
 
 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 

 

 

โดย 
 

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 
Process Management  of Community Welfare Fund Ministry  

for Security of Community 
 

พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ. 
ดร.เอนก  ใยอินทร 

นางสาวปยวรรณ  หอมจนัทร 
คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 610759064 



 

 

 
 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 

 

 

โดย 
 

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 
Process Management  of Community Welfare Fund Ministry  

for Security of Community 
 

พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ. 
ดร.เอนก  ใยอินทร 

นางสาวปยวรรณ  หอมจนัทร 
คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 

ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
MCU RS 610759064 

 

(ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) 



 

 

 
 

Research Report 
 
 
 

 
 

By 
 

 

Process Management  of Community Welfare Fund Ministry  
for Security of Community 

Phra Komsan  Thitamethaso, Asst. Prof. 
Dr. Anek  Yai-in 

Miss. Piyawan  homchan  

Faculty of Social Sciences Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
B.E. 2559 

 
 
 

 

Research Project Founded by Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
  MCU RS 610759064 

(Copyright Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



ก 

 

ชื่อรายงานวิจัย: กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือความมั่นคงของชุมชน 
ผูวิจัย:  พระคมสัน ตเมธโส, ผศ., ดร.เอนก ใยอินทร, นางสาวปยวรรณ หอมจันทร 
สวนงาน: คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปงบประมาณ: ๒๕๕๙ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ
ชุมชน มีวัตถุประสงค คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร (๒) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัด
สุรินทร (๓) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็และอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก็บกับประวัติความ
เปนมาและสภาพทั่วไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิดการ
จัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชน และการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการประชุมกลุมยอย
รวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําผลไผ จังหวัดสุรินทร จํานวนทั้งหมด ๒๐ 
คน แบงออกเปน คณะกรรมการกองทุนฯ ๘ คน และสมาชิกกองทุนฯ ๑๒ คน 

ผลการวิจัยพบวา 
ชุมชนตําบลผลไผ มีทั้งหมด ๑๔ หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและ

คาขาย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค คือ ๑) สงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อ
แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ๒) เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก การ
เจ็บ การตาย  ๓) เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีแกสมาชิก ๔) เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรท่ีคอยชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนหรือจําเปน  
๕) กองทุนนี้ไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันระหวางสมาชิก 

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ดาน ไดแก ดาน
การวางแผน ดานการจัดการองคการ ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการบริหารงานบุคคล 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
มี ๗ ประการ ไดแก ๑) การบริหารจัดการ ๒) การประชาสัมพันธ ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หมูบาน ๔) การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน ๕) การเปดรับเงินสัจจะออมทรัพยทุก ๆ เดือน  
๖) การมีจิตอาสาของคณะกรรมการ และ ๗) การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถ่ินและสวนทองที่ 

อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ประการ 
ไดแก ๑) การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก 
๓) การใหสวัสดิการสูงเกินไป ๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ และ ๕) การไมเขาใจอุดมการณ 
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นอกจากนั้นยังมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร แบงออกเปน ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) ผลกระทบจากภายใน  ไดแก การทํางานของคณะกรรมการ คาตอบแทนของ
คณะกรรมการ อาคารสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ แผนพัฒนากองทุนระยะยาว และการถายทอดความรู
สูรุนตอไป ๒) ผลกระทบจากภายนอก ไดแก เทคโนโลยี พฤติกรรมการออม และการเขาสูสถาบัน
การเงินไดงาย 
 
คําสําคัญ : กระบวนการ, กองทุนสวัสดิการ, ความมั่นคง, ชุมชน 
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ABSTRACT 
 

The research entitled “the Management Process of Community Welfare 
Fund For Community Security” and the objectives of this research were (1) to study 
the general state and the concept of community welfare fund of Phai Sub-district in 
Surin province (2) to study the management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province (3) to study the factors on 
success and obstacles management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province. A research methodology 
was a qualitative research through the documentary research by studying and 
collecting the historical data and general state of community welfare fund from 
academic document, books, articles, journals, publishing, research reports, thesis, 
dissertations and related documents of concepts of community welfare and 
collecting the data from field study by group discussion with 20 committee and 
members of community welfare fund of Phai Sub-district in Surin province, classified 
by 8 committees and 12 members. 
 

The Findings of Research as follows : 
The community of Phai Sub-district has total 14 villages, the majority 

people are the farmers and traders that set up the community welfare fund by 
having objectives as following : 1) to support the members to save for helping each 
other 2) to mange the welfare to members for long term 3) for having the morality, 
harmony, hospitality, co-solve the problems, good relation creation to members  
4) for community strength by having the organization to help when they have the 
problems 5) this fund does not focus on maximum profit of assets but for helping 
each other of members. 



ง 

The management process of community welfare fund for community 
security of Phai Sub-district in Surin province had five aspects such as the planning 
aspect, organization management aspect, command aspect, control aspect and 
personnel management aspect. 

The factors on success for management process of community welfare fund 
for community security of Phai Sub-district in Surin province has seven factors such as  
1) organization management 2) public relations 3) village knowledge management   
4) villagers relation 5) accepting the saving fund every month 6) public mind of 
committee 7) cooperation with local officers. 

The obstacles management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province has seven factors such as  
1) to copy the successful community welfare fund 2) many members 3) over welfare 
giving 4) inefficiently welfare allocation to members 5) do not understand the 
concept. Moreover, have the obstacles management process of community welfare 
fund of Phai Sub-district in Surin province were classified into two aspects as follows 
1) internal impact such as the work of committee, wage of committee, building, 
materials and equipment, long fund plan and knowledge management to next 
generation  2) external impact such as technology, saving behavior and easily entry to 
financial institutions. 

 
Keywords : Process, Welfare Fund, Security, Community 

 



จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคง

ของชุมชน เกิดขึ้นไดเนื่องจากผูวิจัยและคณะไดมีแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสวัสดิการชุมชม โดย
การศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อหาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ พรอมทั้ง
ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้กําหนดขอบเขต
วิจัย คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เพื่อนําไปเปนตนแบบการ
จัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชนท่ีเริ่มกอต้ังใหมและกําลังพัฒนา 

ดังนั้น งานวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ
ชุมชนนี้ ผูวิจัยและคณะจึงไดใชสถานท่ีที่กําหนดขอบเขตของการวิจัย ไดแก กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งมีท้ังหมด ๑๔ หมูบาน มีจํานวนสมาชิกของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน จํานวนมากวา ๕,๐๐๐ คน (เปนกองทุนที่มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในจังหวัดสุรินทร) มี
เงินหมุนเวียนภายในกองทุนมากกวา ๖ ลานบาท มีคณะกรรมการกองทุนจากการลงคะแนนเสียงดํารง
ตําแหนงตามวาระ ๆ ๒ ป เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนตนแบบที่หลายหนวยงานสนใจมาศึกษาดูงานอยู
บอยครั้ง  

งานวิจัยนี้สําเร็จลงดวยดี ผูวิจัยและคณะจึงขอขอบคุณ นายประหยัด พุดจีบ ประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผทุกทาน ที่ให
ขอมูลสําคัญเชิงลึกโดยการสัมภาษณ และใหโอกาสแกผูวิจัยและคณะไดทํางานวิจัยอยางมีคุณภาพ มี
คุณคา สามารถเปนประโยชนแกกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืน ๆ นําไปตอยอดในการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนของตนเองตอไป 
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อักษรยอช่ือคมัภีร 
พระไตรปฎก = เลม/ขอ/หนา 

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ปา. (ไทย)  =  สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ฺสตฺตก. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
อง.ฺอฏฐก. (ไทย) = สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย)  

 



 

 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 

๑.๑  ความสําคญัและความสําคญัของปญหา 
สังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบชวยเหลือเก้ือกูลกันมายาวนาน มีสวัสดิการ

แบบธรรมชาติที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคน และคนกับ
ธรรมชาต ิมีวัฒนธรรมการอยูแบบชวยเหลือเกื้อกูล มีน้ําใจตอกันและกัน ไดรับสวัสดิการจากธรรมชาติ 
เชน หาเห็ด หาหนอไมจากปาใกลบาน หาปู หาปลา ในแมน้ําลําคลอง มาทําอาหารบริโภคภายใน
ครอบครัว ยามเจ็บปวยไขไดยาจากสมุนไพรในปาและสมุนไพรท่ีปลูกไวรอบ ๆ บานมาใชรักษาอาการ
เจ็บปวยไข เพื่อนบานมาเฝาไขใหกําลังใจ หากมีปญหาชีวิตก็ยังมีศาสนาและผูอาวุโสในชุมชนเปนท่ีพึ่งท่ี
ปรึกษาใหกําลังใจ บานและวัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อครอบคลุมปจจัยสี่ของ
ชุมชน วัดเปนศูนยกลางในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

๑
 เปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ มีพระสงฆเปน

ผูนําทางจิตวิญญาณ และมีพระธรรมเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนในชุมชน ฯลฯ สิ่งเหลานี้คือ
สวัสดิการที่ธรรมชาติและผูคนมีใหแกกันบนพื้นฐานของความเกื้อกูล มีน้ําใจ และเคารพซึ่งกันและกัน
ระหวางคนกับคน คนกับศาสนา และคนกับธรรมชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ํา เงิน
บาทออนคา การสงออกชะลอตัว รัฐบาลใชนโยบายรัดเข็มขัดการใชจาย การวางงานขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ธุรกิจลมละลาย เกิดปญหาหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น คนตกงานจํานวนมาก เกิดอาชญากรรมกอการรายและ
คาขายสิ่งเสพติดจํานวนมาก สงผลกระทบตอการดํารงชีพและความเปนอยูของคนในประเทศอยาง
กวางขวาง ปราชญชาวบาน แกนนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดทบทวนสรุปบทเรียนเก่ียวกับ
ระบบการคุมครองทางสังคมที่มีอยูในสังคมไทย สรุปวา ความเปนเครือญาติ ทุนทางสังคมในดานตาง ๆ 
ในชุมชน สามารถชวยรองรับการแกปญหาจากภายนอกไดเปนอยางดี๒ ทําใหมีการรวมตัวกันฟนฟูระบบ
คุณคาทนุทางสงัคมที่มีอยูมาชวยเหลือเก้ือกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดาน

                                           
๑
 สํานกัพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ,  รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ กรณีศึกษา
กองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลยางคํา อําเภอหนองเรอื จังหวัดขอนแกน และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตลาดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต,ิ ๒๕๕๔), หนา ๑. 

๒
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, คูมือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร: สํานกัเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓), หนา ๑๐.  



๒ 
 

 

ตาง ๆ ที่มีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดานตาง ๆ ที่มีอยู
ของชุมชน เชน การจัดสวัสดิการจากฐานกลุมออมทรัพย 

องคกรการเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทางศาสนา การจัดการทรัพยากร ฯลฯ มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีการคิดคนรวมกันมากขึ้น 
นําไปสูการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่เนนใหมีการสมทบงบประมาณจาก ๓ ฝาย คือ 
๑) ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบออมทรัพยเดิม หรือสัจจะลดรายจายวันละ
บาท  ๒) การสมทบจากรัฐโดยผานชองทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ๓) การสมทบจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นอยางกวางขวาง๓ 

ปจจุบันรัฐไดมีการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชน สวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุ การสรางบานพักคนชรา ศูนยสงเคราะหเด็ก ตลอดจนการสงเคราะหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งเปนสวัสดิการในลักษณะสงเคราะหที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ใชงบประมาณจํานวนมาก แตใหบริการไมทั่วถึง๔ ซึ่งชวงแรกเปนการจัดใหเฉพาะผูที่จําเปนตอง
ไดรับการสงเคราะหตามระเบียบหลักเกณฑของหนวยงาน ในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตภาคเอกชนไดมี
บทบาทในการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับแรงงานที่อยูในระบบดวยเชนกัน โดยมีระบบการประกัน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย สวนคนท่ีเปนแรงงานนอกระบบ เกษตรกร คนยากจน ไมสามารถเขาสู
ระบบที่มีอยูได๕  ดังนั้น ชาวบานทั่วไปก็พยายามจัดสวัสดิการใหแกกันซึ่งเปนรูปแบบการออมเพื่อกูยืม
และปนผล การรวมกลุมฌาปนกิจเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ไมมีสวัสดิการครอบคลุมความจําเปน
พื้นฐานของชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ชุมชนจึงรวมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อเปนหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจน
ตาย เปนการจัดสวัสดิการของชาวบาน โดยชาวบาน เพื่อชาวบาน เปนการใหอยางมีคุณคา การรับอยาง
มีศักด์ิศรี การอยูรวมกันของคน ชุมชน และธรรมชาติอยางเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการดําเนินการ
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ใชหลักศาสนาและการมีสวนรวมของคนอยางกวางขวาง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ กองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในเขตพื้นท่ีหนึ่ง ๆ 
ดวยความสมัครใจ เชน ระดับหมูบาน ระดับตําบล ฯลฯ ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแตเกิดจน
ตาย บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรตอกัน เปนระบบการชวยเหลือเก้ือกูลที่เริ่มจากการพึ่งตนเองกอน 
เปนการชวยเหลือที่มากกวาเงินหรือวัตถุ แตเนนความสัมพันธท่ีดี การมีน้ําใจ การไววางใจซึ่งกันและกัน 

                                           
๓
  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), คูมือการดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๒๘ – ๒๙. 
๔
  นงนุช  ศรีสุข, “วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรูสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย”, รม

พฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก. ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๕): หนา ๑๔๒ – ๑๔๓. 
๕
  จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร, “ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : 

กรณีศึกษากองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)”, รายงานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)), ๒๕๔๔, หนา ๔. 



๓ 
 

 

การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนการสรางการออมเพ่ือการพัฒนาใหเปนกองบุญมากกวากองทุน ทุกคน
ตางเปนผูใหและเปนผูรับ เปนการใหอยางมีคณุคา รับอยางมีศักดิ์ศรี การชวยเหลือที่เผื่อแผถึงผูทุกข
ยากและผูดอยโอกาสในชุมชน๖  

การดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนหลาย ๆ ปที่ผานมา การขยายบทบาทของกองทุน
ใหครบทุกชุมชนยังไมสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไดครอบคลุมทุกชุมชน เนื่องจากบางชุมชน
ยังขาดความพรอมที่จะมาจากปจจัยภายในชุมชนเอง ไดแก ความพรอมของคณะกรรมการในเรื่อง
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ ความเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม สวนปจจัยภายนอก
ชุมชน เชน การสนับสนุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะเปน
แรงผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดตั้งและบรหิารจัดการกองทุนไดอยางย่ังยืน  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีแนวคิดจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการข้ึนมาโดยตองการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เม่ือเจ็บไขไดปวยก็มีเงินรักษาดูแล เมื่อแกเฒามี
การเลี้ยงดู เม่ือตายมีคนเหลียวแล โดยมีแนวทางในการดําเนินการของกองทุนเพื่อดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมเงนิเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวัสดิการ
แกสมาชิกตลอดชีวิต ไดแก การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ทําใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มี
น้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ทําใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อ
เกิดความเดือดรอนหรือคราวจําเปน และสิ่งที่สําคัญที่สุดของกองทุนคือการไมแสวงหากําไรสูงสุดทาง
ทรัพยสิน แตจะดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการจัดการกองทุน การใช
บริการกองทุนของกลุมสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน รวมไปถึงศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนที่
ประสบผลสําเรจ็ในการบริหารจัดการเพื่อเปนตัวอยางใหชุมชนอ่ืนไดเรียนรูและประยุกตใชในการสราง
ความเขมแข็งใหกับกองทุนสวัสดิการชุมชนของชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 

 

๑.๒  วัตถุประสงคการวิจัย 
๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

จังหวัดสุรินทร 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๑.๒.๓  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร 
 

๑.๓  ปญหาการวิจัย 
๑.๓.๑ สภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 

เปนอยางไร 

                                           
๖
  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), คูมือการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พร้ินติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๒. 



๔ 
 

 

๑.๓.๒ กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร เปนอยางไร 
๑.๓.๓ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร เปนอยางไร 
 

๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตวิจัยออกเปน ๔ ลักษณะ คือ ขอบเขตเน้ือหา 

ขอบเขตพ้ืนที่ ขอบเขตประชากร และขอบเขตแนวคิดและทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา  
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ไว ๓ ดาน คือ (๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและ

แนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร (๒) ศึกษากระบวนการการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร (๓) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของ
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร เพื่อนําไปใชกับกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
ชุมชนอื่น ๆ โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูมีสวนเก่ียวของประกอบดวย 
ผูบริหารและคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน   

๑.๔.๒ ขอบเขตพื้นที่ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัย ไดแก กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร 
๑.๔.๓ ขอบเขตประชากร 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูมีสวนเก่ียวของประกอบดวย ผูบริหาร

และคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน ๒๐ คน ประกอบไปดวย 
คณะกรรมการกองทุนฯ จํานวน ๘ คน และสมาชิกกองทุนฯ จํานวน ๑๒ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตแนวคิดและทฤษฎี 
เนื่องจากเปนการศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือความมั่นคงของ

ชุมชน ดังน้ัน แนวคิด ทฤษฎี ที่ใชในการศึกษาจึงเนนการประยุกตเพื่อใหสามารถอธิบาย การทําความ
เขาใจ การนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูและกระบวนการท่ีย่ังยืนและมั่นคง เชน แนวคิดการจัดการ
กระบวนการสวัสดิการชุมชน แนวคิดเศรษฐศาสตรสวัสดิการ แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม แนวคิด
ความเขมแข็งของชุมชน และแนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๑.๕  นิยามศัพทในการวิจัย 
กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอ

รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งไดดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน ขอบังคับ และขอตกลงของกองทุนฯ จน
ดําเนินการตามกิจกรรมนั้น ๆ จนสําเรจ็ 

การจัดการ หมายถึง สิ่งท่ีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
ตองปฏิบัติซึ่งเกี่ยวของกับการประสานงาน การดูแลงาน และกิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกในกองทุนฯ 
เพื่อใหงานและกิจกรรมเหลานั้น สําเร็จลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



๕ 
 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัด
สุรินทร เปนกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นท่ี ดวยความสมัครใจ เชน ระดับหมูบาน 
ระดับตําบล เปนตน ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแตเกิดจนตาย บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรตอกัน 

ความม่ันคงของชุมชน หมายถึง การที่สมาชิกของกองทุนฯ ในชุมชนชนมีการรวมตัวเปน
องคกรชุมชน โดยมีการเรียนรู การจัดการและการแกไขปญหารวมกันของชุมชน แสดงออกถึงความ
รวมมือชวยเหลือกันเพ่ือผลประโยชนรวมกัน และมีความเอื้ออาทรตอชุมชนอ่ืน ๆ  

 

๑.๖  กรอบแนวคดิการวิจยั 
การศึกษาวิจัย เรื่อง  “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ

ชุมชน” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังน้ี 

 
 

ภาพประกอบที่  ๑.๑ 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

๑.๗  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
๑.๗.๑ ไดทราบสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

จังหวัดสุรินทร 
๑.๗.๒ ไดทราบกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๑.๗.๓ ไดทราบปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 

สภาพทัว่ไป/แนวคดิการ
จัดการกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน 
 

ปจจยัที่สงผลตอความสําเร็จ/
อุปสรรคของการจดัการ
กองทนุสวสัดิการชุมชน 

 

กระบวนการการจัดการ
กองทนุสวสัดิการชุมชน 

 

ความมัน่คงของชุมชน/
กองทนุสวสัดิการชุมชน 



 

 

บทที่  ๒  
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความม่ันคงของ

ชุมชน” ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของจากเอกสาร วารสาร หนังสือ ตําราทาง
วิชาการ หนังสือพิมพ สื่อออนไลน ฯลฯ โดยมีขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมการวิจัย ดังนี้ 

๒.๑ แนวคดิการจัดการกระบวนการสวัสดิการชุมชน 
๒.๒ แนวคดิเศรษฐศาสตรสวัสดิการ 
๒.๓ แนวคดิและทฤษฎีการมีสวนรวม 
๒.๔ แนวคดิความเขมแข็งของชุมชน 
๒.๕ แนวคดิการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
๒.๖ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

๒.๑  แนวคดิการจัดการกระบวนการสวัสดิการชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ กองทุนที่สรางหลักประกันเพ่ือความมั่นใจแกคนในชุมชน ซึ่ง

หมายความรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหคนในชุมชนดีขึ้น อาจอยูในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ําใจ การชวย 
เหลือเก้ือกูล เปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีสําคัญ เชน 
กอใหเกิดการเพิ่มรายได ลดรายจาย เกิดความสัมพันธ/มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รูสึกมั่นคง 
ภาคภูมิใจ อยูอยางมีศักดิ์ศรี และมีความสุข เปนกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ 
หนึ่ง ๆ ดวยความสมัครใจ เชน ระดับหมูบาน ระดับตําบล ฯลฯ ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันบน
พื้นฐานของความเอ้ืออาทรตอกัน๑ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นจากการที่คนในชุมชนมารวมกันคิด รวมกันสรางระบบ 
รวมกันบริหารจัดการและรวมกันรับผลประโยชนจึงเปนกองทุนที่ทุกคนรวมกันเปนเจาของ ดังน้ัน 
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงไดมาจากการรวมสมทบทุนของสมาชิกในรูปแบบที่กองทุนแตละแหง
กําหนดข้ึนมา เชน 

๑. การออมสัจจะวันละบาท โดยการลดรายจายวันละบาทเพื่อออมสัจจะ 
๒. การนํารายไดหรือผลกําไรจากกลุมออมทรพัย กลุมวิสาหกิจชุมชน หรือกองทุนตาง ๆ ที่

มีอยูในชุมชนเขามาสมทบ เพื่อตั้งเปนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

                                           
๑
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), คูมือการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๘), หนา ๔. 



๗ 
 

 

๓. เงินสนบัสนุนหรือเงินสมทบจากแหลงอ่ืน ๆ เชน การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนรายไดที่เกิดจากทรัพยากรในชุมชน เชน รายไดจากการ
รับจางจับปลาในแหลงน้ําสาธารณะ เปนตน 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๑  
การเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ท่ีมา: สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
 
๒.๑.๑ ผลตอบแทนของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน จะไดรับสวัสดิการตามที่หลักเกณฑ กติกาที่สมาชิก

รวมกันกําหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (สมาชิกที่เลือกขึ้นมา) เปนผูบริหาร เพื่อจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิกตั้งแตเกิดจนตาย เชน 

๑. เกิด บุตรที่เกิดใหมของสมาชิกจะไดรับเงินรับขวัญ แมที่คลอดบุตรนอนพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาล ไดเงินคาใชจายในการนอนพักรักษาตัว 

๒. แก สมาชิกจะไดบํานาญเปนรายเดือน หรือรายป 
๓. เจ็บปวย สมาชิกท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จะไดรับเงินคาใชจายในการนอนพัก

รักษาตัว 
๔. ตาย สมาชิกจะไดรับเงินคาจัดการศพ 
๕. ประสบภัย สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดอืดรอนเฉพาะหนา 
๖. การกูยืม สมาชิกสามารถกู ยืมเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเปนเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ําหรือไมมีดอกเบ้ีย ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการของทุน
สวัสดิการชุมชน 

๗. สวัสดิการอ่ืน ๆ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จะพิจารณาใหการชวยเหลือตาม
ความจําเปนและเหมาะสม 



๘ 
 

 

นอกจากจะจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกแลว กองทุนสวัสดิการชุมชนยังสามารถเผื่อแผให
สวัสดิการแกผูถูกทอดท้ิง ผูดอยโอกาสในชุมชนที่ไมมีความสามารถที่จะเปนสมาชิกกองทุนไดดวย ซึ่งจะ
กอใหเกิดคณุคาทางจิตใจในการชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชน ดวยความเอ้ืออาทร เสียสละ เกิดความรัก 
ความสามัคคีในชุมชน เกิดการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชน 
ชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน เปนตน๒ 

๒.๑.๒ รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนมีรูปแบบการจัดการหลายรูป ดังน้ี  
๑. การจัดสวัสดิการจากฐานองคกรการเงินชุมชน 
กลุมออมทรัพยหรือองคกรการเงินชุมชนเปนพื้นฐานสําคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน การที่

ชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของตนเองทําใหชุมชนสามารถริเริ่มคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเอง
ไดอยางหลากหลาย และสอดคลองกับปญหาความตองการของชุมชนนั้น องคกรการเงินชุมชนบาง
ประเภทตั้งมาโดยมีเปาหมายเพื่อสรางสวัสดิการโดยเฉพาะ เชน กลุมสัจจะออมทรัพย สหกรณเครดิต
ยูเนียน ฯลฯ อาจกลาวไดวา “เงินเปนเครื่องมือ เปาหมายคือสวัสดิการชุมชน” สวนองคกรการเงิน
ประเภทอื่น ๆ ไดหันมาใหความสําคัญของสวัสดิการชุมชนมากขึ้นในระยะตอมา ไมวาจะเปนกลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารหมูบาน กลุมออมทรัพยชุมชนเมือง๓ 

๒. การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิต วิสาหกิจชุมชน 
การจัดสวัสดิการโดยฐานวิสาหกิจชุมชน เปนสวัสดิการท่ีไดจากการทําใหเกิดการลดรายจาย

ภายในครอบครัว ทําเองใชเอง การเพิ่มมูลคาของผลผลิตโดยใชทุน/แรงงานในชุมชน ทําใหสามารถอยู
รวมกันเปนครอบครัวชุมชน โดยไมตองแยกยายไปทํางานที่อ่ืน การใชวัสดุทรัพยากรในทองถ่ินทําใหเกิด
การดูแลรักษาอนุรักษทรัพยากร ซึ่งถือเปนฐานทุนท่ีสําคัญของชุมชน รวมท้ังการผลิตที่เนนการดูแล
รักษาสภาพแวดลอมทําใหเกิดผลดีตอสภาพครอบครัวและชุมชน

๔
  นอกจากนี้ยังพบวา นอกเหนือจาก

ธุรกิจชุมชนจะแสวงหากําไรแลว ยังมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาคนและชุมชนควบคูกันไป ซึ่งเปนแนวทาง
หนึ่งในการพึ่งตนเองและอยูรวมกันของชุมชน และในปจจุบันธุรกิจชุมชนที่รวมตัวเพื่อจัดสวัสดิการ
ชุมชนมีมากขึ้น หลายกลุมมีความสามารถท่ีจะจัดสวัสดิการในชุมชนไดเอง เชน ใหเงินสนับสนุนชุมชน 
ใหเงินกูดอกเบ้ียต่ํา เงินชวยเหลือฉุกเฉิน ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย คาฌาปนกิจศพ คาเลาเรียนบุตรคา
รักษาพยาบาล และอ่ืน ๆ 

๓. การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม 
การจัดสวัสดิการบนฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญตอคนในสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิง

                                           
๒
 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงิหบุรี, เอกสารงานวิจัยกองทุนสวัสดิการชุมชนจงัหวดั

สิงหบุรี : ดอก ผล ตน ใบ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๕), หนา ๓๒ – ๓๔. 
๓
 นรวัฒน  ตะเวที, “ฐานคิดการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม”, ๒๕๕๘ (อัดสําเนา). 
๔
 ชัยพร  พิบูลศิริ, “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน”, 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร. ปที่ ๔๘ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๑): หนา ๕๗ – ๕๘. 



๙ 
 

 

คนจนที่อยูชุมชนชนบท ซึ่งตองพึ่งพาทรัพยากร ดิน นํ้า ปา ชายฝงทะเล เพื่อความอยูรอดในการ
ดํารงชีวิต ฐานทรพัยากรเปนท้ังที่อยูอาศัย เปนอาหาร ยาสมุนไพรรักษาโรค ฐานการผลิต การทาํเกษตร 
ทรัพยากรมีความเปน “ทุนของชีวิต” ในแงการสรางหลักประกันใหเกิดความมั่นคงของชีวิตมนุษย ก็ถูก
หลอมรวมเปนสวนหนึ่งของชีวิตทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งในแงของระบบคุณคา ภูมิปญญา อํานาจใน
การจัดการโดยองคกรชุมชน การนําพิธีกรรมความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใชในการดูแลรักษา
ทรัพยากร การสรางระเบียบกติกาในการดูแลรักษาและใชสอย ท่ีทําใหทุกชีวิตในชุมชนทองถ่ินสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมีหลักประกันที่ม่ันคง 

๔. การจัดสวัสดิการจากฐานความเชื่อ/อุดมการณ/ศาสนา 
ในอดีตความเชื่อของกลุมคนในทองถิ่นตาง ๆ คําสอน และสถาบันทางศาสนามีบทบาท

สําคัญในการจัดสวัสดิการสังคม แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสูการจัดสวัสดิการสังคมสมัยใหม รัฐทําให
ความสาํคญัของศาสนาที่มีบทบาทในสวนนี้ลดนอยลง แตอยางไรก็ตาม รากฐานความเชื่อ คําสอน และ
สถาบันทางศาสนาทุกศาสนา ยังคงมีบทบาทเปนฐานในการจัดสวัสดิการของกลุมคนหลายกลุม/ชุมชน 
ชุมชนหลายแหงไดฟนฟูความคิด ความเชื่อในอดีตมาปรับใชประยุกตแนวคําสอน/แนวปฏิบัติตามหลัก
ศาสนามาใชเปนรากฐานการจัดสวัสดิการ รวมทั้งสถาบันทางศาสนาตาง ๆ ไมวาจะเปนพระสงฆใน
ศาสนาพุทธ บาทหลวงในศาสนาคริสต โตะอิหมามในศาสนาอิสลาม ลวนแลวแตเปนผูมีเมตตาธรรม ใช
หลักศาสนามาชวยเหลือเก้ือกูลชุมชน ทําใหเกิดความมั่นคงทั้งดานรางกายและจิตใจ๕ 

๕. การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง 
แมวาผูที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองสวนใหญซึ่งมีอาชีพในระบบที่จะสามารถไดรับสวัสดิการจาก

แหลงตาง ๆ ทั้งจากรัฐและเอกชน เชน ระบบประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันกับ
ภาคเอกชน สวัสดิการจากบริษัท/หนวยงาน ฯลฯ และไมมีความเปน “ชุมชน” พอที่จะจัดสวัสดิการ
สําหรับชุมชนได แตมีชุมชนเมืองอีกสวนหนึ่ง ท่ีเปนชุมชนผูมีรายไดนอย หรือชุมชนแออัดที่มี
ความสมัพันธของคนในชุมชนคอนขางจะใกลชิด จําเปนตองพึ่งพากันมากกวาคนในเมืองที่อาศัยอยูแบบ
อ่ืน และลักษณะอาชีพของคนกลุมนี้สวนใหญเปนแรงงานนอกระบบไมอยูในขายที่จะไดรับสวัสดิการ
เหมือนดังท่ีไดกลาวมาแลว สวัสดิการที่สําคัญของชาวชุมชนแออัด คือ เรื่อง “บาน” ซึ่งเปนทั้งท่ีทํากิน
และที่อยูอาศัย การที่คนในชุมชนแออัดมีความไมมั่นคงในที่อยูอาศัยถือเปนการขาดสวัสดิการที่เปนหนึ่ง
ในปจจัยสี่ ปจจุบันชุมชนแออัดจํานวนมากไดมีการรวมกลุมกันเพื่อแกปญหาท่ีอยูอาศัย ทําใหคนใน
ชุมชนแออัดสามารถอยูตอที่เดิมไดอยางมั่นคง หรือหากจําเปนตองยายออกไปตองไมไกลแหลงที่ทํามา
หากิน ทําใหคนในชุมชนแออัดสามารถอยูรวมกันกับเมืองไดอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณคาเปนที่ยอมรับ เทา
เทียมกับคนกลุมอื่น ๆ ในเมือง เชน โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคง ฯลฯ 

๖. การจัดสวัสดิการผูสูงอายุโดยผูสูงอายุ 
การจัดสวัสดิการผูสูงอายุโดยภาครัฐในปจจุบันมีบริการหลัก ๆ ที่สําคัญ ไดแกการสงเคราะห

                                           
๕
 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 

สวัสดิการชุมชนแหงการพ่ึงพาตนเอง, (สงขลา: กลุมสงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคม สํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ ๑๒, ๒๕๕๙), หนา ๕ – ๖. 



๑๐ 
 

 

ครอบครัวคนชรา การสงเขารับบริการในสถานสงเคราะห การใหเบี้ยยังชีพ การรักษาพยาบาล ซึ่งการ
จัดบริการดังกลาวตองใชงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุปละ ๑,๑๔๘.๗ ลานบาท และเพิ่มงบสําหรับเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนเงิน ๑,๔๔๐ ลานบาท ซึ่งสามารถชวยเหลือผูสูงอายุท่ียากจนอยูใน
ภาวะยากลําบากไดเพียง ๔๐๐,๐๐๐ คน ท้ัง ๆ ที่มีผูสูงอายุที่อยูในเกณฑประมาณ ๑ ลานคน และจาก
การคาดการณวาอีก ๒๐ ป จะมีผูสูงอายุถึง ๑๑.๙ ลานคน รัฐตองใชงบประมาณในการจัดสวัสดิการ
ใหแกคนชราถึง ๓,๘๘๑.๙ ลานบาท ตั้งแตชวงป พ.ศ. ๒๕๔๑ กองทุนเพื่อสังคมไดสนับสนุนการจัด
สวัสดิการผูยากลําบากโดยฐานชุมชน๖ ซึ่งผูสูงอายุก็เปนสวนหนึ่งของกลุมเปาหมายนี้ การที่ชุมชนเปนผู
วางหลักเกณฑคดัเลือกผูสูงอายุท่ีอยูในขายที่จะไดรับความชวยเหลือ คิดกิจกรรมท้ังดานการสงเคราะห
และการพัฒนาผูสูงอายุไดอยางหลากหลายข้ึนโดยสามารถชวยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผูสูงอายุได
ถึง ๒๕๐,๐๐๐ ราย โดยใชงบประมาณ ๗๐๐ ลานบาท พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลสนับสนุนเพ่ิมงบสําหรับเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ เปนเงินงบประมาณจํานวน ๖๔,๓๐๒.๑๑ ลานบาท มีผูสูงอายุ จํานวน ๘,๐๓๐,๓๐๐ คน 
สนับสนุนเพ่ิมงบสาํหรบัคนพิการ เปนเงินงบประมาณจํานวน ๑๓,๓๕๓.๖๓ ลานบาท มีผูพิการ จํานวน 
๑,๔๗๒,๓๘๙ คน๗ จากรูปธรรมดังกลาวทําใหชุมชนและผูสูงอายุที่มีประสบการณในการจัดสวัสดิการ
ผูสูงอายุระดับชุมชน/เครือขาย ไดพัฒนาไปสูการจัดสวัสดิการผูสูงอายุทั้งระบบไดกวางขวางขึ้น มี
รูปแบบการดําเนินการกองทนุสวัสดิการผูสูงอายุ ดังตอไปนี้ 

 ๖.๑ จัดตั้งเปนกองทุนหมุนเวียน 
 ๖.๒ แปลงสินทรัพยเปนทุน 
 ๖.๓ ลงทุนทําธุรกิจชุมชน 
 ๖.๔ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ 
๗. การจัดสวัสดิการผูนําชุมชน 
เปนการสรางระบบการจัดสวัสดิการผูนําขบวนการองคกรชุมชน โดยสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (พอช.) สนบัสนุนงบประมาณตั้งตน ๒ ลานบาท เพื่อสรางระบบหรือกลไกที่ใหความคุมครอง ดูแล
ชวยเหลือ เมื่อผูนําอยูในภาวะวิกฤติ หรือเผชิญกับปญหาตาง ๆ อีกทั้งยังเปนการเสริมพลัง บํารุงขวัญ
และกําลังใจแกผูนํา เงินกองทุนไดมาจากการที่ผูนํารวมสมทบเพียงวันละ ๑ บาทตอคน หรือปละไมนอย
กวา ๓๖๐ บาทตอคน ผูรวมสมทบดังกลาวถือเปนสมาชิกของกองทุน และจะไดรับสิทธิประโยชน
ท้ังหมดตามกฎเกณฑ และเงินสมทบท้ังหมดของสมาชิกในแตละจังหวัดรวมกันเปนเงินกองทุนของแตละ
จังหวัด๘ ซึ่งมีการวางระบบเชื่อมโยงกลไกการทํางานเปนระดับภาค และระดับประเทศหรือระดับกลาง 

                                           
๖
 สุดารัตน  สุดสมบูรณ, “สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย”, วารสารเทคโนโลยีภาคใต, 

ปที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗): หนา ๗๘. 
๗
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ สํานักพัฒนาสังคม, “จํานวนและเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูปวยเอดส ป พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๘,” <http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx? 
reportid=175&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=47>, ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๘
 พรชัย  เจดามาน, “การพัฒนาสังคมกับการจัดการสวัสดิการองคกรชุมชน,”<http://www.oknation. 

net/blog/jedaman/2013/02/15/entry-2>, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



๑๑ 
 

 

เพื่อใหกลไกกลางมีบทบาทในการสนับสนุนผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และความโปรงใสใน
การดําเนินการใหมากที่สุด 

 
๒.๒  แนวคดิเศรษฐศาสตรสวัสดิการ 

เศรษฐศาสตรสวัสดิการ คือ วิชาที่ศึกษาถึงความเปนอยูของคนในสังคม โดยศึกษาผลกระทบ
ของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑท่ีใชเลือกนโยบายที่จะกอใหเกิดสวัสดิการ
สูงสุดตอสังคม ซึ่งวัตถุประสงคหลักของวิชาเศรษฐศาสตรสวัสดิการ คือ ศึกษาฐานะความเปนอยูของสังคม
สวนรวม โดยศึกษาถึงวัตถุประสงคตาง ๆ ของสังคมวาจะมีผลกระทบตอสวัสดิการสังคมอยางไร ทั้งนี้เพื่อ
จะสามารถเลือกนโยบายเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสังคมได และแนวคิดเก่ียวกับภาวะเหมาะสม
ท่ีสุดของพาเรโตที่กอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ๙ ประกอบดวยเงื่อนไข ๓ ประการ ไดแก 
(๑) ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยน (Exchange Efficiency) (๒) ประสิทธิภาพในการผลิต (Production 
Efficiency) และ (๓) ประสิทธิภาพในการเลือกปริมาณสินคาของสังคม (Product Mix Efficiency) 

บทบาทของรัฐ และประสิทธิภาพของพาเรโต ถากลไกตลาดภายใตการแขงขันสมบูรณ
สามารถทํางานไดดี และทรัพยากรของสังคมถูกจัดสรรอยางมีประสิทธิภาพแลวรัฐบาลควรเขามามี
บทบาทอะไร และมากนอยเพียงใดในกิจกรรมเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาทของรัฐควรจะมีไมมากนัก เพราะ
หนาที่ของรัฐบาลเปนเพียงผูออกกฎหมายและบังคับใช และมีหนาที่ปองกันประเทศ เพื่อปกปองสิทธิ
เหนือทรัพยสินของบุคคลตาง ๆ เพื่อใหมีการแขงขันกัน สวนหนาที่อื่นไมจําเปน การตัดสินใจวาการ
จัดสรรทรัพยากรของสังคมควรจะอยูในลักษณะใดตามความตองการของสังคมนั้น มิไดขึ้นอยูกับ
หลักเกณฑประสิทธิภาพของพาเรโตแตเพียงอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับการตีความหมายของคําวา 
“ยุติธรรม” ซึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงไปไดตามคานิยมและวิจารณญาณ (Value Judgment) ของสังคม 
สวัสดิการสังคมจะถูกกําหนดโดยคานิยมของสังคมผานกระบวนการทางการเมือง วาสังคมใหความสําคญั
กับกลุมบุคคลหรือบุคคลตาง ๆ ในสังคมอยางไร ดังนั้น การจัดสรรที่ดีที่สุดของสังคมจึงอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามคานิยมของสังคม๑๐ 

ดังนั้น กลไกภายใตการแขงขันอยางสมบูรณจะนําเศรษฐกิจไปสูการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพบนเสนความเปนไปไดของอรรถประโยชนของสังคมซึ่งการจัดสรรทรัพยากรของสังคมจะ
เปนการจัดสรรที่เสมอภาคหรือยุติธรรมหรือไมน้ัน รัฐบาลอาจจําเปนตองเขามาแทรกแซงเพื่อใหการ
จัดสรรนั้น “ยุตธิรรม” อีกดวย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามคานยิมของสังคม 

 
 
 
 

                                           
๙
 สุวรัตน ยิบมันตะสิริ, การคลังสาธารณะ, (เชียงใหม: นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๒๖. 

