยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเป็นการเก็บ

ออมหลังจากได้รับเงินจากการประกอบอาชีพ กลุ่มการออมในชุมชนมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน กลุ่มการออมในชุมชนมีเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการออม

เพื่อออมทรัพย์ กลุ่มการออมเพื่อการผลิต และกลุ่มการออมเพื่อชีวิตชุมชน 

สุรชัย กังวล (2552) ท าการศึกษาการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมกับสถาบันการเงิน

ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาพัฒนาการของสถาบันการเงินชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

ศึกษาการด ารงอยู่ในปัจจุบันของสถาบันการเงินชุมชน และเพื่อน าเสนอลักษณะในการบริหารจัดการ

ท่ีเหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การก่อตัวของสถาบัน

การเงินชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับอิทธิพลทางความคิดและแรงกระตุ้นจากนโยบายของ

รัฐบาลในปี พ.ศ. 2544 ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. 2547  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่

เติบโตอย่างรวดเร็ว ในส่วนของการด าเนินงานพบว่า โครงสร้างประกอบด้วย คณะกรรมการ ประธาน

กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการกองทุน สมาชิกกองทุนประกอบด้วยบุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู่ใน

หมู่บ้าน อัตราดอกเบ้ียหรือค่าตอบแทนเงินฝากมีอัตราแน่นอนตามความเห็นชอบจากสมาชิก 

มนตรา พงษ์นิลและคณะ (2553) ท าการศึกษาโครงการพัฒนาความมั่นคงกองทุน

สวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาความมั่นคงทางการเงิน และความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาด

ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ต าบล จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการ

พัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ต าบล จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า ด้านการ

สร้างและรักษาสมาชิก พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากกองทุนในด้านเกิด เจ็บและตาย และ

กองทุนควรสร้างชื่อหรือตราชื่อให้ชัดเจน นอกจากนี้การศึกษาด้านความม่ันคงทางการเงิน พบว่า 

กองทุนควรท าเงินไปลงทุนกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีความเสี่ยงต่ าเพื่อให้รับผลตอบแทนที่

แน่นอนและเพื่อความม่ันคงทางการเงินมากข้ึน 
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จ ารูญ นาคนวล และคณะ (2554) ท าโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการองค์กร

ทางการเงินชุมชนเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนบ้านรงระ ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิตของชุมชนบ้านรงระจากอดีต

จนถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนบ้านรงระแต่ละกลุ่มในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการของ

ชุมชน เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาข้อจ ากัดและแนวทางวิธีการในการจัดการปัญหา และเพื่อหา

รูปแบบท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการองค์กรทางการเงินชุมชน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า หมู่บ้านรง

ระมีกลุ่มองค์กรทางการเงินชุมชนจ านวน 10 กลุ่ม ท่ีมาจากท้ังการสนับสนุนชององค์กรภายนอกหรือ

ตามนโยบายของภาครัฐ การจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกู ลกันมาต้ังแต่อดีต 

รวมกับระบบสวัสดิการในปัจจุบันท่ีเป็นแบบทันสมัย กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านรงระเป็นองค์กร

กลางที่ท าหน้าที่ในการจัดสวัสดิการชุมชนให้มีเป้าหมายและเอกภาพร่วมกันในการจัดสวัสดิการ

ชุมชนทั้งด้านความม่ันคงทางอาหารและด้านอื่นๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และคณะ (2554) ท าโครงการศึกษาและจัดท าเครื่องมือ

ประเมินตนเองขององค์กรการเงินฐานรากเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการเงินและ

สวัสดิการชุมชน ระยะท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือประเมิน

ตนเองของกลุ่มองค์กรการเงินฐานรากให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพื่อเสนอแนวทางการบริหาร

จัดการข้อมูลและหาแนวทางประเมินคุณค่าขององค์กรการเงินฐานรากในฐานะท่ีเป็นกลไกการพัฒนา

ทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกับวิถีการผลิต การบริโภค กิจกรรมและความสัมพันธ์ในชุมชน โดยก าหนดพื้นท่ี 

3 จังหวัดท่ีมีองค์กรการเงินเข้มแข็งเป็นท่ีรู้จัก คือ นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ และ กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างเคร่ืองมือนั้นมีความส าคัญรวมไปถึงการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการซ่ึงเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของหน่วยงาน เคร่ืองมือประเมินตน เองที่เป็น

ผลผลิตโครงการประกอบด้วย ตัวชี้วัดสองมิติ, Check-List  กระบวนการพื้นฐานที่กลุ่มต่างๆ ควร

มี, คู่มือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices), คู่มือการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน และชุด

ค าถามเพื่อการจัดเวทีเรียนรู้ในกลุ่ม  

  สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล และคณะ (2554) ท าการศึกษาโครงการวิจัย องค์กรการเงิน

กับการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม พื้นท่ีศึกษาคือจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 4 ข้อ 
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คือ เพื่อส ารวจกิจกรรมการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา เพื่อ

ศึกษาถึงสถานะ และบทบาทขององค์กรการเงินชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

แบบองค์รวมในพื้นท่ีศึกษา เพื่อศึกษาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนและพัฒนา

องค์กรการเงินชุมชนในพื้นท่ีศึกษา และเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและข้อเสนอแนะ แนวทางในการ

พัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมในพื้นท่ี ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า

ส่วนใหญ่ตัวแบบของการพัฒนาชุมชน จะถูกพัฒนาและด าเนินการโดยองค์กรการเงินชุมชนประเภท

กลุ่มออมทรัพย์เป็นแกนหลักจะมีการสมทบหรือสนับสนุนบ้างจากกองทุนหมู่บ้านและเครือข่าย

สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้ ภารกิจส าคัญขององค์กรนอกจากกิจกรรมรับฝากเงิน และการกู้เงินของ

สมาชิก ยังให้ความส าคัญกับมิติอื่นๆ เช่น มิติทางสังคม วัฒนธรรม การเอื้ออาทร สุขภาพและมิติ

ส่ิงแวดล้อม  

  ดวงพร รังรองรจิตภูมิ และคณะ (2554) ท าการศึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนส าหรับเครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาท เพื่อสวัสดิการชุมชน สร้าง

ทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลของ

เครือข่ายออมบุญวันละหนึ่งบาท เพื่อสวัสดิการชุมชนสร้างทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน จังหวัดล าปาง 

เพื่อน าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศในภาพรวมของชุมชนและเครือข่าย 

เพื่อน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการท างานเป็นการเพิ่มศักยภาพในการท างานของ

คณะกรรมการ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องสวัสดิการชุมชนของสมาชิก และบุคคลท่ีสนใจ

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษา ท าให้ได้ทราบรูปแบบการด าเนินงานของชุมชน 

โครงสร้างการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน โครงสร้างคณะกรรมการ หลักเกณฑ์และระเบียบ การ

ออกแบบกิจกรรม  Web Structure, Webpage layout, Context diagram, Dataflow diagram 

level 0, Dataflow diagram level 1, E-R model, Table, Report layout นอกจากนี้การพัฒนา

โปรแกรม  web application  ส่วนของการบริหารการท างานและการจัดการข้อมูล การทดสอบ

ระบบ การจัดท าเอกสารคู่มือ และระบบฐานข้อมูล www.aombun1baht.com 

   เกษม กุณาศรี และคณะ  (2556) ท าการศึกษาสถานการณ์ความยากจนของประเทศ

ไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อทราบความเป็นมา ความส าคัญของสถาบันการเงินชุมชนในประเทศ

ไทย และเพื่อทราบบทบาทของสถาบันการเงินชุมชนท่ีมีต่อการลดปัญหาความยากจน  ผลการศึกษา 

http://www.aombun1baht/
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สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย พบว่า ความยากจนในสังคมไทยเกิดจากความไม่เป็นธรรมใน

สังคม และความยากจนโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลงในปี พ.ศ. 2554  สัดส่วนคนจนลดลง 

ร้อยละ 7.75 หรือประมาณ 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเส่ียงท่ีมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนเพียง

เล็กน้อย ซึ่งท าให้พบว่าความยากจนยังคงเป็นปัญหาท่ีมีล าดับความส าคัญของประเทศไทย เป็นปัญหา

ของประชาชนมากกว่า 10 ล้านคน สถาบันการเงินชุมชนในประเทศไทย มีหลายประเภท ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์อื่นๆ ส าหรับ

สถิตการจัดต้ังสถาบันการเงิน พบว่า ในปี พ.ศ.2550 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีจ านวนเพิ่มข้ึน  ในขณะท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย์และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีจ านวนลดลง และสถาบันการเงินมีบทบาทสูงใน

การแก้ไขปัญหาความยากจน เพราะเป็นแหล่งเงินทุนให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ 

จ าเรียน ไชยยงค์ และคณะ (2556) ท าการศึกษาใน โครงการ ระบบการบริหารจัดการ

ท่ีเหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวงหมู่ 6 

ต าบล โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม

ส าหรับสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ้านหลวงหมู่ 6 ต าบล โหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผล

การศึกษาช้ีให้เห็นว่า ชุมชนบ้านหลวงค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมือง ท าให้สถาบันการเงินชุมชนบ้าน

หลวงสามารถตอบต่อความต้องการในการให้บริการ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ส าหรับการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พบว่ามีการเติบโตดี  จากก่อต้ังปี 2549 มียอดเงินฝาก 30 ล้านบาท 

ส าหรับการพัฒนาระบบการจัดการ การเงินและบัญชี พบว่า สถาบันใช้หลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง มีการจัดบันทึกโดยใช้เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

และโปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า เกี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรูป สถาบันการเงินต้องการพัฒนาแต่ยังขาด

การวางแผนงานท่ีชัดเจน ในด้านการให้บริการ พบว่า ใช้ระบบปฏิบัติการ windows8 และมีระบบ 

Remote  ด้านความรู้ด้านบัญชีของพนักงานสถาบันการเงิน พบว่าพนักงานใช้โปรแกรม MBS & MGI 

ท าให้เมื่อต้องการปรับปรุงบัญชีจึงไม่สามารถท าได้เพราะไม่มีความรู้ ด้านบัญชีท่ีเพียงพอ ด้าน

โปรแกรม พบว่า การใช้ โปรแกรม MBS & MGI รายงานมีความคลาดเคล่ือนมียอดไม่ตรง 

    วารณี วิชัยศิริ และคณะ (2561) ท าการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเงิน

ชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอภูกาม
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ยาว จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเพื่อศึกษาเงื่อนไขปัจจัยพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการเงินต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการเงินชุมชนโดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสันป่าส้านหมู่ 12 ต าบลห้วยแก้วอ าเภอภูกามยาว จังหวัด

พะเยา และเพื่อบูรณาการแนวทางการวิจัยของชุมชนไปใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี,  ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการการเงินต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  การรวมกลุ่มต้ังแต่อดีต เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 

สมาชิกในชุมชน ภายใต้แนวทางของการบริหารจัดการการเงินในแต่ละกองทุนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

โดยเอื้อประโยชน์ให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนเพื่อการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ การออม 

หรือการประกอบอาชีพเสริม  
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