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การศึกษาจากกรณีศึกษา Microfinance 
เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการระบบ
ให้บริการทางการเงินระดับจุลภาคในชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ไพรัช กาญจนการุณ

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

สุขุม พันธุ์ณรงค์

พิมลพรรณ บุญยะเสนา
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การศึกษาจากกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจดัการระบบ

ใหบ้ริการทางการเงินระดบัจุลภาคในชุมชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษา: 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน7

1 

 

ไพรชั กาญจนการุณ8

2 

 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ9

3 

พิมลพรรณ บุญยะเสนา10

4 

สุขุม พนัธุณ์รงค์4 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจากกลุมองคกรการเงิน
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แหง ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา 
แพร นาน และแมฮองสอน  
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จากการกูเงิน เชนใชสมาชิกหรือผูใชบริการรายอ่ืน เปนผูคํ้าประกัน 2 คน และคูสมรสตอง

1 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ 
2 ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
3 รองศาสตราจารย ประจาํคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4 นักวจิัย ศูนยวิจยัเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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change like lessening or completely stopping involvement in evil path 
including alcohol, cigarette, underground lottery, and various gambling. 

 (2) Reasonableness: Develop plans/programs/activities to mutually 
support the organization’s missions and visions such that the microfinance 
group can advance in a clear direction as well as has clear concepts in 
management, services and welfare provisions, and provide support for group 
members to be able to keep household financial records or accounting for 
the reason that they can be able to analyze household expenditure as basis 
to determine behavioral change in spending pattern.  

 (3) Immunization: Prevent lending risk by requiring each borrower 
to provide two guarantors and having his/her spouse give a statement of 
consent and sign his/her name in the loan application form and in all other 
relevant documents, invite group consultants to participate in the group’s 
activities, provide support for establishment of community group to bring 
about mutual help group formation among community members. 

 (4) Knowledge: Arrange regular knowledge training sessions or field 
study activities for committee and group members, provide teaching and 
training on book-keeping by having the committee members serve as the 
instructor and trainer, arrange the facility for group members meeting to 
share experiences, encourage group members to learn – by – doing the 
sufficiency economy philosophy in their daily organized by various public 
and private agencies, arrange discussion forum regularly every month, 
encourage group members to promote the inheritance, transfer, and 
application of local knowledge for the purposes of ritual performance, 
farming practices, and professional undertakings in the village community, 
and promote the activities concerning knowledge management in the 
community including documentation of local knowledge.  

(5) Ethical integrity: Adhere to moral disciplines in management 
with the principles of honesty, sharing or generosity, responsibility, kindness, 
and mutual trust; encourage the majority of community members to 
practice according to the Lord Buddha’s teachings on various important 
Buddhism events. 

Keyword: microfinance groups 
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ยินยอมลงลายมือชื่อในเอกสารคําขอกูและเอกสารที่เก่ียวของทั้งปวง มีการเชิญผูมีความรู 
ความสามารถมาเปนที่ปรึกษาและเขามารวมกิจกรรมกลุม มีการสงเสริมการจัดตั้งกลุม
ชุมชนหรือกลุมอาชีพในชุมชนเพื่อทําใหเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน  
 (4) ดานความรู องคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งมีการฝกอบรมใหความรูหรือศึกษา
ดูงานแกคณะกรรมการและสมาชิกอยางสม่ําเสมอ มีการสอนและจัดอบรมใหความรูในการ
ทําบัญชี โดยใหคณะกรรมการเปนวิทยากร สงเสริมใหสมาชิกมีการเรียนรูและอบรมใน
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใชในชีวิตประจําวันที่จัดโดยหนวยงานตางๆ ผูนํา
ชุมชน กลุม/องคกรเครือขายชุมชน มีการจัดเวทีเพื่อพูดคุยกันเปนประจําทุกเดือน สงเสริม
ใหชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ินใหมีการถายทอดและนําไปใชในการ
ประกอบพิธีกรรม การทําการเกษตร การประกอบอาชีพของหมูบาน มีการสงเสริมจัดการ
ความรูในชุมชนบันทึกภูมิปญญาทองถ่ิน  
 (5) ดานคุณธรรม องคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งควรยึดหลักคุณธรรมในการ
บริหารงาน ดําเนินงานโดยมีความซื่อสัตยตอกัน มีความเสียสละเพื่อสวนรวม มีความ
รับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจตองการชวยเหลือกันและกันและมีความไววางใจซึ่งกันและ
กัน เปนตน สงเสริมใหคนในชุมชนสวนใหญมีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 

คําสําคัญ: องคกรการเงินชุมชน 

The present study aims to investigate the 24 cases 
of best practice microfinance groups relating to the 
management in implementing the sufficiency 
economy philosophy in 8 upper-northern provinces 
covering Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, 

Lamphun, Phayao, Phrae, Nan, and Mae Hong Son. 
It is imperative for microfinance organizations/groups to implement 

the following processes to foster the sufficiency economy concepts as 
follow:  

 (1) Moderation: Release loans for members to make investment at 
the size proportional to their savings, set maximum ceiling of savings, 
promote the development of secondary occupation for members to earn 
extra income, encourage reasonable and modest spending behavior, 
promote household expenditure cutting activities like home gardening and 
fruit tree planting as well as animal raising, urge cutting down extravagant 
spending beyond what are necessary for daily life and occupational 
undertakings, and advocate the arrangement of activities inducing behavioral 

Abstract 
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change like lessening or completely stopping involvement in evil path 
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management, services and welfare provisions, and provide support for group 
members to be able to keep household financial records or accounting for 
the reason that they can be able to analyze household expenditure as basis 
to determine behavioral change in spending pattern.  
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to provide two guarantors and having his/her spouse give a statement of 
consent and sign his/her name in the loan application form and in all other 
relevant documents, invite group consultants to participate in the group’s 
activities, provide support for establishment of community group to bring 
about mutual help group formation among community members. 

 (4) Knowledge: Arrange regular knowledge training sessions or field 
study activities for committee and group members, provide teaching and 
training on book-keeping by having the committee members serve as the 
instructor and trainer, arrange the facility for group members meeting to 
share experiences, encourage group members to learn – by – doing the 
sufficiency economy philosophy in their daily organized by various public 
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application of local knowledge for the purposes of ritual performance, 
farming practices, and professional undertakings in the village community, 
and promote the activities concerning knowledge management in the 
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วตัถุประสงค ์

การวิจยั 
 

ดังนั้น ในการดําเนินการวิจัยในโครงการนี้จะเปนการศึกษาการหาแนวทางบริหาร
จัดการระบบใหบริการทางการเงินสําหรับ Microfinance ที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ศึกษาถึงรูปแบบขององคกร Microfinance ที่ควรจะเปนใน
ชุมชน จะเปนการวิจัยเก่ียวกับ การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูในระบบการใหบริการทางการเงินสําหรับผูมีรายไดนอย 
เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย ประชาชนสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง  
 
2.1 เพื่ อศึกษากรณี  (Best Practice) แนวทางบ ริหาร

จัดการระบบใหบริการทางการเงินระดับจุลภาคตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื่อนําเสนอรูปแบบ Microfinance ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม  

การดําเนินการของกองทุนหมูบานไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จนบางแหงไดพัฒนาแปลงสภาพเปนองคกร
การเงินชุมชนรูปแบบตางๆ ที่ เปนทางการและไมเปน
ทางการครอบคลุมทั้งประเทศ เชน กองทุนหมูบาน สถาบัน
การเงินชุมชน สถาบันจัดการการเงินชุมชน สหกรณออม
ทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออม
ทรัพย และธนาคารหมูบาน เปนตนจากการใหบริการของ

องคกรการเงินชุมชนรูปแบบตางๆ ในกรณีกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งนั้นจะ
พิจารณาวามีรูปแบบการบริหารจัดการ การบริการออมเงิน การใหสินเชื่อ และสวัสดิการ
ชุมชนที่สงผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่ดีตอคนและชุมชนในแตละสภาพและในมิติตางๆ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรและไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางไร และหากชุมชนแตละสภาพจะดําเนินการองคกรการเงินชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เนนในการสรางแนวคิดในการดําเนินงานโดยใชหลัก 3 หวง ไดแก 
ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู และ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตในมิติตางๆ 5 มิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ 
มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานการเรียนรูและพัฒนาควร
จะมีรูปแบบการดําเนินการอยางไร 

จากผลสัมฤทธิ์ของการประกอบการ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา องคกร
การเงินชุมชนที่เขมแข็ง จะมีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ  

ดานความพอประมาณ: สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มมากข้ึน มีการออมเงินสม่ําเสมอ 
สมาชิกไมมีปญหาจากการกูเงิน จํานวนเงินกูลดนอยลง ระยะเวลาในการกูเหมาะสม และมี
ความสามารถชําระเงินกูได 
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Microfinance ถือเปนสถาบันการเงินชุมชนรายยอย
ที่มีระบบการใหบริการการเงินสําหรับคนจนที่ ไม
สามารถเขาถึงการบริการทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยทั่วไปได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการแกผู
มีรายไดนอยและยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

โดยการรวมกลุมของคนในชุมชนใหบริการดานการออม การใหสินเชื่อขนาดยอม (Micro - 
credit การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ใหความหมายทางมูลคาการเงินของ Micro - credit คือ 
สิน เชื่ อที่ มี วงเงิน กู ไม เกิน  30,000 บาท ) และการจัดสวัสดิ การชุมชน  ตั วอย าง 
Microfinance ไดแก กองทุนหมูบาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต 
กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน 

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท ที่รัฐบาลไดทุมงบประมาณ
กวา 80,000 ลานบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดการลงทุน การเกิดข้ึนของ
กองทุนหมูบานไดมีพัฒนาการปรับตัวตามกลไกของภาครัฐและสภาพของชุมชนเองอยาง
ตอ เนื่ อง จนส งผลให มี การพัฒ นาแปรงสภาพเปนระบบสถาบันการเงินชุมชน 
Microfinance เกิดระบบการออม ระบบสัจจะออมทรัพย ระบบสินเชื่อ และสวัสดิการของ
ชุมชน ทําใหคนที่มีรายไดนอย เขาไมถึงบริการของสถาบันการเงิน มีเงินทุนเพื่อนําไปลงทุน 
หรือยกระดับคุณภาพชีวติ 

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานจะมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียน สําหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพสรางงานสรางรายได หรือ เพิ่มรายไดลดรายจาย
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวนสงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีด
ความสามารถจัดระบบเงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนเสริมสรางกระบวนการพึ่งพา
ตัวเองของหมูบานและชุมชนเมือง การเรียนรูการสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิมเสริมสราง
ศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเกิดศักยภาพ ความเขมแข็งของประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชนเมืองเศรษฐกิจสังคมหากดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนก็จะสงผลที่
มี Impact ตอเศรษฐกิจสูงมาก 

จากการดําเนินกิจกรรมของ Microfinance ที่ ผานมาพบวามีหลากหลาย 
Microfinance ที่ประสบผลสําเร็จ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใน
ขณะเดียวกันก็มีหลากหลาย Microfinance เชนกันที่ไมประสบผลสําเร็จ มีปญหาจากการ
ดําเนินการ อันเนื่องมาจากพยายามที่จะดําเนินการตามกฎระเบียบ หรือการไดเห็นหรือ
เลียนแบบ Microfinance ที่คิดวาสามารถนํามาเปนแบบอยางในการดําเนินกิจกรรมใน
กลุมชุมชนของตนได ซึ่งการเลียนแบบดังกลาว หากมองในเชิงลึกจะเห็นวา การนํารูปแบบ
การดําเนินการของชุมชนหนึ่งมาเปนแบบอยางในชุมชนตัวเอง ยังมีปจจัยสภาพแวดลอม
อ่ืนๆ ของชุมชนที่จะสงผลตอการดําเนินการอีก หลากหลายปจจัย อาทิเชน สังคม 
วัฒนธรรม อาชีพพื้นฐานของคนในชุมชน ขนาดของชุมชน ศาสนา เปนตน 

1  
ท่ีมาของปัญหา 
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ดังนั้น ในการดําเนินการวิจัยในโครงการนี้จะเปนการศึกษาการหาแนวทางบริหาร
จัดการระบบใหบริการทางการเงินสําหรับ Microfinance ที่เหมาะสมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ศึกษาถึงรูปแบบขององคกร Microfinance ที่ควรจะเปนใน
ชุมชน จะเปนการวิจัยเก่ียวกับ การนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูในระบบการใหบริการทางการเงินสําหรับผูมีรายไดนอย 
เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิต ขจัดความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนการจัดการงานและอาชีพในอนาคตของสังคมไทย ประชาชนสามารถ

ดํารงชีวิตไดอยางมั่นคง  
 
2.1 เพื่ อศึกษากรณี  (Best Practice) แนวทางบ ริหาร

จัดการระบบใหบริการทางการเงินระดับจุลภาคตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื่อนําเสนอรูปแบบ Microfinance ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม  

การดําเนินการของกองทุนหมูบานไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จนบางแหงไดพัฒนาแปลงสภาพเปนองคกร
การเงินชุมชนรูปแบบตางๆ ที่ เปนทางการและไมเปน
ทางการครอบคลุมทั้งประเทศ เชน กองทุนหมูบาน สถาบัน
การเงินชุมชน สถาบันจัดการการเงินชุมชน สหกรณออม
ทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมสัจจะออม
ทรัพย และธนาคารหมูบาน เปนตนจากการใหบริการของ

องคกรการเงินชุมชนรูปแบบตางๆ ในกรณีกลุมองคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็งนั้นจะ
พิจารณาวามีรูปแบบการบริหารจัดการ การบริการออมเงิน การใหสินเชื่อ และสวัสดิการ
ชุมชนที่สงผลสัมฤทธิ์ (Results) ที่ดีตอคนและชุมชนในแตละสภาพและในมิติตางๆ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางไรและไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจ
ชุมชนอยางไร และหากชุมชนแตละสภาพจะดําเนินการองคกรการเงินชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่เนนในการสรางแนวคิดในการดําเนินงานโดยใชหลัก 3 หวง ไดแก 
ความพอประมาณ การมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู และ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่มีแนวทางในการดําเนินชีวิตในมิติตางๆ 5 มิติ ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ 
มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสิ่งแวดลอม และมิติดานการเรียนรูและพัฒนาควร
จะมีรูปแบบการดําเนินการอยางไร 

