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แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดกิารชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง1 
Guidelines for Development on Community Welfare Network through Sufficiency 

Economy Philosophy 

 

นางสาวพรรณภทัร ปลัง่ศรีเจริญสขุ 
อาจารย์ภาควิชาการศกึษาเพื่อการพฒันามนษุย์และสงัคม คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
บทคัดย่อ 

            การวิจัยแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศกึษา 1) สถานภาพและรูปแบบสวสัดิการชุมชน 2) แนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และ3) ปัจจยัภายในและภายนอกที่เสริมหนุนและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชน ใช้
วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม โดยคดัเลอืกต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบรีุ เป็นพืน้ท่ีศึกษา เก็บรวบรวม
ข้อมลูโดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์ การจดัสมัมนา การสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์
เนือ้หา การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ และการหาความสมัพันธ์ ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติ
พรรณนา ผลการศกึษามีดงันี ้ 
 1. สถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชน กองทุนฯเกิดจากการรวมตัวกันของผู้น าชุมชนที่ ต้องการสร้าง
หลกัประกนัในการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพากันและกนั รูปแบบการก่อตัง้เกิดจากการระดมทนุจากสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็น
ผู้สมคัรใจบริจาคเพื่อกองทุนสวสัดิการชุมชนและผู้ เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านที่ถกูเง่ือนไขบงัคบัเมื่อกู้ ยืมต้องเข้าเป็น
สมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวก กองทุนฯ มีสมาชิกทัง้สิน้ 382 คน จาก 6 หมูบ้่าน ด้านการจดัสวสัดิการมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเร่ิมก่อตัง้ที่ให้ความส าคญักับการดูแลยามเสียชีวิต โดยปี 2552 มีการดแูลสมาชิกครอบคลมุทัง้ยาม
คลอดบตุร เรียนหนงัสือ เจ็บป่วย และเสียชีวิต  ซึ่งกองทุนมีการประสานงานและได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรชุมชน 
องค์กร หนว่ยงานตา่งๆ มาอยา่งตอ่เนื่อง  
 2. แนวทางพฒันาเครือขา่ยสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 แนวทาง ดงันี ้แนวทางแรก 
สง่เสริมความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณพร้อมกบัการสร้างสงัคมคณุธรรม โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบตัิ
การพฒันากองทนุสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกไว้ 2 ด้าน คือ การรณรงค์สร้างความเข้าใจและประชาสมัพนัธ์ และการ
พฒันาการจดัการทนุ แนวทางที่สอง เสริมสร้างความมีเหตมุีผลในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการกองทนุฯและการ
จดัสวสัดิการชมุชน ประกอบด้วยแผนปฏิบตัิการพฒันา 2 ด้าน คือ การพฒันาการบริหารจดัการและการพฒันาผู้น าและ
สมาชิก และแนวทางสุดท้าย เสริมสร้างภูมิคุ้ มกันทางสงัคมให้กับคนในต าบลเขารวกด้วยการส่งเสริมความเข้า ใจ
เก่ียวกบัสวสัดิการชุมชนและเสริมสร้างความมัน่คงของกองทนุฯ ซึ่งก าหนดเป็นแผนปฏิบตัิการด้านการพฒันาเครือข่าย
การเรียนรู้ 
  3. ปัจจยัภายในและภายนอกที่เสริมหนนุและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุแข็ง คือ คณะกรรมการ การบริหารจดัการ และรูปแบบการ
จดัสวสัดิการกองทุนฯ 2) ปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ คณะกรรมการ สมาชิก และการบริหารจดัการ 3) ปัจจัย

                                                 
1 บทความนี้สรุปและเรียบเรียงขึ้นใหม่จาก รายงานการวิจยัเร่ืองแนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย  
ร.ศ. บ าเพ็ญ  เขียวหวาน ร.ศ. ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ นางภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ นายศักดา  ทวิชศร ีและนางสาวพรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข 
ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  
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ภายนอกที่เป็นโอกาสสนบัสนนุการด าเนินงาน คือการสนบัสนนุทรัพยากรที่มีความหลากหลาย เหมาะสมและการสร้าง
เครือขา่ย 4) ปัจจยัภายนอกที่เป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานพฒันาเก่ียวข้องกบัทศันคติของประชาชน ลกัษณะทัว่ไปของ
สมาชิก และการสนบัสนนุจากหนว่ยงานท้องถ่ิน 

4. ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนระดบัต าบลและต่อภาคีที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมการ
พฒันาเครือขา่ยสวสัดิการชมุชน ควรให้ความส าคญักบัการสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ระหว่างสมาชิก ผู้น าใน
ชมุชน ด้วยกระบวนการกลุม่และเครือขา่ยการเรียนรู้ ผา่นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการส ารวจ เรียนรู้และแลกเปลีย่นร่วมกนั 
เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันากองทนุสวสัดิการชุมชนของพวกเขา ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการ
ติดตามผลการวิจัยในพืน้ที่ เดิม การศึกษาถึงกลไกระดับต าบล ระดับอ าเภอที่เหมาะสม และศึกษาการสร้างกองทุน
สวสัดิการชมุชนโดยอาศยัฐานทรัพยากรหรือกิจกรรมอื่นๆ  

 
ค าส าคัญ    สวสัดิการชมุชน  เครือขา่ย  เศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 The purposes of the study on “Guidelines for Development on Community Welfare 

Network through Sufficiency Economy Philosophy” were 1) to study the status and 

form/system of community welfare; 2) to study guidelines for development on the 

community welfare network; and 3) to study factors which supported and obstructed the 

operation of community welfare network. This study used participatory action research 

methodology which the studied area was in Khao Ruak Sub-District, Lam Sonthi District, 

Lop Buri Province. The data were collected by studying related documents, interviewing, 

setting seminars, and inquiring. The qualitative data were analyzed by using content analysis, 

discrimination, grouping, comparison, and studying the correlation between the independent 

variables and dependent ones, while the quantitative data were analyzed by using descriptive 

statistics. The findings of this study were as follows: 

 1. Considering the status and the system of the community welfare, it was found that 

the community welfare foundation was derived from the cooperation of community leaders 

who wanted to create life stability for people in the community by supporting each other. 