๑๐
 วรณี จิเจริญ, เศรษฐศาสตรจุลภาค ๓, พิมพคร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง, ๒๕๓๕), หนา ๕๑๐ – ๕๑๒. 



๑๒ 
 

 

๒.๒.๑ การจัดสรรการใชทรัพยากรที่เกิดข้ึนจริง 
การจัดสรรการใชทรัพยากรที่จะทําใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด อาจจะไมสามารถเกิดข้ึน

ได เน่ืองมาจากสาเหตทุี่สําคัญ๑๑ ดังตอไปนี้ 
๑. การผลิตไมมีประสิทธิภาพ การแบงสรรการใชทรัพยากรระหวางภาคเอกชน กับภาครัฐ 

ไมมีความเหมาะสม อาทิเชน ในบางครั้งภาคเอกชนมีบทบาทมากเกินไป หรือในบางครั้งภาครัฐเขามา
แทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไป 

๒. การผลิตสินคาและบริการไมตอบสนองความตองการของสังคม เนื่องจากไมทราบความ
ตองการที่แทจริงของประชาชน ไมสามารถใชกลไกตลาดวัดความตองการที่แทจริงของประชาชน 
เนื่องจากกลไกตลาดจะสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ีก็ตอเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการแขงขันอยางแทจริง 
โดยที่ในโลกของความเปนจริง การแขงขันอยางสมบูรณไมสามารถเกิดขึ้นได นอกจากนี้รสนิยมและความ
ตองการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทําใหเปนการยากที่ภาครัฐบาลจะตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได 

๒.๒.๒  การวัดคาของสวัสดิการสังคม (Social Welfare) 
๑. สวัสดิการสังคม คือ ผลรวมของสวนเกินผูบริโภค (Consumer Surplus) และสวนเกิน

ผูผลิต (Producer Surplus) สวนเกินผูบริโภค คือ พื้นท่ีใตเสน Demand ที่สูงกวาระดับราคาสินคา ซึ่ง
สามารถหาคาได ดังภาพประกอบที่ ๒.๒ 

๒. สวนเกินผูบริโภค (Consumer’s Surplus) คือ สวนตางระหวางราคาท่ีผูบริโภคเต็มใจที่
จะจายเพื่อใหไดสินคานั้นมา (แทนที่จะออกจากรานไปโดยไมไดสินคานั้น) กับราคาจริงท่ีผูบริโภคตอง
จายใหกับผูขายในการซื้อสินคานั้น 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๒ 
สวนเกินผูบริโภค 

                                           
๑๑

 ไกร โพธ์ิงาม, ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหา 

วิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑), หนา ๖๐ – ๖๑.   
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๑๓ 
 

 

 
๓. สวนเกินผูผลิต (Producer’s Surplus) คือ สวนตางระหวางราคาท่ีผูผลิตยินดีที่จะรับ

เพื่อผลิตสินคานั้นออกมาขาย กับราคาจริงที่ผูผลิตหรือผูขายไดรับจากการขายสินคานั้นในตลาด 
 พ้ืนที่ AB1P   คือ สวนเกินผูบริโภค 

 พ้ืนที่ 
1

Q

0
1

Q
1

P-P(Q)dQAB1P  

 โดยที่ P(Q)  คือ Demand Function 
 
๔. สวนเกินผูผลิต หมายถึง พื้นที่ที่สูงกวาเสน Supply แตอยูใตเสนระดับราคาสินคา ดัง

ภาพประกอบที่ ๒.๓ 

 
ภาพประกอบที่ ๒.๓ 

สวนเกินผูผลิต 
 
 พ้ืนที่ FE1P   คือ สวนเกินผูผลิต 

 พ้ืนที่ 
1

Q

0
1

Q
1

P-P(Q)dQFE1P  

 โดยที่  S(Q) คือ Supply Function 
เน่ืองจากเสน Supply กับเสนตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost) เปนเสนเดียวกัน 
 S(Q) = MC 

 MC = 
dQ

dQTC
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๑๔ 
 

 

 
1

Q

0

S(Q)dQ = dQ
1Q
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  = TC 

 TC  คือ ตนทุน (Total Cost) 
 
๕. สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ผลรวมของ Consumer Surplus และ 

Producer Surplus ดังภาพประกอบที่ ๒.๔ 

 
ภาพประกอบที่ ๒.๔ 

สวัสดิการสงัคม 
  
S.W = C´S + P´S 
  =  1AEP  + EB1P  

  = AEB 
S.W คอื สวัสดิการสังคม 
C´S  คือ สวนเกินของผูบริโภค 
P´S  คือ สวนเกินของผูผลิต 
 

ดังนั้น สวัสดิการสังคมท่ีเกิดข้ึนของกองทุนจะเปนการวัดวาผลของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
จัดตั้งข้ึนจะเปนผลประโยชนใหกับคนในชุมชน สมาชิก ทําใหสวัสดิการสังคมโดยรวมเพิ่มสูงข้ึนได 
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๑๕ 
 

 

๒.๓  แนวคดิและทฤษฎีการมีสวนรวม 
๒.๓.๑  ความหมายของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือกลุมบุคคลท่ีไดเขามาเกี่ยวของรวมกันทางดาน

จิตใจและอารมณ เพื่อแกไขปญหา โดยใชความคิดริเริ่ม ความเปนตัวของตัวเอง มีการวางแผนการ
ตัดสินใจในการเขาควบคุมทรัพยากรและระเบียบใหกลุมเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาที่ประสบอยูใหบรรลุผลเพื่อประโยชนของชุมชนและสรางความรูสึกรับผิดชอบและความเปน
เจาของข้ึน ซึ่งการเขามามีสวนรวมมีหลายลักษณะ เชน การมีสวนรวมในการประชุมรวมบริจาคเงิน รวม
เปนสมาชิก เปนผูนํา รวมแกไขปญหา การไดรับผลประโยชนตาง ๆ ไดรับการบริการ หรือตองการมี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในชุมชน 

๒.๓.๒  แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม 
การมีสวนรวมของสมาชิกและชุมชนในการจัดตั้งกองทุนหมูบาน มีความสําคัญตอ

ความสาํเร็จของกองทุนหมูบาน และการเขามามีสวนรวมในแตละกระบวนการของสมาชิกและชุมชนใน
กองทุนหมูบาน ตั้งแตการจัดตั้งคณะกรรมการ การจัดทําระเบียบ ขอบังคับ การรวมปฏิบัติรวมถึงการ
รวมตรวจสอบการใชเงินกองทุนรวมกันระหวางสมาชิก และรวมติดตาม ตรวจสอบการทํางานของ
คณะกรรมการกองทุน ชวยสรางใหสมาชิกมีจิตสํานึกในการเปนเจาของกองทุนฯ รวมกัน ซึ่งจะสงผลให
เกิดความสําเรจ็และความยั่งยืนของกองทุนหมูบานไปพรอม ๆ กับการศึกษาศักยภาพและปญหาในการ
จัดการกองทุนหมูบานดังท่ีกลาวมาขางตนแลว 

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ใน
การกําหนด นโยบายพัฒนาทองถ่ิน และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้งมีสวนใน การ
ควบคุมประเมินผลโครงการตาง ๆ ของทองถิ่น นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของการมีสวนรวมวามี 
๒ ลักษณะ

๑๒
 คือ 

๑. การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชน มีสวนรวม
ในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ 
การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถิ่น การบริหารจัดการ การคิดตามประเมินผล รวมทั้งรับ
ผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

๒. การมีสวนรวมทางการเมือง แบงออกเปน ๒ ประเภท คือ การสงเสริมสิทธิและพลัง
อํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามรถของตนในการจัดการเพื่อรักษา
ผลประโยชนของกลุม ควบคุมการใชและการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะกอใหเกิดกระบวนการ 
และโครงสรางท่ีประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชน มีบทบาทหลักโดยการ
กระจายอํานาจในการวางแผน จากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เปนการคืนอํานาจในการพัฒนาใหแก
ประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง 

                                           
๑๒

 สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย, ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, 

(กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๔. 



๑๖ 
 

 

การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณของ บุคคลหนึ่งใน 
สถานการณกลุม ซ่ึงผลของการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของ
กลุมนั้น กับท้ังทําใหเกิดความสวนรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย๑๓ 

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขา 
รวม การตัดสินใจหรือเคยมาเขารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริงย่ิงขึ้น และการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้น
แรกจนถึงข้ันสุดทายของโครงการ๑๔ 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท หมายถึง การที่ประชาชนทั้งในเมืองและ
ชนบทไดเขามีสวนรวมหรือเขามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงานพัฒนาชนบทข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
หรอืทุกขั้นตอนแลวแตเหตุการณจะเอ้ืออํานวย๑๕ 

การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเขารวมอยางแข็งขันและอยางเต็มท่ีของกลุม
บุคคลผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอนของโครงการหรืองานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวม
ในอํานาจ การตัดสินใจและหนาที่ความรบัผิดชอบ การมีสวนเขารวมจะเปนเครื่องประกันวาสิ่งท่ีผูมีสวน
ไดเสียตองการท่ีสุดนั้น จักไดรับการตอบสนองและทําใหมีความเปนไปไดมากขึ้นวาสิ่งที่ทําไปนั้นจะตรง
กับความตองการท่ีแทจริง และมั่นใจมากขึ้นวาผูเขารวมทุกคนจะไดรับประโยชนเสมอหนากัน๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๓

 นิรันดร  จงวุฒิเวศย, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หนา ๑๘๓. 
๑๔

 นรินทรชัย  พัฒนพงศา, การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอยาง, (กรุงเทพ- 

มหานคร: 598 Print, ๒๕๔๖), หนา ๑๒. 
๑๕

 ชิต  นิลพานิช และคณะ, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, เอกสารการสอนชุด

วิชาความรู ท่ัวไปสําหรับการพัฒนาระดับตําบล หมูบาน , พิมพคร้ังที่  ๓, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒), หนา ๓๕๐. 

๑๖
 วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน, การพัฒนาชนบทไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๖๓๑), หนา ๑๐. 



๑๗ 
 

 

๒.๔  แนวคดิความเขมแข็งของชุมชน 
ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนที่สมาชิกตางพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันได การที่ชุมชนจะมี

ความเขมแข็งไดจะตองมีลักษณะของบุคคลหรือชุมชนรูจักดี รูจักตนเองดีเขาใจตนเองและเปนของ
ตนเอง และอีกประการหนึ่งจะตองเปนชุมชนท่ีบุคคลรูจักปญหาของตนเองดี รูจักวิธีแกไขปญหาของ
ชุมชนรูวาจะทําหรือพัฒนาชุมชนไปในทศิทางใด และไปใหถึงเปาหมายนั้นอยางไร๑๗  

ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนเขมแข็งไดเพราะวาไมใชวามีหรือมีทรัพยากรมาก แต
เพราะวามีความรูมีปญญาจากการเรียนรู การเรียนรูท่ีพื้นฟูมรดกของชุมชนตอยอดความรูภูมิปญญา
ทองถ่ินเพิ่มมูลคาใหทรัพยากรจัดการชีวิตของตนได จัดการชุมชนจนพึ่งตนเองได๑๘ 

สรุปไดวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีความพรอมในการพัฒนา มีความเขาใจตนเอง
และรูจักปญหาของชุมชนและจัดการปญหานั้นได มีการเรียนรูนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเปน
ประโยชนกับชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได 

๒.๔.๑  ลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง 
ลักษณะของชุมชนเข็มแข็งซึ่งเปนที่คาดหวังและตองการ คือ 
๑. ชุมชนที่มีสภาพรวมกันเปนปกแผนแนนแฟนในทางกายภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชน

มีศักยภาพ รูปธรรม สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพที่จะรวมมือกันแกไขปญหาชุมชนรวมทั้งอุดมการณ 
คานิยม รวมกันทําใหสมาชิกรูสึกตัววาเปนสวนหนึ่งของชุมชนมีความผูกพันกับชุมชน 

๒. ชุมชนมีศักยภาพที่พ่ึงตนเองไดในระดับสูง โดยมีทุนแรงงาน ทรัพยากร เพื่อยังชีพ
พื้นฐานของตนเอง หากมีการพึ่งพิงภายนอกชุมชนนั้นก็จะมีอํานาจในการจัดการเลือกสรร และตัดสินใจ
ในเรื่องตาง ๆ  ได 

๓. ชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดดวยตนเองเปนสวนใหญโดย
อาศัยอํานาจ ความรู และองคกรทางสังคมในชุมชนเปนกลไกในการแกไขปญหา 

๔. ชุมชนตองสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการ
เรียนและสรางภูมิปญญาของตนเองในดานตาง ๆ ขอเสนอแบบอุดมคติทั้ง ๔ ขอดังกลาว สะทอนการ
คาดหวังของชุมชนจะตองตอบสนองตอความตองการในชีวิตประจําวันและสามารถชวยใหสมาชิกของ
ชุมชนเผชิญปญหาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได โดยจัดการองคกรทางสังคมของชุมชนจะตองเอ้ือให
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพ เชน มีความรักสามัคคี มีความสามารถที่จะสืบทอดภูมิปญญา และ
สรางสรรคทางปญญา๑๙ โดยที่ลักษณะชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืนมีลักษณะ ดังน้ี๒๐ 

                                           
๑๗

 จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยา, พิมพคร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๓. 
๑๘

 เสรี  พงศพิศ, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน, (กรงุเทพมหานคร: สํานักพิมพภูมิปญญาไทย, ๒๕๒๖), หนา ๗. 
๑๙

 อุทัย ดุลยเกษมและอรศรี งามวิทยาพงศ, ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและขอเสนอ

เพื่อการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: แปลน พริ้นติ้ง, ๒๕๔๐), หนา ๘ – ๑๐.  
๒๐

 อางแลว, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน, หนา ๒๓. 



๑๘ 
 

 

 ๔.๑ ชุมชนที่ความสามารถรวมตัวกันอยางเหนียวแนน 
 ๔.๒ ชุมชนมีศกัยภาพที่จะพึ่งตนเองไดในระดับสูง 
 ๔.๓ ชุมชนสามารถควบคมุและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเองเปนสวนใหญ 
 ๔.๔ ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง 
ชุมชนมีการจัดระเบียบสังคมที่เอ้ือใหคนมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตวาเปนชุมชน

ท่ีสมาชิกไดรวมกันสรางบรรทัดฐานและแบบแผนการพึ่งพาอาศัยกันอยางเทาเทียม โดยการพ่ึงพากันอยู
บนพื้นฐานของการไววางใจตอกันซึ่งถือวาเปนทุนสังคมที่จะชวยใหสังคมสามารถพัฒนาการจัดการ 
ตาง ๆ เพื่อเอาชนะปญหาท่ีชุมชนเผชิญ เมื่อชุมชนมีปญหาเกิดขึ้น ชุมชนจะพยายามรวมกลุมเพื่อ 
ระดมทรัพยากรที่แตละฝายมาใชรวมกันเพื่อแกไขปญหาแตละคน ชุมชนจะมีลักษณะเชนนี้เรียกวา  
“เปนชุมชนแบบประชาสังคม” (Civic community) การสรางเครือขายใหบุคคลมาสัมพันธกันในเรื่อง
เก่ียวกับชุมชนความสัมพันธแบบวิสาสะ มีผลทําใหผูที่เขามาติดตอสัมพันธกันไดสรางนิสัยของความ
รวมมือกันสามารถผนึกกําลังทํากิจกรรมตาง ๆ ได กอใหเกิดจิตสํานึกในหมูสมาชิก อยูบนพื้นฐานของ
การพึ่งพาอาศัยกันอยางเทาเทียม ทําใหคนสามารถพัฒนาทักษะที่จะรวมมือกับผูอื่น สรางความ
รับผิดชอบรวมกันในเร่ืองตาง ๆ ที่ตองทํารวมกันเปนหมูคณะ๒๑  

ชุมชนท่ีมีบรรทัดฐานของการพึ่งพาอาศัยกัน และมีเครือขายของการทําใหสังคมไดเขามา
ติดตอสัมพันธกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับชุมชน จะทําใหคนในชุมชนมีความกระตือรือรนมีน้ําใจและมีจิตสํานึก
สาธารณะ ความสัมพันธของคนในสังคมเปนไปอยางเสมอภาค สายใย หรือเครือขายความสัมพันธทาง
สังคม ถูกถักทอดวยความไววางใจซึ่งกันและกัน ชุมชนที่มีลักษณะเชนนี้จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของคนในชุมชนไดดีกวาชุมชนที่มีลักษณะตรงกันขาม คือ ความสัมพันธทางการเมืองเปนไปใน
แนวดิ่ง ชีวิตสังคมดาํเนินไปแบบตางคนตางอยู และคนอยูรวมกันโดยปราศจากความไววางใจตอกัน 

สมาชิกของชุมชนที่มีลักษณะเปนประชาสังคม จะมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมใน
กิจกรรมสาธารณะ ความสนใจในประเด็นปญหาสังคม และสาเหตุของปญหาสาธารณะเปนหัวใจหลัก
ของคุณธรรมของความเปนพลเมือง การใหความสําคัญกับประเด็นปญหาสาธารณะ และหาทางออก
เพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม แมวาจะดวยการสละผลประโยชนสวนตัว ถือวาเปนลักษณะสําคัญของ
คุณธรรมของความเปนพลเมือง 

๒.๔.๒  ปจจัยผลักดันความเขมแข็งของชุมชน 
ปจจัยผลักดันในชุมชนมีความเขมแข็งมี ๔ ระดับ คือ 
๑. ระดับชาวบาน ชาวบานมีความสามคัคีกัน รวมกลุมกันไดดีมีความเคารพกติกาของกลุม 

รูจักภูมิใจในงานของตน มีการชวยเหลือผูดอยโอกาส รูจักหนาท่ีและทําหนาท่ีของตนเอง ไมติดยาเสพ
ติด ไมพัวพันกับอบายมขุทุกประเภท มีความรวมมือเพื่อจะเสียสละเพื่อสวนรวม ไมตระหนี่ความรูหรือ
ความคิดของตนเอง มีความเอ้ืออาทรตอธรรมชาติ 

                                           
๒๑

 Robert Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 

(Princeton: Princeton University, 1993), P. 91. 



๑๙ 
 

 

๒. ระดับผูนํา ผูนํามีประสบการณ มีความรูความสามารถที่จะนําชาวบานได และชี้นํา เปน
ผูนําเปนตนแบบของการเสียสละเพื่อสวนรวม มีคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีทําใหชาวบานมีศรัทธา ผูนํามี
ความเขาใจปญหาของชุมชนและมีจิตใจเขมแข็ง 

๓. ระดับองคกร ความเขมแข็งของชุมชนข้ึนอยูกับความเขมแข็งขององคกรในชุมชนองคกร
ในชุมชนรวมเอาเศรษฐกิจ ครอบครัว การเมือง การบริหารจัดการ 

 ๓.๑ ครอบครัว  สมาชิกในครอบครัวจะตองมีความอบอุน มีความรักความสามัคคีมี
ปจจัยจําเปนสําหรับการดาํรงชีวิตข้ันพื้นฐานพอเพียง 

 ๓.๒ เศรษฐกิจ  ชุมชนเปนเจาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินการธุรกิจชุมชนดวยตนเอง 
สามารถลดรายจาย เพิ่มรายได และสรางมูลคาเพิ่มของผลผลิตโดยไมตองพึ่งพาบุคคลหรือองคกรภายนอก 

 ๓.๓ การเมือง ชุมชนสามารถรวมกลุมกันสรางอํานาจเพื่อรักษาผลประโยชนของชุมชน 
รวมทั้งอํานาจในการตอรองชุมชนจะตองมีอํานาจในการใชทรัพยากรมนุษยในทองถ่ิน มีอํานาจในการ
ควบคุมกลไกการตลาด และออกกฎระเบียบ คุมครองปองกนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

 ๓.๔ การบริหารจัดการ  ชุมชนมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการองคกรตาง ๆ 
มีความเขาใจเปาหมายหรือวัตถุประสงคขององคกร มีการวางแผนงานและรวมกนพัฒนาบุคคลใน
ทองถ่ินใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

๔. ระดับสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนท่ีเขมแข็งสามารถสรางและพัฒนาองคกรทางสังคมที่
สามารถชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน พัฒนาองคความรูและการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นชุมชนรวมกลุม
กันทําโครงการสวัสดิการสังคม การพัฒนาเด็ก สตรี เยาชน และคนชรา พัฒนาสิ่งแวดลอม และปองกัน
ปญหาตาง ๆ รวมกัน 

๒.๔.๓  หลักการสรางความเขมแข็งของชุมชนแบบ AIC   
A = Appreciation หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณคาและศักดิ์ศรีระหวางมนุษย การมีความ

รัก ความเมตตา และเขาใจความรูสึกของมนุษยรวมกัน รวมท้ังการตระหนักรูในประโยชนของชุมชนและ
ทรัพยากรตาง ๆ ของชุมชน 

I = Influences หมายถึง การเขาใจอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ ซึ่งจะชวยในการพัฒนาบุคคล
ใหเขมแข็ง ปจจัยที่มีอิทธิพลมีทั้งจากภายนอกและภายใน แตที่จําเปนมากท่ีสุดก็คือปจจัยที่มีอิทธิพล
จากภายใน อันไดแก เงื่อนไขสภาพความเปนจริงและองคกรตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ
ภาครัฐ และภาคเอกชนธุรกิจอันเปนปจจัยภายนอก 

C = Commitment / Control หมายถึง การมีพันธะสัญญา หรือขอผูกพันที่จะตองปฏิบัติ
ตาม อันปรากฏในแผนตาง ๆ ที่กําหนดวางไว เพื่อเปนการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และนอกจากนี้
จะตองมีการควบคุมการปฏิบัติงานในการดําเนินตามแผนที่วางไว ควบคุมงบประมาณคาใชจาย ควบคุม
การใชทรัพยากรและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ๒๒ 

สําหรบักระบวนการดําเนินการใหเปนชุมชนเขมแข็ง มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

                                           
๒๒

 ปารชิาติ  วลัยเสถียร และคณะ, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.), ๒๕๔๖), หนา ๑๒๔ – ๑๒๖. 



๒๐ 
 

 

 ๑.  ขั้นรับรูปญหา / ความตองการ 
 ๒.  ขั้นทบทวนกลั่นกรองปญหา  
 ๓.  ขั้นรูวิธีแกปญหา 
 ๔.  ขั้นวางแผนแกปญหาและพัฒนาไดเอง 
 ๕.  ขั้นขยายผลความรูสูการปฏิบัติ 
 ๖.  ขั้นประเมินผลลัพธ 
 

๒.๕  แนวคดิการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 
หลักธรรมที่ใชในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

ตามนโยบายท่ีไดวางเอาไวโดยการกําหนดเปาหมายของสังคมวาจะเนนอะไร เชน กินดี อยูดี มีสุข ฯลฯ 
ซึ่งสามารถทําและพัฒนาไดดวยการใชความเพียรในการสรางชุมชน สังคม และประเทศใหเขมแข็ง การ
แสวงหาปญญาหรือคบบัณฑิต รวมไปถึงการแสดงถึงเหตุปจจัยในการสรางประเทศชาติใหกาวหนาอยาง
รวดเร็วดวยชัยภูมิหรือตนทุนที่ดีที่มีอยูแลว และสุดทายสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นภายในสังคมชุมชน
ประเทศชาติอยางย่ังยืน ประกอบดวยธรรม 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ๔ คือ หลักธรรมที่สามารถใหผลไดในปจจุบันทันทีคือสามารถ
กําหนดเปาหมายและวางเปนแนวทางของนโยบายท่ีดีไดวาจะเนนใหกับสังคม๒๓ ประกอบไปดวย 

 ๑.๑ อุฏฐานสัมปทา การถึงพรอมดวยความหมั่น ขยันในการประกอบสัมมาอาชีพ 
 ๑.๒ อารักขสัมปทา การถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักเก็บออมทรพัยสินที่หามาได 
 ๑.๓ กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนที่เปนคนดี 
 ๑.๔ สมชีวิตา รูจักการใชจายใหมีความพอดีกับรายรับ 
๒. อิทธิบาท ๔  คือ หลักธรรมที่นําผูปฏิบัติไปสูความสําเร็จผลที่มุงหมายมี ๔ ประการ

๒๔
 คอื 

 ๒.๑ ฉันทะ ความพอใจ ตองการที่จะกระทํา ใฝใจรักจะกระทําสิ่งนั้นอยูเสมอ และ
ปรารถนาจะกระทําใหไดผลย่ิง ๆ  ขึ้นไป 

 ๒.๒ วิรยิะ ความเพียร ขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอา
ธุระไมทอถอย 

 ๒.๓ จิตตะ มีความคิด ตั้งจิตรับรูในสิ่งท่ีกระทําและกระทําสิ่งน้ันดวยความคิด เอาจิต
ฝกใฝ ไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป 

 ๒.๔ วิมังสา มีความคิดไตรตรอง ทดลอง หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจตรา
หาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งท่ีกระทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง 

๓. วุฑฒิธรรม ๔ คือ หลักธรรมที่สรางความเจริญกาวหนา หลักธรรมในการพัฒนา
ประเทศ๒๕ ไดแก 

                                           
๒๓

 องฺ.อฏฐก. (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙. 
๒๔

 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๐ 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๘๖ - ๑๘๗. 



๒๑ 
 

 

 ๓.๑ สัปปุริสังเสวะ การคบหากับสัตบุรษุ การเสวนากับผูรูผูทรงคุณ 
 ๓.๒ สัทธัมมัสสวนะ การฟงสัทธรรม การเอาใจใสศึกษาเรียนรู การแสวงหาความรู

ความจริงท่ีถูกตอง 
 ๓.๓ โยนโิสมนสิการ การทําในใจโดยแยบคาย การคิดหาเหตุผลโดยถูกวิธี 
 ๓.๔ ธัมมานุธัมมปฏิบัติ การปฏิบัติตามธรรมสมควรแกธรรม การปฏิบัติธรรมใหถูกตอง

ตามหลัก คือใหสอดคลองพอดีตามขอบเขตความหมายและวัตถุประสงคที่สัมพันธกับธรรมขออ่ืน ๆ การ
นําสิ่งท่ีไดเลาเรียนและตรติรองเห็นแลวไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลักตามความมุงหมายของสิ่งนั้น ๆ 

๔. จักร ๔ คือ หลักธรรมที่นําชีวิตไปสูความเจริญรุงเรือง หลักธรรมที่นําองคกรไปสู
ความสาํเร็จบรรลุตามจุดมุงหมาย๒๖ ไดแก 

 ๔.๑. ปฏิรูปเทสวาส การอยูในสถานที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
 ๔.๒. สัปปุริสูปสสยะ การคบหาสมาคมกับคนดี 
 ๔.๓. อัตตสัมมาปณธิิ การตั้งตนไวชอบ การตั้งจิตมุงหมาย การนําตนและองคกรไปถูกทาง 
 ๔.๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเปนผูกระทําความดีไวกอนแลว การมีพื้นเพดี การไดสราง

คุณความดีเตรียมพรอมไวแตตน โดยปริยายในระดับองคกร หมายถึง การมีการวางแผนไวดี มีนโยบายที่
ดี เปนตน 

๕. พละ ๕ คือ หลักธรรมที่สรางใหสังคม ชุมชนมีความเขมแข็งจนถึงระดับรากหญา มี
ท้ังหมด ๕ ประการ๒๗ ประกอบไปดวย 

 ๕.๑ ศรัทธา หลักความเชื่อ ความเชื่อมั่นที่จะสามารถพัฒนากาวหนา หรือเชื่อวา
จะตองประสบผลสําเรจ็อยางแนนอน 

 ๕.๒ ศีล หลักความเปนปกติ หรือความเปนธรรมชาติที่เปนระเบียบของสังคมชุมชนที่
เมื่อปฏิบัติแลวยอมจะสามารถทําใหสังคมสงบรมเย็น หนักแนนได 

 ๕.๓ วิรยิะ หลักความม่ัน หรือเพียรพยายาม มุงมั่นที่จะทาํงานใหสาํเร็จตามความประสงค 
 ๕.๔ สมาธิ หลักธรรมขอน้ีเปนการรวบรวม พิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ จนทําให

ตกตะกอนและนํามาใชงานไดอยางเต็มที่ 
 ๕.๕ ปญญา เปนการสรางพลังอยางหนึ่ง เมื่อใครมีสติปญญามากกวายอมมีอํานาจใน

สังคมชุมชน โดยเฉพาะผูนํา (Power of knowledge) 
หลักธรรมพัฒนาสังคม หรือชวยสงเคราะหคนในชุมชน องคกร ประเทศชาติ หากไมมีการ

เก้ือกูลแกกันและกันประเทศชาติยอมวุนวายไมมีที่สิ้นสุด เพราะคนมีความลําบากในการแสวงหา
ปจจัยพ้ืนฐานของชีวิต ประกอบไปดวย 

                                                                                                                          
๒๕

 เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖๒. 
๒๖

 อางแลว, พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๓๕ – ๑๓๖. 
๒๗

 พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๐), หนา ๑๒๔. 



๒๒ 
 

 

๑. สังคหวัตถุ ๔ คือ หลักแหงการสงเคราะหเก้ือกูลกันในสังคมชุมชน ที่มีคนตางระดับกัน
ไมวาจะเปนดานฐานะ ความเปนอยู รูปแบบการดําเนินชีวิต ในสังคมหนึ่งยอมจะตองมีความบกพรอง
และมีสวนเกินทางดานทรัพยสินและเครื่องดําเนินชีวิตอยูไมมากก็นอย๒๘  ดังน้ี 

 ๑.๑ ทาน การแบงปน ธรรมะขอนี้เปนพื้นฐานของมนุษยที่จะมีการเอื้ออาทรตอกัน คือการ
หยิบย่ืนใหแกกันและกัน ซึ่งการหยิบย่ืนใหกันและกันนั้นอยูที่ใจที่จะเสียสละออกไปมากกวาการถูกบังคับ
ดวยระบอบทางการเมือง ดังนั้น จะเห็นวาความละเอียดออนในเรื่องนี้มีความแตกตางกันอยางชัดเจน คือ 

  ๑.๑.๑ ระบอบธรรมาธิปไตย มองทานหรือการใหแบงปนเปนเรื่องปจเจกชนที่
มองดูที่ใจหรือการเอ้ืออาทรตอกันเปนหลัก 

  ๑.๑.๒ ระบอบประชาธิปไตย มองทานที่การเฉลี่ยผลประโยชนทางดานภาษีที่
เก็บไดในแตละป 

  ๑.๑.๓ ระบอบสังคมนิยม มองทานที่การบังคับใชทางกฎหมาย หรือการยึดจาก
ปจเจกชนมาเปนของรฐัหรือสวนรวม เปนตน 

 ๑.๒ ปยวาจา การพูดดวยคาํอันเปนที่รัก ธรรมะขอนี้มุงไปที่การสื่อสารกันในระดับตาง ๆ 
เพื่อมีความเขาใจรวมกันเปนหน่ึงเดียว เพราะการอยูรวมกันในสังคมหากไมมีปยวาจาที่มีองคประกอบ
เหลานี้ คือ ไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ ตอกัน สังคมนั้นก็จะมีความ
หวาดระแวงตอกัน เปนตน 

 ๑.๓. อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปนประโยชน ธรรมะขอนี้มุงไปที่การดํารงตนใหมี
ประโยชนตอผูอ่ืนหรือสังคม 

 ๑.๔ สมานัตตตา การทําตนใหเปนคนเสมอตนเสมอปลาย ธรรมะขอนี้มุงไปที่การ
ประพฤติตนเองที่วางตัวตนใหเสมอตนเสมอปลาย หรอืการเปนผูประสานงานที่ดีตอสังคมชุมชนองคกรที่
ตัวเองสังกัดอยู ไมเปนคนยุยงทําใหคนในสังคมแตกแยกกัน 

๒. ราชสังคหวัตถุ ๔ คอื หลักธรรมมุงถึงผูบริหารบานเมืองเม่ือไดอํานาจมาแลวตองบริหาร
จัดการใหดี ไมอยากเปนเพราะอยากไดตําแหนง แตอยากเปนเพราะตองการทํางาน โดยทํางานเพื่อ
องคกรนั้น ๆ และที่สําคัญตองมีการบํารุงขวัญกําลังใจลูกนองหรอืผูอยูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

 ๒.๑ สัสสเมธะ รูจักบํารุงธัญญาหาร ธรรมะขอนี้มุงไปที่การใหตนทุนสําหรับการทํามา
อาชีพของราษฎร ในอินเดียโบราณมีอาชีพหลักคือการเกษตรแบบพอมีพอกิน ผูนําจึงตองมีการแจกจาย
ตนทุนสําหรับเลี้ยงชีวิตของผูใตปกครอง 

 ๒.๒ ปุริสเมธะ รูจักบํารุงขาราชการบริพาร ธรรมะขอนี้มุงไปที่การบํารุงขวัญและ
กําลังใจขาราชบริวารที่รับใชเปนแขนเปนขาให ดังนี้ผูบริหารจําเปนจะตองมีการเพิ่มเงินเดือน มีการให
รางวัล มีโบนัสประจําป ใหกับผูใตบังคบับัญชาตามสมควรแกฐานะ สถานที่และเวลาโอกาส เปนตน 

 ๒.๓ สัมมาปาสะ รูจักสงเสริมวิชาชีพ ธรรมะขอนี้มุงไปที่การสงเสริมราษฎรใหมีอาชีพ
เสริม หรือมีความหลากหลาย โดยผูนําไดไปดู ไดไปศึกษาในหลายพื้นที่และมองเห็นโอกาสความกาวหนา

                                           
๒๘

 อง.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 



๒๓ 
 

 

ของวิชาชีพนั้น จึงไดนํามาสงเสริม เชน ทฤษฎีใหม หรือการเปนอยูอยางพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โครงการศูนยสงเสริมศิลปาชีพบางไทรของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เปนตน 

 ๒.๔ วาชไปยะ รูจักชี้แจงแนะนํา ธรรมะขอน้ีมุงไปท่ีการสื่อสารแบบสองทางท่ีชาวบาน
ธรรมดาก็สามารถเขาพบปะพูดคุยและสามารถแกปญหาใหกับชาวบานไดดวย นอกจากนั้นยังรูจัก
ปลอบโยนเมื่อผูอยูใตปกครองประสบกับปญหาเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ ได 

หลักธรรมท่ีใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีความมั่นคงเจริญกาวหนา โดยเฉพาะอยางย่ิง
เนนความผูกพันระหวางคนกับคนไดเปนอยางดีจนสามารถกอใหเกิดความสามัคคีข้ึนในหมูคณะอีกดวย 

๑. ฆราวาสธรรม ๔ ธรรมขอนี้เพื่อใหคนในองคกรไดมีความสบายใจท่ีมีความจริงใจตอกัน 
มีความอดทน มีการขมจิตขมใจและการเสียสละใหปนสิ่งของแกกันและกัน 

 ๑.๑ สัจจะ    ความจริงใจตอกัน 
 ๑.๒ ทมะ     ความขมใจ 
 ๑.๓ ขันติ     ความอดทน 
 ๑.๔ จาคะ    การเสียสละ 
๒. ทิศ ๖ ธรรมขอนี้ไดสอนใหคนไดระลึกถึงกันวาแตละคนไดมีสถานภาพ หรือหนาที่

อะไรบาง เพราะคน ๆ หนึ่งยอมมีสถานภาพหลายอยางแตตองรูจักบทบาทหนาที่ของตัวเองใหดี เชน 
นาย ก เปนครูอยูในสถาบันการศกึษาแหงหนึ่ง ก็ตองมีความสัมพันธกับคนอื่น ๆ อีก เชน นาย ก มีพอมี
แม มีครูอาจารย มีบุตรภรรยา มีมิตรสหาย มีลูกนอง และนับถือศาสนา เปนตน ซึ่งแตละสถานภาพยอม
มีเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน๒๙  

 ๒.๑ ปุรัตถิมทิส ทศิเบ้ืองหนา  คือ มารดาบิดา 
 ๒.๒  ทักขิณทิส ทิศเบ้ืองขวา  คือ ครูอาจารย 
 ๒.๓ ปจฉิมทิส ทิศเบ้ืองหลัง  คอื บุตรภรรยา 
 ๒.๔ อุตตรทิส ทิศเบ้ืองซาย  คือ มิตรสหาย 
 ๒.๕ เหฏฐิมทิส ทิศเบ้ืองต่ํา   คือ บาวคนรับใช 
 ๒.๖ อุปริมทิส ทิศเบื้องบน   คอื สมณชีพราหมณ 
๓. หลักอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมขอนี้เนนความสามัคคี หากทําไดอยางจริงจังยอมทําให

องคกรนั้น ๆ เขมแข็ง มั่นคงและเจริญกาวหนา ไมมีปญหาทางการบริหารจัดการใด ๆ
๓๐

 คือ 
 ๓.๑ หมั่นประชุมกันเน่ืองนิตย 
 ๓.๒ เมื่อประชุมก็พรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมพรอมกัน พรอมเพียงในการชวย

กิจการงานที่เกิดข้ึน 
 ๓.๓ ไมถืออําเภอใจบัญญัติในสิ่งท่ีไมสังคมไมไดบัญญัติไว ไมถอนสิ่งท่ีตกลงรวมกัน

บัญญัติไวแลว 

                                           
๒๙

 ท.ีปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖/๒๑๒. 
๓๐

 องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘. 



