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บทคดัย่อ 
 
  
 การวจิยัครัง้นี้ใช้รูปแบบการวจิยัที่ผสมผสานทัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
โดยในส่วนของการวจิยัเชงิปรมิาณมุ่งศกึษาการบรหิารจดัการและศกึษาความยัง่ยนืของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนในพื้นที่ จ.อุตรดติถ์ จ านวน 10 กองทุน ภายใต้กรอบแนวคดิทีก่ าหนดร่วมกนั
ระหว่างนักวจิยัและชุมชน ขอบเขตในการศึกษาครัง้นี้ท าการคดัเลอืกศึกษากองทุนชุมชนใน
พื้นที่หมู่บ้านดงสระแก้ว  ต าบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยได้ร ับทุนสนับสนุนรับ
พระราชทานเงนิทุนเริม่ต้นจ านวน 8,000 บาทในปี พ.ศ. 2551 และมเีงนิทุนเพิม่ขึน้ในปจัจุบนั 
ปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 100,000 บาท วธิกีารเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 วธิไีด้แก่ ใช้
วธิกีารสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม สอบถามสมาชกิกลุ่มเกีย่วกบัขอ้มลูดา้นการบรหิารจดัการ
การเงนิของกลุ่ม และใช้เทคนิค Focus group interview เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูดา้นการบรหิาร
จดัการเชิงกลุ่มรวมทัง้วิเคราะห์สภาพปญัหาและแนวทางการบรหิารจดัการร่วมกัน โดยได้
ก าหนดบุคคลส าคัญที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิก 
หน่วยงานของรฐับาลทีใ่หก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ และตวัแทนผูน้ าต่างๆในชุมชน 
 ผลการวจิยัพบว่าหมู่บ้านดงสระแก้วมรีะบบการบรหิารจดัการกองทุนที่แตกต่างจาก
พื้นที่อื่นๆในจงัหวดัอุตรดติถ์เนื่องจาก มกีารบรหิารงานภายใต้ “สถาบนัการเงนิชุมชนบ้านดง
สระแก้ว” ที่รวบรวมกองทุนต่างๆมาบรหิารจดัการร่วมกนันอกจากนี้พื้นฐานสงัคมของพื้นที่มี
ความเข็มแข็ง ประชาชนมีความสามคัคีมีส่วนร่วมในการบรหิารจดัการจนเป็นพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบของจงัหวดั ท าให้ผลของการวเิคราะหค์วามยัง่ยนืของกองทุนสะท้อนใหเ้หน็ว่ากองทุน
แม่ของแผ่นดินมีความยัง่ยนืในระยะสัน้ (5-10 ปี) และเริม่มีปญัหาเผชิญกับความเสี่ยงทาง
การเงินในระยะยาว (15 ปี) ทัง้นี้ เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมี
เสถยีรภาพและมคีวามมัน่คงในระยะยาว จงึเสนอแนะแนวทางดงัต่อไปนี้ 
 1. การปรบัเปลีย่นระเบยีบบรหิารจดัการการเงนิเพื่อเพิม่เงนิสะสมของสมาชกิใหเ้พิ่มขึน้ 
เน่ืองจากกองทุนแมข่องแผ่นดนิพึง่พาเงนิทุนจากกจิกรรมทอดผา้ป่าและเงนิบรจิาคเป็นหลกั ซึง่
กจิกรรมดงักล่าวมคีวามเสีย่งไม่สามารถคาดการณ์ปรมิาณเงนิทุนทีจ่ะสามารถระดมทุนในแต่ละ
ปี นอกจากนี้กบัผลการวเิคราะห์พบว่าการเสยีชวีติของสมาชกิจะมอีตัราสูงขึน้ในปีท้ายๆของ
การวเิคราะห์ ซึง่หากกองทุนสามารถระดมเงนิจากสมาชกิไดเ้พิม่มากขึน้ จะท าให้สามารถปรบั
เพิม่ผลประโยน์ทดแทนใหก้บัสมาชกิเพิม่มากขึน้ 
 2. เสรมิทักษะความรู้ด้านบัญชีการเงนิซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จดัการกองทุนในระยะสัน้ที่ช่วยให้กองทุนรูจ้กัใช้ข้อมูลทางบญัชีและการเงนิมาประกอบการ
ตดัสนิใจและขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิอื่นๆ ส่วนการเสรมิทกัษะและการเตรยีมความพรอ้ม
และประเมนิตนเองเพื่อการลงทุนของกองทุนจะเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัที่จะสรา้งความยัง่ยนืใน
การระดมจากการประกอบธุรกจิต่อยอดเงนิไดใ้นอนาคต 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 

1.1   ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 

 กองทุนชุมชน ได้ถูกก่อตัง้ภายใต้ชื่อกลุ่มออมทรพัยม์าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517 ต่อมากลุ่ม

องค์กรด้านการเงนิในท้องถิน่ได้ก่อตัง้ในหลายวตัถุประสงค์ ได้แก่ ออมทรพัย ์ผลติ กู้ยมื และ

สวัสดิการต่างๆ ปจัจุบันประเทศไทยมีองค์กรการเงินของชาวบ้านทัง้ในเมืองและชนบท

ประมาณ 25,000 กลุ่ม (ประมาณ 70,000 ชุมชน) (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง

แห่งชาต,ิ 2552) ผลการศกึษาเรื่องกองทุนชุมชนหลายงานที่สนับสนุนแนวคดิการสรา้งความ

เขม้แขง็ทางการเงนิและการสรา้งเครอืข่ายในการจดัการความรูเ้ป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้ชุมชน

เขม้แขง็ (ภมี ภคเมธาว ีและคณะ, 2549)   นอกจากนี้กองทุนในรูปแบบฌาปนกจิและกองทุน

สวสัดกิารต่างๆ เช่น เครอืข่ายสวสัดกิารกลุ่มออมทรพัย์ยงัสามารถช่วยเหลอืให้ประชาชนใน

ท้องที่ในด้านสวสัดกิารรกัษาพยาบาลและในกรณีที่สมาชกิเสยีชวีติ (ชาตร ีเจรญิศิร,ิ 2543) 

อย่างไรกต็ามมงีานวจิยัทีเ่สนอขอ้จ ากดัและปญัหาด้านการจดัการกองทุนชุมชน เช่น ขาดการ

ตดิตามและวดัผลไดก้จิกรรมทีใ่ชเ้งนิจากกองทุนไปสนบัสนุน, ขาดทกัษะการบรหิารจดัการ และ

การน าเงนิจากกองทุนไปใช้ผิดวตัถุประสงค์ (มหาวิทยาลยัศรนีครนิทร์วิโรฒประสานมิตร, 

2005) และ (Kaboski and Townsend, 2009) 

 ความขดัแยง้ของผลการศกึษาดงักล่าวเป็นทีม่าของการศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุนชุมชน เนื่องจากโดยส่วนมากงานวจิยัเน้น

การศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพและการวจิยัเชงิเนื้อหา (Content Analysis) การศกึษาเชงิปรมิาณมี

ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการวเิคราะห์การจดัการกองทุน การจดัการทางการเงนิใน

ชุมชนต้องอาศยัการวเิคราะห์ประสทิธภิาพการจดัการกองทุนแต่ละกลุ่มเพื่อเปรยีบเทยีบกบั

กองทุนต้นแบบ (Best Practice) และเมื่อได้ผลการศึกษาเชิงปรมิาณดงักล่าวแล้วจะได้กลุ่ม

กองทุนชุมชนในระดบัศกัยภาพทีแ่ตกต่างกนัเพื่อน าไปหารปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม

และศกึษาปจัจยัทีท่ าใหก้องทุนสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการต่อไป 
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หลงัจากสงัคมไทยประสบภาวะวกิฤตเิศรษฐกิจปี 2540  ผู้น าชุมชนและประชาชนใน

ชนบทได้ร่วมกันปรกึษาหารอืเพื่อร่วมกันหาทุนทางสังคมที่มอียู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน

ลกัษณะของการจดัสวสัดกิารจากฐานทุนด้านต่างๆ ที่มอียู่ของชุมชน เช่น สวสัดกิารจากฐาน

