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 เร่ือง ‘เงิน’ เป็นเร่ืองท่ีไม่ว่าจะส าหรับใคร หรือในสงัคมไหนก็ย่อมท่ีจะตระหนกัถึงความส าคญัของ
มนั เพราะเก่ียวข้องกับชีวิตของเราอยู่ทุกวนั เก่ียวข้องกบัเราตัง้แตเ่กิดจนกระทัง่หลงัจากท่ีเราตายไปแล้ว
ด้วยซ า้ 
 ในบริบท ‘ชมุชน’ ก็เชน่เดียวกนั เร่ืองเงินนัน้นบัว่ามีส่วนเก่ียวข้องอยา่งมากตอ่วิถีชีวิตของชมุชนใน
ทุกๆชุมชน ก าหนดความเป็นไปของทุกชีวิตท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน  รวมถึงปัญหาหลายๆอย่างท่ีเกิดขึน้กับ
ชมุชนก็มกัจะมีท่ีมาจากเร่ืองเงิน เช่น ความยากจน เพราะคนจ านวนมากเม่ือต้องการเงินเพ่ือน าไปพฒันา
คณุภาพชีวิตของตนเองหรือแก้ปัญหาต่างๆก็อาจจะต้องกู้ ยืมเงิน แต่เม่ือเข้าไม่ถึงสถาบนัการเงินก็มกัจะ
ต้องไปกู้ เงินนอกระบบ ท าให้เข้าสู่วงจรหนีส้ินจนโงหวัไม่ขึน้จนท าให้หมดโอกาสลกุขึน้ยืนเพ่ือสร้างโอกาส
ในชีวิตให้ตนเอง ดงันัน้นักพัฒนาจึงควรท่ีจะตระหนักว่าการพฒันาการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็งนัน้
นบัวา่เป็นสว่นส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่คงในระดบัท้องถ่ินให้เกิดขึน้ได้   
 
‘องค์กรการเงนิชุมชน’ ในฐานะท่ีเป็นกลไกในการพัฒนา 

 สภาพความเป็นจริงในปัจจบุนัของงานพฒันานัน้ ยากท่ีจะปฏิเสธถึงความส าคญัของเงินหรือทุน
ทรัพย์ท่ีมีบทบาทตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ในทางเศรษฐกิจของชมุชน ดงันัน้จงึมีการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
พัฒนาสถาบันการเงินระดับชุมชนกันทั่วทุกมุมโลกแม้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกัน แต่ก็มี
หลกัการด าเนินงานและวตัถปุระสงค์คล้ายๆกนั คือ สร้างหรือเสริมความเข้มแข็งของ ‘องค์กรการเงินชมุชน’ 
ขึน้มานัน่เอง 
 องค์กรการเงินชุมชน, สถาบนัการเงินชุมชน หรือ บ้างก็เรียกว่าองค์กรการเงินฐานราก หมายถึง 
องค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมทางการเงิน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสนบัสนนุประชาชนในชมุชนท้องถ่ินแต่
ละแหง่  
 หลกัการในการริเร่ิมและด าเนินงานก็คือ ‘การออม’ คือให้ชาวบ้าน ให้คนในชมุชนมีวินยัในการออม
เงิน ให้รู้ว่าความวิเศษของการออมทรัพย์ร่วมกนันัน้เป็นอย่างไร และเม่ือมีความเช่ือมัน่ซึ่งกันและกันมาก
ยิ่งขึน้จึงมี ‘การให้กู้ ’ ซึ่งการให้กู้ นีก็้จะเป็นการให้กู้แบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้คนในกลุ่มมาค า้ประกนัซึ่งกันและ
กนั ซึ่งเม่ือระยะเวลาในการด าเนินการผ่านไปนานระยะเวลาหนึ่ง เม่ือทัง้ทัง้กลุ่มเร่ิมรู้จกัผู้กู้ แตล่ะคนมาก
ยิ่งขึน้ ก็จะท าให้เกิดการกู้   
 องค์กรการเงินชมุชนในประเทศไทย ปัจจบุนัแบง่เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ (1) องค์กรการเงินกึ่ง
ในระบบ คือ ‘เครดิตยเูนียน’ ‘สหกรณ์ออมทรัพย์’ ‘กองทนุหมู่บ้าน’ ‘กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต’ ซึ่งองค์กร
                                                           