๒๔ 
 

 

 ๓.๔ เคารพผูเปนใหญท่ีเปนประธานที่เปนใหญ มีประสบการณมามาก และเคารพเชื่อ
ฟงแลวถือปฏิบัติ 

 ๓.๕ ใหเกียรติและคุมครองสตร ีไมขมแหงรงัแก ไมลุอํานาจแกความอยากที่เกิดขึ้น 
 ๓.๖ เคารพบูชาสักการะปูชนียสถาน อนุสรณสถาน อันเปนศูนยรวมใจของประชาชน

และทําการบูชาตามประเพณี 
 ๓.๗ จัดการใหความอารักขา บํารุง คุมครองแกบรรพชิตผูทรงศีล 
 

๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีในหัวขอที่ผานมา ไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวน 

การการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อความมั่นคงของชุมชน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังน้ัน ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อความมั่นคงของชุมชน เพื่อสนับสนุนแนวคิดในการศึกษาตอไป 

สถาบันการพัฒนาองคกรชุมชน๓๑ ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการโดยใช
กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนศูนยกลาง” ผลการศึกษาพบวา กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนองคกรระดับ
ตําบล โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันภายใตอุดมการณการเปนท้ัง
ผูรับและผูใหอยางมีคุณคาและรับอยางมีศักดิ์ศรี สมาชิกมีการออมเงินเขากองทุนเปนประจํา 
คณะกรรมการทําหนาที่บริหารกองทุน ตามระเบียบ กติกา โดยเชิญผูมีความรูมาเปนที่ปรึกษา การ
ประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการสนับสนุน ท้ัง
ความรู งบประมาณ อาคารสถานที่ และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสามารถจัดสวัสดิการตาม
สภาพปญหาและความตองการของสมาชิก การทํางานของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีการเชื่อมโยงการจัด
สวัสดิการสูการพัฒนาชุมชนดานอ่ืน ๆ โดยมีการประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานกลไกการขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ใหความสําคัญของการมีสวนรวมของสมาชิกและการประสานเชื่อมโยงกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจ เอกชนและภาครัฐ ตามบทบาท ภารกิจของแตละหนวยงาน สวัสดิการ
แบบบูรณาการ คือ การจัดสวัสดิการที่เขาถึงปญหา ความตองการ และครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ความเดือดรอน มีความหลากหลายที่เกิดจากการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน จากขอคนพบ
ดังกลาว ในการดาํเนินงานของกองทุนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทําใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางบูรณาการ 
ยังมีสิ่งที่ควรพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาสมาชิกองทุนใหมี
ความรูความเขาใจ เก่ียวกับหลักอุดมการณของกองทุนสวัสดิการชุมชน การพัฒนาแกนนําในดานการ
บริหารจัดการกองทุน ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได มีการจัดทําฐานขอมูล การปรับรูปแบบจํานวน

                                           
๓๑

 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, “การพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการโดยใชกองทุนสวัสดิการชุมชนเปน

ศูนยกลาง”, รายงานวิจัย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, (กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ), ๒๕๕๖, หนา ๑๑๐ – ๑๑๑. 



๒๕ 
 

 

เงินในการจัดสวัสดิการใหเหมาะสม การสรางความรวมมือกับหนวยงานภาคพัฒนาทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อใหเกิดความรวมมือทางดานการปฏิบัติและในระดับนโยบาย 

ชัยพร  พิบูลศิริ๓๒ ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคกรชุมชน” ผลการศึกษาพบวา ปจจัยความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน 
ประกอบดวย (๑) จุดเริ่มตนและความเปนมาในการจัดตั้งองคกร ตองเริ่มมาจากคนในชุมชน ดวยความ
เชื่อ ความศรัทธา ความเสียสละ จิตวิญญาณสาธารณะมุงมั่นเพื่อแกปญหาความทุกขยากของชุมชน  
(๒) เปาหมายการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน มุงเนนการดับทุกข การสรางสังคมใหเกิดความ
สันติสุข มีความเขมแข็ง และยั่งยืน (๓) ฐานคิดการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน เนนการสราง
จิตสํานึกรวมภายใตแนวคิด “จะใหอะไรกับชุมชน” ไมใช “จะไดอะไรจากชุมชน” และ “การใหอยางมี
คุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี” ควบคูกับการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเอง การจัดสวัสดิการตามหลัก
ของศาสนา ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน การใชคุณธรรมนํากฎหมาย สวัสดิการสังคมตั้งอยูบนฐาน
ของการเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน (๔) ปจจัยภายในท่ีมีผลตอการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน 
ไดแก ปจจัยองคกรและการบริหารจัดการ องคกรมีวิสัยทัศนเชิงบวกในการจัดสวัสดิการสังคม มีการ
วิเคราะหปญหาและจัดลําดับความสําคัญของปญหา การบริหารและจัดองคกรโดยแบงบทบาทหนาที่
ของคนในองคกรอยางชัดเจน ใชทรัพยากรและทุนในชุมชนที่มีความหลากหลายในการจัดสวัสดิการ
สังคม ปจจัยภาวการณนําสรางจิตสํานึกในลักษณะของการประสานงานประสานใจ ใหทุกคนมีสวนรวม
ในทุกระบวนการ สรางศรัทธาในตัวผูนํา สรางผูนําใหม ๆ ในกลุมตาง ๆ สรางกระวนการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยการรวมกลุมของสมาชิก รวมกลุมดวยผลประโยชนตอบแทน ดวยความรูสึกเปน
เจาขององคกร ดวยจิตสํานึกรวมกันมีจิตสาธารณะเพื่อชุมชนและสังคม ปจจัยกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและการปรับตัว การเรียนรูรวมกันและการสรุปบทเรียนเปนประจําของสมาชิกในองคกร นํา
ประสบการณมาเปนบทเรียนในการแกไขปญหารวมกัน การปรับตัวของคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาอื่น ๆ การควบคุม ตรวจสอบดูแล การบริหารจัดการโดยชุมชน ปจจัยการขยาย
ผลและขับเคลื่อนสูเปาหมาย การสรางกิจกรรมที่มาจากการเชื่อมกายเช่ือใจของผูคนที่หลากหลายตาง
พื้นท่ี ศาสนา วัฒนธรรม การสรางกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางเครือขายใน
แนวราบ แนวดิ่ง ขามเขต ขามพื้นที่ ขามวัฒนธรรม และขามศาสนา การทํางานแบบบูรณาการความกิจ 
กิจกรรม และการปฏิบัติ (๕) ปจจัยภายนอกที่มีผลตอการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน ไดแก การ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอกองคกร ความสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล การไดรับการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ เชน องคกรภาคธุรกิจ 
องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน และองคกรภาครัฐอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ การ
ประสานการจัดสวัสดิการขององคกรชุมชนระหวางพัฒนาสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ใชวิทยุชุมชนเปนเครื่องมือเผยแพรขาวสารแลกเปลี่ยนขอมูล 

 

                                           
๓๒

 ชัยพร พิบูลศิร,ิ “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน”, รายงาน

วิจัย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๑, หนา ๕๗ – ๔๘. 



๒๖ 
 

 

ผลการศึกษาดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ของกลุม/องคการดานสวัสดิการชุมชน มีหลายปจจัยประกอบกัน ซึ่งอาจสรุปไดวามีทั้งปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยผูนํา เชน ความศรัทธาเชื่อมั่นในผูนํา ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ความเสียสละ ภาวการณนํา ปจจัยการบริหารจัดการกลุม/องคกร เชน มีระบบบัญชีและการ
รายงานผลที่เปนปจจุบัน การจัดสรรผลประโยชนและสวัสดิการเปนท่ีนาพอใจของสมาชิก มีการสรางกฎ
และกติการวมกัน มีการติดตามตรวจสอบการทํางาน การประชาสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การปรับตัว ปจจัยสมาชิก เชน การมีสวนรวมของสมาชิก การควบคุมกันเองของสมาชิก ทุนที่มีอยูใน
ชุมชน โดยเฉพาะทุนทางธรรมชาติ ทุนทางมนุษย และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยภายนอก 
ไดแก การไดรับการยอมรับจากบุคคลภายนอกองคกร ความสอดคลองกับนโยบายและกฎหมาย การ
ไดรบัการสนับสนุนจากภาคสวนตาง ๆ 

กนกรัตน  กิตติวัฒน๓๓ ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง ศึกษากรณี: 
เครือขายกลุมออมทรัพยบางซื่อพัฒนา” ผลการศึกษาพบวา การมีเครือขายความสัมพันธทางสังคมที่
สมาชิกมีความสัมพันธเชิงซอนตอกันนั้น นับเปนตนทุนทางสังคมที่สําคัญของชาวชุมชนเมือง โดยผาน
การตอบแทนและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ตลอดทั้งกระบวนการเก้ือกูลกันและกันดวยความสัมพันธ
เชนนี้ ทําใหพวกเขามีชีวิตอยูรอดไดในสภาวะฝดเคือง นอกจากนี้ คานิยมรวมกันเรื่องการมีเครดิตที่ดี
หรือการเปนผูนาเชื่อถือนั้นมีสวนสําคัญในการเกื้อหนุนกองทุนสวัสดิการในชุมชน สําหรับการศึกษา
กระบวนการทํางานระดับองคกรเครือขาย พบวา วิธีการดังกลาวไมไดทําใหเกิดเฉพาะผลดานบวกใน
ความหมายของการเพิ่มทุนทางสังคม หรือทําใหชาวบานมีความสัมพันธที่แนบแนนขึ้นเทาน้ัน หากแต
เกิดกระบวนการเรียนรูจากการทํางานรวมกันอาจเกิดผลดานลบตอองคกรหรือตอความสัมพันธของ
สมาชิกไดเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนการแบงกลุมพวกพองหรือความหวาดระแวงระหวางสมาชิก ซึ่ง
ลักษณะดังกลาวถือเปนขอจํากัดในการพัฒนากลุมที่จะตองใหความสําคัญอยางมาก เน่ืองจากมีผลสําคญั
ในการพัฒนาองคกรชาวบานใหเติบโตและเขมแข็งตอไป 

มนัสวัลย  พัฒนวิบูลย
๓๔

 ไดศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการชุมชนและปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในสวัสดิการของสมาชิก ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมธุรกิจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล” ผลการศึกษาพบวา การจัดสวัสดิการของกลุมธุรกิจชุมชน มี ๒ ลักษณะ คือ การจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก และการจัดสวัสดิการใหแกชุมชน โดยสมาชิกมีความพึงพอใจมากในสวัสดิการที่
ไดรบัและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ คือ การตอบสนองความตองการของสมาชิก ความเสมอภาคใน
การไดรับสวัสดิการความกาวหนาในการจัดสวัสดิการ การมีสวนรวมของสมาชิก และการบริหารงานที่
โปรงใส สําหรับสวัสดิการที่ไดรับมากที่สุด คือ เงินกูประกอบอาชีพ 

                                           
๓๓

 กนกรตัน กิตติวัฒน, “การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง ศกึษากรณี: เครือขายกลุมออมทรัพย 

บางซ่ือพัฒนา”, รายงานวิจัย คณะรัฐศาสตร (สังคมวิทยา), (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หนา บทคัดยอ. 
๓๔

 มนัสวัลย  พัฒนวิบูลย, “การจัดสวัสดิการชุมชนและปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในสวัสดิการ

ของสมาชิก ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมธุรกิจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล”, วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๙๑ – ๑๐๐.  



๒๗ 
 

 

ปญญา  เลิศไกร
๓๕

 ไดศึกษาเรื่อง “แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จ” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อายุ ๔๐-๔๑ ป เปนสมาชิกองคกรชุมชน
แบบเปนสมาชิกกลุม ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนทั้ง ๖ ดาน 
คือ การมีสวนรวม ผลประโยชนตอบแทน การเรียนรูและการทํากิจกรรม การใหการยอมรับ และการ
ประสานงาน อยูในระดับปานกลาง แสดงวา องคกรชุมชนมีความพรอมในการจัดสวัสดิการชุมชนใน
ระดับหนึ่ง และกลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะวาองคกรชุมชนควรเพิ่มบริการและกิจกรรมการจัดสวัสดิการ
สังคมแกสมาชิก รวมทั้งผูที่ไมไดเปนสมาชิกและคณะกรรมการดวย และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การจัดสวัสดิการชุมชนอยางยั่งยืน คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง โดยจะตองให
เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีการกระจายตัวครบทุกกลุมเปาหมาย เชน กลุมเด็กและ
เยาวชน กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ 

จิตสุภา จําปา๓๖ ไดศึกษาเร่ือง “กระบวนการการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช” ผลการศกึษาพบวา กระบวนการจัด
สวัสดิการชุมชนคีรีวง มีหัวใจในการบริหารจัดการอยู ๓ สวน คือ คน งาน และเงิน การบริหารจัดการคน 
คือ การเสริมสรางกระตุนใหคนทํางานและรวมมือ รวมใจทํางาน การบริหารงาน คือ การออกแบบงาน
ใหมีกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมถึงระบบการวางแผน การติดตอสื่อสาร 
การจัดองคกรและกฎระเบียบที่ครอบคลุมเรื่องงาน และมีการบริหารจัดการเงินอยางชัดเจน ซึ่งสะทอน
มิติความสัมพันธเชิงโครงสราง และความสัมพันธเชิงสังคมอยางเปนพลวัต โดยมีขอกําหนดเก่ียวกับ
โครงสรางหนาท่ี และบทบาทอยางชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม นอกจากนี้ชุมชนคีรีวงยังมีความพิเศษ
ในสวนที่เปนปจจัยภายใน ซึ่งเปนตนทุนที่ดีอันไดแก ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางกายภาพ ทุนทางมนุษย 
ทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม และทุนทางการเงิน สวนปจจัยภายนอก คือ ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ มีสวนสนับสนุนและเสริมสรางความพออยู พอกิน พอออมใหชาวคีรี
วงได องคประกอบตาง ๆ เหลานี้ทําใหกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานคีรีวง สามารถดําเนินการได
มากกวา ๒๕ ป และสามารถจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสรางความมั่นคงทางสังคมใหกับคนในชุมชนได
อยางตอเนื่อง 

                                           
๓๕

 ปญญา  เลิศไกร, “แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ”, ภาคนิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑติ คณะรัฐศาสตร สาขาการบริหารจัดการสาธารณะสําหรับนักบริหาร, (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), 
๒๕๕๐, หนา บทคัดยอ. 

๓๖
 จิตสุภา จําปา, “กระบวนการการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

บานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๘, หนา ๕๕ – ๕๖. 



๑๕ 
 

 

บทที่  ๓ 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือความมั่นคงของ
ชุมชน” มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ๓) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร การวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
๓.๖ การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน” 

เปนการศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในภาคสนามและการรวบรวม
เอกสาร โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

๓.๑.๑  การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
คณะผูวิจัยทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและสภาพ

ท่ัวไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารแสดงความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิดในการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
และอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ดังน้ี 

 ๓.๑.๑.๑ ศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ
ท้ังหนังสือ บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ โดยอาศัยแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อใหเกิดความมั่นคงตอชุมชนและ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนกรอบในการศึกษา 

 ๓.๑.๑.๒ ศึกษาสภาพทั่วไปของกองทุนสวัสดิการชุมชน และแนวคิดการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

 



๒๙ 

 

 ๓.๑.๑.๓ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ และอุปสรรคของการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

 ๓.๑.๑.๔ สรุปผลการศกึษาที่แสดงใหเห็นกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชน สภาพทั่วไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ
อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 ๓.๑.๒  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ในภาคสนาม (Field Study) ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ คณะกรรมการกองทุน

สวัสดิการชุมชน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน การเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) เพื่อทราบ
ถึงสภาพทั่วไป แนวคิด การจัดการ และกระบวนการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสาํเร็จ อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร โดย
มีขั้นตอนการศึกษาคนควา ดังนี้ 

 ๓.๑.๒.๑ ทําการศึกษาและคัดเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร โดยผูวิจัยไดเลือกศึกษาดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
หลักการที่สําคัญในการเลือกพื้นท่ี คือ (๑) เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดใน
จังหวัดสุรินทร เปนกองทุน (๒) เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการขยายตัวมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร 
(๓) เปนกองทนุสวัสดิการชุมชนท่ีมีฐานขอมูลสมาชิกออนไลน โดยการสรางโปรแกรมสําเร็จรูปการจาย
เบี้ยสวัสดิการกองทุนเปนของตัวเองและอนุญาตใหกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืน ๆ ไดนําไปทดลองใช 
(๔) เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ใชสื่อออนไลนนําเสนอผลงานและประกาศขาวใหสมาชิกไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยูตลอด (๕) เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนตัวอยางประจําจังหวัดสุรินทรท่ีมีการทํางาน
รวมกัน ๓ ขา ไดแก องคการบริหารสวนตําบล ผูปกครองทองถ่ิน และภาคประชาชน 

 ๓.๑.๒.๒ ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ การประชุมกลุมยอยรวมกับ
คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร จํานวน
ท้ังหมด ๒๐ คน แบงออกเปน คณะกรรมการกองทุนฯ ๘ คน และสมาชิกกองทุนฯ ๑๒ คน  

 ๓.๑.๒.๓ ดําเนินการศกึษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาพ
ท่ัวไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเนนกระบวนการการมสีวนรวมของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 ๓.๑.๒.๔ สรุปและนําเสนอผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาเชิงเอกสารและ
การศึกษาภาคสนาม โดยนํามาวิเคราะหตามประเด็นท่ีสําคัญ คือ กระบวนการการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน สภาพท่ัวไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
และอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ผลกระทบที่เกิดข้ึน การเปรียบเทียบระเบียบเดิม
และระเบียบใหมของกองทุน ทั้งน้ี เนนการนําผลงานการศกึษาวิจัยมาเผยแพรใหกองทุนสวัสดิการชุมชน 
และกองทุนสะสมทรัพยท่ัวประเทศไดรบัทราบ 

 ๓.๑.๒.๕ สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 



๓๐ 

 

๓.๒  พื้นท่ีการวิจัย ประชากร และกลุมตัวอยาง 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดทําการศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร ซึ่งเปนกองทุนที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา ๑๐ 
ปที่ผานมา และมีจํานวนสมาชิกกองทุนฯ มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร 

สําหรับผูใหขอมูลสําคัญ มุงเนนการสัมภาษณและประชุมกลุมยอย (Focus Group) 
รวมกับคณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
เพื่อใหเห็นกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการประชุมกลุม
ยอย จํานวน ๘ คน สัมภาษณรายบุคคล ๑๒ คน ดังนี้ 

๑.  นายประหยัด พุดจีบ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
๒.  นางวิรัตน กนกแกว  เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
๓.  นายสุบิน เกษฎา  กรรมการศนูยฯ หมูที่ ๑ 
๔.  นางสิงหา แกนจักร  กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๓ 
๕.  นางละออง สุริอาจ  กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๖ 
๖.  น.ส.สมพร กานทอง กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๘ 
๗.  นางทองดาว บุญลบั กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๙ 
๘.  นางสมทรัพย สลับศรี กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๑๓ 
๙.  นางสมบัติ ชูเลิศ  สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๒ 
๑๐.  น.ส.อมรรตัน เพ็งวัฒนะ สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๒ 
๑๑.  นายประพันธ อุไรล้ํา สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๓ 
๑๒.  นางสําเนียง นรโคตร สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๓ 
๑๓.  นายเกรียงศกัดิ์ ยงย่ิงสุข สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๔ 
๑๔.  นายประเสริฐ ทาจันทร สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๕ 
๑๕.  นางคาํกอง เชิดชาย สมาชิกศนูยฯ หมูที่ ๖ 
๑๖.  นางสมพร พวงมี  สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๘ 
๑๗.  นางทองพูน ไชยพร สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๘ 
๑๘.  นายพรชัย บุญลับ สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๙ 
๑๙.  นายอัครินทร ภูมิมณี สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๑๓ 
๒๐.  นายมาโนช สีทา  สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๑๔ 
 

 
 
 
 
 



๓๑ 

 

๓.๓  เคร่ืองมอืการวิจัย 
การดําเนินการตามโครงการวิจัยดังกลาว เนนการศึกษากระบวนการการจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชน จากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และสัมภาษณ
รายบุคคล โดยดําเนินการและใชเครื่องมือที่สําคญั ไดแก 

๓.๓.๑  แบบสัมภาษณ (Inter View) โดยคณะผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) สําหรับคณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร โดย
พัฒนาเปนแบบสัมภาษณท่ีพัฒนาจากเอกสาร รายงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีเนื้อหาที่สําคญั เชน กระบวนการ 
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัยที่สงผลตอ
ความสาํเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓.๓.๒ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยดําเนินการรวมกับคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร มีประเด็นที่สนทนา คือ รูปแบบการบริหารงานและการจัดการ 
การประชาสัมพันธ การจัดการการจายสวัสดิการแกสมาชิก จุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรคของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร และการนําเสนอแนวทางในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ในอนาคต 

๓.๓.๓ การสังเกต (Observation) เปนการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกที่คณะ 
ผูวิจัยทําควบคูกับการสัมภาษณสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน และการเขารวมกิจกรรมกับชุมชน 
เพื่อใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ดังนั้น จึงมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
๑. แบบสัมภาษณและการสนทนากลุมยอยสําหรับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

และแบบสัมภาษณการสนทนารายบุคคลสําหรบัสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๒. แบบสังเกต เพื่อการศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
๓.๔.๑ ลงพื้นท่ีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เพื่อศึกษา

ขอมูลและบริบทข้ันพ้ืนฐาน ทําหนังสือบันทึกขอความถึงประธานกองทุนฯ เพื่อขอสัมภาษณคณะ 
กรรมการและสมาชิกกองทุนฯ ขออนุญาตใชพื้นที่ขอจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยคณะ 
ผูวิจัยไดลงพื้นที่ดวยตนเอง 

๓.๔.๒ การสังเกตแบบมีสวนรวม (Observations Participant) เปนการสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกที่คณะผูวิจัยทําควบคูกับการสัมภาษณสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน และการ
เขารวมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อใหสามารถมองเห็นถึงกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓.๔.๓ การสัมภาษณ คณะผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) สําหรับ



๓๒ 

 

คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อศกึษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๓.๔.๔ การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ บทความ 

วารสาร สื่อสิ่งพิมพ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเห็น
กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓.๔.๕ การประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ เพื่อศึกษากระบวน 
การการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาพทั่วไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปจจัย
ท่ีสงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

๓.๕  การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
จากการศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) และขอมูลเชิงประจักษ จาก

การสัมภาษณ การประชุมกลุมยอย และการสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมของคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ  จังหวัดสุรินทร  เปนกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยคณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยมุงเนนการวิเคราะหโดยการสรุป
ตามสาระสําคัญดานเนื้อหาท่ีกําหนดไว โดยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็น
หัวขอ ดังนี ้

๓.๕.๑ นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การสัมภาษณรายบุคคลมา
รวบรวมและถอดเทป โดยการนําคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) มาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางของแตละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญคุณลักษณะของขอมูล 

๓.๕.๒ นําขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการสัมภาษณรายบุคคลที่
จัดลําดับความสําคัญแลว นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนแนวคิด
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อทราบถึงกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีคลายคลึงกัน
และแตกตางกันของขอมูล 

๓.๕.๓ นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การสัมภาษณรายบุคคล 
และการศึกษาตาง ๆ มาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบและนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขา
ดวยกัน แสดงความสําคัญของขอมูลไดชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือสะดวกในการวิเคราะหและเขียนรายงานขอมูล
ท่ีไดจากการศึกษาท่ีไมใชขอมูลเชิงตัวเลข แตเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่มีรายละเอียดและความลึกของ
ขอมูล มีการอางถึงโดยตรงเก่ียวกับที่มาของขอมูลไมวาจะเปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหรือขอมูลทาง
เอกสาร 

ดังนั้น ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการตอบประเด็นสัมภาษณ (Interview Research) และ
ขอมูลจากเอกสารตาง ๆ (Document Research) จะถูกนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยเชื่อมโยง
ความสมัพันธในแงตาง ๆ ตามขอเท็จจริง ท้ังในเชิงเหตุและผล ซึ่งการวิเคราะหจะออกมาในลักษณะของ
การพรรณนานําไปสูคําตอบในการศึกษาและสรุปใหเห็นถึงกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดมากย่ิงข้ึน 

 

 



๓๓ 

 

๓.๖  การนําเสนอผลการศึกษาวิจัย 
การนําเสนอขอมูลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คณะผูวิจัยไดนําเสนอเปนลักษณะการพรรณนา

ความ (Descriptive Presentation) ประกอบภาพถายและการพรรณนาความประกอบการบรรยาย
กิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาพท่ัวไป แนวคิด 
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
เพื่อนําไปเปนตนแบบการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เริ่มกอตั้งใหมและกําลังพัฒนา โดยการ
จัดพิมพเปนรูปเลม เผยแพรผลการศกึษาที่ไดจากการวิจัยตอกองทุนสวัสดิการชุมชมอื่น ๆ ตอไป 



๒๙ 

 

บทที่  ๔  
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน” 
เปนการนาํขอมูลที่ปรากฏในสวนตาง ๆ ที่ไดเรียบเรียงไวแลว ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของนํามาวิเคราะหเก่ียวกับสภาพท่ัวไป แนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคใน
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งผลที่ไดมาจากระเบียบ
ขอบังคบักองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเปนแนวทางในการปฏิบัติและขอตกลง
รวมกัน และมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพ่ือปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับ
เก่ียวกับสวัสดิการของสมาชิกซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของกองทุน เนื่องจากหากยังใชระเบียบขอบังคับฯ 
เดิม กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร จะตองปดตวัลงภายในระยะเวลา ๕ 
ป ขางหนาจากเงินกองทุนฯ ที่หมดไป ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สรุปได ดังนี้ 

๔.๑ สภาพทั่วไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 ๔.๑.๒ ประวัติความเปนมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 ๔.๑.๓ แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๔.๒ กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 ๔.๒.๑ การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการวางแผน 
 ๔.๒.๒ การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการจัดการองคการ 
 ๔.๒.๓ การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการสั่งการ 
 ๔.๒.๔ การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการควบคุม 
 ๔.๒.๕ การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการบริหารงานบุคคล 
๔.๓ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชนตําบล

ไผ จังหวัดสุรินทร 
 ๔.๓.๑ ปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
 ๔.๓.๒ อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
 ๔.๓.๓ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
 ๔.๓.๔ การเปรียบเทียบระเบียบเดิมและระเบียบใหม 

 

 



๓๕ 

 

๔.๑  สภาพทั่วไปและแนวคิดการจดัการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๔.๑.๑ สภาพทั่วไปของชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
ชุมชนตําบลไผ มีทั้งหมด ๑๔ หมูบานตามเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลไผ 

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ความเปนมาของบานไผไมมีการบันทึกไวชัดเจน แตเลาตอ ๆ กันมาวา 
ครั้งนั้น “หลวงปูแพง” ผูกอต้ังบานไผ ไดอพยพผูคนมาจากบานผักบุง (บานนอยสนาม) ทิศเหนืออําเภอ
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนที่ราบลุม จะเกิดอุทกภัยบอยครั้งในชวงฤดูฝน ทาน
ไดอพยพผูคนมาอยูในที่ราบน้ําทวมไมถึง นั่นก็คือท่ีบานไผในปจจุบัน ซึ่งเม่ือกอนจะมีสภาพเปนปาไผ
ท้ังหมด จึงไดเรียกวา “บานไผ”

๑
 

๑)  ขอมูลทั่วไป 
ท่ีตั้ง : ตําบลไผเปน ๑ ใน ๑๒ ตําบลในเขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ซึ่งตําบลไผอยูหาง

จากตัวอําเภอ ๑ กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยูติดกับทองถ่ินใกลเคียง ดังน้ี 
ทิศเหนือ ติดตอกับ เขตตําบลหนองบัวทอง และเขตตําบลทับใหญ อําเภอรัตนบุรี จังหวัด

สุรินทร 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตตําบลธาตุ  และเขตตําบลเบิด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลรัตนบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร 
ทิศใต  ติดตอกับ เขตตําบลระเวียง กิ่งอําเภอโนนนารายณ จังหวัดสุรินทร๒ 
เนื้อที่ : ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ ๒๒,๕๐๐ ไร 
ภูมิประเทศ : ภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบสูง ทางทิศใตลาดต่ําลงมาทางทิศเหนือ สภาพพื้นที่

ทางทิศใตเปนที่ดินลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น สวนทางทิศเหนือเปนที่ลุม และลูกคลื่นดินตื้นสลับเปน
บางสวน 

เขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบล มีจํานวน ๑๔ หมูบาน ดังนี้ 
 หมูที่ ๑  บานไผ หมูที่ ๒  บานไผ 
 หมูที่ ๓  บานชอง หมูที่ ๔  บานนาวอง 
 หมูที่ ๕  บานคอนสวรรค หมูที่ ๖  บานสี่เหลี่ยม 
 หมูที่ ๗  บานนาอุดม หมูที่ ๘  บานยางชุม 
 หมูที่ ๙  บานไผ หมูที่ ๑๐  บานคอนสวรรค 
 หมูที่ ๑๑  บานไผ หมูที่ ๑๒  บานชอง 
 หมูที่ ๑๓  บานไผ หมูที่ ๑๔  บานไผ 
ประชากรและครัวเรือน : ประชากรตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีประชากร

จํานวนทั้งสิ้น ๙,๕๐๒ คน แยกเปนเพศชาย จํานวน ๔,๗๔๓ คน และเพศหญิง จํานวน ๔,๗๕๙ คน มี

                                           
๑
 ประหยัด  พุดจีบ, “ประวัติหมูบาน,” <http://www.phai13.com/history>, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

๒ ไทยตําบลดอทคอม, “ขอมูลตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรนิทร,” <http://www.thaitambon.com/ 

tambon/320709>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 



๓๖ 
 

 

จํานวนครัวเรือน ๑,๕๘๓ หลังคาเรอืน (ขอมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙) ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่  ๔.๑ 
แสดงจํานวนประชากรและคัวเรือนของตําบลไผ อาํเภอรัตนบรีุ จังหวัดสุรินทร 
 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน 
ประชากร 

รวม จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ บานไผ ๑๗๘ ๑๙๖ ๓๗๑ ๖๐ 
๒ บานไผ ๒๔๗ ๒๖๕ ๕๑๒ ๑๐๐ 
๓ บานชอง ๔๖๓ ๔๙๒ ๙๕๕ ๑๕๗ 
๔ บานนาวอง ๕๐๒ ๔๘๘ ๙๙๐ ๑๖๐ 
๕ บานคอนสวรรค ๔๒๕ ๔๒๗ ๘๕๒ ๑๒๖ 
๖ บานสี่เหลี่ยม ๕๕๙ ๕๑๘ ๑,๐๗๗ ๑๖๗ 
๗ บานนาอุดม ๓๕๙ ๓๘๐ ๗๓๙ ๑๐๙ 
๘ บานยางชุม ๓๘๓ ๓๗๐ ๗๕๓ ๑๔๓ 
๙ บานไผ ๓๔๙ ๓๖๒ ๗๑๑ ๑๔๖ 

๑๐ บานคอนสวรรค ๓๘๙ ๔๒๙ ๘๑๘ ๑๐๖ 
๑๑ บานไผ ๑๘๑ ๑๗๘ ๓๕๙ ๖๗ 
๑๒ บานชอง ๒๓๕ ๒๑๗ ๔๕๒ ๗๘ 
๑๓ บานไผ ๓๗๕ ๓๔๑ ๗๑๖ ๑๒๖ 
๑๔ บานไผ ๙๘ ๙๖ ๑๙๔ ๓๘ 

รวม ๔,๗๔๓ ๔,๗๕๙ ๙,๕๐๒ ๑,๕๘๓ 
 

ท่ีมา: http://www.tambolphai.com/?pid=about ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
๒)  สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
อาชีพ : ประชากรในเขตตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ประกอบอาชีพคาขาย ทํานา 

ปลูกมันสําปะหลัง ยางพารา สวนพืชผัก และเลี้ยงสัตว  มีหนวยธุรกิจในเขตตําบล ดังนี้  
 ๑.  ปมน้ํามัน จํานวน ๒ แหง 
 ๒.  โรงสีขาว จํานวน ๒๙ แหง 
 ๓.  โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๒ แหง 
 ๔.  ฟารมเกษตร จํานวน ๒ แหง 
การศึกษา : ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีสถานการศึกษาสําหรับใหเด็ก ๆ 

ภายในตําบลไดศึกษาเลาเรียน มีดังตอไปนี้ 
 ๑.  ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน ๔ แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผ ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานชอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีลาวรรณ บานคอนสวรรค และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด



๓๗ 
 

 

บําเพ็ญธรรม บานนาอุดม 
 ๒.  โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๖ แหง ไดแก โรงเรียนบานไผ โรงเรียนบานชอง 

โรงเรยีนบานนาวอง โรงเรียนบานนาอุดม โรงเรยีนบานสี่เหลี่ยม และโรงเรียนบานคอนสวรรค 
 ๓.  โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน ๑ แหง ไดแก โรงเรียนบานคอนสวรรค 
 ๔.  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประจําตําบล จํานวน ๓ แหง๓ 
สถาบันและองคกรทางศาสนา : ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร สวนใหญมีอัตราการ

นับถือพระพุทธศาสนา เนื่องจากเลื่อมใสในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาและวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทองถิ่นของชนชาวอีสานมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสอดคลองกับคําสอนทางพระพทุธศาสนา
จึงทําใหมีความคุนเคยกับวัดในพระพุทธศาสนานาเปนอยางมาก จึงทําใหมีวัด และสํานักสงฆ/สํานัก
ปฏิบัติธรรม จํานวนมากในตําบลไผ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 ๑.  วัด จํานวน ๖ แหง ไดแก วัดบําเพ็ญธรรม วัดเลียบ วัดศรีลาวรรณ วัดสี่เหลี่ยม วัด
หงส และวัดอิสาณ   

 ๒.  สํานักสงฆ จํานวน ๒ แหง 
 ๓.  สํานักปฏิบัติธรรม จํานวน ๑ แหง 
การสาธารณสุข : 
 ๑.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน ๒ แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลไผ บานไผ หมูที่ ๙ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคอนสวรรค หมูที่ ๑๐ 
 ๒.  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา รอยละ ๙๕ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน : 
 ๑.  สถานีตํารวจชุมชน จํานวน ๑ แหง 
 ๒.  ศูนย อปพร. จํานวน ๑ แหง 
๓) การบริการพืน้ฐาน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
การคมนามคม : 
 ๑.  เสนทางระหวางหมูบาน 
 ๒.  เสนทางภายในหมูบาน 
การไฟฟา : 
 ๑.  จํานวนหมูบานที่ใชไฟฟาเขาถึง ๑๔ หมูบาน 
 ๒.  จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา จํานวน ๘,๙๖๐ คน 
แหลงน้ําธรรมชาติ : 
 ๑.  ลําน้ํา ลําหวย ๓ สาย 
 ๒.  บึง หนองและอ่ืน ๆ ๔๐ แหง 
 

                                           
๓ องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร, “ขอมูลพื้นฐานตําบลไผ อําเภอรัตนบุร ี

จังหวัดสุรินทร,” <http://www.tambolphai.com/?pid=about>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 



๓๘ 
 

 

แหลงน้ําที่สรางข้ึน : 
 ๑.  ฝาย ๓ แหง 
 ๒.  บอน้ําต้ืน ๗๐ แหง 
 ๓.  บอโยง ๘ แหง 
 ๔.  ประปาหมูบาน ๘ แหง 
 

๔.๑.๒  ประวัติความเปนมาของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร  
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร เกิดจากแกนนํา (นายประหยัด 

พุดจีบ) และผูบริหารทองถ่ินเห็นความสําคัญ จึงไดจัดประชุมผูนําและแกนนําชุมชนทั้ง ๑๔ หมูบาน ได
ประชุมปรึกษาหารือถึงความเปนไปได ประโยชนท่ีจะไดรับ ผูนําชุมชนมีความเห็นตรงกันวา เปน
กิจกรรมท่ีดี ท้ังปจจุบันและอนาคต จึงไดมีมติจัดตั้ง เม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
คณะกรรมการชุดแรกจากการแตงตั้ง ๔๓ คน ท่ีปรึกษา ๑๖ คน จากผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ เจาอาวาสวัดในพื้นที่ และกํานัน
ตําบล และประกาศใชระเบียบขอบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการชุดแรกในเบ้ืองตนไดออก
ประชาสัมพันธ  และเนนกลุมเปาหมายเปนผูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพ และเริ่มดําเนินการเก็บสัจจะวัน
แรก ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผูสนใจสมัครเขารวมเปนสมาชิกในครั้งแรก ๑,๓๖๗ คน 
ครอบคลุมท้ังตําบล (๑๔ หมูบาน) 

เมื่อดําเนินงานครบ ๒ ป คณะกรรมการดํารงตําแหนงครบวาระ จึงมีการจัดประชุมสมาชิก
แตละหมูบานเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ หมูบานละ ๓ คน และใหสมาชิกพิจารณาระเบียบขอบังคับ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดระยะเวลา ๕ ปที่ดําเนินงาน มีประชาชนใหความสนใจสมัครเขาเปนสมาชิกทุกเดือน 
โดยเฉลี่ยเดือนละ ๗๐ ราย ปจจุบันมีสมาชิกกวา ๕,๐๐๐ คน รับเงินจากสมาชิก (เฉพาะเงินสัจจะ) กวา 
๖ ลานบาทเศษ๔ 

 

 

                                           
๔ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, “ความเปนของกองทุนสวัสดิการตําบลไผ,” <http://www.phaicare. 

com/?page_id=2>, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

ภาพประกอบที่  ๔.๑   
การประชุมคณะกรรมการของกองทุน 



๓๙ 
 

 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ไดรับรองเปน “องคกรสวัสดิการชุมชน” จากคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๖๘/๒๕๕๒ 

วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ไดรบัรองเปน “องคกรชุมชน” จากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
สํานักงานกองทุนตั้งอยูที่ องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร โดยมี

ศูนยประสานงาน ๑๕ แหง ดังน้ี 
๑.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๑ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาประจําหมูบาน หมูท่ี ๑ 
๒.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๒ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาประจําหมูบาน หมูที่ ๒ 
๓.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๓ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต หมูท่ี ๓ 
๔.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๔ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลากลางหมูบาน หมูที่ ๔ 
๕.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๕ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ บานเลขที่ ๕๖ หมูที่ ๕ 
๖.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๖ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศูนยแพทยแผนไทย หมูที่ ๖ 
๗.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๗ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาวัดบําเพ็ญธรรม บานนาอุดม หมูที่ ๗ 
๘.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๘ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาประชาคม หมูที่ ๘ 
๙.  ศูนยประสานงาน หมูที่ ๙ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาประจําหมูบาน หมูที่ ๙ 
๑๐.  ศูนยประสานงาน หมูท่ี ๑๐ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ บานเลขที่ ๑๒ หมูที่ ๑๐ 
๑๑.  ศูนยประสานงาน หมูท่ี ๑๑ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศนูยถายทอดเทคโนโลยี หมูที่ ๑๑ 
๑๒.  ศูนยประสานงาน หมูท่ี ๑๒ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ บานเลขที่ ๕๐ หมูที่ ๑๒ 
๑๓.  ศูนยประสานงาน หมูท่ี ๑๓ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศนูยเรียนรูชุมชนบานไผ หมูท่ี ๑๓ 
๑๔.  ศูนยประสานงาน หมูท่ี ๑๔ ตําบลไผ ตั้งอยูที่ ศาลาประจําหมูบาน หมูท่ี ๑๔ 
๑๕.  ศูนยประสานงาน อบต.ไผ ตั้งอยูท่ี ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผ 
 

๑) กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
กองทุนสวัสดิการตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดมีการตั้งเปาหมายในการจัดการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยไดมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหกองทุนดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย วัตถุประสงคของกองทุน และท่ีมาของเงนิและทรัพยสินของกองทุน ดังนี้ 

 ๑.๑) วัตถุประสงคของกองทุน 
  ๑.๑.๑) สงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ๑.๑.๒) เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย  
  ๑.๑.๓) เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สราง

สัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิก 
  ๑.๑.๔) เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง คอยชวยเหลือเม่ือเกิดความเดอืดรอนหรือจําเปน 
  ๑.๑.๕) กองทุนนี้ไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แต

ดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 
 ๑.๒)  ที่มาของเงินและทรัพยสินของกองทุน   
  ๑.๒.๑) เงนิที่ไดรับจากสัจจะวันละ ๑ บาท ของสมาชิก 
  ๑.๒.๒) เงนิและทรัพยสินที่ไดรับการสนับสนุนอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน



๔๐ 
 

 

ทองถ่ิน 
  ๑.๒.๓) เงนิและทรัพยสินที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครฐั/เอกชนอ่ืน 
  ๑.๒.๔) เงนิหรือทรัพยสินอ่ืนที่ไดรับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือขอผูกพัน 

