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การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช 
อ าเภอหนองม่วง จังหวดัลพบุรี 

THE ADMINISTRATION OF COMMUNITY WELFARE FUND OF 
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ณทัณิชาภา  ส่งกล่ิน1  ผศ.ดร.นพปฎล  สุนทรนนท์2 

------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอน
สารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการบริหาร
กองทุนสวสัดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง 
จงัหวดัลพบุรี และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ  านวน 400 คน วิ ธีการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation หรือ SD) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบค่า t-test วิเคราะห์ความแตกต่าง ตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม และใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างตวั
แปรท่ีมี 3 กลุ่มข้ึนไป โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ผลการศึกษาพบว่า  
 ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างดา้นการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ดา้นสวสัดิการชุมชนอยู่
ในระดบัมาก ดา้นการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นอยู่ในระดบัมาก ดา้นแนวทางการพฒันาการ
บริหารกองทุนชุมชนอยู่ในระดบัมาก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อาชีพ และระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความเขา้ใจในการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพไม่
แตกต่างกนั และสมาชิกท่ีมีรายได้ต่างกนัมีความเขา้ใจในการบริหารกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
 The study of the administration of community welfare fund of Chonsaradach 
sub-district administrative organization nongmuang district lopburi province was 
purposed to examine the administration of community welfare fund of Chonsaradach 
sub-district administrative organization nongmuang district lopburi province and to find 
the development approach in administrating community welfare fund of Chonsaradach 
sub-district administrative organization. The 400 sample were selected from the members 
of the community welfare fund of Chonsaradach sub-district administrative organization 
nongmuang district lopburi province which were the population of the study. The 
primary data were collected via questionnaires and then were analyzed by employing the 
various statistic methods such as percentage, mean, and standard deviation (SD). In 
addition, this study employed an analysis of inferential statistic to test hypotheses. 
Moreover, the study occupied an analysis of t-test in order to test the different variables 
between the two groups, and it also used one-way analysis of variance (one - way 
ANOVA) to test the different variables among the three groups, at the 0.05 statistical 
significance level. 

The findings of the study revealed that the members of Chonsaradach sub-
district administrative organization nongmuang district lopburi province were highly 
understand in the administration of community welfare fund, the community welfare 
fund, the objective of welfare fund foundation, and the development approach in the 
administration of the community welfare fund. The study also found that the difference 
in gender, age, marital status, occupation, and educational level were not affected in the 
understanding of members toward the administrating of the community welfare fund. 
However, the members in different income had the difference in the understanding of the 
administrating of the community welfare fund. 
KEYWORDS : Community welfare fund administration, Community welfare, 
Foundation for fund 
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บทน า 
 ปัญหาท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงของประเทศไทยซ่ึงเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
นั้นคือ ปัญหาความยากจนท่ีกระจายอยูท่ ัว่ภูมิภาค ซ่ึงรัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาเหล่าน้ี จึงไดมี้นโยบายส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการจดัระบบสวสัดิการทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุน
นโยบายของรัฐ โดยอาศัยความสมัครใจของประชาชนท่ีรวมตัวกันในพื้นท่ี ตั้ งกลุ่ม
สวสัดิการเพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในชุมชน โดยอาศยัการ
ดูแลซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อกนัของสมาชิกในชุมชนโดยไม่ตอ้ง
พึ่งพารัฐ จนเกิดเป็นกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
 กองทุนหมู่บ้านจัดตั้ ง ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เ ป็นองค์การหน่ึง ท่ี มี
วตัถุประสงคใ์นการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในดา้นการสร้างงาน 
สร้างรายได ้สร้างพลงัชุมชน เน้นการพฒันาผูน้ ากลุ่มองค์การและเครือข่าย เพื่อน าไปสู่
ชุมชนเข้มแข็ง  สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้วิถีชีวิตชาวบ้านเป็น
แบบฝึกหัดให้ผูน้  าชุมชนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้การบริหาร จุดมุ่งหมายของกองทุน
หมู่บา้น คือ พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บา้นให้ดีข้ึน ฉะนั้นการบริหารท่ีดีจะท าให้
