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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการ
ชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในอนาคต
โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและตัวบุคคล โดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้
ข้ อ มู ล หลั ก 2 กลุ่ ม คื อ คณะกรรมการ 10 คน และสมาชิ ก กระจายทุ ก กลุ่ ม ภู มิ ห ลั ง
33 คน รวม 43 คน น าข้ อมู ลที่ ได้ มาวิ เคราะห์ เชิ งเนื้ อหาและน าเสนอเป็ นพรรณนาความ
ผลการศึกษาพบว่า มีการจัดสวัสดิการชุมชนทั้งเน้นตัวเงินและไม่ได้เน้นตัวเงิน โดยสวัสดิการที่
เน้นตัวเงินจัดตั้งเป็น 9 กองทุนสวัสดิการย่อย ได้แก่ กองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา กองทุน
สวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก
กองทุนสวัสดิการอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยง กองทุน
สวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน และกองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง ส่วนที่ไม่ได้เน้นตัวเงิน คือ จัดให้
มีทรัพย์สินของกลุ่ม เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ชุดเครื่องครัว เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกสามารถเช่าหรือ
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ยืมไปใช้ในงานครัวเรือน จุดเด่นของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการย่อย คือ มีการจัดสวัสดิการ
แบบพหุ ลั ก ษณ์ที่ หลากหลาย และสมาชิ ก มีส่ว นร่วมในการเข้ ามารับผิ ดชอบและฝึกการ
บริหารจัดการกลุ่มในฐานะอนุกรรมการ ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า ขาดการขยายตัวทาให้
เป็นเพียงกลุ่มเล็ก ๆ อันเนื่องมาจากกรรมการมีประสบการณ์ขัดแย้งทางการเมืองในชุมชน
จนขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ไม่ ก ล้ า ขยายกลุ่ ม ให้ เ ติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ส าหรั บ แนวทาง
การพัฒนาในอนาคต นอกจากจะสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก แล้ว ควรยกระดับ
กลุ่มไปสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนต่อไป
คาสาคัญ: รูปแบบ การจัดสวัสดิการชุมชน สถาบันการเงินชุมชน
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Abstract
The objective of this research is to study the management of community
welfares, problems and obstacles, and future directions of Ban Khao Dee
Community Financial Institution. The data were collected from relevant
documents and persons by the method of interview and group discussion.
There were two informants groups: 10 committee members and 33 general
members from various backgrounds. The data were analysed by content
analysis and presented in a descriptive form. The results showed that the
community welfares were provided in the forms of financial support and facility
support. The financial welfares were divided into the 9 sub-walfares funds:
the child and education, the disabled and underprivileged, the elderly,
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the member health, the career, the community, the risk assurance, the property
maintenance, and the asset security. In addition, the facility support was
provided through the group’s properties, such as tents, tables, chairs,
kitchenware etc. for the member to rent or borrow. The outstanding points of
the establishment of these sub-welfare funds were the diversity of welfare
management, and the members’ active participation in sharing in the
responsibility and practicing group management as a sub-committee members.
The problems and obstacles included the limitation in the growth of this small
group due to the political conflicts in the community. This caused lack of
enthusiasm in the expansion of the group inside. The directions for future
development included meeting the member needs and raising the level of the
group into community enterprises in order to develop the group’s own
community products.
Keywords: model, community welfares, community financial institution

72

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

บทนา
คาว่า “สวัสดิการ” ในสังคมไทยเป็นเรื่องของการให้เพื่อการสงเคราะห์หรือการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าของบุคคลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินหรือสิ่งของ ทั้งที่ให้เปล่า
หรือกู้ยืมของกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ “สวัสดิการ” ยังถูกมองว่า
เป็นเรื่องของสิทธิอันพึงมีพึงได้ ที่หากได้เป็นสมาชิกหรืออยู่ในเกณฑ์ที่มกี ารกาหนดแล้ว ก็เป็น
สิทธิที่คนๆ นั้นพึงได้จากองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ (Pochanukul, 2009) ในขณะที่องค์การ
สหประชาชาติได้ให้ความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ว่า หมายถึงระบบของการบริการ
สังคมและสถาบันที่จัดขึ้นอย่างมีระเบียบ เพื่อช่วยให้บุคคลแต่ละคนและกลุ่มมีมาตรฐานของ
ชีวิตและสุขภาพในระดับดีที่พึงพอใจ ตลอดจนมีสัมพันธภาพทางสังคม ที่จะเปิดโอกาสให้แต่
ละคนและกลุ่มมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและกลุ่มได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง
มีโอกาสเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของตนเองและกลุ่ม ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ครอบครัวและชุมชนด้วย (Boonyarattanasoontorn, 2012) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 (มาตรา 3) ที่ให้คาจากัดความของ “สวัสดิการ
สังคม” ว่าหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม
และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางาน
และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ นอกจากนี้ใน มาตรา 5 ยังได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมว่าให้
คานึงถึงในเรื่องต่อไปนี้ คือ (1) สาขาต่างๆ ที่จะดาเนินการตามความจาเป็นและเหมาะสม
เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบ
อาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น และ (2) ลักษณะหรือรูปแบบและ
วิธีการในการดาเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน
การแก้ ไ ข และการบ าบั ด ฟื้ น ฟู เป็ น ต้ น จึ งสามารถกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า สวั ส ดิ ก ารสังคม
ห ม า ย ถึ ง ร ะ บ บ ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ท า ง สั ง ค ม ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด จ น ถึ ง ต า ย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคง
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ทางสังคม โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
แนวโน้มการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย มีความหลากหลายมากขึ้นตามสภาพ
ความซับซ้อนของสังคมไทย ส่งผลให้ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคตมีลักษณะเป็น
แบบสวัสดิการพหุลักษณ์ (welfare pluralism) มากขึ้น อันเป็นรูปแบบของการให้บริการที่มี
ความหลากหลายตามวิถีแห่งวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อถือตามหลักศาสนา ค่านิยมของ
คนเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ธุรกิจ เอกชน และรัฐ เข้าร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประเด็นปัญหาพื้นที่และกลุ่มมากขึ้น การจัด
สวัสดิการพหุลักษณ์จึงเป็นรูปแบบสวัสดิการทางเลือก ที่เชื่อว่าการจัดสวัสดิการสังคมมิใช่
เป็นอานาจหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ดังนั้นการจัดสวัสดิการสังคมกระแสหลักที่
รัฐเป็นเจ้าภาพ จะถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงผู้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลไก และสร้าง
มาตรการใหม่เพื่อรองรับกับปัญหาสังคมในอนาคต เช่น สวัสดิการชุมชนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่
สวั ส ดิ ก ารชาวบ้ า น สวั ส ดิ ก ารออมทรั พ ย์ ข องชุ ม ชน สวั ส ดิ ก ารฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ
สวัสดิการพื้นถิ่นที่เน้นการให้ความช่วยเหลือผ่านความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานวัฒนธรรม
แบบเกื้อกูล ฐานความเชื่อทางศาสนา อาทิ การทาบุญสลากภัต ทานทอดในพื้นที่ภาคเหนือ
การใช้ซะกาตในพื้นที่ถิ่นของชุมชนมุสลิม การเลี้ยงผีในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง เป็นต้น
(Kamhom, 2004) ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เริ่มจากการ
พึ่ ง ตนเองก่ อ น เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ที่ ม ากกว่ า เงิ น หรื อ วั ต ถุ แต่ เ น้ น ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
การมีน้าใจ การไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการสร้างการออม
เพื่อการพัฒนาให้เป็นกองบุญมากกว่ากองทุน ทุกคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ “ให้อย่างมี
คุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี ” การช่วยเหลือที่เผื่อแผ่ถึงผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสในชุมชน
สวัสดิการชุมชนจึงต่างจากระบบประกันเชิงพาณิ ชย์ ที่ให้ความสาคัญกับระบบสมาชิกและ
การได้รับประโยชน์จากเบี้ยประกันเป็นหลัก (Community Organizations Development
Institute (CODI), 2007)
สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี (นามสมมติ) ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับกองทุนหมู่บ้านเขาดี
(นามสมมติ) อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่ อปี 2544 ตามนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้น
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โดยกองทุนหมู่บ้านฯมีแผนงานที่จะผลักดัน ตนเองให้เป็นธนาคารชุมชนฯ แต่ก็ต้องชะลอ
ออกไปเนื่องจากสมาชิกมีความประสงค์กู้เงินเป็นรายปี ต่อมาหลังจากธนาคารออมสินเปิด
โอกาสให้กู้เงินเพิ่มทุนได้ ในปี 2548 กองทุนหมู่บ้านฯจึงมีการขอกู้เงินเพิ่มทุน 1 ล้านบาทและ
นาเงินมาบริหารจัดการในลักษณะธนาคารชุมชนเป็นผลสาเร็จ มีการเปิด ทาการทุกวันพุธของ