1 นกัจดัการความรู้และพฒันา มลูนิธิวายไอวาย (why i why Foundation)  



เหล่านี ้“ภาครัฐ” หรือทางการ มีส่วนสนบัสนุนในการจดัตัง้และด าเนินงาน มีหลายกลุ่มท่ีมีฐานะเป็นนิติ
บคุคล 
 (2) องค์กรการเงินแบบพึ่งตนเอง หรือ แบบชาวบ้าน คือ องค์กรการเงินท่ี “ชาวบ้าน” มีบทบาท
ร่วมกันริเร่ิมรวมตวักันก่อตัง้ขึน้และชาวบ้านเป็นผู้ด าเนินงานกันเองทัง้หมด เช่น ‘กลุ่มสจัจะออมทรัพย์’ 
‘กลุม่สจัจะ  ลดรายจา่ยวนัละหนึง่บาท’ เป็นต้น 
 จุดเร่ิมต้นขององค์กรการเงินชุมชนในประเทศไทยเร่ิมต้นขึน้ในช่วง พ .ศ.2520 เน่ืองจากชาวบ้าน
เล็งเห็นถึงปัญหาความยากล าบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทนุของตนเอง ซึ่งเป็นสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีชนบท 
จึงรวมกลุ่มกัน รวมรวมเงิน และบริหารจัดการโดยอาศัยกติกาท่ีสมาชิกส่ วนใหญ่ร่วมกันก าหนดขึน้ 
หลกัการส าคญัในการด าเนินงานท่ีแตกตา่งจากสถาบนัการเงินทัว่ๆไป คือ จะใช้เร่ืองของ ‘ความไว้เนือ้เช่ือ
ใจ’ โดยท่ี    ไมต้่องมีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั สมาชิกต้องมีสจัจะตอ่ตนเองและตอ่กลุ่มในการออมและการคืน
เงินกู้  แล้วขยายไปสูก่ารแบง่สรรเงินปันผลและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกเม่ือกลุม่มีก าไรในท่ีสดุ 
 ตอ่มาเม่ือองค์กรการเงินชมุชนของชาวบ้านเร่ิมขยายตวั ก็เร่ิมมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตา่งๆ       
ท่ีกระทรวงมหาดไทยริเร่ิมขึน้ โดยความจากความส าเร็จเป็นรูปธรรมขององค์กรการ เงินชุมชนแบบ
พึ่งตนเองหรือแบบชาวบ้าน ท าให้ตอ่มาได้มีการก าหนดนโยบายและจดัตัง้กองทุนหมู่บ้านในปี พ .ศ.2546 
ท่ีภาครัฐก าหนดกติกาและให้เงิน 1 ล้านบาทแก่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ แต่ให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันใน
หมู่บ้านแตล่ะแห่งร่วมกนับริหารกองทุนนีก้นัเอง ดงันัน้ในปัจจบุนัจึงได้มีองค์กรการเงินชมุชนอยู่มากมาย
หลายประเภท 
 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับการอย่างกว้างขวางว่า ‘การวิเคราะห์การเงินชุมชน ’ โดยเน้นพิจารณาถึง

บทบาทของ ‘องค์กรการเงินชุมชน ’ ต่อชุมชน มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการสวัสดิการส าหรับ

แรงงานนอกระบบหรือผู้อยู่นอกภาคทางการ เกษตรกรรายย่อย คนท างานหาเช้ากินค ่า คนท างานรับจ้าง

ทัว่ไปในเมือง จึงถือเป็นกลไกส าคญัของการพฒันาท่ีท าให้คนจนหรือคนด้อยโอกาสได้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้ ก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่เศรษฐกิจชมุชนโดยรวมได้ 

  

หลักในการใช้เคร่ืองมือ ‘การวิเคราะห์การเงนิชุมชน’ 