จากผลสัมฤทธิ์ของการประกอบการ และจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา องคกร
การเงินชุมชนที่เขมแข็ง จะมีการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้คือ  

ดานความพอประมาณ: สมาชิกมีการออมเงินเพิ่มมากข้ึน มีการออมเงินสม่ําเสมอ 
สมาชิกไมมีปญหาจากการกูเงิน จํานวนเงินกูลดนอยลง ระยะเวลาในการกูเหมาะสม และมี
ความสามารถชําระเงินกูได 
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Microfinance ถือเปนสถาบันการเงินชุมชนรายยอย
ที่มีระบบการใหบริการการเงินสําหรับคนจนที่ ไม
สามารถเขาถึงการบริการทางการเงินของธนาคาร
พาณิชยทั่วไปได โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการแกผู
มีรายไดนอยและยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

โดยการรวมกลุมของคนในชุมชนใหบริการดานการออม การใหสินเชื่อขนาดยอม (Micro - 
credit การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ใหความหมายทางมูลคาการเงินของ Micro - credit คือ 
สิน เชื่ อที่ มี วงเงิน กู ไม เกิน  30,000 บาท ) และการจัดสวัสดิ การชุมชน  ตั วอย าง 
Microfinance ไดแก กองทุนหมูบาน สหกรณออมทรัพย สหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต 
กลุมสัจจะออมทรัพย เปนตน 

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท ที่รัฐบาลไดทุมงบประมาณ
กวา 80,000 ลานบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกิดการลงทุน การเกิดข้ึนของ
กองทุนหมูบานไดมีพัฒนาการปรับตัวตามกลไกของภาครัฐและสภาพของชุมชนเองอยาง
ตอ เนื่ อง จนส งผลให มี การพัฒ นาแปรงสภาพเปนระบบสถาบันการเงินชุมชน 
Microfinance เกิดระบบการออม ระบบสัจจะออมทรัพย ระบบสินเชื่อ และสวัสดิการของ
ชุมชน ทําใหคนที่มีรายไดนอย เขาไมถึงบริการของสถาบันการเงิน มีเงินทุนเพื่อนําไปลงทุน 
หรือยกระดับคุณภาพชีวติ 

การดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมูบานจะมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุน
หมุนเวียน สําหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพสรางงานสรางรายได หรือ เพิ่มรายไดลดรายจาย
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวนสงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีด
ความสามารถจัดระบบเงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนเสริมสรางกระบวนการพึ่งพา
ตัวเองของหมูบานและชุมชนเมือง การเรียนรูการสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิมเสริมสราง
ศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเกิดศักยภาพ ความเขมแข็งของประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชนเมืองเศรษฐกิจสังคมหากดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนก็จะสงผลที่
มี Impact ตอเศรษฐกิจสูงมาก 

จากการดําเนินกิจกรรมของ Microfinance ที่ ผานมาพบวามีหลากหลาย 
Microfinance ที่ประสบผลสําเร็จ มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใน
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1  
ท่ีมาของปัญหา 
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4.1 การศึกษานี้ ศึกษาจากกลุมตัวอยางกรณี ศึกษา Best 
Practice ใน แต ละป ระ เภทของ Microfinance คื อ  กลุ ม
สถาบันการเงินชุมชน กลุมสถาบันการจัดการการเงินทุนชุมชน 
กลุมกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และธนาคาร
หมูบ าน ในเขตพื้ นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ไดแก 

เชียงใหม เชียงราย ลําปาง  ลําพูน พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน ดําเนินการโดย
เจาะจงกลุมตัวอยาง (Specific Groups) ตามขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานที่ดูแลหรือมีสวน
เก่ียวของ คือ สํานักงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชน และองคกรเก่ียวของในแตละ
จังหวัด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 Best Practice 24 กรณีศึกษาแยกตามประเภทของ Microfinance 

ประเภท Microfinance Microfinance ท่ีเปน Best Practice 

กลุมสถาบันการเงินชุมชน 
(10 กลุม) 

1. สถาบันการเงินชุมชนบานแมใจใต ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใหม 
2. สถาบันการเงินชุมชนแมขักพัฒนา อ. หางดง จ. เชียงใหม  
3. สถาบันการเงินชุมชนบานศรีดอนมูล ต. ศรีดอนมูล อ. เชียงแสน 

จ. เชียงราย 
4. สถาบันการเงินชุมชนตนแบบบานศาลาดอน อ. เมือง จ. ลําปาง 
5. สถาบันการเงิน ชุมชนบานท าสมปอย ต. ทุ งฝาย อ. เมือง          

จ. ลําปาง 
6. สถาบันการเงินชุมชนบานง้ิวใต ต. บานสาง อ. เมือง จ. พะเยา 
7. สถาบันการเงินชุมชนบานแมใจหางบาน ต. ศรีถอย อ. แมใจ     

จ. พะเยา 
8. สถาบันการเงินชุมชนบานวังกวางเหนือ ต. แม พุง อ. วังช้ิน        

จ. แพร 
9. สถาบันการเงินชุมชนบานทาลอ ต. ฝากแกว อ. ภูเพียง จ. นาน 
10. สถาบันการเงินชุมชนบานมวงใหม ต. นาปง ก่ิงอําเภอภูเพียง  

จ. นาน 
กลุมสถาบันการจดัการ
การเงินทุนชุมชน 
(5 กลุม) 

1. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหวยแกว ต. ดอนเปา         
อ. แมวาง จ. เชียงใหม 

2. สถาบันการการจัดการเงินทุนชุมชนโปงเทวี 52 ต. บานโปง       
อ. เวียงปาเปา จ. เชียงราย 

3. สถาบันการจัดการเงิน ทุนชุมชนบ านทาป าเปา ต . แมทา           
อ. ทาปาเปา จ. ลําพูน 
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ดานความมีเหตุผล : สมาชิกมีเปาหมายในการออม มีการออมเพื่อไวใชในยามชรา 
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ และเพื่อเปนหลักประกันในการกูยืม มีการใชเงินตามเปาหมาย
ของการกูเงิน มีการกูเงินใชเงินอยางมีเหตุผล  

การมีภูมิคุมกัน: การไดรับสวัสดิการตามสิทธิที่ควรไดรับ มีการปลูกผักสวนครัว 
เลี้ยงสัตวเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน รายรับรายจาย มีการวางแผน
ทางการเงนิ มีวินัยทางการเงิน มีการจัดทําแผนพัฒนาชีวิต แผนครอบครัว แผนชวีติในอนาคต 

เงื่อนไขความรู: มีการเขารวมการฝกอบรมตางๆ แลวนํามาใชในการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ นํามาปรับปรุงพัฒนากลุมการเงิน และมีการถายทอดใหสมาชิกในกลุม 

เงื่อนไขคุณธรรม: ชุมชนเกิดความสามัคคี ทํางานรวมกัน มีการเสียสละเพื่อชุมชน 
ประพฤติตนในกฎระเบียบ ซื่อสัตยสุจริต และสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบความคิดของงานวิจัย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3 หวง 2 เง่ือนไข : ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมภีูมิคุมกัน เง่ือนไขความรู เง่ือนไขคณุธรรม) 
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ตารางที ่2 แนวทางการดําเนนิงานของ Microfinance 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