สัปดาห์ ต่อมาเกิดปัญหาการเมืองท้องถิ่นในชุมชน ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นประกาศว่าต้องการนา
กองทุนหมู่บ้านฯไปบริหารจัดการเอง เนื่องจากต้องการฐานเสียง ส่งผลให้ธนาคารชุมชนฯต้อง
แยกตัวออกมาจากกองทุนหมู่บ้านฯ เพราะยังมีพันธะในสัญญากู้เงินกับธนาคารออมสิน จึง
แยกตัวออกมาในปี 2550 และจัดตั้งภายใต้ชื่อสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี หลังจากนั้นได้
หาทางออกโดยยื่ น ขอรั บ การรั บ รองและผ่ า นการรั บ รองเป็ น องค์ ก รสาธารณประโยชน์
จากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ในปี 2551 ตามความในมาตรา 34
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ส่งผลให้ ชื่อกลุ่มมีข้อความ
“องค์กรสาธารณประโยชน์” ต่อท้ายชื่อตามกฎหมาย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการของตนเองอย่างเป็น
เอกลักษณ์น่าสนใจ สามารถเป็นแนวทางในการแก้ปัญ หาหรื อเป็น ทางออกให้กั บ องค์ ก ร
การเงิ น ชุ ม ชนในปั จ จุ บั น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากยั งมี ชุม ชนอี ก จ านวนมากในปั จ จุ บั น ที่
ประสบปัญหาความขัดแย้งภายในชุมชน อันเนื่องมาจากการมีองค์กรการเงินที่เป็นแหล่งทุนใน
ชุมชนท่ามกลางความไม่พร้อมของบุคลากรในชุมชน อาทิ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น ในขณะที่รัฐบาลใช้กลุ่มเหล่านี้เป็นเครื่องมือทางนโยบาย
เพื่อซื้อใจประชาชนในระดับฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับล่าง โดยอุดหนุนเงินงบประมาณ
มากมายลงไปยังกลุ่ม แต่ ขาดการศึกษาอย่างจริงจังว่ามีจานวนกี่กลุ่มที่ควรอุดหนุนลงไปให้
มีกี่กลุ่มที่อุดหนุนลงไปแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในชุมชนเพิ่มขึ้น หรือมีกี่กลุ่มที่มีหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ไม่ควรอุดหนุนเพิ่มเติมลงไป จนก่อให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
ชุมชน เกิดความขัดแย้งในการปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มพรรคพวกของตนเอง และไม่ให้สิทธิอีก
กลุ่มหนึ่งได้เงินกู้โดยอ้างว่าเงินหมดหรือไม่มีเงิน เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดีใช้
วิธแี ก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการตั้งหลักสู้ ไม่ได้หลีกหนีปัญหา แต่เน้นการบริหารจัดการกลุ่ม
ให้มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ยึดระเบียบข้อบังคับอย่า งเคร่ งครัด เน้นสร้างความ
แตกต่างจากกลุ่มเดิมหรือกลุ่มโดยทั่วไปด้วยการจัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายตามแนวทาง
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สวัสดิการแบบพหุลักษณ์ ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ ไม่มี พยายามฝึกกระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม
ไปยังคนรุ่นใหม่ ด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการย่อยแล้วจัดให้มีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ โดยที่แต่ละกองทุนสวัสดิการย่อยมีระเบียบปฏิบัติเป็นของตนเอง ดังจะเห็นได้
จากประธานฯ ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของสถาบันการเงินชุมชนฯว่า “...เรา
ถือว่าสถาบันการเงินชุมชนฯ เกิดขึ้นมาพร้อมกับกองทุนหมู่บ้านฯ ตั้งแต่ปี 2544 แล้ว เพราะ
ทุกวันนี้สมาชิกรุ่นแรกก็ยังมีรหัสสมาชิกทับ 2544 มากกว่า 20 คน ตอนเป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านฯครั้งแรกในปี 2544 ผมก็เป็นประธาน และสามารถนาพากองทุนหมู่บ้านฯ คว้ารางวัล
กองทุนหมู่บ้านฯดีเด่น เป็นตัวแทนของอาเภอเมืองชุมพร ขึ้นไปรับโล่จากรัฐบาลที่มีการ
ประกวดกองทุ น หมู่ บ้ า นฯครั้ งแรกในปี 2546 ที่ เ มื อ งทองธานี แม้ ว่ า ช่ ว งนั้ น จะยั งไม่ เ กิ ด
ธนาคารหมู่บ้านก็ตาม แต่เราก็มีแผนเอาไว้แล้ว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสธนาคารออมสินเปิดให้เพิ่ม
ทุน ผมก็พากรรมการไปกู้เงินมาทาธนาคารหมู่บ้านเลย 1 ล้านบาท ชาวบ้านถูกใจมาก มีเงินกู้
ธนาคารหมู่บ้านเป็นรายงวด ในขณะที่เงินกู้กองทุนหมู่บ้านฯเป็นรายปี ชาวบ้านบอกได้ 2 เด้ง
ทุกอย่างกาลังไปได้ส วย แต่คาโบราณที่ว่า “จงทาดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ” มันก็ตามมารัง
ควาญผม จนต้องเปิดศึกรบกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น สุดท้ายก็เลยต้องแยกกลุ่มกัน เดิมจะใช้ชื่อ
ว่าธนาคารหมู่บ้านฯแล้ว แต่มีคนทักท้วงว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายธนาคาร ก็เลยเปลี่ยนมาใช้
ชื่อสถาบันการเงินชุมชนฯแทน...” (สัมภาษณ์ประธานฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560)
นอกจากนี้ ประธานฯได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการย่อยมีเจตนาซ่อนอยู่
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เจตนาให้มีการจัดสวัสดิการพหุลักษณ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้มองว่า
เหนือชั้นกว่ากลุ่มเดิม และส่วนที่สอง ต้องการฝึกความรับผิดชอบให้กับสมาชิ ก โดยจัดให้มี
คณะอนุกรรมการรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เพื่อฝึกความรับผิดชอบและฝึกบริหารจัดการกลุ่ม
แม้ว่าแต่ละกองทุนสวัสดิการย่อยจะมีจุดร่วมคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความรับผิดชอบแตกต่างกัน
และแม้ว่าบางกองทุนสวัสดิการย่อยแทบจะไม่มีกิจกรรมให้ทา แต่ก็เป็นการฝึกความรับผิดชอบ
และการบริหารจัดการ อันเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการผ่องถ่ายให้กรรมการกลุ่มรุ่นใหม่
ในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจุดแข็งของกลุ่มที่สามารถผ่านพ้นวิกฤติความขัดแย้งภายในชุมชนมา
ได้ ก็คือการเน้นปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างจริงจัง เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ตอบสนองสมาชิกทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และที่สาคัญมี
การวางกรอบการด าเนิ นงาน คื อกิ จกรรมทุ กอย่ างด าเนิ นการแบบค่ อยเป็ นค่ อยไป ดั งนั้ น
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การศึกษาในครั้งนี้นอกจากจะได้ทราบถึงพัฒนาการของกลุ่มจากการถอดบทเรียนการดาเนินงาน
ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังได้ข้อมูลสาคัญ จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนปัญหาอุ ปสรรคและ
แนวทางพัฒนาในอนาคตด้านการจัดสวัสดิการชุมชนในแนวทางสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านเขาดีที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป
วิธกี ารวิจัย
1. แหล่งข้อมูล เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการ
ปฏิบัติงานจริงของกลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี ที่ได้ จากการสนทนา พูดคุย และ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ งลึก (in-depth interview) กั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก และข้ อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (second
data) ที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกลุ่ม อาทิ ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
งบดุลบัญชีของกลุ่ม เป็นต้น
2. พื้นที่วิจัย เป็นการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานจริงในรอบ 16 ปี ของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านเขาดี อาเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
3. ผู้ให้ข้อมูลหลัก การศึกษาในครั้งนี้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (purposive
sampling) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการบริหารจัดการกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี จานวน 10 คน และ 2) กลุ่ม
สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี ซึ่งแบ่งออกตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มภูมิหลัง
ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชน จานวน 10 คน กลุ่มญาติของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(จากสมาชิกผู้พิการ 3 คน) จานวน 3 คน กลุ่มผู้สูงอายุ จานวน 10 คน และกลุ่มสมาชิก
สามัญทั่วไป จานวน 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 43 คน
4. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดีได้ประสานงาน
ให้มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย เข้ามาช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
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เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุดจึงได้ใช้เทคนิคการศึกษาหลายอย่าง ได้แก่ 1) ศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (document data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กับปฏิบัติงานของกลุ่มสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี เช่น ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม ระเบียบ
ปฏิบัติ เอกสารบัญชีงบดุล และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) เป็ น การสนทนาพู ดคุย และใช้ คาถามแบบไม่มีโครงสร้าง
ไม่ มี พิ ธี รีตอง ไม่ เ คร่งครัด ต่อ ข้ อค าถาม ซึ่ งจะใช้ รู ป แบบนี้ กั บผู้ ใ ห้ ข้อ มูลหลัก ทั้งสองกลุ่ม
รวมทั้งสนทนาพูดคุยเพิ่มเติมจากสมาชิกที่มาใช้บริการในกลุ่มโดยบังเอิญ 3) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (in-depth interview) เป็นการสัมภาษณ์โดยมีแนวคาถามที่เตรียมไว้ ได้มีการ
ประสานกั บ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก นั ด หมายวั น เวลา ในการสั ม ภาษณ์ ที่ แ น่ น อน และไปท า
การสัมภาษณ์ตามวัน เวลาที่กาหนด โดยใช้รูปแบบนี้กับคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชน
บ้านเขาดีทุกคน และสมาชิกโดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูท้ ี่คาดว่าจะสามารถให้ข้อมูลได้ของ
กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสมาชิกสามัญทั้ง
ชายและหญิง 4) การสนทนากลุ่ม (group discussion) โดยใช้เทคนิคนี้กับกลุ่มคณะกรรมการ
และสมาชิ ก สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นเขาดี เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และถอดบทเรี ย น
การดาเนินงานตลอด 16 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ข้อมูลโดยองค์ร วมทั้ งหมด และ 5) มีการ