เคร่ืองมือการวิเคราะห์การเงินชุมชน เป็นการพยายามวิเคราะห์ให้เห็นลกัษณะความสมัพนัธ์ใน

ด้านการเงินของผู้คนท่ีอยู่ในชมุชนนัน้ๆและดวู่าเก่ียวพนักบัสถาบนัการเงินในชมุชนอย่างไร โดยอาจแบ่ง

ขัน้ตอนการใช้เคร่ืองมือออกเป็นสองขัน้ตอนใหญ่ๆ คือ ขัน้การท าความเข้าใจลักษณะทั่วไปของความ

ความสมัพนัธ์ด้านการเงินและเศรษฐกิจของชมุชน และ ขัน้การจดัท าผงัระบบการเงินของชมุชน โดยทัง้สอง

ขัน้ตอนนัน้ต้องอาศยัทัง้การพูดคุย การสัมภาษณ์ รวมไปถึงการสังเกตอย่างต่อเน่ืองทัง้ในระดบัปัจเจก

บคุคล กลุม่ และเครือขา่ย 



 1.เยาวชนท่ีท าการศึกษาในขัน้แรกควรจะอาศยัการสุ่มตวัอย่างเพ่ือพูดคุย การสัมภาษณ์ การ

สงัเกต เพ่ือให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของบุคคลในชุมชนท่ีส าคญัสามส่วน ซึ่งก็คือ 

“รายรับ” “รายจ่าย” และ “การออม” ซึ่งทัง้สามส่วนตา่งก็มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิด ซึ่งหาก

เยาวชนสามารถเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจทัง้สามส่วนบุคคลในชมุชนได้ ก็จะสามารถเข้าใจ

ปัญหาทางการเงินของชมุชนท่ีมีอยูแ่ทบทกุชมุชนของประเทศไทยได้ ซึง่ปัญหาโดยทัว่ไปท่ีมกัมีร่วมกนัก็คือ 

“ปัญหาการ ไมมี่เงินออม” ท่ีท าให้ขาดแคลนเงินทนุเพ่ือใช้จา่ยในการพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดียิ่งขึน้ 

 ข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆท่ีมีการรวมรวมไว้ทัว่ประเทศต่างก็ชีช้ดัเจนว่าครัวเรือนคนไทยเกินคร่ึงของ

จ านวนหกสิบกว่าล้านคน “ไม่มีเงินออม” แตล่ะเดือนไม่มีรายได้มากพอท่ีจะเหลือเก็บโดยเฉพาะกลุ่มผู้ ท่ีมี

รายได้น้อย ตา่งตกอยูใ่นสภาพ “ชกัหน้าไมถ่ึงหลงั” อยูเ่นืองๆเน่ืองจากรายจา่ยมากกวา่รายรับนัน่เอง 

 นอกจากนี ้เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันก าลังเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ ซึ่งก็คือสังคมท่ีมีจ านวน
ผู้สูงอายุมากกว่าจ านวนของเด็กและเยาวชน แต่สิ่งท่ีน่าวิตกก็คือผู้สูงอายุจ านวนมากไม่มีเงินออมมาก
พอท่ีจะเลีย้งตวัเองในยามท่ีแก่ชราจนท างานไม่ไหว หรือเจ็บป่วยด้วยโรคในผู้สงูอายตุา่งๆ โดยท่ีลูกหลาน
ของผู้สงูอายก็ุไม่มี      เงินออมเพียงพอท่ีจะดแูลผู้สงูอายุเหล่านัน้ได้ นอกจากนีใ้นกรณีของชมุชนท่ีอยู่ใน
ชนบทซึ่งมีผู้ สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมากนัน้ก็ยงัมีปัญหาระยะทางท่ีห่างไกลจากธนาคารต่างๆ รวมไปถึง
ปัญหาท่ีชาวบ้านขาดหลกัทรัพย์ท่ีจะค า้ประกนัในการกู้ เงินอีกด้วย 

2.สภาพทางการเงินของครัวเรือนหรือปัจเจกบคุคลในชมุชนตา่งก็เก่ียวข้องกบัโครงสร้างชีวิตความ