ความพอประมาณ - ควรมีการปลอยกูเพ่ือการลงทุนใหสมาชิกในวงเงินตามระดับการออมของ
สมาชิก 

- ควรมีการจํากัดเพดานสูงสุดของเงินออมเพ่ือไมใหสมาชิกหวังรายไดจาก
ดอกเบ้ียท่ีมากกวาสถาบันการเงินอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหสถาบันแบกภาระ
ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีตองจายคืนมากเกินไปหากมีผูกูจํานวนนอย  

- มีการสงเสริมใหสมาชิกกลุมการเงินชุมชนมีอาชีพเสริมท่ีกอใหเกิดรายได
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีการใชจายอยางพอประมาณมีเหตุผล  

- มีการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดรายจายของครัวเรือน เชน มีการ
ปลูกผักสวนครัว ผลไม และการเลี้ยงสัตว เพ่ือบรโิภคหรือใชสอยเพียงพอ
ตลอดท้ังปลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอยตางๆ นอกเหนือจากคาใชจายเพ่ือการ
ดํารงชีพและประกอบอาชีพ 

- มีการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ลดหรือเลิก
อบายมุข สุรา ยาสูบ หวย และการพนันอ่ืนๆ ปดไฟบริเวณท่ีไมไดใชงาน 
ปดและถอดปลั๊กอุปกรณเครือ่งใชไฟฟาทุกชนิดท่ีไมไดใชงาน ปดกอกนํ้าให
สนิทและปดทุกครั้งท่ีไมไดใช เปนตน 

ความมีเหตุผล - สถาบันการเงินชุมชนมีการดําเนินงานโดยการจัดทําแผน/โครงการ/
กิจกรรมใหสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนของกลุมการเงินชุมชนน้ัน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนากลุมการเงินอยางมีทิศทาง เชน แผนงานการบริหาร
และการจัดการแผนงานดานบุคลากรแผนงานดานอาคารและสถานท่ี
แผนงานดานสวัสดิการสมาชิกแผนงานดานประชาสัมพันธแผนงานดาน
การตรวจสอบและแผนงานดานประเพณีและวัฒนธรรม 

- มีแนวคิดในการบริหารจัดการ การใหบริการ การจัดสวัสดิการท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 

- มีการสงเสริมสมาชิกกลุมจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือสามารถวิเคราะหการ
ใชจายของครัวเรือน อันจะนําสูการปรับพฤติกรรมการใชจายของ
ครอบครัว 

การมีภมูิคุมกัน - การประกันความเสี่ยงการกูเงิน โดยใชสมาชิกหรือผูใชบริการ เปนผูค้ํา
ประกัน 2 คนและคูสมรสตองยินยอมลงลายมือช่ือในเอกสารคําขอกูและ
เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังปวง 

- การเชิญท่ีปรึกษากลุม ผูตรวจสอบ เขามารวมกิจกรรมกลุม เพ่ือใหกลุมมีผู
มีประสบการณ มีความสามารถในการทํางาน เพ่ิมความเขมแข็งใหกับกลุม 

- สงเสริมเงินทุนเพ่ือการจัดตั้งกลุมชุมชนหรือกลุมอาชีพในชุมชน เกิดการ
รวมกลุมของคนในชุมชน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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3. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานดอนนํ้ายาว ต. อวน อ. ปว        
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ธนาคารหมูบาน (1 กลุม) 1. ธนาคารหมูบานสันตนศรี ต. บานถํ้า อ. ดอกคําใต จ. พะเยา 

ที่มา : จากการศึกษา 

 วิธีการวิจัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการประชุม
กลุม (Focus Group) คณะกรรมการ ผูบริหารของ Microfinance แตละประเภทที่เปน
กรณีศึกษา เพื่อสืบคนขอมูลรูปแบบการบริหารจัดการ การใชบริการเงินออม สินเชื่อและ
สวัสดิการชุมชน และผลที่ เกิดกับเศรษฐกิจ สังคมชุมชนจากการดําเนินงานของ 
Microfinance แลวนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําเสนอ
รูปแบบของ Microfinance ที่เหมาะสมเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ไดผลการศึกษาดังนี้ 

5.1 การบริหารจัดารของกลุมการเงินชุมชนที่เปน Best 
Practice ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ผลการศึกษาจาก Best Practice พบวา ลักษณะการ
ดําเนินงานของกลุมตางๆ ออกมาในลักษณะคลายคลึงกัน จึงจะไม
แยกวิเคราะหไปตามแตละกลุม ผลการศึกษาถึงแนวทางบริหาร

จัดการระบบใหบริการทางการเงินระดับจุลภาคในตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 
 

5 
ผลการศึกษา 
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ตารางที ่2 แนวทางการดําเนนิงานของ Microfinance 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

ความพอประมาณ - ควรมีการปลอยกูเพ่ือการลงทุนใหสมาชิกในวงเงินตามระดับการออมของ
สมาชิก 

- ควรมีการจํากัดเพดานสูงสุดของเงินออมเพ่ือไมใหสมาชิกหวังรายไดจาก
ดอกเบ้ียท่ีมากกวาสถาบันการเงินอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหสถาบันแบกภาระ
ดอกเบ้ียเงินฝากท่ีตองจายคืนมากเกินไปหากมีผูกูจํานวนนอย  

- มีการสงเสริมใหสมาชิกกลุมการเงินชุมชนมีอาชีพเสริมท่ีกอใหเกิดรายได
เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว มีการใชจายอยางพอประมาณมีเหตุผล  

- มีการสงเสริมการดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดรายจายของครัวเรือน เชน มีการ
ปลูกผักสวนครัว ผลไม และการเลี้ยงสัตว เพ่ือบรโิภคหรือใชสอยเพียงพอ
ตลอดท้ังปลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอยตางๆ นอกเหนือจากคาใชจายเพ่ือการ
ดํารงชีพและประกอบอาชีพ 

- มีการสงเสริมการดําเนินกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ลดหรือเลิก
อบายมุข สุรา ยาสูบ หวย และการพนันอ่ืนๆ ปดไฟบริเวณท่ีไมไดใชงาน 
ปดและถอดปลั๊กอุปกรณเครือ่งใชไฟฟาทุกชนิดท่ีไมไดใชงาน ปดกอกนํ้าให
สนิทและปดทุกครั้งท่ีไมไดใช เปนตน 

ความมีเหตุผล - สถาบันการเงินชุมชนมีการดําเนินงานโดยการจัดทําแผน/โครงการ/
กิจกรรมใหสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศนของกลุมการเงินชุมชนน้ัน 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนากลุมการเงินอยางมีทิศทาง เชน แผนงานการบริหาร
และการจัดการแผนงานดานบุคลากรแผนงานดานอาคารและสถานท่ี
แผนงานดานสวัสดิการสมาชิกแผนงานดานประชาสัมพันธแผนงานดาน
การตรวจสอบและแผนงานดานประเพณีและวัฒนธรรม 

- มีแนวคิดในการบริหารจัดการ การใหบริการ การจัดสวัสดิการท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 

- มีการสงเสริมสมาชิกกลุมจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือสามารถวิเคราะหการ
ใชจายของครัวเรือน อันจะนําสูการปรับพฤติกรรมการใชจายของ
ครอบครัว 