Some members of the community welfare foundation donated their money to the community 

welfare foundation, while some people were under a condition that had to be a member of 

the foundation if they had taken out a loan from a village bank. There were 382 members 

altogether from 6 villages under Khao Ruak Sub-District, Lam Sonthi District, Lop Buri 

Province. At first, the foundation would pay the compensation only when any member died, 

but in 2009 the foundation would pay the compensation when any member’s child was born, 

pay for the education fee for their children, pay for their medical treatment when they were 

ill, and pay the compensation when they died. The foundation had been supported by 

community sectors, and various related sectors continuously.  

 2. There were three approaches for developing the community welfare network 

through Sufficiency Economy Philosophy:. 1). promoting sufficiency lifestyle and virtue 

society through an action plan to develop the community welfare foundation which 

composed of 2 activities; campaign for understanding and PR the foundation purposes, and 

develop the capital management. 2). supporting rationality for improving and developing an 

appropriate foundation and community welfare which composed of 2 activities; develop 

foundation management, and develop competency of leaders and members of the foundation; 

3). an action plan for learning network development was defined to build the social 



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
                                                                                                                                         

 

3 

immunity of the people through promoting understanding about the community welfare and 

to build the security of the community welfare foundation 

 3.  Considering the factors relating to the operation of the community welfare 

network adhering to the Sufficiency Economy Philosophy, it was found as follows: 1) 

internal factors which were strong points were the committee, the management, and the 

form/system of the community welfare foundation; 2) internal factors which were weak 

points were the committee, the members themselves, and the management; 3) external 

factors which supported the operation of the community welfare network were the supply of 

various suitable resources, and the network forming; and 4) external factors which 

obstructed the operation to develop the community welfare network were the attitude of the 

people in the community toward the community welfare operation, the general 

characteristics of the members of the community welfare foundation, and the support from 

related local sectors. 

 4. Considering the suggestions on the community welfare network development at 

sub-district level and suggestions toward the alliances which were related to the support of 

the community welfare network development should be support on participatory learning 

process between member and community leader.  This process should have been conducted 

by group process and learning network through activities which related to survey, learning 

and sharing together. The purposes of these activities were that they will be participating to 

develop their community welfare fund. Considering the suggestions on further studying, the 

findings of this study should have been followed up in the same area, the suitable factors at 

the sub-district and district level should have been studied further. Besides, the forming of 

community welfare foundation by using the resource database or other activities should have 

been studied further as well. 

 

Keywords: Community Welfare, Network, Sufficiency Economy Philosophy   

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตัง้แต่ปลายทศวรรษท่ี 2540 เป็นต้นมา ทัง้จากภาครัฐและเอกชนมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบสวสัดิการของผู้คนในชุมชนท้องถ่ินตา่งๆ เร่ือยมา โดยพิจารณาสวสดัิการชมุชนว่ามีส่วนส าคญัต่อ
การสร้างหลกัประกันเพ่ือความมัน่คงแก่คนในชุมชน ต่อมาปี 2547 มีการสมัมนาระดบัประเทศ เร่ือง 
“สวสัดิการชุมชนแก้จนอย่างยั่งยืน” ซึ่งพบว่า ในประเทศไทยมีการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชนอย่าง
กว้างขวาง ท าให้สมาชิกได้เข้าถึงสวสัดิการท่ีหลากหลาย เกิดการช่วยเหลือเกือ้กลู ดแูลคนยากล าบากใน
ชุมชน รวมทัง้เกิดการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสนับสุนนกองทุน
สวสัดิการ ผลการสมัมนาเสนอแนวทางการขบัเคล่ือนขบวนการสวสัดิการชุมชนโดยมุ่งให้เกิด  “กองทุน
สวสัดิการชมุชนต าบล” ท่ีแหล่งทนุมาจากการสมทบของ 3 ฝ่าย คือ จากชมุชน รัฐส่วนกลาง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมกันนีไ้ด้เสนอประเด็นท่ีควรค านึงในการขบัเคล่ือนขบวนการสวสัดิการชุมชน 
เชน่ การรับวิธีปฏิบตัขิองชมุชนท้องถ่ินท่ีจะมีการตัง้กองทนุสวสัดิการชมุชนขึน้ใหม่ในชมุชนท้องถ่ินตน โดย
ไม่ได้รับแนวคิดท่ีให้ความส าคญักับการช่วยเหลือเกือ้กูลกันของคนในชุมชน การสมัครเป็นสมาชิกร่วม
สมทบเงินเข้ากองทนุอาจเป็นเพราะแรงจงูใจการได้เงินสมทบคืนเป็นส าคญั ดงันัน้เม่ือไม่มีการสมทบท าให้
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สมาชิกลดลง ยบุเลิก รวมทัง้กรณีท่ีเก่ียวข้องกับการสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ได้รับรู้หรือเข้าร่วมตัง้แตต้่น จะต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจร่วมกนั 
และบางกรณีการจดัสวสัดิการชุมชนอาจถูกเช่ือมโยงไปกับประเด็นทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความ
ตอ่เน่ืองในการสนบัสนุนกองทนุฯจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ หรือหากมีการสนบัสนนุมากเกินไป
อาจท าให้สมาชิกตกอยู่ในภาวะท่ีต้องพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปตลอดแทน (สถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชน 2546: 15 และพรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ มปป.:26-27) 