การบริหารกระบวนการชุมชนเขม้แขง็มีความมัน่คงของเศรษฐกิจ และชุมชนมีศกัยภาพใน
การอยู่ร่วมกนักบัการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ท่ีผ่านมากองทุนหมู่บา้นมีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์ดา้นการบริหารกองทุนหมู่บา้น มีการด าเนินการประเมินผล
เพื่อจดัระดบักองทุนหมู่บา้นอยา่งเป็นทางการพร้อมกนัทัว่ทุกประเทศ ทุกกองทุนหมู่บา้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 (ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอโพธ์ิทอง, 2548 อา้งถึงใน ประภาพร บา้น
คลองส่ี, 2552 :2) ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวนการบริหารกองทุนหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน รวดเร็วมากข้ึน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความทนัสมยัสอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้การบริหารมีความเขม้แข็งพร้อมต่อการเสริมสร้างรากฐานท่ี
แข็งแรงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการ
บริหาร รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความมัน่คงและความเช่ือมัน่เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
ความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนืของคนในชุมชนต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช เป็นองค์การหน่ึงท่ีได้จัดตั้ งกองทุน
สวสัดิการชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงเร่ิมจากผูน้ าชุมชนท่ีมีประสบการณ์ดา้นการ
จดัสวสัดิการชุมชนมาร่วมกนัแลกเปล่ียนแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชน จนกระทัง่ได้
พฒันาขอ้เสนอนโยบายกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล และจดัตั้งเป็นกองทุนสวสัดิการ
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ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยมี
วิสัยทศัน์เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ ส่งเสริม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน สืบสานประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพฒันาสวสัดิการชุมชน พ.ศ. 2557-2561 สวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ินจดัการ
ตนเอง หมายถึง (1) ระบบสวสัดิการชุมชนท่ีหลากหลาย ค านึงถึงวิถีชีวิตท่ีดีงามของชุมชน 
ทุกคนเป็นเจา้ของยดึการใหอ้ยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งเก้ือกลู (2) ระบบสวสัดิการชุมชนมีการบริหารท่ีดี มีกติการ่วมกนัของชุมชนตามหลกั
ธรรมาภิบาล (3) ระบบสวสัดิการชุมชนท่ีสามารถสร้างคุณค่าท านุ บ ารุงส่ิงท่ีดีงาม 
ทรัพยากรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ (4) ระบบสวสัดิการชุมชนท่ีใช้กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนเช่ือมโยงทุนทางสังคมในท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชน สังคม และประเทศ 
สวสัดิการชุมชนยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง (1) ประชาชน สมาชิก
เขา้ใจ เขา้ถึงคุณค่า อุดมการณ์ ของสวสัดิการชุมชน และน ามาปฏิบติัในการพฒันาชีวิตของ
ตนเอง ชุมชน และสังคม (2) วิถีการด าเนินสวสัดิการชุมชนยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุม้กนัท่ีดี โดยค านึงถึงความรู้ คุณธรรม และความหลากหลาย
ของชุมชน น าสู่ความเจริญ สันติสุข ของสังคมไทยอย่างย ัง่ยืน หมายถึง (1) ระบบ
สวสัดิการชุมชนสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก และเป็นฐานของสังคม
สวสัดิการไทย (2) ระบบสวสัดิการชุมชนท าให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามคัคี ดูแล
ซ่ึงกนัและกนั (3) ระบบสวสัดิการชุมชนมีความกา้วหนา้ เติบโตอยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้ง
กับความเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นมรดกของชุมชนท้องถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึงจากการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาไดป้ระสบปัญหาต่างๆ ในการจดัสวสัดิการแก่คนในชุมชน เช่น ปัญหา
การรับรู้ข่าวสารไม่ทัว่ถึง คนในชุมชนและผูน้ าชุมชนยงัขาดความรู้และความเขา้ใจเร่ือง
สวสัดิการชุมชน การจดัสวสัดิการบางประเภทไม่เหมาะสม และขาดความร่วมมือของผูน้ า
หรือคนในชุมชน เป็นต้น ดังนั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารกองทุน
สวสัดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช เพื่อน าผลการศึกษาและหา
แนวทางไปพฒันาระบบสวสัดิการชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาสวสัดิการชุมชน พ.ศ. 2557-2561 ท่ีวางไว ้
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรีท่ีมีประสิทธิภาพ 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ, อายุ, สถานภาพแตกต่างกนั, อาชีพ, รายได ้
และระดับการศึกษาท่ีต่างกันมีความเข้าใจในการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 
 2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี จ  านวน 1,179 ราย 
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล
ชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี 
 2. สามารถน าแนวทางมาพฒันาการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                   ตัวแปรอสิระ                             ตัวแปรตาม   
          
          
          
          
          
          
          
          
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน หมายถึง การด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านในด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ของการก่อตั้ ง
กองทุนสวสัดิการชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 

- รายได ้

- ระดบัการศึกษา 

การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนทีม่ีประสิทธิภาพ 
- ดา้นการบริหาร 
- ดา้นสวสัดิการชุมชน 
- ดา้นการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น 
- ดา้นแนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน 
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 2. แนวทางการพฒันาการบริหาร หมายถึง ความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะของ
ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนต่อการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชนสารเดช เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง การ
บริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
 3. กองทุนหมู่บา้น หมายถึง กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองท่ีตั้งข้ึนตามนโยบาย
ของรัฐบาลเม่ือปี พ.ศ. 2551 เป็นกองทุนท่ีสร้างโอกาสให้กบัคนในชุมชนไดร่้วมกนัคิด 
ร่วมท า ร่วมวางแผนการบริหารชุมชน สู่กองทุนท่ีเขม้แขง็มีพลงัในการสร้างหมู่บา้นชุมชน
ใหเ้ขม้แขง็ 
  4. กองทุนสวสัดิการชุมชน หมายถึง กองทุนสวสัดิการชุมชน องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลชอนสารเดช ท่ีจดัตั้งเพื่อใหบ้ริการสวสัดิการในรูปแบบต่างๆ เช่น  การออม การกูย้ืม
เงิน ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ แหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อพฒันา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และบรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วนของชุมชนเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดบัรากหญา้ และเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ทัว่ประเทศ ส่งผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม โดยมีคณะกรรมการกองทุน
ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนของกลุ่ม ประชาชนในองค์การซ่ึงมาจากการคดัเลือกกนัเองเพื่อมา
บริหารงานในกองทุน  
 5. การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การด าเนินงานหรือ
การปฏิบติัขององค์การชุมชนโดยการน าทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีขององค์การชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชน 
แกปั้ญหาขององคก์ารชุมชน และก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
  5.1 ดา้นการบริหาร หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้เกิดการพฒันาปรับปรุง 
การด าเนินกิจกรรมการบริหารการปกครองท่ีมีการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง แกไ้ขปัญหาของสังคมอยา่งดีและน ามาซ่ึงความเจริญในดา้น
ต่างๆ การบริหารท่ีดีเป็นแนวทางการจดัระเบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีความรู้รักสามัคคีและรวมกันเป็นพลัง
ก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและเป็นส่วนเสริมความเขม้แขง็หรือสร้างภูมิคุม้กนัแก่ประเทศ 
  5.2 ดา้นสวสัดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลกัประกนัเพื่อความมัน่ใจ
แก่คนในชุมชน อาจอยูใ่นรูปส่ิงของ เงินทอง น ้าใจ การช่วยเหลือเก้ือกูล เช่น ก่อให้เกิดการ
เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย เกิดความสัมพนัธไมตรีท่ีดีของคนในชุมชน รู้สึกมัน่คง ภาคภูมิใจ 
อยู่อย่างมีศกัด์ิศรีและมีความสุข นอกจากน้ียงัเป็นระบบการช่วยเหลือเก้ือกูลของคนใน
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ท้องถ่ินมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายเป็นเร่ืองราวเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตตั้ งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย ก่อใหเ้กิดรายได ้ลดรายจ่าย น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
  5.3 ดา้นการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น หมายถึง นโยบายเพื่อการเสริมสร้าง
กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและ
พฒันาความคิดริเร่ิม และการแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้นเศรษฐกิจ และ
สังคม ท าให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการจดัระบบการบริหารเงินทุนของตนเอง 
เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
  5.4 ดา้นแนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน หมายถึง แนวทางและ
วิธีการพฒันาการบริหารและดชันีช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันากองทุนชุมชนไปสู่การ
บริหารท่ีดี 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาคน้ควา้น้ีเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาการบริหาร
กองทุนสวสัดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช จึงท าการศึกษา แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 
แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารชุมชน 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินข้ึนเพื่อให้บุคคลท่ีมี
กิจกรรมร่วมกนัท าภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 
ธรรมาภิบาลเป็นหลกัส าคญั  
 การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของรัฐบาล
จ าเป็นตอ้งมีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเป็นหลกั เพราะธรรมาภิบาล คือ การควบคุม
เชิงการบริหารและการปฏิบติัให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีการ
ด าเนินการเพื่อการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบไดทุ้ก
เม่ือ เกิดผลดีตามความคาดหมาย สามารถประเมินผลได ้ สอดคลอ้งตามนโยบายท่ีมุง้เน้น
ให้เกิดการปฏิรูปกลไกการบริหารอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็น