ใด ๆ 
  ๑.๒.๕) ดอกผลหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

 

 
 

๒) การสนับสนุนจากหนวยงาน/องคกร 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดมีการสนับสนุนทุน

ดําเนินการจากหนวยงานและองคกรอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 ๒.๑) องคการบริหารสวนตําบลไผ สนับสนุนทุนดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท บริการรถ

โดยสารติดตอประสานงาน หองสาํนักงานกลางกองทุน 
 ๒.๒) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สนบัสนุนเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท 
 ๒.๓) โครงการอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล รอบที่ ๑ (ป ๒๕๕๓) จํานวนเงิน ๖๓๒,๙๑๐ 

บาท (จากสมาชิกครบป ๑,๗๓๔ ราย) 
 ๒.๔) โครงการอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล รอบที่ ๒ (ป ๒๕๕๔) จํานวนเงิน ๙๗๐,๕๓๕ 

บาท (จากสมาชิกครบป ๒,๖๕๙ ราย) 
 ๒.๕) โครงการอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล รอบท่ี ๓ (ป ๒๕๕๕) จํานวนเงิน ๑,๔๓๙,๒๑๕ 

บาท (จากสมาชิกครบป ๔,๐๑๙ ราย) 
 

๓)  ผลงานเดนของกองทุน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีผลงานโดดเดนเปนที่ยอม 

รับขององคกรตาง ๆ และกองทุนสวัสดิการชุมชนดวยกัน ดงันี้ 
 ๓.๑) เปนองคกรชุมชน จัดตั้งเองตั้งแตป ๒๕๕๑ 
 ๓.๒) มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวน

สมาชิกอยางตอเนื่อง โดยเฉลี่ย ๗๐ รายตอเดือน จากแนวทางการประชาสัมพันธและการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ภาพประกอบที่  ๔.๒   
บริการนวดแผนไทยฟรีโดยหมอนวดจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบลไผและบานคอน

สวรรค 



๔๑ 
 

 

 ๓.๓) มีการออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการเฉพาะตัว รวดเร็วทันใจ คณะกรรมการ
ปฏิบัติงานอยางท่ัวถึงและมีความสุข 

 ๓.๔) เปนแหลงศึกษาดูงานแนวทางการจัดตั้งและบริหารจัดการ จากทั่วประเทศมาก 
กวา ๓๐ คณะ 

 ๓.๕) ประธานกองทุน (นายประหยัด พุดจีบ) แนวรวมกอตั้ง มีความรอบรูและสามรถ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนและการบริหารจัดการองคกรชุมชน ไดรับเชิญเปนวิทยากรทั้งใน
และตางจังหวัด 

 ๓.๖) รวมจัดกิจกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิกและประชาชนทั่วไป รวมกับภาคีเครือ 
ขายเสมอมา เชน 

  ๓.๖.๑) จัดกิจกรรมและสนับสนุน กิจกรรมวันผูสูงอายุทุกป รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย 

  ๓.๖.๒) จัดกิจกรรมและสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแหงชาติทุกป รวมกับองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคีเครือขาย 

  ๓.๖.๓) จัดทําโครงการสงเสรมิประชาธิปไตยในตําบล 
  ๓.๖.๔) จัดคาราวานสวัสดิการชุมชน ตามจุดตาง ๆ ทั่วตําบล เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปญหาที่แทจริงของ
สมาชิกและชุมชน คลินิกสวัสดิการ บริการตัดผม นวดแผนไทย อาหารแกผูมารวมงาน เพื่อสงเสริม
ทัศนคตแิละกระตุนยอดสมาชิก 

  ๓.๖.๕) สนับสนุนเงินชวยเหลือผูประสบภัยความไมสงบชายแดนไทย-กัมพูชา 
(จังหวัดสุรินทร) ผานผูวาราชการจังหวัดและมอบอาหารเครื่องใช ณ ศูนยอพยพ 

  ๓.๖.๖) สนับสนุนโครงการลดละเลิกสุราตําบล รวมกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๓.๖.๗) จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

๔.๑.๓  แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
สวัสดิการเปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เมื่อเจ็บไขไดปวยก็มีเงินรกัษาดูแล เมื่อแกเฒา

มีการเลี้ยงดู เม่ือตายก็มีคนเหลียวแล 
สวัสดิการเบ้ืองตน คือ การให ส่ิงเอื้ออํานวยใหผูคนมีสภาพความเปนอยูที่ดี  และ

สะดวกสบาย เชน การพยาบาล ที่พักอาศัย การจลาจรเดินทาง การศึกษาอบรม สงเสริมการมีอาชีพมี
งานทํา หมายความวามีการบริการทางสังคม การประกันสังคม และทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเขาถึง ไดรับบริการ 
อยางท่ัวถึง คําวาสวัสดิการ มีการใหความหมายวา การใหสิ่งเอื้ออํานวยใหผูทํางานมีชีวิต และสภาพ
ความเปนอยูที่ดี และสะดวกสบาย เชน สถานพยาบาล ที่พักอาศัย จัดรถรับสง เมื่อเปนเชนนี้รัฐจึงเขามา
จัดการเพื่อใหเกิดความมั่นคงของคนในสังคม เชน การจัดสวัสดิการโดยรัฐ 

แนวคิดสวัสดิการของคนตะวันตก หรือท่ีเราเรียกวาพวกฝรั่ง เปนการจัดสวัสดิการโดยรัฐ มา
จากคําวา “เวลแฟร” (welfare) มีความหมายท้ังทางดานเศรษฐกิจ (Economic Welfare) และ 
สวัสดิการสังคม (Social Welfare) การพัฒนาทางสวัสดิการในยุโรป ตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๙ สาเหตุเกิด



๔๒ 
 

 

จากการผลิตสูระบบทุนนิยมท่ีทําใหสังคมดั้งเดิมลมสลาย ที่ทําลายการชวยเหลือกันของสังคมด้ังเดิม 
ดังนั้น รัฐจึงไดเขามาจัดการเพื่อใหคนในสังคมมคีวามมั่นคงในชีวิต เชน ในประเทศเยอรมัน ไดมีการตรา
เปนกฎหมายวาดวยสวัสดิการทางสังคม (Social Welfare Policy) โดยจัดใหมีสวัสดิการ เชน 

๑. ทางดานการศึกษา และฝกอบรม (จัดการศกึษาและอํานวยความสะดวกให) 
๒. สงเสริมการมงีานทํา (รัฐจัดหางาน สรางงาน สงเสริมธุรกิจที่เพิ่มการจางแรงงาน) 
๓. การคุมครองแรงงาน และสุขภาพพลานามัย ความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน คุมครอง

การกดข่ีเดก็และสตรี) 
๔. การประกันสังคม ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ ชราภาพ คลอดบุตร สงเคราะหบุตร การ

เสียชีวิต ทุพลภาพ และการวางงาน๕ 
พื้นฐานแนวคิด ในอดีตสวัสดิการของคนไทย คือการเก้ือกูล ชวยเหลือดูแลกันทั้งชุมชนไมวา

ใครจะทุกข จะยากอยางใด เริ่มแตคนในครอบครัว ในชุมชน ซึ่งอยูกันเหมือนพี่เหมือนนอง ไมเคย
ทอดทิ้งกันไมวาจะยากดีมีจน เมื่อสังคมเปลี่ยนไป คนเปลี่ยนไปชีวิตตัวใครตัวมัน ตางคนตางเอาตัวรอด 
แยงชิงทุกอยางที่ขวางหนา บริโภคอยางไมลืมหูลืมตา สังคมชุมชนแตกสลาย กระแสวัฒนธรรมเมืองไหล
บาเหมือนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเขาสูชุมชน ถาโถมกระหน่ําทําลายภูมิปญญา วิถีชีวิตดั้งเดิม จนตานทาน
แรงซัดกระหน่ําของสายธารนี้มิได 

วิถีเปลี่ยนไป คนเปลี่ยนไป ความเทาเทียมของคนในสังคมก็แตกตาง ชองวางของคนรวย คน
จนย่ิงนับวันหางไกล การจัดระบบของสังคมก็แตกตาง ผูคนที่อยูในระบบรัฐ ระบบโรงงานสมัยใหม ที่ถูก
จัดใหอยูในระบบ ประมาณ ๙ ลานคน ไดรับการดูแล แตผูคนที่อยูนอกระบบจะถูกทอดทิ้ง โอกาสของ
คนในสังคมไดรับไมเทาเทียมกัน คนในสังคมถูกแบงออกเปนชนชั้น โดยไมรูตัว ชนชั้นที่แข็งแรงกวาก็เอา
ตัวรอดได ชนชั้นที่ออนแอก็ถูกทอดทิ้งปราศจากการเหลียวแล ดูเหมือนวาคนเหลานี้ไมใชมนุษยที่เกิดอยู
ในโลกใบนี้ ที่ดินผืนนี้ ที่สูดลมหายใจเอาอากาศบนโลกใบนี้ดวยกัน 

จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ความไมเทาเทียมกันในสังคมจึงเกิดนักคิดมากมาย ที่ไดลุก 
ขึ้นมาพูดถึงความเสมอภาค ในสังคม และแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลกัน จึงถูกคิดขึ้นมา วา
เมื่อคนเกิดขึ้นมาแลวจะตองมีคุณคา มีชีวิต อยูรวมกันในสังคมในโลกนี้อยางมีศักดิ์ศรี รัฐจะตองจัดให
เกิดการดูแลขึ้น ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

ถาไมมีความเสื่อมทรามทางศีลธรรมความมั่งคั่งก็ไมอาจเปนท่ีชื่นชมไดและมันก็ไมอาจถูก
สลัดทิ้งไปไดโดยไมรูสึกขมข่ืน กรรมสิทธิ์สวนบุคคลไดแบงแยกบุคคลออกเปนชนชั้นที่เปนปฏิปกษตอกัน 
“ดวยความหิวโหยท่ีไมมีอาหารใหกินอยูปลายขั้วหนึ่ง และมีอาหารอันเหลือเฟอแตไรความหิวโหย ณ อีก
ปลายหนึ่ง” การแขงขันทําใหเกิดการปลอมแปลงปลอมปน การปฏิบัติตอกันอยางไมซื่อสัตย และการ
บีบบังคับอยางไรมนุษยธรรม จุดออนของมันจะแกไขไดก็ตอเมื่อรัฐเปนผูผลิตเองเทานั้น 

เปนไปไมไดเลย ที่จะปรับเปลี่ยนการปนสวน หรือกระจายความมั่งคั่ง อันเกิดจากการผลิต 
ของคนงานที่เปนแรงงาน ดังนั้นการเก็บภาษีคาเชา หรือขยายออกไปถึงภาษีกําไร จึงเปนวิธีการชดเชย

                                           
๕ ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช, การใชทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ, 

๒๕๔๕), หนา ๑๓ – ๑๖. 



๔๓ 
 

 

ความไมเสมอภาคอยางมหาศาลนั้น ถาจะใหไปไกลกวานั้น ก็ควรจะชดเชยคาที่ดิน (และปจจัยการผลิต
อ่ืน ๆ) ใหกับประชาชนดวย รัฐตองแทรกแซง และควบคลุมกลไกตลาด เพื่อใหชนชั้นลางมีอํานาจตอรอง
มากขึ้น โดยเนนการสรางจิตรสํานึกอยางมีข้ันตอน จะนําใหคนไปสูความเสมอภาค ถาปลอยใหกลไก
ตลาดทํางานอยางเสรี กลไกตลาดจะเปนเครื่องมือของคนชั้นบน และทําใหชนชั้นลางเสียเปรียบ เมื่อรัฐ
แทรกแซงการตลาด รัฐเปนเจาของการผลิต นําไปสูการเปนเจาของกิจการ ผลลัพธจะนําไปสูการสราง
ความเสมอภาคในการจัดระเบียบสังคม โดยมีการจัดสวัสดิการตอคนในสังคม การบริการดานสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข ที่อยูอาศัย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สวนการประกันสังคมก็จัดใหเกิดประกัน
การเจ็บปวย การวางงาน ทุพพลภาพ ชราภาพ และผูดอยโอกาสที่ชวยเหลือตนเองไมได 

ชีวิตที่ถูกแบงแยกเปนชนชั้น ชนชั้นถูกแบงแยกดวยอาชีพ และรายได ในโลกตะวันตกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ป ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑ เกิดสภาวะสงครามเย็นนั่นคือโลกมนุษยถูกแบงแยก
แนวคิดออกเปน ๒ ขั้ว คือโลกที่ใชแนวคิดทุนนิยมเสรี และโลกที่เชื่อแนวทางสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต 
ท่ีเกิดการขับเคี่ยว และเกิดการเสนอแนวคิดโดยมีความเชื่อวา มีแตแนวคดิเชนนี้เทานั้นคือความถูกตอง 
หากจะเกิดแนวคิดที่แตกตางกลายเปนเรื่องผิด แตอยางไรก็ตามในโลกตะวันตกแถบยุโรป ก็ไดผานการ
คิด เพื่อความเสมอภาคของสังคม ในแนวทางรัฐสวัสดิการ ซึ่งผานแนวคิดมาหลายสาย และเชื่อวาถา
สังคมจะเกิดความเสมอภาคไดรัฐตองเขามาแทรกแซง จัดระบบการดูแลประชาชนอยางทั่วถึง โดยการ
จัดสรรงบประมาณ ในการดูแลคนในสังคมใหอยูไดโดยไมตองเปนกังวลใหเกิดความมั่นคงในชีวิต นั่นคือ
การจัดแนวทาง ของการประกันสังคมและการบริการทางสังคม อยางถวนหนา๖ 

การจะจัดสวัสดิการไดอยางทั่วถึง ระบบการเงินของรัฐตองเขมแข็ง รายไดจะมาจากไหนใน
การเลี้ยงดูประชาชน รัฐตองคิด ฉะนั้นประเทศท่ีเรียกวารัฐสวัสดิการสวนใหญจึงเปนประเทศที่รัฐเขา
ควบคลุมกิจการใหญ ๆ เปนของรัฐ และจัดการกิจการนั้น ๆ ใหเกิดผลกําไร เพ่ืองบประมาณจะมีดูแล
ประชาชนได การจัดเก็บภาษีก็เปนอีกทางหนึ่งท่ีชวยใหรัฐไดรับเงินเขามาบริหารจัดการ และอีกสวนหนึ่ง
เปนการลดชองวางคนมีกับคนจน เพราะการจัดเก็บภาษีระบบที่เรียกวาภาษีกาวหนา โดยเปอรเซ็นตของ
การจัดเก็บภาษีจะเปนไปตามรายได รายไดมากจะมีการจัดเก็บภาษีมาก และยังมีการจัดเก็บภาษีมรดก 
ภาษีอสังหาริมทรัพย เรื่องระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศที่เปนรัฐสวัสดิการของโลก นาจะมีผูศึกษา
อยางลึกซึ้งแลวนํามาเผยแพรกันบาง 

การจัดสวัสดิการในประเทศที่เรียกวาเปนรัฐสวัสดิการ เขาดูแลประชาชนของเขาอยางทั่วถึง 
โดยรัฐเปนผูจัดระบบทั้งหมดให ประชาชนของเขาไมตองเปนกังวลวาชีวิตเกิดมาแลวจะตองตาย ไรคน
เหลียวแล ไมตองหวงความหิวโหยชีวิตจะอยูได มีปจจัย ๔ ครบ มีเครื่องอํานวยความสะดวกตามอัตภาพ 
ยกตัวอยาง ในประเทศสวีเดนที่ถือวาเปนประเทศที่มีการจัดสวัสดิการ ที่ดีแหงหนึ่งของโลก ที่เรามักจะ
บอกวาจัดใหมีสวัสดิการต้ังแตเกิดจนตายนั้น หมายความวาอยางไร ยกตัวอยางชีวิตของคนทั่วไปใน
ประเทศสวีเดน ถามีการจัดระบบเปนชนชั้นในสังคมชนชั้นที่ยากไรของเขาคือ “ชนชั้นกลาง” 

                                           
๖ เอื้อมพร  พิชัยสนิธ, เศรษฐกิจทางเลือกวาดวยรัฐสวัสดิการ, (กรุงเทพมหานคร: โอเพนบุกส, ๒๕๕๓), 

หนา ๕๒ – ๕๓. 



๔๔ 
 

 

ในคําจํากัดความทางชนชั้น ที่แบงคนในสังคมออกเปน ๓ ชนชั้น คือ ชนชั้นสูง (ผูมีเงินเหลือ
กินเหลือใช) ชนชั้นกลาง (ผูมีอันจะกิน มีเงินเก็บไวอํานวยความสะดวกใหกับตนเองไดบาง) ชนชั้นลาง 
(เปนกลุมคนจน ท่ีอดมื้อกินมื้อ ปากกัดตีนถีบเอาตัวลอดไปวัน ๆ) ในประเทศสวีเดนเขาถือวาประเทศเขา
ไมมีชนชั้นลาง เพราะรัฐไดดูแลคนในสงัคมหมดแลว 

แนวคิดสวัสดิการของชาวบาน คือ ระบบการชวยเหลือเก้ือกูลในทองถิ่น มีรูปแบบวิธีการที่
หลากหลายเปนเรื่องราวที่เก่ียวของกับวิถีชีวิต ต้ังแตเกิดจนตาย กอใหเกิดรายได ลดรายจาย และนําไปสู
การแกไขปญหาความยากจน ชาวชุมชนปรับสภาวะสังคมที่แปลเปลี่ยนไป ยอนรอยกลับคืนสูวิถี ทบทวน
วิถีที่เคยเปนอยู ท่ีเคยอยูรวมกันอยางพี่อยางนอง ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมีวัฒนธรรม
ประเพณีเชื่อมรอยคนในชุมชนระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับรัฐ แมปจจุบันรัฐจะเขามาชวย
จัดการเรื่องสวัสดิการใหกับประชาชน ในรูปแบบของเงินตรา และสิ่งของ แตก็ยังไมครอบคลุม และทั่วถึง 
ในชุมชนจึงจัดใหมีการรวมตัวของคนในชุมชนเปนกลุมเครือขาย เพื่อการจัดสวัสดิการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ครอบคลุมทางสงัคมมากกวา เงินตรา๗ 

เครือขายองคกรชุมชนตระหนักวา ตองลุกขึ้นรวมคิดฟนฟูใหมีการจัดสวัสดิการที่ใหเกิดการ
คุมครองทางสังคม เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงขั้นพื้นฐานโดยการพึ่งพาตนเองเปนหลัก การ
ชวยเหลือกันเองของคนในชุมชน และสรางคุณคาใหกับตนเอง ที่จะรับการชวยเหลืออยางมีศักดิ์ศรี เกิด
แนวคิดในการพัฒนารวมกันอยูรวมกัน ของคนกับคน ของคนกับธรรมชาติ อยางเคารพซึ่งกันและกัน มี
กระบวนคิดท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใชหลักศาสนา และการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางกวางขวาง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในแตละพื้นที่ดวยความสมัครใจ 
เชน ระดับตําบล ภูมินิเวศน วิถีวัฒนธรรม รวมกันสรางระบบ การบริหารจัดการ และรับผลประโยชน
รวมกัน ฉะนั้นกองทุนท่ีเกิดข้ึน ทุกคนจึงเปนเจาของรวมกัน จาการระดมความคิดสวัสดิการกับสิ่งที่
ชุมชนเขาใจ ความหมายคือ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน คือ เรื่องเงิน แกนนํา กลุม-เครือขาย ทรัพยากร 
การผลิต การรวมกลุม การชวยเหลือผูดอยโอกาส ปจจัย ๔ ทําความเขาใจปจจัยการดํารงชีวิต การผลิต 
เงิน ผลผลิต จําหนาย การจัดการชาวบานทํากันเอง การรวมทุนกลุมสัจจะ กลุมฌาปนกิจ กลุมแมบาน 
กลุมผูสูงอายุ

๘
 เมื่อมีการจัดสวัสดิการจะนําไปสู 

๑. ความอยูดีมีสุขรวมกัน 
๒. เกิดการพัฒนาชุมชน 
๓. เกิดความมั่นคงในชีวิต 
เมื่อกองทุนที่เกิดขึ้นเปนของสมาชิกที่มีการรวมตัวกันในชุมชน ฉะนั้น กองทุนที่เกิดขึ้นจึงมา

จากการสมทบของสมาชิก ในรูปแบบที่กองทุนแตละแหงกําหนดกันข้ึนมาเอง เชน การออมวันละบาท 

                                           
๗ นุชประภา  โมกขศาสตร, “รัฐสวัสดิการในสวีเดน,”<https://prachatai.com/journal/2013/12/ 

50503>,  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๘ เถลิง  ไพโรจนภักดิ์, “แนวคิดสวัสดิการชุมชน”, <https://www.gotoknow.org/posts/6369>,  ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๔๕ 
 

 

การนํารายไดหรือผลกําไรจากการออมทรัพย รายไดจากวิสาหกิจชุมชน หรือรายไดจากกองทุนตาง ๆ ที่
มีอยูในชุมชนมาสมทบ เพื่อตั้งเปนกองทุนสวัสดิการ นอกจากกองทุนที่เกิดจากการสมทบกันเองของ
สมาชิกในชุมชนแลว กองทุนอาจจะเกิดจากการสมทบจากแหลงอ่ืนก็ได เชน การสนับสนุนจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน องคกรตางประเทศ ตลอดจนดอกผลหรือรายไดจาก
การดําเนินงานของกองทุน 

 

๑) สวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
สมาชิกจะไดรบสวัสดิการ ตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 ๑.๑) เปนสมาชิกครบระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการรับเขาเปน

สมาชิก หากเปนสมาชิกไมครบระยะเวลาแลวเสียชีวิต จะไดรับเงินสัจจะสะสมคืน เทากับที่สงชําระ
มาแลวเทานั้น 

 ๑.๒) จัดทําเอกสารการขอรับสวัสดิการครบถวน พรอมลงลายมือชื่อ และคณะกรรมการ 
ประจําศูนยประสานงานลงชื่อใหการรับรอง 

สมาชิกจะไดรับสวัสดิการ ในกรณีตอไปนี้ 
๑. เก่ียวกับการเกิด สมาชิกใหกําเนิดบุตร (ครอบคลุมถึงสมาชิกไมวาจะเปนบิดาหรือ

มารดา) แลวบุตรนั้นมีชีวิตตั้งแต ๑ ชั่วโมงข้ึนไป จะไดรับสวัสดิการ ไมเกินปละ ๑ คร้ัง ดังน้ี 
 ๑.๑//เงินรับขวัญสําหรับบุตร จํานวนเงิน ๓๐๐ บาทตอบุตร ๑ คน  
 ๑.๒ บุตรไดเปนสมาชิก โดยกองทุนชําระคาสมัครให ๒๐ บาท และสงเงินสัจจะ

ลวงหนาให ๖ เดือน นับจากวันท่ี ๑ ของเดอืนถัดจากเดือนท่ีถือกําเนิด 
 ๑.๓ กรณีมารดาเปนสมาชิก จะไดรับคารักษาจากการคลอดบุตร จํานวนเงิน ๑๐๐ 

บาทตอคนื ตามอยูจรงิ แตไมเกิน ๓ คืน 
 ๑.๔ กรณีมารดาเลี้ยงบุตรดวยนมแมตลอดระยะเวลา ๖ เดือน โดยการรับรองของ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บุตรจะไดรบัคาเลี้ยงดู จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท  
๒. เก่ียวกับการแก ผูสูงอายุจะไดรับการดูแลผานชมรมผูสูงอายุที่รับรองโดยโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล โดยกองทุนจะจายเงนิสนับสนุนกิจกรรม ชมรมละ ๕๐๐ บาทตอป 
๓. เก่ียวกับการเจ็บ เมื่อสมาชิกเจ็บปวย เปนเหตุใหตองนอนโรงพยาบาล จะไดรับ

สวัสดิการ เปนจํานวนเงนิ ๑๐๐ บาทตอคนื ตามที่อยูจริง แตรวมแลวไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอป 
๔. เกี่ยวกับการตาย เม่ือเสียชีวิตจะไดรับเงินฌาปนกิจตามอายุการเปนสมาชิก ดังน้ี 
 ๔.๑  เปนสมาชิกครบ ๑๘๐ วัน แลวเสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ ๒,๕๐๐ บาท 
 ๔.๒  เปนสมาชิกครบ ๑ ป  แลวเสียชีวิต รบัเงินฌาปนกิจ ๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๓  เปนสมาชิกครบ ๒ ป  แลวเสียชีวิต รบัเงินฌาปนกิจ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔  เปนสมาชิกครบ ๔ ป  แลวเสียชีวิต รบัเงินฌาปนกิจ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๕  เปนสมาชิกครบ ๘ ป  แลวเสียชีวิต รบัเงินฌาปนกิจ ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๖  เปนสมาชิกครบ ๑๒ ป  แลวเสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๗  เปนสมาชิกครบ ๑๖ ป  แลวเสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๘  เปนสมาชิกครบ ๒๐ ป  แลวเสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ ๓๕,๐๐๐ บาท 



๔๖ 
 

 

 ๔.๙  เปนสมาชิกครบ ๒๔ ป  แลวเสียชีวิต รับเงนิฌาปนกิจ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๑๐  เปนสมาชิกครบ ๒๘ ป  แลวเสียชีวิต รับเงนิฌาปนกิจ ๔๕,๐๐๐ บาท 
 ๔.๑๑  เปนสมาชิกครบ ๓๒ ปขึ้นไป  แลวเสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ ๕๐,๐๐๐ บาท 
 กรณี ตายหรือหายสาบสูญไมปรากฏหลักฐานที่เชื่อถือได จะไมไดรับเงินสวัสดิการ 
 กรณี กระทําอัตวินิบาตกรรมตนเอง (ฆาตัวตาย) จะไมไดรับเงินสวัสดิการ ยกเวนมี

หลักฐานชัดเจนวามีความผิดปกติทางจิต 
 หากสมาชิกที่เสียชีวิตมีสิทธิรับสวัสดิการ เสียชีวิตภายในจังหวัดและคณะกรรมการได

วางพวงหรดีแสดงความไวอาลัยในงานฌาปนกิจ กองทุนจะจายคาดําเนินการใหคณะกรรมการ ๔๐๐ บาท 
สวัสดิการอ่ืน ๆ 
๑. ทุนการศึกษา เปนสมาชิกครบทุกรอบ ๕ ป และกําลังศึกษาอยูไมเกินชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายหรือเทียบเทาในการศกึษาปกติ จะไดรบัทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท และสมาชิกที่กําลังศกึษาอยู 
มีสิทธิไดรบัพิจารณาทุนการศึกษาอ่ืนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

๒. ประสบภัยพิบัติ  
 ๒.๑ อัคคภีัย สมาชิกจะไดรับเงินชวยเหลือไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ไมเกิน ๑ ครั้งตอป 
 ๒.๒ วาตภัย สมาชิกจะไดรบัเงินชวยเหลือไมเกิน ๕๐๐ บาท ไมเกิน ๑ ครั้งตอป 
๓. สนับสนุนกิจกรรม  
 ๓.๑ วันเด็กแหงชาติ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาทตอป 
 ๓.๒ สงเสริมการออกกําลังกาย สนับสนุนกีฬาประเพณี หมูบานละ ๕๐๐ บาทตอป 
๔. เงินกูยืม มีเงินกูสงเคราะหงานบุญ กรณบีุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต สามารถ

กูเงินสํารองจาย วงเงินไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไมมีดอกเบี้ย ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน และเงินกูอื่นตาม
ประกาศของคณะกรรมการ 

กรณี ผูดอยโอกาส ที่ไดรับการรับรองจากมติคณะกรรมการกองทุนแลว กองทุนจะละเวนให
ไมตองสงสัจจะ และมีสิทธิไดรับสวัสดิการเหมือนกับสมาชิกทั่วไป ทั้งนี้จะตองระบุใหกองทุนเปนผูรับ
ผลประโยชนเทานั้น เม่ือไดรับสวัสดิการตาม ขอกําหนดเก่ียวกับการตาย กองทุนจะดูแลคาใชจายในงาน
ฌาปนกิจใหตามความเปนจริง แตไมเกินยอดสวัสดิการที่พึงไดตามระเบียบ หากมีเงินคงเหลือใหบริจาค
เขากองทุน

๙
 
 

                                           
๙
 ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๖). (อัดสาํเนา) 



๔๗ 
 

 

 
 

๒)  ดอกผลจากสวัสดิการชุมชน 
จากกิจกรรมตาง ๆ ของการจัดสวัสดิการชุมชน ดอกผลที่ไดน้ันมากกวาเรื่องเงินทอง เพราะ

ชุมชนไมไดชวยกันเพียงการหยิบย่ืนเงินให หากแตเปนการมอบความรัก สงตอความปรารถนาดีตอกันที่
ไมไดจบลงเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ดอกผลที่ไดจากกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชนจึงมีคุณคาและ
ความหมายสําหรบัคนในชุมชน ดังน้ี 

 ๒.๑) สวัสดิการชุมชนทําใหเกิดความรัก การชวยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชนเปนการ
แสดงน้ําใจ แมจํานวนเงินจะนอยแตการที่ตัวแทนกลับไปเย่ียมไข หรือเปนเจาภาพงานศพ ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจ มคีณุคาทางจิตใจ 

 ๒.๒) เกิดการฟนฟูระบบคุณคา/ทุนทางสังคมที่มีอยูเดิมในชุมชน มาประยุกตใชจัด
ปรับใหสอดคลองกับวิถีปจจุบัน เชน กองทุนสวัสดิการที่ตั้งอยูที่วัด ทําใหคนมาวัดเปนประจํา การเปน
ระบบการเอาแรงชวยเหลือกัน ผูสูงอายุไดมีกิจกรรมรวมกัน เกิดความสัมพันธการถายทอดภูมิปญญา
ระหวางผูสูงอายุกับลูกหลาน ฯลฯ 

 

๓) การบริหารเงินทุนและการบัญชี 
 ๓.๑) ทรัพยสินของกองทุนที่เปนตัวเงิน ใหจัดสรรไวดังนี้ 
  ๓.๑.๑)//รอยละ ๕๐ ตั้งเปนเงินเพ่ือจัดสวัสดกิารใหแกสมาชิก   
  ๓.๑.๒) รอยละ ๓๐ ตั้งเปนกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาและอาชีพ สมาชิกดอย

โอกาส หรือประสบภัยพิบัติ ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน 
  ๓.๑.๓) รอยละ ๒๐ ตั้งไวเพื่อประกันความเสี่ยง และเปนคาใชจายดําเนินงาน 
 ๓.๒) การดูแลรกัษาเงิน เงินที่รับมาทุกประเภท ใหเหรัญญิกนําฝากธนาคารทุกรายการ 

โดยใหสํารองไวเปนเงนิสด ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือเปนไปตามมติคณะกรรมการ โดยใหเหรัญญิกเปน
ผูเก็บรกัษา 

 ๓.๓) กําหนดผูมีอํานาจสั่งจาย-ถอนเงินฝากธนาคาร จํานวน ๓ คน ประกอบดวย ประธาน 
เหรัญญิก และเลขานุการ โดยมีเงื่อนไขส่ังจาย ๒ ใน ๓ 

 ๓.๔) ผูมีอํานาจสั่งจาย-ถอนเงินฝากธนาคาร สามารถสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละ ๕,๐๐๐ 

ภาพประกอบท่ี  ๔.๓   
มอบเงนิจายคาสวัสดิการในงานฌาปนกิจ 

 



๔๘ 
 

 

บาท เดือนละไมเกิน ๑ ครั้ง การสั่งจายเงินเกินกวา ๕,๐๐๐ บาท จะตองมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
เห็นชอบ เวนแตกรณีสั่งจายเพ่ือสวัสดิการของสมาชิกที่ระบุไวตามระเบียบ 

 ๓.๕) คณะกรรมการจะตองจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย และรายงานผลการดําเนินงาน
ทุกเดือน พรอมติดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 ๓.๖) คณะกรรมการจะตองรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย งบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบดุล ตามมาตรฐานที่ยอมรับท่ัวไป และรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
แลวติดประกาศใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ ๑ คร้ัง คือ ณ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป 

 

๔.๒  กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จงัหวัดสุรินทร 
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีกระบวนการการจัดการที่

คณะกรรมการของกองทุนไดมีมติขอตกลงกัน แบงออกเปน ๕ ดาน ดังนี้ คือ ดานการวางแผน ดานการ
จัดองคการ ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการบริหารงานบุคคล 

๔.๒.๑  การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการวางแผน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดใหความสําคัญกับปญหาที่

เกิดขึ้นของชุมชน เชน ปญหาการออม ปญหาการเปนหนี้สินของครัวเรือน ปญหาสวัสดิการสังคม ปญหา
การศึกษา เปนตน และยังใหความสําคัญกับความรูดั้งเดมิของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่นซึ่งเปนภูมิปญญา
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ โดยในอดีตที่ผานมาไดมีการสืบตอโดยการบอกเลาหรือบางครั้งความรูนั้นไดตาย
ไปพรอมกับบรรพบุรุษซึ่งไมไดมีถายทอดความรูไวใหคนรุนหลังไดเรียนรู เชนเดียวกันกับปญหา
สวัสดิการชุมชน ในอดีตที่ผานมาสวัสดิการของรัฐบางอยางชาวบานไมสามารถเขาถึงได และนอกจากนั้น
การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ซึ่งเปนสัจธรรมของโลก ชาวบานท่ัวไปตองประสบกันทุกคน แต
สวัสดิการของรัฐไมสามารถเขาไปชวยเหลือหรือจุลเจือชาวบานได ดังนั้น ชาวบานตองมีสวัสดิการชุมชน
เพื่อชวยเหลือปญหาเบ้ืองตนซึ่งอาจจะเปนเงินจํานวนไมมากนักแตสามารถชวยเหลือไดบาง ไมมากก็
นอย ถือวาเปนการชวยเหลือกันในชุมชนเพื่อความผาสุกและความมั่นคงของชุมชน โดยกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดมีการวางแผนการดําเนินงานที่เปนลายลักษณ
อักษรที่ชัดเจน มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตามอุดมการณของผูนํากองทุน
สวัสดิการชุมชนและการมีสวนรวมของคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีชวยกัน
แสดงความคิดเห็นและระดมมันสมองรวมกันเพื่อใหกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร ขับเคลื่อนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

...“กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทรมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานและ
กิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน”...๑๐ ประกอบไปดวย 

๑. เพือ่สงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพ่ือแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  
๒. เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ การตาย 
๓. เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ แกไขปญหา สรางสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิก 

                                           
๑๐

 สัมภาษณ นางวิรัตน กนกแกว เลขานกุารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๔๙ 
 

 

๔. เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง มอีงคกรที่คอยชวยเหลอืเมื่อเกิดความเดอืดรอนหรือจําเปน 
๕. กองทุนนี้ไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 
 

 
 

...“กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการวางแผนในการดําเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหเกิดความมั่นคง มีสวัสดิการใหกับสมาชิกอยางทั่วถึง โดยใชกฏระเบียบ
และกฏิกาที่ประธานและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดชวยกันรางกฎกติกาขึ้นมาและลงมติ
รวมกันเห็นชอบใหใชปฏิบัติรวมกันของสมาชิกทุกคนที่อยูภายใตกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร”...๑๑ ประกอบไปดวย 

๑. การวางแผนการรับสมัครสมาชิกใหม  
การรับสมาชิกใหมของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ใหเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 
๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖) หมวด ๓ วาดวยเรื่องสมาชิกกองทุน โดยเนนรับสมาชิกใหมเฉพาะบุคคลท่ีมี
ความเกี่ยวของกับชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไมรับสมาชิกใหมท่ีเปนบุคคลที่อยูนอกพื้นที่หรือไมไดมี
ความเกี่ยวของกับชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการชักชวนเพื่อนบาน ญาติพ่ีนองจากหมูบานตาง ๆ 
ในเขตชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ดวยวิธีพูดกลาวปากตอปาก มีการทําปายและใบปลิวติดประกาศ

                                           
๑๑

 สัมภาษณ นายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ,  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

กองทนุสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวดัสุรินทร 

สงเสริมการออม 

สงเสริมสวสัดกิารตลอดชวีติ สงเสริมคณุธรรม 

ชุมชนเขมแข็ง 

ไมแสวงหาผลกําไร 

มเีงินออม มีวินัยการเงิน 

การแบงปน 

การเกิด การแก การเจ็บ การตาย 

ความสามัคค ี

ความมีน้ําใจ 

ความสมัพันธที่ด ี

การแบงปน ความมีน้ําใจ 

ความสามัคค ี ความสมัพันธที่ด ี

ชวยเหลอืชุมชน 

ภาพประกอบที่  ๔.๔  
วัตถุประสงคในการดาํเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลไผ จังหวัดสุรินทร 

 



๕๐ 
 

 

เชิญชวนสมัครเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยจะมีเจาหนาที่ของกองทุนสวัสดิการชุมชนคอยให
คําชี้แนะ คําปรึกษา และกรอกใบสมัคร ตามท่ีทางกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ได
กําหนดรปูแบบไวใหกับสมาชิกทุก ๆ คน 

๒. การวางแผนการใหคําแนะนํา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร เนนการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองสวัสดิการ

ชุมชน ตามวัตถุประสงคทั้ง ๕ ขอ ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหคําปรึกษาเรื่องการออมซึ่งเนนเรื่องการ
ออมทรัพย หรือที่เรียกวา “สัจจะออมทรัพย” โดยใหสมาชิกทุกคนฝกการมีวินัยการออม การแบงสรร
เงินรายไดที่หามาได แบงออกเปนสัดสวนเพื่อการใชจายในชีวิตประจําวัน การแบงเงินฝากออมใหกับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน วันละ ๑ บาท สมาชิกทุกคนตองฝกพฤติกรรมการออมเงนิวันละ ๑ บาท ทุกคน 
นอกจากนั้นยังมีการสอดแทรกคุณธรรม การสรางชุมชนใหเขมแข็งไปพรอม ๆ กับการใหคําปรึกษา 
เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความสามัคค ีและมีความสัมพันธท่ีดีตอกันท้ังหมดในชุมชนตําบลไผ  

๓. การวางแผนสวัสดิการตลอดชีวิต 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการวางแผนสวัสดิการตลอดชีวิต ไดแก 

สวัสดิการ (เกิด) สวัสดิการ (แก) สวัสดิการ (เจ็บ) สวัสดิการ (ตาย) ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับ
กองทุนสวัสดิการชุมนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ พุทธศักราช 
๒๕๕๖) หมวด ๕ วาดวยเรื่องสวัสดิการ มีคณะกรรมการคอยติดตามเหตุการณที่เกิดข้ึนของสมาชิกทุก
คน เมื่อมีเหตุการณที่คาดไมถึงเกิดขึ้นจะมีคณะกรรมการหรือตัวแทนเดินทางไปมอบสวัสดิการใหกับ
สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก เพื่อเปนการเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นใหสมาชิกในเบื้องตน 

๔. การวางแผนการเงิน 
เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีวัตถุประสงคของกองทุนไม

ดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวาง
สมาชิก จึงทําใหกองทุนเนนเรื่องสวัสดิการ การชวยเหลือสมาชิกทุกคน เมื่อเกิดปญหาฉุกเฉิน หรือเกิด
อุบัติเหตุ เหตุการณที่คาดไมถึงเกิดขึ้น เปนตน แตท้ังนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงของกองทุน ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงมีมติใหการวางแผนการเงินใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมนตําบล
ไผ จังหวัดสุรินทร พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖) หมวด ๖ วาดวย
เรื่องการบริหารเงนิทุนและการบัญชี เพ่ือใหกองทุนมีรายไดเพิ่มเติมในการขับเคลื่อน ลดภาวะความเสี่ยง
จากการถือเงินสด โดยไมมีการลงทุนหรือถือเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่จะเกิดจากภาวะเงินเฟอในอนาคตซึ่ง
ทําใหคาของเงินลดนอยลง 