กลุ่มออมทรัพย์  องค์กรการเงิน   วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา การจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ ต่อมาในปี 2548 ขบวนองคก์รชุมชนทีท่ างานเกี่ยวกบัองคก์รการเงนิ

และสวสัดกิารชุมชนได้ยกระดบักองทุนสวสัดกิารโดยการรเิริม่จดัตัง้กองทุนสวสัดกิารระดบั

ต าบล โดยให้มกีารสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย (1 : 1 : 1) คอื ทุนจากการออมสมทบของ

สมาชกิในชุมชน ทัง้ในรูปแบบออมทรพัยเ์ดมิ  หรอืสจัจะลดรายจ่ายวนัละบาท การสมทบจาก

รฐับาลกลางและการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้แต่ปี 2553  ปจัจุบนัมกีองทุน

สวสัดกิารชุมชนต าบล/เมอืงทัว่ประเทศ  ณ เดอืนธนัวาคม 2556 มกีารจดัตัง้กองทุนสวสัดกิาร

ชุมชนต าบล/เมอืงไปแลว้ 5,721 กองทุน สมาชกิกองทุนรวมทัง้หมด 4,001,113 ราย เงนิกองทุน

รวม 5,977.23 ลา้นบาท แยกเป็นเงนิจากสมาชกิ 3,971.18 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 66 เงนิสมทบ

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 230.54 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 4 (อปท.สมทบตามความสมคัรใจ/ 

สถานะการคลงัและส่วนหนึ่งสนับสนุนด้านอื่นที่ไม่เป็นเงนิสมทบ)  เงนิสมทบจากรฐับาลผ่าน 

พอช.  1,029.74 ลา้นบาท หน่วยงานภาครฐัอื่นๆ 493.62 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24 นอกจากนัน้

เป็นเงนิจากแหล่งอื่นๆ เช่น   ภาคเอกชน เงนิบรจิาค ฯลฯ 251.85 ล้านบาท หรอืร้อยละ 6 

สัดส่วนสมาชิกองทุนแยกเป็นคนวัยท างาน 2,263,608 ราย เด็ก 725,521 ราย ผู้สูงอายุ 

1,007,583 ราย ผูด้อ้ยโอกาส 127,031 ราย (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2558) 
 

 จงัหวดัอุตรดติถถ์อืว่ามกีองทุนชุมชนทีม่ลีกัษณะทีห่ลากหลายและทีส่ าคญัเป็นกองทุนที่

คนในชุมชนก่อตัง้ขึ้นจากความต้องการของคนในชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่มสวัสดิการที่

หลากหลาย (ประมาณ 600 กลุ่มในปี 2554) เช่น กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มออมทรพัย ์กลุ่มชาวนา กลุ่ม

ชาวสวน และกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทีเ่ป็นเครอืข่ายช่วยเหลอืกนัในทอ้งถิน่ต่างใหค้วามส าคญัและ

ร่วมกนับรหิารจดัการกองทุนให้เขม้แขง็เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนสนับสนุนกลุ่มเครอืข่ายอื่นๆและ

ให้บรกิารด้านสวสัดกิารแก่คนในชุมชนอย่างทัว่ถงึ จงัหวดัอุตรดติถ์ถอืว่ามกีองทุนชุมชนที่มี

ลกัษณะทีห่ลากหลายและทีส่ าคญัเป็นกองทุนทีค่นในชุมชนก่อตัง้ขึน้จากความต้องการของคน

ในชุมชน กลุ่มอาชพีและกลุ่มสวสัดกิารทีห่ลากหลาย (ประมาณ 600 กลุ่มในปี 2554) เช่น กลุ่ม

แม่บ้าน กลุ่มออมทรพัย์ กลุ่มชาวนา กลุ่มชาวสวน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นเครอืข่าย

ช่วยเหลอืกนัในทอ้งถิน่ต่างใหค้วามส าคญัและร่วมกนับรหิารจดัการกองทุนให้เขม้แขง็เพื่อเป็น
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แหล่งเงนิทุนสนับสนุนกลุ่มเครอืข่ายอื่นๆและใหบ้รกิารด้านสวสัดกิารแก่คนในชุมชน อย่างไรก็

ตามกองทุนสวสัดกิารชุมชนที่อยู่ในฐานขอ้มูลของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนดงัตารางที่ 1.1 

และได้ถูกน ามาพจิารณาเกณฑ์หรอืปจัจยัที่ใช้ในการเลอืกกองทุนสวสัดกิารชุมชนในพื้นที่ จ.

อุตรดติถ ์ 

ตารางที ่1.1 เกณฑห์รอืปจัจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกกองทุนสวสัดกิารชุมชนพืน้ทีจ่.อุตรดติถ ์

กองทนุสวสัดกิาร
ชมุชน 

เหตุผลใน
การจดัตัง้ 

การเชือ่มโยง
กบักจิกรรม

อืน่ๆ 

หลกัเกณฑ์
ในรบัเป็น
สมาชกิ 

รปูแบบและกลไกในการบรหิาร
จดัการ1 

ต าบลทา่มะเฟือง อปท. รเิริม่ กลุ่มออม
ทรพัย ์

ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิารสงัคม
บนฐานของระบบราชการ 
(Bureaucratic base 
mechanism) 

ต าบลวงัดนิ ผูน้ าใน
ชมุชนรเิริม่ 

กลุ่มออม
ทรพัย ์

ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิารสงัคม
บนฐานของความเป็นพลเมอืง 
(Civil engagement 
mechanism) 

ต าบลไผล่อ้ม ผูน้ าใน
ชมุชนรเิริม่ 

กลุ่มออม
ทรพัย ์

ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิารสงัคม
บนฐานของความเป็นพลเมอืง 
(Civil engagement 
mechanism) 

ต าบลทา่เสา ผูน้ าใน
ชมุชนรเิริม่ 

กลุ่มออม
ทรพัย ์

ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิารสงัคม
บนฐานของความเป็นพลเมอืง 
(Civil engagement 
mechanism) 

                                                           
1 ประยุกต์มาจากแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารสาธารณะรูปแบบใหม่ (New Public Service) ของ 
Robert B. Denhardt & Janet Vinzant Denhardt (2000, 549 – 559) และแนวคดิการมสีว่นร่วมของพลเมอืง 
ของ Robert B. Denhardt & Janet Vinzant Denhardt (2007: 46 - 49) 
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ตารางที ่ 1 เกณฑห์รอืปจัจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกกองทุนสวสัดกิารชุมชนพืน้ทีจ่.อุตรดติถ ์(ต่อ) 

กองทนุสวสัดกิาร
ชมุชน 

เหตุผลในการ
จดัตัง้ 

การเชือ่มโยง
กบักจิกรรม

อืน่ๆ 

หลกัเกณฑ์
ในรบัเป็น
สมาชกิ 

รปูแบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการ 

ต าบลนานกกก ขยายผลจาก
กลุ่มออมทรพัย์
เดมิ 

กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของความ
เป็นพลเมอืง (Civil 
engagement 
mechanism) 

ต าบลบา้นดารา อปท. รเิริม่ กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของระบบ
ราชการ (Bureaucratic 
base mechanism) 

ต าบลวงักะพี ้ กรรมการชมุชน กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของชมุชน 
(Community base 
mechanism) 

ต าบลทา่อฐิ ผูน้ าในชมุชน
รเิริม่ 

กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของความ
เป็นพลเมอืง (Civil 
engagement 
mechanism) 

ต าบลบา้นใน
เมอืง 

ผูน้ าในชมุชน
รเิริม่ 

กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของความ
เป็นพลเมอืง (Civil 
engagement 
mechanism) 
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ตารางที ่ 1 เกณฑห์รอืปจัจยัทีใ่ชใ้นการเลอืกกองทุนสวสัดกิารชุมชนพืน้ทีจ่.อุตรดติถ ์(ต่อ) 

