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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัต และบทบาทการพัฒนาชุมชน
ของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (qualitative 
approach) โดยใช้แนวทางการวิจัยแบบเรื่องเล่า (narrative approach) เป็นการศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (key informants) จ านวน 7 คน เก็บ
รวบรวมข้ อมู ล โดย เทคนิ คการสั ง เ กตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม  ( non observation 
participation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-depth interview) ผลการศึกษาพบว่า 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลามีการด าเนินงานมายาวนาน สามารถ
จ าแนกออกเป็น 5 ยุค ประกอบด้วย ยุคการก่อเกิดเครือข่าย จุดเริ่มต้นของการเช่ือมร้อย
เครือข่ายระดับต าบล (พ.ศ.2517-2531) ยุคชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จุดร้อย
เรียงสมาชิกเครือข่ายในภาพรวมของจังหวัดสงขลากับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. 
2532-2541) ยุคสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์ฯแนวคิดการด าเนินงานเครือข่ายแบบ “top-
down” กับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (พ.ศ.2542-2545) ยุคกองทุนกลาง 
มิติแห่งการสร้างสายใยเช่ือมต่อเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนฐานรากภาคประชาชน 
(พ.ศ. 2546-2553) และยุคสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลา “เช่ือมคน ร้อยเงิน สาน
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งาน” กับการปลูกสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญา (พ.ศ.2554-ปัจจุบัน) โดยเครือข่ายจะมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินทุน
ชุมชน การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดสวัสดิการ 
ค าส าคัญ : พลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, การพฒันาคน, ชุมชนยังยืน 

 
Abstract 

 The purpose of this research studied about dynamics and the role 
of community development of saving for production group in Songkhla by 
qualitative approach. Research approaches by narrative approach. This 
research studied from related documents and seven key informants. Data 
is collected by non observation tactic and in-depth interviews participation. 
The study found that the saving for pro-duction group network in Songkhla 
had operated for several years and divided into five  ages. First, the 
establishment of this network (the beginning of Sub-district level network 
1974-1988A.D.). Second, gath-er network in Songkhla with critical problems 
of economy in Thailand (1989-1998 A.D.). Third, the feder-ation of saving 
groups. Concepts of this produc-tion were top down network and the 
policy for the vil-lage and urban area fund (1999-2002 A.D.). Fourth, the 
central fund age with built a network of finance organizations in public 
community (2003-2010A.D.) and final age was finance association of 
communities in Songkhla. “Connecting people, Make money, Creating jobs” 
Supporting the knowledgeable innova-tion (2011- 2017 A.D.). This network 
was the key role to develop people and sus-tainable community about 3 
points: financial management of the community, alternative edu-cation 
management and wel-fare management. 
Keyword : Dynamics of Saving for Production Group, People Development, 

Sustainable Communities 
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บทน า 
 สภาพปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่ชนบท ล้วนมี เหตุปัจจัยที่
หลากหลายรูปลักษณะ อันได้แก่ การขาดสิทธิโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการด้าน
การศึกษาท่ีมีส่วนช่วยเสริมศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอันเนื่องมากจากปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจในครัวเรือนคืออาชีพและรายได้ที่ไม่มีความแน่นอน ความเจ็บป่วยที่เกิดจาก
ระบบสุขภาพร่างกายไม่มีความแข้งแรงสมบูรณ์ รวมถึงความยากจนที่เกิดจากพฤติกรรม
อันเป็นค่านิยมแห่งความเกียจคร้าน เป็นที่มาของปัญหาแห่งความยากจน (สุเทพ สุวีรางกูร, 
2551, น.71-77) ทั้งนี้ในส่วนของนโยบายรัฐชาติไทยภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ได้สร้างความเลื่อมล้ าอันเป็นการกระจุกตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีอยู่
เฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและไม่สามารถกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในเขตพื้นที่แถบ
ชนบทได้ (อาแว มะแส, 2553, น.3) รวมถึงการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ ด้วยระบบเง่ือนไขข้อจ ากัดที่ประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทไม่สามารถตอบสนองกฎ
กติกาของแหล่งเงินทุนได้ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนในเขตพื้นที่ชนบทจะมีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ขาด
คุณสมบัติและความน่าเช่ือถือ (สุวัฒน์ คงแป้น, 2547, น.222) 
 ความทุกข์ยากเดือนร้อนของประชาชนในเขตพื้นท่ีชนบท และระบบโครงสร้าง
ทางสังคมไทยอันมีความเลื่อมล้ า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ที่ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก จนกระทั่งปี พ.ศ.2517 
รวมระยะเวลาได้ 13 ปี ซึ่งเป็นบทเรียนที่ประชาชนและรัฐร่วมกันทบทวนซึ่งเป็นตัว
ผลักดันให้ประชาชนได้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือกันเองภายใต้การสนับสนุนของ
กรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้กรอบคิดการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต (กรมการพัฒนาชุมชน, 2554, น.1) ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเลื่อมล้ าและการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชนฐานรากที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ เนื่องจาก
การขาดหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน เหล่านี้จึง
เป็นที่มาของการรวมกลุ่มขึ้นระหว่างสมาชิกด้วยกันภายในชุมชนและมีการแลกเปลี่ยน
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หมุนเวียนเงินระหว่างสมาชิกผู้มีความเดือดร้อน และสมาชิกที่ไม่มีความเดือดร้อน เป็น
การเกื้อกูลระหว่างกันของสมาชิก อันเป็นการน าระบบคุณค่าเดิมที่เคยปรากฏอยู่ใน
สังคมไทยสมัยอดีต มาบูรณาการร่วมกับแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
ผ่านการรวมกลุ่มซึ่งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่สมาชิก ให้เกิดความเอื้อ
อาทร ความเห็นอกเห็นใจระหว่างกัน ท าให้สมาชิกได้รู้จักการประหยัดอดออม อีกทั้งยัง
เป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยภายในตนเองของสมาชิก รวมถึงการมีส่วนร่วมเรียนรู้
หลักการด าเนินงานตามระบอบประชาธิปไตย ที่เน้นการพัฒนาคน มุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการพัฒนา (ปัทมา น้องสินธุ์, 2546, น.1) นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ผ่านมานาน
กว่า 40 ปีบนเส้นทางการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนสายนี้ สามารถพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกและคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจาก
การมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สะดวก สามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่
ต่ า รวมถึงการพัฒนากองทุนสวัสดิการเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตท่ีทางกลุ่ม
องค์กรได้สร้างขึ้น อีกทั้งการก่อเกิดระบบวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มองค์กรชุมชน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเดิมของ
ชุมชนกับแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ที่เป็นผลมาจากการท ากิจกรรมทางการเงินของ
กลุ่มองค์กรการเงินชุมชน (ธนพัต ปลอดคง และวันชัย ธรรมสัจการ, 2556, น.65-73) 
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องการด าเนินงานด้านกลุ่ม
ออมทรัพย์ ท่ีมีการก่อตั้งข้ึนมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 หลายกลุ่มค่อยๆ เติบโตมาจนถงึ
ปัจจุบัน หลายกลุ่มได้ล้มเลิกไป หลายกลุ่มล้มไปแล้วลุกขึ้นมาและด าเนินการอยู่ได้จนถึง
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการส่งเสริมจากภาครัฐ โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมมือแกนน าคนส าคัญในชุมชน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมด้านกลุ่มออมทรัพย์ อาทิเช่น ครูชบ ยอดแก้ว นายลัภย์ หนูประดิษฐ์ นายเคล้า 