การมีภมูิคุมกัน - การประกันความเสี่ยงการกูเงิน โดยใชสมาชิกหรือผูใชบริการ เปนผูค้ํา
ประกัน 2 คนและคูสมรสตองยินยอมลงลายมือช่ือในเอกสารคําขอกูและ
เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังปวง 

- การเชิญท่ีปรึกษากลุม ผูตรวจสอบ เขามารวมกิจกรรมกลุม เพ่ือใหกลุมมีผู
มีประสบการณ มีความสามารถในการทํางาน เพ่ิมความเขมแข็งใหกับกลุม 

- สงเสริมเงินทุนเพ่ือการจัดตั้งกลุมชุมชนหรือกลุมอาชีพในชุมชน เกิดการ
รวมกลุมของคนในชุมชน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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กรณีศึกษา เพื่อสืบคนขอมูลรูปแบบการบริหารจัดการ การใชบริการเงินออม สินเชื่อและ
สวัสดิการชุมชน และผลที่ เกิดกับเศรษฐกิจ สังคมชุมชนจากการดําเนินงานของ 
Microfinance แลวนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําเสนอ
รูปแบบของ Microfinance ที่เหมาะสมเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ไดผลการศึกษาดังนี้ 

5.1 การบริหารจัดารของกลุมการเงินชุมชนที่เปน Best 
Practice ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ผลการศึกษาจาก Best Practice พบวา ลักษณะการ
ดําเนินงานของกลุมตางๆ ออกมาในลักษณะคลายคลึงกัน จึงจะไม
แยกวิเคราะหไปตามแตละกลุม ผลการศึกษาถึงแนวทางบริหาร

จัดการระบบใหบริการทางการเงินระดับจุลภาคในตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงดังตารางที่ 2 
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แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

กิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เชน การสรางบานใหผูยากไรโดยจัดหา
งบประมาณท้ังในหมูบานและนอกหมูบานมาสรางบานใหแกผูยากไร และจัด
ใหมีสวัสดิการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เชน การจัดตั้งศูนยสงเคราะหภายใน
หมูบานการจัดตั้งกลุมฌาปนกิจสงเคราะหในหมูบานจัดตั้งธนาคารขาวจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

5.2  รูปแบบ Microfinance ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
  รูปแบบ Microfinance ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม ควร
เปนดังนี้ 

1. ตองมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการเงิน (Financial Service) กับ
คนจํานวนมาก ซึ่งเปนคนที่มีฐานะยากจน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ
ใหบริการแกสมาชิก คือ 

1.1 ความพอประมาณ Microfinance ตองใหบริการการเงินแกสมาชิกภายใต
ความพอประมาณ ไมมากไมนอยจนเกินไป เชน จํานวนเงินกูพิจารณาจากยอดเงินออม 
การมีวินัยการออม มีการออมสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

1.2 ความมีเหตุผล Microfinance ตองใหบริการการเงินแกสมาชิกมีการ
ดําเนินงานและสงเสริมใหสมาชิก ดําเนินการและดําเนินชีวิตภายใตแนวคิดความมีเหตุผล มี
การคิด มีการวางแผน กอนการดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมดานการ
ลงทุน ควรมีการติดตามการใชเงินอยางมีเหตุผล มีวินัยในการใชเงิน 

1.3 การมีภูมิคุมกัน Microfinance ตองเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีเกณฑชี้วัดการมีภูมิคุมกันที่ดีโดยพิจารณากระบวนการที่
แสดงออกถึงการเตรียมความพรอมตอผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับชีวิตสวนบุคคล สังคม 
สิ่งแวดลอม เชน Microfinance ตองมีการประกันความเสี่ยงจากการออมการกูเงิน มีระบบ
การจัดทําบัญชีที่เหมาะสม ถูกตอง โปรงใสสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล การมีวางแผน
ปฏิบัติการในแตละชวงเวลา คํานึงถึงการอนุรักษและรักษาทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชน 
สวนสมาชิก Microfinance ตองการมีลดความเสี่ยงจากการลงทุน เชน จัดทําบัญชี
ครัวเรือนและสรุปบัญชีเปน ลดรายจายในครอบครัว เชน ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได ลดการ
ใชสารเคมี มีการวางแผนและวางเปาหมายชีวิตและทางการเงิน เพื่อกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการดําเนินชีวิต 

1.4 ความรู Microfinance ตองมีการพัฒนาความรูของบุคลากรและสมาชิก
อยางตอเนื่อง วิเคราะหคนและองคกรถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (swot) เพื่อ
วางแผนพัฒนาความรู และให Microfinance มีการเชื่อมโยงสรางเครือขายการพัฒนากับ 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

ความรู - มีการฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดูงานแกคณะกรรมการและสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ 

- มีการสอนและจัดอบรมใหความรู การทําบัญชี ใหแกกองทุนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยใชคณะกรรมการเปนวิทยากรในการใหความรู 

- มีสถานท่ีเพ่ือการพบปะของสมาชิกเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- สงเสริมใหสมาชิกมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน โดย

คนในชุมนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผูนําชุมชน กลุม/องคกร
เครือขายชุมชน มีการจัดเวทีเพ่ือพูดคุยกันเปนประจําทุกเดือน และสงเสริมให
สมาชิกเขารวมกิจกรรมการอบรมและใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ
หนวยงานตางๆเพ่ือการเรียนรูการดํารงชีวิต/การประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมในปจจุบัน 

ความรู - สงเสริมใหชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการถายทอดและ
นําไปใชในการประกอบพิธีกรรม การทําการเกษตร การประกอบอาชีพของ
หมูบาน  

- มีการสงเสริมจัดการความรูในชุมชนบันทึกภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ดาน
สมุนไพร ดานการจัดทําปุยชีวภาพอัดเม็ด การทําหญา การเพาะเห็ดฟาง การ
เพาะเห็ดนางฟา เปนตน โดยการจัดเก็บองคความรู มีแหลงองคความรู ศูนย
เรียนรู มีระบบการจัดการความรูในชุมชน โดยการจัดเก็บไวท่ี 1) แหลงความรู 
คือ หองสมุดชุมชน 2) แหลงการเรียนรู คือ แหลงการเรียนรูนาหญาแพงโกลา 
แหลงการเรียนรูโรงงานปุยชีวภาพ 3) ศูนยเรียนรู คือ ศูนยขอมูลพ้ืนฐานของ
หมูบานมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ในการใชประกอบอาชีพทางการ
เกษตรสืบตอกันมาจากรุนพอแมสูรุนลูกหลาน เชน การปนฝาย งานจักสาน 
การตีกลองสะบัดชัย การฟอนรํา เปนตน 

คุณธรรม - ยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงาน ท่ีสําคัญเชน การมีความซื่อสัตยตอกัน การ
มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม การมีความรบัผิดชอบ การมีความเห็นอกเห็นใจ 
และการมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เปนตน 

- สงเสริมใหคนในชุมชนสวนใหญมีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เขาวัดฟงธรรมะ รวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการสงเสริมและอนุรักษประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาในทองถ่ินเปนประจําทุกป ใหความเคารพระลึกถึง
ผูสูงอายุ จัดพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต เปนตน 

- มีการจัดสรรผลกําไรเปนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก เปนทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนและเพ่ือสาธารณประโยชนในหมูบาน เปนตนชุมชนมีการดูแล
ชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาสและคนท่ีประสบปญหาโดยการดําเนิน
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แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

กิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน เชน การสรางบานใหผูยากไรโดยจัดหา
งบประมาณท้ังในหมูบานและนอกหมูบานมาสรางบานใหแกผูยากไร และจัด
ใหมีสวัสดิการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เชน การจัดตั้งศูนยสงเคราะหภายใน
หมูบานการจัดตั้งกลุมฌาปนกิจสงเคราะหในหมูบานจัดตั้งธนาคารขาวจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

5.2  รูปแบบ Microfinance ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม 
  รูปแบบ Microfinance ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม ควร
เปนดังนี้ 

1. ตองมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางการเงิน (Financial Service) กับ
คนจํานวนมาก ซึ่งเปนคนที่มีฐานะยากจน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ
ใหบริการแกสมาชิก คือ 

1.1 ความพอประมาณ Microfinance ตองใหบริการการเงินแกสมาชิกภายใต
ความพอประมาณ ไมมากไมนอยจนเกินไป เชน จํานวนเงินกูพิจารณาจากยอดเงินออม 
การมีวินัยการออม มีการออมสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

1.2 ความมีเหตุผล Microfinance ตองใหบริการการเงินแกสมาชิกมีการ
ดําเนินงานและสงเสริมใหสมาชิก ดําเนินการและดําเนินชีวิตภายใตแนวคิดความมีเหตุผล มี
การคิด มีการวางแผน กอนการดําเนินกิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมดานการ
ลงทุน ควรมีการติดตามการใชเงินอยางมีเหตุผล มีวินัยในการใชเงิน 

1.3 การมีภูมิคุมกัน Microfinance ตองเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งมีเกณฑชี้วัดการมีภูมิคุมกันที่ดีโดยพิจารณากระบวนการที่
แสดงออกถึงการเตรียมความพรอมตอผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับชีวิตสวนบุคคล สังคม 
สิ่งแวดลอม เชน Microfinance ตองมีการประกันความเสี่ยงจากการออมการกูเงิน มีระบบ
การจัดทําบัญชีที่เหมาะสม ถูกตอง โปรงใสสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล การมีวางแผน
ปฏิบัติการในแตละชวงเวลา คํานึงถึงการอนุรักษและรักษาทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชน 
สวนสมาชิก Microfinance ตองการมีลดความเสี่ยงจากการลงทุน เชน จัดทําบัญชี
ครัวเรือนและสรุปบัญชีเปน ลดรายจายในครอบครัว เชน ปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได ลดการ
ใชสารเคมี มีการวางแผนและวางเปาหมายชีวิตและทางการเงิน เพื่อกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการดําเนินชีวิต 

1.4 ความรู Microfinance ตองมีการพัฒนาความรูของบุคลากรและสมาชิก
อยางตอเนื่อง วิเคราะหคนและองคกรถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (swot) เพื่อ
วางแผนพัฒนาความรู และให Microfinance มีการเชื่อมโยงสรางเครือขายการพัฒนากับ 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการดําเนินงานของ Microfinance 

ความรู - มีการฝกอบรมใหความรูหรือศึกษาดูงานแกคณะกรรมการและสมาชิกอยาง
สม่ําเสมอ 

- มีการสอนและจัดอบรมใหความรู การทําบัญชี ใหแกกองทุนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โดยใชคณะกรรมการเปนวิทยากรในการใหความรู 

- มีสถานท่ีเพ่ือการพบปะของสมาชิกเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- สงเสริมใหสมาชิกมีการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน โดย

คนในชุมนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ผูนําชุมชน กลุม/องคกร
เครือขายชุมชน มีการจัดเวทีเพ่ือพูดคุยกันเปนประจําทุกเดือน และสงเสริมให
สมาชิกเขารวมกิจกรรมการอบรมและใหความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ
หนวยงานตางๆเพ่ือการเรียนรูการดํารงชีวิต/การประกอบอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมในปจจุบัน 

ความรู - สงเสริมใหชุมชนมีการสืบทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการถายทอดและ
นําไปใชในการประกอบพิธีกรรม การทําการเกษตร การประกอบอาชีพของ
หมูบาน  

- มีการสงเสริมจัดการความรูในชุมชนบันทึกภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ดาน
สมุนไพร ดานการจัดทําปุยชีวภาพอัดเม็ด การทําหญา การเพาะเห็ดฟาง การ
เพาะเห็ดนางฟา เปนตน โดยการจัดเก็บองคความรู มีแหลงองคความรู ศูนย
เรียนรู มีระบบการจัดการความรูในชุมชน โดยการจัดเก็บไวท่ี 1) แหลงความรู 
คือ หองสมุดชุมชน 2) แหลงการเรียนรู คือ แหลงการเรียนรูนาหญาแพงโกลา 
แหลงการเรียนรูโรงงานปุยชีวภาพ 3) ศูนยเรียนรู คือ ศูนยขอมูลพ้ืนฐานของ
หมูบานมีการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ในการใชประกอบอาชีพทางการ
เกษตรสืบตอกันมาจากรุนพอแมสูรุนลูกหลาน เชน การปนฝาย งานจักสาน 
การตีกลองสะบัดชัย การฟอนรํา เปนตน 

คุณธรรม - ยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินงาน ท่ีสําคัญเชน การมีความซื่อสัตยตอกัน การ
มีความเสียสละเพ่ือสวนรวม การมีความรบัผิดชอบ การมีความเห็นอกเห็นใจ 
และการมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เปนตน 

- สงเสริมใหคนในชุมชนสวนใหญมีการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เขาวัดฟงธรรมะ รวมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีการสงเสริมและอนุรักษประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาในทองถ่ินเปนประจําทุกป ใหความเคารพระลึกถึง
ผูสูงอายุ จัดพิธีรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต เปนตน 

- มีการจัดสรรผลกําไรเปนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก เปนทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนและเพ่ือสาธารณประโยชนในหมูบาน เปนตนชุมชนมีการดูแล
ชวยเหลือคนจน คนดอยโอกาสและคนท่ีประสบปญหาโดยการดําเนิน
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1.3 สมาชิกกลุม   
  (1) มีวินัยทางการเงิน ออมเงินสม่ําเสมอ ตามกําหนดและมีเปาหมายการ
ออม ชําระเงินกูตามกําหนดชําระ และเขารวมกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนสม่ําเสมอ 
   (2) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  1.4 การใหบริการของสถาบันการเงิน  
 (1) จะตองมุงหวังที่จะใหบริการชุมชน ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

คืนสูสมาชิกและชุมชน 
 (2) กระตุนใหมีการออมสม่ําเสมอ  และปลอยกูใหสมาชิกพอประมาณใน

วงเงินตามระดับการออมโดยมีการติดตามการใชเงินของสมาชิกสม่ําเสมอ 

 2. หนวยงานสวนทองถิ่น (เชน อบต./เทศบาล/อบจ./อ่ืนๆ) ควรใหการชวยเหลือ
กลุม Microfinance ดังนี้ 
 2.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรู ประสบการณ ความสามารถ
ในการดําเนินการของคณะกรรมการ ผูนําชุมชน และสมาชิก เชน การฝกอบรม การศึกษาดู
งาน การฝกประสบการณอาชพี การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การบัญชีการเงิน เปนตน 
 2.2 สนับสนุนงบประมาณในการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและสาธารณูปโภค เชน 
สมุดบัญชี สมุดคูฝาก วัสดุสํานักงาน กระดาษ หมึกพิมพ อาคารที่ทําการ ไฟฟา และน้ําใช 
เปนตน 
  2.3 อํานวยความสะดวก และเขามาเปนที่ปรึกษา รวมคํ้าประกันทางการเงิน
ของสถาบนัการเงินชุมชนกับแหลงทุน 