กองทนุสวสัดกิาร
ชมุชน 

เหตุผลในการ
จดัตัง้ 

การเชือ่มโยง
กบักจิกรรม

อืน่ๆ 

หลกัเกณฑ์
ในรบัเป็น
สมาชกิ 

รปูแบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการ 

ต าบลหาดลา้ กรรมการชมุชน กลุ่มออมทรพัย ์ ม ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของชมุชน 
(Community base 
mechanism) 

กองทนุแมข่อง
แผน่ดนิบา้นดง
สระแกว้ 
ต าบลไผล่อ้ม 

กรรมการชมุชน กองทนุหมูบ่า้น 
กลุ่มออมทรพัย ์
และกองทนุ
อืน่ๆในหมูบ่า้น 

ไมม่ ี กลไกการจดัท าบรกิาร
สาธารณะและสวสัดกิาร
สงัคมบนฐานของชมุชน 
(Community base 
mechanism) 

 

 จากตารางที ่1.1 กองทุนสวสัดกิารชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดนิบา้นดงสระแกว้มคีวาม
น่าสนใจที่จะน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากกองทุนดงักล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ทีท่ีต่้องการแก้ไขปญัหาและใหค้วามส าคญักบัการดูประชาชนในชุมชนจงึท าให้
กลไกการจัดท าบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมด าเนินการบนฐานของชุมชน ไม่มี
ข้อก าหนดในการเข้าเป็นสมาชิก นอกจากนี้ในพื้นที่มกีารรวมกองทุนทุกกองทุนมาบริหาร
จดัการรว่มกนั ดงันัน้เพื่อน าไปสู่การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมและศกึษาปจัจยั
ที่ท าให้กองทุนสามารถเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการซึ่งจะน ามาซึ่งการก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนากองทุนให้สอดคล้องกับโครงสร้าง การบริหารงานของกองทุนให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลแก่ชุมชน อนัจะน ามาซึ่งการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัคนใน
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทอ้งถิน่  

1.2  วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

 1.   เพื่อศกึษาถานภาพการจดัการกองทุนและศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการจดัการกองทุน 

 2.   เพื่อศกึษาความยัง่ยนืของกองทุน 

1.3  ขอบเขตของกำรวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มรีปูแบบการวจิยัทีเ่ป็นการบูรณาการองคค์วามรูก้ารวจิยัเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพโดยศกึษารปูแบบการจดัการกองทุนทีส่อดคลอ้งกบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
กองทุนสวสัดกิารชุมชนในพืน้ทีห่มูบ่า้นดงสระแกว้ ต าบลไผ่ลอ้ม อ.ลบัแล จ.อุตรดติถ ์
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 1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบัจำกกำรวิจยั 

 1. กองทุนในพื้นที่ทราบผลการด าเนินงานของตนเองและน าขอ้มูลไปปรบัปรุงผลการ

ด าเนินงานและก าหนดนโยบายทีส่อดคลอ้งกบัโครงสรา้งของกองทุนชุมชน 

 2. กลุ่มอาชพีทีใ่ชก้องทุนเป็นฐานในการลงทุนไดร้บัผลพลอยได้จากความเขม้แขง็ของ

กองทุน 

 3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับคนในชุมชน องค์กร

ทอ้งถิน่ เพื่อน าไปจดัท าการจดัการความรูต่้อไป 

 4. เศรษฐกจิในชุมชนมคีวามเข้มแขง็ ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น

ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

1.5  กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 ปจัจยัที่มผีลต่อการบรหิารจดัการกลุ่มกองทุนชุมชน หรอืปจัจยัที่มผีลต่อความส าเร็จ

ของกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะการบรหิารจดัการ (ชาตร ีเจรญิศริ,ิ 2543) การใหค้วามช่วยเหลอืจาก
รัฐบาล (Kaboski and Townsend, 2009) โดยมีสมมุติฐานว่าลักษณะของกองทุนที่ตัง้ตาม

วตัถุประสงคต่์างๆ มผีลต่อความมปีระสทิธภิาพของการบรหิารจดัการกองทุน และรปูแบบการ

บรหิารจดัการกองทุนทีเ่หมาะสมมผีลต่อการพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1.1 กรอบแนวคดิ 

ศกึษาประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการกองทุน 

รปูแบบการบรหิารจดัการ

กองทุนทีย่ ัง่ยนื 

การศกึษาบรบิทกองทุน

ในชุมชน 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายใน/นอก 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ

การบรหิารจดัการกองทุน 

นโยบายพฒันาการ

บรหิารจดัการกองทุน

ชุมชน 
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 จากแผนภาพที่ 1.1 เริม่ต้นจากการศึกษาบรบิทกองทุนในชุมชนด้วยการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทัง้ภายในภายนอก และอาศยัข้อมูลทุติยภูม ิจากนัน้ศึกษาประสทิธภิาพการ

บริหารจัดการกองทุนโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับปจัจัยการผลิตหลัก แหล่งทุน 

ความสามารถในการผลติและผลตอบแทนและขอ้มูลจากการท าบัญชขีองกองทุนเพื่อทดสอบ

ความสมัพนัธว์่ามปีจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุน ต่อจากนัน้น าผล

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ดไ้ปจดักลุ่มเพื่อหารปูแบบการพฒันาใหเ้หมาะสมกบันโยบาย

พฒันาต่อไป 

 

 



 

บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของงานวจิยัในครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การศกึษา

รปูแบบกองทุนในชุมชน และการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนชุมชน 

   

2.1  กองทนุในชมุชน 
การแกไ้ขปญัหาความยากจนในรปูแบบของกองทุนชุมชนเป็นอกีมาตรการหน่ึงทีร่ฐับาล

ทุกยุคทุกสมยัไดด้ าเนินการโดยรฐับาลมนีโยบายหลกัในการพฒันาแลว้มอบหมายใหห้น่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คอื กองทุนทีภ่าครฐับาลด าเนินการ และกองทุน

ทีภ่าคเอกชนด าเนินการดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  
 

ก. กองทุนท่ีภาครฐับาลด าเนินการ 
1. กลุ่มออมทรพัยเ์พ่ือการผลิต 
ความหมายของกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ หมายถงึ การรวมตวักนัของชาวบา้น เพื่อ

ช่วยเหลอืตนเอง และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยการประหยดัทรพัยแ์ลว้น ามาสะสมรวมกนัทลีะ

เลก็ทลีะน้อยเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชเ้ป็นทุนใหส้มาชกิทีม่คีวามจ าเป็นเดอืดรอ้นกู้ยมืไป

ใชใ้นการลงทุน ประกอบอาชพีหรอืเพื่อสวสัดกิารของตนเอง และครอบครวั กรมพฒันาชุมชนซึง่

เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจหลกัในการพฒันาชุมชน ได้ด าเนินการ

จดัตัง้กลุ่มออมทรพัย์ เพื่อการผลติมาตัง้แต่ปี 2517 ซึ่งนับว่ากองทุนนี้เป็นพื้นฐานของกองทุน

ชุมชนอื่นๆด้วย ปจัจุบนักลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติมจี านวนถงึ 261,129 กลุ่มทัว่ประเทศ มี

จ านวนสมาชกิทัง้หมด 2,154,212 ราย และมเีงนิสจัจะสะสมทัง้หมด 4,585,090.146 บาท  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

 
2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพฒันาชุมชนไดร้บัการมอบหมายจากมตคิณะรฐัมนตรี 

เมื่อวนัที ่17 สงิหาคม 2536 ใหด้ าเนินงานโครงการแก้ไขปญัหาความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่ 

1 คอื ปี2536-2539 เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาลด้านการกระจายรายได้และความเจรญิ

ไปสู่ภูมภิาค และเพื่อใหค้รวัเรอืนในหมู่บา้นเร่งรดัพฒันา อนัดบั 1 ตามขอ้มลู กชช.2ค ปี 2533 

จ านวน 11,608 หมูบ่า้น มกีารยกระดบัรายไดแ้ละพฒันาคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ ดว้ยการสนบัสนุน

เงนิทุนส าหรบัครวัเรอืนยากจนยมืไปประกอบอาชพีโดยไม่มดีอกเบีย้ หมู่บา้นละ 280,000 บาท 

และกรมพฒันาชุมชนไดร้บัผดิชอบการด าเนินงานในระยะที ่2 ปี 2541–2544 อกีจ านวน 28,038 

หมู่บ้าน โดยเป็นการด าเนินการในหมู่บ้านที่มคีรวัเรอืนยากจน ที่มรีายได้เฉลี่ยต ่ากว่า 15,000 

บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  (จปฐ .) ปี 2539 เพื่อขยายการด าเนินงานให้

ครอบคลุมไปในทุกหมู่บ้านที่ยงัไม่ได้ด าเนินการในระยะที่ 1 โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการ

กองทุน กข.คจ. ประจ าหมูบ่า้น เป็นองคก์รรบัผดิชอบบรหิารจดัการเงนิกองทุนของหมู่บา้น และ

ตดิตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของครวัเรอืนเป้าหมายจากบนัทกึนักพฒันาชุมชนปี พ.ศ. 