๔.๒.๒  การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการจัดการองคการ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีการกําหนดบทบาทและหนาของ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการไวอยางชัดเจนโดยมีการจัดโครงสรางและบริหารการจัดการตามรูปแบบ
การจัดองคการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยทั่วไป มีวาระในการดํารงตําแหนงเปนสมัย ๆ ละ ๒ ป 
โดยมีการคัดเลือกและลงคะแนนเสียงจากสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวย  

๑. ประธานกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการชุมชน 



๕๑ 
 

 

 ๒. รองประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน ๒ คน ทําหนาที่แทนประธาน
กรรมการกองทุนในระหวางที่ประธานกรรมกองทุนไมอยู  

๓. เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ และ
บริหารงานประสานสัมพันธกับสมาชิกกองทุนและองคกรตาง ๆ ที่สนใจเขามาศกึษาดูงาน 

๔. เหรัญญิก และผูชวยเหรัญญิก ทําหนาที่คอยทําบัญชีรายรับรายจายของกองทุน
สวัสดิการชุมชน  

๕. ทะเบียน ทําหนาที่คอยทําทะเบียนรายชื่อสมาชิกภายในกองทุนสวัสดิการชุมชุมชน  
๖. สวัสดิการ ไดแก สวัสดิการ (เกิด) สวัสดิการ (แก) สวัสดิการ (เจ็บ) สวัสดิการ (ตาย) 

สวัสดิการ (การศึกษา) สวัสดกิาร (ประสบภัย) สวัสดิการ (เงินกู) มีหนาที่คอยดูแลเก่ียวกับสวัสดิการใน
แตละดานของสมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชน เชน เมื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือครอบครัว
ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน คลอดบุตรใหม สวัสดิการ (เกิด) จะดูแลใหสวัสดิการเปนเงินขวัญถุง
รับขวัญเด็ก จํานวน ๓๐๐ บาท คานอนโรงพยาบาล คืนละ ๑๐๐ บาท (แตไมเกิน ๓ คืน) กรณีมารดา
เลี้ยงบุตรดวยน้ํานม เกินกวา ๖ เดือน จะไดรบัสวัสดิการ ๑,๐๐๐ บาท เปนตน  

๗. ประชาสัมพันธ มีหนาที่คอยประชาสัมพันธความเคลื่อนไหว การดําเนินกิจกรรมของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดทําเว็บไซต และเฟสบุคของกองทุนสวัสดิการชุมชน เชน นําเสนอ
กิจกรรม การฝกอบรม การศึกษาดูงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน  

๘. ฝายตรวจสอบ ประกอบไปดวย หัวหนาตรวจสอบ ผูตรวจสอบ  ๒ คน และกรรมการ ๒๑ 
คน มีหนาที่คอยตรวจสอบการดําเนินงาน กิจกรรม การเงนิ รายรับ-รายจายของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

นอกจากนี้ยังใหมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกูยืมโดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ จํานวน ๗ 
คน และยังมผีูท่ีจิตอาสาที่มาชวยเหลืองานของทางดานกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งผูท่ีมีจิตอาสาดังกลาว
ลวนแลวก็เปนสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนมาชวยงานในดานการจําหนายผลิตภัณฑของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๔.๒.๓  การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการสั่งการ 
การสั่งการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีการสั่งการตามหนาที่

ความรับผิดชอบตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ลงนามจากประธานกรรมการ ใหปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงของตนเองท่ีไดรับผิดชอบอยางเต็มที่จนสุดความสามารถ เพ่ือความเขมแข็ง เกิดพลัง
สามัคคีในชุมชน ซึ่งมีการชวยเหลือและสิทธิประโยชนที่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนพึงจะไดรับจาก
กองทุนฯ ไดแก สวัสดิการ (เกิด) สวัสดิการ (แก) สวัสดิการ (เจ็บ) สวัสดิการ (ตาย) สวัสดิการ 
(การศกึษา) และ สวัสดิการ (เงินกู) โดยมีเหรัญญิก คอยดูแลเรื่องการเงิน มีคณะกรรมการตามวาระเปน
ผูเซ็นอนุมัติ มีฝายตรวจสอบซึ่งมีหัวหนาตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบคอยตรวจสอบความ
โปรงใสของกองทุนฯ การสั่งการฝายสวัสดิการตาง ๆ ในการชวยเหลือและสิทธิประโยชนของสมาชิก
กองทุนฯ ตามกฎระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีดังน้ี 



๕๒ 
 

 

ตารางที่  ๔.๒  
การชวยเหลือและสิทธิประโยชนที่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ไดรับจากกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 

การใหการชวยเหลือ สิทธิประโยชนที่สมาชิกไดรับ 
สวัสดิการ (เกิด)  - รับเงินขวัญถุง ๓๐๐ บาท/บุตร ๑ คน 

- บุตรไดเปนสมาชิก (เสียคาสมัคร ๒๐ บาท และสงเงินสัจจะลวงหนาให ๖  
  เดือน) 
- มารดาเปนสมาชิก ไดคารักษา ๑๐๐ บาท/คืนตามอยูจริง (แตไมเกิน ๓ คืน) 
- มารดาเลี้ยงบุตรดวยนมแมตลอด ๖ เดือน ไดคาเลี้ยงดูบุตร ๑,๐๐๐ บาท 

สวัสดิการ (แก) ผูสูงอายุจะไดรับการดูแลผานชมรมผูสูงอายุท่ีรับรองโดยโรงพยาบาลสง 
เสริมสุขภาพตําบล โดยกองทุนจะจายเงินสนับสนุนกิจกรรม ชมรมละ ๕๐๐ 
บาท/ป  

สวัสดิการ (เจ็บ) สมาชิกเจ็บปวยเปนเหตุใหนอนโรงพยาบาล จะไดคารักษา ๑๐๐ บาท/คืน 
(รวมแลวไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท/ป) 

สวัสดิการ (ตาย) - ๑๘๐ วัน รับเงินฌาปนกิจ ๒,๕๐๐ บาท 
- ๑ ป รับเงินฌาปนกิจ ๕,๐๐๐ บาท 
- ๒ ป รับเงินฌาปนกิจ ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ๔ ป รับเงินฌาปนกิจ ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ๘ ป รับเงินฌาปนกิจ ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ๑๒ ป รบัเงินฌาปนกิจ ๒๕,๐๐๐ บาท 
- ๑๖ ป รบัเงินฌาปนกิจ ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ๒๐ ป รบัเงินฌาปนกิจ ๓๕,๐๐๐ บาท 
- ๒๔ ป รบัเงินฌาปนกิจ ๔๐,๐๐๐ บาท 
- ๒๘ ป รบัเงินฌาปนกิจ ๔๕,๐๐๐ บาท 
- ๓๒ ปขึ้นไป รับเงินฌาปนกิจ ๕๐,๐๐๐ บาท 
* เสียชีวิตจากฆาตวัตาย/หายสาบสูญไมปรากฎหลักฐานที่เชื่อถือไดจะไมไดรับ
เงินสวัสดิการ 

สวัสดิการ (ศึกษา) สมาชิกที่กําลังศึกษาอยูไมเกินชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จะ
ไดรบัทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท 

สวัสดิการ (เงินกู) ใหสมาชิกกูสงเคราะหทําบุญ วงเงินไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ไมมีดอกเบี้ย 
ระยะเวลาไมเกิน ๑๕ วัน และเงนิกูอ่ืนตามประกาศของคณะกรรมการ 

 
 
 



๕๓ 
 

 

๔.๒.๔  การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการควบคุม 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการวางกฎระเบียบขอบังคับกองทุน

สวัสดิการชุมชน โดยกําหนดเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน มีการกระจายความรบัผิดชอบตามหนาที่โดย
การคัดเลือกคณะกรรมการจากสมาชิกกองทุนฯ ท้ังหมดที่ตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ดวยการคัดเลือกตามกฎระเบียบของกองทุนฯ การดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการรายงานผลการดําเนินงานในคราวการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ 
ครั้ง มีคณะทํางานฝายตรวจสอบความโปรงใสของกองทุนฯ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกกองทุนฯ 
กับเงินออมที่ไดนําฝากไว ซึ่งมีการประกาศระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖) โดยแบงออกเปนหมวด จํานวน ๗ 
หมวด และบทเฉพาะกาล ไดแก  

 หมวด ๑  วาดวยเรื่อง ขอความทั่วไป 
 หมวด ๒  วาดวยเรื่อง กองทุนสวัสดิการ 
 หมวด ๓  วาดวยเรื่อง สมาชิกกองทุน 
 หมวด ๔  วาดวยเรื่อง คณะกรรมการกองทุน 
 หมวด ๕  วาดวยเรื่อง สวัสดิการ 
 หมวด ๖  วาดวยเรื่อง การบริหารเงินทุนและการบัญชี 
 หมวด ๗  วาดวยเรื่อง การประชุม 
และนอกจากนั้นยังมีระเบียบขอบังคบัเพิ่มเติม คือ ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ วาดวย “สวัสดิการเงินกู” ควบคุมไวอีกดวย 
๔.๒.๕  การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนดานการบริหารงานบุคคล 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีแนวทางในการดูแลสมาชิกของกองทุน

สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร ดังน้ี  
๑. ดานจิตใจ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดสรางขวัญกําลังใจใหกับ

สมาชิก โดยการนําหลักศาสนาที่ทําใหสมาชิกเขาใจงาย ๆ มาแสดงธรรมใหสมาชิกฟงพรอมท้ังโนมนาว
ใหสมาชิกนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบไปดวย ๑) ทาน คอื การให การ
เสียสละ ๒) ปยวาจา คือ การพูดจาดวยถอยคําสุภาพ ไมพูดหยาบคาย ๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติใน
สิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน ๔) สมานัตตา คือ เปนผูมีมีความประพฤติเสมอตนเสมอปลายซึ่งหลักธรรม
ดังกลาวทําใหสมาชิกเปนคนท่ีมีจิตใจที่เขมแข็งไมเปนบุคคลจิตโลเล และหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย 
๑) ฉันทะ คือ มีความพอใจกับหนาที่การงานท่ีทําอยู ๒) วิริยะ คือ มีความขยันหมั่นเพียรกับหนาที่การ
งานที่ทําอยู ๓) จิตตะ คือ มีความเอาใจใสรับผิดชอบตองาน ๔) วิมังสา คือ มีความเขาใจกับหนาที่การ
งานท่ีทํา เพื่อเปนการขัดเกลาจิตใจสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ใหมีความ
ละเอียดออนและสามารถเผชิญกับปญหาตาง ๆ ไดอยางเขมแข็ง  

๒. ดานสิทธิประโยชน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีสิทธิประโยชนที่
สมาชิกทุกคนจะตองไดรับเทาเทียมกันทุกคน คือ สวัสดิการ ตามหมวด ๕ วาดวยเรื่องสวัสดิการ ใน
ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ 



๕๔ 
 

 

พุทธศักราช ๒๕๕๖)  
๓. ดานสงเสริมทักษะอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีการ

สงเสริมอาชีพใหกับผูสูงอายุหรือผูที่สนใจ คือ มีการผลิตไมกวาดดอกหญา การทําหมวกสานจากวัสดุ
ธรรมชาต ิการสรางโรงเพาะเห็ดเพื่อจําหนายและนํามาแปรรูป เปนตน 

 

๔.๓  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจดัการกองทุนสวัสดกิารชุมชน
ตําบลไผ จงัหวัดสุรินทร 

๔.๓.๑ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
๑) การบริหารจัดการ 
... “การบริหารจัดการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีการสราง

ความนาเชื่อถือและสรางความมั่นใจใหกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนตําผลไผ ทําใหกองทุนฯ ไดรับการ
ยอมรับจากคนในพื้นที่อยางรวดเร็ว มีผูสมัครเขามาเปนสมาชิกของกองทุนฯ ทุกเดอืน โดยเฉลี่ยเดือนละ 
๗๐ ราย ซึ่งทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชนขยายตัวและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีสมาชิกกองทุน
สวัสดิการมากกวา ๕,๐๐๐ คน เปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีสมาชิกมากท่ีสุดในจังหวัดสุรินทร ทําให
ยอดรายรับเฉพาะเงินสัจจะออมทรัพยตั้งแตจัดต้ังกองทุนสวัสดิการประมาณ ๖ ลานกวาบาท สามารถ
ดูแลสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตใหกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ชุมชนตําบลไผ มากกวา ๒.๕ ลาน
บาท ซึ่งเปนคาใชจายท่ีจําเปนตองจายปกติ ทําใหชวยลดคาใชจายใหกับสมาชิกและประชาชนในเขต
พื้นที่ไดเปนอยางมาก”...

๑๒
  

การที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดในจังหวัด
สุรินทรและมีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกอยางตอเนื่อง ทําใหกองทุนสวัสดิการไดรับการสนับสนุนเงิน
งบประมาณตามนโยบายของภาครัฐมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร (จํานวนสมาชิก X ๓๖๕ บาท) ซึ่งไดรับ
เงินสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓ ลานกวาบาท ทําใหกองทุนสวัสดิการมี
เงินหมุนเวียนสามารถชวยเหลือและใหสวัสดิการกับสมาชิกอยางทั่วถึง การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการมีการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบของการจัดการองคการโดยทั่วไป โดยมีคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ ทั้งหมด ๔๓ คน ทําหนาที่ตามวาระการแตงต้ังจากการคัดเลือกจากสมาชิกหมูบานละ 
๓ คน (๑๔ หมูบาน) และคัดเลือกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๑ คน และใหมีคณะกรรมการจาก
หมูบานตาง ๆ คัดเลือกประธานศนูยประสานงานของหมูบานน้ัน ๆ จํานวน ๑ คน มีการแตงตั้งท่ีปรึกษา
ของกองทุนเพ่ิมเติม ไดแก ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูบริหารโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ผูบริหารสถานศึกษาในตําบล และเจาอาวาสวัดในตําบล มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายนอก จํานวน ๓ คน ใหผูบริหารหนวยงาน/องคกรในพื้นที่ดําเนินการคัดเลือก โดยดํารง
ตําแหนงประธาน ๑ คน 

การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ในรูปแบบการแตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และคณะผูตรวจสอบภายนอก มีการแบงภาระงานและตําแหนงหนาท่ีกัน

                                           
๑๒

 สัมภาษณ นายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๕๕ 
 

 

อยางชัดเจน คอยดูแลสมาชิก จัดสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกับสมาชิกอยางเพียงพอ  ...“มีการดําเนินงาน
อยางโปรงใส ชี้แจงรายละเอียดกฎขอระเบียบตาง ๆ ของกองทุนใหสมาชิกไดเขาใจชัดเจนและสามารถ
นําไปปฏิบัติตามขอตกลงของกองทุนไดเปนอยางดี มีเงินรายไดสนับสนุนจากภาครัฐเขามาชวยเรื่อง
สวัสดิการเพิ่มเติมจากการมีสมาชิกจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การจายสวัสดิการกองทุนใหกับสมาชิกอยาง
รวดเร็วในยามฉุกเฉิน และเหตุการณที่คาดไมถึงเกิดขึ้นกับสมาชิกหรอืครอบครัวสมาชิก จึงเปนเหตุผลให
ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตําบลไผ เกิดความเชื่อถือ มีความม่ันใจ และมีความเชื่อใจ ในการบริหาร
จัดการของกองทุนสวัสดิการ”...๑๓  กองทุนจะไมลมหรือยุบหรือยกเลิกกองทุนไประหวางทาง หรือ
คณะกรรมการเกิดการทะเลาะวิวาทจนเปนเหตุใหกองทุนลม ดังนั้น ดวยความเชื่อมั่นในการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีประธานกรรมการ และคณะกรรมการไดดําเนินการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมาตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนตนมา จึงทําใหประชาชนในเขตพื้นที่มีความม่ันใจและเลือกที่
จะเขามาเปนสมาชิกกองทุน เพื่อจะไดรับสวัสดิการชวยเหลือเบื้องตนเมื่อเกิดภาวะเหตุการณฉุกเฉินใน
ชีวิต สามารถนําไปใชจายคารักษาพยาบาล ทําบุญ และอื่น ๆ ไดในเบื้องตน 
 

 
 

๒)  การประชาสัมพันธ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ได ...“มีกลยุทธในการประชาสัมพันธ

กองทุนหลากหลายรูปแบบ จากการประชุมและตกลงกันของคณะกรรมการกองทุน มอบหมายใหฝาย
ประชาสัมพันธดําเนินการประชาสัมพันธใหกับประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนตําบลไผไดรับทราบและรู
วัตถุประสงคในการเปนสมาชิกของกองทุนวาจะไดสิทธิประโยชนอะไรบางจากการเปนสมาชิก โดย
เปรียบเทียบการเปนสมาชิกและการไมเปนสมาชิกจะเสียประโยชนหรือไดประโยชนอะไรบาง...”

๑๔
  

ซึ่งฝายประชาสัมพันธของกองทุนไดดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนสมัครเปนสมาชิก อธิบายสทิธิ
ประโยชนที่จะไดรบั สงเสริมการรูจักวินัยการออมซึ่งเรียกวา “สัจจะออมทรัพย” สงเสริมคุณธรรม ความ
สามัคคี มีน้ําใจ สรางความสัมพันธอันดีใหกับสมาชิก สวัสดิการตลอดชีวิต เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง ...

                                           
๑๓

 สัมภาษณ นางวิรัตน กนกแกว เลขานกุารกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๔

 สัมภาษณ นางละออง สุรอิาจ กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๖, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ภาพประกอบที่  ๔.๕ 
การประชุมรวมกันของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 

 



๕๖ 
 

 

“กองทุนจะคอยชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน เกิดความเดือดรอนหรือความจําเปนเรงดวน
กระทันหันเกิดขึ้นกับสมาชิก”...๑๕ ซึ่งรูปแบบการประชาสัมพันธของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร มีดังนี้ 

 ๒.๑) การเชิญชวนจากผูนาํหมูบาน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร มีการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนตาม

ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พ.ศ. ๒๕๕๑ วาดวยคณะกรรมการกองทุน และมติที่ประชุม
คณะกรรมการสมัยสามัญ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ใหคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนแทน
คณะกรรมการท่ีครบวาระ เปนคณะกรรมการกองทุนสมัยที่ ๕ ซ่ึงคัดเลือกจากสมาชิกหมูบานละ ๓ คน 
โดยทั่วไปจะเปนผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 
ในการเปนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเปนตัวแทนบริหารงานและเปนปากเสียงแทน
สมาชิกหรือลูกบานของตัวเอง ดังน้ัน  ...“การมีผูนําหมูบานเปนคณะกรรมการกองทุนจึงทําใหชาวบาน
เกิดความมั่นใจในกองทุนสวัสดิการชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นผูนําหมูบาน เชน ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ยังมีความสัมพันธระหวางบุคคล ความสัมพันธ
สวนตัว ความสัมพันธแบบเครือญาติ ใชวิธีชักชวนเปนสมาชิกดวยความสัมพันธสวนตัวและความไวเนื้อ
เชื่อใจของคนในชุมชนหรือหมูบานเดียวกันไดเปนอยางดี”...๑๖ นอกจากนั้นการประชาสัมพันธของผูนํา
หมูบานผานหอกระจายเสียงประจําหมูบานทุก ๆ เชา เปนวิธีการประชาสัมพันธอีกประการหนึ่งที่
ประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ 

 ๒.๒) การเชิญชวนดวยใบปลิว/แผนปายโฆษณา 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดจัดทําใบปลิว/แผนปายโฆษณาเชิญ

ชวนใหประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนตําบลไผเขารวมสมัครเปนสมาชิกกองทุน ซึ่งทางกองทุนถือวาเปนสื่อ
ท่ีสามารถเขาถึงประชาชนในเขตพื้นที่ไดเปนอยางดี ตนทุนในการจัดทําไมสูงมาก สามารถอธิบาย
วัตถุประสงค สิทธิประโยชนท่ีพึงได การออมสัจจะออมทรัพยวันละ ๑ บาท เปนตน ใหประชาชนในเขต
พื้นที่เขาใจ ...“การประชาสัมพันธดวยใบปลิว ฝายประชาสัมพันธจะใชวิธีการแจกใบปลิวใหกับประชาชน
ตามงานในวาระตาง ๆ เชน งานศพ งานบวช งานแตง เปนตน ซึ่งถาหากบุคคลใดสนใจหรือมีขอสงสัย
ทีมงานก็จะอธิบายใหทราบถึงข้ันตอน สิทธิประโยชนที่พึงได วิธีการสมัคร เปนเบื้องตนกอน พรอม
แนะนําคูมือ กฎระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหไปศึกษาเพิ่มเติมกอนตัดสินใจสมัครเขา
เปนสมาชิก”...๑๗ สวนแผนปายโฆษณาประชาสัมพันธของกองทุน ทีมงานจะติดปายไวนิลขนาดใหญไวที่
สํานักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ และติดตามจุดสําคัญของตําบลที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ใช
ใบปลิวขนาด A4 ติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธของหมูบาน และจุดสําคัญตาง ๆ ของตําบล 

                                           
๑๕

 สัมภาษณ นางทองพูน ไชยพร สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๖

 สัมภาษณ นางละออง สุรอิาจ กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๖, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๗

 สัมภาษณ นายสุบิน เกษฎา กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๑, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๕๗ 
 

 

 ...“การเชิญชวนดวยใบปลิว/แผนปายโฆษณา ถือวาเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ดวยทีมงานประชาสมัพันธ และแนวทางการสงเสริม
มีความเขมแข็ง”...๑๘ และมุงมั่นในการขยายการเจริญเติบโตของกองทุนจึงทําใหเกิดเปนจุดแข็งของ
กองทุนและสามารถนําไปพัฒนาและตอยอดตอไปได 

 

 
 ๒.๓)  การเชิญชวนดวยอินเตอรเน็ต/เว็บไซต 
 ปจจุบันสื่อเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ตมีความสําคัญตอการกระจายขาวสาร ติดตาม

ขาวสาร ศึกษาหาขอมูลเพื่อการเรียนรู ใชเปนสื่อบันเทิงเพื่อการผอนคลาย เปนตน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีมติรวมกันในการประชุมของคณะกรรมการกองทุนใหดําเนินการจัดทํา
เว็บไซต เฟสบุค ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ เพื่อเผยแผกิจกรรมการดําเนินงาน ซึ่งการจัดทํา
เว็บไซตของกองทุนสําเร็จเรียบรอยแลว ประชาชนทั่วไปสามารถเขาไปศึกษาขอมูล เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับ การเผยแผกิจกรรมของกองทุน การมอบสวัสดิการดานตาง ๆ ใหกับสมาชิก ฯลฯ 

 การเขาถึงสื่ออินเตอรเน็ต/เว็บไซต เปนอีกสวนหนึ่งที่เปนปจจัยที่ประสบความสําเร็จ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ เนื่องจากปจจุบันวัยรุนสมัยใหมนิยมใชอินเตอรเน็ตสืบคนหาขอมูล 
มีโทรศัพทมือถือสามารถคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา ดังนั้น ฝายประชาสัมพันธจึงไดนํา
ขอมูลเบื้องตนของกองทุนดาวโหลดข้ึนไวบนหนาเว็บไซตของกองทุน เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อการตัดสินใจเขาเปนสมาชิก ผลที่ไดอีกอยางหนึ่งของการจัดทํา
เว็บไซตก็คือการไดประชาสัมพันธรูปภาพกิจกรรม รูปภาพการดําเนินงาน สามารถดึงดูดใจใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลอื่น ๆ เขามาศึกษาดูงาน แลวนําความรูท่ีไดจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
ไปใชปฏิบัติและขยายผลไปสูกองทุนสวัสดิการชุมชนอื่น ๆ อีกดวย ...“การสรางเพจเฟสบุคของกองทุน
เปนสื่อที่คอยอัพเดทการดําเนินกิจกรรมของกองทุนอยูเรื่อย ๆ เพื่อใหทันปจจุบันที่ทันสมัยดวยระบบ

                                           
๑๘

 สัมภาษณ นายอัครินทร ภูมิมณี  สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๑๓, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ภาพประกอบท่ี  ๔.๖ 
เว็บไซตและเพจเฟสบุคของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลไผ 

 



๕๘ 
 

 

เทคโนโลยีและระบบไอที เชน การเผยแพรภาพถายการทํากิจกรรม การศึกษาดูงาน และการถายทอด 
สดผานเฟสบุค หรือท่ีเรียกวา Facebook Live ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของประชาชนท่ัวไป”...๑๙ 
 

    

๓)  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหมูบาน 
การที่กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร กอตั้งขึ้นในพื้นที่ชนบทตางจังหวัด 

ชุมชนหรือหมูบานตาง ๆ ในตําบลสามารถเดินทางไปมาหาสูกันอยางสบายและมีความเคยชิน มักคุนกัน
ดี บอกกลาวขาวสารซึ่งกันและกันทั้งการพบปะพูดคุยซึ่งหนา การโทรศัพทพูดคุย การแชตคุยผานทาง
สื่อสังคมออนไลน ทําใหเกิดการเรียนรูขอมูลเก่ียวกับกองทุนระหวางซึ่งกันและกันของหมูบานตาง ๆ 
การมีเครือญาติท่ีอยูหมูบานอื่น สามารถสงขอมูลขาวสารใหกันได รูปแบบจะเปนลักษณะความเชื่อใจกัน 
หรอืเห็นคนอ่ืนไดสิทธิประโยชนของกองทุนแลวเกิดอยากไดตามจึงเขามาสมัครเปนสมาชิก นอกจากนั้น 
...“กองทุนสวัสดกิารชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ไดมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง

                                           
๑๙

 สัมภาษณ นางสิงหา แกนจักร กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๓, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ฝายประชาสัมพันธ 

ผูนําชักชวน ใบปลิว/แผนปายโฆษณา อินเตอรเนต็/เว็บไซต 

ความสัมพันธสวนตัว 

ตัดสินใจ 

ความนาเชื่อถือ/ 
ความนาสนใจ 

ตัดสินใจ 

รายละเอียดตาง ๆ

ศึกษาขอมูล 
ดวยตัวเอง 

ตัดสินใจ ไมสมัคร (-) 
สมัคร (+) ไมสมัคร (-) 

ไมสมัคร (-) สมัคร (+) 

สมัคร (+) 

ตอนรับคณะ 
ศึกษาดูงาน 

กองทุนสวัสดิการ... 

กองทุนสวัสดิการ... 

กองทุนสวัสดกิาร... 

เผยแพรการดาํเนินงาน 

เผยแพรการดําเนินกิจกรรม 

ภาพประกอบท่ี  ๔.๗ 
การประชาสัมพันธของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลไผ จังหวัดสุรินทร 

 



๕๙ 
 

 

สมาชิกจากหมูบานตาง ๆ สงเสริมและผลักดันกิจกรรมใหดําเนินการจัดการใหเกิดความรูข้ึนอยาง
ตอเนื่องและจริงจัง โดยใชการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกแตละหมูบานแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน เรียนรูสิทธิประโยชน เรียนรูกฎระเบียบขอบังคับ ปญหา อุปสรรค และความเปนไปไดของ
กองทุนฯ แตละหมูบานที่สมาชิกกองทุนอาศัยอยู เพื่อกาวไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูรวมกันให
สวัสดิการแกสมาชิกรวมไปดวยกัน”...๒๐ จัดแสดงสินคาจําหนายของหมูบานแตละหมูบานเพื่อเปน
กองทุนสวัสดิการแกสมาชิกเพ่ิมเติม ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของกองทุนสามารถเปน
สวนหนึ่งของการประชาสัมพันธ ผานสื่อสังคมออนไลน ปายโฆษณาประชาสัมพันธขนาดใหญของกองทุน 
และใบปลิว โดยใชรูปภาพการมีสวนรวมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือวีดีโออัพโหลดลงในยูทูป ซึ่ง
สรางความมั่นใจ ความเชื่อใจกับประชาชนในเขตพื้นที่ในการตัดสินใจเขาสมัครเปนสมาชิกเปนอยางมาก 
 

 
๔)  การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน 
ความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชนถือวาเปนจุดแข็งและเปนจุดเดนของชุมชนชนบท

ตางจังหวัด อยูอาศัยกันเสมือนเครือญาติกันทั้งหมดในชุมชน ทุกคนในหมูบานรูจักกันหมด กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผจึงไดรับประโยชนจากการเปนชุมชนเครือญาติของแตละหมูบาน ความสัมพันธ
ของทีมงานประชาสัมพันธกองทุนกับคนในชุมชนเปนอีกประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ 
ไววางใจ เขาเปนสมาชิกและนําเงินฝากออมทรัพยสัจจะสะสมทรัพย ...“มีการจัดกิจกรรมรวมกันของคน
ในหมูบาน จัดทํากลุมฝมืออาชีพประจําหมูบานเพื่อหารายไดเสริม มอบเงินสวัสดิการใหกับสมาชิกเมื่อ
เกิดเหตุการณฉุกเฉินและเดือดรอน ซึ่งเปนกลยุทธที่ฝายประชาสัมพันธประสบความสําเร็จอีกประการ
หน่ึงท่ีเชิญสมาชิกใหมเขาสมัครในกองทุน”...๒๑ เพราะเนื่องจากความอยากไดเงินชวยเหลือเบ้ืองตนของ
คนทั่วไปเปนแรงผลักดันใหประสบความสําเร็จ และเปนปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของกองทุนตั้งแตได
ทําการกอตั้งข้ึน 

                                           
๒๐

 สัมภาษณ น.ส.สมพร กานทอง กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๑

 สัมภาษณ นางสมทรัพย สลับศรี กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๑๓, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ภาพประกอบที่  ๔.๘ 
การแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางสมาชิกแตละหมูบาน 

 



๖๐ 
 

 

ประธาน กรรมการ และสมาชิกของกองทุน ตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ไผตองเปนสมาชิกภายในตําบลไผ เปนบุคคลที่มีความสัมพันธและเก่ียวของกับตําบลไผ มีทะเบียน
ราษฎรอยูในตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร อยางถูกตอง ถึงแมวาสมาชิกบุคคลน้ันจะเดินทางไป
ประกอบอาชีพอยูตางจังหวัด เชน กรุงเทพ และปริมณฑล เปนตน ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนท่ีมี
ความคุนเคยและรูจักกันมาตั้งแตเกิดซึ่งเปนความผูกพันธุแบบเครือญาติและรูจักกันหมดท้ังหมูบาน เปน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนอีสานที่เปนปกติท่ีจะรูจักกันหมดในชุมชนหรือหมูบานนั้น ๆ ไมวาเด็กเล็ก ๆ 
วัยรุนหนุมสาว คนแก ความสัมพันธเหลานี้ทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชนตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง ไดรับสวัสดิการชวยเหลือเบื้องตนถึงแมจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตก็
เปนการชวยเหลือกันในยามเดือดรอน ตองหาเงินใชจายคารักษาพยาบาล ถึงแมวาการรักษาพยาบาล
ของสมาชิกกองทุนจะไดรับสิทธ์ิบัตรทองของโรงพยาบาลไดรับการรักษาบางโรคฟรี นอนโรงพยาบาลฟรี 
เปนตน แตญาติพี่นองที่เดินทางไปเฝาอยูโรงพยาบาลตองมีคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาอาหาร คาเดินทาง 
เปนตน ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ ภายใตกรรมการ ๓ คน ประจําหมูบานตาง ๆ จึงมีการ
ติดตามสมาชิกที่อยูนอกพื้นที่ตําบลไผโดยตลอด แจงเตือนการจายเบี้ยสวัสดิการเมื่อครบกําหนดจาย ให
จายเบ้ียสวัสดิการเปนราย ๓ เดือน หรือ ราย ๖ เดือน หรือ ราย ๑ ป เพ่ือจะไดดูแลคนในชุมชนเดยีวกัน
ใหไดนานที่สุดเทาที่กองทุนสวัสดิการชุมชนจะทําได 

๕)  การเปดรับเงินสัจจะออมทรัพยทุก ๆ เดือน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีระเบียบการจายเบ้ียสวัสดิการทุก ๆ เดือน และเปดรับ

สมคัรสมาชิกใหมทุกวันท่ี ๒ ของเดือน เปดใหประชาชนในพื้นที่ไดสมัครเปนสมาชิกเพื่อที่จะใหกองทุน
ชวยดูแลสวัสดิการตาง ๆ ในยามฉุกเฉิน ซึ่งปจจุบันกองทุนมีสมาชิกมากกวา ๕,๐๐๐ กวาคน เปน
จํานวนสมาชิกจํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนทะเบียนราษฎรในตําบล และนอกจากนั้นทุก ๆ เดือน
กรรมการของหมูบานทั้ง ๓ คน ตองเก็บเบี้ยสวัสดิการของหมูบานที่รับผิดชอบแลวนําสงที่กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ ภายในวันที่ ๑ ของเดือน และวันที่ ๒ ของเดือน ...“คณะกรรมการจะพิจารณา
การจายสวัสดิการตาง ๆ ที่มีสมาชิกยื่นขอจายคาสวัสดิการใหแลวเสร็จ และจายเงินสวัสดิการในวันน้ัน
เลย (ยกเวนการจายคาสวัสดิการการตาย) การสงเงินเบี้ยสวัสดิการหรือจะเรียกวาเงินสัจจะออมทรัพย 
วันละ ๑ บาท ก็ได เปนการสรางระเบียบการออมใหสมาชิกกองทุนฝกปฏิบัติ สมาชิกทุกคนตองจายเงิน
เทากับจํานวนเดือนนั้น ๆ โดยกรรมการท้ัง ๓ คน จะทําการเก็บและนําสงกองทุนใหตามที่สมาชิกจาย 
หากสมาชิกทานใดไมจายเบ้ียสวัสดิการในเดือนน้ันก็จะไมมีการทวงหรือติดตาม คณะกรรมการจะใช
วิธีการขีดละลงบัญชีไววาคางจาย และใหนําจายในเดือนถัดไป โดยไมคางจายไดไมเกิน ๓ เดือน ซึ่งเมื่อ
ครบ ๓ เดอืนแลวยังไมมีการจายเบ้ียสวัสดิการ กรรมการประจําหมูบานจะมีการแจงเตือนใหดําเนินการ
จายใหทันกอนปดงบในเดือนนั้น ๆ หรือสมาชิกบางคนไมไดอยูในพ้ืนท่ีทํางานอยูกรุงเทพหรือปริมณฑล 
เปนตน”...๒๒ กองทุนก็มีการตกลงใหจายเปนราย ๓ เดือน ราย ๖ เดือน หรือ ราย ๑ ป ตามท่ีกําหนดตก
ลงกันของคณะกรรมการกองทุน หากไมมีการจายเบี้ยสวัสดิการกองทุนจะดําเนินการตามระเบียบของ
กองทุนโดยไมมีการยกเวนในกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น และสมาชิกทานนั้นจะหมดสิทธิ์ในสวัสดิการตาง ๆ ของ

                                           
๒๒

 สัมภาษณ นางทองดาว บุญลับ กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๙, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๑ 
 

 

กองทุนทันที ซึ่งการดําเนินการตามระเบียบการจายเบี้ยสวัสดิการของกองทุน ทําใหกองทุนมีความ
เขมแข็งและเปนจุดเดนขึ้นมาเพราะไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับญาติพ่ีนองของคณะกรรมการ หรือ
สมาชิกบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือใหประโยชนตอหมูบานใดหมูบานหนึ่ง ไมเกิดการเลียนแบบการไมยอม
จายเบี้ยสวัสดิการ ซึ่งสมาชิกทุกคนตองรีบจายจึงเปนการเลียนแบบการรีบจายเบี้ยสวัสดิการใหทัน
เหมือน ๆ กัน ทําใหสมาชิกหลาย ๆ คนเกิดการมีวินัยในการออมเงิน ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดจากการถายทอด
การใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับกองทุนของกรรมการประจําหมูบาน ๓ คน ที่ดูแลหมูบานนั้น ๆ 

 

 
๖)  การมีจิตอาสาของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผสวนใหญเปนบุคคลที่มีหนาที่การงานของ

ตัวเองอยูแลว มีภาระงานหลักท่ีจะตองรับผิดชอบและดําเนินการอยูโดยตลอด เชน สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนตน บุคคลเหลานี้
เปนบุคคลจิตอาสาท่ีอาสาชวยพัฒนาชุมชน เพื่อใหชุมชนของตนเองอยูดวยลําแขงตนเองไดอยางยั่งยืน 
โดยไมตองพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐ หรือสวนงานอื่น ๆ โดยมีมุมมองวาหนวยงานของรัฐ หรือ
สวนงานอ่ืน ๆ เปนของท่ีอยูในอากาศบางครั้งก็ไดบางครั้งก็ไมได บางปไดงบประมาณชวยเหลือสนับสนุน
จํานวนมาก บางปไดงบประมาณสนับสนุนเล็กนอย บางปไมมีเงินสนับสนุน ดังนั้น ดวยจิตสํานึกชุมชน
ของตัวเองคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่อยูในปจจุบันนี้จึงสละแรงกาย แรงใจ เพื่อใหชุมชนของตัวเอง
เกิดความเข็มแข็งและยืนหยัดดวยลําแข็งของตัวเองได โดยการทํางานของคณะกรรมการทั้งหมดที่มีการ
แตงต้ัง และคัดเลือกตามวาระสมัยต้ังแตตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผเกิดขึ้นมา คณะกรรมการยัง
ไมมีมติใหมีการรับคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ...“การทํางานของคณะกรรมการทุกคนในกองทุนจึงเปนการ
ทํางานจิตอาสา เพ่ือใหกองทุนสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่น แมวาบางครั้งการปดงบดุลของทุก ๆ  
เดือน จะมีเงินที่ขาดหายไปจากการเก็บเบี้ยสวัสดิการของหมูบาน คณะกรรมการ ๓ คน ตองรับผิดชอบ
จายทดแทนรวมกัน แตเพื่อใหชุมชนของตวัเองเกิดความเขมแข็งก็ตองยอมเสียสละ”...๒๓ 

                                           
๒๓

 สัมภาษณ น.ส.สมพร กานทอง กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๘, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

ภาพประกอบท่ี  ๔.๙ 
การเปดรบัเงินสัจจะออมทรพัยทุก ๆ เดือน 

 



๖๒ 
 

 

๗)  การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถิ่นและสวนทองที่ 
ชุมชนตําบลไผเปนตําบลที่มีความสามัคคี เปนชุมชนที่มีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม อยูกับ

ธรรมชาตแิละพึ่งพาธรรมชาติโดยไมทําลายทําธรรมชาติ และเปนตําบลที่หนวยงานตาง ๆ ไดเดินทางเขา
มาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ดวยความสามัคคีของหนวยงานและประชาชนในตําบลจึงเปนเหตุผลที่ทาํ
ใหกองทุนสวัสดิการทํางานไดงายและราบรื่น โดยเฉพาะคณะกรรมการของกองทุนเกือบทั้งหมดเปนผูนํา
หรือทํางานในหนวยงานสวนทองถ่ินและเปนคนในพื้นที่ตําบลไผจึงทํางานไดงายขึ้น เพราะรูบริบทของ
ตําบลไผแทบทั้งสิ้น การทํางานของตําบลไผเปนการทํางานรวมกันขององคกรสวนถ่ินและสวนทองที่ 
หรอืเรียกวา “การทํางานแบบ ๓ ขา” ประกอบไปดวย 

ขาที่ ๑ ไดแก สวนทองถิ่น เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลไผ ประกอบไปดวย 
นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลของแตละหมูบาน ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

ขาที่ ๒ ไดแก สวนทองท่ี ประกอบไปดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน 
ขาที่ ๓ ไดแก สวนประชาชน ประกอบไปดวย ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร ทั้งหมด 
...“การทํางานขององคกรตาง ๆ ทั้ง ๓ ขา ตองทํางานสอดรับซึ่งกันและกัน เมื่อมีโครงการ

ตาง ๆ เกิดขึ้นภายในตําบลทุกสวนงานที่รับผิดชอบตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนอกจากน้ัน
ประชาชนในตําบลตองเขามามีสวนรวมดวยตลอด เพื่อเปนการรวมดวยชวยกันและสอดสองดูแล
ชวยกัน”...๒๔ ดังนั้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผจึงไดรับอานิสงคของการเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
ทํางาน ๓ ขา รวมกันของชุมชนเร่ือยมา 

๔.๓.๒  อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
๑) การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มกีารจัดรูปแบบการจัดสวัสดิการตั้งแตเริ่ม

กอตั้งกองทุนโดยการลอกเลียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จมากอนแลว เชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตราด เปนตน ซึ่งการกอตั้งกองทุนขึ้นครั้งแรกนั้นไมไดมีการวิเคราะห
ปญหาและปจจัยพื้นฐานของชุมชนในเขตพื้นที่ของตนเองเสียกอน กลุมสมาชิกและผูนําชุมชนมีความ
ตองการอยากจะกอตั้งกองทุนขึ้นมา โดยการยกมือโหวตเสียงขางมากซึ่งปรากฏวาทุกคนอยากจะได
กองทุนสวัสดิการชุมชน ทําใหเมื่อกองทุนดําเนินงานตามรูปแบบจากการลอกเลียนกองทุนสวัสดิการ
อ่ืน ๆ จึงเกิดปญหาและจุดออนท่ีสําคัญมากมาย ซึ่งมีผลตอความมั่นคงของกองทุนเปนอยางมาก ผลก็
คือ ยอดจายสวัสดิการของกองทุนสูงมาก มีความไมสมดุลกับยอดรับสัจจะออมทรัพยจากสมาชิก 
โดยเฉพาะเงินบํานาญของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกที่จะตองจายเปนประจําทุก ๆ เดือน เงินฌาปนกิจ
ชวยเหลืองานศพในกรณีท่ีสมาชิกเกิดเสียชีวิตมียอดท่ีสูงมาก และสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่มีการจายคา
สวัสดิการที่สูงมากเหมือนกัน ซึ่งการลอกเลียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนของที่อ่ืนแลวนํามาใชถือวาใน
ระยะเริ่มแรกในการดําเนินงานถือวาประสบความสําเร็จในดานการระดมความคิด ระดมจํานวนสมาชิก

                                           
๒๔

 สัมภาษณ นายประหยัด พุดจีบ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๓ 
 

 

ใหมาเขารวมกองทุนสวัสดิการชุมชน แตดวยรากฐานที่ยังไมมั่นคง ไมไดวิเคราะหปญหาพื้นฐาน และ
สํารวจปจจัยพื้นฐานของชุมชนอยางชัดเจนจึงทําใหระยะหลัง ๆ ในการดําเนินงาน กองทุนเริ่มมีปญหา 
เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ การใหสวัสดิการกับสมาชิก เงินสวัสดิการลดนอยลงจากการให
สวัสดิการท่ีสูงเกินไป จึงทําใหคณะกรรมการตองประชุมปรึกษาหารือหาวิธีการแกไขเพื่อใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ สามารถดําเนินงานตอไปได  

๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก 
การประชาสัมพันธของกองทุนประสบความสําเร็จในการระดมสมัครสมาชิกใหม มีประชาชน

จํานวนมากในเขตพื้นที่ใหความสนใจจากการประชาสัมพันธ ทําใหกองทุนรับสมาชิกจํานวนมากโดย
ไมไดวิเคราะหจุดคุมทุน รายไดจากสัจจะสะสมทรัพย สวัสดิการที่ตองจาย ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
ทําใหการดูแลสมาชิกกองทุนซึ่งมีจํานวนมากและพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังตําบล มีจํานวนคณะกรรมการ
ผูปฏิบัติงานจํานวนมาก การบริหารจัดการเปนไปดวยความยุงยาก ลําบาก ...“การมีจํานวนสมาชิกมาก
จนเกินไปเพื่อตองการใหกองทุนมีขนาดใหญข้ึนเรื่อย ๆ ในระยะเริ่มแรกถือวาประสบความสําเร็จ แต
ดวยระบบการจัดสวัสดิการที่ยังไมไดเปนระบบและทดลองผิด-ถูก จากการลอกแบบของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลอ่ืน ทําใหมีปญหาการบริหารจัดการซึ่งเปนอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุน”...๒๕ 
ซึ่งในระยะหลังกองทุนไดมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ โดยการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการขอมูลและขาวสาร เพื่อความถูกตอง รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓) การใหสวัสดิการสูงเกินไป 
...“การใหสวัสดิการกับสมาชิกระยะแรกเปนการลอกเลียนแบบการใหสวัสดิการจากกองทุน

สวัสดิการชุมชนจากตําบลอื่นที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งมีอัตราการใหสวัสดิการท่ีสูงมากจนเกินไป โดย
ไมไดสอดคลองสมดุลกับยอดรับจากการออมสัจจะสะสมทรัพย ทําใหเงินกองทุนหมดไปอยาง
รวดเร็ว”...