ขออนุญาตบันทึกเสียง และถ่ายภาพ เพื่อนาไปประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วย 1) ประสานงานมูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อ
การวิจัย เพื่อทาหน้าที่นักวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการวิจัย 2) จัดประชุม
คณะกรรมการและสมาชิก เพื่อชี้แจงเป้าหมายโครงการและปรึกษาหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
3) คัดเลือกสมาชิกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ที่เห็นว่ามีภูมิรู้และสามารถให้ข้อมูลได้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะโครงการ 4) ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (literature review) 5) ดาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
6) ดาเนินการจัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียนการดาเนินงานที่ผ่านมา 7) ประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล และ 8) จัดทาอาร์ตเวิร์ค ร่างเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้อง
รูปเล่มเอกสาร และจัดพิมพ์
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและทราบข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงาน
จริงของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดีในครั้งนี้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่เก็บรวม
รวมได้ทั้งจากข้อมูลเชิงเอกสาร การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม มาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยการประมวลผล จาแนก
ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นนาเสนอเป็นข้อมูลในลักษณะพรรณนาความ (descriptive) เพื่อจาแนกให้
เห็นการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดีที่ผ่านมา
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงินชุมชนบ้านดี พบว่า แบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่ สวัสดิการที่เป็นกองทุนการเงิน และสวัสดิการที่ไม่ใช่กองทุนการเงิน ดังนี้
1.1 สวัสดิการที่เป็นกองทุนการเงิน ดาเนินการโดยจัดตั้งเป็น 9 กองทุนสวัสดิการ
ย่อย มีจุดเด่น ก็คือการจัดให้มีคณะอนุกรรมการกองทุนฯละ 3 คน คอยดูแลรับผิดชอบและ
บริหารจัดการในแต่ละกองทุนสวัสดิการย่อย ซึ่งประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดีให้
เหตุผลที่น่าสนใจในกรณีนี้ว่า “...จริงๆ แล้ว เจตนาหลัก คือ เพื่อแสวงหาคนรุ่นใหม่มาต่อ
ยอดการดาเนิ นงานในอนาคต เราจะเห็น ว่า กลุ่ม องค์ กรชุ มชนที่ เข้ม แข็ งหลายๆ กลุ่ มใน
ปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านกลุ่มไปยังคณะกรรมการรุ่นที่สอง-สาม การบริหารจัดการกลุ่ม
จะแผ่วลง หรือบางแห่งถึงกับล้มหายตายจากไป เราให้ความสาคัญในปัญหาดังกล่าว ดังนั้น
การจัดให้มีคณะอนุกรรมการของแต่ละกลุ่ม เนื้อหาสาระสาคัญก็เพื่อฝึกความรับผิดชอบใน
ส่ ว นเฉพาะของตน แม้ ว่ า กิ จ กรรมของแต่ละกลุ่มแทบจะไม่มีอ ะไรมาก เป็ น กิ จ กรรมที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กัน แต่เราจะเห็นว่าเขารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น
อนุกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เมื่อก่อนเรามีสมาชิกผู้พิการ 3 คน
เขาก็ออกไอเดียกัน ร่วมกับคณะกรรมการฯซื้อสิ่งของไปเยี่ยมเยียนผู้พิการถึงบ้าน สร้างความ
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ประทับใจไปตามๆ กัน...” (สัมภาษณ์ประธานฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560) โดยสวัสดิการ
ที่เป็นกองทุนการเงินทั้ง 9 กองทุนสวัสดิการย่อย มีดังนี้
1.1.1 กองทุ น สวั ส ดิ ก ารเด็ ก และการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบจั ด
สวัสดิการให้กับเด็กและเยาวชน มีสมาชิก 35 คน ปัจจุบันมีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุน
สวัสดิการเด็กและการศึกษาทั้งสิ้น 89,895 บาท จัดสรรเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อย
ละ 9 ต่ อ ปี เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น 7,782 บาท (ข้ อ มู ล ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี 31 ธั น วาคม 2561) โดยมี
ระเบียบปฏิบัติ ดังนี้คือ (1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการเด็กและการศึก ษา คือ สมาชิก
วิสามัญของสถาบันการเงินชุมชน (ตามระเบียบข้อ 7 ข (2)) หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะหรือผู้เยาว์ หรือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา (2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์
ปกติของสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่
อายุ ก ารฝากตั้งแต่ 6 เดื อ นขึ้ น ไป (3) สมาชิ ก มี สิทธิ ฝากเงิ น ออมทรัพ ย์พิ เศษของกองทุน
สวัสดิการเด็กและการศึกษา เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปีละไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท ซึ่งมี
เงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่อายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือน
ขึ้ น ไป ยกเว้ น มี เ จตนาฝากเป็ น รายเดื อ นเป็ น ประจาทุ ก เดือ นไม่ ต้อ งนั บ อายุ การฝากเงิน
(4) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์พิเศษของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก เดือนละหนึ่ง
ร้อยบาทหรือปีละไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท โดยได้รับเงินสวัสดิการตอบแทนตามระเบียบ
ปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก (5) สมาชิกมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสวัสดิการ
พิเศษ หากกองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษามีรายได้คงเหลือหรือได้รับเงินบริจาคในแต่ละ
ปี ทั้งนี้การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านเขาวงฯเป็นกรณีไป (6) สมาชิกมีสิทธิตามโครงการสวัสดิการพิเศษของ
กองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา กล่าวคือหากสมาชิกมีความจาเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับเรื่อง
การศึกษา ก็สามารถให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรมใช้สิทธิใ นการยืมเงินปลอดดอกเบี้ ย จาก
สถาบันการเงินชุมชนเพื่อการนั้นๆ ได้ โดยอาจผ่อนชาระคืนรายเดือนหรือรายงวด ทั้งนี้ให้ทา
เป็นหนังสือสัญญาไว้กับสถาบันการเงินชุมชน (7) เด็กแรกเกิดที่เป็นบุตรของสมาชิกสถาบัน
การเงินชุมชนทุกคน มีสิทธิได้รับสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา เป็นเงิน
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สวัสดิการมูลค่าห้าร้อยบาท โดยให้ผู้ปกครองเด็กแรกเกิดนาเอกสารสาเนาใบเกิดหรือสาเนา
ทะเบียนบ้านมาแสดง เพื่อจัดทาใบสมัครสมาชิกและสมุดเครดิตประจาตัวสมาชิกกองทุน
สวัสดิการเด็กและการศึกษา ซึ่งเงินสวัสดิการห้าร้อยบาทดังกล่าว จะฝากไว้เป็นหุ้นสัจจะออม
ทรัพย์เป็นเงินหนึ่งร้อยบาท ฝากออมทรัพย์กองทุนสวั สดิการสุขภาพสมาชิกเป็นเงินสามร้อย
บาท และฝากออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษาเป็นเงินหนึ่งร้อยบาท และได้รับ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดทาสมุดเครดิตประจาตัวกองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา
และสมุดประจาตัวกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก และ (8) การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือเงินสวัสดิการตอบแทน จะคิดให้เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของสถาบันการเงินชุมชน คือ วันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี
1.1.2 กองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัด
สวัสดิการให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เดิมมีสมาชิก 3 คน เสียชีวิต 1 คน คงเหลือ 2 คน
มีการฝากเงินออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จานวน 1 คน เป็นเงิน
417 บาท จัดสรรเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี เป็นเงินทั้งสิ้น 38 บาท
(ข้ อ มู ล ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี 31 ธั น วาคม 2561) โดยมี ร ะเบี ย บปฏิ บัติ ดั ง นี้ คื อ (1) สมาชิ ก ของ
กองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส คือ สมาชิกวิสามัญของสถาบันการเงินชุมชน
(ตามระเบียบข้อ 7 ข (2)) หมายถึง บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้เยาว์ หรือผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ปกติของสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่อายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (3) สมาชิกมีสิทธิฝากเงิน
ออมทรัพย์พิเศษของกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปี
ละไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท ซึ่งมีเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี สาหรับเงิน
ฝากที่มีอายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นมีเจตนาฝากเงินเป็นรายเดือนเป็นประจาทุก
เดื อ นไม่ ต้ อ งนั บ อายุ ก ารฝากเงิ น (4) สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ออมทรั พ ย์ พิ เ ศษของกองทุน
สวัสดิการสุขภาพสมาชิก เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปีละไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท โดย
ได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารตอบแทนตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสุ ข ภาพสมาชิ ก
(5) สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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รายละห้าสิบบาทต่อเดือนต่อคน เป็นประจาทุกเดือน (6) สมาชิกมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงิน
สวัสดิการพิเศษ หากกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีรายได้คงเหลือหรือได้รบั เงิน
บริ จ าคในแต่ ล ะปี ทั้ ง นี้ ก ารจั ด สรรให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะอนุ ก รรมการฯ ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนเป็นกรณีไป (7) สมาชิกมีสิทธิตามโครงการสวัสดิการ
พิเศษ ของกองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กล่าวคือ หากสมาชิกมีความจาเป็น
เร่งด่วนใดๆ ก็สามารถให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรมใช้สิทธิในการยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจาก
สถาบันการเงินชุมชนเพื่อการนั้นๆ ได้ โดยอาจผ่อนชาระคืนเป็นรายเดือนหรือรายงวด ทั้งนี้