แก้วเพชร และนายอัมพร ด้วงปาน เป็นวิทยากรประจ าจังหวัด เผยแพร่แนวคิดและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชน
เข้มแข็ง (เสรี พงษ์พิศ, 2548, น.80-81) ซึ่งหนึ่งในผู้น าที่มีความโดดเด่นหนึ่งในสี่ท่านที่
กล่าวมานี้ คือ ครูชบ ยอดแก้ว อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ าขาว เจ้าของแนวคิดกลุ่มสัจจะ
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ออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต (สัจจะลดรายจ่ายวันละบาท) โดยท่านได้ริเริ่ม
ทดลองท ากับกลุ่มเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ด้วย
วิธีการให้เด็กนักเรียนน าเงินรายได้จากการปลูกผักและการเลีย้งไก่ไข่มาฝากท่ีโรงเรียน วัน
ละ 1 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน นอกจากน้ีแล้ว
ยังเป็นการสร้างสวัสดิการเงินกู้ให้แก่ครูในโรงเรียน โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยจากครูผู้กู้ยมื 
น ามาเป็นเงินปันผลส าหรับเด็กนักเรียน และการน าเงินหมุนเวียนมาใช้จ่ายในการ
ประกอบอาหารมื้อกลางวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522-2525 จนประสบความส าเร็จ และได้
ขยายแนวคิดออกสู่ชุมชน ตั้งแต่ปลายปี 2525 เป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการจัดสวัสดิการให้
สมาชิก จนเป็นท่ียอมรับของสังคม และได้ขยายแนวคิดไปท่ัวประเทศ (พิทยา บุษรารัตน์, 
2540, น.103-105) 
 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
บางกลุ่มสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังไม่สามารถจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิกได้ กิจกรรมส่วนใหญ่เน้นการออมและการกู้เงินเป็นหลัก ซึ่งยังไม่บรรลุ
เป้าหมายของกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งมีจ านวนกว่า 600 กลุ่ม ในเขตพื้นที่จังหวัด
สงขลา (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ และคณะ. 2557: 15-16) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2554 ครูชบ 
ยอดแก้ว ได้ปรึกษาหารือกับลูกศิษย์ที่ท ากลุ่มออมทรัพย์ที่มีสวัสดิการ จ านวน 48 กลุ่ม 
ซึ่งมีสมาชิกจ านวน 10,772 คน เพื่อยกระดับการด าเนินงานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่
มีสวัสดิการ เป็นสมาคมการเงินชุมชนสงขลา และเป็นความภาคภูมิใจของภาคประชาชน
ที่สามารถจดทะเบียนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสมาคมองค์กรการเงิน
ชุมชนสงขลา แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรการเงินชุมชนประเภทต่างๆ 2) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน กับองค์กรการเงินชุมชน 3) สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกองทุน
สัจจะวันละ 1 บาท ท ากองทุนเพื่อการผลิตต าบล/เทศบาล 4) ร่วมมือกับองค์กรการกุศล
อื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ และ 5) ไม่ด าเนินการใดๆเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท 
และการแสวงหาผลก าไรมาแบ่งปันกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จ านวน 17 
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คน จาก 16 อ าเภอของจังหวัดสงขลา และได้ริเริ่มการทดลองแนวคิด ตลาดการเงินชุมชน
สงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเงินฝากพิเศษกันเองข้ามกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายสมาคมองค์กร
การเงินชุมชนสงขลา จ านวน 5 ราย รวมวงเงิน 13 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ ที่ก้าว
ข้ามมิติการกู้เงินของภาคประชาชน (สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ และคณะ, 2557, น.15-16) 
และในวันที่ 27 ของทุกเดือนจะมีการประชุมเครือข่าย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับ สภาพปัญหา การด าเนินงาน วิธีการจัดการทั้งภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม ในการสร้างแนวทางการพัฒนา หรือ ฟื้นฟูสภาพการด าเนินงานกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ
ศึกษาพลวัต และบทบาทการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใน
จังหวัดสงขลา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยการแบ่งยุคสมัยตามเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา 
 2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทการพัฒนาชุมชนของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตจังหวัดสงขลา 
 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (gualitative approach) โดยใช้แนว
ทางการวิจัยแบบเรื่องเล่า (narrative approach) ซึ่งมีรากฐานความคิดมาจากกระบวน
ทัศสร้างสรรค์นิยม (constructivism) (Tashakkori; Abbas and Ted-die; Charles, 
1998, p.22-23) เป็นการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (documents study) และ
การศึกษาจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive selection) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่ต้องการศึกษา 
และการเลือกด้วยความสมัครใจเป็นคนให้ข้อมูล (key informants) จ านวน 7 คน มีการ
รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้ง
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (documents study) การสั ง เกตแบบมีส่ วนร่ วม 
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(observation participation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 1) ตั้งประเด็นค าถามการวิจัย 2) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 3) ลงพื้นที่ส ารวจ
ข้อมูลและการสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้น 4) ออกแบบกระบวนการวิจัย 5) ลงพื้นที่ศึกษา
ข้อมูล 6) ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 7) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการจ าแนกข้อมูลออกเป็น
ประเด็น ตีความข้อมูล แล้วน าข้อมูลมาเรียบเรียงด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Creswell; 
John, 2003, pp.190-195) ใช้ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2557 ถึง 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 

ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัต และบทบาทการพัฒนาชุมชน
ของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า พลวัต
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลาสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ยุค โดย
เครือข่ายจะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินทุนชุมชน 
การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดสวัสดิการ ดังน้ี 
 1. พลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดสงขลา 
 1.1. ยุคแรก ยุคการก่อเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : จุดเร่ิมต้นของการ
เชื่อมร้อยเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในระดับต าบล (ปี พ.ศ.2517-2532) 

“…คือเริ่มแรกนั้นกลุ่มออมทรัพย์เป็นแนวคิดที่ ดร.ยุวัฒแก่คิดอิตั้งขึ้นในพ้ืนท่ี
เมืองในกรุงเทพเพราะกรมตั้งอยู่ที่นั้นถึงกะท าไม่ได้ท าไม่ส าเร็จ กะได้มาตั้งได้ที่
จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดสตูลในปี พ.ศ. 2517...”  

(เคล้า แก้วเพชร, สัมภาษณ์วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558) 
 กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
พัฒนาชุมชน กล่าวคือเป็นการสร้างระบบความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม จากสภาพปัญหาความยากจนของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ที่ต้อง
อาศัยเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ามกลางระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยม ที่ปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ของประชาชนในเขต
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พื้นที่ชนบท ซึ่งมีอาชีพที่ไม่สามารถสร้างรายได้ที่แน่นอน และจากเหตุผลดังกล่าวที่ว่านี้ 
จึงเป็นที่มาของแนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้การน าของ นายยุวัฒน์ วุฒธิเมธี 
อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีการทดลองครั้งแรกในเขตพื้นที่เมืองหลวงคือ
กรุงเทพมหานคร แต่การทดลองในครั้งนั้นไม่ประสบความส าเร็จ และด้วยความพยายาม
ของเจ้าหน้าที่ จึงได้น าแนวคิดไปทดลองใช้ที่อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ส าเร็จเกิดในสองพื้นที่ เมื่อปี 
พ.ศ.2517  
 เมื่อแนวคิดดังกล่าวประสบความส าเร็จ กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตจึงเป็นนโยบายหลักของกรมการพัฒนาชุมชนในยุคสมัยนั้น ทุกจังหวัดทุกพื้นที่
เขตอ าเภอต าบล ชุมชนจะต้องมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
