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Abstract
Microfinance in Thailand has been developed from being an institution that provides savings and loans
into an institution that incorporates social welfare benefits for its members. These benefits are long-term
liabilities of the funds and, therefore, can create solvency risk. This paper develops a mathematical model that
evaluates the financial sustainability of the fund. The minimum rate of returns that the funds will have to generate
in order to maintain its solvency is calculated. After comparing this measure with the actual rate of returns, we
found that 13 out of the 40 villages in Trat are insolvent. The main reason of this insolvency is the low saving
rates among fund members. It is not because of the high level of social welfare benefits. Therefore, if fund
members realize the importance of a discipline in savings, it will encourage the long-term financial sustainability
of microfinance in their area.
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บทคัดย่ อ
องค์กรการเงินชุมชนได้ มีการพัฒนาจากการให้ บริ การด้ านการออมและการให้ สินเชื่อกับสมาชิก มาสู่การเป็ น
กองทุนที่ให้ สวัสดิการในด้ านต่างๆ การให้ สวัสดิการจึงเป็ นบริ การหนึง่ ที่สร้ างภาระค่าใช้ จ่ายต่อกองทุนในระยะยาวจนอาจ
นามาสูค่ วามไม่ยงั่ ยืนทางการเงิน งานวิจยั นี ้สร้ างตัวแบบคณิตศาสตร์ ในการประเมินความยั่ งยืนทางการเงิน โดยคานวณ
อัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่กองทุนจะต้ องสร้ างเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน จากกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
40 หมู่บ้าน ในจังหวัดตราด
พบว่ามีถึง 13 หมู่บ้านที่เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ (องค์กรการเงินชุมชนหลักของพื ้นที่) จะไม่มีความยัง่ ยืนทางการเงิน
เพราะอัตราผลตอบแทนที่กองทุนสร้ างได้ มีคา่ น้ อยกว่าอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมีเพื่อความยัง่ ยืน เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ
สาคัญของความไม่ยงั่ ยืนทางการเงิน พบว่าอัตราการออมของสมาชิกเป็ นปั จจัยที่มีนยั สาคัญที่ทาให้ กองทุนไม่มีความ
ยัง่ ยืน ไม่ใช่การเบิกจ่ายด้ านสวัสดิการ ดังนันหากสมาชิ
้
กกองทุนชุมชนมีวินยั และตระหนักถึงความสาคัญของการออม
จะสนับสนุนให้ องค์กรการเงินชุมชนมีความยัง่ ยืนในระยะยาว
คำสำคัญ: ความยัง่ ยืนทางการเงิน, องค์กรการเงินฐานราก, ประชากรศาสตร์

บทนา
ถึงแม้ ในปั จจุบนั ระบบสวัสดิการของไทยจะมีความครอบคลุมทังแรงงานในระบบ
้
และแรงงานนอกระบบ แต่
ครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่ห่างไกล บางส่วนไม่ได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคม หรื อออมเงินผ่านกองทุน การ
ออมแห่งชาติ ครัวเรื อนในแต่ละชุมชนจึงมีความพยายามจัดหาสวัสดิการขึ ้นด้ วยตัวเอง ในรูปแบบองค์กรที่ไม่เป็ นทางการ
มีการบริ หารและดาเนิน การโดยกลุ่มบุคคลจานวนไม่มาก ยกตัวอย่างเช่น เครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ จังหวัดตราด
กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดลาพูน หรื อ กองทุนสัจจะวันละบาทของครู ชบ ยอดแก้ ว จังหวัดสงขลา โดยทัว่ ไปกลุ่ม
สมาชิกกองทุนมีการตกลงกันที่จะให้ การช่วยเหลือซึง่ กันและกันในเรื่ องค่าใช้ จ่า ยด้ านสวัสดิการ เช่น การจัดฌาปนกิจหรื อ
ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้ น ความครอบคลุมของสวัสดิการนี ้ได้ ถกู ขยายไปสูก่ ารให้ ผลประโยชน์ในรูปของบานาญแก่สมาชิก
ในวัยเกษี ยณด้ วย ซึง่ การขยายขอบเขตของผลตอบแทนสวัสดิการในลักษณะเงินบานาญอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อความยั่งยืนทางการเงิ นของกองทุนสวัสดิ การชุมชน เพราะเป็ นภาระผูกพัน ที่ถาวรและนับวันจะเพิ่ม มากขึน้ จาก
โครงสร้ างประชากรไทยที่อยูใ่ นวัยชราในสัดส่วนที่มากขึ ้น
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ด้ วยเหตุที่กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถดาเนินการจัดตัง้ ได้ ง่าย สมาชิ กสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ สิท ธิ
ประโยชน์ได้ เอง กองทุนบางแห่ง จึงมีแนวโน้ มที่จะกาหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ สูงเกินกว่าอัตราการผลตอบแทนที่กองทุน
สามารถจัดหามาได้ กลุ่มสมาชิ กรุ่ นแรกของกองทุน มักจะได้ รับผลประโยชน์ที่สูงกว่าเงิ นสมทบที่ตนเองจ่ายเข้ าไปใน
กองทุน โดยที่ผลประโยชน์สวัสดิการต่างๆ นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการนาเงินสมทบของสมาชิ กรุ่ นหลังที่อยู่ในวัยทางานมา
รองรับค่าใช้ จ่ายและสวัสดิการ การดาเนินงานในลักษณะนี ้คล้ ายคลึงกับแชร์ ลกู โซ่ (Ponzi Scheme) เป็ นผลให้ กองทุนไม่
สามารถอยู่ไ ด้ อ ย่ า งยั่ง ยื น ดัง จะเห็ น ได้ จ ากกองทุน สวัส ดิ ก ารบางแห่ ง ได้ ข อความช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ บ้ า งแล้ ว
(Lertsrichainon, 2013; Kiatpathomchai & Charenjiratragul, 2012)
กองทุนสวัสดิการที่ก่อตังภายใต้
้
เครื อข่ายของพระสุบิน ปณีโต ที่จงั หวัดตราด ได้ เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวจึงมี
การแก้ ปัญหาเบื ้องต้ นโดยกาหนดโครงสร้ างของกองทุนสวัสดิการให้ เชื่อมโยงกับกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ มีการแบ่ง
ผลประโยชน์จากกองทุนสะสมทรัพย์ร้อยละ 10 มาช่วยเหลือกองทุนสวัสดิการ และทางเครื อข่ายยังได้ จดั สรรเงินกองทุน
บางส่วนไปลงทุนทาธุรกิจการเกษตรเพื่อนารายได้ มาสนับสนุนเครื อข่ายอีกทางหนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้โครงสร้ างของเครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์จึงมีลกั ษณะเป็ นธุรกิจสังคม (Social enterprise) ขนาดใหญ่ที่ผกู พันกันอย่างซับซ้ อน
ถึงแม้ ว่าการมีเครื อข่ายที่เป็ นธุรกิจสังคมขนาดใหญ่จะทาให้ ระบบมีเสถียรภาพมากขึ ้น แต่ข้อเสียคือหากเกิด
ความล้ มเหลวของหน่วยใดหน่วยหนึ่งในเครื อข่าย จะส่งผลกระทบต่อเครื อข่ายทังระบบซึ
้
่งจะมีผลอย่างรุ นแรงกับสภาพ
ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน หากพิจารณาที่ระบบรวมจะพบว่ากองทุนสะสมทรัพย์ และหน่วยธุรกิจการเกษตร จะเป็ น
องค์ประกอบของเครื อข่ายที่หารายได้ แต่กองทุนสวัสดิการเป็ นหน่วยที่ก่อให้ เกิดรายจ่ายที่เป็ นภาระผูกพันระยะยาว ดังนัน้
ความเสีย่ งต่อความล้ มเหลวของเครื อข่ายทังระบบจึ
้
งมาจากการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ความซับซ้ อนของโครงสร้ างกองทุนสวัสดิการที่มีการเชื่อมโยงกับกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ส่งผลให้ การประเมิน
ความยัง่ ยืนของระบบที่เชื่อมโยงกันนี ้ทาได้ ยาก นอกจากนันการประเมิ
้
นความยัง่ ยืนของกองทุนสวัสดิการยังขึ ้นอยู่กบั
หลากหลายปั จจัย ทังทางด้
้
านการเงิน คณิตศาสตร์ ประกันภัย และความรู้ด้านประชากรศาสตร์ เป็ นต้ น ซึง่ งานวิจยั ในอดีต
ทังของ
้
Suwanrada (2007) และ Achavanuntakul & Pochanukul (2013) ไม่ได้ มีการประเมินความยัง่ ยืนของกองทุน
อย่า งรอบด้ านด้ ว ยสมมุติฐานที่ สะท้ อ นสภาวะที่ เกิ ดขึน้ ในปั จจุบัน อย่างแท้ จริ ง หรื อ งานวิ จัยโดย Kumpitak (2008)
ที่ประเมินความยัง่ ยืนโดยใช้ ดชั นีชี ้วัดระยะสันได้
้ แก่ภาวะการขาดดุล (Deficit measures) แต่ไม่ได้ มีการคานึงผลกระทบ
เชิงสะสม และมูลค่าของเงินตามกาลเวลา
นอกจากนี ้งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน จะเป็ นเพียงการศึกษาโครงสร้ างพื ้นฐาน ความ
คิดเห็นของสมาชิกต่อการบริ หารจัดการ หรื อความเหมาะสมของผลประโยชน์วา่ ตรงตามความต้ องการหรื อไม่เพียงเท่านัน้
(Theaparuk & Techapanadorn, 2003; Bouphan & Sanitchai, 2013; Chunnawan, 2009)
ด้ วยเหตุนี ้การวิจยั นี ้จึงมีจดุ มุง่ หมายในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และตัวแบบในการประเมินสถานะทาง
การเงินของเครื อข่ายสวัสดิการชุมชน เพื่อสามารถเป็ นตัวแบบในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริ หารงานของผู้บริ หาร
กองทุนเพื่อจัดการกับความเสีย่ งที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างเป็ นระบบ ซึง่ การพัฒนาเครื่ องมือที่ช่วย
ประเมินความยัง่ ยืนของเครื อข่ายสวัสดิการ และการสร้ างความตระหนักรู้ ของผู้บริ หาร และผู้เกี่ยวข้ องในเครื อข่าย จะทา
ให้ เครื อข่ายสามารถเฝ้าระวังได้ ด้วยตนเอง และสามารถแก้ ปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ ้นก่อนที่ปัญหาจะสะสม และ
นาไปสูก่ ารดาเนินงานที่ล้มเหลวของเครื อข่ายกองทุนในระยะยาว จากความสาคัญของปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ น บทความ
นี ้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
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1. เพื่อคิดค้ นและพัฒนาตัวแบบประเมินความยัง่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสวัสดิการชุมชน (ซึ่งรวมกองทุนออม
บุญวันละบาท และกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เข้ าด้ วยกัน) ที่คานึงถึงปั จจัยตามสภาพความเป็ นจริ ง
2. เพื่อนาตัวแบบไปประเมินสถานะทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด ด้ วยกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทังสิ
้ ้น 40 หมูบ่ ้ าน และนาเสนอแนวทางในการปรับกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของกองทุนต่อชุมชน เพื่อความยัง่ ยืน
ในระยะยาว
3. เพื่อประเมินผลตอบแทนขันต
้ ่าที่ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (กองทุนการออมและกู้เงินภายใต้ เครื อข่ายสัจจะ
สะสมทรัพย์) จะต้ องสร้ างเพื่อรองรับ ค่าใช้ จ่ายด้ านสวัสดิการของกองทุนออมบุญ (กองทุนสวัสดิการภายใต้
เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์) อย่างยัง่ ยืน