2545 ระบุว่าจ านวนหมู่บ้านทัว่ประเทศที่ได้รบัเงินจากโครงการ  กข.คจ. มทีัง้หมด 29,234 

หมู่บา้น มจี านวนครวัเรอืนทีเ่ป็นสมาชกิโครงการถงึ 2,683,543 ครวัเรอืน มจี านวนเงนิทัง้หมด 

1,037,750 บาท และมจี านวนเงนิยมืทัง้หมด 6,874.9 ลา้นบาททัว่ประเทศ 
 

 3. โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
ในช่วงปี พ.ศ.2541 ได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท อัน

เนื่องมาจากวกิฤตเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมการปกครองเป็นฝ่าย

ด าเนินงาน) จงึได้จดัท ายุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิชุมชนพึ่งตนเองขึน้ เพื่อฟ้ืนฟูและสงัคมด้วยการ

พัฒนาชุมชนระดับฐานราก คือ ต าบล หมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ

เสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยัง่ยืน  โดยได้เริ่มด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2541 ซึง่คณะรฐัมนตร ีไดม้มีตเิมื่อวนัที่ 9 มถุินายน 2541 จดัสรรคนืงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2541 ให้กระทรวงมหาดไทย จ านวน 200 ล้านบาท ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทยไดจ้ดัสรรใหเ้ป็นรายการเงนิทุนหมุนเวยีน เพื่อเศรษฐกจิชุมชน จ านวน 150 

ล้านบาท โดยการจดัสรรให้หมู่บ้านละ 100,000 บาท โดยให้ระยะเวลากู้ยืม 5 ปี และไม่มี

ดอกเบีย้ 
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4. โครงการธนาคารประชาชน 
รฐับาลได้มแีนวคดิจดัท าโครงการธนาคารประชาชน (People Bank) ซึ่งเป็นโครงการ

เร่งด่วนที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการทางการเงินเท่าเทียมกันส่งเสริมให้

ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสสามารถเขา้สู่ระบบการเงนิทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทุกระดบัและส่งเสรมิ

ผูป้ระกอบอาชพีโดยเฉพาะรายยอ่ย ซึง่ถอืว่าเป็นรากฐานส าคญัของเศรษฐกจิพืน้ฐานให้กระจาย

ไปอย่างทัว่ถงึ และใหม้เีงนิทุนเพื่อประกอบการอย่างยุตธิรรม โดยมธีนาคารออมสนิภายใต้การ

ก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงัเป็นสถาบนัการเงนิที่จดัตัง้โครงการธนาคารประชาชนเพื่อให้

ประชาชนไดกู้้เงนิโดยไม่มหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั โดยเริม่เปิดใหบ้รกิารในลกัษณะของโครงการ

ทดลองธนาคารประชาชน ณ ธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ เมือ่วนัอาทติยท์ี ่1 เมษายน 2544 

และได้ให้บรกิารประชาชนผ่านธนาคารออมสนิทุกสาขาทัว่ประเทศ  ตัง้แต่วนัที่ 25 มถุินายน 

2544 เป็นตน้ไป 

การใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทัว่ไปผูท้ี่

ประกอบอาชพีอสิระรายยอ่ย พ่อคา้ แมค่า้ ไดเ้ตม็รปูแบบอยา่งต่อเนื่อง มกีารใหบ้รกิารอยู่ 4 ดา้น

คอื 

1. การออมทรพัย ์ทีม่ ัน่คง ปลอดภยั และไดร้บัผลประโยชน์ทีคุ่ม้ค่า 

2. สนิเชื่อ ทีม่เีง ือ่นไขไม่ยุง่ยากซบัซอ้นในวงเงนิทีเ่พยีงพอต่อความจ าเป็น 

3. การเงนิในรปูแบบอื่น ๆ ตามความตอ้งการ 

4. บรกิารใหก้ารฝึกอบรมทีจ่ าเป็น ใหค้ าปรกึษา และแกไ้ขปญัหาทัง้ทางดา้นการเงนิ 

อาชพีและดา้นอื่น ๆ เป็นพเิศษแก่ลกูคา้ทีเ่ป็นสมาชกิของโครงการประชาชน 

 
5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาตเิป็นกองทุนใหม่ที่ได้เริ่มด าเนินการมาเมื่อไม่

นานมานี้ การจดัตัง้โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2544 

เนื่องจากรฐับาลมนีโยบายเร่งด่วนในการจดัตัง้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงแห่งชาติ ส าหรบั

เป็นแหล่งเงนิทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมอืงใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

เพื่อใหท้อ้งถิน่มขีดีความสามารถในการจดัระบบและบรหิารของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน

เมอืงสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยนื อนัเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทัง้

เสรมิสรา้งภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในอนาคต โดยรฐับาลไดใ้หก้องทุนละ 1 

ลา้นบาท หมูบ่า้นและชุมชนเมอืงทัว่ประเทศ โดยมงีบประมาณรวมทัง้หมดกว่า 80,000 ลา้นบาท 
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6. กองทุนเพ่ือการลงทุนทางสงัคม (Social Investment Fund - SIF) 
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสงัคม (Social Investment Fund - SIF) หรอืกองทุนชุมชน 

คือ กองทุนที่รฐับาลกู้มาจากธนาคารโลก  และต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยภายใน 15 ปี โดย

มอบหมายให้ธนาคารออมสนิ ท าหน้าที่แบ่งปนัให้ชุมชนทัง้ในเมอืงและชนบท โดยวธิกีารให้

ชุมชนเสมอโครงการทีม่กีจิกรรมที่สามารถพฒันาทอ้งถิน่ไปสู่การพึง่พาตนเองในระยะยาวโดย

เปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผู้คดิหาหนทางแก้ไขปญัหาของตนเองได้ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง และ

ท้องถิ่น จนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ กลายเป็นพลงัทางสงัคมที่กอบกู้

วกิฤตการณ์ของสงัคมไทยไดใ้นทีสุ่ด 

7. กองทุนสวสัดิการชุมชน 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (2558) อธบิาย “สวสัดกิารชุมชน” คอื การสรา้งหลกัประกนั

เพื่อความมัน่คงของคนในชุมชน ซึง่หมายรวมถงึทุกอย่างทีจ่ะท าใหค้นในชุมชนมคีวามเป็นอยู่ที่

ดขี ึน้ ทัง้ในรปูของสิง่ของ เงนิทุน น ้าใจ การช่วยเหลอืเกื้อกูล เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัวถิชีวีติตั ้งแต่ 

เกิด แก่ เจบ็ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลอืเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่มรีูปแบบและวธิกีารที่

หลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวถิีชวีิต ตัง้แต่เกิดจนกระทัง่ตาย ก่อให้เกิดรายได้ลด

รายจา่ย น าไปสู่การแกไ้ขปญัหาความยากจน 
 

1. แนวความคดิส าคญัของการจดัตัง้ 
1.1 เงนิเป็นเครือ่งมอื ไมใ่ช่เป้าหมายการพฒันาจดัสวสัดกิารและสรา้งความอยูด่มีสีุขของ