รากฐานส าคญัในสังคมไทย ทศันีย ์ ลกัขณาภิชนชชั (2548 : 160-161) การบริหารท่ีดีหรือ
ธรรมาภิบาล (good governance) หมายถึง ผลลพัธ์ของการด าเนินกิจกรรมการบริหารการ
ปกครองท่ีมีการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง แกไ้ข
ปัญหาของสังคมอย่างดีและน ามาซ่ึงความเจริญในด้านต่างๆ การบริหารท่ีดีเป็นแนว
ทางการจดัระเบียบสังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน สามารถอยูร่่วมกนัอยา่ง
สงบสุขมีความรู้รักสามคัคีและรวมกนัเป็นพลงัก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและเป็นส่วน
เสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ซ่ึงหลักการธรรมาภิบาล (good 
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governance) แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประการ ดงัน้ี ประการแรก หลกันิติธรรม หมายถึง การตี
ตรากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้ทนัสมยัและเป็นธรรม ประการท่ีสอง หลกัคุณธรรม 
หมายถึง การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม มีความซ่ือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบ 
ประกอบอาชีพสุจริตประการท่ีสาม หลกัความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไวว้างใจ
ซ่ึงกนัและกนั ปรับปรุงกลไกการท างานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกตอ้งชัดเจนได้ ประการท่ีส่ี 
หลกัการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ
คิดเห็นในการตดัสินปัญหา ประการท่ีห้า หลกัความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนกัใน
สิทธิหนา้ท่ี ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา กระตือรือร้นในการ
แกปั้ญหา ประการท่ีหก หลกัความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารทรัพยากรท่ีมีจ ากดัเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและพฒันาใหย้ ัง่ยนื 
แนวคิดสวสัดิการชุมชน 
 แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิการชุมชน เป็นกระบวนการจดัสวสัดิการโดยอาศยัความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และภาคชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การท างานแบบภาคีเครือข่าย การ
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และการเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนทอ้งถ่ิน ประสานเขา้ดว้ยกนั
เป็นหลกั ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงท่ีมาของรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน เจตนาถ แซ่เจ่ีย (2548, 
อา้งถึงใน กุลนิษฐ์ ด ารงคส์กุล 2552 : 25-28) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน 
ไดแ้ก่ การจดัสวสัดิการฐานอุดมการณ์ ศาสนาและการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุโดยผูสู้งอายุ มี 
7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
 รูปแบบแรก การจดัสวสัดิการจากฐานองคก์ารการเงินชุมชน คือ การท่ีชุมชนมีการ
รวมตวักนัจดัตั้งกลุ่มองค์การการเงินของชุมชนอยู่แล้ว โดยในตอนเร่ิมตน้นั้น องค์การ
การเงินน้ีมีการด าเนินกิจกรรมดา้นการเงิน โดยให้สมาชิกเขา้ร่วมกลุ่มเพื่อระดมเงินออม 
สมาชิกจะไดรั้บสิทธิในการกูย้ืมเงินจากกลุ่มภายใตร้ะเบียบและขอ้ก าหนดของกลุ่ม เช่น 
การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การกู้ยืมเงินเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น โดยไม่มีการจัด
สวสัดิการในดา้นอ่ืนอีกนอกจากการให้บริการดา้นการเงิน มีการท าหนา้ท่ีเหมือนกบัเป็น
ธนาคารหรือสหกรณ์การเงิน ตวัอยา่งของกลุ่มองคก์ารการเงินชุมชนประเภทน้ีไดแ้ก่ กลุ่ม
ออมทรัพยแ์ละกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ ต่อมากลุ่มออมทรัพยต่์างๆ เหล่าน้ีไดเ้ล็งเห็นวา่ การ
ให้สวสัดิการดา้นการเงินเป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาด้านเดียวเท่านั้น มิไดค้รอบคลุมชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวบา้น ดงันั้นจึงเกิดความคิดท่ีจะจดัสวสัดิการข้ึนโดยใชอ้งคก์ารเงินเป็น
พื้นฐาน ใชเ้งินท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเป็นเคร่ืองมือในการจดัสวสัดิการเพื่อสมาชิกในชุมชน ขอ้
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ไดเ้ปรียบขององค์การสวสัดิการชุมชนท่ีใช้กลุ่มองค์การการเงินชุมชนเป็นฐาน คือ กลุ่ม
สามารถคิดค้นรูปแบบการจัดสวสัดิการของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของแหล่งเงินทุน ท าให้ปลอดจากการควบคุมขององค์การภายนอก เพราะใช้เงิน
ของตนเองส่งผลใหก้ารจดัสวสัดิการท าไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวชุมชน
ไดเ้ป็นอยา่งดี ตวัอยา่งของการจดัสวสัดิการชุมชนท่ีมีฐานจากองคก์ารการเงินชุมชน ไดแ้ก่ 
กลุ่มสัจจะออมทรัพยเ์พื่อพฒันาคุณธรรมครบวงจรตามแนวทางพระสุบิน ปณีโต กลุ่มออม
ทรัพยอ์ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 
 รูปแบบท่ีสอง การจดัสวสัดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน คือ การจัด
สวสัดิการชุมชนท่ีมีต้นก าเนิดมาจากการท่ีชาวชุมชนได้ใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์
ผลิตภณัฑน์อกเหนือจากการประกอบอาชีพหลกั ซ่ึงผลิตภณัฑ์น้ีมีรากฐานมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีสั่งสมต่อกนัมาเป็นเวลานาน เช่น การทอผา้ การทอเส่ือกก การท าเคร่ืองจกัสาน
หรือเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น ต่อมาเม่ือการท าไร่ไถนาซ่ึงเป็นอาชีพหลักไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในการด ารงชีพได ้ชาวบา้นจึงไดน้ าการผลิตท่ีเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิม
ออกขายเพื่อหารายไดเ้สริม เร่ิมจากการท าโดยปัจเจกชน จนกระทัง่มีการรวมตวักนัเป็น
กลุ่มการผลิต การรวมตวักนัเพื่อผลิตสินคา้ท่ีเรียกกนัวา่เป็นสินคา้พื้นเมืองเหล่าน้ี จดัตั้งข้ึน
เพื่อใหก้ลุ่มสมาชิกสามารถขายสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นกิจจะลกัษณะและมีรายไดท่ี้แน่นอน การ
รวมกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จและย ัง่ยืนน าไปสู่ผลก าไรท่ีมากข้ึน เม่ือมีผลก าไรมากข้ึนก็มี
เงินเหลือ จึงเกิดความคิดท่ีจะน าผลก าไรท่ีเหลือน้ีมาจดัเป็นสวสัดิการให้กบัสมาชิกในกลุ่ม 
ตวัอย่างของการจดัสวสัดิการท่ีมาจากฐานการผลิตชุมชนได้แก่ กลุ่มพรรณไม้ อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด และกลุ่มแพรพรรณ (กลุ่มแม่หญิงทอผา้) อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น เป็นตน้ 

รูปแบบท่ีสาม การจดัสวสัดิการจากฐานความเช่ือและอุดมการณ์ คือ  การจดั
สวสัดิการท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากลุ่มความเช่ือทางศาสนาไดมี้การรวบรวมสมาชิกมาอยูร่วมกนั
เป็นชุมชน โดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์สังคมใหม่และมีแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตตามฐานอุดมการณ์ของตนเอง  ซ่ึงอุดมการณ์ดงักล่าวมกัจะเป็นอุดมการณ์ทางศาสนา 
การจดักิจกรรมดา้นสวสัดิการ กระท าข้ึนเพื่อให้สมาชิกสามารถมีชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง
และธ ารงไวซ่ึ้งอุดมการณ์ รวมถึงสานต่ออุดมการณ์นั้นไดต้ามความเช่ือและศรัทธา กล่าว
ให้เขา้ใจได้อย่างง่ายๆ คือ ให้มีชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่ได้เจาะจงให้เกิดการยกระดบัฐานะทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก ตัวอย่างของสวสัดิการประเภทน้ีได้แก่ กลุ่มชุมชนศรีษะอโศก 
จงัหวดัศรีษะเกษ 
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 รูปแบบท่ีส่ี การจดัสวสัดิการจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ การ
จดัสวสัดิการท่ียึดคติดั้งเดิมท่ีชาวบา้นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพ เช่น 
การเก็บของป่า การล่าสัตว์ การท าเกษตรแบบดั้ งเดิม เป็นต้น ธรรมชาติ ป่าไม้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ถือเป็นแหล่งอาหารและปัจจยัในการด ารงชีวติขั้นพื้นฐาน นอกจากน้ี แหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ยงัเป็นแหล่งสร้างรายไดแ้ละลดรายจ่ายให้กบั
ชุมชนอีกดว้ย ดงันั้น หากส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายก็เท่ากบัเป็นการ
ท าลายวิถีชีวิตและแหล่งอาหารรวมถึงความอยู่รอดของชาวชุมชน ตัวอย่างการจัด
สวสัดิการรูปแบบน้ีไดแ้ก่ กลุ่มชุมชนท่ีศรีษะอโศก จงัหวดัศรีษะเกษ ท่ีท าการกสิกรรมไร้
สารพิษ การขยายพนัธ์ุพืชสมุนไพร และการท ากิจกรรมวตัถุดิบสมุนไพร เป็นตน้ 
 รูปแบบท่ีห้า การจดัสวสัดิการจากฐานชุมชนเมือง คือ การจดัสวสัดิการท่ีเกิดข้ึน
ในแหล่งชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ท่ีชาวชุมชนไม่มีสว ัสดิการจากการท างานเฉก
เช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป ปัญหาพื้นฐานของชาวชุมชนแออดัส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั สวสัดิการจากฐานชุมชนเมืองจะมาในรูปของการพฒันาสภาพแวดลอ้มให้ดี
ข้ึนเพื่อสุขอนามยัของชาวชุมชน เช่น สวสัดิการหรือการรวมกลุ่มกนัจดัหาท่ีอยูอ่าศยัถาวร
ของชุมชน เช่น ชุมชนบา้นมัน่คง เป็นตน้ 
 รูปแบบท่ีหก การจดัสวสัดิการผูย้ากล าบาก เป็นการจดัสวสัดิการโดยผูท่ี้ประสบ
ปัญหาความยากล าบากเป็นผูจ้ดัสวสัดิการของตนเองโดยการรวมกลุ่มกันและบริหาร
กนัเอง ตั้งแต่การก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกสมาชิก การก าหนดสิทธิและผลประโยชน์ท่ี
สมาชิกพึงไดรั้บ รวมถึงการบริหารกองทุน สวสัดิการรูปแบบน้ีเกิดจากการสนบัสนุนจาก
ส านกังานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) การจดัสวสัดิการโดยผูย้ากล าบากสามารถจดัได้หลาย
รูปแบบแตกต่างกนัไปตามสถานะความตอ้งการของสมาชิก รูปแบบแรก คือ การจดัใน
ลกัษณะกองทุนสงเคราะห์ท่ีมีเครือข่ายท างานในเชิงสังคมสงเคราะห์อยูแ่ลว้ เช่น เครือข่าย
ผูติ้ดเช้ือเอดส์ คนพิการ เป็นตน้ รูปแบบต่อมา ไดแ้ก่ การจดัสวสัดิการในลกัษณะของการ
จดักองทุนสงเคราะห์ร่วมกบักองทุนหมุนเวียนหมุนเวียน เป็นการจดักองทุนทบัซ้อนกนั 
คือ กองทุนหมุนเวียน มกัจะเป็นกองทุนสนบัสนุนการประกอบอาชีพ มีการให้สมาชิกกู้
เงินเพื่อประกอบอาชีพหรือตั้งกลุ่มผลิตภณัฑ์ เม่ือสมาชิกน าเงินมาช าระในรูปของเงินตน้
และดอกเบ้ีย ทางกองทุนจะแยกดอกเบ้ียไปใส่ไวใ้นกองทุนสงเคราะห์เพื่อวตัถุประสงคใ์น
การช่วยเหลือผูย้ากล าบากท่ีได้รับการคดัเลือกตามคุณสมบติัท่ีกองทุนก าหนด กองทุน
สงเคราะห์น้ี ไม่มีการหมุนเวียนเงินเหมือนกบักองทุนหมุนเวียน เม่ือมีการใช้จ่ายให้กบั
ผูด้อ้ยโอกาสก็จะไม่ไดรั้บคืน หมดแลว้หมดเลย รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยผูย้ากล าบาก
รูปแบบสุดทา้ย ไดแ้ก่ การสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน คือ การสมทบตามอตัราวงเงิน
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กองทุนสวสัดิการออมทรัพยท่ี์มีอยูแ่ลว้ในอตัรา 1 : 1 โดยมีเง่ือนไขวา่ใชเ้ฉพาะดอกผลท่ี
เกิดข้ึนและผูย้ากล าบากท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก จะอยูใ่นความรับผิดชอบของเครือข่าย ตวัอยา่ง
ของกองทุนสวสัดิการในลกัษณะน้ี ได้แก่ ชมรม คนพิการ โครงการกองทุนหมุนเวียน
ชาวบา้นสงขลา เป็นตน้ 
 รูปแบบท่ีเจ็ด การจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ เป็นการจดัสวสัดิการท่ีมีท่ีมาจากการท่ี
ภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณในการดูแลผูสู้งอายุ ทั้ งในรูปแบบของเงินสงเคราะห์