๒๖
 จากการจายสวัสดิการแกสมาชิกทําใหเกิดปญหาสภาพคลองทางการเงินและความวิตก

กังวลของคณะกรรมการกองทุนเก่ียวกับปญหาการเงินในกองทุนท่ีจะจายสวัสดิการแกสมาชิกในอนาคต
ซึ่งมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกป ปญหาการใหสวัสดิการแกสมาชิกสูงจนเกินไปจึงไดนํามา
พิจารณารวมกันและประชุมหารือในกรณีเรงดวนหลายวาระ และในการประชุมใหญสามัญประจําปก็ได
มีการชี้แจงรายละเอียดแกสมาชิกใหรับทราบเก่ียวกับปญหาการจายสวัสดิการที่เกิดข้ึนเพื่อใหสมาชิกทุก
ทานไดรับทราบปญหาตาง ๆ เหลานั้นไดชัดเจนยิ่งข้ึน ซึ่งไดมีสมาชิกบางทานแสดงความขัดแยงเก่ียวกับ
การจายสวัสดิการที่ไดประโยชนนอยลง แสดงความไมพอใจ และมีการขอลาออกจากการเปนสมาชิก 
ทางกองทุนไดชี้แจงเหตุผลและความเปนไปในการคาดการณการดําเนินงานของกองทุนในอนาคตให
สมาชิกเหลานั้นไดรับทราบ และแสดงความยินยอมใหสมาชิกเหลานั้นไดพนจากการเปนสมาชกิพรอมกบั
จายสวัสดิการท่ีสมาชิกพึงจะไดหลังจากการลาออกตามระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ไผ พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

                                           
๒๕

 สัมภาษณ นายพรชัย บุญลับ สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๙, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๖

 สัมภาษณ นายประเสริฐ ทาจันทร สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๕, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๔ 
 

 

การใหสวัสดิการสมาชิกสูงจนเกินไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ถือ
วาเปนจุดออน/จุดดอยของกองทุนซึ่งเปนผลมาจากการไมไดวิเคราะหปจจัยพื้นฐาน ปญหาพื้นฐาน 
ความตองการพ้ืนฐาน และปญหาอื่น ๆ ของชุมชนกอนกอตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นมาก แตกองทุน
เลือกที่จะลอกเลียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จแลวนํามาปฏิบัติและดําเนินงาน
ตาม ซึ่งในความเปนจริงบริบทของชุมชนแตละแหงมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงทําใหกองทุนเกิดปญหา
การจายสวัสดิการและดานอื่น ๆ 

๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ 
...“การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีขอจํากัดเก่ียวกับทุน

สะสมของสมาชิก การเก็บเบี้ยสวัสดิการจากสมาชิกเปนการเก็บแบบสัจจะออมทรัพยวันละ ๑ บาท”...๒๗ 
ถาหากยอนกลับไปมองการจายเบี้ยประกันเหมือนกับประกันชีวิตของบริษัทตาง ๆ  จะรูสึกไดถึงทุนสะสม
จากการจายเบี้ยสวัสดิการที่นอยมาก ผลตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีไดรับก็ลดนอยลงตามจํานวนเงิน
ตนทุนท่ีสง การจายเบี้ยสวัสดิการวันละ ๑ บาท แลกกับสวัสดิการการปวยนอนโรงพยาบาล คืนละ ๑๐๐ 
บาท (ติดตอกันไมเกิน ๓ คืน) รวมแลวไมเกิน ๓๐๐ บาท/ครั้ง ซึ่งภายใน ๑ ป สามารถเบิกจายสวัสดิการ
การปวยจากการนอนโรงพยาบาลไดไมเกิน ๗ ครั้ง และนอกจากนั้นยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่จายใหตาม
ระเบียบของกองทุน ถาหากสมาชิกมองแคตัวเลขจํานวนเงนิแลวจะรูสึกไดวาเปนเงินแคจํานวนนอยมาก
ไมพอกับการใชจายในการรักษาพยาบาล คาใชจายการจัดงาน เปนตน ซึ่งถาหากยอนดูเบี้ยสวัสดิการที่
จายของสมาชิกแลว ถือวาเปนการจายเบ้ียสวัสดิการที่เปนจํานวนเงินนอยมาก เม่ือเทียบกับสวัสดิการที่
ไดรบั ซึ่งกองทุนมีขอจํากัดที่สามารถจายไดตามที่กําหนดในระเบียบของกองทุนเพียงเทานั้น ไมสามารถ
ท่ีจะจายคาสวัสดิการใหสมาชิกไดมากกวาที่กําหนดไว เพราะจากการคํานวณจากขอมูลของสมาชกิจะทํา
ใหเงินที่เปนเงินสํารองของกองทุนหมดไปอยางรวดเร็ว และจะทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผตอง
ปดตัวลง 

๕) การไมเขาใจอดุมการณ 
...“สมาชิกบางสวนของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มีการขอยื่นใบลา

ออกจากการเปนสมาชิกของกองทุนมากกวา ๑,๐๐๐ กวาราย หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนฉบับใหมขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๖”...

๒๘
 ซึ่งถือวาเปนการลาออกจากการเปนสมาชิก

กองทุนสวัสดิการชุมชนมากท่ีสุด เนื่องจากสาเหตุการไมเขาใจอุดมการณของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่
มุงเนนเรื่องการชวยเหลือเบื้องตนดานสวัสดิการ เชน การเกิด การแก การเจ็บ การตาย และการศึกษา 
เปนตน สมาชิกจะไดรับการชวยเหลือจากกองทุนซึ่งเกิดจากการเก็บเงินสัจจะออมทรัพยวันละ ๑ บาท 
ของสมาชิกทุกคนที่เขารวมเปนสมาชิก แตเนื่องจากการเร่ิมตนการกอตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร เปนการลองผิดลองถูก เกิดจากการที่คณะกรรมการประจําตําบลตองการอยากจะกอตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนใหเกิดข้ึนในตําบล มีการลอกเลียนแบบกองทุนสวัสดิการท่ีประสบความสําเร็จมา

                                           
๒๗

 สัมภาษณ นางสําเนียง นรโคตร สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๓, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๘

 สัมภาษณ นางสมบัติ ชูเลิศ สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๒, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑.  



๖๕ 
 

 

เปนตนแบบ โดยการจายคาสวัสดิการตอบแทนระดับสูงซึ่งเปนสิ่งย่ัวยวนใจชวนใหประชาชนในตําบลเขา
มาสมัครเปนสมาชิกจํานวนมาก  

เมื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบของกองทุนใหม และปรับลดการ
จายสวัสดิการในหมวดตาง ๆ ลดลง ยกเลิกการจายเบ้ียบํานาญ เปนตน โดยความเห็นชอบในการประชุม
ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด เพื่อใหกองทุนอยูรอดและสามารถเดินหนาอยาง
ยั่งยืนตอไปเคียงคูใหการชวยเหลือดูแลชุมชนตอไปนาน ๆ โดยการเอาขอมูลการจายสวัสดิการและ
บํานาญในอีก ๕ ปขางหนาซึ่งเปนอนาคตที่กองทุนจะตองจายคาตอบแทนสวัสดิการมาทําการวิเคราะห 
ซึ่งปรากฏวากองทุนจะสูญเงนิจํานวนมากและเงินจายคาตอบแทนสวัสดิการจะไมพอจาย ดังน้ัน กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผจึงไดมีการปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับฉบับใหมขึ้นในป ๒๕๕๖ ผลที่ตามมาก็
คือมีสมาชิกลาออกหลายรายตามมา 

 

๔.๓.๓ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมัน่คงของ

ชุมชน” ของตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ไดแบงแยกผลกระทบที่เกิดข้ึนกับกองทุนออกเปน 
๒ รูปแบบ คือ ผลกระทบจากภายใน และผลกระทบจากภายนอก ดังนี้ 

๑) ผลกระทบจากภายใน เปนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผท่ีมี
อิทธิพลจากภายในองคกร เชน คน สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ และการบริหารงาน เปนตน ในที่นี้คณะผูวิจัย
ไดแบงผลกระทบที่เกิดจากภายในออกเปนแตละดาน ดังน้ี 

 ๑.๑) ดานการทํางานของคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีการเลือกตั้ง
กรรมการของกองทุน จํานวน ๔๓ คน คดัเลือกจากสมาชิกหมูบานละ ๓ คน ดํารงตําแหนงวาระคราวละ 
๒ ป เม่ือหมดวาระก็จะมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งจากการเลือกตั้งคณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผในคราวที่ผานมาปรากฎวากองทุนตองมีการฝกหัดการทํางานของคณะกรรมการแตละหมูบาน
ใหมทุก ๆ ครั้ง ซึ่งผลกระทบที่เกิดข้ึนก็คือกรรมการบางทานมีการเรียนรูชา และไมคิดที่จะแสวงหา
ความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมูลของกองทุนสวัสดิการชุมชนและการทํางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การ
รับเบ้ียสวัสดิการ การจายเบี้ยสวัสดิการ เปนตน ทําใหประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตองเพิ่มแรง
กระตุนและสรรหากลยุทธ วิธีการ เพื่อกระตุนกรรมการบางทานที่เขามาใหมใหสนใจที่จะเรียนรูงาน
เพิ่มเติม 

 ๑.๒) ดานคาตอบแทนของคณะกรรมการ กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ
สวนใหญจะทํางานหลายตําแหนง ไมไดมีตําแหนงประจําอยูในกองทุนเพียงที่เดียว เชน นายกองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล กํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน การทํางานภายใตกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผทุกคนลวนทําดวยจิตอาสา และอยากใหชุมชนตําบลของตัวเองสามารถยืนหยัด
ดวยลําแขงของตัวเองได ...“มีสวัสดิการเล็ก ๆ นอย ๆ ชวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อยามเกิดความ
เดือดรอนและภาวะฉุกเฉินเกิดข้ึนในชีวิต เชน อุบัติเหตุ ปวย นอนโรงพยาบาล ตาย คลอดบุตร คาเลา



๖๖ 
 

 

เรียนบุตร เปนตน”...
๒๙

 หากแตการเปนจิตอาสารวมทํางานสวนรวมอยูบอยครั้ง กรรมการบางทานอาจ
เกิดวิวาทะมีปากเสียงกับครอบครัว ซึ่งปจจัยพื้นฐานของครอบครัวก็คือเรื่องปากเรื่องทองที่ตองกินอิ่ม
นอนหลับ ถาหากไมทํางานจิตอาสาเพื่อสังคมสวนรวมอาจจะไปรับจางทํางานที่ไดผลตอบแทนเพื่อมาจุล
เจือครอบครัว ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไปหากไมมีคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน จิตอาสาของสมาชิกหลาย ๆ ทานก็จะหมดลงไปในอนาคตขางหนาอยางแนนอน 

 ๑.๓) ดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีอาการ
สถานที่ ๑ หลัง เปนอาคารชั้นเดียวติดกับพื้นโดยแบงออกเปน ๒ หอง ไดแก หองที่ ๑ คือ หอง
ประชุมสัมมนาเปนหองรองรับคณะศึกษาดูงานและประชุม หองที่ ๒ คือ หองสํานักงานเปนหองที่
คณะกรรมการใชทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน เชน การรับการจายเบ้ียสวัสดิการ การรับสมาชิกใหม หรือ
ประชุมยอยในวาระตาง ๆ เปนตน นอกจากนั้นกองทุนยังมีอาคารเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของชุมชนอีก ๒ 
หลัง แตทั้งนี้อาคารของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผเปนอาคารที่กองทุนตองพึ่งพาอาศัยพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล สถานท่ีตั้งของกองทุนเปนพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่ตองใชรวมกัน
ในบางครั้งบางคราว  

 วัสดุและอุปกรณสํานักงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือสั่งซื้อสั่งจางสวนใหญจะเปนวัสดุและอุปกรณสําคัญ ๆ ตอกองทุนเพียง
เทานั้น เชน โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เปนตน สวนอุปกรณและวัสดุบางอยางคณะกรรมการที่ทํางานตอง
จัดสรรหามาใชเอง เชน สมุดจดบันทึก ปากกา ดินสอ แอรตดิผนัง เปนตน 

 ๑.๔) ดานแผนพัฒนาระยะยาว กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีแนวคิดริเริ่มกอตั้ง
กองทุนเกิดจากความอยากจะทํา อยากจะใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีสวัสดิการสามารถชวยเหลือซึ่งกัน
และกันไดเมื่อยามฉุกเฉิน โดยไมไดมีแผนพัฒนาระยะยาวและแผนรองรับตอไปอีก ๓ ป ๕ ป หรือ ๑๐ ป
ขางหนา ดังน้ันจึงเปนเหตุผลท่ีทําใหกองทุนตองมีการปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบและขอบังคบัของกองทุน
ใหมเม่ือ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงและเหมาะสม กองทุนสามารถดํารงอยูได
ตอไปอีก ผลที่ตามมาก็คือการขอลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนจํานวนมาก ...“กองทุนตองจายคา
เบีย้สวัสดิการที่ผูลาออกจายมาตลอดทุกเดอืนคืน โดยไมหักคาสวัสดิการท่ีเคยรับจากรายการอื่น ๆ ตาม
ระเบียบขอบังคับกองทุน คาใชจายจากการจายเบี้ยสวัสดิการทั้งหมดที่ไดจายไปแลวใหกับสมาชิกที่
ลาออกกองทุนเปนผูรับผิดชอบเองทั้งหมด”...

๓๐
 พ.ศ.๒๕๖๐ กองทุนไดมีการประชุมคณะกรรมการ

ท้ังหมดเพ่ือพิจารณาการวางแผนการพัฒนาระยะยาว โดยประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผคน
ปจจุบัน คือ นายประหยัด พุดจีบ ไดเสนอใหกองทุนมีแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผใหมีความมั่นคงและยั่งยืนชวยเหลือสมาชิกภายในตําบลไผใหไดยาวนานท่ีสุด 
ซึ่งผลปรากฎวาที่ประชุมมีมติใหมีการรางแผนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ ระยะ ๓ ป 
เริ่มแรก และจะพัฒนาเปนระยะ ๕ ป และระยะ ๑๐ ปในอนาคตขางหนา 

                                           
๒๙

 สัมภาษณ นายเกรยีงศักดิ์ ยงย่ิงสุข สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๔, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๐

 สัมภาษณ นางคํากอง เชิดชาย สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๖, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๗ 
 

 

 ๑.๕) ดานการถายทอดความรูสูรุนตอไป การถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องกองทุน
สวัสดิการชุมชนสูเด็กวัยรุนสมยัใหม เพ่ือใหมีการปลูกฝงการมีจิตอาสาและอยากพัฒนาชวยเหลือชุมชน
บานเกิดตัวเองเปนเปาหมายหลักท่ีคณะกรรมการกองทุนรุนปจจุบันพยายามที่จะทําใหสําเร็จ โดย
พยายามใหสมาชิกที่มีอายุ ๑๘-๔๐ ป เขามาเรียนรูวิธีการการทํางานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อให
เกิดการเพิ่มพูนทักษะและการเรียนรู พัฒนาความรูเดิมใหดียิ่งข้ึน นําเทคโนโลยีสมัยใหมที่ทันสมัยตาม
ยุคสมัยปจจุบันเขามาใชพัฒนากองทุน เปนตน ...“ปจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผยังมีสมาชิกที่
เปนวัยหนุมสาวใหความสนใจเก่ียวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนอยูในระดับที่นอยมาก จนเปนเรื่องวิตก
กังวลของคณะกรรมการยุคปจจุบันท่ีตองเรงพัฒนาวัยรุนสมัยใหมใหเขามารับชวงทํางานทดแทนกันได
เมื่อหมดยุคคณะกรรมการชุดเดิมไปแลว”...๓๑ 

 

 

๒) ผลกระทบจากภายนอก 
 ๒.๑) ดานเทคโนโลยี ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนทั่วโลกนิยมใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ

ลดภาระการทํางานดวยแรงคนมากขึ้น ใชเทคโนโลยีทํางานเพื่อใหงานรวดเร็วขึ้น ใชเทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสารสั่งงานผานโทรศัพทมือถือ ผานแอพพิเคชั่นตาง ๆ เชน ไลน เฟสบุค อีเมล เปนตน ซึ่งทําใหงาน
ดําเนินการไปไดอยางรวดเร็วและสามารถแชรไปใหคณะกรรมการและสมาชิกทานอื่นไดรับทราบกัน
อยางท่ัวถึง โดยไมตองมีตนทุนในการทําเอกสาร ลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ กําจัดปญหาเรื่องขยะ 
หากมองในดานท่ีเปนผลบวกของเทคโนโลยีที่เขามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการทํางานไดรวดเร็วขึ้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผก็ไดมีการนําเทคโนโลยีที่โลกปจจุบันในประเทศ
นิยมใชเขามาพัฒนากองทุน เชน มีเว็บไซตกองทุน เฟสบุคกองทุน และโปรแกรมสําเร็จรูปการรับและ
จายเบี้ยสวัสดิการกองทุน เปนตน เพื่อใหคณะกรรมการ สมาชิก และผูท่ีสนใจขอมูลเกี่ยวกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนไดเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น ...“แตปญหาของกองทุนก็คือการที่คณะกรรมการและสมาชิก
ของกองทุนท้ังหมดไมไดมีทักษะความรูเทากันทุกคน บางคนสามารถใชแอพพิเคชั่นจากโทรศัพทสมารท

                                           
๓๑

 สัมภาษณ นายประพันธ อุไรล้ํา สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๓, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 

ภาพประกอบท่ี  ๔.๑๐ 
การถายทอดอุดมการณสวัสดิการชุมชนใหแกเด็กรุนใหม 



๖๘ 
 

 

โฟนเพื่อติดตอผลประโยชนของตนกับกองทุนได แตบางคนไมสามารถใชแอพพิเคชั่นได”...
๓๒

 ซึ่งเปน
ปญหาการเขาถึงเทคโนโลยีของคณะกรรมการและสมาชิกท่ีมีความแตกตางดานอายุ รายได และการ
เขาใจการเรียนรูทันเทคโนโลยีสมัยใหมแตกตางกัน 

 ๒.๒) ดานพฤติกรรมการออม การออมเปนเรื่องที่คนไทยกลาวถึงกันมาเปนเวลานาน
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมภาครัฐจะมีนโยบายสนับสนุนและรณรงคใหประชาชนมีพฤติกรรมการเก็บ
ออม เพื่อเก็บไวใชจายในยามเดือดรอน ยามฉุกเฉิน ในรูปแบบการออมตาง ๆ แตผลที่ปรากฏออกมาให
เห็นในปจจุบันก็คือประชาชนคนไทยสวนใหญไมมีเงินออมแถมยังเปนหน้ีสินอีกมากมาย ปรากฎเห็นได
ชัดเจนก็คือสถิติหนี้สินครัวเรอืนไทยท้ังหนี้นอกระบบ และหนี้ในระบบ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ลอกเลียนแบบของคนไทย เชน พฤติกรรมการบริโภคโทรศัพทมือถือ รถยนตสวนตัว การเดินเที่ยว
หางสรรพสินคา การรับประทานอาหารที่รานอาหารนอกบานและไมนิยมปรุงอาหารรับประทานเองที่
บาน เปนตน ...“วัยรุนสมัยใหมไมไดมีการวางแผนการใชเงินในอนาคต เงินที่หามาไดสวนใหญจะใชไป
กับสินคาฟุมเฟอย โทรศัพท เสื้อผา เครื่องแตงตัว เครื่องสําอาง เที่ยว กิน ดื่ม เปนตน”...๓๓ ดังนั้น 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร จึงมีการใหความรูโดยใหคณะกรรมการแตละหมูบาน
ชี้แจงและชวยกระตุนสมาชิกหมูบานตนเองไดตระหนักถึงประโยชนของการออม โดยใหความรูเก่ียวกับ
เรื่องการออมและผลประโยชนที่จะไดรับจากการออม เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะคติของสมาชิก
กองทุนใหไดมากที่สุด 

 ๒.๓) ดานการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย ปจจุบันสถาบันการเงินและกองทุนกูยืม
รูปแบบตาง ๆ ในประเทศไทย มีนโยบายการปลอยกูมากขึ้นและลดกฎกติกา ระเบียบกฎเกณฑ เพื่อให
ประชาชนไดเขาถึงเงินกูไดงายขึ้น ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหคนไทยมีภาระหนี้สินเพ่ิมมากขึ้น ตรงกันขาม
กับพฤติกรรมการออมท่ีลดลงอยางเห็นไดชัด ...“เมื่อการเขาถึงสถาบันการเงินและกองทุนกูยืมรูปแบบ
ตาง ๆ ไดงายขึ้นจึงทําใหประชาชนสวนใหญสนใจและอยากจะกูยืมเพื่อสนองความตองการของตัวเอง 
และหนาตาทางสังคมใหดีขึ้น เชน กูยืมสรางบาน กูยืมซื้อรถยนต กูยืมสงบุตรหลานเรียนตอ เปน
ตน”...

๓๔
 ผลกระทบตอกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผก็คือสมาชิกหลายทานตองการที่จะกูยืมเงินจาก

กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมองวาสวัสดิการที่กองทุนจายใหเปนเพียงเงินเล็กนอยไมสามารถที่จะนําไป
ทํากิจกรรมตาง ๆ ได ไมเพียงพอกับการใชจาย ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผไดชี้แจงเหตุผลและ
อุดมการณของกองทุนใหสมาชิกไดทราบและเขาใจตรงกันและนําไปปฏิบัติตอไป 

๔.๓.๔  การเปรียบเทียบระเบียบเดิมและระเบียบใหม 
จากเหตุผลเรื่องความอยูรอดของกองทุนเพ่ือใหกองทุนดําเนินการไปไดและอยูกับสมาชิก 

ชวยเหลือสมาชิกใหไดยาวนานที่สุด ทําใหกองทุนจําเปนตองปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในสาระสําคญัเก่ียวกับการใหสวัสดกิารสมาชิก ซึ่งเปนสวน

                                           
๓๒

 สัมภาษณ นายมาโนช สีทา สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๑๔, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๓

 สัมภาษณ นางสมพร พวงมี สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๘, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
๓๔

 สัมภาษณ น.ส.อมรรัตน เพ็งวัฒนะ สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๒, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 



๖๙ 
 

 

สําคัญที่สุดของกองทุน ทําใหสมาชิกบางสวนไดลาออกจากกองทุน เหตุผลเพราะคิดวาไดรับสวัสดิการที่
นอยลง ไมคุมกับเงินท่ีออมไวกับกองทุนและขาดความมั่นใจในกองทุน ดวยเหตุนี้จึงมีการตั้งคําถามกับ
สมาชิกวา “หากยังใชระเบียบขอบังคบักองทุนสวัสดิการฉบับเดมิ (พุทธศักราช ๒๕๕๑) กองทุนอาจตอง
ปดตัวลงในอีก ๕ ปขางหนา จากเงินกองทุนที่หมดไปหรือจะแกไขปรับปรุงระเบียบขอบังคับกองทุน
สวัสดิการฉบับใหมข้ึนมา เพื่อใหมีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดี ๆ แบบนี้ไวใหแกรุนลูกรุนหลานตอไป” ซึ่ง
ผลจากการจัดประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๖ ทุกหมูบาน (ระหวางวันที่ ๑๙-๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖) 
และการประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดมีมติท่ีประชุมใหปรับปรุงแกไข
ระเบียบขอบังคับใหมซึ่งเรียกวา “ระบบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖)” 

 
ตารางที่  ๔.๓ 

เปรียบเทียบระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
 

ระเบียบเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
สมาชิกลาออก 
จะไดรับเงินสัจจะสะสมคืน โดยไม
หักสวัสดิการที่เคยไดรับ 

จะไมไดรับเงินสัจจะสะสมคืน
ยกเวนเปนสมาชิกไมถึง ๑๘๐ 
วัน และมียอดสัจจะที่ชําระ
ลวงหนาเกินกวาเดือนที่ลาออก 

เปนไปตามหลักสงเคราะหท่ัวไป
ลดรายจาย 

การเกิด 
บุตรไดคาทําขวัญ ๕๐๐ บาท 
มารดาไดคารักษา ๓๐๐ บาท 

บุตรไดคาทําขวัญ ๓๐๐ บาท 
และเปนสมาชิกทันที  โดย
ได รับงดเวนคาสมัครและ
สัจจะ ๖ เดือน มารดาไดรับ
คารักษา ๓๐๐ บาท 

จายเทาเดมิ แตไดสมาชิกเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง จะทําใหกองทุนม่ันคง
ตามหลักประกันชีวิตที่ไมหยุดรับ
สมาชิกใหม 

การแก 
อายุ ๖๐ ปขึ้นไป ออมครบ ๕ ปข้ึน
ไป ไดรับเบ้ียยังชีพรายเดือน ตั้งแต 
๑๐๐-๑,๒๐๐ บาท ตามอายุการเปน
สมาชิก จนกวาจะเสียชีวิต 

ยกเลิกเบี้ยยังชีพเปลี่ยนเปน
ให เงินสนับสนุนชมรมผูสูง 
อายุ ชมรมละ ๕๐๐ บาท/ป 

ลดรายจาย 

การเจ็บปวย 
กรณีไมเจ็บปวยทุกรอบ ๕ ป งด
สัจจะ ๑ ป 
กรณีงดสุรา-บุหรี่ได ๕ ป งดสัจจะ 
๑ ป 

ยกเลิก ลดรายจาย 

การตาย 
๑๘๐ วัน รับ ๒,๕๐๐ บาท 

แกไขเปน 
 

ลดรายจาย 

 



๗๐ 
 

 

ตารางที่  ๔.๓ (ตอ) 
 

ระเบียบเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
๑ ป รบั ๕,๐๐๐ บาท 
๒ ป รบั ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔ ป รบั ๑๕,๐๐๐ บาท 
๖ ป รบั ๒๐,๐๐๐ บาท 
๘ ป รบั ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๐ ป รับ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๑๒ ป รับ ๓๕,๐๐๐ บาท 
๑๔ ป รับ ๔๐,๐๐๐ บาท 
๑๖ ป รับ ๔๕,๐๐๐ บาท 
๑๘ ป รับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

๑๘๐ วัน รับ ๒,๕๐๐ บาท 
๑ ป รบั ๕,๐๐๐ บาท 
๒ ป รบั ๑๐,๐๐๐ บาท 
๔ ป รบั ๑๕,๐๐๐ บาท 
๘ ป รบั ๒๐,๐๐๐ บาท 
๑๒ ป รับ ๒๕,๐๐๐ บาท 
๑๖ ป รับ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒๐ ป รับ ๓๕,๐๐๐ บาท 
๒๔ ป รับ ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒๘ ป รับ ๔๕,๐๐๐ บาท 
๓๒ ป รับ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 เพิ่ม 
สนับสนุนงานวันเด็ก ๕,๐๐๐ 
บาทตอป 
สนบัสนุนกีฬาประเพณีหมู 
บานละ ๕๐๐ บาทตอป 

 

 
จากการเปรียบเทียบตารางจะเห็นไดชัดเจนระหวางระเบียบขอบังคบักองทุนสวัสดกิารชมุชน

ตําบลไผ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๑ กับ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖) มี
การปรับเปลี่ยนระเบียบขอบังคับเพื่อใหสมดุลระหวางรายรับสัจจะสะสมทรัพยกับการจายคาสวัสดิการ
สมาชิก โดยเฉพาะหมวด ๕ วาดวยเรื่องสวัสดิการ ไดแก การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ซึ่ง
ระเบียบขอบังคับเดิมจายสวัสดิการสูงโดยไมไดมีการวิเคราะหพื้นฐานของกองทุนและจํานวนสมาชิกซึ่ง
ทําใหเงินกองทุนหมดลงเรื่อย ๆ การปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ
ฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๕๖) ทําใหกองทุนลดรายจายสวัสดิการไดเปนอยางมาก สามารถจายสวัสดิการใหกับ
สมาชิกไดมากขึ้น กรณีการตายของสมาชิกกองทุนขยายการจายสวัสดิการ (ตาย) เพิ่มขึ้นจาก ๑๘ ป เปน 
๓๒ ปขึ้นไป มีทุนสวัสดิการชวยสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬา
ประเพณีหมูบาน เปนตน แมวากองทุนจะลดการจายเงินสวัสดิการนอยลง และมีสมาชิกจํานวนหนึ่งได
ลาออกจากกองทุนซึ่งเปนผลจากความไมเขาใจหลักการและหัวใจของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มอง
ผลประโยชน และผลตอบแทนมากกวาการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันเมื่อยามเดือดรอน และ
เหตุการณฉุกเฉิน ทั้งนี้ในระยะแรกกองทุนมีความวิตกกังวลมากพอสมควร แตเมื่อมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการออม สงเสริมการชวยเหลือเกื้อกูล สงเสริมอาชีพของชุมชน เปนตน รวมกันการ
ประชาสัมพันธของกองทุนทําใหประชาชนในเขตพ้ืนที่เกิดความเชื่อมั่น มั่นใจในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน ทําใหจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลําดับทุก ๆ ป 



 

๗๑ 

 
 

๔.๔  องคความรูจากการวิจัย 
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความม่ันคงของชุมชน” ผูวิจัยสรุปจากประเด็นการศึกษาตาม

วัตถุประสงค ดังภาพประกอบที่ ๔.๑๑   
 

สภาพทั่วไปและแนวคดิการจัดการกองทุนฯ กระบวนการการจัดการกองทุนฯ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรค 
 

 - ภูมิประเทศเปนที่ราบสูง อาชีพสวนใหญทํา
การเกษตร และอาชีพรับจางท่ัวไป 
 - มีความผูกพันระหวางชุมชนกับศาสนาพุทธ 
โดยมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจ จัดกิจกรรมวฒันธรรม
อีสานตลอด ๑๒ เดือน 
 - ผูนําชุมชนมีแนวคิดเหมือนกันคือตองการให
ชุมชนเขมแข็งสามารถชวยเหลือตนเองได ไมตอง
คอยอาศัยความชวยเหลือจากรัฐเหมือนท่ีผาน ๆ มา 
 - จัดสวัสดิการชวยเหลือสมาชกิตั้งแต การ
เกิด การแก การเจ็บ และการตาย โดยเลียนแบบ
จากกองทุนฯ ที่ประสบความสําเร็จ 

 - การวางแผน ใชกฎระเบียบและกติกาที่
ประธานและคณะกรรมการกองทุนฯ ชวยกันราง
ขึ้นมาและมีมติเห็นชอบรวมกัน 
 - การจัดการองคการ มีการจัดโครงสรางและ
การบริหาร โดยดํารงตําแหนงตามวาระ ๆ ละ ๒ ป 
 - การสั่งการ มีการสั่งการตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนง 
 - การควบคุม มีการกระจายความรับผิดชอบ
ตามหนาท่ีโดยการคัดเลือกและใชกฎระเบียบฯ 
ควบคุม 
 - การบริหารงานบุคคล สรางขวัญกําลังใจ มี
สิทธิประโยชนใหสมาชิก และสงเสริมอาชีพ 

 - ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ ประกอบไปดวย 
มีการบริหารจัดการที่ดี มีการประชาสัมพันธพรอมกล
ยุทธการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกหมูบานตาง ๆ ใน
ตําบลไผ โดยการสรางความสัมพันธที่ดีมากข้ึน 
ชวยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน มีการเปดรับเงิน
สัจจะออมทรพัยทุก ๆ เดือน คณะกรรมการสวนใหญ
เปนเจาหนาท่ีสวนทองถิ่นและสวนทองท่ี ทํางานดวย
จิตอาสาเพื่อใหกองทุนฯ เกิดความเขมแข็ง 
 - อุปสรรค ประกอบดวย ไมเปนไปตาม
รูปแบบที่ลอกเลียนแบบมา ไมไดมีการวางแผนระยะ
ยาว การใหสวัสดิการสูงเกินไปทําใหเงินลดลง และ
สมาชิกไมเขาใจอุดมการณของกองทุน 

 
ภาพประกอบที่  ๔.๑๑ 

สรุปองคความรูจากการวิจัย



๗๓ 

 

บทที่  ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน” 
ผูวิจัยไดสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังปรากฏตามรายละเอียดตอไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ สภาพทั่วไปและแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๑) สภาพทั่วไป กองทุนสวัสดิการตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ตั้งเปาหมายการ

จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีแนวทางการดําเนินการใหกองทุนดําเนินการ มีประสิทธิภาพ โดยมี
การสงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน จัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอด 
ชีวิต เชน การเกิด แก เจ็บ ตาย เกิดคณุธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ สรางสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิก คอย
ชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนหรือจําเปน ไมแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน ดําเนิน 
การเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก 

๒) แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร มีแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือเปนการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เมื่อ
เจ็บไขไดปวยก็มีเงินรักษาดูแล เมื่อแกเฒามีการเลี้ยงดู เมื่อตายก็มีคนเหลียวแล กองทุนฯ มีการใหสิ่ง
เอื้ออํานวยใหผูคนมีสภาพความเปนอยูที่ดี และสะดวกสบาย เชน การพยาบาล ที่พักอาศัย การจลาจร
เดินทาง การศึกษาอบรม สงเสริมการมีอาชีพมีงานทํา หมายความวามีการบริการทางสังคม การ
ประกันสังคม และทุกคนมีสิทธ์ิที่จะเขาถึง ไดรับบริการ อยางทั่วถึง การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
จะนําไปสู (๑) ความอยูดีมีสุขรวมกัน (๒) เกิดการพัฒนาชุมชน (๓) เกิดความมั่นคงในชีวิต 

 

๕.๑.๒ กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
กองทุนสวัสดิการตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีกระบวนการการจัดการกองทุน 

แบงออกเปน ๕ ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการจัดองคการ ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และ
ดานการบริหารงานบุคคล 

๑) ดานการวางแผน กองทุนฯ มีการวางแผนในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มีสวัสดิการใหกับสมาชิกอยางทั่วถึง โดยใชกฏระเบียบและกฏิกาที่ประธานและ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดชวยกันรางกฎกติกาขึ้นมาและลงมติรวมกันเห็นชอบใหใช

 

 



๗๓ 

 

ปฏิบัติรวมกันของสมาชิกทุกคน ไดแก (๑) การวางแผนการรับสมัครสมาชิกใหม (๒) การ
วางแผนการใหคําแนะนํา (๓) การวางแผนสวัสดิการตลอดชีวิต (๔) การวางแผนการเงิน 