ประชาชนโดยใชฐ้านทุนทีม่อียูภ่ายในมาช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั 
1.2 ช่วยเหลอืทุกคนอยา่งเท่าเทยีมไมส่รา้งความแยกแยก 
1.3 พฒันาอยา่งองคร์วมเชื่อมโยงกบักจิกรรมและกลุ่มองคก์รอื่นๆในชุมชน เป็นส่วนหนึ่ง

ของ “ชุมชนทอ้งถิน่จดัการตนเอง” 
1.4 จดัตัง้จากสิง่ทีเ่ป็นจรงิตามสภาพเศรษฐกจิ สงัคมในชุมชน ไมล่อกเลยีนคนอื่นเขามาทัง้ชุด 
1.5 พึง่ตนเองและการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัโดยยดึหลกั“ ใหอ้ยา่งมคีุณค่า รบัอยา่งมศีกัดิศ์ร"ี 
1.6 กระบวนการด าเนินงานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
1.7 ทุกคนเป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัเป็นการจดัสวสัดกิารของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน 

 

2. ลกัษณะการด าเนินการของกองทุนสวสัดกิารชุมชน 
2.1 เป็นกองทุนทีม่ ีสมาชกิ ท างานใหบ้รกิารสมาชกิและ/หรอืคนอื่นๆในชุมชนตามทีส่มาชกิ    

ตกลงรว่มกนั 
2.2 เงนิกองทุน มาจากการสมทบของสมาชกิ การบรจิาคสมทบของหน่วยงาน องคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่และการระดมทุนเพิม่เตมิดว้ยวธิกีารต่างๆ ปจัจบุนักองทุนส่วน
ใหญ่สมาชกิสมทบวนัละ 1 บาทหรอืปีละ 365 บาท แต่กม็กีองทุนบางส่วนทีใ่ชก้ารระดม
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ทุนดว้ยวธิกีารอื่นๆ เช่น จากผลก าไรกลุ่มออมทรพัย์  ฯลฯเงนิสมทบดงักล่าวจะไมค่นื
เงนิเมือ่สมาชกิลาออก 

2.3 การบรหิารจดัการ สมาชกิจะเลอืกคณะกรรมการ มาบรหิารกองทุน โดยมรีะเบยีบ 
กองทุนเกีย่วกบัสมาชกิ การสมทบเงนิ และการจ่ายเงนิสวสัดกิาร เป็นเครือ่งมอืในการ
ท างาน 

2.4 การช่วยเหลอืสมาชกิ ประเภทสวสัดกิารทีจ่ดั จ านวนเงนิช่วยเหลอื เป็นไปตามกตกิา 
รว่มและฐานะการเงนิของแต่ละกองทุน 

3. ประเภทของสวสัดกิารชุมชน 
          ปจัจบุนักองทุนสวสัดกิารชุมชนสามารถจดัสวสัดกิารไดก้ว่า 10  ประเภท ตัง้แต่การ
คลอดบุตร เจบ็ปว่ย ช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุ คนพกิาร คนดอ้ยโอกาส ทุนการศกึษา ช่วยงาน
สาธารณะประโยชน์ในชุมชน  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั เงนิยมืไมม่ดีอกเบีย้ส าหรบัสมาชกิ ทุน
อาหารกลางวนันกัเรยีน เงนิบ านาญ ฯลฯ ทัง้นี้ตามความพรอ้มของเงนิกองทุน 

4. แนวทางทีท่ าใหก้องทุนสวสัดกิารประสบความส าเรจ็ 
          ความส าเรจ็ของกองทุนสวสัดกิารชุมชนคอื สามารถใหก้ารช่วยเหลอืสมาชกิไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง ต่อเนื่อง ครบถว้น สมาชกิมสี่วนรว่มในการด าเนินการและสามารถด าเนินการได้
อยา่งยัง่ยนื เป็นเครือ่งมอืสรา้งหลกัประกนัทางสงัคมทีส่ าคญัของชุมชน กองทุนสวสัดกิารชุมชน
จะประสบความส าเรจ็เพราะ 

4.1 ความเขา้ใจความเชื่อมัน่ในแนวคดิอุดมการณ์สวสัดกิารชุมชน   ทเีน้นเรือ่งการ  
พึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามแนวคิด ”ให้อย่างมีคุณค่า รบัอย่างมีศักดิศ์รี”  ให้
ความส าคญักบัการเชื่อมโยงทุนภายใน  จดัสวสัดกิารที่สอดคล้องกบัวถิชีวีติ และปญัหาความ
ต้องการของชุมชน  ทัง้สวสัดกิารทีใ่ชเ้งนิกองทุนและสวสัดกิารทีเ่ป็นการดูแลช่วยเหลอืกนัโดย
ไมต่อ้งใชเ้งนิ 

4.2 จ านวนสมาชกิ สมาชกิทีเ่พิม่ขึน้อยา่งสม ่าเสมอจนครอบคลุมประชากรทัง้ 
ต าบล  กระจายทุกช่วงวยั  เพราะยิง่มสีมาชิกมาก เงนิสมทบจะมมีาก ความเสี่ยงในการที่
จ่ายเงนิสวสัดกิารจะยิง่น้อยลงเพราะมกีารกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึน้กองทุนที่มสีมาชกิ
น้อยจะมคีวามเสีย่งมากกว่ากองทุนทีม่สีมาชกิมาก 

4.3 มคีวามมัน่คงทางการเงนิ เพราะสมาชกิจา่ยเงนิสมทบครบถว้น สม ่าเสมอ  มกีาร 
สนบัสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มรีายรบัจากแหล่งอื่นๆของกองทุนอย่างต่อเนื่อง  สดัส่วนการจ่าย
สวสัดกิารใหส้มาชกิและค่าใช้บรหิารจดัการสมัพนัธก์บัรายรบั  เน้นการพึง่พาทุนภายในชุมชน
ทอ้งถิน่เป็นส าคญั 
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4.4 การบรหิารจดัการเปิดเผยโปรง่ใส ระบบบญัชกีารเงนิถูกตอ้งทนัเวลาและสมาชกิม ี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานสู่สมาชกิ  หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและสาธารณะอยา่งต่อเนื่อง 

5. การสนับสนุนจากรฐับาล 

            รฐับาลได้ให้การสนับสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2548 
ในช่วงแรกเป็นการใหก้ารสนับสนุนเพื่อการจดัตัง้ พฒันาและสมทบเงนิบางส่วน ตัง้แต่ปี 2553 
เป็นต้นมา รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนโดยสมทบเงนิเขา้กองทุนตามจ านวนสมาชกิทีม่อีายคุรบ 1 ปี 
ขึ้นไปในอัตราวันละ 1 บาทต่อคนหรือปีละ 365 บาท  และได้มีมติคณะรฐัมนตรีวันที่ 29 
มถุินายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.)
และองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.) พจิารณาสมทบงบประมาณกองทุนสวสัดกิารชุมชนได้
ตามฐานะการคลงัของแต่ละ อปท.  