ผูสู้งอายุ ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ และกองทุนกูย้ืมเพื่อการประกอบอาชีพ
ผูสู้งอายุ กองทุนผูสู้งอายุรวมถึงกองทุนสนบัสนุนกระบวนการจดัสวสัดิการโดยผูสู้งอาย ุ
ซ่ึงส่งผลให้ผูสู้งอายุมีการเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่าย รวมตวักนัสู่ดอกผลท่ีน าไปใชใ้นการ
จดัสวสัดิการได ้ก่อใหเ้กิดภาพพจน์ใหม่ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของผูสู้งอายุท่ีไม่เป็นภาระ
กบัลูกหลาน แต่เป็นแหล่งความรู้ประสบการณ์และท าหน้าท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่น
หลงั 
 แนวคิดเกีย่วกบักองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและ
พฒันาความคิดริเร่ิม และการแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้างศกัยภาพทั้งดา้นเศรษฐกิจ และ
สังคมของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง พร้อมเสริมสร้างและพฒันาหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่บา้น
และชุมชนเมือง ธงชยั มูลพนัธ์ (2546 : 13-107) รัฐบาลจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น และชุมชน
เมือง กองทุนละ 1 ลา้นบาท โดยมีหลกัการส าคญัดงัน้ี (1) เพื่อเป็นแหล่งทุน ในการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ เสริมรายไดใ้ห้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 
(2) เงินท่ีรัฐบาลจดัสรรให้กองทุนหมู่บ้าน ไม่ได้เป็นเงินท่ีให้เปล่า แต่เป็นเงินท่ีให้แก่
หมู่บา้นและชุมชน ในลกัษณะของเงินทุนหมุนเวียน (3) กองทุนหมู่บา้นมีลกัษณะเป็น
เงินทุนของหมู่บา้น เม่ือสมาชิกกองทุนหมู่บา้นกู้เงินไปเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ แล้ว
จะตอ้งคืนเงินท่ีกู้ไปให้แก่กองทุนหมู่บา้น (4) แนวทางและหลกัการส าคญัของกองทุน
หมู่บา้น คือ ให้ประชาชนคิดเอง ท าเอง โดยภาคราชการจะมีหน้าท่ีเป็นเพียงผูว้างกรอบ 
นโยบาย หลกัเกณฑ์ส าคญั รวมทั้งให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าวิชาการเท่านั้น (5) กองทุน
หมู่บา้นตั้งข้ึนโดยพิจารณาจากกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้และการผลิตในชุมชน 
แนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน 
 แนวทางและวิธีการพัฒนาการบริหารกองทุนหมู่บ้าน แนวทางและวิธีการ
พฒันาการบริหารและดชันีช้ีวดัความส าเร็จในการพฒันากองทุนหมู่บา้นไปสู่การบริหารท่ี
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ดีคือ (1) ปรับปรุงระเบียบให้ชัดเจนเป็นท่ียอมรับของสมาชิกและปฏิบติัได้จริง (2) ให้
ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ (3) คดัเลือก
สมาชิกท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ (4) จดัสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส และ
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (5) ช้ีแจงสถานะทางการเงินและจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ์ (6) สร้างหรือปรับปรุงศูนย์ปฏิบติัการกองทุน (7) ให้ความรู้การจดัท า
ระบบบัญชีและทะเบียนต่างๆ (8) คัดเลือกผู ้แทนสมาชิกตรวจสอบการท างานของ
คณะกรรมการ (9) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของสมาชิก (10) ประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อยเดือนละ 1 คร้ัง (11) ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูข้องสมาชิกทุกคน (12) จดัท า
แผนปฏิบติัการของกองทุน (13) ก าหนดค่าใชจ่้ายประจ าปีในการบริหารกองทุน (14) แบ่ง
หนา้ท่ีใหก้รรมการรับผดิชอบครบทุกคน (15) จดักลุ่มอาชีพเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นฤมล หอมสวสัด์ิ (2545, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัมุ่งสู่ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น : ศึกษากรณีกองทุนหมู่บา้นหมู่ 1 ต าบลปะตง อ าเภอสอย
ดาว จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมการเตรียมความพร้อมของชุมชนใน
การจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นอยู่ในเกณฑ์มีความพร้อมค่อนขา้งมาก โดยดา้นการยอมรับของ
สมาชิก และการอ านวยความสะดวกอยูใ่นเกณฑ์มีความพร้อมค่อนขา้งมาก ส่วนดา้นการมี
ส่วนร่วม และการสนองความตอ้งการของสมาชิก อยูใ่นเกณฑ์มีความพร้อมปานกลาง การ
ติดตามและการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของเงินในกองทุน อยู่ในเกณฑ์มีความพร้อม
ปานกลาง และความส าเร็จในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นอยูใ่นเกณฑ์มีความส าเร็จ
ปานกลาง 
 พิชยัยทุธ สิงห์สหาย (2546, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ต่อการด าเนินโครงการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีก่ิงอ าเภอคลอง
เข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับรู้ขอ้มูลข่าวสารใน
ระดบัปานกลาง โดยการพบปะสนทนากบัขา้ราชการส่วนต่างๆ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
ท่ีกลุ่มตวัเอยา่งส่วนใหญ่ท าทุกวนัมากท่ีสุด ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมกบัส่วนราชการเพื่อ
รับฟังขอ้คิดเห็นต่างๆ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท านานๆ คร้ัง
มากท่ีสุด ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองในดา้นการร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมท า และดา้นการร่วมติดตามและตรวจสอบ
อยูใ่นระดบัสูง ส าหรับการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และร่วมบริหารกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองนั้นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
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 จริยา วงศก์ าแหง (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี ผลการศึกษาพบวา่ ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ประสิทธิภาพต ่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