เป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้ง เช่นเดียวกันกับสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ที่มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการก่อตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ใช้
ระยะเวลาการด าเนินการรวมสองปีเศษในการเผยแพร่แนวคิด และได้มีการจัดตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตแห่งแรกของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ.2519 ณ ต าบลบ้านพรุ 
อ าเภอหาดใหญ่ โดยมีนายพริ้ม นันทรัตน์ เป็นประธานกลุ่มในสมัยนั้น “…หลายคนเข้าใจ
ผิดว่ากลุ่มออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นกลุ่มแรกของสงขลาคือกลุ่มของลุงลัภที่บ้านคลองหวะที่จริง
ไม่ใช่กลุ่มออมทรัพย์กลุ่มแรกของสงขลาคือกลุ่มบ้านพรุตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 มีนายพริ้ม  
นันทรัตน์เป็นประธาน...” (เคล้า แก้วเพชร, สัมภาษณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558) ต่อมา
ในปี พ.ศ.2520 ได้จัดตั้งขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มที่บ้านคลองหวะ หมู่ที่ 5 ต าบลคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ ซึ่งมีนายลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นแกนน ากลุ่มคนส าคัญ 
 เมื่อบ้านคลองหวะได้ก่อเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มน าล่องกลุ่มที่สองของการด าเนินงานในยุคนั้นและเป็นกลุ่มที่มีความ
โดดเด่น ได้ส่งผลให้คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ด าเนินงาน และคณะแกนน าชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกจังหวัด เดินทางมาศึกษาดูงานยังกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองหวะ ซึ่ง
เป็นจุดเช่ือมร้อยเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ในช่วงแรก ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นรูปธรรมที่
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ชัดเจนเท่าไรนัก และต่อมาในภายหลังการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับ
แกนน าชุมชนของแต่ละพื้นที่ ได้รณรงค์ ชักชวนสมาชิกผู้เข้าร่วมอุดมการณ์กลุ่มออม
ทรัพย์ฯ (ลัภย์ หนูประดิษฐ์, สัมภาษณ์วันที่ 14 เมษายน 2558 ) จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2522 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น ณ บ้านนาหว้า อ าเภอจะนะ ภายใต้
การน าของนายเคล้า แก้วเพชร และในปี พ.ศ.2523 ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตและสวัสดิการต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ ได้ส าเร็จเช่นเดียวกัน (อ าพร ด้วงปาน, 
สัมภาษณ์วันท่ี 23 เมษายน 2558) ระยะนี้เป็นช่วงของการขยายแนวคิดที่แพร่กระจายตัว
ไปยังพ้ืนท่ีของชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง และในปี พ.ศ.2525 ก็ถือว่าเป็นจุดส าคัญอีกจุดหนึ่งของ
จังหวัดสงขลาอันเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวโยงกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภายใต้
แนวคิดของครูชบ ยอดแก้ว ที่ได้ปรับปรุงวิธีคิดของกรมการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับความต้องการของคนในชุมชน รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ได้จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตบ้านน้ าขาว อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา (สุวัฒน์ คงแป้น, 2547, น.226) 
 ระหว่างการด าเนินงานเผยแพร่แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในช่วงนี้ มี
บางพื้นที่สามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ส าเร็จและมีบางส่วนของพื้นที่ ไม่
สามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ส าเร็จ คืออยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่ง
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการหนึ่งของพื้นที่ ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้ส าเร็จ 
เริ่มการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุม่ออมทรัพย์ในระดับต าบลขึ้น โดยมีการใช้ช่ือเครือข่ายนั้นวา่ 
“ชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบล” ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ การด าเนินงานของคณะแกนน ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในต าบล 
ของแต่ละพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างปี พ.ศ.2531-2532 (ณรงค์ คงมาก และคณะ, 
2547, น.16) 
 โดยสรุปในยุคแรกจะเป็นการเผยแพร่แนวคิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใน
พื้นที่จังหวัดสงขลา ในระยะดังกล่าวนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็น
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ทางการของกลุ่มแกนน าเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเริ่มมีการก่อตั้ง
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในระดับต าบลขึ้น 
 1.2. ยุคที่สอง ยุคชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : จุดร้อยเรียงสมาชิก
เครือข่ายในภาพรวมของจังหวัดสงขลา กับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจไทย (ปี พ.ศ.2532-
2542) 
 ภายหลังการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ระยะหนึ่ง นับจากปี พ.ศ.
2532 คณะแกนน าผู้ด าเนินงานของแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
ผ่านกลุ่มออมทรัพย์ฯ รวมถึงการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนและคณะท างานของกลุ่มออมทรัพย์ของพื้นที่ชุมชนต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นการจุด
ประกายทางความคิดของบรรดาเหล่าแกนน าการท างานกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ในเขตพื้นที่
อ าเภอจะนะ ซึ่งมีครูชบ ยอดแก้ว นายเคล้า แก้วเพชร และนายอัมพร ด้วงปาน เป็นแกนน า
คณะท างานคนส าคัญ ริเริ่มแนวคิดชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในระดับอ าเภอ ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลคลองเปียะ (2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านนาหว้า (3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านไมแ้ก่น และ (4) กลุ่มออมทรัพย์
บ้านน้ าขาว โดยมีนายเคล้า แก้วเพชร เป็นประธานชมรม “…วันนั้นเขาประชุมกันกะมี
น้องอ าพร อาจารย์ชบ นะแล้วกะคนอื่นๆแต่ลุงนั้นไม่ได้ไป ถึงเขาแหลงไปแหลงมากะได้
ข้อสรุปลงมติตกลงกันว่าให้ลุงเป็นประธาน…” (เคล้า แก้วเพชร, สัมภาษณ์ วันที่ 19-20 
กุมภาพันธ์  2558) และได้มีการจัดเวทีประชุมเพื่อการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การด าเนินงานภายในอ าเภอจะนะ รวมถึงการน าเงินสัจจะของแต่ละกลุ่มมา
รวมกันในรูปแบบของการฝากและมีการปล่อยกู้ส าหรับสมาชิกเครือข่ายผู้มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้เงิน ซึ่งเป็นมิติทางวัฒนธรรมอันสะท้อนถึงความเอื้ออาทรระหว่างกันของหมู่
สมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่าย 
 จากกระบวนทัศน์ที่ตกผลึกของกลุ่มแกนน าในเขตพื้นที่อ าเภอจะนะซึ่งผ่านการ
ลองผิดลองถูก อันเป็นการบ่มเพาะ ก่อความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้านของ
กระบวนการท างาน กลั่นกรองออกมาในรูปแบบดังกล่าวในข้างต้น นับว่าเป็นการสร้าง
คุณูปการแก่มวลสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลาเป็นอย่าง
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ยิ่ง เนื่องด้วยวิธีคิดดังกล่าว ได้น าไปสู่การขยายต่อในภายหลัง จากท่ีมีการริเริ่มด าเนินการ
ภายในพื้นที่อ าเภอจะนะ ออกสู่พื้นท่ีชุมชนต่างๆของทุกอ าเภอในจังหวัดสงขลา นับตั้งแต่
มีการริเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ.2532 จนสิ้นสุดลงเมื่อปี 2538 ที่มีการจัดตั้งชมรมกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอ าเภอได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดสงขลา และได้มี
การจัดตั้งเป็นชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นในระดับจังหวัด ด้วยรูปแบบการ
ด าเนินงานท่ีไม่แตกต่างไปจากการด าเนินงานภายในระดับอ าเภอ แต่ได้ถูกยกระดับขึ้นมา
อยูใ่นรูปแบบของจังหวัดและมีนายเคล้า แก้วเพชร เป็นประธานชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตจังหวัดสงขลาในสมัยแรก (ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2547, น.16) 
 ในขณะที่กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ขยายตัวการด าเนิน
กิจกรรมขึ้นสู่ในระดับจังหวัด  ระหว่างปี พ.ศ.2532-2538 ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่
ประเทศ ได้เผชิญวิกฤตการปัญหาทางการเมอืงการปกครอง ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่า เหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ ซึ่งสร้างความสะเทือนขวัญแก่ประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง “…ปี 35 เราเห็น