 

ข. กองทุนท่ีชุมชนหรือภาคเอกชนด าเนินการ 
กองทุนที่ด าเนินกานโดยภาคเอกชนนัน้ส่วนใหญ่มฐีานการก่อตัง้มาจากหน่วยงาน

ภาครฐั เช่นกรมการพฒันาชุมชน กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ เป็นตน้ โดยมกีาร

สานต่องานอยา่งต่อเน่ืองซึง่มปีจัจยัหลายอยา่งเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ดงัตวัอยา่งของกองทุนต่อไปนี้ 

 
1. กลุ่มออมทรพัยโ์ซน 8 
กลุ่มออมทรพัยโ์ซน 8 อยู่ในชุมชนฟ้ืนนครร่มเกล้าเป็นโครงการปรบัปรุงชุมชนแออดั

แนวใหม ่ตัง้อยูท่ีแ่ขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร จดัตัง้ขึน้โดยการเคหะ

แห่งชาตติามนโยบายย้ายที่อยู่ใหม่ (Relocation) ที่การเคหะแห่งชาตเิห็นว่าเป็นวธิทีี่จะท าให้

ชาวชุมชนแออัดมีความมัน่คงและมีกรรมสิทธิใ์นที่ดินที่ตนอยู่อาศัย เดือนกันยายน 2527 

กรุงเทพมหานครได้อนุมตัิเงนิ 10.2 ล้านบาท ให้การเคหะแห่งชาติด าเนินการหาพื้นที่เพื่อ

รองรบัผูท้ีต่้องถูกรือ้ยา้ยอนัเนื่องมาจากการบุกรุกคูคลองสาธารณะในทีด่นิขนาดเนื้อที่ 29.2 ไร่ 

ซึ่งแบ่งแปลงที่ดนิได้จ านวน 412 แปลง ต่อมาในช่วงที่เศรษฐกจิเฟ่ืองฟู ภาครฐัและภาคธุรกจิ

เหน็ถงึความจ าเป็นในการใชพ้ืน้ทีชุ่มชนแออดัมาพฒันาเชงิพาณิชยแ์ละสรา้งทางด่วน ท าใหเ้กดิ

การไล่รือ้และโยกยา้ยชุมชนแออดัในเมอืงไปรวมอยูใ่นชุมชนฟ้ืนนครร่มเกลา้อกีจ านวนมาก 

 
 
 
2. กลุ่มออมทรพัยข์องชุมชนคนงานย่านอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ 
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การก่อตัง้การก าเนิดของกลุ่มออมทรพัย์ของคนงานย่านอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่มาจาก

พื้นฐานการรวมตวัของสภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ ซึ่งมปีระวตัิการเคลื่อนไหวมา

ยาวนาน มูลนิธเิพื่อนหญงิได้เขา้มาท ากจิกรรมในพื้นที่ชุมชนคนงานย่านอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ 

โดยโครงการแรงงานหญงิเขา้มาประสานงานและด าเนินกจิกรรมช่วยเหลอืแรงงานหญงิทีป่ระสบ

ปญัหาการท างาน ตลอดจนให้การสนับสนุนการรวมตวัเป็นกลุ่มของแรงงานหญงิในประมาณ

เดอืนพฤษภาคม 2529 โครงการแรงงานของมูลนิธเิพื่อนหญิงได้จดัเสวนาในหมู่ผู้น าสหภาพ

แรงงานหญงิในประเดน็เกี่ยวกบั ปญัหาของกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานหญงิกบัการท างานสหภาพ รวม 3 

ครัง้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบไปด้วยผู้น าสหภาพแรงงาน  ทัง้จากรัฐวิสาหกิจและ

บรษิัทเอกชนประมาณ 8 สหภาพ จากการเสวนาได้ข้อสรุปว่า ผู้ใช้แรงงานหญิงในย่าน อ้อม

น้อย–อ้อมใหญ่ ต้องการแก้ไขปญัหาด้านสุขภาพด้วยการจดัตัง้กองทุนขึ้นมาช่วยเหลอืเพื่อน

แรงงานในด้านสุขภาพอนามยั ต่อมาผู้ใช้แรงงานหญิงในย่านนี้ได้จดัตัง้กองทุนสุขภาพและ

สวสัดภิาพของคนงาน โดยการสนบัสนุนของสมาคมสทิธ ิเสรภีาพของประชาชนและมลูนิธเิพื่อน

หญงิในช่วงปี พ.ศ. 2532 มกีารเคลื่อนไหวจดัตัง้โครงการใหค้ าปรกึษาการด าเนินชวีติ และในปี 

พ.ศ. 2533 ไดป้รบัปรงุขยายผลกจิกรรมต่อเนื่องออกมาเป็นโครงการพฒันาศกัยภาพคนงานหญงิ 

โครงการแลกเปลี่ยนปญัหาแรงงานหญงิในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการสนับสนุน

และประสานงานกบักลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน นอกจากนี้ ผูใ้ชแ้รงงานหญงิในย่านอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ได้

เขา้รว่มการเคลื่อนไหวผลกัดนันโยบายแรงงานทีส่ าคญั ๆ เช่น กฎหมายประกนัสงัคม กฎหมาย

ลาคลอด 90 วนั นโยบายและกฎหมายดา้นสุขภาพและความปลอดภยั เป็นต้น หลงัจากปี พ.ศ. 

2533 มกีารประกาศใชก้ฎหมายประกนัสงัคม ท าใหส้มาชกิกองทุนสุขภาพของคนงานย่านอ้อม

น้อย–ออ้มใหญ่หนัไปใชบ้รกิารการรกัษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสงัคมมากขึน้ ท าใหก้องทุน

สุขภาพฯต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทและการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับปญัหาและความ

ตอ้งการของสมาชกิมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ความแตกต่างระหว่างกองทุนท่ีรฐับาลด าเนินการกบักองทุนท่ีเอกชนด าเนินการ 
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จากลกัษณะการบรหิารจดัการกองทุนแต่ละประเภทที่กล่าวถงึขา้งต้นจะเหน็ว่ามคีวาม

แตกต่างระหว่างกองทุนที่ด าเนินการโดยภาครฐับาล และกองทุนที่ด าเนินการโดยภาคเอกชน 

ซึง่จะขอสรปุใหเ้หน็ไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

 
กองทุนท่ีด าเนินการโดยภาครฐับาล 

1. ส่วนใหญ่จะมลีกัษณะที่เป็นการสัง่การจากเบื้องบนลงไปยงัชุมชน  (Top-Down) ที่

อาศยัอ านาจการสัง่การไปตามล าดบั ขัน้ตอน ของการท างานมากกว่าการค านึงถงึกระบวนการ

เตรยีมความพร้อมของชุมชน และขาดการค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชน การก าหนด

แผนงานในลกัษณะนี้จงึพบว่าการด าเนินงานค่อนขา้งช้า และไม่คล่องตวัในการบรหิารจดัการ

มากนกั และในทีสุ่ดกลุ่มกม็กัจะไมป่ระสบความส าเรจ็ 

2. มกัปรากฏว่ามหีนี้เสยีเป็นจ านวนมาก และบางครัง้ตอ้งใชม้าตรการทางกฎหมาย เพื่อ

แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

3. ผูน้ าในการบรหิารจดัการมกัจะเป็นบุคคลทีม่าจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจา้หน้าที่

พฒันาจากหน่วยงานต่างๆมากกว่าผูน้ าในชุมชนเนื่องจากกองทุนในลกัษณะนี้มกัจ าเป็นต้องใช้

ผู้น าที่มคีวามรูค้วามสามารถที่เข้าใจในกฎระเบยีบที่รฐับาลได้วางไว้เพราะรฐับาลจะเป็นฝ่าย

ก าหนดนโยบายลงไปใหชุ้มชน 

4. มกัเริม่ตน้จากกลุ่มออมทรพัยแ์ลว้หยดุไมไ่ดข้ยายต่อไปยงักองทุนอื่นๆ อกี หรอืไมไ่ด้

ขยายไปสู่การจดัสวสัดกิารต่างๆ ใหก้บัชุมชน เน่ืองจากประสบกบัปญัหาทีม่หีลากหลาย 

5. ลกัษณะการจดัตัง้กองทุนชุมชนและเงื่อนไขต่างๆถูกพจิารณาจากฐานของชุมชนที่

เหมือนกันทัว่ประเทศที่มีล ักษณะใช้  "สูตรเดียวกัน " ทัว่ประเทศโดยขาดการค านึงถึง

ลกัษณะเฉพาะของชุมชนแต่ละแห่งที่มคีวามแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น ฐานของชุมชนในเรื่อง

ประสบการณ์การบรหิารจดัการเงนิกองทุนการประกอบอาชพี วฒันธรรมชุมชน ฯลฯ ท าใหเ้กดิ

ปญัหาในการบรหิารจดัการตามมามากมาย 

6. ระบบบรหิารจดัการมกัถูกก าหนดไวเ้ป็นระเบยีบด าเนินการอย่างชดัเจนและไม่มคีวาม

ยดืหยุ่น ดงันัน้จงึพบปญัหาทีต่ามมามากมาย เพราะระเบยีบดงักล่าวบางครัง้ไมส่อดคลอ้งกบั