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ถึงแม้ โครงสร้ างสวัสดิการทางสังคมของประเทศไทยในปั จจุบนั จะมีโครงสร้ างที่ ครอบคลุมทังแรงงานในระบบ
้
และแรงงานนอกระบบ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ และบัตรทอง 30 บาท เป็ นต้ น แต่ครัวเรื อนใน
พื ้นที่หา่ งไกล ยังอาจมีความต้ องการสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ รับจากรัฐบาล เช่น สวัสดิการค่าเดินทางไป
โรงพยาบาล สวัสดิการค่าทาศพ เป็ นต้ น และในบางครัง้ ครัวเรื อนส่วนใหญ่ที่เป็ นแรงงานนอกระบบ อาจไม่ได้ เป็ นสมาชิก
กองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จึงทาให้ ในระดับชุมชนมีแนวคิดจัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของครัวเรื อนในชุมชน
การจัดตัง้ โครงการสวัสดิการชุมชนนีน้ อกจากจะเป็ นการช่วยให้ ชาวบ้ านที่ยากจน และอยู่ห่างไกลได้ เข้ าถึง
สวัสดิการต่างๆ แล้ ว ยังเป็ นการกระตุ้นให้ คนในชุมชนได้ ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน การออมเพื่อเกษี ยณอายุ
และการออมสาหรับค่าใช้ จ่ายพยาบาลต่างๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนที่ยงั่ ยืน มีมาตรฐานการ
ดารงชีพที่เหมาะสม เป็ นการถ่ายโอนความมัง่ คัง่ ของประชากรในวัยเดียวกัน (Intra-generational wealth transfer) และ
เป็ นการกระจายความเสีย่ งของประชาชนระหว่างวัยทางานและวัยเกษี ยณอายุ (Inter-generational risk sharing)
พัฒนาการขององค์กรการเงินชุมชน (Microfinance) เหล่านี ้ แรกเริ่ มเกิดจากการจัดตังองค์
้ กรชุมชนขึ ้นเพื่อรับ
ฝากเงินและบริ การสินเชื่อเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนหมูบ่ ้ าน กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์
เป็ นต้ น องค์กรการเงินในระดับฐานรากจึงมีความสาคัญ มากในการให้ บริ การทางการเงินด้ านต่างๆ แก่ชุมชนที่ห่างไกล
ยากจนและมีรายได้ ที่ไม่สม่าเสมอ Yunus (2002) ได้ กล่าวไว้ ว่าการเปิ ดโอกาสให้ คนยากจนสามารถเข้ าถึงเงินทุนจะเป็ น
การทาให้ เขาเหล่านันสามารถใช้
้
ศกั ยภาพที่มีในตัวเองเพื่อการประกอบอาชีพได้ อย่างเต็มที่ซงึ่ ในท้ ายที่สดุ คนยากจนก็จะ
สามารถหลุดพ้ นจากความยากจนได้
เมื่อองค์ กรการเงิ นมีขนาดที่ใหญ่ ขึน้ จึงได้ มีการเพิ่มบริ การต่างๆ เช่นการเพิ่มสวัสดิการด้ านรั กษาพยาบาล
การศึกษาแก่บตุ ร เงินบานาญ หรื อค่าฌาปนกิจเป็ นต้ น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการริ เริ่ มจากผู้นาชุมชน หรื อริ เริ่ มโดยรัฐบาล
นอกจากนี ้องค์กรการเงินชุมชนยังมีการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันภายในชุมชนจนขยายผลสูก่ ารเป็ นวิสาหกิจชุมชน
กล่าวคือจะเป็ นการเชื่อมโยงกิจการด้ านการเงินชุมชน กับการดาเนินวิสาหกิจเพื่อสังคมซึง่ จะอยูใ่ นลักษณะขององค์กรเพือ่
สังคม (Social Enterprise) อาทิเช่น สัจจะสะสมทรัพย์วดั ไผ่ล้อม จังหวัดตราด กลุม่ ออมทรัพย์ของกลุม่ แม่บ้านท่าทราย
จังหวัดชัยนาท และกลุม่ ออมทรัพย์บ้านขอม จังหวัดชัยภูมิ เป็ นต้ น
การส่งเสริ มโดยภาครัฐให้ มีการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนนี ้มีความเป็ นรู ปธรรมมากยิ่งขึ ้น ผ่านการกาหนด
เป้า หมายให้ อย่า งน้ อ ยร้ อยละ 50 ของหมู่บ้ า น/ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ในประเทศไทยได้ มีก ารจัดระบบสวัสดิก ารชุมชนขึน้
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(แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้ างสวัสดิการสังคมไทยฉบับที่ 1, 2550) เพื่อให้ ชมุ ชนชนบทต่างๆสามารถเข้ าถึงสวัสดิการได้ อย่าง
ทัว่ ถึง โดยภาครัฐจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็ นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ด้ วยเหตุนี ้ กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงมีการจัดตังขึ
้ ้นในหลายพื ้นที่ของประเทศไทย ถึงแม้ ในระยะแรกกองทุน
เหล่านี ้จะสามารถอยู่รอดได้ มีกระแสเงินสดเป็ นบวกในแต่ละปี แต่อาจจะเผชิญกับความล้ มเหลวทางการเงินได้ ในระยะ
ยาวเนื่องจากการจัดการกองทุนสวัสดิการเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างซับซ้ อน (Kiatpathomchai & Charenjiratragul, 2012)
ความยัง่ ยืนของกองทุนในระยะยาวจึงขึ ้นอยู่กับหลายปั จจัยอาทิเช่น ความน่าจะเป็ นของการเกิดการตายของประชากร
อัตราดอกเบี ้ย และอัตราผลตอบแทนของการลงทุน ตลอดจนเงินนาส่งเข้ ากองทุนและเงื่อนไขของสวัสดิการที่สมาชิกจะ
ได้ รับ
นอกจากนันโครงสร้
้
างของกองทุนสวัสดิการชุมชนบางแห่ง ยังมีความซับซ้ อนมากขึ ้นเนื่องจากมีความเชื่อมโยง
กับกองทุนออมทรัพย์ และยังได้ รับการสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐ ซึง่ เป็ นการสนับสนุนที่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยู่
กับนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัย การมีเครื่ อ งมือที่ช่วยในการจัดการกองทุนที่มีความซับซ้ อนตามที่กล่าวมาจึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเครื่ องมือต่างๆ ยังเป็ นภาระเกินกว่าที่คนในชุมชนจะสามารถจัดการได้ เอง
บทความนี ้จึงคิดค้ นตัวแบบการประเมินความยัง่ ยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการพัฒนาหลักการคานวณ
ทางคณิตศาสตร์ และสมมติฐานต่างๆ ให้ สะท้ อนความเป็ นจริ ง และตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนในด้ านการ
ประยุกต์ใช้ งานอย่างสูงสุด โดยกลุม่ ตัวอย่างสาหรับงานวิจยั คือ เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด ที่มีการเชื่อมโยง
ระหว่า งกองทุน สัจจะสะสมทรั พย์ (กองทุนเพื่ อ ออมและกู้เงิ น เป็ นหลัก) เข้ า กับ กองทุนออมบุญวัน ละบาท (กองทุน
สวัสดิการชุมชน) โดยโครงสร้ างเครื อข่ายชี ้แจงอยู่ในภาพที่ 1
ตัวแบบของโครงการวิจยั นี ้จึงมีความซับซ้ อน และมีความแตกต่างจากตัวแบบที่มีการพัฒนาโดย Suwanrada
(2007) และ Achavanuntakul & Pochanukul (2013) ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1) การประเมินความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ Suwanrada (2007) จัดทาขึ ้นจะเป็ นการประเมิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จงั หวัดสงขลาและลาปาง ซึง่ ตัวแบบประเมินความยัง่ ยืนจะวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชนแต่เพี ยงส่วนเดียว โดยโครงสร้ างกองทุนไม่มีการนาไป
ผูกกับกองทุนออมทรัพย์ของชุมชุน ดังนันตั
้ วแบบการประเมินความยัง่ ยืนที่คิดค้ นโดยงานวิจยั นี เ้ ป็ นการต่อ
ยอดจากงานวิจยั ของ Suwanrada (2007) โดยการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าการนากองทุนการออมทรัพย์มาผูก
รวมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนนันจะเป็
้
นสิ่งสาคัญเพื่อพิสจู น์หาผลลัพธ์ ว่าแนวทางการแก้ ไขความยัง่ ยืน
ด้ วยวิธีการเชื่อมโยงกองทุนเป็ นโครงข่ายนี ้ จะเพิ่มความยัง่ ยืนทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนมาก
น้ อยเพียงใด
2) ตัว แบบประเมิ น ความยั่ง ยื น ของ Suwanrada (2007) เป็ นตัว แบบประเมิ น ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ น กล่ า วคื อ ใช้
สมมุติฐานเรื่ องอัตราการตายของประชากรอย่างง่าย โดยไม่ได้ มีการคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของอัตราการ
ตายของประชากรทัง้ ในมิติของ อายุ และ เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตัวแบบประเมินความยั่งยืนของ
Suwanrada (2007) จะมีสมมุติฐานว่าผู้สูงวัยจะมีอายุถึงวัยประมาณ 80 ปี เท่านัน้ และคงที่ในระดับนี ้
ต่อ ไปในอนาคต แต่ใ นความเป็ น จริ ง ประชากรในแต่ละช่ วงอายุจะมี อัตราการตาย (Mortality rate) ที่
แตกต่ า งกั น และเมื่ อ ระยะเวลาผ่ า นไปในอนาคต อั ต ราการลดลงของอั ต ราการตาย (Mortality
improvement rate) ของประชากรในแต่ละช่วงอายุก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน ซึ่งตัวแบบประเมินที่คิดค้ น
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จากงานวิจยั ฉบับนี ้ จะพิจารณาสมมุติฐานในส่วนของตารางอัตราการตาย (Mortality table) อย่างละเอียด
เพื่อใช้ ในการประมาณภาระของกองทุนเช่นเงินสวัสดิการและบานาญของผู้สงู อายุที่มีความแม่นยาและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
3) งานวิจัยของ Achavanuntakul & Pochanukul (2013) เป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมความยัง่ ยืนของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในด้ านของการบริ หารจัดการกองทุนเช่น การกาหนดอัตราผลตอบแทนของสวัสดิการ การ
คานวณวิเคราะห์ต้นทุนของเงินกองทุนในแต่ละส่วน และหลักการดาเนินการกองทุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ให้ สิน เชื่ อ การท าบัญ ชี และการป้อ งกัน ความเสี่ย ง เป็ น ต้ น ซึ่ง ตัว แบบการประเมิ น ความยั่ง ยื น ของ
Achavanuntakul & Pochanukul (2013) มีการตังสมมุ
้ ติฐานอย่างง่ายในเรื่ องอายุขยั ของสมาชิก กล่าวคือ
กาหนดให้ เป็ นค่าคงที่ที่ 70 ปี เท่านัน้ ซึ่งไม่ได้ สะท้ อนความเป็ นจริ งของอัตราการตายอย่างละเอียดของ
ประชากรในแต่ละช่วงอายุ

การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มออม
ทรัพย์และกลุ่มสวัสดิการ

ภำพที ่ 1 โครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกองทุนออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนในจังหวัดตราด

กล่าวโดยสรุ ป บทความนีม้ ีเป้าหมายในการสร้ างกระบวนการบริ หารเครื อข่ายสวัสดิการโดยพัฒนาตัวแบบ
ประเมินความยัง่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ (เครื อข่ายที่มีการพัฒนาให้ มีความซับซ้ อนขึ ้นด้ วยการ
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เชื่อมโยงกองทุนสัจจะออมทรัพย์เข้ ากับกองทุนออมบุญวันละบาท) ที่สามารถใช้ งานได้ ง่ายโดยชุมชน แต่ในขณะเดียวกัน
สามารถคานึงถึงตัวแปรที่สาคัญในการดาเนินงาน เช่น เงินสนับสนุนจากกลุม่ ออมทรัพย์ รวมถึงสมมุติฐานที่เกี่ยวเนื่องกับ
อัตราการตาย และการเปลีย่ นแปลงของสมาชิกในกองทุน เป็ นต้ น
ตัวแบบคณิตศาสตร์ นี ้จะช่วยประเมินความยัง่ ยืนของเครื อข่ายกองทุนชุมชน และให้ การเรี ยนรู้แก่ชมุ ชนในการใช้
เครื่ องมือดังกล่าว เพื่อสามารถประเมินและบริ หารกองทุนได้ ด้วยตนเอง การพัฒนาตัวแบบที่มีความยืดหยุ่นในการ
เปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ เพื่อการคานวณยังเป็ นประโยชน์สาหรับการขยายผลการใช้ ตวั แบบประเมินความยัง่ ยืน สาหรับ
องค์กรการเงินชุมชนอื่นๆ ทัว่ ประเทศไทย ซึ่งจะเป็ นการประกันรายได้ ความเป็ นอยู่ บานาญ และสวัสดิการต่างๆของ
ผู้สงู อายุในวงกว้ างต่อไป

กลุ่มตัวอย่ างและการเก็บข้ อมูล
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั นี ้จะเป็ นกลุม่ กองทุนชุมชนภายใต้ เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด จานวน
40 หมู่บ้ า น โดยท าการสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า งโดยวิ ธี ก ารสุ่ม แบบชัน้ ภูมิ อ ย่ า งมี สัด ส่ว น ( Proportional stratified random
sampling) ตามระดับรายได้ และขนาดครัวเรื อนของแต่ละหมูบ่ ้ าน โดยกลุม่ ตัวอย่างจะครอบคลุมหมูบ่ ้ านในอาเภอเมือง
จานวน 20 แห่ง และนอกอาเภอเมืองอีก 20 แห่ง ครอบคลุมตังแต่
้ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
สาเหตุในการเลือกวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ จังหวัดตราด เพราะเป็ นเครื อข่ายที่
ประสบความสาเร็ จและได้ รับการยอมรับจากชุมชน มีการจัดตังอย่
้ างแพร่ หลายทัว่ จังหวัดตราด และมีการพัฒนาให้ มี
ความซับซ้ อนด้ วยการเชื่อมโยงกองทุนออมบุญวันละบาท (กองทุนสวัสดิการ) เข้ ากับ กองทุนสัจจะ (กองทุนการออมและ
ให้ ก้ )ู เพื่อแก้ ไขปั ญหาความยัง่ ยืนทางการเงินเบื ้องต้ นโดยผู้นาชุมชน ดังนันจึ
้ งถือเป็ นกลุม่ ตัวอย่างสาหรับการนาเสนอตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ ที่ออกแบบให้ มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายชุมชนที่มีความซับซ้ อน
ข้ อ มูลที่ เ ก็ บ จากกลุ่ม ตัว อย่า งได้ แ ก่ วัน เดื อ นปี เ กิ ด ยอดเงิ น ออมในกองทุน สัจ จะสะสมทรั พย์ ร ายสมาชิ ก
ยอดเงิ นกู้คงเหลือรายสมาชิก และยอดเงินการเบิกสวัสดิการรายสมาชิ กจากกองทุนออมบุญวันละบาท จาแนกตาม
ประเภทของสวัสดิการ
การกระจายตัว ของข้ อ มูลต่ า งๆ เหล่า นี ช้ ี แ้ จงอยู่ใ นตารางที่ 1 ที่ แ สดงค่า สถิ ติ พ รรณนาของแต่ ละตัว แปร
จะสังเกตเห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างได้ ครอบคลุมขนาดสินทรัพย์ของกองทุนตังแต่
้ ขนาดเล็กที่มีสมาชิกเพียง 36 คน และมีขนาด
สินทรัพย์อยูท่ ี่ 502,340 บาท จนถึงกองทุนที่มีขนาดสินทรัพย์สงู ถึง 20.5 ล้ านบาท และมีสมาชิก 769 คน
สาเหตุที่กองทุนออมบุญวันละบาท มีขนาดสินทรัพย์ที่เล็กกว่ากองทุนสัจจะเพราะสมาชิกจะออมเงิ นที่ 365 บาท
ต่อปี (วันละ 1 บาท) เท่าๆ กัน ทุกกองทุน ซึง่ แตกต่างจากการออมเงินผ่านการซื ้อหุ้นในกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ที่สมาชิก
สามารถซื ้อหุ้นได้ ตามจานวนที่ตนเองต้ องการ ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาที่การกระจายตัวของค่ามัธยฐานของการออมเงินต่อคน
ต่อปี สาหรับกลุม่ สัจจะจึงมีการกระจายตัวตังแต่
้ ค่าน้ อยที่สดุ ที่ 695 บาทต่อคนต่อปี ไปจนถึงการออมเงินเฉลี่ยที่ 15,600
บาทต่อคนต่อปี
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ตารางที่ 1 สถิติพรรณาของแต่ละปั จจัยของกองทุนในกลุม่ ตัวอย่างที่ทาการศึกษา
ตัวแปร
ค่าน้ อยที่สดุ
ค่ามากที่สดุ