ข้อสงัเกตตอ่การขบัเคล่ือนงานสวสัดกิารชมุชนข้างต้นท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความยัง่ยืนและมัน่คง
ของการจดัสวสัดิการในท้องถ่ินชุมชนนัน้ได้ ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงสถานภาพของ
ระบบสวสัดิการในชุมชนโดยน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระ
กรุณาให้เป็นแนวทางในการด ารงอยู่และปฏิบตัิของคนไทยในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัครอบครัว ระดบัชมุชน 
ถึงระดับรัฐทัง้ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ น ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาสถานภาพ วางแผน และด าเนินการจดัสวสัดิการชมุชนใน
ลกัษณะเครือขา่ยโดยชมุชนมีสว่นร่วม เพ่ือค้นหาหรือตระหนกัถึงศกัยภาพท่ีมีอยู่ของชมุชนและน าไปสู่การ
สร้างแนวทางท่ีจะระดมทนุท่ีมีอยู่ในชมุชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ คณะผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ท่ีจะ
ท าการศึกษาวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกับแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัง้นี ้

 
วัตถุประสงค์ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) สถานภาพและรูปแบบสวสัดิการชุมชน 2) แนวทาง
พฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเสริม
หนนุและเป็นอปุสรรคในการด าเนินงานของเครือขา่ยสวสัดกิารชมุชน 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจยัครัง้นีค้ณะผู้วิจยัใช้วิธีการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมในพืน้ท่ีต าบลเขารวก อ าเภอ
ล าสนธิ จังหวัดลพบุรี ชุมชนเกษตรในชนบทท่ีมีกองทุนสวัสดิการชุมชนระดบัต าบลเขารวกซึ่งมีสมาชิก
ครอบคลมุ 6 หมูบ้่าน ประชากรเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชน ต าบลเขา
รวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวดัลพบรีุ ท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเป้าหมายทัง้ 6 หมู่บ้าน ขัน้ตอนด าเนินการวิจยัมี 4 
ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะศึกษาสถานการณ์และก าหนดรูปแบบ ระยะปฏิบตัิการ และระยะสรุป 
ประเมิน ท ารายงาน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการศกึษาเอกสาร การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
การประชุม จัดเวทีสัมมนา การระดมสมอง และการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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วิเคราะห์เนือ้หา การจ าแนกประเภท จดัหมวดหมูข้่อมลู น ามาเปรียบเทียบหาประเดน็ร่วมประเด็นตา่ง และ
ความสมัพนัธ์ ข้อมูลเชิงปริมาณประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อย
ละ และ คา่เฉล่ีย 
 
ผลการศึกษา  
 1. สถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชน กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกตัง้ขึน้ในปี 
2550 จากการรวมตวักันของผู้ น าชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและ
ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวดัลพบุรีในการศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวคิด
สวัสดิการชุมชน จึงมีการน าแนวคิดท่ีได้มาปรับใช้ในพืน้ท่ี โดยสรุปได้ ดงันี ้คือ การจัดสวัสดิการชุมชน
ส าหรับต าบลเขารวกเป็นความพยายามท่ีจะสร้างหลกัประกันในการด าเนินชีวิตด้วยการพึ่งพากันและกัน
ของคนในต าบล มีรูปแบบกิจกรรมบนฐานแนวคิด กองบุญวันละบาท เรียกเงินสมทบกองทุนฯ ว่า “เงิน
บริจาค” ซึง่สมาชิกบริจาคให้กองทนุฯ วนัละบาท หรือ ปีละ 365 บาท เพ่ือสะสมเป็น “กองมรดก” ท่ีชมุชน
ร่วมกนัจดัการเพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คง ปลอดภัยในชีวิต อยู่ดีมีสขุทัง้วนันีแ้ละวนัหน้าและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  โดยสมาชิกแบ่งเป็นผู้สมัครใจบริจาคเพ่ือเป็นสมาชิกกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก และผู้ เป็นสมาชิกธนาคารหมู่บ้านท่ีถูกเง่ือนไขบงัคบัเม่ือกู้ ยืมต้องเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก โดยในช่วงก่อตัง้กองทุนฯได้เงินสมทบจากสถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชนและองค์การบริหารส่วนต าบลเขารวก ตัง้แตก่่อตัง้ถึงตลุาคมปี 2552 มีสมาชิกทัง้สิน้ 382 คน 
ครอบคลุม 6 หมู่บ้านในต าบลเขารวก จดัสวสัดิการดแูลสมาชิกครอบคลมุทัง้ยามคลอดบตุร เรียนหนงัสือ 
เจ็บป่วย แข็งแรง และเสียชีวิต กองทุนฯมีการประสานงานและได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรชุมชน 
องค์กร หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับการสนับสนุนทัง้ท่ีเป็นเงินสมทบกองทุนฯ สถาน ท่ี 
สิ่งของ ข้อมลูขา่วสาร และกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้  
 2. แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผล
การศึกษาสถานภาพและรูปแบบสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก พบประเด็น
ส าคญัท่ีมีผลตอ่ความเข้มแข็งของกองทนุฯในการจดัสวสัดิการ ดงันี ้คือ 1) ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุฯ 
ว่าเป็น กองทนุผู้สูงอายหุรือกองทนุของ อบต. จึงพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุเพราะถกูเข้าใจว่ามี
โอกาสท่ีจะได้รับเงินคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการท าพิธีศพได้มากกว่าคนในวยัท างานหรือหนุ่ม
สาว 2) ความไมม่ัน่ใจกบัความมัน่คงของกองทนุฯ เพราะสมาชิกในต าบลมีประสบการณ์ท่ีเคยล้มเหลวจาก
ฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้านระดบัอ าเภอ 3) การขาดกลไกประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจนและ
ตอ่เน่ือง ความห่างไกลระหว่างท่ีท าการกลุ่มหรือกรรมการกลุ่มและสมาชิกซึ่งกระทบความตอ่เน่ืองในการ
ส่ือสารระหว่างกนั จึงมีการน าผลการศกึษาข้างต้นมาประชมุร่วมกบักรรมการกองทนุสวสัดิการฯ นกัวิจยั
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ชาวบ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และเจ้าหน้าท่ี
จากส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 8 โดยน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการ
ก าหนดแนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 แนวทาง จากนัน้จึง
ก าหนดเป็นแผนปฏิบตักิารพฒันากองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5 ด้าน คือ การบริหารจัดการกองทุน การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ผู้น าและสมาชิก การจดัการทุน และ
เครือขา่ยการเรียนรู้ ดงันี ้ 
 แนวทางแรก ส่งเสริมให้คนในต าบลเห็นความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
พร้อมกบัการสร้างสงัคมคุณธรรม กล่าวคือ ส่งเสริมให้กรรมการ สมาชิกกองทนุฯ และคนในต าบลให้เห็น
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ โดยเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวสวสัดิการชุมชนและ
ความมัน่คงของกองทนุฯ ด้วยการประชาสมัพนัธ์และสร้างความเข้าใจแกส่มาชิก เก่ียวกบัความเป็นมาและ
หลกัการของกองทุนสวสัดิการชมุชนท่ีต้องการปลูกฝังและรักษาลกัษณะนิสยัในการออมและการเสียสละ 
และสามารถจดัสวสัดิการได้ตามศกัยภาพของกองทนุฯ และสมาชิก โดยด าเนินไปพร้อมกบัการสร้างสงัคม
คุณธรรม สงัคมท่ีคนในชุมชนเห็นคณุค่าของการช่วยเหลือดแูลซึ่งกนัและกันในชุมชนโดยเฉพาะในยาม
ยากล าบากตามหลกัการท่ีวา่เป็นการร่วมกนับริจาคเพ่ือดแูลชว่ยเหลือพึง่พาอาศยักนัของคนในต าบล ไม่ใช่
หวังเพียงได้ประโยชน์จากสวัสดิการท่ีจะได้รับเท่านัน้  โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการพัฒนากองทุน
สวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการรณรงค์สร้าง

ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ คือ 1) จดัท าเอกสารแผ่นพบัเผยแพร่ 2) ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่แนวคิด
เก่ียวกบักองทนุฯ ในโอกาสตา่งๆ เช่น เวทีประชมุหมู่บ้าน 3) จดันิทรรศการโดยใช้แผ่นป้ายประชาสมัพนัธ์ 
ด้านการจัดการทุน คือ 1) ระดมทนุเพิ่มจากภายในต าบลโดยประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจและความ
มั่นใจเก่ียวกับกองทุนฯ ให้กับสมาชิกและชาวบ้านทั่วไปในต าบล เพ่ือรักษาจ านวนสมาชิกเดิมและหา
สมาชิกใหม่เพิ่ม 2) สร้างเง่ือนไขให้เกิดการสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเน่ือง  เช่น 
สง่เสริมสมาชิกองค์การบริหารสว่นต าบลเขารวกและกรรมการกองทนุฯให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั
เชิงปฏิบตัิการครัง้นี ้3) ส ารวจ รวบรวม และจัดระบบข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนว
ทางการจดัการทนุในระยะยาว  
 แนวทางที่สอง การเสริมสร้างความมีเหตุมีผล โดยทบทวนสถานภาพและรูปแบบการจัด
สวสัดกิารชมุชนในต าบลเขารวก รวมทัง้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างสมาชิกและผู้บริหารกลุ่ม กองทนุ
สวสัดกิารตา่งๆ ผา่นการสร้างเง่ือนไขให้คนในต าบลได้เรียนรู้การส ารวจ จดัท าฐานข้อมลู ตลอดจนรวบรวม
เรียบเรียงและบนัทึกการท างานท่ีผ่านมาของกองทุนสวัสดิการชุมชน และสามารถเผยแพร่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกบัคนในชมุชนได้  ซึ่งท าให้มีข้อมลูประกอบการตดัสินใจอย่างมีเหตมีุผลและเห็นศกัยภาพของ
ชุมชนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาบริหารจัดการและจัดสวัสดิการชุมชนโดยคนในต าบลได้อย่างเหมาะสม 
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ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการพัฒนา 2 ด้านดงันี ้คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ศกึษาดงูานจาก
กองทนุสวสัดิการชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ 2) สมัมนาเชิงปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพของคณะท างาน
และหาแนวทางพฒันากองทนุฯ 3) ทบทวนและจดัระบบข้อมลูกองทนุฯ ในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ความเป็นมา 
วตัถปุระสงค์ การบริหารจดัการ แหล่งท่ีมาของเงินทนุ การจดัสวสัดิการ การสนบัสนนุและประสานงานกบั
องค์กรและหนว่ยงานตา่งๆ 4) จดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัสวสัดิการชมุชน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมลู
การจดัสวสัดกิารแก่สมาชิกในชมุชน ได้แก่ ประเภทการจดัสวสัดิการ ลกัษณะของการช่วยเหลือ แหล่งการ
ช่วยเหลือ ผู้ดแูลรับผิดชอบในการจัดสวสัดิการดงักล่าว หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เง่ือนไขของผู้
ได้รับความช่วยเหลือ และข้อมูลสวสัดิการชุมชนท่ีเป็นกลุ่ม องค์กร หรือกองทุน ท่ีด าเนินการในแต่ละ
หมู่บ้าน ได้แก่ ช่ือกลุ่ม ท่ีตัง้ วตัถปุระสงค์ ลกัษณะของกลุ่ม โครงสร้างกลุ่ม  สมาชิก กิจกรรม ฐานการเงิน
และการจดัการ การจัดสวสัดิการ ผลการด าเนินการ การสนบัสนุน ส าหรับแผนปฏิบัติการพัฒนาด้าน