ปญัหาของชุมชน 

7. ในอดตีจะใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วมของชุมชนน้อยแต่ปจัจุบนัมกีารปรบัเปลี่ยน

ใหชุ้มชนเขา้มสี่วนรว่ม และใหค้วามส าคญักบัภูมปิญัหาทอ้งถิน่หรอืทุนทางสงัคมของชุมชนมากขึน้ 

8. มงีบประมาณ และก าลงัคนมาก และพรอ้มทีจ่ะด าเนินการไดต้ลอด 
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กองทุนท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชน 
 

 ในพื้นที่จ.อุตรดติถ์มกีองทุนที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนมลีกัษณะแบบเป็น

กองทุน  สวสัดกิารทีเ่ชื่อมโยงกบักลุ่มอาชพีหรอืกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ยกตวัอย่างในพืน้ทีอ่ าเภอ

งิว้งาม ได้แก่กลุ่มสหกรณ์พลงัน ้า ให้บรกิารประชาชนในบ้านในเรื่องการสูบน ้าบรกิารโดยคดิ

ค่าบรกิาร และน าค่าน ้านัน้มาซือ้ปุ๋ ยใหช้าวนาทีข่าดแคลนปุ๋ ยไวใ้ช ้โดยราคาปุ๋ ยทีเ่กษตรกรจ่าย

จะคดิราคาเฉพาะค่าขนส่งแทนโดยคดิเป็นราคาค่าขนส่งกระสอบละ10 บาทซึง่มองในภาพรวม

แล้วเป็นการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัระหว่างเกษตรกร ผู้ขายปุ๋ ย และกลุ่มสหกรณ์สูบน ้าแสดง

เป็นแผนภาพที ่2.1 ดงัต่อไปน้ี 

 

สบูน ้า              นาขา้ว      ขายขา้ว 
  
 
 
                   การซือ้ปุ๋ ย 
 

แผนภาพที ่2.1 ความเชื่อมโยงของกองทุนและกจิกรรมในชุมชน 

 
1. แนวคดิพืน้ฐานส่วนใหญ่เริม่จากความตอ้งการในการแก้ปญัหาของชุมชนทีป่ระสบอยู่ 

และชุมชนมแีนวคิดที่ต้องการพึ่งตนเองมากกว่าการได้รบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานหรอื

บุคคลภายนอก   ท าใหส้มาชกิกองทุนมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของร่วมกนั และตระหนักในปญัหาที่

เกดิขึน้ จงึเป็นสาเหตุของการใหค้วามรว่มมอื และการเขา้มามสี่วนรว่มของคนในชุมชนมากขึน้ 

2. พบว่ามหีนี้เสยีน้อยเมื่อเทยีบกบัการด าเนินงานโดยภาครฐับาล เนื่องจากสมาชกิมี

การเริม่ต้นมาจากจุดเดยีวกนั ตระหนักถงึปญัหาที่ตนเองประสบร่วมกนัและรูส้กึเหน็อกเห็นใจ

ซึ่งกนัและกนั เมื่อมผีู้ที่ไม่ปฏบิตัิตามเงื่อนไขของกลุ่มที่วางไว้จงึมกัใช้มาตรการควบคุมโดย

สงัคมในชมุชนมากกว่าการควบคุมโดยใชม้าตรการทางกฎหมาย 

3. ผูน้ าในการบรหิารจดัการส่วนใหญ่เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในชุมชนแลว้ประสบปญัหาในการ

ประกอบอาชีพหรอืปญัหาเศรษฐกิจ และมคีวามเข้าใจสภาพของชุมชน และเข้าใจปญัหาที่

เกดิขึน้ จงึมคีวามคดิจะจดัตัง้กองทุนเพื่อช่วยเหลอืสมาชกิในชุมชนด้วยกนัอย่างไรกต็าม การ

ก าเนิดของกองทุนที่ภาคเอกชนได้จดัตัง้ขึ้นนี้ก็มกัได้รบัการส่งเสรมิ และให้ความรูพ้ื้นฐานมา

จากหน่วยงานภาครฐั เช่น พฒันากร และเจา้หน้าทีพ่ฒันาชุมชน จากกรมการพฒันาชุมชนด้วย
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เช่นกนั ประกอบผู้น าได้เลง็เหน็ความส าคญัของปญัหาจงึได้สานต่อในการด าเนินงานดงักล่าว

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผูน้ ายงัเป็นบุคคลที่มกัได้รบัความไวว้างใจจากชุมชน และไดร้บัความ

เชื่อมัน่อยา่งสงู 

4. มกีารเริม่ต้นจากกลุ่มออมทรพัยเ์ช่นเดยีวกนั แต่มกีารขยายเป็นกองทุนในลกัษณะ

อื่น เช่น การพฒันาไปเป็นธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตามมา รวมทัง้มสีวสัดกิารในรูปแบบ

อื่นๆ ดว้ย เช่น การรกัษาพยาบาล การดแูลคนชรา การช่วยเหลอืคนพกิาร การพฒันาอาชพี ฯลฯ 

5. ลกัษณะการจดัตัง้กองทุนชุมชนจะเกิดขึ้นเป็นเฉพาะพื้นที่ หรอืเฉพาะจุดไป การ

ด าเนินงานจงึเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่ใช้เวลามาก นอกจากนี้การบรหิารจดัการยงัมีความ

ยดืหยุ่นไปตามลกัษณะของขอ้จ ากดัแต่พื้นที่ไป ไม่ว่าจะเป็น ประสบการณ์การในการบรหิาร

จดัการเงนิกองทุนของคณะกรรมการ การประกอบอาชพี วฒันธรรมชุมชน ฯลฯ เป็นตน้ 

6. ระบบบรหิารจดัการถูกก าหนดไว้โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชน แต่จะมคีวาม

ยดืหยุ่นไปตามสภาพปญัหาและความต้องการของชุมชนมากกว่าการก าหนดไว้อย่างชดัเจน

ตายตวั 

7. ให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของชุมชนตัง้แต่อดตี และเลง็เหน็ความส าคญัของ

วฒันธรรมทอ้งถิน่ภมูปิญัหาทอ้งถิน่ หรอืทุนทางสงัคมของชุมชนแต่ละแห่ง 

8. มงีบประมาณ และจ านวนบุคลากรน้อย 

 
2. 2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุชมุชน 
 งานวจิยัที่ศกึษากองทุนชุมชนส่วนใหญ่เป็นการศกึษาเชงิคุณภาพหรอืการวจิยัแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Action Research) และมุ้งเน้นการศึกษาลกัษณะการบรหิารจดัการ

กองทุนในชุมชน เช่น การพฒันากลุ่มสะสมทุนเพื่อพฒันาเศรษฐกจิชุมชนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือ

ตอนบน    (อารยี ์เชื้อเมอืงพาน, 2542) ศกึษารูปแบบการจดัตัง้กลุ่มกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบ

ต่างๆ ลกัษณะการด าเนินงาน และการบรหิารเชงิธุรกิจ นอกจากนี้ยงัรวบรวมศึกษางานวิจยั

อื่นๆ เกี่ยวกบัธุรกจิชุมชนด้านการสะสมทุนเพื่อน าไปประกอบการพฒันากรอบการพฒันากลุ่ม

สะสมทุน และเสนอแนะแนวทางการศกึษาต่อไปในอนาคต ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มสะสมทุนที่มี

สดัส่วนมากที่สุดคอื กลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติ คดิเป็นรอ้ยละ 80.47 ของจ านวนกลุ่มสะสม

ทุนทัง้หมด ส่วนปญัหาที่กลุ่มสะสมทุนพบมากที่สุดคอื การบรหิารจดัการเงนิทุน, สมาชกิและ

คณะกรรมการกลุ่มขาดประสบการณ์และความเขา้ใจในการจดัการ และความซ ้าซ้อนของกลุ่ม

สะสมทุนหลายๆ ประเภทในพืน้ทีเ่ดยีวกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาตร ีเจรญิศริ ิ(2543) ที่