ค่าเฉลี่ย

ค่ามัธยฐาน

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3,868,803.79

ขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะ
502,340.00
20,598,910.00 7,905,483.05
7,406,493.00
สะสมทรัพย์ (บาท)
ขนาดสินทรัพย์ของกองทุนเมตตา
39,430.00
2,422,429.00
1,104,297.08
999,612.00
458,908.98
ธรรมวันละบาท (บาท)
จานวนสมาชิก
36.00
769.00
408.25
388.00
159.63
ค่ามัธยฐานค่าใช้ จา่ ยสวัสดิการ
220.00
1,020.00
564.83
582.50
174.98
กองทุนสัจจะ (บาท/คน/ปี )
ค่ามัธยฐานค่าใช้ จา่ ยสวัสดิการ
200.00
500.00
303.00
300.00
37.57
กองทุนเมตตาธรรมวันละบาท
(บาท/คน/ปี )
ค่ามัธยฐานเงินออมกลุม่ สัจจะ
695.00
15,600.00
1,453.64
1,010.80
2,314.59
(บาท/คน/ปี )
หมายเหตุ: การเลือกแสดงค่ามัธยฐานแทนค่าเฉลี่ย เพื่อชี ้แจงตัวเลขที่สะท้ อนพฤติกรรมส่วนใหญ่ของสมาชิกเพราะการกระจายตัวของข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกับระดับค่าใช้ จา่ ยและการออมจะมีลกั ษณะแบบ Log-normal distribution

สาหรับการขอสวัสดิการจากกองทุนชุมชนนัน้ ค่ามัธยฐานของสวัสดิการในแต่ละกองทุนมีค่าที่ไม่แตกต่างกัน
มากนักระหว่างกองทุนในแต่ละหมู่บ้าน โดยมีค่าเฉลี่ย ของค่ามัธยฐานอยู่ที่ประมาณ 550 -600 บาทต่อคนต่อปี สาหรับ
การขอสวัสดิการจากกองทุนสัจจะ และที่ประมาณ 300 บาทต่อคนต่อปี สาหรับการขอสวัสดิการจากกองทุนออมบุญ
วันละบาท

ระเบียบวิธีดาเนินการวิจัย
ตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในการประเมินความยัง่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ (การเชื่อมโยง
ระหว่างกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์และกองทุนออมบุญวันละบาท) คือ ดัชนีความยัง่ ยืนทางการเงินที่ประยุกต์จากงานของ
Gokhale และ Smetters (2003) ตามสมการที่ 1

FI t  PVEt  PVRt  At
โดยที่

FI t

(1)

คือ ค่าดัชนีความยัง่ ยืนทางการเงิน (Fiscal Imbalance)

PVEt คือ ค่ามูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายของกองทุน (Present value of expenditure)
PVRt คือ ค่ามูลค่าปั จจุบนั ของรายรับของกองทุน (Preset value of returns)

At

คือ มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน (Fund assets)

การประเมินหามูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายและรายรับของกองทุนจะต้ องมีการประเมินปั จจัยต่างๆ อย่างรอบด้ าน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับอัตราการตายของสมาชิก เพราะจะเป็ นตัวกาหนดภาระด้ านสวัสดิการขอเครื อข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์ในอนาคต สามารถสรุ ปการคานวณหาค่าดัชนีความยัง่ ยืนทางการเงินได้ ตามสมการที่ 2 ซึ่งเป็ นตัวแบบที่นามา
ประยุกต์ใช้ และปรับปรุงจากงานวิจยั ของ Tirapat, Kongcharn & Kiatpaibul (2012)
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𝑥
𝑥
𝑥
𝑡
𝑏
𝐹𝐼0 = ∑∞
𝑡=1 𝑅 [∑𝑥=𝑚,𝑓 [(𝑡 𝑃𝑦 ) ((𝛽𝑏,𝑡 − 𝜏𝑏,𝑡 )𝑁𝑏,𝑡 )] − 𝜏̂ 𝑡 − (0.5)𝐴𝑡−1 𝑌 − 𝑔𝑡 ] − 𝐴0

โดยที่

t
b
(𝑡 𝑃𝑦𝑏 )

(2)

= ดัชนีเวลา (เริ่ มต้ นจาก 1 ปี ในอนาคต ถึงค่า อนันต์)
= ปี ที่เกิดของสมาชิก (ปี )
= ความน่าจะเป็ นแบบมีเงื่อนไขของการมีชีวิตรอด ของสมาชิกที่เกิดในปี b มีอายุ
ปั จจุบนั เท่ากับ y ที่จะมีชีวิตอยูร่ อดไปอีก t ในอนาคต (ร้ อยละ)

x

= จานวนสมาชิก (เพศ x , เกิดปี ที่ b ณ เวลา t )
= ชาย หรื อหญิง

Rt

= ปั จจัยคิดลด หรื อ

 bx,t

= ผลประโยชน์ของสวัสดิการต่อคนของสมาชิก (เพศ x , เกิดปี ที่ b ) ณ เวลา t
(บาทต่อคน)

 bx,t

= การสมทบกองทุนออมบุญวันละบาทของสมาชิกต่อคน (เพศ x , เกิดปี ที่ b ) ณ
เวลา t (บาทต่อคน)

ˆt

= ผลประโยชน์ที่โอนมาจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ณ เวลา t (บาท)
= มูลค่าของสินทรัพย์ของกองทุน ณ 1 ช่วงเวลาก่อนหน้ า (บาท)
= อัตราผลตอบแทนที่สร้ างได้ ของเงินกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (ร้ อยละ ต่อปี )
= ส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อยละ 50 จากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ ให้ แก่กองทุนออม
บุญวันละบาท (บาท)
= เงินสมทบจากรัฐบาล (บาท)

Nbx,t

𝐴𝑡−1

Y
(0.5)𝐴𝑡−1 𝑌
𝑔𝑡

1
โดย r คือ อัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ งต่องวด
(1  r )t

โดยค่า ตัวแปรต่างๆในสมการที่ 2 จะค านวณจากข้ อ มูลที่ ได้ รับ จาก 2 ส่ว นได้ แ ก่ 1) การสัม ภาษณ์ สมาชิ ก
เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ในแต่ละหมูบ่ ้ าน และ 2) งบการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ (กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
และกองทุนออมบุญวันละบาท) ของแต่ละหมูบ่ ้ าน ข้ อมูลต่างๆเป็ นดังนี ้
1) ค่าใช้ จ่ายสวัสดิการของกองทุนออมบุญวันละบาท ของสมาชิกกลุ่มกองทุนออมบุญวันละบาทในอดีตตัง้ แต่
ปี 2554-2558 โดยระดับค่าใช้ จ่ายสวัสดิการในแต่ละปี จะเพิ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
2) ค่าเบิกสวัสดิการของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ในอดีตตังแต่
้ ปี 2554-2558 โดยระดับค่าใช้ จ่ายสวัสดิการในแต่
ละปี จะเพิ่มขึ ้นตามอัตราเงินเฟ้อ
3) สินทรัพย์ของกองทุนออมบุญวันละบาท คานวณจากผลรวมของเงินออมกองทุนกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนประเมินจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจาของธนาคารพาณิชย์
4) สินทรัพย์ของกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ คานวณจากผลรวมของเงินออมสัจจะกับผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการลงทุน
โดยอัตราผลตอบแทนจะคานวณจากค่าเฉลี่ยย้ อนหลังต่อปี จากงบดุลของกองทุน ซึ่งจะนาไปเปรี ยบเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่กองทุนจะต้ องมีเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืน
5) เงินสะสมกองทุนออมบุญวันละบาท คานวณจากเงินที่สมาชิกส่งเข้ ากองทุนออมบุญวันละบาท
6) เงินออมกองทุนสัจจะ คานวณจากเงินออมสัจจะทีส่ มาชิกส่งเข้ ากองทุนในแต่ละปี
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7) สมมติฐานของอัตราคิดลด (Discount rate) สาหรับการประเมินมูลค่าของเงินตามกาลเวลา ประเมินจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield curve) ในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต
8) เงินสมทบจากรัฐบาลนัน้ เป็ นตัวแปรเพิ่มเติม หากเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ไม่มี ความยัง่ ยืนทางการเงินจะต้ อง
พิจารณาขอเงินสมทบจากรัฐบาล ซึ่งสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี ้มีสมมติฐานให้ เงินสมทบจากรัฐบาลเท่ากับศูนย์
คือหากเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ในแต่ละหมูบ่ ้ านไม่มีความยัง่ ยืน จะต้ องเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกองทุนสัจจะสมทรัพย์ (Y) เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางการเงินในระยะยาวโดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินสมทบจาก
รัฐบาลในอนาคต