๒) ดานการจัดการองคการ กองทุนฯ  มีการกําหนดบทบาทและหนาของคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการไวอยางชัดเจน โดยมีการจัดโครงสรางและบริหารการจัดการตามรูปแบบการจัด
องคการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยทั่วไป มีวาระในการดํารงตําแหนงเปนสมัย ๆ ละ ๒ ป มีการ
คัดเลือกและลงคะแนนเสียงจากสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด ซึ่งประกอบไปดวย (๑) 
ประธานกรรม (๒) รองประธานกรรมการ (๓) เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (๔) เหรัญญิก และผูชวย
เหรัญญิก (๕) ทะเบียน (๖) สวัสดิการ (๗) ประชาสัมพันธ (๘) ฝายตรวจสอบ 

๓) ดานการสั่งการ กองทุนฯ มีการสั่งการตามหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนฯ ลงนามจากประธานกรรมการ ใหปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตนเองที่ได
รับผิดชอบอยางเตม็ท่ีจนสุดความสามารถ เพื่อความเขมแข็ง เกิดพลังสามัคคใีนชุมชน  

๔) ดานการควบคุมกองทุนฯ มีการวางกฎระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดย
กําหนดเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน มีการกระจายความรับผิดชอบตามหนาที่โดยการคัดเลือก
คณะกรรมการจากสมาชิกกองทุนฯ ทั้งหมดท่ีตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ดวยการคัดเลือกตามกฎระเบียบของกองทุนฯ การดําเนินงานของกองทุนฯ มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานในคราวการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ ๑ ครั้ง มีคณะทํางานฝายตรวจสอบความ
โปรงใสของกองทุนฯ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกกองทุนฯ กับเงนิออมที่ไดนําฝากไว  

๕) ดานการบริหารงานบุคคล มีแนวทางในการดูแลสมาชิกของกองทุนฯ ไดแก (๑) ดาน
จิตใจ สรางขวัญกําลังใจใหกับสมาชิก โดยการนําหลักศาสนาที่เขาใจงาย ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน (๒) 
ดานสิทธิประโยชน มีสิทธิประโยชนที่สมาชิกทุกคน (๓) ดานสงเสริมทักษะอาชีพ มีการสงเสริมอาชีพ
ใหกับผูสูงอายุหรือผูที่สนใจ คือ มีการผลิตไมกวาดดอกหญา การทําหมวกสานจากวัสดุธรรมชาติ ฯลฯ 

 

๕.๑.๓ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 

๑) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร แบงออกเปน ๗ ประการ ไดแก  
 ๑.๑) การบริหารจัดการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ ทั้งหมด ๔๓ คน 

ทําหนาที่ตามวาระการแตงตั้งจากการคัดเลือกสมาชิกหมูบานละ ๆ ๓ คน แบงภาระงานและตําแหนง
หนาที่อยางชัดเจน การดําเนินงานโปรงใส มีการชี้แจงรายละเอียดกฎขอระเบียบตาง ๆ ใหสมาชิกเขาใจ
ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติตามขอตกลงของกองทุนไดเปนอยางดี 

 ๑.๒) การประชาสัมพันธ มีกลยุทธการประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ ใหกับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีไดรับทราบและรูวัตถุประสงคในการเปนสมาชิกของกองทุนวาจะไดสิทธิประโยชน
อะไรบางจากการเปนสมาชิก เชน การเชิญชวนจากผูนําหมูบาน การเชิญชวนดวยใบปลิว การเชิญชวน
ดวยแผนปายโฆษณา และการเชิญชวนผานอินเตอรเน็ตและผานเว็ปไซต  

 ๑.๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหมูบาน ใชการแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางสมาชกิแต
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ละหมูบานแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เรียนรูสิทธิประโยชน เรียนรูกฎระเบียบขอบังคับ ปญหา 
อุปสรรค และความเปนไปไดของกองทุนฯ เพื่อกาวไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกันให
สวัสดิการแกสมาชิกรวมไปดวยกัน 

 ๑.๔) การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน คนในชุมชนที่มีความคุนเคยและรูจัก
กันมาต้ังแตเกิดซึ่งเปนความผูกพันธุแบบเครือญาติและรูจักกันหมดทั้งหมูบาน ความสัมพันธเหลานี้ทํา
ใหกองทุนฯ ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง  

  ๑.๕) การเปดรับเงนิสัจจะออมทรัพยทุก ๆ เดือน มีการจายเบี้ยสวัสดิการทุก ๆ เดือน 
เปดรับสมัครสมาชิกใหมทุกวันท่ี ๒ ของเดือน ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา ๕,๐๐๐ กวาคน มีสมาชิก
จํานวนมากเมื่อเทียบกับจํานวนทะเบียนราษฎรในตําบล 

 ๑.๖) การมีจิตอาสาของคณะกรรมการ คณะกรรมการกองทุนฯ มีภาระงานหลักที่
จะตองรับผิดชอบ การทํางานของคณะกรรมการกองทุนฯ เปนการทํางานจิตอาสา เพื่อใหกองทุนฯ 
สามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่น 

 ๑.๗) การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถ่ินและสวนทองที่ กองทุนฯ มีการทํางาน
แบบ ๓ ขา ประกอบไปดวย ขาที่ ๑ ไดแก สวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนตําบล ขาที่ ๒ ไดแก 
สวนทองที่ เชน กํานัน ผูใหญบาน และขาที่ ๓ ไดแก สวนประชาชน 

๒) อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร แบง

ออกเปน ๕ ประการ ไดแก  
 ๒.๑) การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ เร่ิมกอตั้งกองทุนฯ 

โดยการลอกเลียนแบบกองทุนฯ ที่ประสบความสําเร็จ เชน กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตราด เปนตน 
ไมไดมีการวิเคราะหปญหาและปจจัยพื้นฐานของชุมชนในเขตพ้ืนที่ของตนเองเสียกอน เมื่อกองทุนฯ 
ดําเนินงานตามรูปแบบจากการลอกเลียนกองทุนสวัสดิการอ่ืน ๆ จึงเกิดปญหาและจุดออน สงผลทําให
ยอดจายสวัสดิการของกองทุนสูงมาก มีความไมสมดุลกับยอดรับสัจจะออมทรัพยจากสมาชิก มีการจาย
คาสวัสดิการที่สูงมาก เงินสวัสดิการลดนอยลง 

 ๒.๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก กองทุนฯ มีการรับสมาชิกจํานวนมากโดยไมไดวิเคราะห
จุดคุมทุน ทําใหการบริหารจัดการเกิดความยุงยาก กองทุนไมไดวางระบบการจัดการตั้งแตเริ่มกอตั้ง ใช
วิธีการลองผิดลองถูก กอใหเกิดปญหาตามมาและมีการปรับปรุงและพัฒนาอยูตลอด 

 ๒.๓) การใหสวัสดิการสูงเกินไป การลอกเลียนแบบการใหสวัสดิการจากกองทุนฯ ที่
ประสบความสําเร็จ มีอัตราการใหสวัสดิการท่ีสูงมากจนเกินไป โดยไมไดสอดคลองสมดุลกับยอดรับจาก
การออมสัจจะสะสมทรัพย ทําใหเงินกองทุนหมดไปอยางรวดเร็ว เกิดปญหาสภาพคลองทางการเงนิ และ
มีสมาชิกบางสวนไมพอใจในการไดประโยชนนอยลงทําใหตองลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนฯ 

 ๒.๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ การเก็บเบ้ียสวัสดิการจากสมาชิกเปนการ
เก็บแบบสัจจะออมทรัพยวันละ ๑ บาท และจายเบ้ียสวัสดิการตามระเบียบของกองทุน หากสมาชิกมอง
แคตัวเลขจํานวนเงินจะรูสึกวาไดรับเบี้ยสวัสดิการจํานวนนอย ไมเพียงพอกับการใชจายในการรักษา 
พยาบาล และคาใชจายการจัดงาน เปนตน ซึ่งกองทุนฯ ไมสามารถจายเบ้ียสวัสดิการไดมากกวาระเบียบ
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ของกองทุนฯ กําหนดไว เพราะจะทําใหเงินสํารองของกองทุนหมดไปอยางรวดเร็ว และทําใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผตองปดตัวลง 

 ๒.๕) การไมเขาใจอุดมการณ หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฉบับใหมข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาชิกมีการยื่นใบลาออกจากการเปนสมาชิกของกองทุนฯ มาก 
กวา ๑,๐๐๐ กวาราย เนื่องจากไมเขาใจอุดมการณของกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มุงเนนเรื่องการ
ชวยเหลือเบ้ืองตนดานสวัสดิการ เชน การเกิด การแก การเจ็บ การตาย และการศึกษา เปนตน 

๓) วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร จากผลการวิจัยในครั้ง

นี้แบงผลกระทบที่เกิดขึ้นออกเปน ๒ รปูแบบ คือ ผลกระทบจากภายใน และผลกระทบจากภายนอก ดังนี้ 
 ๓.๑) ผลกระทบจากภายใน เปนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล

ไผที่มีอิทธิพลจากภายในองคกร เชน คน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และการบริหารงาน เปนตน แบง
ออกเปน ๕ ดาน คือ 

  ๓.๑.๑) ดานการทํางานของคณะกรรมการ กรรมการบางทานมีการเรียนรูชา 
และไมคิดแสวงหาความรูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับขอมูลของกองทุนสวัสดิการชุมชนและการทํางานเก่ียวกับการ
บริหารจัดการ การรับเบ้ียสวัสดิการ การจายเบี้ยสวัสดิการ กองทุนตองเพ่ิมแรงกระตุนและสรรหากล
ยุทธ วิธีการ เพื่อกระตุนกรรมการใหสนใจเรียนรูงานเพิ่มเตมิ 

  ๓.๑.๒) ดานคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผทุกคนทํางานดวยจิตอาสา ไมไดรับคาตอบแทน การเปนจิตอาสาทํางานสวนรวมอยู
บอยครั้ง ทําใหอาจเกิดวิวาทะมีปากเสียงกับครอบครัว ถาหากไมมีคาตอบแทนใหคณะกรรมการ การ
เปนจิตอาสาของคณะกรรมการหลาย ๆ ทานจะหมดไปในอนาคตขางหนา 

  ๓.๑.๓) ดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ อาคารและสถานที่ตั้งของกองทุนตอง
พึ่งพาอาศัยพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล บางครั้งบางคราวตองใชรวมกัน วัสดุและอุปกรณสํานัก 
งาน เชน โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เปนตน ไดรับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนเพื่อสั่งซื้อสั่งจาง สวน
วัสดุอ่ืน ๆ เชน สมุดจดบันทึก ปากกา ดนิสอ แอรติดผนัง เปนตน คณะกรรมการตองจัดสรรหามาใชเอง 

  ๓.๑.๔) ดานแผนพัฒนาระยะยาว กองทุนไมมีแผนพัฒนาระยะยาวและแผน
รองรับ ๓ ป ๕ ป หรือ ๑๐ ปขางหนา เพราะแนวคิดริเริ่มกอตั้งกองทุนเกิดจากความตองการอยากทํา 
และใหชุมชนเขมแข็ง ดังนั้น เม่ือมีการปรับเปลี่ยนแกไขระเบียบขอบังคับของกองทุนใหมเม่ือ ป พ.ศ. 
๒๕๕๖ สงผลใหสมาชิกขอลาออกจากกองทุนจํานวน ๑,๐๐๐ กวาคน 

  ๓.๑.๕) ดานการถายทอดความรูสูรุนตอไป ปจจุบันกองทุนฯ มีสมาชิกวัยหนุม
วัยสาวใหความสนใจเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนอยูในระดับนอยมาก จนเปนเรื่องวิตกกังวลของ
คณะกรรมการที่ตองเรงพัฒนาวัยรุนสมัยใหมใหเขามารับชวงทํางานทดแทนไดเมื่อหมดยุคสมัยคณะ 
กรรมการชุดเดิมไปแลว โดยใชวิธีปลูกฝงการมีจิตอาสาและอยากพัฒนาชวยเหลือชุมชนบานเกิดตัวเอง 

 ๓.๒) ผลกระทบภายนอก เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ
ท่ีมีอิทธิพลจากภายนอกองคกร  แบงออกเปน ๓ ดาน คือ 

  ๓.๒.๑) ดานเทคโนโลยี คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนฯ ทั้งหมดมีทักษะ
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ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมไมเทากัน บางคนสามารถใชแอพพิเคชั่นจากโทรศัพทสมารทโฟนเพื่อ
ติดตอผลประโยชนของตนกับกองทุนฯ ได แตบางคนไมสามารถใชแอพพิเคชั่นได เปนปญหาความ
แตกตางของอายุ รายได และการเขาใจการเรียนรูทันเทคโนโลยีสมัยใหมที่แตกตางกัน 

  ๓.๒.๒) ดานพฤติกรรมการออม ปจจุบันคนไทยสวนใหญไมนิยมออมเงิน ขาด
วิจัยการออมเพื่อเก็บไวใชจายในยามเดือดรอน ยามฉุกเฉิน นิยมการบริโภคลอกเลียนแบบ เชน 
พฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ ใชรถยนตสวนตัว เดินเที่ยวหางสรรพสินคา เปนตน ซึ่งเปนพฤติกรรม
การใชจายและกอหนี้ ไมใชพฤติกรรมการออม ซึ่งผลที่ตามมาก็คือการเปนหนี้ 

  ๓.๒.๓) ดานการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย เปนปจจัยที่ทําใหคนไทยมีภาระ
หนี้สินเพิ่มมากขึ้น การกูยืมเพื่อสนองความตองการของตัวเอง และหนาตาทางสังคมใหดีข้ึน เชน กูยืม
สรางบาน กูยืมซื้อรถยนต กูยืมสงบุตรหลานเรียนตอ เปนตน ผลกระทบคือสมาชิกหลายทานตองการที่
จะกูยืมเงินจากกองทุนฯ โดยมองวาสวัสดิการที่กองทุนจายใหเปนเพียงเงินเล็กนอยไมสามารถนําไปทํา
กิจกรรมตาง ๆ ใหแลวเสร็จได ซึ่งกองทุนฯ ไดชี้แจงเหตุผลและอุดมการณของกองทุนใหสมาชิกไดทราบ
และเขาใจตรงกันและนําไปปฏิบัติ 

 

๕.๒  อภปิรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ

ชุมชน” พบวา กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีกระบวนการการจัดการกองทุน ๕ ดาน ไดแก ๑. ดาน
การวางแผน มีการวางแผนในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหเกิดความมั่นคง มี
สวัสดิการใหกับสมาชิกอยางทั่วถึง โดยใชระเบียบขอบังคับของกองทุนเพื่อวางแผนการรับสมาชิกใหม 
การวางแผนการใหคําแนะนํา การวางแผนสวัสดิการตลอดชีวิต การวางแผนการเงิน เปนตน ๒. ดานการ
จัดองคการ มีการกําหนดบทบาทและหนาของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการไวอยางชัดเจนโดยมีการ
จัดโครงสรางและบริหารการจัดการตามรูปแบบการจัดองคการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยทั่วไป 
มีวาระในการดํารงตําแหนงเปนสมัย ๆ ละ ๒ ป โดยมีการคัดเลือกและลงคะแนนเสียงจากสมาชิกของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งหมด ๓. ดานการสั่งการ มีการสั่งการตามหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ลงนามจากประธานกรรมการ ใหปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของ
ตนเองที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มที่จนสุดความสามารถ เพื่อความเขมแข็ง เกิดพลังสามัคคีในชุมชน  
๔. ดานการควบคุม มีการวางกฎระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยกําหนดเปนลายลักษณ
อักษรที่ชัดเจน มีคณะทํางานฝายตรวจสอบความโปรงใสของกองทุนฯ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับสมาชิก
กองทุนฯ กับเงินออมที่ไดนําฝากไว ๕. ดานการบริหารงานบุคคล มีแนวทางในการดูแลสมาชิกของ
กองทุน ไดแก การดูแลดานจิตใจ  ดานสิทธิประโยชน และดานสงเสริมทักษะอาชีพ สอดคลองกับ จิต
สุภา จําปา ไดศกึษาเรื่อง “กระบวนการการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการ



๗๗ 

 

ผลิตบานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช”๑ กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนมีหัวใจในการบริหาร
จัดการอยู ๓ สวน คอื คน งาน และเงิน ๑. การบริหารจัดการคน คอื การเสรมิสรางกระตุนใหคนทํางาน
และรวมมือ รวมใจทํางาน ๒. การบริหารงาน คือ การออกแบบงานใหมีกระบวนการเสริมสรางการ
เรียนรูและการมีสวนรวม รวมถึงระบบการวางแผน การติดตอสื่อสาร การจัดองคกรและกฎระเบียบที่
ครอบคลุมเรื่องงาน ๓. การบริหารจัดการเงินอยางชัดเจน ซึ่งสะทอนมิติความสัมพันธเชิงโครงสราง และ
ความสัมพันธเชิงสังคมอยางเปนพลวัต โดยมีขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางหนาท่ี และบทบาทอยาง
ชัดเจนในการดําเนินกิจกรรม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๒ รูปแบบ คือ ๑. ผลกระทบจากภายใน เกิดจากอิทธิพลภายในองคกร 
เชน คน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ และการบริหารงาน ไดแก ดานการทํางานของคณะกรรมการ ดาน
คาตอบแทนของคณะกรรมการ ดานอาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ดานแผนพัฒนาระยะยาว ดานการ
ถายทอดความรูสูรุนตอไป ๒. ผลกระทบจากภายนอก เกิดจากอิทธิพลภายนอกองคกร ไดแก ดาน
เทคโนโลยี ดานพฤติกรรมการออม ดานการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย สอดคลองกับ ชัยพร พิบูลศริิ ได
ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน”๒ ปจจัยภายใน ไดแก 
ปจจัยผูนํา เชน ความศรทัธาเชื่อมั่นในผูนํา ความโปรงใสในการดําเนินงาน ความเสียสละ ภาวการณนํา 
ปจจัยการบริหารจัดการกลุม/องคกร เชน มีระบบบัญชีและการรายงานผลที่เปนปจจุบัน การจัดสรร
ผลประโยชนและสวัสดิการเปนที่นาพอใจของสมาชิก มีการสรางกฎและกติการวมกัน มีการติดตาม
ตรวจสอบการทํางาน การประชาสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการปรับตัว ปจจัยสมาชิก เชน 
การมีสวนรวมของสมาชิก การควบคุมกันเองของสมาชิก ทุนที่มอียูในชุมชน โดยเฉพาะทุนทางธรรมชาติ 
ทุนทางมนุษย และทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ปจจัยภายนอก ไดแก การไดรับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอกองคกร ความสอดคลองกับนโยบายและกฎหมาย การไดรับการสนับสนุนจากภาคสวน
ตาง ๆ และสอดคลองกับ สถาบันการพัฒนาองคกรชุมชน ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาสังคมเชิงบูรณา
การโดยใชกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนศูนยกลาง”๓ กองทุนสวัสดิการชุมชนเปนองคกรดูแลชวยเหลือซึ่ง
กันและกันภายใตอุดมการณการเปนทั้งผูรับและผูให อยางมีคุณคาและรับอยางมีศักดิ์ศรี สมาชิกมีการ
ออมเงินเขากองทุนเปนประจํา คณะกรรมการทําหนาที่บริหารกองทุน ตามระเบียบ กติกา โดยเชิญผูมี
ความรูมาเปนที่ปรึกษา การประสานงานเชื่อมโยงกับหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อใหการสนับสนุน ทั้งความรู งบประมาณ อาคารสถานที่ และการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ

                                           
๑ จิตสุภา จําปา, “กระบวนการการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

บานคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร, 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๘, หนา ๕๕ – ๕๖. 

๒
 ชัยพร พิบูลศิร,ิ “ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน”, รายงานวิจัย 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร), ๒๕๕๑, หนา ๕๗ – ๔๘. 
๓
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, “การพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการโดยใชกองทุนสวัสดิการชุมชนเปน

ศูนยกลาง”, รายงานวิจัย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, (กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ), ๒๕๕๖, หนา ๑๑๐ – ๑๑๑. 



๗๘ 

 

สามารถจัดสวัสดิการตามสภาพปญหาและความตองการของสมาชิก การทํางานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีการเชื่อมโยงการจัดสวัสดิการสูการพัฒนาชุมชนดานอื่น ๆ โดยมกีารประสานงานและบูรณาการ
ทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
สอดคลองกับ กนกรัตน กิตติวัฒน ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง ศึกษากรณี: 
เครือขายกลุมออมทรัพยบางซื่อพัฒนา”๔ กระบวนการทํางานระดับองคกรเครือขาย ทําใหเกิดผลบวกใน
ความหมายของการเพ่ิมทุนทางสังคม ทําใหชาวบานมีความสัมพันธที่แนบแนนข้ึน เกิดกระบวนการ
เรียนรูการทํางานรวมกัน และเกิดความสัมพันธของสมาชิกซึ่งสงผลตอการพัฒนาองคกรชาวบานให
เติบโตและเขมแข็งตอไป 

 

๕.๓  ขอเสนอแนะ 
๑. ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี 
 ๑.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑)  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุร ีจังหวัดสุรินทร ควรกําหนดนโยบาย

ของกองทุนใหสอดคลองกับปญหาที่ เกิดขึ้น และสอดรับกับความตองการของสมาชิก โดยผาน
กระบวนการการลงคะแนนความเห็นชอบจากคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุน ดําเนินการตาม
กระบวนการวิจัยอยางเปนขั้นตอน แกไขปญหาที่เกิดข้ึนและตอบสนองความตองการของสมาชิกเพื่อให
เกิดความเขมแข็งและชวยเหลือสมาชิกไดอยางย่ังยืน 

 ๒)  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ควรทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขายภายนอกพื้นท่ี หรือหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เคยเดินทางเขามาศึกษาดูงานของ
กองทุน โดยรวมกันออกแบบกิจกรรมโครงการสรางความเขาใจและถายทอดอุดมการณของกองทุน
สวัสดิการชุมชนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาใจมากย่ิงขึ้น เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนะคตแิละพฤติกรรม
การใชจายและการออม 

 ๓)  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ควรมีการวางแผน
แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระยะยาว ๕-๑๐ ป โดยกําหนดเปาหมายการทํางาน วิสัยทัศน 
รูปแบบการทํางาน ศักยภาพของคณะกรรมการ ศักยภาพของสมาชิก ใหชัดเจน โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการวางแผนเปนขั้นตอนตามแผนพัฒนาที่กองทุนตองการจะพัฒนาและสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ 

 ๑.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 ๑)  ควรเรงสรางองคความรูเก่ียวกับความเขาใจกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเยาวชนรุน

ใหมเขาใจ สามารถอธิบายอุดมการณ วิสัยทัศน และผลประโยชนที่จะไดรับ โดยผานกิจกรรมโครงการ
สรรจรของกองทุนที่จัดขึ้นทุก ๆ ๒ เดือน 

 ๒)  ควรเรงสรางแอพพิเคชั่นกองทุนสวัสดิการชุมชน รองรับเทคโนโลยีการจายเงินและ

                                           
๔
 กนกรัตน กิตติวัฒน, “การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง ศึกษากรณี: เครือขายกลุมออมทรัพย 

บางซ่ือพัฒนา”, รายงานวิจัย คณะรฐัศาสตร (สังคมวิทยา), (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๔๓, หนา บทคัดยอ. 



๗๙ 

 

การรับเบี้ยสวัสดิการผานออนไลน การตรวจสอบสิทธ์ิสวัสดิการที่พึงไดของสมาชิก รองรับความทันสมัย
ทางเทคโนโลยีในอนาคตที่บังคับใหทุกคนสื่อสารและทําธุรกรรมผานทางออนไลนมากยิ่งขึ้น 

 ๓)  ควรมองหาแหลงทุนใหมนอกจากเงินสัจจะสะสมทรัพยวันละ ๑ บาท เพื่อเพิ่มคา
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหสมาชิกไดมากขึ้น เชน รับจัดงานอีเวนทงานศพ งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม 
งานบวช งานสังสรรคตาง ๆ เปนตน 

 ๔)  ควรขยายศูนยกองทุนสวัสดิการชุมชนไปสูหมูบานตาง ๆ ในตําบลมากข้ึน เพื่อลด
ภาระการเดินทาง กระบวนการข้ันตอนการทํางาน การเบิกจายคาสวัสดิการ และการทําบัญชีการเงินได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

๒. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑)  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการการ

จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่ตองนํามาปรับปรุงแกไขกองทุนสวัสดิการชุมชน
ใหดียิ่งขึ้น 

 ๒)  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปญหาและความตองการของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อแกไขปญหาผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีสมาชิกตองการเพิ่มเติม 

 ๓)  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตอไป 



๘๐ 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาบาลี – ไทย: 
 

 ๑.๑ ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

 ๑.๒ ขอมูลทุติยภูมิ 
 

 ๑.๒.๑ หนงัสือ 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. คูมือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน.   

กรุงเทพมหานคร: สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓. 
ไกร โพธ์ิงาม. ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหา 

วิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑.   
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ, สังคมวิทยา, พิมพครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร, ๒๕๔๕), หนา ๓. 
ชิต นิลพานิช และคณะ. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, เอกสารการสอนชุดวิชา

ความรูทั่วไปสําหรับการพัฒนาระดับตําบล หมูบาน. พิมพครั้งที่ ๓. นนทบุรี: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒. 

ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช. การใชทรัพยากรในงานสวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร: สมชายการพิมพ, 
๒๕๔๕. 

นรินทรชัย พัฒนพงศา. การมีสวนรวม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณีตัวอยาง . กรุงเทพ 
มหานคร: 598 Print, ๒๕๔๖. 

นิรันดร จงวุฒิเวศย. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗. 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), ๒๕๔๖. 

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). ทฤษฎีรัฐศาสตรในพระไตรปฎก. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพ 
มหานคร: โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๕๐. 

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๐. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

วรณี จิเจริญ. เศรษฐศาสตรจุลภาค ๓. พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
รามคําแหง, ๒๕๓๕. 

วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. การพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
๒๕๓๑. 

 



๘๑ 

 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน). คูมือการดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๒. 

___________. คูมือการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา 
พริ้นติ้งกรุป จํากัด, ๒๕๕๘. 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. 
สวัสดิการชุมชนแหงการพึ่งพาตนเอง. สงขลา: กลุมสงเสริมและสนับสนุนวิชาการพัฒนา
สังคม สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒, ๒๕๕๙. 

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ. รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
ประสบผลสําเร็จ กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแกน และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๕๔. 

สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย. ชุดการเรียนรูดวยตนเอง ชุดวิชาการวิจัยชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร: เอส.อาร.พริ้นติ้ง, ๒๕๔๕. 

สุวรัตน ยิบมันตะสิริ. การคลังสาธารณะ. เชียงใหม: นพบุรีการพิมพ, ๒๕๔๖. 
เสรี พงศพิศ. แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพภูมิปญญาไทย, ๒๕๒๖. 
อุทัย ดุลยเกษม และ อรศรี งามวิทยาพงศ. ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและขอเสนอเพื่อ 

การวิจัย. กรุงเทพมหานคร: แปลน พริ้นติ้ง, ๒๕๔๐.  
เอ้ือมพร พิชัยสนิธ. เศรษฐกิจทางเลือกวาดวยรัฐสวัสดิการ. กรุงเทพมหานคร: โอเพนบุกส, ๒๕๕๓. 
 

  ๑.๒.๒ บทความ 
ชัยพร พิบูลศิริ. “การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน”, 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร. ปที่ ๔๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๑): ๕๗ – ๕๘. 
นงนุช ศรีสุข. “วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรูสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย”, 

รมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก. ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๕): 
๑๔๒ – ๑๔๓. 

สุดารัตน สุดสมบูรณ. “สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุในประเทศไทย”, วารสารเทคโนโลยีภาคใต. ปที่ ๗ 
ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗): ๗๘. 

 

  ๑.๒.๓ รายงานวิจัย 
กนกรัตน กิตติวัฒน, การจัดการทุนทางสังคมในชุมชนเมือง ศึกษากรณี: เครือขายกลุมออมทรัพย 

บางซื่อพัฒนา. รายงานวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, การพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการโดยใชกองทุนสวัสดิการชุมชนเปน

ศูนยกลาง. รายงานวิจัย สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒  กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, ๒๕๕๖. 



๘๒ 

 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสิงหบุรี. เอกสารงานวิจัยกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
สิงหบุรี : ดอก ผล ตน ใบ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นต้ิง กรุป จํากัด, ๒๕๕๕. 

จตุรงค บุณยรัตนสุนทร, ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษา
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF). รายงานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)), ๒๕๔๔. 

จิตสุภา จําปา, กระบวนการการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน 
คีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช. รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘. 

ชัยพร พิบูลศิริ, ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชน. รายงานวิจัย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๑. 

ปญญา เลิศไกร, แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ. รายงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐. 

มนัสวัลย พัฒนวิบูลย, การจัดสวัสดิการชุมชนและปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในสวัสดิการของ
สมาชิก ศึกษาเฉพาะกรณีกลุมธุรกิจชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. 
รายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖.  

 

  ๑.๒.๔ เอกสารอัดสําเนา 
นรวัฒน  ตะเวที, “ฐานคิดการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม”, ๒๕๕๘ (อัดสําเนา). 
ประหยัด พุดจีบ, “ระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ พุทธศักราช ๒๕๕๑ (แกไข

เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๖)”. (อัดสําเนา). 
 

  ๑.๒.๕ สื่ออเิล็กทรอนิกส 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ สํานักพัฒนาสังคม, “จํานวนและเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ และ

ผู ป วย เอดส  ป  พ .ศ .  ๒๕๓๖ – ๒๕๕๘ ,” <http://social.nesdb.go.th/SocialStat/ 
StatReport_Final.aspx?reportid=175&template=1R2C&yeartype=M&subcatid=47>, 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ, “ความเปนของกองทุนสวัสดิการตําบลไผ,” <http://www.phaicare. 
com/?page_id=2>, ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐. 

เถลิง ไพโรจนภักดิ์ , “แนวคิดสวัสดิการชุมชน,” <https://www.gotoknow.org/posts/6369>, ๒๙
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

ไทยตําบลดอทคอม, “ขอมูลตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร,” <http://www.thaitambon.com/ 
tambon/320709>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 

นุชประภา  โมกขศาสตร, “รัฐสวัสดิการในสวีเดน,” <https://prachatai.com/journal/2013/12/50503>, 
ธันวาคม ๒๕๕๙. 

ประหยัด พุดจีบ, “ประวัติหมูบาน,” <http://www.phai13.com/history>, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
พรชัย  เจดามาน, “การพัฒนาสังคมกับการจัดการสวัสดิการองคกรชุมชน,”<http://www.oknation. 

net/blog/jedaman/2013/02/15/entry-2>, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



๘๓ 

 

องคการบริหารสวนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร, “ขอมูลพื้นฐานตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร,” <http://www.tambolphai.com/?pid=about>, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 

 
  ๑.๒.๖ สัมภาษณ 
น.ส.สมพร กานทอง. กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๘. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางคํากอง เชิดชาย. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๖. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางทองดาว บุญลับ. กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๙. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางทองพูน ไชยพร. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๘. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางละออง สุริอาจ. กรรมการศูนยฯ หมูท่ี ๖. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางวิรตัน กนกแกว. เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางสมทรัพย สลับศรี. กรรมการศนูยฯ หมูที่ ๑๓. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางสมบัติ ชูเลิศ. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๒. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑.  
นางสมพร พวงมี. สมาชิกศูนยฯ หมูท่ี ๘. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางสําเนียง นรโคตร. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๓. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นางสิงหา แกนจักร. กรรมการศูนยฯ หมูที่ ๓. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายเกรียงศักดิ์ ยงยิ่งสุข. สมาชิกศนูยฯ หมูท่ี ๔. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายประหยัด พุดจีบ. ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ. สัมภาษณ, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายพรชัย บุญลับ. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๙. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
นายมาโนช สีทา. สมาชิกศูนยฯ หมูที่ ๑๔. สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑. 
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๒. ภาษาอังกฤษ: 
 

 2.1 SECONDARY SOURCES: 
 

  2.1.1 Books 
Robert Putnam. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 

Princeton: Princeton University, 1993. 
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ภาคผนวก ก 
บทความวิจัย 

 

กระบวนการการจัดการกองทนุสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 
Process Management of Community Welfare Fund Ministry  

for Security of Community 
 

พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.* 
ดร.เอนก  ใยอินทร** 

นางสาวปยวรรณ  หอมจันทร** 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของ
ชุมชน มีวัตถุประสงค คือ (๑) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร (๒) เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัด
สุรินทร (๓) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงเอกสาร (Documentary Research) ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก็บกับประวัติความ
เปนมาและสภาพทั่วไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ และเอกสารความสัมพันธที่แสดงใหเห็นแนวคิดการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) โดยการประชุมกลุมยอย
รวมกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําผลไผ จังหวัดสุรินทร จํานวนทั้งหมด ๒๐ 
คน แบงออกเปน คณะกรรมการกองทุนฯ ๘ คน และสมาชิกกองทุนฯ ๑๒ คน 

ผลการวิจัยพบวา 
ชุมชนตําบลผลไผ มีทั้งหมด ๑๔ หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและ

คาขาย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค คือ ๑) สงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อ
แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ๒) เพ่ือจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก การเจ็บ 

                                           
*
 อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

ทุนอดุหนุนวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙. 
**
 อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

ทุนอดุหนุนวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙. 
**
 อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

ทุนอดุหนุนวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๕๙. 
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การตาย ๓) เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิก 
๔) เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนหรือจําเปน ๕) กองทุนนี้ไม
ดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวาง
สมาชิก 

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ดาน ไดแก 
ดานการวางแผน ดานการจัดการองคการ ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการบริหารงานบุคคล 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี 
๗ ประการ ไดแก ๑) การบริหารจัดการ ๒) การประชาสัมพันธ ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหมูบาน 
๔) การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน ๕) การเปดรับเงนิสัจจะออมทรัพยทุก ๆ เดือน ๖) การมีจิต
อาสาของคณะกรรมการ และ ๗) การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถ่ินและสวนทองท่ี 

อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ประการ ไดแก 
๑) การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ ๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก ๓) การให 
สวัสดิการสูงเกินไป ๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ และ ๕) การไมเขาใจอุดมการณ 
นอกจากนั้นยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร แบงออกเปน ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) ผลกระทบจากภายใน ไดแก การทํางานของคณะกรรมการ คาตอบแทนของคณะ 
กรรมการ อาคารสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ แผนพัฒนากองทุนระยะยาว และการถายทอดความรูสูรุน
ตอไป ๒) ผลกระทบจากภายนอก ไดแก เทคโนโลยี พฤติกรรมการออม และการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย 
 
คําสําคัญ : กระบวนการ, กองทนุสวัสดิการ, ความมั่นคง, ชุมชน 
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ABSTRACT 
 

The research entitled “the Management Process of Community Welfare 
Fund For Community Security” and the objectives of this research were  (1)  to study 
the general state and the concept of community welfare fund of Phai Sub-district in 
Surin province, (2) to  study the management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province, (3) to study the factors on 
success and obstacles management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province. A research methodology 
was a qualitative research  through the documentary research by studying and 
collecting the historical data and general state of community welfare fund from 
academic document, books, articles, journals, publishing, research reports, thesis, 
dissertations and related documents of concepts of community welfare and 
collecting the data from field study by group discussion with 20 committee and 
members of community welfare fund of Phai Sub-district in Surin province, classified 
by 8 committees and 12 members 
 

The Findings of Research as follows : 
The community of Phai Sub-district has total 14 villages, the majority 

people are the farmers and traders that set up the community welfare fund by 
having objectives as following : 1) to support the members to save for helping each 
other  2) to mange the welfare to members for long term 3) for having the morality, 
harmony, hospitality, co-solve the problems, good relation creation to members  
4) for community strength by having the organization to help when they have the 
problems 5) this fund does not focus on maximum profit of assets but for helping 
each other of members. 

The management process of community welfare fund for community 
security of Phai Sub-district in Surin province had five aspects such as the planning 
aspect, organization management aspect, command aspect, control aspect and 
personnel management aspect. 

The factors on success for management process of community welfare fund 
for community security of Phai Sub-district in Surin province has seven factors such as  
1) organization management 2) public relations 3) village knowledge management   
4) villagers relation 5) accepting the saving fund every month 6) public mind of 
committee 7) cooperation with local officers. 
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The obstacles management process of community welfare fund for 
community security of Phai Sub-district in Surin province has seven factors such as  
1) to copy the successful community welfare fund 2) many members 3) over welfare 
giving 4) inefficiently welfare allocation to members 5) do not understand the 
concept. Moreover, have the obstacles management process of community welfare 
fund of Phai Sub-district in Surin province were classified into two aspects as follows 
1) internal impact such as the work of committee, wage of committee, building, 
materials and equipment, long fund plan and knowledge management to next 
generation  2) external impact such as technology, saving behavior and easily entry to 
financial institutions. 

 
Keywords : Process, Welfare Fund, Security, Community 
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บทนํา 
 

สังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบชวยเหลือเก้ือกูลกันมายาวนาน มี
สวัสดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคน 
และคนกับธรรมชาติ มีวัฒนธรรมการอยูแบบชวยเหลือเก้ือกูล มีน้ําใจตอกันและกัน ไดรับสวัสดิการจาก
ธรรมชาติ เชน หาเห็ด หาหนอไมจากปาใกลบาน หาปู หาปลา ในแมน้ําลําคลอง มาทําอาหารบริโภค
ภายในครอบครัว ยามเจ็บปวยไขไดยาจากสมุนไพรในปาและสมุนไพรท่ีปลูกไวรอบ ๆ บานมาใชรักษา
อาการเจ็บปวยไข เพื่อนบานมาเฝาไขใหกําลังใจ หากมีปญหาชีวิตก็ยังมีศาสนาและผูอาวุโสในชุมชนเปน
ท่ีพึ่งท่ีปรึกษาใหกําลังใจ บานและวัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อครอบคลุมปจจัยสี่
ของชุมชน วัดเปนศูนยกลางในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน๑ เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆเปน
ผูนําทางจิตวิญญาณ และมีพระธรรมท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชนในชุมชน ฯลฯ สิ่งเหลานี้คือ
สวัสดิการที่ธรรมชาติและผูคนมีใหแกกันบนพื้นฐานของความเกื้อกูล มีน้ําใจ และเคารพซึ่งกันและกัน
ระหวางคนกับคน คนกับศาสนา และคนกับธรรมชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยประสบปญหา
วิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ํา เงิน
บาทออนคา การสงออกชะลอตัว รัฐบาลใชนโยบายรัดเข็ดขัดการใชจาย การวางงานขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ธุรกิจลมละลาย เกิดปญหาหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น คนตกงานจํานวนมาก เกิดอาชญากรรมกอการรายและ
คาขายสิ่งเสพติดจํานวนมาก สงผลกระทบตอการดํารงชีพและความเปนอยูของคนในประเทศอยาง
กวางขวาง ปราชญชาวบาน แกนนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดทบทวนสรุปบทเรียนเก่ียวกับ
ระบบการคุมครองทางสังคมที่มีอยูในสังคมไทย สรุปวา ความเปนเครือญาติ ทุนทางสังคมในดานตาง ๆ 
ในชุมชน สามารถชวยรองรับการแกปญหาจากภายนอกไดเปนอยางดี

๒
 ทําใหมีการรวมตัวกันฟนฟูระบบ

คุณคาทนุทางสงัคมที่มีอยูมาชวยเหลือเก้ือกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดาน
ตาง ๆ ที่มีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดานตาง ๆ ที่มีอยู
ของชุมชน เชน การจัดสวัสดิการจากฐานกลุมออมทรัพย องคกรการเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทาง
ศาสนา การจัดการทรัพยากร ฯลฯ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดแนวทางการ
จัดสวัสดิการชุมชนที่มีการคิดคนรวมกันมากขึ้น นําไปสูการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่
เนนใหมีการสมทบงบประมาณจากสามฝาย คือ ๑) ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งใน
รูปแบบออมทรัพยเดิม หรือสัจจะลดรายจายวันละบาท ๒) การสมทบจากรัฐโดยผานชองทางสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน ๓) การสมทบจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น

                                           
๑
 สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ,  รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ กรณีศึกษา
กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตลาดเทศบาล
เมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๑. 