ตอนนั้นเราเอียดๆ ไปตอนนั้นพี่มาโทรทัศน์ ไหรไม่มี ฟังวิทยุ มาศาลากลาง มาจากบ้าน
รถทัวร์ไปจากกรุงเทพ พี่ชายพี่ๆ บรรยงค์ถูกจับนะนั้นฉาบตาย ทหารพาไปทืบพาไปขัง…” 
(โมกขศักดิ์ ยอดแก้ว, สัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2558) ชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็ใช้เวทีเครือข่ายสร้าง
ขวัญก าลังใจซึ่งกันและกันภายในหมู่คณะ นอกเหนือจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.2540 ก็เกิดปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ที่ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ส่งผลให้สถาบันการเงิน
ในระบบหลากหลายสถาบัน ต้องหยุดหรือชะลอการด าเนินกิจการ ในขณะที่องค์กร
ทางการเงินอีกฟากหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของสถาบันการเงินนอกระบบ จัดตั้งขึ้นภายใต้การ
จัดการตนเองของชุมชน คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไมเ่กิดผลกระทบแต่อยา่งใด หรือ
อาจจะมีบ้างแต่อยู่ในระดับที่น้อยมาก และในสถานการณ์เช่นนี้ก็ยังมีการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ใหม่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลาถึง 56 กลุ่ม (ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2547, น.16) 
นับว่าเป็นความโดดเด่นและความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาที่ได้แสดงออกซึ่งความ
เข้มแข็งของชุมชน และด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้คณะรัฐบาลภายใต้การน าของ 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีการประชุมหารือและได้ลงมาศึกษาดูงานเพื่อ
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ถอดบทเรียนการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (สรรเสริญ บุญศรีรัตน,์ 
สัมภาษณ์วันท่ี 16 เมษายน 2558) 
 โดยสรุปในยุคที่สองเป็นการขยายเครือข่ายจากพื้นที่ระดับต าบลเป็นเครือข่าย
ระดับจังหวัดโดยใช้ช่ือเป็นชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา มีการประชุม
แลกเปลี่ยนการด าเนินงานกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลา ในช่วงนี้เป็นระยะ
การขยายตัวของเครือข่าย 
 1.3. ยุคที่สาม ยุคสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต : แนวคิดการ
ด าเนินงานเครือข่ายแบบ “top-down” กับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(ปี พ.ศ. 2542-2546) 
 เหตุการณ์ส าคัญในช่วงนี้ มีการจัดตั้งสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ าเภอ 
โดย นายสวัสดิ์ สัจจากุล อดีตพัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นผู้ส่งเสริม และเปลี่ยนช่ือจาก
ชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ าเภอมาเป็น “สหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
อ าเภอ” ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2547, น.16) มี
การออกข้อบังคับสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา พ.ศ.2542 ใน
ข้อบังคับข้อ 3 (2) ระบุชัดเจนว่า สมาชิกสหพันธ์ฯ จังหวัดสงขลา หมายถึง “สหพันธ์ฯ
ระดับอ าเภอเท่านั้น” ไม่รับสมาชิกที่เป็นองค์กรการเงินชุมชนประเภทอื่น สหพันธ์ฯ
จังหวัดสงขลา ด าเนินงานเรื่อยมาภายใต้การสนับสนุนของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สงขลา ในช่วงนั้นการด าเนินงานของสหพันธ์ฯแต่ละอ าเภอ มีพัฒนากรเป็นพี่เลี้ยงหลัก 
ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของสหพันธ์ฯอ าเภอ หากอ าเภอใดไม่มีเจ้าหน้าที่
พัฒนากรประสานงานนัดหมาย การจัดประชุมสหพันธ์อ าเภอนั้นก็ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวได้ เช่น อ าเภอเทพา สะเดา นาทวี เมืองสงขลา กระแสสินธุ์ สิงหนคร 
สทิงพระ หาดใหญ่ และบางกล่ า แต่บางอ าเภอสามารถจัดตั้งคณะท างานขึ้นมาได้ด้วย
ตนเอง เช่น อ าเภอสะบ้าย้อย จะนะ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง ระโนด ควนเนียง และนาหม่อม  
 สหพันธ์ฯมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน
และกันของแกนน าสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทุกเดือน ในวันประชุม ตัวแทนกลุ่มจะน าเงิน
ส่วนหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์ที่ตนท างานอยู่มาฝากที่สหพันธ์อ าเภอ และเมื่อมีเงิน
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กองกลางหมุนเวียนก็จะมีการปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกสหพันธ์ ซึ่งมีความต้องการที่จะใช้เงิน 
กิจกรรมลักษณะนี้ไดส้ะท้อนถึงการเกื้อกูลระหว่างกันภายในเครือข่าย “…กะเรื่องเกี่ยวกับ
การเงิน การบริหารจัดการทุนไหรพวกนี่เรื่อง มันแบบนี่ไปทุกเดือน มีปัญหามันเกิดขึ้น
เกี่ยวกับวิกฤติเศรษฐกิจมั้ง เรากะไปพยายามล้วงลึกไปแต่ละกลุ่มการบริหารจัดการตรง
นี้…” (สุพล จันทร์ยง, สัมภาษณ์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของเครือข่าย การติดต่อสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลถึงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครองอันน ามาสู่กระบวนการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเครือข่าย และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืนที่สามารถ
สร้างความอยู่ดีกินดีให้สมาชิกกลุ่มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นอยู่ (จิต เกื้อเหลือ, 
สัมภาษณ์วันท่ี 15 เมษายน 2558) 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2543 รัฐบาลภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบาย “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา 
ต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสหพันธ์ฯในทุกระดับลดลงอย่าง
ชัดเจน “…กะก่อนท่ีเขาอิมีนโยบายกองทุนหมูบ้าน กะเขากะพาโหมผมขึ้นไปจัดเวทีระดม
สมองถึงผมเห็นแล้วว่าไม่ดีแน่เท่าแต่กลุ่มออมทรัพย์ที่มีอยู่กะเดินกันไม่ค่อยลอดพอตั้งได้
ถึงปั๊บเรียบร้อยเลยอย่างที่เห็นท าให้คนแตกแยกกันทันทีเจ้าหน้าที่กะไม่มีเวลาพอ...” (ไข่ 
นวลแก้ว, สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2558) ประกอบกับผู้น าชุมชนในหลายสหพันธ์ฯ
อ าเภอ ยังไม่เข้มแข็งพอ เมื่อไม่มีพี่เลี้ยง ก็ไม่สามารถด าเนินงานด้วยตนเองได้ รวมถึง
สหพันธ์ฯระดับจังหวัดด้วย จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินพบว่า ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2542-2546 มีการน าเงินออมจากสหพันธ์ฯจังหวัด ที่ได้รับมาจากสหพันธ์ฯ 
อ าเภอ น าเข้าฝากบัญชีธนาคารออมสิน สาขาอ าเภอเมืองสงขลา ดังนี้ เมื่อปี  พ.ศ.2542 
จ านวน 5 ครั้ง ปี พ.ศ.2543 จ านวน 10 ครั้ง ปี พ.ศ.2544 จ านวน 6 ครั้ง ปี.พ.ศ.2545 
จ านวน 3 ครั้ง และปี.พ.ศ.2546 จ านวน 1 ครั้ง ความเคลื่อนไหวทางการฝากเงินกับ
ธนาคารสะท้อนชัดเจนถึงความถี่ของการประชุมและการออมของสหพันธ์ฯ จังหวัด 
เพราะเมื่อมีการประชุมจะมีการส่งเงินออม และน าเงินไปฝากธนาคารภายในเดือนนั้นๆ 
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ด้วย ในปีพ.ศ.2545-2546 ได้รับการบอกเล่าจากแกนน าว่า “...สหพันธ์ฯจังหวัดไม่ได้นัด
ประชุมติดต่อกันถึง 11 เดือน เพราะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ไม่ประสานงานนัดหมายการ
จัดประชุม…” (ณรงค์ คงมาก และคณะ. 2547, น.17) ในขณะที่เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากล่าวว่า “…กลุ่มแกนน าสหพันธ์ฯยังไม่เข้มแข็งพอที่จะ
ด าเนินการและบริหารสหพันธ์ฯ ได้ด้วยตนเอง จะกล่าวว่า พัฒนาชุมชนไม่ดูแลก็ไม่น่าจะ
ตรงประเด็น เพราะเราต้องการให้เครือข่ายฯขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตนเองเช่นกัน…” 
(ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2547, น.17) 
 โดยสรุปในระยะดังกล่าวนี้เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเครือข่าย
จากเดิมที่มีความเป็นอิสระซึ่งมีชาวบ้านเป็นผู้คิดและขับเคลื่อนงาน แต่ในระยะดังกล่าวนี้
ทางภาคส่วนราชการได้มีนโยบายการควบคุมการด าเนินงานดังกล่าวโดยมีการปรับช่ือ
เครือข่ายจากเดิมที่เป็นชมรมฯมาเปน็สหพันธ์กลุม่ออมทรัพย์จงัหวัดสงขลา และเป็นช่วงที่
กิจกรรมเครือข่ายซบเซาลง 
 1.4. ยุคที่สี่ ยุคกองทุนกลาง : มิติแห่งการสร้างสายใยเชื่อมต่อเครือข่าย
องค์กรการเงินชุมชนฐานรากภาคประชาชน กับการฟ้ืนฟูเครือข่ายสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์ 
(2546-2554) 
 ผู้แทนสหพันธ์ฯจังหวัดสงขลาหลายคน เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ประสานงาน
องค์กรภาคประชาชนสงขลา (ศปส.) ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนใน
เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (NGO) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (สุพล จันทร์ยง. 
