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บทคัดย่ อ

การวิจยั มีวตั �ุ�ระสงค์เพื�อศึกษาการบริ หารการเงินชุมชนระดับดีเด่นของ
บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มี
ส่วนร่ วม จากนั�นนําข้อมูลที�ได้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื�อหา เครื� องมือที�ใช้เ�็ น
แบบสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก 11 คน ผลการวิจยั พบว่า การบริ หาร
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การเงินชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็ นสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนระดับดีเด่นแห่งแรกของจังหวัดสกลนคร มีการบริ หารการเงิน
ชุมชนเป็ น 2 ลักษณะ ค�อ การบริ หารที�เป็ นไปตามกรอบนโยบายภาครั�โดยรวมกลุ่ม
กองทุนการเงินต่าง � ที�มีอยูใ่ นชุมชนให้เข้ามาเป็ นสมาชิกของสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน เรี ยกว่า การบริ หารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ และการบริ หารเป็ นไป
ตามสถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชุมชน เรี ยกว่า การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์
�ึ�งการบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ การบริ หารการเงิน
ชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นการดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และการ
บริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นปั จจัยที�ส่งผลต่อความสําเร็ จของสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
คําสําคัญ: การบริ หาร, การเงิน, ชุมชน
Abstract

This study aimed to investigate the outstanding community financial
management of Ban Laoyai Wathana sub-district, Songdao district, Sakon Nakhon
province using a qualitative research method. Data were collected from in-depth
interviews, and participatory and non-participatory observation, and the obtained data
were analyzed for content. The research tool was a semi-structured interview form.
There were 11 main informants. The study findings of revealed that Ban Laoyai
which was the first outstanding institution for community financial management of
Sakon Nakhon province. Two types of community financial management were
found. Type 1 was the management in accordance with the state policy framework.
This type included the various financial fund groups in the community, who were
encouraged to be members of the institution of community funding management. It is
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called integrated community finance management. Type 2 was the management
based on the situation that occurred in the community, which is called situational
community finance management. This second type was composed of two kinds: One
was situational community finance management in the aspect of operations of the
community funding management institution. And the other was situational
community finance management in the aspect of the factors affecting success of
community funding management institution.
Keywords: management, finance, community
บทนํา

หน่วยงานภาครัฐได้มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาทุนชุมชนผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เพื�อส่งเสริ มให้ประชาชนมีรายได้ ลดปั ญหาความยากจน และปั ญหาหนี�สิน
โครงการที�สาํ คัญได้แก่ โครงการกองทุนแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) โครงการ
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง (กทบ.) และโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง (SML) และโครงการอื�น ๆ หลังจากมีการขับเคลื�อนโครงการกองทุน
ต่าง ๆ แล้ว ทําให้ประชาชนยังคงมีหนี�สินซํ�าซ้อน เพราะความหลากหลายของกองทุน
กรมการพัฒนาชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดตั�งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื�อ
แก้ไขปั ญหาการเป็ นหนี�ของประชาชนโดยเฉพาะหนี�ครัวเรื อน โดยมีเป้ าหมายเพื�อปรับ
โครงสร้างหนี�ให้เหลือหนี�เพียง 1 สัญญา และมีรูปแบบการบริ หารการเงินในชุมชน
โดยให้กลุ่มองค์กรมีความเป็ นเอกภาพ มีการบริ หารจัดการเพื�อให้เกิดความคุม้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน (Department of community development, 2009)
บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็ นพื�นที�
เป้ าหมายให้มีการจัดตั�งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนขึ�น สาเหตุเนื�องจากบ้าน
เหล่าใหญ่มีผนู ้ าํ ชุมชนที�มีความเข้มแข็ง และมีทุนชุมชนที�มีศกั ยภาพ ได้แก่ แหล่ง
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ทรัพยากรธรรมชาติที�เป็ นแหล่งนํ�าและป่ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที�มีความรู ้ดา้ น
ภูมิปัญญาท้องถิ�น กลุ่มอาชีพ กองทุนการเงินชุมชน แหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันการศึกษา ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน สํานักปฏิบตั ิธรรม และธุรกิจชุมชน
(Tasakhon, 2017) ดังนั�น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดาํ เนินการจัดตั�งสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ข� ึน โดยเริ� มดําเนินการเมื�อวันที� 25 พฤษภาคม พ.ศ.