ผู้น าและสมาชิกกองทุนฯ คือ 1) จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้น าและสมาชิก และ 
2) เรียนรู้การท างานวิจยัในฐานะนกัวิจยัชาวบ้านในโครงการวิจยัเชิงปฏิบตักิารครัง้นี ้  
 แนวทางสุดท้าย คือ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้กบัคนในต าบลเขารวก ส่งเสริมให้มี
การบริจาคช่วยเหลือดแูลกัน และท าให้คนในต าบลและกองทุนมีความมัน่คงมากขึน้ และส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุสวสัดกิารชมุชนทัง้ในระดบัต าบลและขยายไปสู่
ต าบลใกล้เคียง โดยมีกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคญัทัง้ในต าบลเขารวกและ
ต าบลใกล้เคียง มีการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ น าและสมาชิกกลุ่ม องค์กรชุมชนท่ีด าเนินการจัด
สวสัดิการในต าบลเขารวก ในการทบทวนและก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีขึน้ 
โดยน าเอาข้อมลู ความรู้ บทเรียนท่ีได้จากการส ารวจและทบทวนการท างานท่ีผ่านมา มาเป็นแนวทางและ
แรงบันดาลใจในการก าหนดแผนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขารวกตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตอ่ไป โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ดงันี ้คือ 1) ทบทวน 
รวบรวม และจดัระบบข้อมลูการด าเนินงานท่ีผ่านมาของกองทุนฯ พฒันากรรมการและสมาชิก เพ่ือเป็นผู้
สามารถถ่ายทอดข้อมลูความรู้แก่ผู้สนใจ โดยสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ระหว่างด าเนินการวิจยั 
2) จดัท าเอกสารเผยแพร่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในต าบลและใกล้เคียง 3) จดักิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้ น าชุมชนภายในต าบลและใกล้เคียง และ  4) จัดเวทีเสนอผลการวิจัยชาวบ้านท่ีเข้าร่วมใน
โครงการวิจยัครัง้นี ้
 3. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง กล่าวโดยสรุปได้ ดงันี ้1) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุแข็ง ได้แก่ คณะกรรมการ เช่น มีจิตสาธารณะ 
เป็นคนรุ่นใหม่ เห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีมและการเรียนรู้ร่วมกนั การบริหารจดัการ เช่น แบ่ง
บทบาทชดัเจน มีกฎระเบียบชดัเจนแต่ปรับได้ตามสถานการณ์ ใช้หลกัการมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรม และ
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รูปแบบการจดัสวสัดิการกองทนุ ฯ เช่น ครอบคลุมตัง้แต่เกิดจนตาย มีผลงานเป็นรูปธรรมและพึงพอใจแก่
สมาชิก  2) ปัจจยัภายในท่ีเป็นจดุอ่อน ได้แก่ คณะกรรมการ มีข้อจ ากดัด้านเวลาในการมีส่วนร่วมแกนน า
บางส่วน เพราะด ารงหลายต าแหน่งหรือติดภาระกิจหารายได้ให้ครอบครัว สมาชิก เช่น มีความเข้าใจใน
กฎระเบียบไมช่ดัเจน และการบริหารจดัการ เช่น ขาดการศกึษาท่ีเป็นระบบเพ่ือสร้างกิจกรรมระดมทนุเพิ่ม 
มีงบด าเนินการน้อย ส าหรับ 3) ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสสนบัสนุนการด าเนินงานและทรัพยากรท่ีมี
ความหลากหลาย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเอือ้ตอ่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ นโยบายของภาครัฐสนบัสนนุ และการเห็นความส าคญัของการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนัของคนใน
ชมุชน  4) ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงานพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชน ได้แก่ ทศันคติ
ของประชาชนในพืน้ท่ีต่อสวัสดิการชุมชน เช่น ไม่มั่นใจความมั่นคงของกองทุนฯ เข้าใจว่าเป็นกองทุน
ผู้สงูอาย ุหรือเข้าใจว่าเป็นการท าประกนัชีวิต ลกัษณะทัว่ไปของสมาชิก เช่น การประกอบอาชีพส่งผลให้มี
รายได้ไมส่ม ่าเสมอ และการสนบัสนนุในพืน้ท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ินยงัไมไ่ด้รับความส าคญั 
 