สัมภาษณ์วันที่ 16 กรกฎาคม 2558) จึงเกิดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านองค์กร
การเงินและสวัสดิการชุมชนระดับภาคและระดับชาติ โดยมีผู้แทนสหพันธ์ฯ เข้าไปเป็น
คณะท างาน โดยปราชญ์ชาวบ้านคนส าคัญจากจังหวัดสงขลา คือ “ดร.ครูชบ ยอดแก้ว” 
เป็นแกนน าด้วยท่านหนึ่ง จากการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการท างานยุทธศาสตร์
องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนระดับภาคใต้ ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนกลาง
ระดับจังหวัด เป็นหนึ่งในทิศทางการขับเคลื่อนของขบวนการองค์กรการเงินชุมชนใน
ภาคใต้ คณะท างานของ ศปส. ซึ่งมีแกนน าจากสมาชิกสหพันธ์ฯทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ขณะนั้นร่วมอยู่ด้วย จึงมีความคิดเห็นร่วมกันในช่วงปลายปี พ.ศ.2546 โดยประเมิน
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สถานการณ์ว่า สหพันธ์ฯอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการหยุดการด าเนินงานมานานนับปี อย่างไรก็ตาม ยังมีทุนบางส่วน
เหลืออยู่ อีกทั้ง สมาชิกสหพันธ์ฯหลายอ าเภอก็อยู่ในขบวนการของ ศปส. หากปรับเปลี่ยน
สหพันธ์เป็นกองทุนกลาง น่าจะมีความเหมาะสมกว่า เพราะจะเป็นการขยายฐานสมาชิก
เนื่องจากไม่จ ากัดเพียงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเท่านั้น ประกอบกับผู้น าอาวุโสหลาย
คน มีความเห็นว่า ในอนาคตเมื่อการสะสมทุนภายในกลุ่ม/เครือข่ายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
แทนที่จะน าเงินทุนไปฝากธนาคารพาณิชย์ อย่างที่แต่ละกลุ่มด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็
น ามารวมกันเป็นกองทุนกลาง หากจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยน/กู้ยืมเงินทุนระหว่างกลุ่ม/
เครือข่าย หรือต้องใช้ทุนสนับสนุนจากภายนอก ทั้งในรูปแบบเงินสินเชื่อและเงินสนับสนุน
ความเข้มแข็งของขบวนการพัฒนาชุมชนสงขลา การมีองค์กรกลางที่ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางการเช่ือมโยง เป็นตัวประสาน เป็นตัวควบคุม ก ากับ และสร้างความเช่ือมั่นใน
ขบวนการองค์กรการเงินชุมชนสงขลา ฐานความคิดนี้จึงเป็นตัวผลักดันให้เกิดกองทุน
กลางจังหวัดสงขลาขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายการด าเนินงาน 5 ประการ ดังนี้ ประการแรก เพื่อใช้
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์การพัฒนาสังคม ความรู้และ
ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนให้ประสบความส าเร็จ ประการที่สอง 
เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนระดับจังหวัดที่มั่นคง ท าหน้าที่ให้บริการแก่สมาชิก 
ทั้งทุนภายในจากขบวนการองค์กรการเงินชุมชน สมาชิกกองทุนกลาง และแสวงหาทุน
จากสถาบันการเงินภายนอก หากทุนในขบวนการชุมชนไม่เพียงพอ ประการที่สาม เพื่อ
ขยายฐานสมาชิกกองทุนกลางจังหวัดสงขลาให้กว้างมากขึ้น ครอบคลุมองค์กรทุกประเภท
ในจังหวัด ที่มีกิจกรรมด้านการเงินและวิสาหกิจชุมชน ประการที่สี่ เพื่อบูรณาการเงินทุน
ในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและความยากจน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกกองทุนกลางเข้าถึง
แหล่งทุนและสามารถใช้ทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ประการที่ห้า เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกกองทุนกลางขยายกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวสมาชิก อย่าง
ครบวงจรตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการร่วมกันพัฒนาสวัสดิการชุมชน (ณรงค์ คงมาก 
และคณะ, 2547, น.24)  
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 ภายหลังการตกผลึกทางความคิดของกลุ่มแกนน า จึงได้ออกเป็นนโยบายกลาง
ในภาพรวมของจังหวัด ตัวแทนแกนน าได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนงานเครือข่ายในระดบั
พื้นที่ ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา และมีการนัดหมายการประชุม สรุปผลการด าเนินงานในทุก
วันท่ี 27 ของทุกเดือน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ.2548 กลุ่มแกนน าได้ข้อค้นพบจากการสรุป
บทเรียนการท างานมานานกว่า 2 ปี แนวทางการด าเนินงานดังกล่าวไม่ประสบ
ความส าเร็จ และได้กลับมาฟื้นเครือข่ายสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง (สรรเสริญ 
บุญศรีรัตน์. สัมภาษณ์วันท่ี 11 กรกฎาคม 2558) ระหว่างนี้แกนน าก็ได้ด าเนินกิจกรรมรูป
แบบเดิมดังท่ีสหพันธ์ได้ท าอยู่แล้ว คือ การจัดประชุมและการรับฝากเงินออมประจ าเดือน 
จนมาถึงปลายปี พ.ศ.2552 แกนน าได้เกิดแนวคิดเรื่องการจัดตัง้สมาคม ขณะแต่ก็ยังจัดตัง้
ไม่ได้ เนื่องด้วยแนวคิดดังกล่าวเกิดความขัดแย้งกับแนวคิดของระบบราชการ ประกอบกับ
ความไม่เอื้ออ านวยของสถานที่ในการประชุมประจ าเดือน จนปี พ.ศ.2553 คณะแกนน า
ได้ย้ายสถานที่การประชุมมาที่ มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จนถึงปัจจุบัน (สุพล 
จันทร์ยง, สัมภาษณ์วันท่ี 16 กรกฎาคม 2558) 
 โดยสรุปยุคนี้เป็นช่วงที่เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา
พยายามฟื้นฟูกิจกรรมการด าเนินงานต่อจากสหพันธ์ฯ และมีการจัดตั้งส านักงานที่เป็น
ของชาวบ้านเอง ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนช่ือจากเดิมที่เรียกว่าสหพันธ์มาเป็นกองทุนกลาง
จังหวัดสงขลา และมีการเปิดรับสมาชิกที่ด าเนินกิจกรรมทางการเงินของชุมชนเข้าร่วม
เครือข่าย ซึ่งเดิมทีจะมีเฉพาะแค่กลุ่มออมทรัพย์เพียงอย่างเดียว 
 1.5. ยุคที่ห้า ยุคสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลา : “เชื่อมคน ร้อยเงิน 
สานงาน” กับการปลูกสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญา (2554-ปัจจุบัน) 
 สมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลาตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2554 ซึ่งพัฒนามาจาก
สหพันธ์ฯ และกองทุนกลางนั่นเอง ในทุกวันที่ 27 ของเดือนจะมีการจัดประชุมเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่งราวการด าเนินงานของเครือข่ายกลุม่ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
สหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 16 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ในเวทีมีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน สถานการณ์ของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการรับทราบถึงข้อมูลของเครือข่ายในแต่
ละพื้นที่ และหลังจากมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานในระดับจังหวัดเสร็จ ตัวแทน
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ของสหพันธ์อ าเภอก็ท าหน้าที่ลงไปกระจายข้อมูลที่ได้จากการเข้ารว่มการประชุม ซึ่งในแต่
ละอ าเภอจะมีการจัดประชุมสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์ขึ้นทุกเดือน เพื่อการเปิดโอกาสให้
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ได้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการท างาน (โมกขศักดิ์ ยอดแก้ว, 
สัมภาษณ์วันที่ 23 เมษายน 2558) และทุกปีสมาชิกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ สมาคม
องค์กรการเงินชุมชนสงขลาจะต้องจ่ายเงินสบทบการด าเนินกิจกรรมคนละ 12 บาท และ
ทางสมาคมจะคืนเงินกลับไปยังสหพันธ์อ าเภอเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม รวมถึงสมาคมมี
การจัดสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงแกนน าจากตัวแทนอ าเภอผู้เข้าร่วมประชุม และสมาคมยังมี
กิจกรรมตลาดการเงินชุมชนซึ่งเป็นการหมุนเวียนเงินจากสมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่ายซึ่งเป็น
การรับฝากเงินข้ามกลุ่ม กล่าวคือ หากกลุ่มองค์กรการเงินในเครือข่ายสมาคมองค์กร
การเงินชุมชนสงขลา กลุ่มใดมีเงินที่มากพอและยังไม่มีวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในกลุ่ม
นอกเหนือการปล่อยกู้และจัดสวัสดิการภายในกลุ่มแล้ว ก็จะมีการน าเงินไปฝากกลุ่มอื่น 
ซึ่งก าลังทดลองอยู่ท่ีกลุ่มออมทรัพย์ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกช้าง ต าบลเขาพระ อ าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการรับฝากจากกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้น าสงขลา จ านวน 
3,000,000 บาท กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
จ านวน 4,000,000 บาท กองทุน ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว 3,000,000 บาท และกลุ่ม
บ้านนาหว้า ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีการรับฝากจากกลุ่มกองทุน
สวัสดิการผู้น าจังหวัดสงขลา จ านวน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
12,000,000 บาท (บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารการสมาคมองค์กรการเงิน
ชุมชนสงขลา, เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558, น.13) 
 โดยสรุปในยุคนี้เครือข่ายได้มีการพัฒนากิจกรรมและจัดตั้งเป็นสมาคมซึ่งมี
กฎหมายรองรับอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการพัฒนาควบคู่ไปกับการด าเนินงานของภาครัฐ 
และแสดงออกถึงความน่าเช่ือถือต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในจังหวัดสงขลา 