2553 �ึ�งกรมการพัฒนาชุมชนได้กาํ หนดรู ปแบบการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐที�กาํ หนดไว้ เรี ยกว่า การบริ หารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ แต่บา้ น
เหล่าใหญ่มีแนวคิดว่าการดําเนินการตามรู ปแบบของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ครอบคลุม เพราะรู ปแบบการบริ หารการเงิน
ชุมชนจะต้องขึ�นอยูก่ บั สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชุมชน บ้านเหล่าใหญ่จึงได้สร้างระบบ
การบริ หารการเงินชุมชนขึ�นเองโดยการรวมพลังของคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การกําหนดรู ปแบบการบริ หารการเงินชุมชนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที�เกิดขึ�น เรี ยกว่า การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ (Fiedler, 1967)
โดยที�บา้ นเหล่าใหญ่ได้ใช้วธิ ีการบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์เป็ นแห่งแรกของ
จังหวัดสกลนครจนประสบความสําเร็ จ (Department of community development,
2017) สามารถพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานงานชุมชนผ่านในระดับ 3 (ระดับ
ก้าวหน้าหรื อระดับดีเด่น) ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทําการศึกษาเพื�อถอดบทเรี ยนเกี�ยวกับการ
บริ หารการเงินชุมชนในระดับดีเด่นของบ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร ว่ามีลกั ษณะการบริ หารอย่างไร และมีปัจจัยที�ส่งผลต่อความสําเร็ จ
อย่างไร เพื�อเป็ นแหล่งฐานข้อมูลองค์ความรู ้และนําไปประยุกต์ใช้ตามบริ บทของ
ชุมชนอื�นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื�อศึกษาลักษณะการบริ หารการเงินชุมชนในระดับดีเด่นบ้านเหล่าใหญ่ ตําบล
วัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
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วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาครั�งนี�เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการเลือกเจาะจงพื�นที�บา้ นเหล่า
ใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็ นพื�นที�เป้ าหมายที�มีการจัดตั�ง
กองทุนการเงินชุมชนขึ�น ชื�อ “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน” ภายใต้การกํากับดูแล
ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเป็ นพื�นที�ที�ผา่ นมาตรฐานการ
พัฒนาตนเองในระดับ 3 (ระดับก้าวหน้าหรื อระดับดีเด่น)
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษาครั�งนี� เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) เป็ น
ผูท้ ี�มีความเกี�ยวข้องกับการบริ หารการเงินชุมชนทั�งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบตั ิ
โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวนทั�งสิ�น 11 คน ประกอบด้วยพัฒนาการจังหวัดสกลนคร
จํานวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริ มการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 2 คน พัฒนาการอําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จํานวน 1
คน ผูน้ าํ ชุมชนตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 คน สมาชิก
องค์การบริ หารส่วนตําบลวัฒนา จํานวน 1 คน ประธานกรรมการบริ หารสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
จํานวน 1 คน และคณะกรรมการบริ หารของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่า
ใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครจํานวน 3 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั บทความ
และข้อมูลชุมชนที�เกี�ยวข้องกับประเด็นที�ศึกษา เพื�อนํามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั
จากนั�น จึงนําไปสร้างเครื� องมือเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง รวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เจาะลึก และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมกับการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่ วมในการบริ หารการเงินชุมชน