อภปิรายผล 

รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลเขารวก สอดคล้องกับท่ี
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (2546: 15) ได้สรุปรูปแบบส าคญัของการจดัสวสัดิการโดยชมุชนในลกัษณะท่ี
ใช้องค์กรการเงินชมุชนเป็นพืน้ฐานส าคญัในการจดัสวสัดกิารชมุชน โดยชมุชนมีการออมเงินร่วมกนั และมี
เป้าหมายเพ่ือสร้างสวสัดกิารชมุชนโดยเฉพาะ ซึง่ “เงิน เป็น เคร่ืองมือ เป้าหมาย คือ สวัสดิการ” ด้วย
การตัง้กองบุญวนัละบาท นอกจากนีก้ารท่ีกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวกให้ความส าคญักับการ
ระดมจากสมาชิก โดยเรียกการระดมทุนว่าเป็น “การบริจาค” ช่วยตอกย า้ฐานคิดส าคญัท่ีว่า เป็นการ
สมทบเงินเพ่ือแสดงความมีน า้ใจช่วยเหลือกันทัง้ในยาม เกิด เจ็บ แก่ ตาย ของคนในต าบล ประกอบกับ
การสนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้ท่ีเป็นเงินสมทบกองทุนฯ บุคลากร และสถานท่ี ล้วนเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการสร้างเข้มแข็งให้กับกองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัต าบลเพ่ือเป็นหลักประกันความ
มัน่คงด้านสวสัดิการของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับท่ี อภิชัย พันธเสน (2549: 18 -21) เสนอว่า
สาระส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ท่ีการมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี ซึ่งต้องมาจากการพึ่งตนเองให้ได้เป็นส่วนใหญ่ 
เชน่ มีทนุเป็นของตวัเอง ทัง้ทนุมนษุย์ท่ีเป็นสติปัญญา ความสามารถส่วนบคุคล ทนุทางสงัคมหรือทนุทาง
วฒันธรรม คือ การช่วยเหลือเกือ้กูลและร่วมมือกัน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ ทัง้เงินทุน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ แต่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความพอประมาณก ากับไปด้วย 
กล่าวคือ การท าทุกอย่างเท่าท่ีจะสามารถจดัการได้เอง ไม่ท าเกินก าลงัความสามารถ แต่ไม่หย่อนยาน 
และเม่ือมีภมูิคุ้มกนัท่ีดีจึงไม่จ าเป็นต้องเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน สามารถด าเนินการทกุอย่างได้อย่างซ่ือสตัย์
สุจริต มีความเพียร ความอดทน ตลอดจนมีความเมตตากรุณาต่อผู้ อ่ืน คือ ความมีเหตุมีผลตาม
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ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ดงักรณีกองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกท่ีใช้การบริจาคเพ่ือสร้าง
เง่ือนไขไมใ่ห้สมาชิกมีความคาดหวงักบัการจา่ยสวสัดกิารมากจนเกินไป เพราะการบริจาคมีนยัของการให้
โดยไม่หวงัผลตอบแทน และช่วยเสริมสร้างคา่นิยมในการเอือ้เฟือ้ พึ่งพากนัของคนในชมุชน ซึ่งต าบลเขา
รวกไม่ใช่ชมุชนเก่าแก่ท่ีผู้คนอาศยัร่วมกนัมานานท่ีจะท าให้สามารถน าฐานวฒันธรรมหรือค่านิยมดัง้เดิม
มาต่อยอดในการสร้างค่านิยมของการเอือ้อาทรช่วยเหลือกัน แต่เป็นชุมชนใหม่ท่ีประกอบด้วยสมาชิก
ครัวเรือนท่ีอพยพมาจากหลายท่ี เช่น ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี นครราชสีมา เป็นต้น ดงันัน้การท่ีกองทุน
สวสัดกิารชมุชนต าบลเขารวกตัง้ขึน้ใหมแ่ละได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้ 6 
หมู่บ้านในต าบลเขารวก จึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญท่ีเอือ้ต่อการประสานงานระดับต าบลและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กับสมาชิกองทนุและประชาชนในต าบลท่ีสนใจและเข้าใจหลกัการแนวคิดสวสัดิการชุมชนและ
ด าเนินการระดบัต าบล 

การสร้างและพฒันาของเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในด าเนินกองทนุสวสัดิการ
ชมุชนต าบลเขารวกสอดคล้องกบัท่ี เสรี พงศ์พิศ (2548: 202) ซึ่งกล่าวถึงเครือข่ายว่าเป็นเคร่ืองมือหรือ
วิธีการท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการท างานแบบประสานพลงัท่ีท าให้เกิดประโยชน์ส าคญั 
ดงันี ้คือ ก่อให้เกิดผลบางอยา่งท่ีใครคนเดียวท าให้เกิดไมไ่ด้ ท าการรณรงค์ได้กว้างกว่าและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ส่งอิทธิพลต่อคนอ่ืนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหรือ
ประเดน็หนึง่ชดัเจนมากย่ิงขึน้ เกิดการร่วมมือกนัท า ลดงานท่ีซ า้ซ้อนและการสิน้เปลืองทรัพยากรท าให้เกิด
การแลกเปล่ียนความคดิ  ประสบการณ์  แรงบนัดาลใจและทกัษะตา่งๆ รวมทัง้ท าให้เกิดความสามคัคี  ให้
ก าลงัใจกนั  และช่วยกันในรูปแบบตา่งๆ  ในบางกรณีช่วยให้สามารถระดมทนุได้ดี ดงัเช่นในระยะก่อตัง้
กองทนุสวสัดกิารชมุชนต าบลเขารวกซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนษุย์และสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชนท่ีให้ความส าคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และศกึษาดงูานเก่ียวกับ
สวสัดิการชุมชนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน จนท าให้เกิดความเข้าใจ หลกัการ
และแนวคิดสวัสดิการชุมชนไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเอือ้ต่อการตดัสินใจก่อตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลเขารวกขึน้ โดยมีอดุมการณ์ร่วมและการตดัสินใจร่วมเป็นเง่ือนไขส าคญัในการก่อตัง้และการเติบโต
เป็นกองทุนฯท่ีเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับ รวมทัง้ผลการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลเขารวก
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัง้นี ้ได้ข้อสรุปร่วมกนัว่าการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย
กระบวนการกลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ทัง้ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ีจะ
เอือ้ให้เกิดการจดัสวสัดิการโดยชมุชนเพ่ือชมุชนท่ีมัน่คงเข้มแข็ง โดยการจดัให้มีการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการ สมาชิกกองทุน ทัง้ด้านกระบวนการส ารวจ วิเคราะห์ฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชน การ
ทบทวนและสรุปบทเรียนการด าเนินงานท่ีผ่านมา การก าหนดแนวทางและด าเนินการพัฒนากองทุนฯ 
ร่วมกนั ท าให้ชมุชนต าบลเขารวกมีข้อมลูและเห็นความส าคญัของการน าข้อมูลมาประกอบการตดัสินใจ
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ในการด าเนินการจัดสวัสดิการอย่างมีเหตุมีผล มีความคาดหวังต่อการจดัสวัสดิการอย่างพอประมาณ
เพราะมีความเข้าใจในหลกัการและเป้าหมายของสวสัดิการชุมชนร่วมกันอย่างชดัเจนมากขึน้ รวมทัง้มี
ภูมิคุ้มกันท่ีดี อันเน่ืองมากจากมีองค์กรชุมชนท่ีเห็นความส าคญัของการปลูกฝังและกระตุ้นให้เกิดการ
ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัของคนในต าบลท่ีจะช่วยเหลือกนั โดยคณะกรรมการและสมาชิกเห็นความส าคญัและ
ได้รับการอบรมด้านการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและก าหนดแนวทางการพฒันา
กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลเขารวกร่วมกนั ทัง้ยงัได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่ม องค์กรชมุชนท่ี
ท างานด้านสวัสดิการชุมชน ท าให้มีการแลกเปล่ียนปัญหา ข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชน ไปพร้อมกับการเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวความคิดในการ
ประสานกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการเป็นเครือข่ายเรียนรู้ ไปสู่การเป็นเครือข่ายกองทุนสวสัดิการ
ชมุชนในระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ซึง่อยูใ่นระยะศกึษาความเป็นไปได้และรูปแบบท่ีเหมาะสมตอ่ไป  