๒
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, คูมือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน, 

(กรงุเทพมหานคร: สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓), หนา ๑๐.  



๙๐ 

 

อยางกวางขวาง๓ 
ปจจุบันรัฐไดมีการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ เชน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ

ใหกับผูสูงอายุ การสรางบานพักคนชรา ศูนยสงเคราะหเด็ก ตลอดจนการสงเคราะหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งเปนสวัสดิการในลักษณะสงเคราะหที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ใชงบประมาณจํานวนมาก แตใหบริการไมทั่วถึง๔ ซึ่งชวงแรกเปนการจัดใหเฉพาะผูที่จําเปนตอง
ไดรับการสงเคราะหตามระเบียบหลักเกณฑของหนวยงาน ในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตภาคเอกชนไดมี
บทบาทในการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับแรงงานที่อยูในระบบดวยเชนกัน โดยมีระบบการประกัน
รูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย สวนคนที่เปนแรงงานนอกระบบ เกษตรกร คนยากจน ไมสามารถเขาสู
ระบบท่ีมีอยูได

๕
  ดังนั้น ชาวบานทั่วไปก็พยายามจัดสวัสดิการใหแกกันซึ่งเปนรูปแบบการออมเพ่ือกูยืม

และปนผล การรวมกลุมฌาปนกิจเพื่อชวยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต ไมมีสวัสดิการครอบคลุมความจําเปน
พื้นฐานของชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ชุมชนจึงรวมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เพ่ือเปนหลักประกัน
ความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจน
ตาย เปนการจัดสวัสดิการของชาวบาน โดยชาวบาน เพ่ือชาวบาน เปนการใหอยางมีคณุคา การับอยางมี
ศักดิ์ศรี การอยูรวมกันของคน ชุมชน และธรรมชาติอยางเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการดําเนินการ
ท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ใชหลักศาสนาและการมีสวนรวมของคนอยางกวางขวาง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ กองทุนท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ 
ดวยความสมัครใจ เชน ระดับหมูบาน ระดับตําบล ฯลฯ ท่ีประสงคจะดแูลซึ่งกันและกันตั้งแตเกิดจนตาย 
บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรตอกัน เปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลท่ีเริ่มจากการพึ่งตนเองกอน เปน
การชวยเหลือที่มากกวาเงินหรือวัตถุ แตเนนความสัมพันธที่ดี การมีนํ้าใจ การไววางใจซึ่งกันและกัน การ
มีกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนการสรางการออมเพ่ือการพัฒนาใหเปนกองบุญมากกวากองทุน ทุกคนตาง
เปนผูใหและเปนผูรับ เปนการใหอยางมีคุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี การชวยเหลือที่เผื่อแผถึงผูทุกขยาก
และผูดอยโอกาสในชุมชน๖ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีแนวคิดจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการข้ึนมาโดยตองการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เม่ือเจ็บไขไดปวยก็มีเงินรักษาดูแล เมื่อแกเฒามี

                                           
๓
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), คูมือการดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๒) หนา ๒๘ – ๒๙. 
๔
 นงนุช  ศรีสุข, “วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรูสวัสดิการชุมชนในประเทศไทย”, รม

พฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก. ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๕): หนา ๑๔๒ – ๑๔๓. 
๕
 จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร, “ระบบและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนา : กรณีศึกษา

กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)”, รายงานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)), ๒๕๔๔, หนา ๔. 

๖
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน), คูมือการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘, 

(กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๘) หนา ๒. 



๙๑ 

 

การเลี้ยงดู เม่ือตายมีคนเหลียวแล โดยมีแนวทางในการดําเนินการของกองทุนเพื่อดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมเงนิเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวัสดิการ
แกสมาชิกตลอดชีวิต ไดแก การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ทําใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มี
น้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ทําใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อ
เกิดความเดือดรอนหรือคราวจําเปน และสิ่งที่สําคัญที่สุดของกองทุนคือการไมแสวงหากําไรสูงสุดทาง
ทรัพยสิน แตจะดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  

การดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนหลาย ๆ ปที่ผานมา การขยายบทบาทของ
กองทุนใหครบทกุชุมชนยังไมสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไดครอบคลุมทุกชุมชน เนื่องจากบาง
ชุมชนยังขาดความพรอมที่จะมาจากปจจัยภายในชุมชนเอง ไดแก ความพรอมของคณะกรรมการในเรื่อง
ความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ ความเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม สวนปจจัยภายนอก
ชุมชน เชน การสนับสนุนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะเปน
แรงผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดตั้งและบรหิารจัดการกองทุนไดอยางยั่งยืน ดังน้ัน ผูวิจัยจึง
มีความจําเปนท่ีตองศึกษาเก่ียวกับกระบวนการการจัดการกองทุน การใชบริการกองทุนของกลุมสมาชิก
และคณะกรรมการกองทุน รวมไปถึงศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการบริหาร
จัดการเพื่อเปนตัวอยางใหชุมชนอ่ืนไดเรียนรูและประยุกตใชในการสรางความเขมแข็งใหกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนของชุมชนอื่น ๆ ตอไป 

 
๑.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร 

๑.๒ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการกองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๑.๓ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 

๒.  ปญหาที่ตองการทราบ 
๒.๑ สภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 

เปนอยางไร 
๒.๒ กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร เปนอยางไร 
๒.๓ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชมุชนตําบล

ไผ จังหวัดสุรินทร เปนอยางไร 
 
๓.  ขอบเขตของการวิจัย 

๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษา ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดใน
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร ๒) ศึกษากระบวนการการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร  ๓) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการ



๙๒ 

 

จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร  
๓.๒ ขอบเขตดานพ้ืนที่ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาวิจัย ไดแก 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๓.๓ ขอบเขตดานแนวคิดและทฤษฎี ใชแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสวัสดิการชุมชน แนวคิด

เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสวัสดิการ แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม แนวคิดเก่ียวกับความเขมแข็งของชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา 

๓.๔ ขอบเขตดานประชากร สัมภาษณเชิงลึกจากผูมีสวนเก่ียวของประกอบดวย ผูบริหาร
และคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน ๒๐ คน ประกอบไปดวย 
คณะกรรมการกองทุนฯ จํานวน ๘ คน และสมาชิกกองทุนฯ จํานวน ๑๒ คน 

 
๔.  กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่อง  “กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อความมั่นคงของ
ชุมชน” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ดังน้ี 

 
 

๕.  วิธีดําเนินการวิจัย 
๕.๑ รูปแบบการวิจัย การศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อความม่ันคงของชุมชน” เปนการศึกษาโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใน
ภาคสนาม (Field Study) และการรวบรวมเอกสาร (Documentary Research) 

๕.๒ พื้นที่และผูใหขอมูลสําคัญ พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
ไผ จังหวัดสุรินทร เปนกองทุนที่มีการพัฒนาและเติบโตอยางรวดเร็วภายในระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมาใน
จังหวัดสุรินทร ทําการสัมภาษณและประชุมกลุมยอย (Focus Group) รวมกับคณะกรรมการ และ
สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร โดยการประชุมกลุมยอย จํานวน ๘ คน 
สัมภาษณรายบุคคล ๑๒ คน 

สภาพทั่วไป/แนวคิดการ
จัดการกองทุนสวัสดกิาร

ชุมชน 
 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ/
อุปสรรคของการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

กระบวนการการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชมุชน 

 

ความมัน่คงของชุมชน/
กองทุนสวัสดิการชมุชน 



๙๓ 

 

๖.  เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ๑) แบบสัมภาษณ (Inter View) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interviews) สําหรับคณะกรรมการ และสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน ๒) การประชุมกลุม
ยอย (Focus Group) มีประเดน็ที่สนทนา คือ รูปแบบการบริหารงานและการจัดการ การประชาสัมพันธ 
การจัดการการจายสวัสดิการแกสมาชิก จุดแข็ง จุดออน ปญหาและอุปสรรคของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรินทร และการนําเสนอแนวทางในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผใน
อนาคต ๓) การสงัเกต (Observation) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกควบคูกับการสัมภาษณ 

 
๗.  การรวบรวมขอมูล 

มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ๑) ลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาขอมูลและบริบทขั้นพื้นฐานดวย
ตนเอง ๒) การสังเกตแบบมีสวนรวม สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกควบคูกับการสัมภาษณ ๓) การ
สัมภาษณ ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) ๔) การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ บทความ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ เปนตน ๕) การประชุมกลุมยอย (Focus 
Group) รวมกับผูใหขอมูลสําคัญ 

 
๘.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คณะผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล มุงสรุปตามสาระสําคัญดานเนื้อหาที่กําหนดไว โดย
วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ตามประเดน็หัวขอ ดังน้ี 

๑. นําขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การสัมภาษณรายบุคคลมา
รวบรวมและถอดเทป โดยการนําคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) มาเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความแตกตางของแตละบุคคล และจัดลําดับความสําคัญคุณลักษณะของขอมูล 

๒. นําขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) และการสัมภาษณรายบุคคลที่
จัดลําดับความสําคัญแลว นํามาเปรียบเทียบกับขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไมวาจะเปนแนวคิด
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อทราบถึงกระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีคลายคลึงกัน
และแตกตางกันของขอมูล 

๓. นําขอมูลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) การสัมภาษณรายบุคคล และ
การศึกษาตาง ๆ มาทําการวิเคราะหขอมูลรวมกันอยางเปนระบบและนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลเขา
ดวยกัน แสดงความสําคัญของขอมูลไดชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและเขียนรายงานขอมูลที่
ไดจากการศึกษาที่ไมใชขอมูลเชิงตัวเลข แตเปนขอมูลเชิงพรรณนาที่มีรายละเอียดและความลึกของขอมูล 
การอางถึงโดยตรงเก่ียวกับที่มาของขอมูลไมวาจะเปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหรือขอมูลทางเอกสาร 

 
๙.  ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ชุมชนตําบลผลไผ มีทั้งหมด ๑๔ หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานาและคาขาย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค คือ ๑) สงเสริมใหสมาชิก
รูจักออมเงินเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ๒) เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการ



๙๔ 

 

เกิด การแก การเจ็บ การตาย ๓) เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สราง
สัมพันธภาพที่ดีแกสมาชิก ๔) เพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนหรือ
จําเปน ๕) กองทุนนี้ไมดําเนินการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่ง
กันและกันระหวางสมาชิก และผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) พบวา 

๑. กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ดาน ไดแก 
๑) ดานการวางแผน ๒) ดานการจัดการองคการ ๓) ดานการสั่งการ ๔) ดานการควบคุม และ  
๕) ดานการบริหารงานบุคคล 

๒. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
มี ๗ ประการ ไดแก ๑) การบริหารจัดการ ๒) การประชาสัมพันธ ๓) การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหมูบาน 
๔) การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน ๕) การเปดรับเงินสัจจะออมทรัพยทุก ๆเดือน ๖) การมีจิต
อาสาของคณะกรรมการ และ ๗) การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถ่ินและสวนทองท่ี 

๓. อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ประการ 
ไดแก ๑) การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก  
๓) การใหสวัสดิการสูงเกินไป ๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ และ ๕) การไมเขาใจอุดมการณ 
นอกจากนั้นยังมีผลกระทบที่เกิดข้ึนกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร แบงออกเปน ๒ 
รูปแบบ คือ ๑) ผลกระทบจากภายใน  ไดแก การทํางานของคณะกรรมการ คาตอบแทนของคณะกรรมการ 
อาคารสถานท่ี วัสดุ และอุปกรณ แผนพัฒนากองทุนระยะยาว และการถายทอดความรูสูรุนตอไป  
๒) ผลกระทบจากภายนอก ไดแก เทคโนโลยี พฤติกรรมการออม และการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย 

 
๑๐.  อภิปรายผล 

ผลการศึกษาขอมูล การวิจัยเรื่อง “กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือ
ความม่ันคงของชุมชน” มีประเด็นการอภิปรายผล ดังน้ี 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผมีกระบวนการการจัดการกองทุน ๕ ดาน ไดแก  
๑. ดานการวางแผน มีการวางแผนในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหเกิด

ความม่ันคง มีสวัสดิการใหกับสมาชิกอยางทั่วถึง โดยใชระเบียบขอบังคบัของกองทุนเพื่อวางแผนการรับ
สมาชิกใหม การวางแผนการใหคําแนะนํา การวางแผนสวัสดิการตลอดชีวิต การวางแผนการเงนิ เปนตน  

๒. ดานการจัดองคการ มีการกําหนดบทบาทและหนาของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ไวอยางชัดเจนโดยมีการจัดโครงสรางและบริหารการจัดการตามรูปแบบการจัดองคการบริหารกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยทั่วไป มีวาระในการดํารงตําแหนงเปนสมัย ๆ ละ ๒ ป โดยมีการคัดเลือกและ
ลงคะแนนเสียงจากสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนท้ังหมด  

๓. ดานการสั่งการ มีการสั่งการตามหนาที่ความรับผิดชอบตามท่ีไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุนฯ ลงนามจากประธานกรรมการ ใหปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตนเองท่ีได
รับผิดชอบอยางเตม็ท่ีจนสุดความสามารถ เพื่อความเขมแข็ง เกิดพลังสามัคคใีนชุมชน  

๔. ดานการควบคุม มีการวางกฎระเบียบขอบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยกําหนดเปน
ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน มีคณะทํางานฝายตรวจสอบความโปรงใสของกองทุนฯ เพื่อสรางความมั่นใจ



๙๕ 

 

ใหกับสมาชิกกองทุนฯ กับเงินออมที่ไดนําฝากไว  
๕. ดานการบริหารงานบุคคล มีแนวทางในการดูแลสมาชิกของกองทุน ไดแก การดูแลดาน

จิตใจ  ดานสิทธิประโยชน และดานสงเสริมทักษะอาชีพ  
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดําเนินกระบวนการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

จังหวัดสุรินทร มี ๒ รูปแบบ คือ  
๑. ผลกระทบจากภายใน เกิดจากอิทธิพลภายในองคกร เชน คน สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

และการบริหารงาน ไดแก ดานการทํางานของคณะกรรมการ ดานคาตอบแทนของคณะกรรมการ ดาน
อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ดานแผนพัฒนาระยะยาว ดานการถายทอดความรูสูรุนตอไป  

๒. ผลกระทบจากภายนอก เกิดจากอิทธิพลภายนอกองคกร ไดแก ดานเทคโนโลยี ดาน
พฤติกรรมการออม ดานการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย  

 
๑๑.  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

๑๑.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑) ควรกําหนดนโยบายของกองทุนใหสอดคลองกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และสอดรับกับความ

ตองการของสมาชิก โดยผานกระบวนการการลงคะแนนความเห็นชอบจากคณะกรรมการและสมาชิก
ของกองทุน ดําเนินการตามกระบวนการวิจัยอยางเปนขั้นตอน แกไขปญหาที่เกิดขึ้นและตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกเพื่อใหเกิดความเขมแข็งและชวยเหลือสมาชิกไดอยางย่ังยืน 

๒) ควรทํางานรวมกับภาคีเครือขายภายนอกพื้นที่ หรือหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เคย
เดินทางเขามาศึกษาดูงานของกองทุน โดยรวมกันออกแบบกิจกรรมโครงการสรางความเขาใจและ
ถายทอดอุดมการณของกองทุนสวัสดิการชุมชนใหสมาชิกและประชาชนทั่วไปเขาใจมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงทัศนะคติและพฤติกรรมการใชจายและการออม 

๓) ควรมีการวางแผนแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระยะยาว ๕-๑๐ ป โดยกําหนด
เปาหมายการทํางาน วิสัยทัศน รูปแบบการทํางาน ศักยภาพของคณะกรรมการ ศักยภาพของสมาชิก ให
ชัดเจน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวางแผนเปนข้ันตอนตามแผนพัฒนาที่กองทุนตองการจะ
พัฒนาและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

๑๑.๒  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) ควรเรงสรางองคความรูเกี่ยวกับความเขาใจกองทุนสวัสดิการชุมชนใหเยาวชนรุนใหม

เขาใจ สามารถอธิบายอุดมการณ วิสัยทัศน และผลประโยชนที่จะไดรับ โดยผานกิจกรรมโครงการสรรจร
ของกองทุนท่ีจัดข้ึนทุก ๆ ๒ เดือน 

๒) ควรเรงสรางแอพพิเคชั่นกองทุนสวัสดิการชุมชน รองรับเทคโนโลยีการจายเงินและการ
รับเบ้ียสวัสดิการผานออนไลน การตรวจสอบสิทธ์ิสวัสดิการท่ีพึงไดของสมาชิก รองรับความทันสมัยทาง
เทคโนโลยีในอนาคตท่ีบังคับใหทุกคนสื่อสารและทําธุรกรรมผานทางออนไลนมากย่ิงขึ้น 

๓) ควรมองหาแหลงทุนใหมนอกจากเงินสัจจะสะสมทรัพยวันละ ๑ บาท เพ่ือเพิ่มคา
สวัสดิการดานตาง ๆ ใหสมาชิกไดมากขึ้น เชน รับจัดงานอีเวนทงานศพ งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม 
งานบวช งานสังสรรคตาง ๆ เปนตน 



๙๖ 

 

๔) ควรขยายศูนยกองทุนสวัสดิการชุมชนไปสูหมูบานตาง ๆ ในตําบลมากขึ้น เพื่อลดภาระ
การเดินทาง กระบวนการข้ันตอนการทํางาน การเบิกจายคาสวัสดิการ และการทําบัญชีการเงินได
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
 

๑๒.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
๑๒.๑  ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่มีผลตอกระบวนการการจัดการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีตองนํามาปรับปรุงแกไขกองทุนสวัสดิการชุมชนใหดี
ยิ่งข้ึน 

๑๒.๒  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปญหาและความตองการของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อแกไขปญหาผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีสมาชิกตองการเพิ่มเติม 

๑๒.๓  ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนตอไป 

 

บรรณานุกรม 
 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. คูมือแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓. 

จตุรงค  บุณยรัตนสุนทร. “ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : 
กรณีศึกษากองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)”. รายงานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๔๔. 

นงนุช  ศรีสุข. “วรรณกรรมปริทรรศนและการสังเคราะหความรูสวัสดกิารชุมชนในประเทศไทย”. รมพฤกษ 
มหาวิทยาลัยเกริก. ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ (กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๕) : ๑๔๒ – ๑๔๓. 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน). คูมือการดําเนินการโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๒. 

            . คูมือการดําเนินงานสวัสดิการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแอปปา 
พริ้นติ้ง กรุป จํากัด, ๒๕๕๘. 

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  รายงานการถอดบทเรียนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ กรณีศึกษากองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน และกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๔. 



๙๗ 

 

ภาคผนวก ข 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 
๑.  กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

๑.๑ สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชาดาน
เศรษฐศาสตร เชน เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน เศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน 
เศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐกิจประเทศไทย เปนตน ในระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๒ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานในระดับการกําหนดนโยบาย การ
สงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีการวางแผนการออมเงินระดับชุมชนเพื่อแบงปนความชวยเหลือ 
 
๒.  กิจกรรมดานการสงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๒.๑ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานของรัฐ และกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ในรูปแบบการกําหนดนโยบายการสงเสริมการออมเพ่ือแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันยามเวลาฉุกเฉิน 
เชน การเกิด การเจ็บ (อุบัติเหตุ) และการตาย  

๒.๒ ทําใหเกิดกิจกรรมการสงเสริมการออมในระดับชุมชน รูจักการวางแผนการใชจายและ
การออม โดยการออมวันละ ๑ บาท  

๒.๓ ทําใหเกิดความสามัคคีในระดับชุมชน ชุมชนเกิดความเขมแข็งดานการเงิน มีองคกร
ชวยเหลือเม่ือเกิดความเดอืดรอนและความจําเปน 

 
๓.  กิจกรรมดานวิชาการ 

๓.๑ พัฒนาทกัษะดานการวิจัยใหกับคณาจารยและนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการออมระดับชุมชน โดยใชฐานเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 



๙๘ 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 

และกจิกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 
 

เรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความม่ันคงของชุมชน 
 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 

จังหวัดสุรินทร 
๑.๒ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการกองทนุสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๑.๓ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
 
สรุปผลการดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ ๑๒ เดือน 
 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน

วัตถุประสงค 

รอยละความ
พึงพอใจตอ
ผลสําเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดจริง   
๑. ศกึษาสภาพทั่วไปและ
แนวคิดในการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลไผ จังหวัดสุรนิทร 

สภาพทั่วไปของชุมชน
ตําบลไผ เศรษฐกิจ สังคม 
วิถีชีวิต และแนวคิดการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ทราบสภาพทั่วไปของชุม 
ชนตํ าบลไผ  เศรษฐ กิจ 
สังคม วิถีชีวิต และแนวคิด
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

ขอท่ี ๑ ๑๐๐% 

๒. ศึกษากระบวนการการ
จัดการกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชน จากหนังสือ ตํารา 
งานวิจัย และเอกสารอื่น ๆ  

กระบวนการการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ประโยชนท่ีจะไดรับจาก
กองทุนฯ หลังจากเปน
สมาชิก และสวัสดิการ
ตาง ๆ เชน เกิด แก เจ็บ 
และตาย 

ได ทราบข อมู ลเกี่ ยวกับ
กระบวนการการจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ประโยชนที่ จะได รับจาก
กองทุนฯ หลั งจากเป น
สมาชิก และสวัสดิการตาง ๆ 
เชน เกิด แก เจ็บ และตาย 

ขอท่ี ๒ ๑๐๐% 

๓. เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร 

ความตองการพื้นฐานของ
สมาชิก และผลกระทบที่
เกิ ดขึ้ น  แนวทางการ
พัฒนากองทุนฯ ในมุม 
มองของสมาชิกตอคณะ 
กรรมการกองทุนฯ 

ได ทราบความต องการ
พื้นฐานของสมาชิก และ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น แนว
ทางการพัฒนากองทุนฯ ใน
มุ มมองของสมาชิ กต อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 

ขอที่ ๑-๓ ๑๐๐% 

 



๙๙ 

 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนนุ

วัตถุประสงค 

รอยละความ
พึงพอใจตอ
ผลสําเร็จ 

๔. สัมภาษณเชิงลึกกับ
ประธานและคณะกรรม 
การกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผ จังหวัด
สุรินทร 

ขอมูลความตองการของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลไผความสํา 
เร็จจากการดําเนินการ
จัดตั้ งกองทุน และผล 
กระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก
ดํ าเนิ นการไปแล วจน
กลาย เป นปญหาและ
อุปสรรคซึ่งมีวิธีการแกไข
อยางไร 

ไ ด ท ร า บ ข อ มู ล ค ว า ม
ตองการของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
ขอมูลจากกิจกรรมความ 
สําเร็จจากการดําเนินการ
จั ดตั้ ง กอ งทุ น  และผล 
กระทบที่เกิดขึ้น วิธีการ
แกไขปญหาและอุปสรรค
ดวยวิธีการตาง ๆ 

ขอที่ ๑-๓ ๑๐๐% 

๕. กิจกรรมอื่น ๆ และ
รายงานความกาวหนา 

แนวทางการแกไขและ
สงเสริม เพ่ือใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
พัฒนาไปดวยความยั่งยืน
และมั่นคง 

ไดแนวทางการแกไขและ
สงเสริม เ พ่ือใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
พัฒนาไปดวยความยั่งยืน
และมั่นคง 

ขอ ๓ ๑๐๐% 

 
 

ลงนาม................................................. 
พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ. 

หัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน 
๑๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



๑๐๐ 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสมัภาษณเพื่อการวิจัย 

 
แบบสัมภาษณสําหรับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 

 
๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีรูปแบบการบริหารงานและการจัดการอยางไร 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีการจัดการประชาสัมพันธอยางไร  
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีการจัดการการจายสวัสดิการแกสมาชิกอยางไร 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีจัดแข็งอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๕. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีจุดออน มีปญหา – อุปสรรค อะไรบางที่ตองเรงพัฒนา 
................................................................................................................................................................ 
 

๖. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ มีแนวทางอยางไรในการพัฒนากองทุนฯ ในอนาคต 
................................................................................................................................................................ 

 
      ลงชื่อผูใหสัมภาษณ............................................................... 

                                   (..............................................................) 

ชื่อผูสัมภาษณ............................................................................................................................... 
บานเลขที่............หมูที่...........บาน..............................................ตําบล........................................ 
อําเภอ............................................................จังหวัด.................................................................... 
วันที่สัมภาษณ............................................................................................................................... 
ผูที่สัมภาษณ............................................................................ใชเวลาสัมภาษณ...................นาที 
เปนสมาชิกกองทนุสวัสดิการชุมชน...................................ป 
 



๑๐๑ 

 

แบบสัมภาษณสําหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เรื่อง กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 

 
๑. ทานมีความพึงพอใจตอสวัสดิการที่ไดรับจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลไผ หรือไม เพราะเหตุ
อะไร....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๒. ทานเคยไดรับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ หรือไม (ถาไดรับ) รับสวัสดิการ
รูปแบบใด................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

๓. ทานอยากใหกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลไผ มีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการกองทุน
อะไรบาง................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที่ : ว.๐๖๔ / ๒๕๕๙ 
ชื่อโครงการ : กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อความมั่นคงของชุมชน 
หัวหนาโครงการ : พระคมสัน  ตเมธโส, ผศ.       
                       ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                       โทรศพัท : ๐๘-๑๑๔๖-๙๔๑๘   E-mail-address : sanpkk@hotmail.com 
ความเปนมาและความสําคัญ 

สังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบชวยเหลือเก้ือกูลกันมายาวนาน มี
สวัสดิการแบบธรรมชาติที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคน 
และคนกับธรรมชาติ มีวัฒนธรรมการอยูแบบชวยเหลือเก้ือกูล มีน้ําใจตอกันและกัน ไดรับสวัสดิการ
จากธรรมชาติ เชน หาเห็ด หาหนอไมจากปาใกลบาน หาปู หาปลา ในแมนํ้าลําคลอง มาทําอาหาร
บริโภคภายในครอบครัว ยามเจ็บปวยไขไดยาจากสมุนไพรในปาและสมุนไพรที่ปลูกไวรอบ ๆ บานมา
ใชรักษาอาการเจ็บปวยไข เพื่อนบานมาเฝาไขใหกําลังใจ หากมีปญหาชีวิตก็ยังมีศาสนาและผูอาวุโสใน
ชุมชนเปนที่พึ่งที่ปรึกษาใหกําลังใจ บานและวัดมีบทบาทสําคัญในการดูแลและจัดสวัสดิการเพื่อ
ครอบคลุมปจจัยสี่ของชุมชน วัดเปนศูนยกลางในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของชุมชน เปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ มีพระสงฆเปนผูนําทางจิตวิญญาณ และมีพระธรรมท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนใน
ชุมชน ฯลฯ สิ่งเหลานี้คอืสวัสดิการที่ธรรมชาติและผูคนมีใหแกกันบนพื้นฐานของความเก้ือกูล มีน้ําใจ 
และเคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคน คนกับศาสนา และคนกับธรรมชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ทําให
เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ํา เงินบาทออนคา การสงออกชะลอตัว รัฐบาลใชนโยบายรัดเข็ดขัดการ
ใชจาย การวางงานขยายตัวเพิ่มขึ้น ธุรกิจลมละลาย เกิดปญหาหนี้สินเพิ่มสูงข้ึน คนตกงานจํานวนมาก 
เกิดอาชญากรรมกอการรายและคาขายสิ่งเสพติดจํานวนมาก สงผลกระทบตอการดํารงชีพและความ
เปนอยูของคนในประเทศอยางกวางขวาง ปราชญชาวบาน แกนนําชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดทบทวนสรุปบทเรียนเก่ียวกับระบบการคุมครองทางสังคมท่ีมีอยูในสังคมไทย สรุปวา ความเปน
เครือญาติ ทุนทางสังคมในดานตาง ๆ ในชุมชน สามารถชวยรองรับการแกปญหาจากภายนอกไดเปน
อยางดี ทําใหมีการรวมตัวกันฟนฟูระบบคุณคาทุนทางสังคมที่มีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ
ของการจัดสวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดานตาง ๆ ที่มีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัด
สวัสดิการชุมชนจากฐานทุนดานตาง ๆ ที่มีอยูของชุมชน เชน การจัดสวัสดิการจากฐานกลุมออมทรัพย 
องคกรการเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทางศาสนา การจัดการทรัพยากร ฯลฯ มีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีการคิดคนรวมกันมากขึ้น 
นําไปสูการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่เนนใหมีการสมทบงบประมาณจากสามฝาย คือ 
๑) ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบออมทรัพยเดิม หรือสัจจะลดรายจายวันละ
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บาท  ๒) การสมทบจากรัฐโดยผานชองทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ๓) การสมทบจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนอยางกวางขวาง 

ปจจุบันรฐัไดมีการจัดสวัสดิการใหกับประชาชนในรปูแบบตาง ๆ เชน สวัสดิการเบ้ียยังชีพ
ใหกับผูสูงอายุ การสรางบานพักคนชรา ศูนยสงเคราะหเด็ก ตลอดจนการสงเคราะหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่ดําเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอื่น ๆ ซึ่งเปนสวัสดิการในลักษณะสงเคราะหที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ใชงบประมาณจํานวนมาก แตใหบริการไม ท่ัวถึง ซึ่งชวงแรกเปนการจัดใหเฉพาะผูที่
จําเปนตองไดรับการสงเคราะหตามระเบียบหลักเกณฑของหนวยงาน ในชวงที่เศรษฐกิจเติบโต
ภาคเอกชนไดมีบทบาทในการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับแรงงานที่อยูในระบบดวยเชนกัน โดยมี
ระบบการประกันรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย สวนคนที่เปนแรงงานนอกระบบ เกษตรกร คน
ยากจน ไมสามารถเขาสูระบบที่มีอยูได  ดังนั้น ชาวบานทั่วไปก็พยายามจัดสวัสดิการใหแกกันซึ่งเปน
รูปแบบการออมเพื่อกูยืมและปนผล การรวมกลุมฌาปนกิจเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต ไมมี
สวัสดิการครอบคลุมความจําเปนพื้นฐานของชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ชุมชนจึงรวมกันจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันของคนในชุมชนตั้งแตเกิดจนตาย เปนการจัดสวัสดิการของชาวบาน โดยชาวบาน 
เพื่อชาวบาน เปนการใหอยางมีคุณคา การับอยางมีศักดิ์ศรี การอยูรวมกันของคน ชุมชน และ
ธรรมชาติอยางเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใชหลักศาสนาและการมีสวนรวมของคนอยางกวางขวาง 

กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ กองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในเขตพื้นท่ีหน่ึง ๆ 
ดวยความสมัครใจ เชน ระดับหมูบาน ระดับตําบล ฯลฯ ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแตเกิดจน
ตาย บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรตอกัน เปนระบบการชวยเหลือเก้ือกูลที่เริ่มจากการพึ่งตนเองกอน 
เปนการชวยเหลือที่มากกวาเงินหรือวัตถุ แตเนนความสัมพันธที่ดี การมีน้ําใจ การไววางใจซึ่งกันและ
กัน การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนการสรางการออมเพื่อการพัฒนาใหเปนกองบุญมากกวากองทุน 
ทุกคนตางเปนผูใหและเปนผูรับ เปนการใหอยางมีคณุคา รับอยางมีศักดิ์ศรี การชวยเหลือที่เผื่อแผถึงผู
ทุกขยากและผูดอยโอกาสในชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร มีแนวคิดจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการข้ึนมาโดยตองการสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เม่ือเจ็บไขไดปวยก็มีเงินรักษาดูแล เมื่อแกเฒามี
การเลี้ยงดู เม่ือตายมีคนเหลียวแล โดยมีแนวทางในการดําเนินการของกองทุนเพื่อดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เนนการสงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมเงนิเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีสวัสดิการ
แกสมาชิกตลอดชีวิต ไดแก การเกิด การแก การเจ็บ และการตาย ทําใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มี
น้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ทําใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อ
เกิดความเดือดรอนหรือคราวจําเปน และสิ่งที่สําคัญที่สุดของกองทุนคือการไมแสวงหากําไรสูงสุดทาง
ทรัพยสิน แตจะดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิก  

การดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนหลาย ๆ ปที่ผานมา การขยายบทบาทของ
กองทุนใหครบทุกชุมชนยังไมสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนไดครอบคลุมทุกชุมชน เน่ืองจาก
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บางชุมชนยังขาดความพรอมที่จะมาจากปจจัยภายในชุมชนเอง ไดแก ความพรอมของคณะกรรมการ
ในเรื่องความรูความเขาใจในการบริหารจัดการ ความเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวม สวนปจจัย
ภายนอกชุมชน เชน การสนับสนุนของหนวยงานที่เก่ียวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะเปน
แรงผลักดันใหชุมชนมีความเขมแข็งในการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนไดอยางยั่งยืน ดังนั้น ผูวิจัย
จึงมีความจําเปนท่ีตองศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการกองทุน การใชบริการกองทุนของกลุม
สมาชิกและคณะกรรมการกองทุน รวมไปถึงศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จในการ
บริหารจัดการเพื่อเปนตัวอยางใหชุมชนอ่ืนไดเรียนรูและประยุกตใชในการสรางความเขมแข็งใหกับ
กองทุนสวัสดิการชุมชนของชุมชนอ่ืน ๆ ตอไป 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

๑)  เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและแนวคิดในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ 
จังหวัดสุรินทร 

๒ เพื่อศกึษากระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
๓ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและอุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
ผลการวิจัย 

ชุมชนตําบลผลไผ มีทั้งหมด ๑๔ หมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและ
คาขาย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค คือ ๑) สงเสริมใหสมาชิกรูจักออมเงินเพื่อ
แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ๒) เพื่อจัดสวัสดิการแกสมาชิกตลอดชีวิต ในเรื่องการเกิด การแก การ
เจ็บ การตาย  ๓) เพื่อใหเกิดคุณธรรม ความสามัคคี มีน้ําใจ รวมกันแกไขปญหา สรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีแกสมาชิก ๔) เพื่อใหชุมชนเขมแข็ง มีองคกรที่คอยชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนหรือจําเปน ๕) 
กองทุนนี้ไมดําเนนิการเพื่อแสวงหาผลกําไรสูงสุดทางทรัพยสิน แตดําเนินการเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและ
กันระหวางสมาชิก 

กระบวนการการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ดาน ไดแก ดาน
การวางแผน ดานการจัดการองคการ ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการบริหารงานบุคคล 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร 
มี ๗ ประการ ไดแก ๑) การบริหารจัดการ ๒) การประชาสัมพันธ ๓) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
หมูบาน ๔) การมีความสัมพันธระหวางผูคนในชุมชน ๕) การเปดรับเงินสัจจะออมทรัพยทุก ๆ เดือน  
๖) การมีจิตอาสาของคณะกรรมการ และ ๗) การทํางานรวมกันขององคกรสวนทองถ่ินและสวนทองที่ 

อุปสรรคของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร มี ๕ ประการ ไดแก ๑) 
การลอกเรียนแบบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสบความสําเร็จ ๒) การมีสมาชิกจํานวนมาก ๓) การให
สวัสดิการสูงเกินไป ๔) การจัดสวัสดิการแกสมาชิกไดไมเต็มที่ และ ๕) การไมเขาใจอุดมการณ นอกจากนั้น
ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผ จังหวัดสุรินทร แบงออกเปน ๒ รูปแบบ คือ  
๑) ผลกระทบจากภายใน  ไดแก การทํางานของคณะกรรมการ คาตอบแทนของคณะกรรมการ อาคาร
สถานที่ วัสดุ และอุปกรณ แผนพัฒนากองทุนระยะยาว และการถายทอดความรูสูรุนตอไป ๒) ผลกระทบ
จากภายนอก ไดแก เทคโนโลยี พฤติกรรมการออม และการเขาสูสถาบันการเงินไดงาย 



๑๑๐ 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

๑.๑ สามารถนํากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชา
ดานเศรษฐศาสตร เชน เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน เศรษฐศาสตรจุลภาค เศรษฐศาสตรมหภาค
เบื้องตน เศรษฐศาสตรมหภาค เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐศาสตรการพัฒนา เศรษฐกิจประเทศไทย เปน
ตน ในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑.๒ สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานในระดับการกําหนดนโยบาย 
การสงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหมีการวางแผนการออมเงินระดับชุมชนเพื่อแบงปนความ
ชวยเหลือ 

๒. กิจกรรมดานการสงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๒.๑ สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชกับหนวยงานของรัฐ และกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ในรูปแบบการกําหนดนโยบายการสงเสริมการออมเพื่อแบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกันยามเวลา
ฉุกเฉิน เชน การเกิด การเจ็บ (อุบัตเิหตุ) และการตาย  

๒.๒ ทําใหเกิดกิจกรรมการสงเสริมการออมในระดับชุมชน รูจักการวางแผนการใชจาย
และการออม โดยการออมวันละ ๑ บาท  

๒.๓ ทําใหเกิดความสามัคคีในระดับชุมชน ชุมชนเกิดความเขมแข็งดานการเงิน มี
องคกรชวยเหลือเมื่อเกิดความเดือดรอนและความจําเปน 

๓. กิจกรรมดานวิชาการ 
๓.๑ พัฒนาทักษะดานการวิจัยใหกับคณาจารยและนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ พัฒนาและสงเสริมกิจกรรมการออมระดับชุมชน โดยใชฐานเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 

การประชาสัมพันธ 
มีการประประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเน็ต สวนการประชาสัมพันธ

ทางสิ่งพิมพผูวิจัยตองการนําไปตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและที่
อ่ืน ๆ ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 
 



๑๑๑ 

 

ประวัติผูวิจัย และคณะ 

 
ประวัติหัวหนาโครงการวิจัย 

 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล พระคมสัน  ตเมธโส (เจริญวงค) 
วัน/เดือน/ป เกิด ๒๕  เมษายน  ๒๕๒๗ 
วุฒิการศกึษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) 
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่อยู ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศพัท ๐-๓๕๒๔-๘๐๙๘ ภายใน ๘๓๐๙ 
โทรศพัทมือถือ ๐๘-๑๑๔๖-๙๔๑๘ 
E-mail sanpkk@hotmail.com 

 
ประวัติผูรวมวิจัย ๑ 

 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล ดร.เอนก  ใยอินทร 
วัน/เดือน/ป เกิด ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๔ 
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๑-๒, พธ.บ. (รัฐศาสตร), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร), 

พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารฐัศาสตร คณะสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่อยู ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศพัท - 
โทรศพัทมือถือ ๐๙-๒๙๑๘-๑๓๑๙ 
E-mail anek_2524@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

ประวัติผูรวมวิจัย ๒ 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล นางสาวปยวรรณ หอมจันทร 
วัน/เดือน/ป เกิด ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๒๒ 
วุฒิการศกึษา ธ.ศ.เอก, พธ.บ. (รัฐศาสตร), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 
ตําแหนง นักวิชาการศึกษาประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
 สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   
 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ที่อยู ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 
โทรศพัท - 
โทรศพัทมือถือ ๐๘-๕๙๖๔-๔๙๕๓ 
E-mail giggy2009@hotmail.com 

 
 

 
 

 