การตรวจสอบข้อมูลได้ทาํ การตรวจสอบข้อมูลจากการลงพื�นที�เพื�อให้ได้
ความเที�ยงตรงและน่าเชื�อถือ ได้ทาํ การคืนข้อมูลให้ชุมชน เพื�อยืนยันความถูกต้อง
สมบูรณ์อีกครั�ง
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์เชิงเนื�อหา (Content analysis) โดยผูว้ จิ ยั
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามแล้วนํามาวิเคราะห์โดยนําข้อมูลมาจัด
ระเบียบเป็ นหมวดหมู่เพื�อดูความสัมพันธ์วา่ มีการเชื�อมโยงกันอย่างไร (Bernard, 1994:
360) ตีความ ให้ความหมาย และสรุ ปความ
กรอบแนวคิดของการวิจยั
พัฒนาการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จังหวัดสกลนคร
ปั จจัยที�ส่งผลต่อความสําเร็ จของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจังหวัดสกลนคร
1) ผูน้ าํ ชุมชน
4) เครื อข่ายภายนอก
2) คณะกรรมการบริ หาร 5) วัฒนธรรมองค์กร
3) สมาชิก
6) ทุนทางสังคม
การบริ หารแบบบูรณาการ
ของหน่วยงานภาครัฐ

การบริ หารเชิงสถานการณ์
ของชุมชน

รู ปแบบการบริ หารที�เหมาะสมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
จังหวัดสกลนคร
ภาพที� �: กรอบแนวคิดของการวิจยั
ผลการวิจยั
จากการศึกษาการบริ หารการเงินชุมชนในระดับดีเด่น บ้านเหล่าใหญ่ ตําบล
วัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร พบว่า การบริ หารการเงินชุมชนของบ้านเหล่า
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ใหญ่ มี 2 ลักษณะ คือ 1) การบริ หารเป็ นไปตามกรอบนโยบายภาครัฐ ที�เรี ยกว่า การ
บริ หารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ และลักษณะที� 2) การบริ หารเป็ นไปตาม
สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชุมชน เรี ยกว่า การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์
มีรายละเอียด ดังนี�
1. การบริหารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ
ลักษณะการบริ หารการเงินชุมชนแบบบูรณาการ เกิดจากการรวมกลุ่มกองทุน
การเงินต่าง ๆ ที�มีอยูใ่ นชุมชนเข้ามาเป็ นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิต กลุ่มกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง (กทบ.)
กลุ่มกองทุนแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) กลุ่มยางพารา กลุ่มยุง้ ฉางข้าว กลุ่มผูใ้ ช้
นํ�า และกลุ่มปุ๋ ย โดยที�ภาครัฐได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารไว้ (Department of
community development, 2014) คือ สมาชิกต้องเป็ นกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชนเท่านั�น
ไม่รับสมัครสมาชิกรายบุคคล ไม่มีกิจกรรมการรับฝากเงิน คณะกรรมการบริ หารต้อง
มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ และสมาชิกที�เป็ นครัวเรื อนต้องสังกัดกลุม่ ใดกลุ่มหนึ�ง แล้ว
จึงมาปรับโครงสร้างหนี�กบั สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื�อให้เหลือหนี�เพียง 1
สัญญาเท่านั�น
บ้านเหล่าใหญ่ได้ดาํ เนินงานตามกรอบการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ แต่คน
ในชุมชนเห็นว่าการดําเนินงานตามกรอบนโยบายภาครัฐเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถ
แก้ไขปั ญหาของชุมชนได้ เพราะตามกรอบของหน่วยงานภาครัฐนั�นสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชนเป็ นเพียงเครื� องมือทางการเงินที�แก้ไขปั ญหาหนี�สินเท่านั�น แต่ความเป็ น
จริ งคนในชุมชนที�มีหนี�สิน ต้องมีภาระหาเงินมาใช้หนี�คืน ความสามารถในการใช้หนี�
คืนเกิดจากความสามารถในการสร้างรายได้ มาจากการมีอาชีพทํากินที�ตอ้ งใช้เงินใน
การลงทุน ดังนั�น จึงต้องมีแหล่งเงินทุนที�สามารถให้กยู้ มื ได้ โดยที�แหล่งเงินทุนนั�น
ชุมชนต้องสามารถเข้าถึงได้และได้รับความสะดวก ทําให้ผนู ้ าํ ชุมชนในช่วงปี พ.ศ.