เป็นอยู่ทางสงัคมทัง้ภายในและภายนอกชมุชนอยู่เสมอ เช่น ชมุชนนัน้เป็นชมุชนชาวนาโรงสีหรือผู้ ค้าข้าว 

ดงันัน้ก็ย่อมจะต้องมีความสมัพนัธ์ทางการเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการเงิน เช่น รายรับจากการขาย

ข้าวของชาวนา รายรับจากการขายข้าวของโรงสี, รายจ่ายจากการซือ้เมล็ดพันธ์ข้าวและปุ๋ ยของชาวนา 

รายจา่ยของโรงสีท่ีซือ้ข้าวจากชาวนา, เงินออมของชาวนาน าไปใช้ลงทนุปลกุพืชหมนุเวียนหรือเป็นคา่เทอม

ลกูหลาน หรือเงินออมของเจ้าของโรงสีท่ีน าไปใช้ลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรหรือลงทนุด้านอ่ืน เป็นต้น  

การเข้าถึงข้อมูลและเข้าใจระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเช่นนีก็้ย่อมส่งผลต่อลักษณะทาง

การเงินของบคุคล หรือตอ่ชมุชนนัน้ๆ เยาวชนผู้ใช้เคร่ืองมือท าการศกึษาวิเคราะห์จงึควรต้องท าการเคราะห์

ใคร่ครวญเพ่ือสกัดเอาความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัในบริบทการเงินของชมุชนแห่งนัน้ออกมาเป็นบนัทึกข้อมูลท่ี

เอามาเป็นวตัถดุบิในการวิเคราะห์เพ่ือพฒันาสถาบนัการเงินชมุชนตอ่ไปได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน 

มาเป็นนักวิเคราะห์การเงินชุมชนกันเถอะ! : วิธีการท าผังการเงนิชุมชน 

การเขียนผงัการเงินชมุชน หรือ การวาดภาพระบบการเงินชมุชน เร่ิมท าได้โดยการเอาข้อมูลท่ีได้

จากกลุ่มตวัอย่างของทัง้ระดบับุคคล กลุ่ม และเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนมาเขียนเป็นผังการเงิน

ชมุชน (Community Finance Mapping) ดงัตอ่ไปนี ้



 Step 1 : หาข้อมลูการเงินของชมุชนทัง้สามสว่น คือ รายรับ-รายจ่าย-เงินออม จากกลุ่มตวัอย่างท่ี

สุม่มาจากภายในชมุชน โดยให้รวบรวมข้อมลูด้วยบนัทกึการพดูคยุสอบถาม สมัภาษณ์ หรือสงัเกตกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอย่างในชุมชนนัน้ๆ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกล าไย ข้าราชการครู ชาวประมง พ่อค้า

แมค้่าในตลาด เจ้าของร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง โดยอาจน าเอาปัจจยัตา่งๆทางเศรษฐกิจของกลุม่ตวัอยา่งน ามา

เป็นประเดน็ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบในบนัทกึข้อมลูไว้ด้วยก็ได้ 

Step 2 : ใช้เทคนิคการจดัท าผงัความคิด (Mind Map) เพ่ือประมวลสรุปเนือ้หาข้อมูลท่ีได้ไปเก็บ

รวบรวมมาจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ท่ีเร่ิมต้นจากข้อความท่ีล้อมรอบด้วยวงกลมท่ีอยู่ตรงจุดศูนย์กลาง

แผ่นแผนผงัรวมสามวง คือ รายรับ-รายจ่าย-เงินออม แล้วให้น าเอาข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาแตก

ก่ิงก้านจากส่วนส่วนนี ้แยกออกไปตามกิจกรรมทางการเงินหลักทัง้สามส่วนนีแ้ล้วใช้เส้นลากเช่ือมโยง

กิจกรรมทางเศรษฐกิจย่อยๆเป็นก่ิงก้านสาขาท่ีแตกออกมาจากกิจกรรมทางการเงินหลกั รายรับ -รายจ่าย-