จานวนสมาชิก

สาหรับการคานวณดัชนีความยัง่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ในกลุม่ ตัวอย่าง จะใช้ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ในการคานวณแทนการใช้ ค่ามัธยฐาน (Median) เพราะถึงแม้ การกระจายตัวของอัตราการออมหรื ออัตราการ
ขอสวัสดิการของสมาชิกแต่ละคนในแต่ละกองทุนจะมีการกระจายตัวแบบไม่ปกติ (Non-normal distribution) ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 ที่นาตัวอย่างของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ที่หมูบ่ ้ านทับทิมสยามมาแสดงก็ตาม แต่การใช้ คา่ เฉลีย่ (Mean) จะให้
ค่าที่มีความหมายมากกว่าเมื่อนาไปคูณกับจานวนสมาชิก (ดังสมการที่ 2) เพราะจะสะท้ อนค่ารวม (Total) ของค่าใช้ จ่าย
และรายรับของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ตามความเป็ นจริ ง
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มูลค่าเงินออมสะสมในกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (บาทต่อคน)

ภำพที ่ 2 ตัวอย่างการกระจายตัวของการออมของสมาชิกในกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ของหมูบ่ ้ านตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม บทความนี ้ไม่เพียงแค่นาค่าตัวแปรต่างๆ ของแต่ละกองทุนมาคานวณผ่านสมการที่ 2 เพื่อหาค่า
ดัชนีความยัง่ ยืน (FI) ของแต่ละกองทุนเพียงเท่านัน้ แต่จะคานวณว่าอัตราผลตอบแทนรวมของเงินลงทุนในกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์ (หรื ออัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่เรี ยกเก็บจากสมาชิก ซึ่งจากสมการที่ 2 คือตัวแปร Y ) ควรจะมีอตั ราดอกเบี ้ยขัน้
ต่าเท่าไรเพื่อให้ กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ของแต่ละหมู่บ้านมีความยัง่ ยืนในระยะยาว เพื่อจะได้ เป็ นตัวแปรสาคัญในการ
นาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงแนวทางบริ หารกองทุนต่อไป
การคานวณหาอัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่าของเงินลงทุนของกองทุน ที่ จะทาให้ มีความยัง่ ยืนทางการเงินนี ้ ไม่สามารถ
แก้ ไขสมการที่ 2 ออกมาเป็ นสมการสาเร็ จตายตัว (Reduced form) ได้ เพราะสมการมีความซับซ้ อน ขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย
พร้ อมกัน และการคานวณเป็ นการคานวณมูลค่าของเงินปั จจุบนั ที่เป็ นผลรวมของการคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะประชากรในแต่ละหมูบ่ ้ าน ดังนันการแก้
้
ไขสมการเพื่อคานวณหาอัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่าที่กองทุนควรสร้ างเพื่อให้ เกิด

Roongkiat Ratanabanchuen 11

ความยั่ง ยื น จึ ง จะต้ อ งแก้ ไขเชิ ง ตัว เลข (Numerical trial and errors) โดยใช้ โปรแกรมค านวณต้ น แบบของ Tirapat,
Kongcharn & Kiatpaibul (2012) ที่ปรับปรุงแนวทางการคานวณให้ ตรงกับสมการที่ 2 ข้ างต้ น
สาหรับเกณฑ์ที่ใช้ ในการคานวณหาอัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่าเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาวของกองทุนนัน้ จะใช้
เกณฑ์ที่กาหนดใน 2 ลักษณะคือ 1) อัตราดอกเบี ้ยขึ ้นต่า (แบบอนุรักษ์ นิยม) จะเป็ นค่าที่ทาให้ ค่าดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนทาง
การเงิน (FI) มีคา่ น้ อยกว่าศูนย์ (มีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับมากกว่ามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจ่าย) และไม่
ทาให้ กระแสเงินสดจ่ายมากกว่ากระแสเงินสดรับเลยแม้ แต่ปีเดียว กับ 2) อัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่า (แบบยืดหยุน่ ) จะเป็ นค่าที่
ทาให้ คา่ ดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนทางการเงิน (FI) มีคา่ น้ อยกว่าศูนย์เพียงเท่านัน้ แต่ในบางปี เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์อาจมี
กระแสเงินสดรับน้ อยกว่ากระแสเงินสดจ่ายได้
เมื่อคานวณอัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่าสาหรับความยัง่ ยืนทางการเงิ นแล้ ว จะนาไปเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทน
จริ งที่กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์สามารถสร้ างได้ หากอัตราดอกเบี ้ยขันต
้ ่าสาหรับความยัง่ ยืนมีคา่ ที่สงู กว่าอัตราผลตอบแทน
จริ ง จะสะท้ อนถึงความไม่ยงั่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพ ย์ในหมู่บ้านแห่งนัน้ และจะต้ องมีการวางแผน
เพิ่มอัตราผลตอบแทน หรื อพิจารณาเพิ่มการออมเงินจากสมาชิกเพื่อรองรับค่าใช้ จ่ายสวัสดิการที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
อย่างไรก็ตามจากสมการที่ 2 จะสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ ของอัตราผลตอบแทนของเงินกองทุน ( Y ) กับ
ขนาดสินทรั พย์ ( A ) รายจ่ายเงินสวัสดิการบาทต่อคนต่อปี (  bx,t ) และรายได้ เงิ นออมบาทต่อคนต่อปี (  bx,t ) โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงลบ เชิงบวก และเชิงลบ ตามลาดับ

ผลการวิจัย
เมื่ อ น าข้ อ มูลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ลัก ษณะของกองทุน สัจ จะสะสมทรั พ ย์ ใ นกลุ่ม ตัว อย่า งมาท าการ วิ เ คราะห์ ห า
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต่างๆ พบว่าถึงแม้ ความสัมพันธ์ ร ะหว่างจานวนสมาชิกกับขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์จะแปรผันกันเชิงบวก แต่ความสัมพันธ์ ไม่เป็ นลักษณะเชิงเส้ นที่มีความชัดเจนเท่ากับ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ขนาดของกองทุนออมบุญวันละบาทและจานวนสมาชิก ดังแสดงในภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามลาดับ
ซึ่งหากวิเคราะห์ ด้วยสมการเชิงเส้ นแบบถดถอยสาหรั บจานวนสมาชิกและขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์จะได้ ค่า R2 อยู่เพียงร้ อยละ 70 เท่านัน้ นัน่ หมายความว่าสมาชิกแต่ละกองทุนมีอตั ราการออมเงินต่อปี ที่ไม่
เท่ากัน เช่นกองทุนสัจจะบางแห่งที่มีสมาชิกสูงถึง 759 คน แต่สมาชิกกลับออมเงินโดยมีคา่ มัธยฐานของการออมเงินเพียง
แค่ 789 บาทต่อคนต่อปี เท่านัน้
แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างขนาดสินทรัพย์และจานวนสมาชิกของกองทุนออมบุญวันละบาท พบว่า
ความสัมพันธ์เป็ นเชิงเส้ นอย่างชัดเจนโดยเมื่อวิเคราะห์ด้วยสมการเชิงเส้ นแบบถดถอยมีคา่ R2 สูงถึงร้ อยละ 97 ดังแสดงใน
ภาพที่ 4 โดยความชันที่ 2,855 แสดงให้ เห็นว่าโดยเฉลี่ยสมาชิกมีการออมเงินปี ละ 360 บาทต่อคนต่อปี เท่ากันสม่าเสมอ
เป็ นเวลาประมาณ 8 ปี (ตังแต่
้ เริ่ มก่อตังกองทุ
้
นจนปั จจุบนั )
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ภำพที ่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสินทรัพย์และจานวนสมาชิกของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
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ภำพที ่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสินทรัพย์และจานวนสมาชิกของกองทุนออมบุญวันละบาท

ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาความสัมพันธ์ของขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ กับขนาดสินทรัพย์ของกองทุน
ออมบุญวันละบาท จึงมีการกระจายที่เป็ นความสัมพันธ์ เชิงเส้ นที่ต่า (ค่า R2 มีค่าค่อนข้ างต่า) ดังแสดงในภาพที่ 5 ขึ ้นอยู่
กับอัตราการออมของสมาชิกของแต่ละกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ที่จะเป็ นตัวกาหนดขนาดกองทุน ในขณะที่กองทุนออม
บุญวันละบาทขนาดของกองทุนจะสัมพันธ์กบั จานวนสมาชิกอย่างชัดเจน

สินทรัพย์กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (บาท)
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ภำพที ่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์และขนาดสินทรัพย์ของกองทุนออมบุญวันละบาท