3.  หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ (เชน พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)) ควรชวยเหลือดังนี้ 
 3.1 พัฒนาชุมชนควรเขามาติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเยือนรับฟงปญหาการ
ของกลุมการเงินชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดกําลังใจของผูทํางานและรับทราบปญหา
เพื่อรวมหาแนวทางแกไข 
  3.2 พัฒนาชุมชนรวมกับกลุมการเงินในพื้นที่สรางเครือขายทางการเงิน อาทิ
เชน เครือขายตําบล เครือขายอําเภอ เครือขายจังหวัด เพื่อกอใหเกิดการพัฒนากลุม หรือ
รวมแกปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและพึ่งพาในดาน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ  
  3.3 ธนาคารออมสินและ ธกส. เขามาเปนพี่เลี้ยงให โดยไดเขาติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลอยางตอเนื่อง ชวยปรับแตงโปรมแกรมบัญชีหรือระบบบัญชีดวย
มือหรือดวยคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับแตละสภาพชุมชน ทําบอรด จัดอบรมใหความรูใน
เร่ืองของคอมพิวเตอร 
  3.4 ธนาคารออมสินและ ธกส. ใหเงินเพื่อลงทุนแกกลุมการเงินชุมชนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกวาปกติ เพื่อเปนการสงเสริมระบบการเงินในชุมชนที่บริหารจัดการโดยชุมชน 
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Microfinance หรือสถาบันการเงินในระบบ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.)  

1.5 คุณธรรม Microfinance ตองมีการสงเสริมคุณธรรมของกรรมการหรือ
บุคลากร ในเร่ืองความเปนธรรมในการบริการ จรรยาบรรณในการประกอบการ มีการ
ดําเนินการตามระเบียบของกลุม ในขณะที่สมาชิก Microfinance ควรมีคุณธรรมในเร่ือง
วินัยทางการเงิน การประหยัด ความซื่อสัตย ความขยันและมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
อยางสุจริต เพื่อดําเนินการสูเปาหมายหรือแผนของชีวิต 

2. ตองมีการขยายการใหสินเชื่อไปสูคนที่มีฐานะยากจนที่สุดในสังคมกอน หรือ
เปนกลุมคนที่เขาไมถึงระบบใหบริการของสถาบันการเงินในระบบ เพื่อใหมีโอกาสใชเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อพัฒนาการลงทุนหรืออาชีพ ใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ตองพิจารณาถึงตนทุนในการใหบริการทางการเงิน เชน ผูขอสินเชื่อ(สมาชิก
กลุม) และผูใหบริการสินเชื่อ(Microfinance) เพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงาน  

4. ตองมีโครงสรางการทํางาน มีกฎระเบียบและรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม
กับสภาพวิ ถีชีวิตของชุมชน และกฎระเบียบ เมื่ อผานความเห็นชอบจากสมาชิก 
คณะกรรมการผูดําเนินงานตองถือปฏิบัติตามกฎ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
ประชุมเพื่อแจงการดําเนินงานแกสมาชิกในรูปแบบวิธีการตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

5.3 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
1.  สถาบันการเงินชุมชน (Microfinance) ที่ดีควรประกอบดวย 

   1.1 ผูนํา   
   (1) ผู นํ าที่ เขมแข็งมีความสามารถถือเปนปจจัยสํ าคัญที่ สุด  โดย
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกตองมีการจัดการระบบบริหาร
จัดการที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนบุคคลที่สมาชิกใหการยอมรับ มีความสามารถ และมี
จิตสาธารณะพรอมทํางานเพื่อชวยเหลือชุมชน 
   (2) ที่ปรึกษากลุม เปนบุคคลที่ชุมชนใหความความรู ความสามารถ มี
ประสบการณ ที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือ มีความเปนกลาง มีความสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานราชการตางๆ  

  1.2 กฎ/ระเบียบ   
(1) มีกฎ/ระเบียบ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและสมาชิก ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 
เงื่อนไข) 

(2) มีกฎ/ระเบียบ ที่ใหความเปนธรรมกับคนทุกฝาย  
(3) มีโครงสรางการบริหารงานที่ระบุหนาที่การทํางานชัดเจน 
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1.3 สมาชิกกลุม   
  (1) มีวินัยทางการเงิน ออมเงินสม่ําเสมอ ตามกําหนดและมีเปาหมายการ
ออม ชําระเงินกูตามกําหนดชําระ และเขารวมกิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนสม่ําเสมอ 
   (2) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  1.4 การใหบริการของสถาบันการเงิน  
 (1) จะตองมุงหวังที่จะใหบริการชุมชน ใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

คืนสูสมาชิกและชุมชน 
 (2) กระตุนใหมีการออมสม่ําเสมอ  และปลอยกูใหสมาชิกพอประมาณใน

วงเงินตามระดับการออมโดยมีการติดตามการใชเงินของสมาชิกสม่ําเสมอ 

 2. หนวยงานสวนทองถิ่น (เชน อบต./เทศบาล/อบจ./อ่ืนๆ) ควรใหการชวยเหลือ
กลุม Microfinance ดังนี้ 
 2.1 สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรู ประสบการณ ความสามารถ
ในการดําเนินการของคณะกรรมการ ผูนําชุมชน และสมาชิก เชน การฝกอบรม การศึกษาดู
งาน การฝกประสบการณอาชพี การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การบัญชีการเงิน เปนตน 
 2.2 สนับสนุนงบประมาณในการซ้ือวัสดุสิ้นเปลืองและสาธารณูปโภค เชน 
สมุดบัญชี สมุดคูฝาก วัสดุสํานักงาน กระดาษ หมึกพิมพ อาคารที่ทําการ ไฟฟา และน้ําใช 
เปนตน 
  2.3 อํานวยความสะดวก และเขามาเปนที่ปรึกษา รวมคํ้าประกันทางการเงิน
ของสถาบันการเงินชุมชนกับแหลงทุน 

3.  หนวยงานรัฐในพ้ืนที่ (เชน พัฒนาชุมชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)) ควรชวยเหลือดังนี้ 
 3.1 พัฒนาชุมชนควรเขามาติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเยือนรับฟงปญหาการ
ของกลุมการเงินชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อกอใหเกิดกําลังใจของผูทํางานและรับทราบปญหา
เพื่อรวมหาแนวทางแกไข 
  3.2 พัฒนาชุมชนรวมกับกลุมการเงินในพื้นที่สรางเครือขายทางการเงิน อาทิ
เชน เครือขายตําบล เครือขายอําเภอ เครือขายจังหวัด เพื่อกอใหเกิดการพัฒนากลุม หรือ
รวมแกปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนและพึ่งพาในดาน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ  
  3.3 ธนาคารออมสินและ ธกส. เขามาเปนพี่เลี้ยงให โดยไดเขาติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลอยางตอเนื่อง ชวยปรับแตงโปรมแกรมบัญชีหรือระบบบัญชีดวย
มือหรือดวยคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับแตละสภาพชุมชน ทําบอรด จัดอบรมใหความรูใน
เร่ืองของคอมพิวเตอร 
  3.4 ธนาคารออมสินและ ธกส. ใหเงินเพื่อลงทุนแกกลุมการเงินชุมชนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ถูกกวาปกติ เพื่อเปนการสงเสริมระบบการเงินในชุมชนที่บริหารจัดการโดยชุมชน 
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Microfinance หรือสถาบันการเงินในระบบ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธกส.)  