2553 มีแนวคิดการบริ หารเพิ�มเติมจากหน่วยงานภาครัฐโดยการทําประชาคมกับ
ชาวบ้านให้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทําหน้าที�เสมือน “ธนาคารชุมชน” มี
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กิจกรรมการให้บริ การทางการเงินที�หลากหลาย ประกอบด้วย การรับฝากเงิน ถอนเงิน
การกูเ้ งิน การออมเงิน การสร้างรายได้ และการจัดสวัสดิการชุมชนในรู ปแบบต่าง ๆ
2. การบริหารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์
การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การ
บริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นการดําเนินงานของสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน และการบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นปั จจัยที�ส่งผลต่อความสําเร็ จ
ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
2.1 การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นการดําเนินงาน พบว่า
ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี�
2.1.1 การรับสมัครสมาชิกทั�งเป็ นรายกลุ่ม และเป็ นรายบุคคล ทั�งนี� การ
รับสมัครสมาชิกรายกลุ่มเป็ นไปตามกรอบนโยบายภาครัฐ แต่การรับสมัครสมาชิก
รายบุคคลเป็ นไปตามสถานการณ์ เนื�องจากบ้านเหล่าใหญ่มีเศรษฐกิจชุมชนที�เข้มแข็ง
ประชาชนในหมู่บา้ นมีหลากหลายอาชีพที�สร้างรายได้เพียงพอที�จะจัดสรรเงินส่วน
หนึ�งมาเป็ นเงินออมได้ และสมาชิกในระดับครัวเรื อนมีความเข้มแข็ง พ่อแม่ที�แก่ชรา
ได้รับเงินเบี�ยผูส้ ูงอายุแต่ละเดือน ก็จะนําไปฝากกับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ลูก
ที�กาํ ลังเรี ยนได้รับเงินจากพ่อแม่กจ็ ะแบ่งเงินส่วนหนึ�งเป็ นเงินออมแล้วเอาไปฝากที�
โรงเรี ยน โรงเรี ยนจะนําเงินไปฝากไว้กบั สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนอีกทอดหนึ�ง
นอกจากนี� สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ยงั เปิ ดโอกาสให้กบั
บุคคลภายนอกที�ไม่ได้สงั กัดกลุ่มใดในชุมชนเข้ามาเป็ นสมาชิกได้โดยการนําเงินมา
ฝาก จึงทําให้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็ นจํานวนมากในชุมชน
2.1.2 การรับฝากเงิน สมาชิกบ้านเหล่าใหญ่มีแนวคิดว่าการรับฝากเงิน
จากสมาชิกสามารถช่วยให้สมาชิกมีความคล่องตัวเมื�อจําเป็ นต้องใช้เงินเพราะไม่ตอ้ ง
เดินทางไปในตัวเมือง และมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงิน
2.1.3 การออมเงิน สมาชิกทุกคนจะต้องมีเงินออมไว้กบั สถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน สมาชิกเป็ นครอบครัวต้องนําเงินมาออมทุกเดือนๆ ละไม่เกิน 50
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บาท สมาชิกที�เป็ นผูส้ ูงอายุตอ้ งออมทุกเดือน ๆ ละไม่เกิน 150 บาทสมาชิกรายบุคคล
ต้องนําเงินมาออมทุกเดือน ๆ ละไม่เกิน 1,000 บาท และโรงเรี ยนให้นกั เรี ยนออมเงิน
คนละ 50 บาทต่อเดือน (มีบญั ชีรายบุคคล)
2.1.4 กิจกรรมสร้างรายได้เองของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เช่น
การให้เช่าโรงผลิตนํ�าดื�ม ค่าเช่าปี ละ 35,000 บาท โรงสี ชุมชนมีรายได้ส่วนหนึ�งมาจาก
การให้เช่ารถขนข้าวเข้ายุง้ ฉาง
2.1.5 กิจกรรมการให้สมาชิกกูเ้ งินเพื�อนําไปลงทุนในการสร้างงานสร้าง
อาชีพ �ึ�งการกูเ้ งินนั�นสามารถกูเ้ ป็ นรายบุคคล รายครอบครัวในกรณี ที�สมาชิกอยูใ่ น
ครอบครัวเดียวกันสามารถกูไ้ ด้เพียงหนึ�งคน และคนที�มีสิทธิ�ในการกูย้ มื จะต้องมีเงิน