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 2. บทบาทเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดสงขลากับการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.1. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการเงินทุนชุมชนสงขลา พบว่า 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลามีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนโดย
การใช้กลไกของตลาดการเงินชุมชน ซึ่งใช้ช่ือว่า “ตลาดการเงินชุมชนสงขลา” เป็นพื้นที่
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเงินฝากข้ามกลุ่ม และจะมีสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลาเป็น
องค์กรกลางที่คอยประสานงาน และท าหน้าที่เป็นผู้จัดการปัญญาหากเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการหมุนเวียนเงินทุนชุมชน ทั้งนี้จากการด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผ่านมาพบว่า ชาวบ้านเป็นผู้เสียเปรียบในเชิงกลยุทธการท างาน
แก่สถาบันการเงินกระแสหลัก เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นเพียงกลุ่มผู้เก็บรวบรวม
เงินทุนเพื่อน าส่งให้แก่สถาบันการเงินกระแสหลัก บางกลุ่มมีเงินทุนปริมาณมาก แต่ไม่
สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าอย่างสูงสุด และในขณะเดียวกันกับบาง
กลุ่มที่มีปริมาณเงินท่ีน้อยแต่กลุ่มมีความต้องการเงินท่ีสูง จึงต้องไปขอกู้กับสถาบันการเงิน
กระแสหลักเพื่อมาจัดสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก และกลุ่มก็มีความอ่อนแอลง รวมถึง
สถาบันการเงินกระแสหลักได้ด าเนินการสูบทรัพยากรออกจากชุมชนโดยที่ชาวบ้านเป็น
เพียงผู้ถูกกระท าและขาดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรม
ตลาดการเงินชุมชนสงขลา ที่แกนน าเครือข่ายพยายามคิดค้นวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ซึ่งอยู่ในช่วงทดรองด าเนินงานได้ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2554-ปัจจุบัน 
 2.2. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับ
ชาวบ้านสงขลา พบว่า เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา เป็นองค์กร
ภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคนภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาทางเลือก 
ซึ่งครูชบ ยอดแก้ว เป็นผู้ริเริ่มด าเนินงานเป็นบุคคลแรกของเครือข่าย และภายหลังก็จะมี
แกนน าเครือข่ายผู้ซึ่งเป็นศิษย์คอยสานงานต่อหลังจากที่ครูชบได้เสียชีวิตลง โดยการ
ด าเนินงานด้วยการปฏิบัติจริง การเข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุม
ประจ าเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้
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ความสามารถให้ชาวบ้านในจังหวัดสงขลาผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ชาวบ้านผู้เข้าร่วม
กระบวนการเครือข่ายจะมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่มีความแข็งตัวอันมีความยากแกการเข้ามาแทรกแซง
ทางวัฒนธรรมชุดอื่น และด้วยการจัดการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวที่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้บุคคลมีความสมบูรณ์ยิ่ง ดังกรณีแกนน าเครือข่ายซึ่งในอดีตเคยเป็นนักเลง
การพนัน แต่พอตนเองได้เข้าร่วมขบวนการและเข้ามาเป็นแกนน าเครือข่ายก็ได้ละเลิก
พฤติกรรมดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง  
 2.3. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดสวัสดิการ พบว่า เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตมีความพยายามที่จะเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนประเภท
อื่นเข้าด้วยกัน โดยการบริหารจัดการเงินแบบบูรณาการ สังเกตได้จากการจัดตั้งสมาคม
องค์กรการเงินชุมชนสงขลา และการทดลองกิจกรรมตลาดการเงินชุมชนสงขลา ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวนัน้ก้มีความพยายามที่จะเรียกร้องเงินสมทบสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
เช่น เดียวกับที่ครูชบ ยอดแก้วเคยเสนอสวัสดิการรัฐสมทบของกลุ่มสัจจะลดรายวันละ 1 
บาท แต่ถึงอย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการด าเนินงานท่ียังไม่
ประสบความส าเร็จ ณ ปัจจุบันเครือข่ายได้มีการจัดสวัสดิการแก่แกนน าเครือข่าย ได้แก่ 
สวัสดิการเงินกู้ยืม สวัสดิการค่าอาหารกลางวันส าหรับการประชุมสัมมนา สวัสดิการค่า
เบี้ยเลี้ยงส าหรับการประชุมและการเดินทาง นอกจากนี้เครือข่ายยังได้มีการจัดกิจกรรมที่
เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าและสมาชิกเครือข่ายโดยการใช้กระบวนการ
ฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน และอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดอยู่ใน
ลักษณะของการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา 
 

การอภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัต และบทบาทการพัฒนาชุมชน
ของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า พลวัต
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลาสามารถจ าแนกออกเป็น 5 ยุค โดย
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เครือข่ายจะมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการเงินทุนชุมชน 
การจัดการศึกษาทางเลือก และการจัดสวัสดิการ ดังน้ี 
 1. พลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดสงขลา 
 1.1. ยุคแรก ยุคการก่อเกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : จุดเริ่มต้นของการ
เช่ือมร้อยเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในระดับต าบล (ปี พ.ศ.2517-2532) 
ในช่วงนี้เป็นระยะแรกของการขยายแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ
การสร้างเครือข่าย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนฐานรากประสบปัญหาความยากจน 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ประจวบกับการเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชนที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างชัดเจน เพราะแนวคิดดังกล่าวผ่อนคลายความเดือดร้อนในการใช้จ่ายเงินของคนใน
ชุมชนอย่างเห็นได้ชัด โดยเป็นการจัดระบบสวัสดิการในมิติของชุมชน อันเกิดจากการ 
บูรณาการระบบคุณค่าเดิมผสมผสานกับหลักคิดในการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนของ บ ารุง บุญปัญญา (2549, น.24) ที่กล่าวถึง การพัฒนา
ต้องเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ต้องรื้อฟื้นคุณค่าเดิมที่ชุมชนมี มาประยุกต์สร้างสรรค์
ทางเลือกขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน การพัฒนาต้องเน้นการรวมกลุ่ม 
การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมของ ศิริรัตน์ แอดสกุล (2555, น.218) สังคมใดที่มีการติดต่อสัมพันธ์กับสังคม
อื่นอยู่เสมอนั้น ย่อมมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงได้มาก รวมถึงการเล็งเห็นถึงความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนของคนในสังคม ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และภายหลังจาก
ที่ได้มีการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์ได้ระยะหนึ่ง กลุ่มออมทรัพย์ก็เริ่มมีการเช่ือมโยง
เครือข่าย ซึ่งอยู่ในยุคที่สองต่อมา 
 1.2. ยุคที่สอง ยุคชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : จุดร้อยเรียงสมาชิก
เครือข่ายในภาพรวมของจังหวัดสงขลา กับวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจไทย (ปี พ.ศ.2532-
2542) ทั้งนี้ จากประสบการณ์ท างานของกลุ่มแกนน าก่อให้เกิดชุดความรู้ในหลากหลาย
มิติที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการกลุ่มและได้มีการก่อรูปขององค์กรขึ้นใหม่ในชุด
ความรู้ของนิยามค าว่า “เครือข่าย” ซึ่งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
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ของคณะผู้ท างานกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงการใช้เครือข่ายเป็นเครื่องมือในการจัดการแก้ไข
ปัญหา ทั้งนี้ เป้าหมายของเครือข่าย คือ การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารและความร่วมมือระหว่างกลุ่ม (สุพล  พะยอมแย้ม, 2556, น.136) และต่อมา 
 1.3. ยุคที่สาม ยุคสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : แนวคิดการด าเนินงาน
เครือข่ายแบบ “top-down” กับนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ปี พ.ศ.2542-
2546) อันเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การด าเนินงาน
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ จากเครือข่ายเดิมที่เรียกว่าชมรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้
ปรับเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งมีการก าหนดกติกา
บางอย่าง พร้อมกับการเข้ามาส่งเสริมนโยบายการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองใน
ขณะนั้น ได้ส่งผลให้การด าเนินงานเครือข่ายต้องหยุดชะงัก เนื่องจากการสนับสนุนของ
ภาครัฐปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมของ
ประเวศ วะสี (อ้างถึงในฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2534, น.216) ที่กล่าวว่า “...รัฐ หรือ ระบบ
ราชการจะท าการพัฒนาไม่ส าเร็จ เพราะระบบราชการ สร้างมาเพื่อปกครองและควบคุม 
เพื่อเก็บภาษี เป็นระบบศูนย์รวมอ านาจแนวตั้ง ระบบราชการไม่เข้าใจชุมชนชนบท รัฐ
ไทยออกกฎระเบียบมากมาย กฎระเบียบเหล่านั้นมัดประเทศ เป็นอุปสรรคขวางกั้น
ความคิดใหม่ๆ ขาดการมีส่วนร่วมและความเป็นประชาธิปไตย...”  