ให้ทาเป็นหนังสือสัญญาไว้กับสถาบันการเงินชุมชน และ 8) การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือ
เงิ น สวั ส ดิ ก ารตอบแทน จะคิ ด ให้ เ มื่ อ สิ้น รอบปีบั ญ ชี ข องสถาบัน การเงิ น ชุ ม ชน คื อ วั นที่
31 ธันวาคม ของทุกปี
1.1.3 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดสวัสดิการให้กับ
ผู้สูงอายุ มีสมาชิก 22 คน ปัจจุบันมีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งสิ้น
49,117 บาท จัดสรรเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี โดยเป็นสวัสดิการตอบ
แทนให้แก่ผู้ฝากเงินร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเงิน 3,410 บาท และเป็นสวัสดิการตอบแทนให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเงิน 974 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม
2561) โดยมีระเบียบปฏิ บัติ ดังนี้คือ (1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ คือ สมาชิก
สามัญของสถาบันการเงินชุมชน (ตามระเบียบข้อ 7 ก) หมายถึง บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
ขึ้ น ไป และพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ และข้ อ ปฏิ บั ติ ข องกองทุ น สวั ส ดิ ก าร
ผู้ สู งอายุ (2) สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ฝ ากเงิ น ออมทรั พ ย์ ป กติ ข องสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน ซึ่ งมี อั ต รา
ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่อายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (3) สมาชิก
มีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์พิเศษของกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปีละ
ไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท ซึ่งมีเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี สาหรับเงิน
ฝากที่อายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นมีเจตนาฝากเป็นรายเดือนเป็นประจาทุกเดือน
ไม่ต้องนับอายุการฝากเงิน แต่ตัวสมาชิกเองจะได้รับเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 7
ส่ ว นอี ก ร้ อ ยละ 2 ให้ หั ก เป็ น เงิ น บริ จ าคสมทบเข้ า กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเพื่ อ
การสาธารณประโยชน์ทั่วไป (4) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์พิเศษของกองทุนสวัสดิการ
สุขภาพสมาชิก เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปีละไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท โดยได้รับเงิน
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สวัสดิการตอบแทนและสิทธิพิเศษตามระเบียบปฏิบัติของกองทุ นสวัสดิการสุขภาพสมาชิก
(5) สมาชิกมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินสวัสดิการพิเศษ หากกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุมีรายได้
คงเหลื อ หรื อ ได้ รั บ เงิ น บริ จ าคในแต่ ล ะปี ทั้ ง นี้ ก ารจั ด สรรให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนเป็นกรณีไป และ (6) การคิด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินสวัสดิการตอบแทน จะคิดให้เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของสถาบัน
การเงินชุมชน คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
1.1.4 กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดสวัสดิการ
เกี่ยวกับสุขภาพให้กับสมาชิกทุกคน ตลอดจนเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกทุกคน 137 คน เป็นสมาชิกของกองทุนนี้ มีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการ
สุขภาพสมาชิกทั้งสิ้น 157,158 บาท จัดสรรเงินสวัสดิการตอบแทนในอั ตราร้อยละ 9 ต่อปี
โดยเป็นสวัสดิการตอบแทนให้แก่ผู้ฝากเงินร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเงิน 10,754 บาท และเป็น
สวัสดิการตอบแทนให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเงิน 3,074 บาท (ข้อมูล
ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี 31 ธั น วาคม 2561) โดยมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ดั งนี้ คื อ (1) สมาชิ ก ของกองทุ น
สวัสดิการสุขภาพสมาชิก คือ สมาชิกทุกคนทั้งสมาชิกสามัญและวิสามัญของสถาบันการเงิน
ชุมชน (ตามระเบียบข้อ 7 ก และ ข (2)) และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อ
ปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก ยกเว้น สมาชิกที่เป็นกลุ่ม องค์กร กองทุน หรือ
หน่วยงาน (ตามระเบียบข้อ 7 ข (1)) เช่น วัด โรงเรียน ฯลฯ ที่คณะกรรมการสถาบันการเงิน
ชุมชนมีมติเห็นชอบให้เป็นสมาชิกได้ (2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ปกติของสถาบัน
การเงินชุมชน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่อายุการฝากตั้งแต่
6 เดือนขึ้นไป (3) สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนทุกคน ถูกบังคับให้ ต้องฝากเงินออมทรัพย์
พิเศษของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งร้อยบาท หรือปีละไม่เกินหนึ่งพัน
สองร้ อ ยบาท ซึ่ งมี เ งิ น สวั สดิก ารตอบแทนในอั ตราร้อ ยละ 9 ต่ อ ปี ส าหรั บ เงิ นฝากที่อายุ
การฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ยกเว้นมีเจตนาฝากเป็นรายเดือนเป็นประจาทุกเดือน ไม่ต้องนับ
อายุการฝากเงิน แต่ตัวสมาชิกเองจะได้รับเงินสวัสดิการตอบแทนในอัตราร้อยละ 7 ส่วนอีก
ร้อยละ 2 ให้หักเป็นเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อการสาธารณประโยชน์
ทั่วไป (4) สมาชิกสามัญของสถาบันการเงินชุมชนทุกคน มีสิทธิตามโครงการสวัสดิการพิเศษ
ของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก กล่าวคือ หากสมาชิกมีความจาเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับเรือ่ ง
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สุขภาพของตนเองและครอบครัว สามารถใช้สิทธิในการยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากสถาบัน
การเงินชุมชนเพื่อการนั้นๆ ได้ โดยอาจผ่อนชาระคืนเป็นรายเดือนหรือรายงวด ทั้งนี้ให้ทาเป็น
หนั งสื อ สั ญญาไว้ กับ สถาบั นการเงิ น ชุ มชน (5) สมาชิ ก มี สิทธิ ได้รั บสวั สดิก ารเกี่ ยวกับเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก กล่าวคือ เมื่อสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการสุขภาพสมาชิกเสียชีวิตลงไม่ว่ากรณีใด ให้กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกหักเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกทุกคนๆ ละห้าสิบบาท เพื่อเป็นเงิน
สมทบจ่ายช่วยเหลือญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต และให้กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกออก
เงินสมทบช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกจานวนครึ่งหนึ่งของเงินรวมทั้งหมดที่หักคนละห้าสิบบาทจาก
สมาชิกทุกคน พร้อมทั้งให้กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกวางพวงหรีด และเป็นเจ้าภาพงาน
ศพในนามของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิกและสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งเงินที่รวบรวมได้
จากทั้งสองส่วนดังกล่าวให้มอบกับญาติของผู้เสียชีวิตต่อหน้าสาธารณชนที่มาร่วมในงานศพ
(6) ในกรณีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกในกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก คงเหลือ
ไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท ให้คณะอนุกรรมการฯ เรียกเก็บเงินฝากเพิ่มให้ครบอย่างน้อยหนึ่งร้อย
บาท เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการหักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หากเกิดกรณีที่เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษของสมาชิกในกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก ไม่เพียงพอให้หัก ให้นาเงินฝาก
ออมทรัพย์หรือเงินฝากตัวอื่น ๆ ของสมาชิกผู้นั้นมาหักชดเชยแทน แล้วแจ้งให้สมาชิกผู้นั้น
ทราบเมื่อมีโอกาส และ (7) การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินสวัสดิการตอบแทน จะคิด
ให้เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของสถาบันการเงินชุมชน คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
1.1.5 กองทุนสวัสดิการอาชีพ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดสวัสดิการเกี่ยวกับ
อาชีพให้กับสมาชิกสามัญทุกคน สมาชิกสามัญทุกคน 67 คน เป็นสมาชิกของกองทุนนี้ มีเงิน
ฝากออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการอาชีพทั้งสิ้น 53,824 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
6 ต่อปี เป็นเงิน 2,153 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561) โดยมีระเบียบปฏิบัติ
ดังนีค้ ือ (1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการอาชีพ คือสมาชิกสามัญของสถาบันการเงินชุมชนทุก
คน (ตามระเบียบข้อ 7 ก) และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ
กองทุนสวัสดิการอาชีพ (2) สมาชิกมีสิทธิฝากเงินออมทรัพย์ปกติของสถาบันการเงินชุมชน
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 ต่อปี สาหรับเงินฝากที่อายุการฝากตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของสถาบันการเงินชุมชน คือ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (3) สมาชิกมี
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สิทธิฝากเงินออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก เดือนละหนึ่งร้อยบาทหรือปีละ
ไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยบาท โดยได้รับเงินสวัสดิการตอบแทนและสิทธิพิเศษตามระเบียบ
ปฏิ บั ติ ข องกองทุ น สวั ส ดิ ก ารสุ ข ภาพสมาชิ ก 4) สมาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ตามที่กองทุนสวัสดิการอาชีพจัดให้มีขึ้นในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ปฏิบัติที่คณะอนุกรรมการร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนกาหนดขึ้นเป็นกรณีไป
เช่น โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกล้าไม้ลดโลกร้อน
เป็นต้น และ (5) สมาชิกมีสิทธิขอส่วนลดพิเศษ ในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่กองทุ น
สวัสดิการอาชีพจัดจาหน่ายในอัตราตามที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนดให้มีขึ้นในแต่ละครั้ง
และหากกองทุ นสวั สดิก ารอาชี พเปิดการรับซื้ อผลผลิต หรื อ ผลิตภั ณฑ์อั นเกิดจากอาชีพ
สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษก่อนเป็นลาดับต้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ
1.1.6 กองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบจั ดสวั สดิ ก ารเพื่อ
ส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน หรือ
สถานที่ใดๆ สมาชิกทุกคนรวมทั้งสมาชิกที่เป็นกลุ่มองค์กร จานวน 147 ราย เป็นสมาชิกของ
กองทุนนี้ มีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งสิ้น 11,457 บาท ได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เป็นเงิน 2,458 บาท และยังได้รับจัดสรรสวัสดิการตอบแทนจาก
กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก และกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเงิน
4,048 บาท (ข้ อ มู ล ณ สิ้ น ปี บั ญ ชี 31 ธั น วาคม 2561) โดยมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ดั ง นี้ คื อ
(1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึง สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนและประชาชน
ทั่ ว ไปในชุ ม ชนต่ างๆ ที่ พ ร้ อ มจะปฏิ บัติ ตามระเบี ยบข้ อบั งคั บ และข้ อ ปฏิ บั ติข องกองทุน
สวัสดิการชุมชน (2) หากสมาชิกมีความประสงค์ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือ หรือ
ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องใด ให้แจ้งกับคณะอนุกรรมการฯหรือคณะกรรมการสถาบันการเงิน
ชุมชนทราบ เพื่อที่คณะอนุกรรมการฯหรือคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนจะได้พิจารณา
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เป็ น กรณี ไ ป และ (3) เงิ น ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ของกองทุ น
สวัสดิการชุมชน ถือเป็นเงินบริจาคใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้
1.1.7 กองทุ น สวั ส ดิ ก ารประกั น ความเสี่ ย ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบจั ด
สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ สมาชิ ก ผู้กู้ เ งิ น สามั ญของสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นเขาดีทุ ก คน สมาชิ ก
เฉพาะที่กู้เงินสามัญ 21 คน (ไม่รวมสมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉิน) เป็นสมาชิกของกองทุนนี้ มีเงินฝาก
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ออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยงทั้งสิ้น 97,139 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 6 ต่อปี เป็นเงิน 3,886 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561) โดยมีระเบียบ
ปฏิบัติ ดังนี้คือ (1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยง หมายถึง สมาชิกสามัญ
ของสถาบันการเงินชุมชน (ตามระเบียบข้อ 7 ก) และกู้เงินประเภทสามัญของสถาบันการเงิน
ชุมชน (ตามระเบียบฯ ข้อ 39 (1)) ที่พร้อมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารประกั น ความเสี่ ย ง (2) สมาชิ ก ที่ กู้ เ งิ น สามั ญ (ตามระเบี ย บข้ อ 39 (1))
ของระเบียบข้อบังคับสถาบันการเงินชุมชน ต้องถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการประกัน
ความเสี่ยงในอัตราร้อยละหนึ่งของวงเงินที่ขอกู้ ทุกครั้งที่ทาสัญญากู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน
อัตราเสี่ยงในการกู้เงินกรณีที่ผู้กู้เงินเสียชีวิตหลังจากที่กู้เงินไปแล้ว ความรับผิดชอบจะได้ไม่
ต้องตกไปถึงผู้รับโอนสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวของผู้กู้เงิน หรือผู้ค้าประกันเงินกู้ ซึ่งการหัก
เงินประกันความเสี่ยงนี้ถือเป็นเงินจ่ายขาด ผู้กู้ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
(3) สมาชิกที่กู้เงินสวัสดิการตามโครงการพิเศษต่างๆ และเงินกู้ฉุกเฉิน ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ ง
เข้าร่วมโครงการของกองทุนประกันความเสี่ยง แต่หากสมาชิกผู้กู้เงินมีความประสงค์ที่จะเข้า
ร่ ว มโครงการ ก็ ใ ห้ ถื อ เป็ น สิ ท ธิ ข องสมาชิ ก แต่ ละรายที่ ส ามารถเข้ า ร่ว มโครงการได้ และ
(4) หากสมาชิกผู้กู้เงินเสียชีวิตลง ในขณะที่ยังมีหนี้คงค้างอยู่กับสถาบันการเงินชุมชน ให้
กองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยงเข้ารับผิดชอบจ่ายชาระหนี้คงค้างแทน โดยอาจจ่ายชาระ
เป็นรายงวดเช่นเดิม หรือจัดทารายงวดใหม่ หรือชาระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ
1.1.8 กองทุนสวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบจัดเก็บค่า
เช่าทรัพย์สิน และให้บริการสวัสดิการที่ไม่ใช่ อยู่ในรูปแบบกองทุนการเงินของสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านเขาดี สมาชิกทุกคนเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ มีเงินฝากออมทรัพย์ของกองทุน
สวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทั้งสิ้น 2,212 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี เป็นเงิน
88 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561) โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้คือ (1) สมาชิก
ของกองทุนสวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน หมายถึง ทุกคนทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน ที่ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และข้ อ ปฏิ บั ติ ข องกองทุ น
สวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน (2) การเช่าหรือยืมทรัพย์สินของสถาบันการเงินชุมชน สมาชิก
ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการขอเช่าหรือยืมทรัพย์สินของสถาบันการเงินชุมชน ระยะเวลาใน

86

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

การเช่าหรือยืม และลงลายมือชื่อการเช่าหรื อยืม ในสมุด บัน ทึก การยืม -คืน ทรัพ ย์สิ น ของ
สถาบันการเงินชุมชนไว้เป็นหลักฐาน (3) ปัจจุบันได้กาหนดค่าธรรมเนียมการเช่าไว้เฉพาะ
เต้นท์ ในอัตราหลังละสามร้อยบาทต่องานของครัวเรือนสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปโดยไม่
จากัดจานวนคืนและวัน ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว หรือทรัพย์สินอื่น
ของสถาบันการเงินชุมชนไม่ได้กาหนดค่าธรรมเนียมเช่าไว้ แต่สามารถให้ยืมไปใช้ในงานของ
สมาชิกหรือประชาชนทั่วไปได้ และเมื่อสิ้นสุดงานของสมาชิกแล้ว ให้นาส่งคืนให้ครบถ้วนทุก
ประการ (4) ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ของสถาบั น การเงิ น ชุ ม ชน หาก
ประสงค์จะเช่าหรือยืมทรัพย์สินของสถาบันการเงินชุมชน ให้สามารถเช่าหรือยืมได้ในนาม
สมาชิกคนใดคนหนึ่งเท่านั้น และ (5) เมื่อนาทรัพย์สินที่เช่าหรือยืมกลับมาส่งคืนให้กับสถาบัน
การเงิ น ชุ มชน ให้ ผู้ น าส่งคื นลงลายมื อชื่ อ ในสมุดบั นทึ ก การยื ม -คื นทรัพ ย์สิน ของสถาบัน
การเงิ น ชุ ม ชนบ้ า นเขาดี ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน และหากเป็ น กรณี เ ช่ า เต้ น ท์ ใ ห้ ผู้ น าส่ ง คื น จ่ า ย
ค่าธรรมเนียมการเช่าตามระเบียบปฏิบัติให้เรียบร้อย หรือหากมีทรัพย์สินชารุดหรือสูญหาย
ให้เปรียบเทียบค่าปรับตามความเป็นจริงในราคาปัจจุบัน จากนั้นให้ผู้รับซึ่งเป็นคนใดคนหนึ่ง
ในคณะอนุกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐาน
1.1.9 กองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการรักษา
เงินทุนสารองและเงินผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อค้าประกันความมั่นคงในอนาคตของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านเขาดี สมาชิกทุกคนเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ โดยนาเงินของสถาบันส่วน
หนึ่งไปฝากกับธนาคารออมสิน สาขาปฐมพร ทั้งในรูปเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากในรูป
ของเงินซื้อกรมธรรม์กลุ่มให้กับสมาชิก ปัจจุบันมียอดเงินฝากของกองทุนสวัสดิการทรัพย์
มั่นคงทั้งสิ้น 213,621 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากของธนาคารออมสิน (ข้อมูล ณ สิ้น
ปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561) โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้คือ (1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการ
ทรัพย์มั่นคง คือ สมาชิกทุกคนทั้งสมาชิกสามัญและวิสามัญของสถาบันการเงินชุมชน (ตาม
ระเบี ยบข้ อ 7 ก และ ข) และพร้อ มที่ จะปฏิบั ติตามระเบี ยบข้ อ บังคั บและข้ อปฏิบัติของ
กองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง และ (2) กองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
กองทุนสารองในการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินชุมชน เป็นหลักประกันความ
เสี่ยงในอนาคตให้กับสถาบันการเงินชุมชน หากมีเหตุให้ต้องยกเลิกกิจการ กองทุนนี้จะถูกนา
ออกมาใช้จ่ายคืนให้กับสมาชิกหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกมากที่สุด
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1.2 สวัสดิการที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบกองทุนการเงิน มีการดาเนินการโดยจัดให้มีวัสดุ
อุปกรณ์อันเป็นทรัพย์สินของสถาบันการเงินชุมชน ที่อนุญาตให้ยืมไปใช้จัดงานในครัวเรือนของ
สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ อาทิ ชุดลาโพงขยายเสียงพร้อมไมค์สาเร็จแบบหิ้ว กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล พัดลมตั้งโต๊ะชนิดยืน เครื่องคิดเลข และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการจัดงานเลี้ยง
ได้แก่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว แก้วน้า ถังน้าแข็ง เป็นต้น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้จัดไว้
สาหรับใช้งานโดยส่วนรวมของสถาบันการเงินชุมชน อันถือเป็นสวัสดิการของกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการที่ไม่ใช่กองทุนการเงินเหล่านี้ เมื่อจะนาไปใช้นอกสถาบัน
การเงินชุมชน ได้มีการออกระเบียบปฏิบัติไว้ เพื่ออนุญาตให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถ
ยื ม หรื อ เช่ า ยืม ไปใช้ ใ นชุ ม ชนได้ โดยให้ ใ ช้ ร ะเบี ยบปฏิบั ติข องกองทุ น สวั สดิ ก ารซ่ อมแซม
ทรัพย์สิน (ข้อ 1.8) ซึ่งถ้าใช้ในกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนเองจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่าง
ใด แต่ถ้าสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปต้องการนาไปใช้งานอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมของสถาบันการเงิน
ชุ ม ชน จะต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉพาะค่ า เช่ า เต้ น ท์ ส่ ว นทรั พ ย์ สิ น หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ
เป็นการให้บริการยืมฟรี ซึ่งสมาชิกหรือประชาชนทั่วไปที่มาเช่าหรือยืมจะต้องมาขนย้ายไป
เอง และนาส่งคืนให้ครบถ้วนและไม่ชารุดหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว หากมีทรัพย์สินชารุด
หรือสูญหายให้เปรียบเทียบค่าปรับตามความเป็นจริงในราคาปัจจุบัน โดยการดาเนินการยืม คืนหรือเช่าให้อยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของกองทุนสวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน
ส่ ว นที่ 2 ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการพั ฒนาในอนาคต ผลการศึ ก ษาพบว่ า
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการย่อยต่างๆ โดยมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบดูแลที่ผ่าน
มานั้น เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก ปัญหาอุปสรรคมีไม่มากซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มองว่าไม่ถือว่า
เป็นปัญหา ดังนี้
2.1 กองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและมีความคิดเห็นให้ดาเนินการต่อเนื่องต่อไป ยังไม่พบ
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ ๆ มีเพียงเล็กน้อย เช่น การฝากเงินยังไม่ได้เป็นการฝากโดยตัวเด็ก
จริงๆ การกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยสาหรับการศึกษาไม่มีเงินให้ยืม เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะ
ว่า ควรหาวิธีการเพื่อฝึกเด็กๆ ให้มีนิสัยรักการออมเงินด้วยตนเองที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นผู้ฝาก
เงินแทน ควรหาเงินทุนมาสารองฉุกเฉินเพื่อเป็นสวัสดิการพิเศษยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตร
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หลาน เป็นต้น ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ
พยายามหาวิธีการเพื่อเน้นให้เด็กๆ ได้ฝากเงินด้วยตัวเอง เช่น อาจหาของรางวัลต่างๆ ไว้เป็น
สินน้าใจ ทั้งนี้เพื่อฝึกนิสัยรักการออมให้ติดตัวไปตั้งแต่เด็กๆ และสะสมเงินสารองสภาพคล่อง
เพื่อให้สมาชิกได้ยืมเงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา
2.2 กองทุนสวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส บางครั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนก็
ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนถึงบ้าน สร้างความประทับใจและกาลังใจให้กับผู้ ดูแลผู้พิการ ทั้งยัง
สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถาบันการเงินชุมชน แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วย
มากนัก โดยมองว่าเป็นภาระของสถาบันการเงินชุมชนที่ต้องคอยแบกภาระจ่ายเงินเข้าบัญชี
ให้กับผู้พิการเป็นประจาทุกเดือน แม้ว่าเดือนละ 50 บาท จะไม่มากแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลาย
ปีมันก็มากเช่นกัน โดยมีข้อเสนอแนะว่าตัวผู้พิการหรือญาติผู้พิการก็ควรให้ความสาคัญกับ
การออมด้วย เช่น นาเงินมาฝากออมทรัพย์ไว้บ้างในนามผู้พิการ เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ไม่ใช่รอให้กลุ่มนาเงินเข้าบัญชีให้แต่เพียงฝ่ายเดียว และกลุ่มเองควรมีการประสานงานกับ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถดู แ ลระบบสวั ส ดิ ก ารได้ ม ากกว่ า นี้ ดั ง นั้ น แนวทาง
การดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ พยายามกระตุ้นให้ผู้ดูแล
ผู้พิการเห็นความสาคัญของการออมเงินเพื่อเก็บไว้ยามฉุกเฉิน และหาวิธีประสานงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลระบบสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น
2.3 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับผู้สงู อายุเป็นเรื่องที่
ดีและถูกใจสมาชิกผู้สูงอายุ โดยที่ในระยะแรก นายประสงค์ แสนดี(นามสมมุติ) ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุยังแข็งแรงอยู่ จะมีกิจกรรมพาผู้สูงอายุไป
ทาบุญที่วัดทุกวันพระ แต่ปัจจุบันนายประสงค์อายุมากแล้ว เดินทางไม่สะดวก กิจกรรมต่างๆ
ก็เลยลดลงไป จึงควรจัดให้มีคนรับผิดชอบแทน และจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุให้มากขึ้น
เช่ น พาไปทั ศ นศึ ก ษา พาไปไหว้ พ ระ 9 วั ด หรื อ กิ จ กรรมประเภทฝึ ก อาชี พ จั ก สาน
ทาดอกไม้จันทน์ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สูงอายุจะให้ความสาคัญกับกลุ่มมากกว่า
สมาชิกกลุ่มอื่นๆ โดยสะท้อนได้จากเวลามีการประชุมใหญ่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมค่อนข้าง
มากกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ แต่ ก็ ยั งพบว่ า มี ผู้ สู งอายุ บ างคนไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ของกองทุ น
สวัสดิการผู้สูงอายุ จึงควรมีข้อกาหนดว่าเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปีแล้ว ต้องเข้าสังกัดกองทุน
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สวัสดิการผู้สูงอายุทุกคน ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนใน
ด้านนี้ คือ พยายามจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุให้มากขึ้น เช่น การพาไปทัศนศึกษาตาม
สถานที่สาคัญๆ จัดกิจกรรมร่วมกันไปทาบุญที่วัด และหาวิธีส่งเสริมกิจกรรมร่วมระหว่าง
ผู้สูงอายุกับบุตรหลานเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นให้เกิดความร่วมมือต่างวัย
2.4 กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพ
สมาชิก โดยเฉพาะกิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะมีการวางพวงหรีด
และร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ 1 คืน โดยนาเงินฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมทั้งทรัพย์สินของ
สมาชิกผู้เสียชีวิตไปมอบให้ในงานศพ และมีการชี้แจงสรุปแบบย่อ ๆ ให้ผู้มาร่วมงานได้รับ
ทราบ การดาเนินงานดังกล่าวเป็น ที่ยอมรับและถูกใจสมาชิก เพราะมีความเป็นรูปธรรม
ชัดเจน มีการปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปีจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป แต่สมาชิกอยากให้มีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี จัดให้มีการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล การจ่ายค่านอนค้างโรงพยาบาล การแจกยาสามัญประจาบ้าน เป็นต้น โดย
ให้ดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของ
สถาบันการเงินชุมชน ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนใน
ด้านนี้ คือ พยายามจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น เช่น ประสานงานกับ
อสม.ประจาหมู่บ้านให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี การจัดหายาสามัญประจาบ้านไว้แจกจ่าย
สมาชิก การจ่ายสมทบค่ารักษาพยาบาลบางส่วน เป็นต้น
2.5 กองทุนสวัสดิการอาชีพ พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาชีพให้กับสมาชิก
เป็นกิจกรรมที่ดีแต่ยังไม่เป็นที่ถูกใจสมาชิกมากนัก เช่น การจัดทาปุ๋ยหมักชีวภาพก็ยังเป็น
กิจกรรมเฉพาะกลุ่ม การเพาะกล้าไม้แจกก็ยังเป็นไม้ใช้สอยที่สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่นิยมปลูก
ดั งนั้ น จึ งควรผลั ก ดั น ให้ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายสอดคล้ อ งกั บ อาชี พ ของสมาชิ ก มากขึ้ น
ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร กิจกรรมที่จัดจึงอาจเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพที่
สอดคล้ อ งกั บ อาชี พ ของสมาชิ ก การเชิ ญ นั ก วิ ช าการทางการเกษตรมาให้ ค วามรู้
การประสานงานร้านค้าทางการเกษตรมาจาหน่ายปุ๋ย ยา และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด หรือหากจัดให้มีการแจกพันธุ์กล้าไม้อีกก็ควรเป็นกล้าไม้ที่สมาชิก
นิยมปลูก เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เป็นต้น ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
สถาบันการเงินชุม ชนในด้า นนี้ คือ พยายามจัดกิจกรรมที่เ กี่ย วข้ อ งกั บทางด้ านอาชี พ ให้
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หลากหลายเพิ่ม มากขึ้ น เช่ น การฝึ ก อบรมอาชี พ การจั ด อบรมให้ ความรู้ท างด้ านอาชีพ
การจาหน่ายปุ๋ย ยา และอุปกรณ์ทางการเกษตรในราคาที่ถูก เป็นต้น
2.6 กองทุนสวัสดิการชุมชน พบว่า การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับชุมชนมีลักษณะเป็น
สาธารณะ โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนทาหน้าที่สะสมเงินทุนไว้จานวนหนึ่ ง แล้วบริจาค
ช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชนหรือสังคมในนามสมาชิกทุกคน ถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเป็น
การประชาสัมพันธ์กลุ่มไปในตัว แต่ในระยะหลังมากิจกรรมการบริจาคส่วนใหญ่กลายเป็นใส่
ซองบริจาคช่วยเหลือ ทาให้ผู้รับไม่ค่อยมองเห็นคุณค่า จึงควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
การบริจาคด้วย เช่น หากเป็นบริจาคร่วมกองกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี ก็ให้มีการจัดทาเป็นพุ่มกฐิน
หรือพุ่มผ้าป่าสามัคคีไปร่วม โดยส่งคณะกรรมการและสมาชิกส่วนหนึ่งไปร่วม รวมทั้งการ
บริจาคในกรณีอื่นๆ ก็ควรส่งคนไปร่วมเช่นกัน ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของ
สถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ พยายามส่งคนเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น เช่น
การจัดทาเป็นพุ่มกฐินหรือพุ่มผ้าป่าสามัคคีพร้อมกับส่งกรรมการและ/หรือสมาชิกไปเข้าร่วม
ในฐานะตัวแทนของกลุ่ม รวมทั้งการบริจาคในกรณีอื่นๆ ก็พยายามส่งคนไปเข้าร่วมเช่นกัน
2.7 กองทุ น สวั ส ดิ ก ารประกั น ความเสี่ ย ง พบว่ า การจั ด สวั ส ดิ ก ารประกั น
ความเสี่ยงให้กับสมาชิกผู้กู้เงินเป็นเรื่องที่ดี สมาชิกทุกคนเห็นด้วย เพราะนอกจากค้าประกัน
ความเสี่ยงให้กับผู้กู้เงินแล้ว ยังสามารถค้าประกันความเสี่ยงให้กับกลุ่มด้วย เนื่องจากหากผู้กู้
เสียชีวิตแล้วทางกลุ่มไม่สามารถติดตามทวงเงินกู้ คืนได้ ก็จะทาให้กลุ่มเกิดหนี้เสีย (NPL)
ดังนั้นการจัดให้มีกองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยงจึงเป็นที่พึงพอใจร่วมกันทั้งสมาชิกผู้กู้
เงินและสมาชิกที่ไม่ ได้กู้เงิน เพราะทุกคนไม่อยากได้ยินคาว่ากู้เงินแล้ว ไม่สามารถเรียกคืน
เงินกู้กลับมาได้ ดังที่ได้ทราบข่าวจากกลุ่มอื่น ๆ หลายๆ กลุ่ม ส่วนสมาชิกผู้กู้เงินเองก็แสดง
ความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า “เราไม่รู้ว่าตนเองต้องตายวันไหน เมื่อตายไปแล้วก็ไม่อยากสร้าง