เงินออม เชน่ “รายรับ” ก็อาจจะแตกก่ิงออกเป็น ขายทเุรียน ซึง่ไปเช่ือมกบั “รายจา่ย” คา่ปุ๋ ย เป็นต้น 

Step 3 : การท าผงัการเงินชมุชนมีเปา้หมายเพ่ือท่ีจะหาทางพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน จึงควรจะ

เก็บข้อมูลท่ีมีการลงรายละเอียดเพ่ือให้สามารถออกแบบการท างานพฒันาได้ในขัน้ตอนหลงัจากการใช้

เคร่ืองมือวิเคราะห์การเงินชุมชนนีแ้ล้ว ดงันัน้การแตกก่ิงก้านของผงัจึงควรต้องมีองค์ประกอบทัง้ (1) คน

หรือกลุ่มคน   (2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (3) ห้วงเวลา (4) สถานท่ีในชุมชนท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจ (5) 

สถาบนัการเงินตา่งๆท่ีมีอยูใ่นชมุชน  

ยกตวัอยา่ง เชน่ “สวนล าไย” ก็อาจจะแตกก่ิงประเดน็ออกไปเป็น 

-คน- ก็ต้องพิจารณาวา่ใครบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัการท าสวนล าไย เชน่ ชาวสวน พอ่ค้าคนกลาง พอ่ค้า

ปุ๋ ย  

-กิจกรรมทางเศรษฐกิจ- เช่น การท าสวนล าไย การขนส่ง การรับซือ้ การขาย การกู้ เงิน ธกส . เป็น

ต้น 

-ห้วงเวลา- เชน่ วนัหรือชว่งเดือนท่ีมีการเก็บเก่ียว หรือ เดือนท่ีจะต้องมีการสง่ดอกเงินกู้  เป็นต้น 

-สถานท่ีในชมุชนท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจ- เชน่ ตลาด เป็นต้น 

-สถาบนัการเงินต่างๆท่ีมีอยู่ในชุมชน- เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กองทุน

หมูบ้่าน ธนาคารชมุชน นายทนุปลอ่ยเงินกู้นอกระบบ เป็นต้น 

ในขัน้ตอนนีเ้ราสามารถกลบัมาเก็บข้อมลูลงในผงัการเงินชมุชนนีไ้ด้อีกเร่ือยๆ หากรู้สึกว่าข้อมลูท่ี

ได้มายงัไมค่รบถ้วนเพียงพอ 



Step 4 : เม่ือเก็บข้อมลูได้ละเอียดจนเป็นพ่ีพอใจแล้ว ก็มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายๆด้วย

การแบง่จ าแนกข้อมลูทัง้หมดออกมาเป็น “ปัจจยัเชิงบวก” และ “ปัจจยัเชิงลบ” และ “ปัจจยักลางๆไม่บวก

ไม่ลบ” และ “สถาบนัการเงินในชมุชน” โดยให้วิเคราะห์ไปด้วยกนัว่าทัง้ส่ีส่วนส่งผลตอ่ระบบการเงินชมุชน

อยา่งไรบ้าง โดยการวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีอ้าจจะท าร่วมกบัคนในชมุชนท่ีเราศกึษาก็ได้ เพราะเป็นขัน้ตอนท่ี

มีประโยชน์     ในการชว่ยทบทวนสภาพท่ีเป็นไปในชมุชนจนท าให้เห็นปัญหาบางอยา่ง เห็นศกัยภาพท่ีมีอยู่

ในชมุชน หรือเห็นทนุทางสงัคมท่ีมีอยูข่องชมุชน ซึง่สิ่งท่ีค้นพบทัง้หมดสามารถน ามาใช้ออกแบบการพฒันา

ได้ และการท่ีคนในชมุชนได้ทบทวนจะเห็นภาพร่วมกนักบัเยาวชนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้าง

การมีสว่นร่วมในงานพฒันาของชาวชมุชนกบัตวัเยาวชนผู้ท าการวิเคราะห์การเงินชมุชนด้วย 

 เราอาจจะพิจารณาตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลคร่าวๆ ก็เช่น ณ หมู่บ้านเวียงแก้ว ต าบลห้วยไร่ 