ออมก่อน ยกเว้นกรณี ที�มีเหตุฉุกเฉิ นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันสามารถกูไ้ ด้เป็ น
รายบุคคล อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 6 ต่อปี การกูต้ อ้ งมีการรวมกลุ่มกัน 3 คน เพื�อคํ�า
ประกันกันเอง ในกรณี น� ีทาํ ให้กลุม่ ที�เป็ นหนี�มีความเกรงใจกัน จึงไม่ค่อยมีการชําระ
หนี�ล่าช้าหรื อบิดพลิ�วหนี�
2.1.6 การสร้างสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที�มีความหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน
2.1.7 การจ่ายเงินปั นผล สมาชิกของสถาบันเงินการจัดการเงินทุน
ชุมชนได้จดั สรรเงินส่วนที�เป็ นรายได้ 50% ของรายได้ท� งั หมดนํามาจ่ายเงินปั นผลตาม
จํานวนหุน้ ที�สมาชิก�ื�อในอัตรา 7% ต่อปี �ึ�งสมาชิกต้อง�ื�อหุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท
ในการดําเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถาบันเพื�อให้มีความสะดวก และมี
ประสิ ทธิ�าพ จึงได้มีการสร้างอาคารสํานักงานที�มีความมัน� คง แข็งแรง และถาวร มี
ระเบียบเวลาทําการเปิ ด-ปิ ด โดยมีทีมคณะกรรมการบริ หารมาปฏิบตั ิงานไม่เกินวันละ
4 คน ได้รับค่าตอบแทนวันละ 100 บาท
การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นการดําเนินงานทั�ง 7 กิจกรรมได้
ส่งผลให้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีระบบเงินทุนหมุนเวียนที�ดี มีกระแสเงินเข้าออก อย่างต่อเนื�องและมีแนวโน้มที�เพิม� ขึ�น จึงส่งผลทําให้สถาบันการจัดการเงินทุน
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ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ประสบความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ และเป็ นชุมชนที�มีความ
เข้มแข็งทางการเงิน สามารถสรุ ปได้ดงั ภาพประกอบ 2
การบริ หารจัดการ
กระแสเงินสดเข้า (cash flow-in)
-เงินฝาก
-เงินออม
-ดอกเบี�ยเงินกู้ -ขายนํ�าดื�ม
-รับจ้างสี ขา้ ว

กระแสเงินสดออก (cash flow-out)
-ให้กยู้ มื
-จ่ายเงินปันผล
-ค่าสวัสดิการ -ค่าสาธารณประโยชน์
-ค่าผลตอบแทนคณะกรรมการ

ภาพที� 2: รู ปแบบการบริ หารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
2.2 การบริ หารการเงินชุมชนเชิงสถานการณ์ดา้ นปั จจัยที�ส่งผลต่อความสําเร็ จ
พบว่าประกอบด้วย 6 ปั จจัย ดังนี�
2.2.1 ปั จจัยด้านผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ชุมชนบ้านเหล่าใหญ่เป็ นผูน้ าํ ที�มีแรงขับ
สูงที�จะทําให้ชุมชนเกิดการเปลี�ยนแปลงที�ดีข� น เป็ นผูน้ าํ ชุมชนที�มีบารมีและมี
ความสามารถในการแก้ไขปั ญหาและยืดหยุน่ ตามสถานการณ์เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผน การกําหนดนโยบาย และการตัดสิ นใจ เป็ นผูท้ ี�มี
วิสยั ทัศน์กว้างไกล และเป็ นผูม้ ีความคิดริ เริ� มสร้างสรรค์ มีความ�ื�อสัตย์ เสี ยสละต่อ
ส่วนรวม เป็ นแบบอย่างที�ดีในการเป็ นผูน้ าํ ครอบครัว เป็ นแบบอย่างที�ดีในการทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของชุมชน
2.2.2 ปั จจัยด้านคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารมีการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที�และเสี ยสละโดยเฉพาะการยอมรับค่าตอบแทนวันละ 100 บาท
เป็ นผูท้ ี�มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีความ�ื�อสัตย์ สุ จริ ต
2.2.3 ปั จจัยด้านสมาชิก สมาชิกมีความเข้าใจในกฎระเบียบ ทําให้สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื�อนไขตรงไปตรงมา รวมทั�งผลประโยชน์ที�จะได้รับหากปฏิบตั ิตาม