 1.4. ยุคที่สี่ ยุคกองทุนกลาง : มิติแห่งการสร้างสายใยเช่ือมต่อเครือข่ายองค์กร
การเงินชุมชนฐานรากภาคประชาชน กับการฟื้นฟูเครือข่ายสหพันธ์กลุ่มออมทรัพย์ (ปี 
พ.ศ. 2546-2554) ซึ่งเป็นมิติของความพยายาม ในการเช่ือมต่อเครือข่ายองค์กรการเงิน
ชุมชนทุกประเภท เป็นมิติแห่งการฟื้นฟูเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เดิมที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใหม่ 
และก าหนดกติกาใหม่ตามความต้องการของชุมชน ไม่จ ากัดสมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่าย 
หากชุนชนใดมีการด าเนินกิจกรรมทางการเงินในลักษณะของกลุ่ม องค์กรการเงินประเภท
ต่างๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มน้ ายาง และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเงิน สามารถเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายได้ การรื้อฟื้นเครือข่ายนั้นเริ่มด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์และก าหนด
เป้าหมายของเครือข่ายใหม่ เพื่อน าไปสู่การแสวงหาแนวร่วมพันธมิตรกลุ่มใหม่ๆ แล้ว
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ด าเนินการเช่นเดียวกับการก่อตั้งเครือข่าย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543, น.56-57) 
ต่อมา 
 1.5. ยุคที่ห้า ยุคสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลา : “เช่ือมคน ร้อยเงิน สาน
งาน”กับการปลูกสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญา (ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 2558) นับได้ว่า
เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญอีกครั้งหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญา ทั้งนี้ เครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างของเครือข่าย โดยการยกระดับ
จากองค์กรเครือข่ายที่ไม่มีกฎหมายรองรับ เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับ ด้วยการจัดตั้ง
สมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลา และกิจกรรมที่ด าเนินการได้พัฒนาไปจากเดิม 
นอกเหนือจากการออมเงินและการปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกแล้ว เครือข่ายได้มีการด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะเป็นตลาดการเงินชุมชน โดยมีการรับฝากเงินระหว่างกลุ่ม ได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติที่ท าให้เกิดความเช่ือมั่นทั้งกลุ่มผู้น าไปฝากและกลุ่มรับฝาก ผ่าน
องค์กรกลางที่ตั้งขึ้น คือสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลา นอกจากน้ี ยังใช้เครือข่ายเป็น
เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาให้แก่
สมาชิกผู้เข้าร่วมเครือข่าย โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป้าหมาย
และประโยชน์ของเครือข่าย คือการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและ
ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ช่วยให้กลุ่มในชุมชนมีการช่วยเหลือกัน สร้างขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจในการท ากิจกรรม (สุพล พะยอมแย้ม, 2556, น.136) 
 
 2. บทบาทเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจังหวัดสงขลากับการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2.1. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการเงินทุนชุมชนสงขลา พบว่า 
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลามีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนโดย
การใช้กลไกของตลาดการเงินชุมชน ซึ่งใช้ช่ือว่า “ตลาดการเงินชุมชนสงขลา” เป็นพื้นที่
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเงินฝากข้ามกลุ่ม และจะมีสมาคมองค์กรการเงินชุมชนสงขลาเป็น
องค์กรกลางที่คอยประสานงาน และท าหน้าที่เป็นผู้จัดการปัญญาหากเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการหมุนเวียนเงินทุนชุมชน ทั้งนี้จากการด าเนินงานของกลุ่ม
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ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผ่านมาพบว่า ชาวบ้านเป็นผู้เสียเปรียบในเชิงกลยุทธการท างาน
แก่สถาบันการเงินกระแสหลัก เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เป็นเพียงกลุ่มผู้ เก็บรวบรวม
เงินทุนเพื่อน าส่งให้แก่สถาบันการเงินกระแสหลัก บางกลุ่มมีเงินทุนปริมาณมาก แต่ไม่
สามารถจัดการให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าอย่างสูงสุด และในขณะเดียวกันกับบาง
กลุ่มที่มีปริมาณเงินท่ีน้อยแต่กลุ่มมีความต้องการเงินท่ีสูง จึงต้องไปขอกู้กับสถาบันการเงิน
กระแสหลักเพื่อมาจัดสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก และกลุ่มก็มีความอ่อนแอลง รวมถึง
สถาบันการเงินกระแสหลักได้ด าเนินการสูบทรัพยากรออกจากชุมชนโดยที่ชาวบ้านเป็น
เพียงผู้ถูกกระท าและขาดสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรม
ตลาดการเงินชุมชนสงขลา ที่แกนน าเครือข่ายพยายามคิดค้นวิธีการจัดการแก้ไขปัญหา
ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ซึ่งอยู่ในช่วงทดรองด าเนินงานได้ 5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2554-ปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของ
จุฑามาศ  ศรีโมรา (2551, น.34-35) กล่าวว่า เป็นการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายเพื่อการ
บริการ หรือช่วยเหลือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย และเป็น
การมุ่งหาผลก าไรเพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินงานของเครือข่าย กิจกรรมที่เครือข่าย
ด าเนินการควรสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของสมาชิก การลงทุนด าเนิน
กิจกรรมจะท าให้เครือข่ายมีรายได้และสมาชิกของเครือข่ายได้เรียนรู้การด าเนินงาน 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มของตน เช่น การออม
เงิน บริการสินเช่ือ กิจกรรมเชิงธุรกิจ เช่นเดียวกับแนวคิดองค์กรการเงินชุมชนของ สฤณี 
อาชวานันทกูล และปัทมาวดี โพชนุกูล (2557, น.15-16) กล่าวว่า องค์กรการเงินระดับ
ฐานราก เป็นองค์กรที่ด าเนินกิจกรรมทางการเงินที่เน้นด้านการให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนที่อยู่ในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมประเพณีและความเช่ือ
ในแต่ละท้องถิ่น ธุรกรรมหลักท่ีด าเนินงาน ได้แก่ การรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ และการ
จัดสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอ าไพ 
หรคุณารักษ , น.6) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีกวาส าหรับทุกคน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาท่ีกอให้เกิดดุลยภาพระหวาง การกระตุนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเขมแข็งทางสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดล้อม 
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ทั้งนี้เพื่อความอยูดีมีสุขของประชาชนทุกคน ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยมีพื้นฐาน
ความคิดว่า เศรษฐกิจที่ท าให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาได้นั้นจ าเป็นต้องเป็นเศรษฐกิจ
ในสังคมที่มีรากฐานมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน และสามารถพึ่งตนเองได้ ใน
ขณะเดียวกัน ประชาชนในสังคมสามารถพัฒนาระเบียบวิถีชีวิต ทั้งของตนเองและ
สว่นรวม ใหด้ ารงอยูไ่ด้ โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกันกับแนวความคิดการพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนของโทวิทย์ กังสนันท์ (2556) กล่าวว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนและชุมชน อันก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี และมีส่วนช่วยให้ผู้คนในชุมชน
และสังคมนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
 2.2. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับ
ชาวบ้านสงขลา พบว่า เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา เป็นองค์กร
ภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคนภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษาทางเลือก 
ซึ่งครูชบ ยอดแก้ว เป็นผู้ริเริ่มด าเนินงานเป็นบุคคลแรกของเครือข่าย และภายหลังก็จะมี
แกนน าเครือข่ายผู้ซึ่งเป็นศิษย์คอยสานงานต่อหลังจากที่ครูชบได้เสียชีวิตลง โดยการ
ด าเนินงานด้วยการปฏิบัติจริง การเข้าร่วมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการประชุม
ประจ าเดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถให้ชาวบ้านในจังหวัดสงขลาผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากการสังเกตพบว่า ชาวบ้านผู้เข้าร่วม
กระบวนการเครือข่ายจะมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่มีความแข็งตัวอันมีความยากแกการเข้ามาแทรกแซง
ทางวัฒนธรรมชุดอื่น และด้วยการจัดการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวที่สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้บุคคลมีความสมบูรณ์ยิ่ง ดังกรณีแกนน าเครือข่ายซึ่งในอดีตเคยเป็นนักเลง
การพนัน แต่พอตนเองได้เข้าร่วมขบวนการและเข้ามาเป็นแกนน าเครือข่ายก็ได้ละเลิก
พฤติกรรมดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (มปป.) กล่าว 
การศึกษาทางเลือกเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งต่อขบวนการพัฒนาคนและชุมชนให้มีความ
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ยั่งยืน เพราะการศึกษาทางเลือกเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการ
และปัญหาของผู้เรียนอย่างแท้จริง มีความเป็นอิสระ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชีวิตได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ยองสอดคล้องกับแนวคิดของวีรเทพ ปทุมเจริญวัฒนา (มปป.) 
การศึกษาทางเลือกเป็นเครื่องมือพัฒนาคนให้ความความพร้อมสมบูรณ์แบบ สร้างความ
เป็นอิสระ ปลดปล่อยชีวิตมนุษยชาติออกจากระบบทุนนิยม และอ านาจของนายทุน สร้าง
ความมั่นคงของเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันน าไปสู่การจัดการตนเองของคนและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
 2.3. บทบาทการพัฒนาชุมชนด้านการจัดสวัสดิการ พบว่า เครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตมีความพยายามที่จะเช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนประเภท
อื่นเข้าด้วยกัน โดยการบริหารจัดการเงินแบบบูรณาการ สังเกตได้จากการจัดตั้งสมาคม
องค์กรการเงินชุมชนสงขลา และการทดลองกิจกรรมตลาดการเงินชุมชนสงขลา ทั้งนี้
กระบวนการดังกล่าวนั้นก็มีความพยายามที่จะเรียกร้องเงินสมทบสวัสดิการกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ เช่น เดียวกับที่ครูชบ ยอดแก้วเคยเสนอสวัสดิการรัฐสมทบของกลุ่มสัจจะลด
รายวันละ 1 บาท แต่ถึงอย่างไรก็ตามแนวความคิดดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการ
ด าเนินงานท่ียังไม่ประสบความส าเร็จ ณ ปัจจุบันเครือข่ายได้มีการจัดสวัสดิการแก่แกนน า
เครือข่าย ได้แก่ สวัสดิการเงินกู้ยืม สวัสดิการค่าอาหารกลางวันส าหรับการประชุมสมัมนา 
สวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับการประชุมและการเดินทาง นอกจากนี้เครือข่ายยังได้มีการ
จัดกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแกนน าและสมาชิกเครือข่ายโดยการ
ใช้กระบวนการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน และอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรม
ดังกล่าวนั้นจัดอยู่ในลักษณะของการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน , มปป. อ้างถึงใน 
จุฑามาศ ศรีโมรา (2551, น.32) กล่าวว่า เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด าเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเครือข่ายโดยการจัดสรรผลก าไรประมาณร้อยละ 10 
เป็นทุนเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก เพื่อให้กลุ่มเกิดความรัก ความเอื้ออาทร และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก สวัสดิการ
ประกันชีวิตหมู่บ้าน สวัสดิการประกันภัยรถยนต์ ทุนการศึกษา สงเคราะห์คนชรา และ
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สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งนี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดสวัสดิการชุมชนของ
อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (มปป.) กล่าวว่า สวัสดิการชุมชนเป็นสวัสดิการที่จัดขึ้นโดยชุมชน
บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ดังนั้นสวัสดิการชุมชนจึงเป็นการ
สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจของคนในชุมชน ทั้งนี้การจัดสวัสดิการชุมชนโดยใช้ฐาน
ทุนเดิมของชุมชนและการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีหน่วยงานเข้าไปสนับสนุนต่อยอดจาก
ฐานทุนเดิมของชุมชนได้ท าให้เกิดการตื่นตัวในการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีกว้างขวางขึ้น เช่น
ผลการศึกษาของสิริรัตน เกียรติปฐมชัย และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2555, 128-129) 
พบว่า ระบบสวัสดิการชุมชนภายใต้การด าเนินงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด
สงขลา หรือท่ีชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันในนาม “กองทุนสัจจะวันละบาท” เป็นการด าเนินงาน
จัดสวัสดิการของภาคประชาชนที่ค านึงถึงประชาชนที่อยู่นอกระบบและเข้าไม่ถึง
สวัสดิการของรัฐ เช่น แรงงานนอกระบบเกษตรกร เป็นต้น โดยมีการจัดสวัสดิการฯ คือ 
1) คลอดบุตร 2) เจ็บปวยนอนโรงพยาบาล 3) เสียชีวิต 4) คนท างานให้กองทุน 5) คน
ด้อยโอกาส 6) สวัสดิการเงินกู้ 7) สวัสดิการเงินฝาก 8) ทุนยืมส่งเสริมอาชีพและการศกึษา 
9) เบี้ยบ านาญซึ่งนับเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคนและสังคมที่เริ่มด าเนินการในปี 2547 
โดย ครูชบ ยอดแก้ว 
 

สรุป 
 อาจกล่าวได้ว่าพลวัตเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลา นั้นได้
สะท้อนถึงกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ซึ่งพบว่า เจ้าของปัญหาจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ดีที่สุด เนื่องจาก
เจ้าของปัญหาผู้ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง
ที่สุด ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่ภาคประชาชนมีต่อรัฐ โดย
ประชาชนมองว่ารัฐมีการบริหารจัดการเงินที่ไม่มีความยุติธรรม ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก
การจัดสวัสดิการที่รัฐจัดให้ประชาชนกับรัฐจัดให้เจ้าหน้าที่ของตนเองมีความแตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง และกระบวนการของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสงขลามี
ความพยามที่จัดสร้างความเท่าเทียมและเปิดสิทธิโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าถึงสิทธิ
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สวัสดิการทั้งในมิติของเงินทุน การจัดการศึกษา และสวัสดิการด้านต่างๆที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาคน และชุมชนชาวบ้านสงขลาให้มีความเจริญรุ่งเรือง 
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