โดยการลงมือท า Mind Mapping ของระบบการเงินชมุชน ท าให้ สชุาดา ซึ่งเป็นแกนน าเยาวชนในหมู่บ้าน

เข้าใจลักษณะภาพรวมทางเศรษฐกิจ การท ามาหากินทั่วๆไปของชุมชน การใช้จ่ายทั่วๆไปของชุมชน 

จนกระทัง่เห็นถึงปัญหาทางการเงินของชมุชนท่ีมีอยู่ทัง้ในส่วนของรายรับ รายจ่าย และเงินออม รวมไปถึง

หนีส้ินและการกู้ ยืมเงิน ท่ีสมัพนัธ์กบัสถาบนัการเงินท่ีมีอยูใ่นชมุชนแหง่นี ้

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู จึงท าให้พบว่าชมุชนหมู่บ้านแห่งนีมี้สถาบนัการเงินอยู่ในชมุชนมากมาย 

ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร ธกส. กองทนุหมู่บ้าน และนายทนุเงินกู้นอกระบบ แตเ่น่ืองจากลกัษณะกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของคนในชมุชนส่วนใหญ่จะเป็นการปลกูหวัหอมและกระเทียม จึงมีรายได้ไม่มากนกั มีรายจ่าย

คอ่นข้างมากเน่ืองจากต้องใช้ปุ๋ ยตลอดจนค่าเล่าเรียนและอปุกรณ์การศกึษาของลกูหลาน ในส่วนของเงิน

ออมชาวบ้านก็แทบจะไม่มีเหลือเก็บ จึงต้องอาศยัการกู้ เงินระยะสัน้ต่างๆจากนายทุนเงินกู้นอกระบบซึ่ง

ดอกเบีย้สงู ชาวบ้านในชมุชนจงึต้องอาศยัการกู้ เงินจากนายทนุมากกว่าหนึง่รายเพ่ือหมนุเวียนใช้คืนให้กบั

เจ้าหนีอี้กรายเวียนไป  ส าหรับสถาบนัการเงินท่ีคอ่นข้างเป็นทางการมากขึน้อย่างกองทุนหมู่บ้าน ก็มิได้

มีจดุเร่ิมต้นมาจากการออมทรัพย์ของชาวบ้านเน่ืองจากมีรายได้ต ่าเกินกว่าจะออมได้ ดงันัน้กองทนุหมู่บ้าน

จึงเน้นการให้กู้มากกว่า ชาวบ้านจ านวนหนึ่งก็มองว่ากองทนุหมู่บ้านไม่ใช่เงินของชาวบ้านแตเ่ป็นเงินของ

หลวงหรือเงินรัฐบาลด้วย ดงันัน้จึงไม่คอ่ยมีใครมาออมเงินกบักองทนุมากนกั และถึงแม้ว่าทางชาวบ้านจะ

ชดใช้หนีเ้งินกองทุนหมู่บ้านได้ตรงเวลาแต่ก็ไม่ได้แสดงถึงสถานะทางการเงินท่ีดีของพวกเขาเน่ืองจากก็มี

การเอาเงินกู้นอกระบบมาชดใช้ด้วยเชน่กนั ทัง้หมดเป็นเพราะชมุชนยงัขาดแคลนสถาบนัการเงินในระบบท่ี

เพียงพอและเหมาะสมกบัรายได้ท่ีคอ่นข้างต ่าของชาวบ้าน หากมีสถาบนัการเงินท่ีเน้นการออมมากยิ่งขึน้

เข้ามาเสริมเช่น สจัจะออมทรัพย์ ก็จะช่วยอุดช่องว่างระบบการเงินของชมุชน และเอือ้ต่อการพฒันาชีวิต

ความเป็นอยูข่องชาวบ้านในชมุชนหมูบ้่านเวียงแก้ว มากยิ่งขึน้ 



กล่าวได้ว่าการวิเคราะห์การเงินชมุชนจะช่วยให้เห็นทัง้ปัญหา ข้อจ ากดั หรือโอกาสในการท างาน