จังหวัดปัตตานี คือ ปัจจัยด้านคณะกรรมการ ได้แก่ ภาวะผู ้น าของคณะกรรมการ 
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่ม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น ปัจจยัด้าน
สมาชิกกองทุน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิก และปัจจยัสนับสนุน ได้แก่ การได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุน ปัจจยัทั้งหมดน้ีมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของกองทุน
หมู่บา้น จงัหวดัปัตตานี ร้อยละ 47.6 ปัญหาในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น ไดแ้ก่ 
สมาชิกไม่ช าระเงินคืนตามสัญญา คณะกรรมการขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร 
และจ านวนเงินกูไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของสมาชิก 
 ชยัณรงค์  ขอ้งสาย (2550, บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบการกูย้ืมเงินกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติของกองทุนหมู่บา้นชุมชนอุดมสุขพฒันา หมู่ท่ี 10 ผล
การศึกษาพบว่า ดา้นการบริหารโดยเน้นการกู้ยืมเพื่อเพิ่มรายได้หรือการประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขขอ้บงัคบัระเบียบให้สอดคล้องกบัความเป็นจริงและรณรงค์ให้
สมาชิกมีความตระหนักถึงภาระท่ีตอ้งรับผิดชอบ ด้านกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีกันชัดเจน การเป็นแบบอย่างท่ีดีและศึกษาหาความรู้ เพิ่มทักษะให้กับตัวเอง
ตลอดเวลา และด้านสมาชิกจะเน้นการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของกองทุนและการ
วางแผนท่ีดีตั้งแต่เร่ิมกู ้ตลอดจนถึงการช าระคืนโดยยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ชิสา อู่สุวรรณ (2552, บทคดัย่อ) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันากองทุนหมู่บา้นเป็น
สถาบนัการเงินชุมชน กรณีศึกษา สนาคารบางสระเกา้ ต าบลบางสระเกา้ อ าเภอแหลมสิงห์ 
จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจของต าบลบางสระ
เกา้ จากเดิมท่ีผลิตเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน มาเป็นการผลิตแบบพาณิชยท่ี์เนน้การ
ผลิตเพื่อขายเป็นหลกั ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองหน้ีสิน อนัส่งผลต่อการด าเนินวิถีชีวิตของผูค้น
ในชุมชน จึงก่อให้เกิดผูน้ าและคนในชุมชนกลุ่มหน่ึงท่ีมีจิตส านึก กระตุน้ให้คนในชุมชน
รับรู้ถึงปัญหา โดยอาศยัการจดัท าบญัชีครัวเรือนเป็นฐานข้อมูล แล้วจึงพฒันามาสู่การ
จดัตั้งเป็นสถาบนัการเงินชุมชน หรือ “สนาคาร” เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองหน้ีสินและจดัสวสัดิการใหแ้ก่คนในชุมชน โดยพฒันาการของสนาคาร เกิดมาจากการ
เผชิญปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ปัจจยัหลกัของการลุก
ข้ึนมาจดัการตวัเองของชุมชน คือ มีแกนน าท่ีมีจิตสาธารณะเป็นผูดึ้งการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ และน าเอาทุนทางสังคมท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีมา เช่น ภูมิปัญญาท่ี
ใชใ้นการทอเส่ือกกบางสระเกา้ ท าใหเ้กิดการรวมทุนทุกดา้นท่ีชุมชนมีจนเกิดเป็นสนาคาร 
 กาพกนก ช่วยชู (2554, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาการบริหารกองทุน
หมู่บ้านและ ชุมชนเมือง  ศึกษากรณี  : กองทุนชุมชนดาราฉาย  เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กองทุนชุมชนดาราฉายเป็นกองทุนชุมชนเมืองท่ี
ตั้งข้ึนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได ้ลดรายจ่าย และบรรเทา
ความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และมีการบริหารโดยชุมชนเอง ปัญหาคือ 
คณะกรรมการกองทุนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหาร ไม่มีการก าหนดเป้าหมายการ
ท างานและแผนงานท่ีชดัเจน ไม่มีปฏิทินการปฏิบติังาน การประชุมไม่สม ่าเสมอ ไม่มีการ
ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ของสมาชิก ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ระบบบญัชีของ
กองทุนยงัไม่เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั  
วธีิด าเนินการวจัิย 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ี ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ  สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ ใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)   
 ส่วนท่ี 1  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา  
 ส่วนท่ี 2 การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนท่ี 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากผลวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่กลุ่มประชากรท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดคือเพศชาย ร้อยละ 
58.2 มีอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 33.5 มีสถานภาพการสมรส ร้อยละ 78.5 มีอาชีพเกษตรกร 
ร้อยละ 54.4 มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 42.7 ระดับการศึกษาปวช. หรือ
เทียบเท่าร้อยละ 31.0 สมาชิกส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการบริหาร กองทุนมีการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและพฒันาให้ย ัง่ยืน ให้ความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 ด้านสวสัดิการชุมชน กองทุนมีการน า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นปัจจยัในการด ารงชีวิตและสร้างรายได้ให้กับสมาชิกใน
กองทุน ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01 ดา้นการจดัตั้งกองทุน