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เงื�อนไข และบทลงโทษหากสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตาม เช่น กรณี ผิดนัดชําระ มีเบี�ยปรับร้อย
ละ 1.25 ต่อเดือน หากไม่นาํ เงินมาชําระภายใน 3 เดือน เบี�ยปรับจะเพิ�มขึ�นเป็ นร้อยละ 3
ต่อเดือนของยอดเงินกูย้ มื หรื อกรณี การกูย้ มื ต้องเข้ากลุ่ม 3 คน หากสมาชิกคนใดคน
หนึ�งบิดพลิ�วหนี� สมาชิกที�เหลือในกลุ่มต้องชําระหนี�แทน จึงทําให้สมาชิกมีการ
ตรวจสอบพฤติกรรมกันเองก่อนเข้าร่ วมกลุ่มกูย้ มื เงิน
2.2.4 ปั จจัยด้านเครื อข่ายภายนอก เครื อข่ายภายนอกที�เข้ามาสนับสนุนจะ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านแหล่งเรี ยนรู ้และการแลกเปลี�ยนประสบการณ์�� ึงกัน
และกัน ด้านวิชาการ ด้านการจัดฝึ กอบรม และด้านข้อมูลข่าวสารจากเครื อข่ายภายนอก
2.2.5 ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร คณะกรรมการบริ หารและสมาชิกได้
ร่ วมกันสร้างกติกาเพื�อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การปฏิบตั ิงาน
ด้วยความ�ื�อสัตย์ หลีกเลี�ยงการทุจริ ต คอร์รัปชัน� การสร้างความผูกพันกับสถาบันด้วย
วิธีการสร้างบรรยากาศของมวลมิตรในการทํางานร่ วมกันเสมือนพี�นอ้ งที�คอยรับฟัง
ความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปั ญหา มีความเอื�ออาทร และไม่เอารัดเอาเปรี ยบ�ึ�งกันและ
กัน �ึ�งเป็ นวิธีการเสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรที�ทาํ ให้สมาชิกยอมรับ เชื�อมัน� ในองค์กร
จึงนําเงินมาออมอย่างสมํ�าเสมอ จึงทําให้เกิดเป็ นค่านิยมร่ วมกันในการสร้างวินยั การ
ออม เช่น สมาชิกทุกคนในครัวเรื อนได้เปิ ดบัญชีเงินออมแม้แต่ทารกแรกเกิด เด็ก
นักเรี ยนต้องมีสมุดเงินออมที�โรงเรี ยน คนชรามีเงินออมจากเบี�ยยังชีพ
2.2.6 ปั จจัยด้านทุนทางสังคม ประกอบด้วยทุนทางสังคมที�เป็ นทุนมนุษย์
ทุนสถาบัน และทุนวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�น สามารถส่งผลต่อความสําเร็ จของ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านเหล่าใหญ่ เพราะทุนทางสังคมได้ยดึ โยงผูค้ น
(คณะกรรมการและสมาชิก) สถาบัน (สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ศาสนา) และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�น (ความรู ้ภูมิปัญญา) เข้ามามีความสัมพันธ์กนั
ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเริ� มจากสถาบันครอบครัวที�ปลูกฝังให้สมาชิกรู ้จกั การออม การ
ปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดี มีความ�ื�อสัตย์ มีความเสี ยสละ สถาบันการศึกษาที�บ่มเพาะให้
เด็กนักเรี ยนเป็ นคนดี รู ้จกั วิธีการออมเพื�อใช้ในอนาคต เมื�อชุมชนมีตน้ ทุนทางสังคมที�ดี
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มีความรัก ความสามัคคี คนในชุมชนจึงยินดีเข้าร่ วมทํากิจกรรมที�ดี และส่งผลให้การ
บริ หารการเงินชุมชนประสบความสําเร็ จ มีระบบการเงินที�เข้มแข็ง
อภิปรายผล
�� บ้านเหล่าใหญ่ ตําบลวัฒนา อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เป็ นพื�นที�ที�มี
ระบบการเงินชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐานงานชุมชน
ผ่านในระดับ 3 (ระดับก้าวหน้าหรื อระดับดีเด่น) มีการเลือกใช้การบริ หารเงินชุมชน
แบบผสานระหว่างการบริ หารแบบบูรณาการและการบริ หารเชิงสถานการณ์�� ึงการ
บริ หารเชิงสถานการณ์เป็ นการบริ หารที�คนในชุมชนเป็ นผูก้ าํ หนดวิธีการเพื�อให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน สอดคล้องกับการศึกษาของ