ภาระให้ กั บ คนข้ า งหลั ง ดั ง นั้ น การหั ก เงิ น กู้ ร้ อ ยละ 1 เป็ น เงิ น ประกั น ความเสี่ ย ง
แล้วรับผิดชอบเงินที่เหลือทั้งหมดให้ จึงเป็นเรื่องที่พร้อมจะให้หัก ซึ่งตอนนี้ที่ไหนๆ แม้แต่
ธนาคารเวลาไปกู้เงินก็ต้องบังคับให้เราทาประกันเช่นกัน หักเงินมากว่านี้อีกด้วย” ดังนั้น
แนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ พยายามศึกษาความ
เป็นไปได้ในการหาหน่วยงานหรือบริษัทประกันมารับรองการประกันความเสี่ยงด้านเงินกู้ ให้
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ครอบคลุมทุกกรณี ทั้งผู้กู้เสียชีวิต ผู้กู้ไม่มีเงินจ่าย ไปจนถึงผู้กู้หนีหนี้ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อ
สารองความมั่นคงในอนาคต
2.8 กองทุนสวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน พบว่า การจัดสวัสดิการเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับสมาชิกในลักษณะของสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน ด้วยการสร้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้
เครื่องครัว เคาเตอร์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายของสมาชิก
เพราะสมาชิกไม่ได้คิดมาก่อนว่าสิ่งที่ทางกลุ่มจัดไว้บริการหรืออานวยความสะดวกแก่สมาชิก
จะเป็นสวัสดิการ ภายหลังเมื่อมีเก้าอี้พลาสติกชารุดจึงมีแนวคิดจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน และเปิดบริการให้เช่าเต็นท์งานละ 300 บาท จึงเริ่มมีเงินสะสมเข้ากองทุน
เพื่อเก็บไว้ซ่อมแซมหรือซื้อชดเชยสาหรับทรัพย์สินที่ชารุด แต่ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีคนมาเช่า
เต็นท์ ส่วนใหญ่มายืมทรัพย์สินอื่น ๆ ไปใช้มากกว่า บทบาทของกองทุนสวัสดิการซ่อมแซม
ทรัพย์สินจึงมีหน้าที่ให้บริการอานวยความสะดวกแก่สมาชิกในเรื่องยืม-คืนทรัพย์สินเหล่านี้
ดังนั้นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ พยายามผลักดัน
ให้เกิดการบริการในเชิงธุรกิจให้มากขึ้น โดยศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการทาธุรกิจ เต็นท์ โต๊ะ
เก้าอี้ เครื่องครัวชุดใหญ่ ไปจนถึงการจัดสร้างเวทีสาเร็จพร้อมเครื่องดนตรี ทั้งนี้เพื่อหารายได้
เข้ากองทุนซ่อมแซมทรัพย์สินและสถาบันการเงินชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2.9 กองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง พบว่า การจัดสวัสดิการเพื่อประกันความเสี่ยง
ของกลุ่มในอนาคต ภายใต้ชื่อว่ากองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง สมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ
บทบาทที่ชัดเจน เนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ที่ริเริ่มขึ้นในปี 2557 โดยคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
ธนาคารออมสิน ภาค 16 ที่มาเยี่ยมเยือนกลุ่มและให้คาแนะนาว่าควรกันเงินสารองไว้ส่วน
หนึ่งเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับกลุ่มในอนาคต เช่นเดียวกับสถาบันการเงินหรือธนาคาร
ทั้งหลายที่ถูกบังคับตามกฎหมาย ให้มีการกันเงินสารองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอัน
ทาให้ต้องล้มเลิกกิจการในอนาคต เมื่อสมาชิกทราบบทบาทของกองทุนนี้แล้วก็ยอมรับว่าเป็น
ผลดีต่ออนาคตของกลุ่ม แต่ก็มีสมาชิกบางส่วนที่ยังไม่มั่นใจว่าการกันเงินไว้ดังกล่าวจะเกิด
ประโยชน์คุ้มค่ากว่าการนาเงินมาให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์โดยตรงหรือไม่ ดังนั้นแนวทางการ
ดาเนินงานในอนาคตของสถาบันการเงินชุมชนในด้านนี้ คือ ศึกษาความเป็นไปได้ในการกัน
เงินประกันความเสี่ยงของกลุ่มที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อชดเชยต่อการนาเงินออกจากระบบ
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เพื่อนาไปกันสารองไว้ เช่น การจัดซื้อพันธบัตรรัฐบาล การจัดซื้อสลากออมสิน หรือการลงทุน
ในรูปแบบอื่นที่มีความเสี่ยงน้อย เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ปัญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการชุมชนของสถาบันการเงินชุมชน
บ้ า นเขาดี โดยใช้ วิ ธี แ ยกการบริ ห ารจั ด การออกเป็ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารย่ อ ยต่ า งๆ และ
มีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะนั้น เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก จึงมีปัญหาไม่มาก
สมาชิกส่วนใหญ่ถือว่าไม่เป็นปัญหา แต่ได้มีการแสดงความต้องการเพิ่มขึ้นที่สอดคล้องไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแต่ ละกองทุ น สวั ส ดิก ารย่ อ ย ในขณะที่ มุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารโดยเฉพาะ
ประธานฯ ได้กล่าวถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในอนาคตไว้น่าสนใจ คือ ปัญหา
ลึกๆ ก็คือหลังจากผ่านประสบการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนมาแล้ว ทาให้กรรมการส่วน
ใหญ่ ไ ม่ อ ยากแสดงความคิด เห็ น ในเรื่ อ งใหม่ ๆ เมื่ อ มี ใ ครเสนอความคิ ดเข้ า มาก็ พ ยายาม
หลี ก เลี่ ยง อยู่ กั น อย่ า งประคองตัว เพื่ อไม่ใ ห้เกิ ดแรงกระเพื่ อ มในลักษณะล้าหน้ ากลุ่มอื่น
จนเกินไป อันอาจทาให้เกิดความอิจฉาระหว่างกลุ่มแล้วเกิดความขัดแย้งภายในชุมชนขึ้นมา
อีก ดังนั้นทางออกในการยกระดับกลุ่ม ในอนาคต ก็คือพยายามหาแนวทางผลักดันกลุ่มไปสู่
วิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มมุ่งไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อไป
อันจะทาให้เกิดความยั่งยืนมากกว่า เช่น การแปรรูปผลผลิตจากทุเรียน ปาล์มน้ามัน หรือ
ธุรกิจโฮมสเตย์ เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี ได้มีการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดย
จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการย่อย 9 ประเภท ได้แก่ กองทุนสวัสดิการเด็กและการศึกษา กองทุน
สวัสดิการผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ กองทุนสวัสดิการสุขภาพสมาชิก
กองทุนสวัสดิการอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยง กองทุน
สวัสดิการซ่อมแซมทรัพย์สิน และกองทุนสวัสดิการทรัพย์มั่นคง นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการ
ที่ไม่ใช่กองทุนการเงิน โดยการจัดให้มีการยืมหรือเช่ายืมทรัพย์สินของสถาบันการเงินชุมชนไปใช้
ตามความต้องการได้ อันสอดคล้องเป็นไปตามแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2001 as cited in
Thisawet, Rakthong & Sawaengsi, 2007) ที่กล่าวว่า การจัดสวัสดิการสังคม อาจอยู่ในรูป
ของกองทุนชุมชนที่เป็นตัวเงิน โดยมีสมาชิกช่ วยกันเก็บออมไว้ เพื่อให้กระบวนการออม การ
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จัดการ และตัวเงิน เป็นเครื่องกระตุ้นและเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่สมาชิก หรืออาจอยู่ในรูป
ของทุนที่ไม่ใช่เงิน 6 ประเภท ได้แก่ คน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากร และปัญญา ซึ่งถูก
ถักทอเข้ามาด้วยกันโดยคุณค่าที่ไม่ใช่เงิน อันได้แก่ความใกล้ชิด ความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว้
เนื้อเชื่อใจ ความสุจริต ความเสียสละ คุณค่าที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งถ้าเข้าใจ
ใช้เงินให้ไปหนุนคุณค่าที่ไม่ใช่เงิน เงินก็จะมีประโยชน์ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้
และยั งสอดคล้องตามความหมายของสวั สดิ การสังคมที่องค์ การสหประชาชาติได้ ให้ไว้ คื อ
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบของการบริการสังคมและสถาบันที่จัดขึ้นอย่างมีระเบียบ เพื่อ
ช่วยให้บุคคลแต่ละคนและกลุ่มมีมาตรฐานของชีวิตและสุขภาพในระดับดีที่พึงพอใจ ตลอดจนมี
สัมพันธภาพทางสังคมที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละคนและกลุ่ม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
และกลุ่มได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งมีโอกาสเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของตนและกลุ่ม ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของครอบครั ว และชุ ม ชนด้ ว ย (United Nation, as cited in
Boonyarattanasoontorn, 2012) ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต่างๆ สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขา
ดี ใช้วิธีดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีหลักคิดว่ากลุ่มเล็กๆ ก็ต้องดาเนินการแบบเล็กๆ
ให้เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มมิฉะนั้นอาจส่งผลเสียกับกลุ่มได้ โดยจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่
พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินการมีไม่มากนัก มีเพียงความต้องการเพิ่มเติมของสมาชิกที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละกองทุนสวัสดิการ ในขณะที่ผู้บริหารให้ข้อมูลว่าการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการย่อยมีเจตนาซ่อนอยู่สองส่วน คือ เจตนาให้มีการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ที่
มีความหลากหลาย และเจตนาเพื่อฝึกความรับผิดชอบและฝึกบริหารจัดการกลุ่มให้กับสมาชิกที่
เป็นคณะอนุกรรมการ เป็นการฝึกคนรุ่นใหม่ที่อาจถูกคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสถาบัน
การเงินชุมชนในรุ่นต่อไป นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี
สามารถผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการและบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการต่างๆ มาได้แบบไม่มี
ปัญหาอุปสรรคนั้น เกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้เป็นหลัก เน้นการใช้กฎระเบียบใน
การบริหารจัดการกลุ่ม และเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปรียบเสมือนบ้านเมืองที่ร่มเย็นได้ก็
เพราะประชาชนทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย หากทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็จะ
วุ่นวาย เช่นเดียวกันกับกลุ่มองค์กรต่างๆ หากทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ กลุ่ม
องค์กรนั้นๆ ก็จะวุ่นวายและอาจสูญสลายไปในที่สุด
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สรุป
การจั ด สวัส ดิก ารสั งคมโดยจัดตั้ งเป็ นกองทุ น สวั สดิก ารย่อ ย 9 ประเภทของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านเขาดีนั้น มีเจตนาซ่อนเร้นที่น่าสนใจคือไม่ได้เน้นที่เนื้อหาสาระของกิจกรรม