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หมู่บา้น กองทุนจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นแนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน กองทุนมี
การประชุมกรรมการอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง ให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.09 การทดสอบสมมติฐานพบว่า สมาชิกท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และ
ระดับการศึกษาต่างกันมีความเข้าใจในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีมี
ประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั และสมาชิกท่ีมีรายได ้และอาชีพต่างกนัมีความเขา้ใจในการ
บริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ืองการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอน
สารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี มีประเด็นส าคญัท่ีผูศึ้กษาน ามาอภิปรายดงัต่อไปน้ี 
 1) ด้านการบริหาร จากการศึกษาพบว่าการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทศันีย ์
ลกัขณาภิชนชชั ซ่ึงอธิบายการบริหารท่ีดีหรือธรรมาภิบาล คือ ผลลพัธ์ของการด าเนินกิจ
กรรมการบริหารการปกครองท่ีมีการจดัสรรและการบริหารทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนอง แกไ้ขปัญหาของสังคมอยา่งดีและน ามาซ่ึงความเจริญในดา้นต่างๆ  
 2) ดา้นสวสัดิการชุมชน จากการศึกษาพบวา่ การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เจตนาถ 
แซ่เจ่ีย ซ่ึงอธิบายการจดัสวสัดิการจากฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ การจดั
สวสัดิการท่ียึดคติดั้งเดิมท่ีชาวบา้นตอ้งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีพ เช่น การ
เก็บของป่า การล่าสัตว์ การท าเกษตรแบบดั้ งเดิม เป็นต้น ธรรมชาติและป่าไม้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ถือเป็นแหล่งอาหารและปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
 3) ด้านการจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้าน จากการศึกษาพบว่า การบริหารกองทุน
สวสัดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ธงชยั มูลพนัธ์ ซ่ึงอธิบาย กองทุนหมู่บา้นมีลกัษณะเป็นเงินทุนของหมู่บา้น 
เงินท่ีได้จากกองทุน ไม่ได้เป็นเงินท่ีให้เปล่า แต่เป็นเงินท่ีให้แก่หมู่บา้นและชุมชน ใน
ลกัษณะของเงินทุนหมุนเวยีน 
 4) ด้านแนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน จากการศึกษาพบว่า การ
บริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวทางและวิธีการพฒันาการบริหารกองทุนหมู่บา้น ของ
กรมการพฒันาชุมชน ซ่ึงอธิบายแนวทางและวิธีการพฒันาการบริหารและดัชนีช้ีวดั
ความส าเร็จในการพฒันากองทุนหมู่บ้านไปสู่การบริหารท่ีดี ได้แก่ การให้ความรู้แก่
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สมาชิก การปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเหมาะสมชัดเจน  การติดตามตรวจสอบและจัดท า
แผนปฏิบติัการของกองทุน และแบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการอยา่งเหมาะสม 
 ส าหรับความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลกับความรู้การบริหารกองทุน
สวสัดิการชุมชน องคก์ารบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช สรุปไดด้งัน้ี เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส อาชีพ และระดบัการศึกษาต่างกนัมีความเขา้ใจในการบริหารกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกนั และสมาชิกท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความเขา้ใจในการ
บริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพแตกต่างกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จงัหวดัลพบุรี ผูศึ้กษาขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
ดงัน้ี 
 1.  ด้านการบริหาร ควรมีการจัดท าแผนเพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และการสนบัสนุน
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในบริหารกองทุน  
 2. ดา้นสวสัดิการชุมชน ควรมีการติดตามและประเมินผลวา่สวสัดิการท่ีมอบให้แก่
สมาชิกในกองทุนนั้นตรงกบัความตอ้งการของสมาชิก เพื่อให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ด้านการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น ควรมีการจดัท าระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์
และวธีิเก่ียวกบัการบริหารกองทุน และการปลูกฝังใหส้มาชิกจะตอ้งร่วมกนัด าเนินงานตาม
กฎระเบียบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการ
ประเมินศกัยภาพของกองทุนเพื่อใหเ้กิดการพฒันากองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4. ดา้นแนวทางการพฒันาการบริหารกองทุนชุมชน ควรจดัการท างานในรูปแบบ
คณะกรรมการโดยมีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ภายใตก้ฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีวางไว ้การสนบัสนุนการท างานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ้มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ มีการท าการวิเคราะห์และประเมินศกัยภาพ
ของกองทุน และการส่งเสริมแลกเปล่ียนความรู้ใหม่ๆ ใหแ้ก่สมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกกองทุนเก่ียวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังาน 
 2. ควรท าวจิยัเชิงนโยบายการจดัสวสัดิการชุมชน เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบั
การบริหารกองทุน 



254 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

 3. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกบัระหวา่งกองทุน  เพื่อน ามาพฒันาปรับปรุงการ
บริหารกองทุนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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