Apichotdechasakul (2014) ที�ทาํ การศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิตคลองเปี ยะ
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที�พบว่าการบริ หารการเงินชุมชนจะประสบความสําเร็ จ
ต้องมีการจัดการตนเองโดยผ่านการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
�� ปั จจัยที�สาํ คัญได้ส่งผลต่อความสําเร็ จการบริ หารการเงินชุมชน ได้แก่ 1)
ด้านคณะกรรมการบริ หาร ที�มีความ�ื�อสัตย์สุจริ ต มีความเสี ยสละ ทําให้สมาชิกมีความ
เชื�อมัน� ว่าจะสามารถบริ หารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Kamchua
(2014) ที�ทาํ การศึกษาความสําเร็ จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพา ตําบลทุ่งตําเสา
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที�พบว่าคุณลักษณะของคณะกรรมการบริ หารมี
ความสําคัญอย่างยิง� จะต้องได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก 2) ด้านสมาชิก ที�ตอ้ งเข้าใจ
กฎระเบียบและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ หากสมาชิกมีความเข้าใจกฎระเบียบเป็ นอย่างดี
สามารถลดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Pakdeewut (2013) ได้ศึกษาคุณลักษณะของสถาบันการเงินชุมชนที�มีคุณภาพต้องมี
สมาชิกที�มีความ�ื�อสัตย์ รับผิดชอบ และมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ และสอดคล้อง
กับ Tongburi (2015) ได้ศึกษาความเข้มแข็งของสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนท่าแร่ พฒั นา
จํากัด ตําบลท่าแร่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า สมาชิกต้องมีคุณภาพจึงจะส่งผล
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ต่อความสําเร็ จของการบริ หารการเงินชุมชน 3) ด้านทุนทางสังคมเป็ นปัจจัยที�สามารถ
ผลักดันให้การบริ หารการเงินชุมชนประสบความสําเร็ จได้ เพราะทุนทางสังคมได้ยดึ
โยงคนในชุมชน สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เข้ามาสัมพันธ์กนั จนเกิดเป็ น
เครื อข่ายระบบการเงินชุมชน และหากเครื อข่ายมีค่านิยมร่ วมกัน จะมีความสามัคคี
ความเอื�ออาทร ไว้วางใจ�ึ�งกันและกัน และเชื�อมัน� ในองค์กรสอดคล้องกับ Kungwon
(2009) ได้ทาํ การศึกษาการบริ หารจัดการที�เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนในเขต
ภาคเหนือ พบว่า ทุนทางสังคม ประกอบด้วยการมีจิตสํานึกร่ วมกันเป็ นเจ้าของนําไปสู่
การสร้างพลังทางสังคมที�สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
�� การกําหนดกรอบแนวทางการบริ หารสถาบันการเงินของภาครัฐ ควรเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนสามารถกําหนดแนวทางการบริ หารของตนเองได้
�� การบริ หารสถาบันการเงินชุมชนที�ดี จะต้องสามารถแก้ปัญหาได้ตามความ
ต้องการของชุมชน โดยเฉพาะการทําให้มีแหล่งเงินทุนที�เพียงพอ คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวติ ดีข� ึน
�� หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้องควรให้การสนับสนุนเกี�ยวกับการให้องค์
ความรู ้แก่คณะกรรมการบริ หารอย่างต่อเนื�อง
ข้อ เสนอแนะในการทําวิจัยครั� งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในพื� น ที� อื� น
เกี� ยวกับการบริ ห ารการเงิ นชุ มชนเชิ งสถานการณ์ เพื�อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นต้นแบบ
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้สาํ หรับชุมชนอื�นที�มีบริ บทคล้ายคลึงกัน
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