1.5 คุณธรรม Microfinance ตองมีการสงเสริมคุณธรรมของกรรมการหรือ
บุคลากร ในเร่ืองความเปนธรรมในการบริการ จรรยาบรรณในการประกอบการ มีการ
ดําเนินการตามระเบียบของกลุม ในขณะที่สมาชิก Microfinance ควรมีคุณธรรมในเร่ือง
วินัยทางการเงิน การประหยัด ความซื่อสัตย ความขยันและมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
อยางสุจริต เพื่อดําเนินการสูเปาหมายหรือแผนของชีวิต 

2. ตองมีการขยายการใหสินเชื่อไปสูคนที่มีฐานะยากจนที่สุดในสังคมกอน หรือ
เปนกลุมคนที่เขาไมถึงระบบใหบริการของสถาบันการเงินในระบบ เพื่อใหมีโอกาสใชเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําเพื่อพัฒนาการลงทุนหรืออาชีพ ใหมีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ตองพิจารณาถึงตนทุนในการใหบริการทางการเงิน เชน ผูขอสินเชื่อ(สมาชิก
กลุม) และผูใหบริการสินเชื่อ(Microfinance) เพื่อกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงาน  

4. ตองมีโครงสรางการทํางาน มีกฎระเบียบและรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสม
กับสภาพวิ ถีชีวิตของชุมชน และกฎระเบียบ เมื่ อผานความเห็นชอบจากสมาชิก 
คณะกรรมการผูดําเนินงานตองถือปฏิบัติตามกฎ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และ
ประชุมเพื่อแจงการดําเนินงานแกสมาชิกในรูปแบบวิธีการตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

5.3 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
1.  สถาบันการเงินชุมชน (Microfinance) ที่ดีควรประกอบดวย 

   1.1 ผูนํา   
   (1) ผู นํ าที่ เขมแข็งมีความสามารถถือเปนปจจัยสํ าคัญที่ สุด  โดย
คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกตองมีการจัดการระบบบริหาร
จัดการที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล เปนบุคคลที่สมาชิกใหการยอมรับ มีความสามารถ และมี
จิตสาธารณะพรอมทํางานเพื่อชวยเหลือชุมชน 
   (2) ที่ปรึกษากลุม เปนบุคคลที่ชุมชนใหความความรู ความสามารถ มี
ประสบการณ ที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือ มีความเปนกลาง มีความสัมพันธอันดีกับ
หนวยงานราชการตางๆ  

  1.2 กฎ/ระเบียบ   
(1) มีกฎ/ระเบียบ แนวคิดและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคลอง

กับความตองการของชุมชนและสมาชิก ภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 
เงื่อนไข) 

(2) มีกฎ/ระเบียบ ที่ใหความเปนธรรมกับคนทุกฝาย  
(3) มีโครงสรางการบริหารงานที่ระบุหนาที่การทํางานชัดเจน 
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  4.  หนวยงานรัฐสวนกลาง เชน สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (สทบ.) ควรดําเนินการดังนี้ 
 4.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานในแตละป หากมี
การดําเนินงานที่ดีใหมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง แตหากไมดีภาครัฐควรเขามาประเมิน 
โดยจัดทําตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินงาน มีตัวชี้วัดการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม เชน ระดับคะแนนเทาไรถึงจะผานการประเมิน เปนตน และมีการประเมินผลจาก
จากสมาชิก เชน สมาชิกมีความรู ความเขาใจ หรือเขารวมการประชุมหรือไม 
 4.2 ควรออกระเบียบกลางที่กลุมการเงินชุมชนสามารถนําไปปรับปรุงตามแต
ละสภาพชุมชนได  
  4.3 การสนับสนุนเงินทุนแกกลุมการเงินชุมชนควรสนับสนุนแตกตางกัน ตาม
ผลการดําเนินงานของกลุม คือ กลุมที่มีผลประกอบการดี ควรไดรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
ในขณะที่กลุมที่มีผลประกอบการไมดี ควรไดรับเงินทุนสนับสนุนนอยลง หรือไมควรไดรับ  
  4.4 ระบบบัญชีสหกรณ 7 เลม ของสถาบันการเงินชุมชนบานศาลาดอน 
จังหวัดลําปางเปนตัวอยางของการลงระบบบัญชีดวยมือที่ดี ชวยการบริหารจัดการงาย 
โปรงใส มีรายงานทางการเงินที่เปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุมได 

 4.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึงความเชื่อมโยงของระบบการเงินชุมชนกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหคนในชุมชนตระหนักถึงความจําเปนของการนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการดํารงชีวิตและการทํางานของกลุม
การเงินชุมชนหรือกลุมอ่ืนๆ ในชุมชน 
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  4.  หนวยงานรัฐสวนกลาง เชน สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (สทบ.) ควรดําเนินการดังนี้ 
 4.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานในแตละป หากมี
การดําเนินงานที่ดีใหมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง แตหากไมดีภาครัฐควรเขามาประเมิน 
โดยจัดทําตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินงาน มีตัวชี้วัดการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม เชน ระดับคะแนนเทาไรถึงจะผานการประเมิน เปนตน และมีการประเมินผลจาก
จากสมาชิก เชน สมาชิกมีความรู ความเขาใจ หรือเขารวมการประชุมหรือไม 
 4.2 ควรออกระเบียบกลางที่กลุมการเงินชุมชนสามารถนําไปปรับปรุงตามแต
ละสภาพชุมชนได  
  4.3 การสนับสนุนเงินทุนแกกลุมการเงินชุมชนควรสนับสนุนแตกตางกัน ตาม
ผลการดําเนินงานของกลุม คือ กลุมที่มีผลประกอบการดี ควรไดรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
ในขณะที่กลุมที่มีผลประกอบการไมดี ควรไดรับเงินทุนสนับสนุนนอยลง หรือไมควรไดรับ  
  4.4 ระบบบัญชีสหกรณ 7 เลม ของสถาบันการเงินชุมชนบานศาลาดอน 
จังหวัดลําปางเปนตัวอยางของการลงระบบบัญชีดวยมือที่ดี ชวยการบริหารจัดการงาย 
โปรงใส มีรายงานทางการเงินที่เปนมาตรฐาน เปนที่ยอมรับของสมาชิกกลุมได 

 4.5 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ถึงความเชื่อมโยงของระบบการเงินชุมชนกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหคนในชุมชนตระหนักถึงความจําเปนของการนํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการดํารงชีวิตและการทํางานของกลุม
การเงินชุมชนหรือกลุมอ่ืนๆ ในชุมชน 
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