 
บทสรุป 
 การพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรให้ความส าคญักับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทัง้ระหว่างสมาชิก ผู้น าในชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวข้อง ด้วยกระบวนการ
กลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการส ารวจ เรียนรู้และแลกเปล่ียนร่วมกนัในกลุ่ม 
องค์กร และเครือข่าย เพ่ือรู้จกัและเข้าใจตนเอง ชมุชน และสงัคม เพ่ือเห็นและน าศกัยภาพของตนเองและ
ชุมชนมาช่วยในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นภูมิคุ้ มกันท่ีส าคัญ ในการเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้จากภายในและภายนอกชมุชนท่ีอาจกระทบตอ่ความมัน่คงในการด าเนินชีวิต 
โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาและเรียนรู้ร่วมกนัมาประกอบการพิจารณาได้อย่างรอบคอบและมีเหตผุล 
ไปพร้อมกบัการสร้างความเข้าใจและตอกย า้เป้าหมายและก าหนดทิศทางการพฒันากองทนุท่ีเป็นไปเพ่ือ
การพึ่งพาอาศยัเพ่ือการช่วยเหลือดแูลซึ่งกนัและกนั เป็นหลกัประกันความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต โดยใช้
ความสมัพนัธ์ท่ีดีเพ่ือเป็นเง่ือนไขหนึง่ในการด ารงชีวิตในชมุชนสงัคมได้อยา่งปกตสิขุร่วมกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดกิารชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล 
มี 2 รูปแบบส าคญั คือ การตัง้องค์กรสวสัดกิารชมุชนขึน้มาใหม ่หรือการประสานเป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่ม 
กองทุนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ต าบลมาเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนระดบัต าบล  โดยมีแนวทาง
ส าคญั คือ  

1) เสริมสร้างแรงจูงใจด้วยการจดัศึกษาดูงาน การอบรม การสัมมนากับกลุ่ม องค์กรชุมชนท่ี
ประสบความส าเร็จในการด าเนินเครือขา่ยสวสัดกิารชมุชน  



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
                                                                                                                                         

 

11 

2) จัดเวทีระดับต าบลเพ่ือสร้างความเข้าใจ ค้นหา และพัฒนาผู้ แทนด าเนินการขับเคล่ือน
เครือขา่ยสวสัดกิาร โดยให้ความส าคญักบัสวสัดิการชมุชนในมิติของการพึ่งพาช่วยเหลือกนั การให้อย่างมี
คณุคา่และรับอยา่งมีศกัดิศ์รี  

3) ส ารวจและจดัท าฐานข้อมูลสถานภาพกลุ่ม องค์กรต่างๆและท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดิการชุมชน 
ทัง้ในระดบัหมูบ้่าน ท่ีอยูใ่นต าบลเดียวกนั โดยสง่เสริมให้ประชาชนในชมุชนเป็นผู้ ร่วมด าเนินการส ารวจ  

4) ส ารวจศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สมาชิกในชุมชน ต าบล ทัง้ด้านจุดอ่อน จุด
แข็ง เพื่อน ามาประกอบการก าหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ แนวทางการสร้างเครือขา่ย  

5) รวบรวมฐานข้อมูลอ่ืนมา พิจารณาประกอบฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชน เพ่ือช่วยในการ
พิจารณาก าหนดปริมาณของบคุคลประเภทตา่งๆท่ีจะได้รับสวสัดกิารในระยะยาวได้  

6) ถอดบทเรียนและสรุปประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาของกลุ่ม องค์กรชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับใช้และสนับสนุนการท างานของต าบลอ่ืนๆ และเป็นการสร้างองค์
ความรู้เชิงประเดน็  

7) ศึกษาแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายสวสัดิการชุมชนจากกรณีท่ีประสบความส าเร็จ
และท่ีประสบปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการพัฒนา
เครือขา่ยสวสัดกิารระดบัต าบล 

8) จดัเวทีระดบัต าบลเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการพฒันาเครือข่ายสวสัดิการ
ชมุชนระดบัต าบล โดยน าข้อมลูพืน้ฐานตา่งๆท่ีกล่าวไว้ในข้อท่ี 3) – 6) มาประกอบการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกกลุ่ม กองทุนต่างๆ ตลอดจนประชาชนในต าบล เพ่ือร่วมกันตดัสินใจเลือกช่องทางหรือ
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่อไป ทัง้นีค้วรค านึงถึง ภูมิหลงัท่ีต่างกันของแต่ละหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมเป็น
เครือขา่ย และมีการสร้างความเข้าใจท่ีชดัเจนร่วมกนัถึงเหตผุลและเป้าหมายในการสร้างเครือขา่ย  

9) ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายตามท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน โดยสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมและ
ยอมรับ เพ่ือสามารถเป็นพลงัในการเกาะเก่ียวไมใ่ห้กระแสภายนอกท าลายความเข้มแข็งของเครือขา่ยได้ 

10) จดัเวทีเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือติดตามการด าเนินการ แลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร บทเรียนร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง ตามความเหมาะสมของโครงสร้าง ขนาดของเครือข่าย  และท่ี
ได้ตกลงร่วมกนั  

11)  ควรมีการจดัระบบข้อมูล ทบทวนบทเรียน บนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือพร้อมท่ีจะ
ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ให้กับสมาชิกเครือข่าย และพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแลกเปล่ียนกับ
เครือขา่ยสวสัดกิารชมุชนอ่ืนๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อมและศกัยภาพของชมุชนนัน้ๆ รวมทัง้ส่งเสริมให้คน
รุ่นหลงัมาเรียนรู้การท างาน เพ่ือสืบทอดตอ่ไป  
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แนวทางพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาคีที่
เก่ียวข้อง โดยยึดชุมชนท้องถ่ินเป็นศูนย์กลาง โดยมีแนวทางส าคัญคือ 1) ก าหนดให้มีกลไกหรือ
คณะท างานท่ีร่วมกันก าหนดแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนสวัสดิการชุมชนทัง้ในระดบัหมู่บ้าน ระดับ
ต าบลให้ชดัเจนและสอดคล้องกนั โดยมีหน่วยงานภาคีเป็นผู้หนนุเสริมกระบวนการและเครือข่ายเรียนรู้ 2) 
สนับสนุนการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล รวมทัง้ระบบโครงข่ายฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงข้อมูลของชุมชน 
หน่วยงานท้องถ่ิน 3) สนบัสนนุให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายสวสัดิการชมุชน
อย่างตอ่เน่ือง โดยอาจสนบัสนนุเงินทนุหรืองบด าเนินการเบือ้งต้น 4) สนบัสนนุให้กลุ่ม องค์กรชมุชน และ
เครือข่ายสวสัดิการชุมชน ได้ถอดบทเรียนตวัเองอยู่เสมอ และมีการจดัการความรู้เหล่านัน้ในรูปเอกสาร
หรือจดุเรียนรู้ตา่งๆ  5) สนบัสนนุให้มีการจดัระบบตดิตาม เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งภาคีตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  
 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครัง้ต่อไป 1) ควรมีการติดตามผลการวิจยัในพืน้ท่ีเดิมซึ่งอาจเว้น
ระยะเวลาเป็น 2 ปี หลงัสิน้สดุโครงการวิจยัครัง้แรก เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในพืน้ท่ีน าร่อง
และพืน้ท่ีใกล้เคียง และอีก 5 ปี ข้างหน้าเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงและผลกระทบระยะยาว 2) ควรมี
การศึกษาถึงกลไกระดบัต าบล และอ าเภอท่ีเหมาะสมในการท างานและการบูรณาการสวสัดิการชมุชนว่าควรมี
องค์ประกอบและหน้าท่ีอย่างไร 3) ควรมีการศึกษาถึงการสร้างกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยอาศยัฐาน
ทรัพยากรหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการระดมในรูปตวัเงินว่าจะมีแนวทางอย่างไรเพ่ือความมัน่คง
ระยะยาวของกองทนุสวสัดกิารชมุชนตอ่ไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีได้ให้โอกาสท าวิจัยครัง้นี  ้และขอขอบคุณ
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขารวก อ าเภอล าสนธิ จงัหวัดลพบุรี นักวิจัยชาวบ้านและสมาชิกกองทุน
สวสัดกิารชมุชนของต าบลเขารวกท่ีได้ร่วมท าการวิจยัและอ านวยความสะดวกในทกุๆด้านตลอดระยะเวลา
การท าวิจยั รวมถึงขอขอบคณุส านกังานส่งเสริมและสนบัสนุนทางวิชาการ 8 กระทรวงพฒันาสงัคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ท่ีได้ร่วมท าการวิจยัและได้กรุณาประสานงานในการวิจยัครัง้นี ้คณุคา่และประโยชน์
ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากการวิจยัขอมอบแก่สมาชิกและชมุชนต าบลเขารวกทกุทา่น 
 

บรรณานุกรม 
บ าเพ็ญ  เขียวหวาน และคณะ 2553 รายงานการวิจยัเร่ือง แนวทางพฒันาเครือข่ายสวสัดิการชมุชนตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นนทบรีุ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ มปป. ภาพรวมผลการขบัเคลื่อนกองทนุสวสัดิการชุมชนและบทบาท

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 



                                                                                                                         

มสธ.                                                                                                        กิจกรรมบริการวิชาการแกส่ังคม 
การเสนอผลการวิจัยทางการเกษตรและที่เกีย่วข้อง                                                                   1 กันยายน 2554 
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สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน มปป. องค์กรการเงินชมุชน: กองทนุการพฒันาเพือ่การพ่ึงตนเองของชมุชน 
กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)   

สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 2546 สวสัดิการชมุชนพ่ึงตนเอง กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
(องค์การมหาชน)   

เสรี  พงศ์พิศ  2548 เครือข่าย ยทุธวิธีเพือ่ประชาคมเข้มข้น ชมุชนเข้มแข็ง กรุงเทพมหานคร สถาบนั
สง่เสริมวิสาหกิจชมุชน  
อภิชยั พนัธเสน 2549 เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล กรุงเทพมหานคร ส านกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั  
 

----------------------------------- 
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