จากการคานวณหาดัชนีความยั่งยืนทางการเงิ นของแต่ละกองทุน แล้ ววิเคราะห์ โดยการเปลี่ยนแปลงอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ให้ แก่สมาชิกกองทุน) เพื่อคานวณหาอัตราผลตอบแทน
ขันต
้ ่า (แบบอนุรักษ์ นิยม) และอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่า (แบบยืดหยุน่ ) ของกองทุนทัง้ 40 แห่งพบว่า อัตราผลตอบแทนขัน้
ต่าของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันค่อนข้ างมาก ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ในหมูบ่ ้ านบาง
แห่งต้ องการผลตอบแทนขันต
้ ่าเพียงร้ อยละ 2.8 ต่อปี ในขณะที่บางหมู่บ้านต้ องมีผลตอบแทนขันต
้ ่าสูงถึงร้ อยละ 18 ต่อปี
ระดับอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่านี ้จะต้ องนาไปเปรี ยบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งที่กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์จะสร้ าง
ได้ ในแต่ละปี เพื่อบ่งชี ้ความยัง่ ยืนทางการเงินในระยะยาว
ผลตอบแทนขันต
้ ่าที่เหมาะสมสาหรับความยัง่ ยืนนัน้ หากพิจารณาอย่างคร่ าวๆ จะต้ องมีค่าน้ อยกว่าร้ อยละ 12
ต่อปี เพราะเงื่อนไขการกู้เงินจากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์โดยปกติจะมีการคิดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ในช่วงร้ อยละ 10-12 ต่อ
ปี ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจของคณะกรรมการในหมู่บ้านแห่งนัน้ ดังนัน้ จากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 40 แห่งพบว่ามีจานวนกองทุน
8 แห่งที่ต้องมีอัตราผลตอบแทนขัน้ ต่าที่สูงกว่าร้ อยละ 12 ต่อปี ถึงจะทาให้ กองทุนมีความยั่งยืนในระยะยาวภายใต้
สมมุติฐานแบบอนุรักษ์ นิยม และมีจานวน 4 แห่งภายใต้ สมมติฐานแบบยืดหยุน่ ดังนันกองทุ
้
นเหล่านี ้จึงมีความน่ากังวลว่า
จะไม่สามารถมีความยัง่ ยืนได้
นอกจากนี ้ในความเป็ นจริ งถึงแม้ อตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้สงู สุดที่กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เรี ยกจากสมาชิกจะอยู่ที่
ร้ อยละ 12 ต่อปี แต่อตั ราผลตอบแทนที่แท้ จริ งที่แต่ละกองทุนได้ รับอาจมีค่าต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยที่ร้อยละ 12 นี ้ เพราะ
ยอดเงินทุนของกองทุนทัง้ ก้ อน อาจจะไม่ สามารถปล่อยกู้ได้ ทงั ้ หมด หากความต้ องการเงินกู้จากสมาชิกในหมู่บ้านมี
จานวนน้ อย เมื่อพิจารณาที่อตั ราผลตอบแทนที่แต่ละกองทุนได้ รับจริ ง กับอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าได้ ผลดังตารางที่ 2
ซึ่ง จากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมดพบว่ามีจานวนกองทุนสูงถึง 13 แห่ง ที่มีความน่ากังวลด้ านความยั่งยืนทางการเงิ น เมื่อ
พิจารณาจากเงื่อนไขความยัง่ ยืนแบบอนุรักษ์ นิยม และมีจานวน 8 แห่งที่มีความน่ากังวลเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขความ
ยัง่ ยืนแบบยืดหยุน่
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ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนขันต
้ า่ พึงมีเพื่อความยัง่ ยืนทางการเงินในระยะยาวของแต่ละกองทุน
(หน่วย:ร้ อยละ)
รายชื่อ
กองทุน1

อัตราผลตอบแทนขัน้ ต่าเพื่อ
ความยั่งยืน (แบบ
อนุรักษณ์ นิยม)2

อัตราผลตอบแทนขัน้ ต่าเพื่อ
ความยั่งยืน (แบบยืดหยุ่น)3

อัตราผลตอบแทนจริง

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40

18.40
16.50
15.50
14.60
14.10
13.00
12.70
12.30
11.80
11.70
11.50
11.50
10.50
10.50
10.00
10.00
9.50
9.50
9.40
9.20
8.70
8.10
8.00
7.80
7.70
7.50
7.40
7.30
7.20
6.90
6.80
6.70
6.30
6.30
6.30
6.00
5.70
5.30
4.20
2.70

12.50
12.40
11.80
12.80
12.50
11.30
11.00
10.80
9.80
9.80
9.60
10.40
9.30
9.40
8.60
8.90
6.70
8.40
6.90
8.00
7.60
7.50
7.00
6.50
6.10
5.80
6.90
6.50
5.00
5.90
5.90
5.90
5.10
5.60
5.60
5.10
4.60
4.20
1.00
2.20

10.90
9.22
12.13
9.03
9.06
11.31
11.39
8.53
11.54
17.85
9.41
8.18
18.82
11.48
11.64
11.82
11.18
10.02
11.86
12.20
6.43
12.04
11.27
11.79
9.55
9.74
9.23
10.48
6.84
10.99
12.04
11.18
12.04
6.43
11.17
9.76
8.15
9.97
6.96
12.09

หมายเหตุ 1 ปกปิ ดรายชื่อหมู่บ้าน
2
เงื่อนไขความยัง่ ยืนแบบอนุรักษ์ นิยมหมายถึงการมีดชั นีความยัง่ ยืน (FI) ตามสมการที่ 2 มีคา่ น้ อยกว่าศูนย์ และกระแสดเงินสดรับสูงกว่ากระ
สดเงินสดจ่ายในแต่ละปี ของการคาดการณ์ในอนาคต
3
เงื่อนไขความยัง่ ยืนแบบยืดหยุ่นหมายถึงการมีดชั นีความยัง่ ยืน (FI) ตามสมการที่ 2 มีคา่ น้ อยกว่าศูนย์
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้ ่ากองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อความ
ผลตอบแทนขันต
ยัง่ ยืน

หากนาผลตอบแทนขันต
้ ่า (แบบยืดหยุ่น) ของแต่ละกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์มาเปรี ยบเทียบกับขนาดสินทรัพย์
ได้ ผลดังภาพที่ 6 ซึ่งบ่งชีใ้ ห้ เห็นว่าขนาดสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน หรื อการที่กองทุนอยู่ในอาเภอเมืองหรื อนอกอาเภอเมือง
ไม่ได้ เป็ นตัวบ่งชีว้ า่ กองทุนจะมีความน่ากังวลด้ านความยัง่ ยืนในระยะยาว เพราะอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่พงึ มีเพื่อความ
ยัง่ ยืนมีการกระจายตัวอย่างกระจัดกระจาย
14.00%
12.00%
10.00%

อาเภอเมือง

8.00%

อาเภออื่นๆ

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
0.00

5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (บาท)

ภำพที ่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าเพื่อความยัง่ ยืน (สมมุติฐานแบบยืดหยุน่ ) จากกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์และขนาด
สินทรัพย์

เพื่อศึกษาหาปั จจัยที่สง่ ผลให้ บางกองทุนมีความจาเป็ นต้ องมีอตั ราผลตอบแทนขันต
้ ่าเพื่อความยัง่ ยืนในระยะ
ยาวที่ สูง ในลาดับ ต่อ ไปจึ งพิ จ ารณาความสัม พันธ์ ร ะหว่างอัต ราผลตอบแทนขัน้ ต่ าเพื่ อ ความยั่งยื น กับ ค่าเฉลี่ย ของ
สวัสดิการที่ให้ แก่สมาชิกซึ่งแสดงในภาพที่ 7 จากข้ อมูลพบว่าอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมี กับระดับการขอสวัสดิการต่อ
คนต่อปี ของแต่ละกองทุนไม่มีความสัมพันธ์ กันอย่างชัดเจน บางกองทุนที่มีแนวโน้ มผู้ขอสวัสดิการจานวนมากกลับมี
ผลตอบแทนขันต
้ ่าเพื่อความยัง่ ยืนที่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ได้ ในขณะที่อีกหลายกองทุนที่ถึงแม้ จะมียอดการขอสวัสดิการที่
น้ อย แต่กลับมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีผลตอบแทนขันต
้ ่าที่สงู กว่าร้ อยละ 10
แต่เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมีกบั ค่าเฉลีย่ ของการออมเงินผ่านกองทุนสัจจะ
สะสมทรั พ ย์ ต่ อ คนต่ อ ปี ตามภาพที่ 8 พบว่ า กองทุน ที่ มี อัต ราการออมเงิ น ที่ ต่ า จะเป็ น กองทุน ที่ ต้ อ งมี ร ะดับ อัต รา
ผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมีเพื่อความยัง่ ยืนที่สงู ตามไปด้ วย ดังนันกองทุ
้
นที่ต้องการมีความยัง่ ยืนในระยะยาว จาเป็ นจะต้ อง
กระตุ้นให้ เกิดการออมเงินมากขึ ้นจากสมาชิก

้ ่ากองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อ
ผลตอบแทนขันต
ความยัง่ ยืน
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14.00%

12.00%
10.00%

อาเภอเมือง

8.00%
6.00%

อาเภออื่นๆ

4.00%
2.00%
0.00%
0

200

400
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800

1000

สวัสดิการจากกองทุนออมบุญ และกองทุนสัจจะ (บาทต่อคนต่อปี )

้ ่ากองทุนสัจจะสะสมทรัพย์
ผลตอบแทนขันต
เพื่อความยัง่ ยืน

ภำพที ่ 7 ความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมี (สมมุติฐานแบบยืดหยุน่ ) ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์กบั ระดับการขอสวัสดิการต่อคน
ต่อปี
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

อาเภอเมือง
อาเภออื่นๆ

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

ระดับการออมจากกองทุนออมบุญ และกองทุนสัจจะ (บาทต่อคนต่อปี )
ภำพที ่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมี (สมมติฐานแบบยืดหยุน่ ) ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์กบั ระดับการออมของสมาชิก