มากนั ก แต่ ต้ อ งการเน้ น ที่ รู ป แบบเพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารแบบพหุ ลั ก ษณ์ ที่ มี ค วาม
หลากหลาย และเพื่ อ ฝึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบและฝึ ก บริห ารจั ดการกลุ่ มให้ กั บ สมาชิ ก ที่ เป็น
คณะอนุ ก รรมการมากกว่ า นอกจากนี้ ผ ลการศึ ก ษายั ง ได้ ส่ งผลดี ต่ อ กลุ่ ม ท าให้ ส ามารถ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ งที่ ผ่ า นมาให้ เ ป็ น ความรู้ ที่ จั บ ต้ อ งได้ โดยยึ ด หลั ก
ในการท างาน 5 ประการ ได้ แ ก่ ยึ ด กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ เป็ น หลั ก ในการตั ด สิ น ใจ
เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน เน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยจัดทา
บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา เน้น
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นกรรมการ
หรือสมาชิก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองร่วมกันตัดสินใจ หากผิดก็ยอมรับว่าผิดและ
พร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ข (ดู รู ป ที่ 1) ซึ่ ง ผลการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั งกล่ า วท าให้ ส มาชิ ก มี ค วาม
พึงพอใจ ส่งผลให้การบริหารจัดการที่ผ่านมามีปัญหาไม่มาก แต่ความฝังใจในประสบการณ์
การต่ อ สู้ กั บความขัด แย้งทางการเมื อ งในชุ ม ชนของคณะกรรมการ ก็ ส่ งผลให้ ข าดความ
กระตือรือร้นในการขยายกลุ่ม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาในอนาคต นอกจากให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการของสมาชิ ก แล้ ว ควรหาทางยกระดั บ กลุ่ ม ไปสู่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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ภาพที่ 1 หลักการทางานของคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี
นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้ยังได้ค้นพบข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การส่ งเสริ มสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว หน่ ว ยงาน
ภาครัฐจะสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ มาพร้อมกับกาหนดกรอบกติกามาด้วย บ่อยครั้งจึงไม่
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม แต่กลุ่มก็กลัวจะเสียโอกาสจึงรับมาดาเนินการให้ ดังนั้น
เมื่อสิ้นสุดโครงการทุกอย่างก็สิ้นสุดตาม เปรียบเสมือน “ตาน้าพริกละลายแม่น้า” สูญเสีย
งบประมาณโดยใช่เหตุ แต่ถ้าภาครัฐเปลี่ยนแนวคิดใหม่สนับสนุนโดยไม่ต้องกาหนดกรอบมา
กาหนดเพียงวัตถุประสงค์ที่ต้องการกว้างๆ ก็จะทาให้กลุ่มสามารถนามาพลิกแพลงให้เกิด
ประโยชน์ แ ละสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการได้ ม ากกว่ า ยกตั ว อย่ า งเช่ น การสนั บ สนุ น
งบประมาณสาหรับจัดสวัสดิการ ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐจะมีข้อห้ามไม่ให้นาเงินไปต่อยอด
การจั ด สวั ส ดิ ก าร แต่ โ ดยข้ อ เท็ จ จริ งแล้ ว หากภาครั ฐ มองอี ก มุ ม หนึ่ ง คื อ ถ้ า ต้ อ งการจั ด
สวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนรากหญ้าอย่างจริงจัง อาจไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใดๆ ขึ้นเลย
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เพียงแค่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนกลุ่มไว้ แล้วสนับสนุนงบประมาณต่อยอดการจัด
สวัสดิการที่กลุ่มดาเนินการอยู่ ก็สามารถผลักดันเป็นรัฐสวัสดิการได้โดยง่าย และไม่ต้องลงมือ
ทาเองเพราะกลุ่มดาเนินการสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านอยู่แล้ว แต่ที่สาคัญต้อง
สนับสนุนกลุ่มที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงจะเกิดประโยชน์ เพราะที่ผ่านมาภาครัฐจะสนับสนุน
แบบเหวี่ยงแห และเน้นไปที่การจัดตั้งกลุ่มใหม่หรือสนับสนุนกลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็ง แต่โดย
ข้อเท็จจริงแล้วกลุ่มที่ไม่เข้มแข็งสนับสนุนเท่าไรก็ไม่เข้มแข็งอยู่ดี ดังนั้นหากปรับเปลี่ยนวิธีคิด
ใหม่โดยใช้กลุ่มเข้มแข็งที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นฐานในการจัดสวัสดิการให้กับคนรากหญ้าจะเกิด
ประโยชน์โดยตรง โดยที่ภาครัฐไม่ต้องลงมือทาเอง กลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็งเขาก็จะเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองให้เข้มแข็งขึ้นเอง เพราะเขาก็อยากได้งบประมาณไปจัดสวัสดิการเช่นเดียวกัน
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากกรณี ข องกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง พบว่ า มี ห ลายกลุ่ ม ประสบ
ความสาเร็จ แต่อีกหลายกลุ่มก็ไม่ประสบความสาเร็จ การสนับสนุนแบบเหวี่ยงแหจึงไม่ใช่
เรื่องที่ถูกต้อง ในทางตรงข้ามกลับกลายเป็นการบ่อนทาลายความเข้มแข็งของชุมชนอีกด้วย
เพราะหลายชุ ม ชนที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มกลายเป็ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ดแย้ ง ในชุ ม ชนตามมา
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหลายแห่งที่ยังไม่พร้อม ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่าหากภาครัฐจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เ กิดประโยชน์อย่า งแท้ จ ริ ง
ต้องส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มที่เข้มแข็งอยู่แล้ว และไม่ควรกาหนดกรอบ เพื่อให้กลุ่ มสามารถ
นาไปบูรณาการได้ตามความต้องการของกลุ่ม ภาครัฐเพียงแค่กาหนดคุณสมบัติของระดับ
ความเข้มแข็งว่า ความเข้มแข็งระดับ 1, 2, 3,... ควรมีคุณสมบัติเช่นไร และจะสนับสนุน
งบประมาณแต่ละระดับอย่างไร พร้อมกับติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ก็พอ
2. ปัจจุบันรัฐบาลประกาศให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อ
ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับหน้าที่ไปสาน
ต่อ โดยกาหนดพันธกิจไว้ 4 ประการ ได้แก่ (1) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลง (2) สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาสังคม (3) พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาสังคม และ (4) จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
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สั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ , 2560) จะเห็ น ได้ ว่ า พั น ธกิ จ ข้ อ (4) สอดคล้ อ งกั บ แนว
ทางการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ (welfare pluralism) ที่เชื่อว่าการจัดสวัสดิการสังคม
มิ ใ ช่ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ เพี ย งอย่ า งเดี ย วอี ก ต่ อ ไป (Kamhom, 2004) ดั ง นั้ น
จึงถึงเวลาที่หน่วยงานภาครัฐ จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณต่อยอดการบริหาร
จัดการสวัสดิการแบบพหุลักษณ์ ของกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งต่างๆ โดยอาจใช้วิธีกาหนดเกณฑ์
ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กรให้เกิดความเป็นรูปธรรม หากกลุ่มองค์กรสามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์ก็สามารถยื่นเรื่องเข้ารับการสนับสนุนงบประมาณต่อยอดได้ ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้
ภาครัฐเพียงคอยทาหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งต่า งๆ และติดตามให้
การสนับสนุนต่อเนื่อง แต่การบริหารจัดการปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่ม
องค์กร ในที่สุดก็จะขยายตัวไปทั่วประเทศ ภาครัฐซึ่งทาหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกลุ่มองค์กร
ต่างๆ เหล่านั้น ก็จะทาหน้าที่เพียงเป็นผู้รวบรวมสถิติข้อมูลสารสนเทศ เพื่อดูข้อมูลภาพรวม
ของประเทศ และเป็นผู้กากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีคณะกรรมการกลุ่ม
องค์กรการเงินต่างๆ ทั่วประเทศเป็นพนักงานขับเคลื่อนงานให้ ซึ่งพนักงานเหล่านี้ทางานด้วย
จิตอาสาอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐไม่ต้องเสียงบประมาณไปว่าจ้างแต่ประการใด
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การยึดถือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ผลการศึกษาชี้ชัดว่า สิ่งที่ทาให้สถาบันการเงิน
ชุมชนแห่งนี้ยืนหยัดอยู่ได้นานกว่า 16 ปี ก็คือการยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้จาก นอกจากมีระเบียบปฏิบัติหลักของสถาบันการเงินชุมชนแล้ ว
ยังมีระเบียบปฏิบัติย่อยของแต่ละกองทุนสวัสดิการย่อยอีกด้วย ซึ่งระเบียบข้อบังคับหรือ
ระเบียบปฏิบัติ ที่ดี ควรต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เป็นประจาและควรทบทวนให้
สมาชิกรับทราบทั่วกัน
2. การดาเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินงานทุกอย่าง
ของสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้มีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้อื่น แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเห็นว่าดีแล้วจะนามาปฏิบัติในทันทีทันใด เพราะความ
พร้อมและบริบทของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
และปิดประกาศไว้อย่างชัดแจ้ง แต่การดาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปก็อาจจะมีจุดอ่อน คือ
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ปิดกั้นความกระตือรือร้นของคณะกรรมการที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกลุ่มให้ดีขึ้น
ไปกว่าเดิมได้ ดังนั้นอาจยกระดับบทบาทของกลุ่มไปสู่มิติอื่น เช่น ยกระดับไปสู่วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มมุ่งไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนในอนาคต
เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีจากความช่ว ยเหลื อของบุค คลหลายฝ่าย ผู้วิจัย
ขอขอบคุณ คณะกรรมการและสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาดี ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
ในการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจั ย ที่เห็นความสาคัญและ
เป็นองค์กรขับเคลื่อนงานวิจัยจนบรรลุตามเป้าหมาย และขอขอบคุณ คณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร และสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดชุมพร ที่ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยประจาปี 2561 แก่สถาบันการเงินชุมชน
สาหรับใช้เป็นทุนสนับสนุนการทาวิจัยในครั้งนี้
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