พฒันาด้านเศรษฐกิจร่วมกบัชมุชน หากผู้วิเคราะห์เป็นเยาวชนคนหนึ่งในชมุชนท่ีต้องการจะยกระดบัหรือ

พฒันาสถาบนัการเงินในชมุชนรูปแบบตา่งๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ก็อาจจะกระบวนการทกุๆขัน้ตอน

ของการใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์การเงินนีเ้ป็นช่องทางหรือแนวทางท่ีจะพฒันากิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกบัชมุชน

กิจกรรมนีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

 เม่ือเราศึกษาหรือเก็บข้อมลูเพ่ือจดัท าผงัไประยะหนึ่ง ก็อาจจะมีการค่อยๆเติมข้อมลูเข้าไปยงัผงั

ระบบการเงินชมุชนของเราเป็นระยะๆ พฒันาไปเร่ือยๆ เช่น ปรับการวางต าแหน่งบุคคลและกลุ่มต่างๆใน

ชมุชนขึน้ใหม่ให้ผงัของเรามีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ เป็นหมวดเป็นหมู่ ให้ผู้ ท่ีได้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะท าได้นัน่เอง 

 

สรุปหลักการส าคัญ 

 การวิเคราะห์การเงินชมุชน คือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ

หรือการเงินอันหลากหลายท่ีด ารงอยู่ในชุมชนนัน้ๆอย่างปนเปกัน ซึ่งก็มีหลายชนิด เหมาะสมกับคนท่ีมี

ความแตกตา่งกนัในด้านความเป็นอยูภ่ายในชมุชน แม้จะมีคณุลกัษณะบางประการท่ีมีร่วมกนั เชน่ เป็นชนุ

ชนชาวสวน เป็นต้น โดยปัจจยัหลกัทางการเงินทัง้ในด้าน รายได้-รายจ่าย-การออม/หนีส้ิน-สถาบนัการเงิน

ของชมุชน จะช่วยท าให้การวิเคราะห์ระบบการเงินชมุชนของเยาวชนนกัพฒันาได้มองเห็นสภาพเศรษฐกิจ

ของชุมชนท่ีลึกซึง้ขึน้ เข้าใจบทบาทหน้าท่ี ทิศทาง หรือพัฒนาการและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจโดยรวมของชมุชน 

 ศกัยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ขึน้อยู่กับลักษณะระบบการเงินชุมชนเป็นส าคญั เน่ืองด้วย

เพราะการแก้ปัญหาหรือการพฒันาเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้กับชุมชน ส่วนใหญ่ไม่สามารถเกิดขึน้ได้จากตวั

คนแตล่ะคน หรือคนในชมุชนไม่ก่ีคน แตม่กัจะเกิดขึน้เน่ืองจากการด าเนินการในระดบัสถาบนั โดยเฉพาะ

การด าเนินการของสถาบนัการเงินชมุชนตา่งๆท่ีมีอยู่ในนัน้ ซึ่งจะประสบผลส าเร็จหรือมีความเข้มแข็งมาก

น้อยเพียงใดนัน้ก็ขึน้อยูก่บัความสมัพนัธ์ของผู้คนในชมุชนว่าเป็นอยูใ่นลกัษณะใด ดงันัน้หากต้องการเข้าใจ

ศกัยภาพการพฒันาเศรษฐกิจของชมุชน ก็หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องวิเคราะห์ท าความเข้าใจลกัษณะระบบ

การเงินชมุชนเป็นอยา่งดีนัน่เอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการอ้างอิง 

ปัทมาวดี ซูซูกิ และคณะ. Microfinance และการเงนิชุมชน (กรุงเทพฯ : โอเพน่บุ๊คส์, 2552) 

ปัทมาวดี ซูซูกิ. องค์กรการเงนิชุมชนคืออะไร (เอกสารประกอบการเสวนาเร่ือง “แผนแมบ่ทการเงินระดบั 

รากฐานกบัความเข้มแข็งของชมุชน,” ท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี 14  

กรกฎาคม พ.ศ. 2551) 

คู่มือการลงภาคสนาม สังคมวิทยาชนบท ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะรัฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2555 
 