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพการกระจายตัวที่กล่าวนี ้ เป็ นการวิเคราะห์ เบื อ้ งต้ นเท่านัน้ ที่ไม่ได้ มี
หลักฐานทางสถิติรองรับหากจะบ่งชี ้ถึงปั จจัยที่มีนยั สาคัญต่อการเพิ่มขึ ้นของผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมีจะต้ องวิเคราะห์ด้วย
ตัวแบบ Logistic Regression เพราะจะไม่ใช่เพียงแค่การหาค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็ นการ
หาผลกระทบเชิงเหตุและผลที่มีการควบคุมด้ วยปั จจัยต่างๆ
ตัวแบบ Logistic Regression ที่ใช้ จะเป็ นการวิเคราะห์ที่มีตวั แปรตามเป็ นตัวแปรหุน่ (Dummy variable) ที่บ่งชี ้
ว่าเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ในหมูบ่ ้ านแห่งใดมีหรื อไม่มีความยัง่ ยืน ส่วนตัวแปรอธิบายจะประกอบด้ วยขนาดสินทรัพย์
ของกองทุนสัจจะสะสมทรั พย์ ระดับการขอเงินสวัสดิการของสมาชิก และระดับการออมเงินของสมาชิ ก เพราะขนาด
สินทรัพย์ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์จะบ่งชี ้ถึงปริ มาณผลตอบแทนในรู ปตัวเงินที่กองทุนจะสามารถสร้ างได้ ในแต่ละปี
โดยส่วนหนึ่งจะมาสมทบ (ร้ อยละ 10) ให้ แก่กองทุนออมบุญวันละบาท ส่วนตัวแปร ระดับการขอเงินสวัสดิการ และระดับ
การออมเงิ นของสมาชิ กนัน้ จะบ่งชี ้ กระแสเงิ นสดที่ไหลเข้ าและออกจากเครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พย์ โดยสมมุติฐาน
ความสัม พัน ธ์ ข องทัง้ 3 ตัว แปรต่อ ความยั่ง ยื น ของกองทุน นี ส้ ามารถอนุม านได้ จ ากสมการที่ 2 ซึ่ง สมการ Logistic
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regression นี ้จะมีความแตกต่างจากสมการที่ 2 ในส่วนที่ สมการ Logistic regression จะเป็ นการประเมินความยัง่ ยืน
ของกองทุนเทียบกับสถานการณ์ การสร้ างผลตอบแทนในปั จจุบนั ของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ ในขณะที่สมการที่ 2
จะเป็ นการคานวณหาค่าความยัง่ ยืน (FI) ของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์
การประเมินด้ วยตัวแบบ Logistic regression ยัง แบ่งเป็ น 2 ตัวแบบได้ แก่ตัวแบบที่มีและไม่มีตัวแปรขนาด
สินทรัพย์เป็ นตัวแปรอธิบาย เพราะขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์อาจมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับระดับการ
ออมต่อคนต่อปี ของสมาชิกได้ เช่นหมู่บ้านที่สมาชิกมีการออมในอัตราที่สงู อาจส่งผลต่อการมีขนาดสินทรัพย์ที่สงู ตามไป
ด้ วย เป็ นต้ น ดังนันเพื
้ ่อป้องกันความคลาดเคลือ่ นของผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากความมีสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสินทรัพย์กบั
ตัวแปรอธิ บาย จึงได้ ทดสอบสมการ Logistic regression ทังแบบที
้
่มีและไม่มีตวั แปรขนาดสินทรัพย์เป็ นตัวแปรอธิบาย
โดยได้ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์จากการประมาณการณ์ด้วย Logistic Regression
ตัวแปรตาม: ความยัง่ ยืนของเครือข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์

ค่าสัมประสิทธิ์
ตัวแบบที่ 1

ตัวแปรอธิบาย
ขนาดสินทรัพย์กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ (บาท)

ตัวแบบที่ 2

2.36 x 10-7***
(1.66)
ระดับเงินสวัสดิการต่อคนต่อปี (บาทต่อคนต่อปี )
-3.87 x 10-3
2.67 x 10-3
(-1.47)
(-1.12)
-3
ระดับเงินออมต่อคนต่อปี (บาทต่อคนต่อปี )
2.21 x 10 ***
1.85 x 10-3***
(1.79)
(1.72)
ค่าคงที่
-2.67
-0.68
(-1.16)
(-0.39)
The likelihood ratio chi-square
10.33
6.68
(P-value of chi2)
(0.0159)
(0.0355)
2
Pseudo R
0.2049
0.1324
หมายเหตุ ค่าในวงเล็บคือ T-stat, *** แสดงความมีนยั สาคัญที่ร้อยละ 10

ค่า Marginal effect
ตัวแบบที่ 1

ตัวแบบที่ 2

1***
(1.66)
0.996
(-1.47)
1.002***
(1.79)
0.69
(-1.16)
10.33
(0.0159)
0.2049

0.997
(-1.12)
1.002***
(1.72)
0.50
(-0.39)
6.68
(0.0355)
0.1324

จากผลลัพธ์ จะเห็นว่าขนาดสินทรัพย์ของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ และระดับเงินออมต่อคนต่อปี สามารถบ่งชี ้
ความน่าจะเป็ นในการมีความยัง่ ยืนของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่ อมันร้ อยละ 90 ได้ กล่าวคือการเพิ่มขึ ้น
ของเงินออมทุกๆ 1 บาทต่อคนต่อปี จะทาให้ ความน่าจะเป็ นที่เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์จะมีความยัง่ ยืนเพิ่มขึ ้น 1 เท่า
(ค่า Marginal effect เท่ากับ 1.002) ในขณะที่ระดับเงินสวัสดิการต่อคนต่อปี ไม่ได้ สง่ ผลต่อความยัง่ ยืนของกองทุน ในระยะ
ยาว ซึ่งนัน่ หมายความว่าหากกองทุนชุมชุนในหมู่บ้านใดที่มีขนาดสินทรัพย์กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์สงู และมีระดับเงิน
ออมที่สงู จะทาให้ กองทุนมีแนวโน้ มยัง่ ยืน (ต้ องการอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าที่น้อยลงเพื่อความยัง่ ยืน) แต่การให้ สวัสดิการ
ที่สงู นันไม่
้ ได้ สง่ ผลต่อความยัง่ ยืนอย่างมีนยั สาคัญ
ถึงแม้ ตวั แบบคณิตศาสตร์ ที่ใช้ ในการประเมินความยัง่ ยืนทางการเงิน (สมการที่ 2) จะบ่งชี ้ว่าระดับเงินสวัสดิการ
ต่อคนต่อปี จะส่งผลเชิ งลบต่อความยัง่ ยืนทางการเงิน แต่เมื่อวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ใน
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กลุ่มตัวอย่าง ไม่พบความมีนัยยะสาคัญของระดับเงินสวัสดิการต่อคนต่อปี ต่อความยัง่ ยืนทางการเงิน เพราะระดับการ
ออมของสมาชิกครัวเรื อนต่อคนต่อปี ที่เข้ าสูก่ องทุนสัจจะสะสมทรัพย์จะเป็ นตัวกาหนดฐานมูลค่ารวมของสินทรัพย์สาหรับ
การสร้ างผลตอบแทนในแต่ละปี ซึ่งหากมีการออมในระดับที่สงู จะทาให้ เครื อข่ายสั จจะสะสมทรัพย์มีผลตอบแทนที่สงู
สาหรับการรองรับค่าใช้ จ่ายสวัสดิการได้ จึงทาให้ เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์มีความยัง่ ยืนทางการเงินในระยะยาว
นอกจากนี ้หากพิจารณาเชิงลึกในเรื่ องของค่าใช้ จ่ายสวัสดิการที่สมาชิกสามารถเบิกได้ จากเครื อข่ายสัจจะสะสม
ทรัพย์ จะพบว่าเกณฑ์การเบิ กค่าใช้ จ่ายสวัสดิการนันมี
้ การกาหนดตายตัวโดยพระอาจารย์ สุบิน ปณีโต ซึ่งเป็ นผู้ริเริ่ ม
เครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ ทุกหมูบ่ ้ านจะใช้ เกณฑ์แบบเดียวกันดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้ สวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนออมบุญวันละบาท
นอนโรงพยาบาล
ปี ละไม่เกิน 10 คืน

คืนละ 100 บาท

เป็ นสมาชิก 180 วัน
เป็ นสมาชิก 365 วัน
เป็ นสมาชิก 730 วัน
เป็ นสมาชิก 1460 วัน
เป็ นสมาชิก 2920 วัน
เป็ นสมาชิก 5840 วัน

ได้ คา่ ทาศพ 2,500 บาท
ได้ คา่ ทาศพ 5,000 บาท
ได้ คา่ ทาศพ 10,000 บาท
ได้ คา่ ทาศพ 15,000 บาท
ได้ คา่ ทาศพ 20,000 บาท
ได้ คา่ ทาศพ 30,000 บาท

การเสียชีวิต

การชดใช้ หนี ้เมื่อผู้ก้ เู สียชีวิต

-

ต้ องเป็ นหนี ้มาแล้ วไม่ต่ากว่า กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ไม่เกิน
เป็ นสมาชิก 365 วัน
365 วัน
5,000 บาท
เป็ นสมาชิก 730 วัน
730 วัน
10,000 บาท
เป็ นสมาชิก 1460 วัน
1460 วัน
15,000 บาท
เป็ นสมาชิก 2920 วัน
2920 วัน
25,000 บาท
เป็ นสมาชิก 3650 วัน
3650 วัน
30,000 บาท
โดยกลุม่ จะจ่ายเงินต้ นให้ 500 บาท /เดือน แต่ถ้ามีเงินเหลือให้ จา่ ยทีเดียวหมด (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้ นอย่างเดียวเพราะต้ องการ
ให้ สมาชิกรับผิดชอบด้ วย)

สมทบเงินออมเมื่อเสียชีวิตเงินออมเมื่อเสียชีวิต
-

สวัสดิการสมทบเงินออมที่มีหลักฐานชัดเจน ตามจ่ายให้ ร้ อยละ 50 ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท
ถ้ าสมาชิกที่เป็ นสมาชิกมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี เสียชีวิตแล้ วมีเงินออมอยู่ โดยไม่มีหนี ้ และมีหลักฐานชัดเจน กองทุนจะจ่าย
สมทบให้ ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
แต่หากผู้รับมรดกยังเรียนอยู่ กองทุนจะจ่ายเป็ นทุนการศึกษาให้ (ขึ ้นอยูก่ บั การตกลงของชุมชน และคณะกรรมการ)
เลือกรับสิทธิ์ได้ เพียง ชดใช้ หนี ้แทน หรือ สวัสดิการสมทบเงินออมอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านัน้
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เกิด
-

ลูกได้ รับเงินเมื่อเกิด 500 บาท/คน
แม่นอน ร.พ. ได้ คืนละ 100 บาท (ไม่เกิน 20 คืน ปี ละไม่เกิน 2,000 บาท)

แก่
สัจจะครบ 15 ปี
สัจจะครบ 20 ปี
สัจจะครบ 25 ปี
สัจจะครบ 30 ปี
สัจจะครบ 40 ปี
สัจจะครบ 45 ปี
สัจจะครบ 50 ปี
สัจจะครบ 60 ปี

อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 300 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 400 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 500 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 600 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 700 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 800 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 900 บาท
อายุ 60 ปี ได้ รับบานาญเดือนละ 1,200 บาท

สวัสดิการเงินกู้
-

ทุนการศึกษา และทุนการประกอบอาชีพ ครอบครัวที่สามารถยืมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบารุง (ดอกเบี ้ย)
ต้ องเป็ นครอบครัวที่ไม่ดื่มสุรา ไม่สบู บุหรี่ ไม่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย และไม่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติดให้ โทษ พร้ อมทังต้
้ อง
ทาบัญชีครัวเรือนด้ วย

สวัสดิการคนทางาน
-

กองทุนจ่ายให้ ผ้ ทู างานคนละ 130 บาท วันทางาน แบ่งเป็ น/2 ส่วน
ส่วนที่เป็ นเงินฝากออมกับกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ 100 บาท
ส่วนที่เป็ นเงินฝากกองทุนวันละบาท 30 บาท

สวัสดิการผู้สงู อายุและผู้ทพุ พลภาพ
-

ผู้สงู อายุและผู้ทพุ พลภาพทีด่ ้ อยโอกาส ไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับอบายมุข และขาดผู้ดแู ลช่วยเหลือ ทางกองทุนจะ
ช่วยเหลือ แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
ช่วงแรก จะมีเจ้ าภาพจ่ายเริ่มต้ นให้ กบั ผู้สงู อายุและผู้ทพุ พลภาพก่อนเป็ นเวลา 180 วัน
ช่วงต่อมา ทางกองทุนจะส่งเงินต่อหลังจากมีเจ้ าภาพจ่ายเริ่มต้ น 180 วันไปแล้ ว
(กรรมการกลุม่ ต้ องจัดการเงินให้ เพราะเป็ นเจ้ าของทุนเป็ นผู้สง่ เงินแทนให้ )

จากเกณฑ์การให้ สวัสดิการนี ้จะสามารถอนุมานได้ วา่ ความแตกต่างของระดับค่าใช้ จ่ายสวัสดิการระหว่างแต่ละ
หมู่บ้านนัน้ ส่วนใหญ่เกิดจากการมีจานวนสมาชิกที่ขอเบิกสวัสดิก ารไม่เท่ากัน ไม่ได้ เกิดจากสาเหตุที่บางหมูบ่ ้ านมีการให้
สวัสดิการบางประเภทในระดับ ที่สูงกว่า หมู่บ้านอื่น ดังนัน้ ความยั่งยืนทางการเงิ นของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรั พ ย์ ที่
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จังหวัดตราดนี ้ จึงถูกกาหนดด้ วยระดับเงินออมของสมาชิ กที่ออมผ่านกองทุนสัจจะ ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดเงินส มทบที่
อุดหนุนกองทุนออมบุญวันละบาทในแต่ละปี มากกว่าระดับสวัสดิการที่สมาชิกเบิกจากกองทุนออมบุญ
สรุ ปผลการวิจัย
บทความนี ้วิเคราะห์ความยัง่ ยืนทางการเงินของเครื อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ ในจังหวัดตราด ที่มีการพัฒนาให้ มี
ความซับซ้ อนขึน้ ด้ วยการเชื่อมโยงกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์เข้ ากับกองทุนออมบุญวันละบาท การกล่าวถึงความยัง่ ยืนใน
งานวิจยั นี ้จะเป็ นการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของทังเครื
้ อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์
โดยนอกจากจะประเมินความยัง่ ยืนด้ วยดัชนีชี ้วัดความยัง่ ยืนที่มีการประเมินปั จจัยต่างๆ ตามความเป็ นจริ งมาก
ยิ่งขึ ้นเช่นอัตราการตาย อัตราการขอสวัสดิการ และอัตราการออม เป็ นต้ น งานวิจยั ฉบับนี ้ยังประเมินหาอัตราผลตอบแทน
ขันต
้ ่าพึงมีของกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อให้ การบริ การด้ านสวัสดิการของกองทุนออมบุญมีความยัง่ ยืนในระยะยาว
โดยแนวทางการวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของงานวิจยั ฉบับนี ้ คือการเปรี ยบเทียบอัตราผลตอบแทนขันต
้ ่าพึงมีเพื่อ
ความยัง่ ยืน กับระดับอัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งที่กองทุนสัจจะสะสมทรัพย์สามารถสร้ างได้ ในแต่ละปี จากการวิจยั พบว่า
กองทุนสัจจะบางหมูบ่ ้ านมีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างผลตอบแทนที่ระดับร้ อยละ 15-20 ต่อปี ขึ ้นไป ถึงจะทาให้ เครื อข่าย
สัจจะสะสมทรัพย์มีความยัง่ ยืนในระยะยาว ซึ่งถือเป็ นอัตราผลตอบแทนที่สงู กว่าความสามารถในการสร้ างผลตอบแทน
จริ งของกองทุน ซึง่ ส่วนใหญ่อยูท่ ี่ร้อยละ 8 – 10 ต่อปี
จากกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ทัง้ 40 หมู่บ้านพบว่า มีหมู่บ้านจานวน 13 แห่งที่มีความน่ากังวลด้ านความยัง่ ยืน
ทางการเงิน เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขความยัง่ ยืนแบบอนุรักษ์ นิยม และมีจานวน 8 แห่งที่มีความน่ากังวลเมื่อพิจารณาจาก
เงื่อนไขความยัง่ ยืนแบบยืดหยุน่
เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ที่อตั ราดอกเบี ้ยเงินฝากอยูใ่ นระดับต่า โอกาสในการสร้ างผลตอบแทนระดับสูง
ที่ร้อยละ 15 ต่อปี จึงเป็ นไปได้ ยาก และหากคาดหวังเพียงอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ จากการปล่อยกู้แก่สมาชิก กองทุนสัจจะ
สะสมทรัพย์อาจมีความจาเป็ นที่จะต้ องเพิ่มเพดานอัตราดอกเบี ้ยจากร้ อยละ 12 ต่อปี เป็ นร้ อยละ 15 ต่อปี เพราะโดยทัว่ ไป
กองทุนไม่สามารถนาเงินทุนทังหมดที
้
่ตวั เองมีไปปล่อยกู้ได้ ดังนันผลตอบแทนที
้
่แท้ จริ งที่กองทุนได้ รับเฉลี่ยต่อปี ย่อมมีคา่
ต่ากว่าเพดานอัตราดอกเบี ้ยสูงสุดที่เรี ยกเก็บจากสมาชิก
อย่างไรก็ตามการเพิ่มอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้อาจสร้ างความไม่พอใจให้ แก่สมาชิกและเป็ นไปได้ ยากในทางปฏิบตั ิ
ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่สง่ ผลอย่างมีนยั สาคัญต่อ ความยัง่ ยืนทางการเงิน พบว่าปั จจัยที่มีนยั สาคัญที่สดุ คืออัตรา
การออมเงินของสมาชิกต่อคนต่อปี ในกองทุน หากสมาชิกมีวินยั ในการออมเงินและเล็งเห็นถึงความจาเป็ นในการออมเงิน
เพื่อรองรับผลประโยชน์ด้านสวัสดิการที่ตนเองได้ รับจากกองทุน จะส่งผลอย่างมีนยั สาคัญในการลดอัตราผลตอบแทนขัน้
ต่าพึงมีเพื่อความยัง่ ยืนของทังเครื
้ อข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ได้ ในระยะยาว
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อผู้สูงอายุภายใต้ ชุดโครงการ
วิเคราะห์ความเพียงพอเพื่อการดารงชีพของผู้สงู อายุในชุมชน ซึ่งได้ รับทุนวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) และบริ หารโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถิรพัฒน์ เป็ นหัวหน้ าชุดโครงการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.
เสกสรร เกียรติสไุ พบูลย์ เป็ นหัวหน้ าโครงการ
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