ศกึษาการจดัการกองทุนชุมชน ในต าบลเมอืงจงั กิง่อ าเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน โดยผลการศกึษา
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พบว่าประเภทของกองทุนในชุมชนที่มบีทบาทมากที่สุดในท้องถิ่นได้แก่ กองทุนฌาปนกิจ

สงัเคราะห์ และ กองทุนกลุ่มออมทรพัย ์นอกจากนี้พบว่ากองทุนที่เป็นสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ 

เช่น เงนิกู้ดอกเบีย้ต ่า การรกัษาพยาบาล เป็นกองทุนทีป่ระชาชนใหค้วามส าคญัมาก อย่างไรก็

ตามปญัหาการจดัการและการบรหิารเงนิทุนและรูปแบบการสร้างเครอืข่ายยงัคงเป็นปญัหาที่

ส าคญัของกองทุนชุมชน อย่างไรกต็ามการศกึษาเชงิปรมิาณของกองทุนชุมชนในประเทศไทย

ยงัมีข้อจ ากัด การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนชุมชนที่ศึกษาโดย Kaboski and 

Townsend (2009) เป็นการประเมนิผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์

สมการระบบดว้ยวธิ ีTwo Stage Least Square ซึง่เป็นการวเิคราะหก์องทุนทีม่ลีกัษณะแตกต่าง

จากกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มกองทุนดงักล่าว รฐับาลให้เงนิสนับสนุนเป็นทุนหมู่บ้านละ 1 ล้าน

บาทจ านวน 75,547 กองทุน โดยแยกเป็นกองทุนหมู่บา้น จ านวน 71,507 กองทุนและกองทุน

ชุมชนเมอืงในเขตเทศบาลและกรงุเทพมหานครจ านวน 4,040 กองทุน (ส านกังานคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมอืง, 2552) ผลการศกึษาพบว่า กองทุนหมู่บา้นมผีลกระทบทัง้ด้าน

บวกและลบต่อชุมชน ผลดา้นบวกทีเ่กดิขึน้ เช่น สตรใีนชนบทมบีทบาทในการมสี่วนร่วมในการ

บริหารจัดการกองทุนชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีการกระจายประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการสู่

ประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบทางลบของกองทุนหมู่บ้านส่งผลให้

ประชาชนมหีนี้สนิและใช้เงนิผดิวตัถุประสงค์ นอกจากนี้ยงัมผีลกระทบทางลบต่อด้านสังคม

วฒันธรรม เนื่องจากมกีารอพยพยา้ยถิน่ของสมาชกิทีค่้างช าระไปอยู่ทอ้งทีอ่ื่นประมาณรอ้ยละ 

50 ของสมาชกิทีกู่้ยมืทัง้หมด และการศกึษาของ อญัชณา แสนส ีและคณะ (2550) รปูแบบการ

จดัการแหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิซ ้าซอ้นทีเ่อื้อต่อการพฒันาคุณภาพชวีติชุมชนต าบลวงั

ดนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถท์ีเ่สนอแนะใหชุ้มชนควรมสี่วนรว่มมากขึน้ในการบรหิารจดัการ

กองทุน 

 



 

 

บทท่ี 3 

บริบทของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

ในพื้นท่ี จ.อตุรดิตถ ์

 

กองทุนสวสัดกิารชุมชนใน จ.อุตรดติถ์ตามสถิติฐานข้อมูลของสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (พอช.) มจี านวน 15 กองทุน ดงัตารางที่ 3.1 อย่างไรก็ตามนักวจิยัออกส ารวจกองทุน
ตามฐานขอ้มลูมกีองทุนทีย่งัคงมกีจิกรรมอยู่เพยีง 10 กองทุน และกองทุนชื่ออื่นทีด่ าเนินการให้
สวสัดกิารแก่คนในชุมชนโดยไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานขอ้มลู พอช. 1 กองทุน ดงัตารางที ่3.2 

 
  ตารางที ่3.1 ฐานขอ้มลูจ านวนกองทุนสวสัดกิารชุมชน จ.อุตรดติถ ์

ที ่ ช่ือกองทุนและสถานท่ี 
จ านวน
สมาชกิ 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนานกกก 571 155,883.00 

2. กองทุนสวสัดกิารชุมชนพึง่ตนเองต าบลท่าอฐิ 367 119,355.00 

3. กองทุนสวสัดกิารชาวบา้นต าบลไผ่ลอ้ม 704 353,603.00 

4. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าเสา 1201 444,780.00 

5. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลฝายหลวง 598 218,270.00 

6. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลน ้ารดิ 259 111,022.00 

7. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลวงักะพี ้ 238 259,545.00 

8. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลหาดลา้ 393 23,400.00 

9. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลน ้าไคร ้ 550 177,755.00 

10. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลวงัดนิ 419 136,875.00 

11. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลสองแคว 149 69,047.00 
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ตารางที ่3.1 ฐานขอ้มลูจ านวนกองทุนสวสัดกิารชุมชน จ.อุตรดติถ ์ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือกองทุนและสถานท่ี 
จ านวน
สมาชกิ 
(คน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

12. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลน ้าพี้ 104 35,276.25 

13. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลชยัชุมพล 115 31,348.00 

14. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลหว้ยมุน่ 100 NA 

15. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลน ้าไผ่ 184 41,844.00 

ทีม่า: http://www.codi.or.th/index.php/overall-result/190-welfare-report/2715-2013-06-16-10-10-48 

   

ตารางที ่3.2 จ านวนกองทุนสวสัดกิารชุมชน จ.อุตรดติถจ์ากการลงพืน้ทีส่ ารวจ 

 ช่ือกองทุนและสถานท่ี   

1. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่ามะเฟือง   

2. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลวงัดนิ   

3. กองทุนสวสัดกิารชาวบา้นต าบลไผ่ลอ้ม   

4. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าเสา   

5. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนานกกก   

6. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลบา้นดารา   

7. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลวงักะพี ้   

8. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าอฐิ   

9. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลบา้นในเมอืง   

10. กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลหาดลา้   

11. กองทุนแม่ของแผ่นดนิบา้นดงสระแกว้ ต าบลไผ่ลอ้ม    
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1. ข้อมลูท่ีมาและแนวคิดของการก่อตัง้กองทุน 

1.1 กองทุนสวสัดิการชาวบ้านต าบลไผล้่อม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ ์

มกีารก่อตัง้กลุ่มเมื่อวนัที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2550 เมื่อเริม่ด าเนินการมสีมาชกิ
เริม่แรกจ านวน 129 คน มนีายชยัรตัน์ สุทะตัง้เป็นผูเ้ริม่ โดยการศกึษาเอกสารทีม่คีนน ามาวาง
ไวใ้นการประชุมหมูบ่า้น เป็นการศกึษาดว้ยตนเอง ใชร้ะยะเวลาในการศกึษา 4 เดอืน จากนัน้ได้
มกีารปรกึษา และเล่ารายละเอยีดให้กบัครอบครวัไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจในเรื่องของสวสัดกิารชุมชน 
โดยนายชยัรตัน์ สุทะตัง้ มหีลกัคดิ คอื ต้องสรา้งความเขา้ใจใหก้บัครอบครวัก่อน ถงึจะไปสรา้ง
ความเขา้ใจให้กบัคนในชุมชน และได้จดัตัง้คณะกรรมการขึน้ โดยผู้ที่มาเป็นคณะกรรมการจะ
เป็นบุคคลทีท่ างานรว่มกนัมาก่อน กองทุนสวสัดกิารชาวบา้นต าบลไผ่ลอ้ม เป็นการจดัสวสัดกิาร
ใหก้บัสมาชกิทุกคนโดยแบ่งออกเป็น 10 ดา้น ดงันี้ 1. เกดิ 2. แก่ 3. เจบ็ 4. ตาย 5. ผูพ้กิาร 6. 
ผูย้ากไร ้7. การกฬีา 8. สนัทนาการ 9. การศกึษา และ 10. คณะผูท้ างาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
ความสามคัคี ความซื่อสตัย์ ของสมาชิกในชุมชนสร้างความศรทัธาให้เกิดกับคนในชุมชน
ตลอดจนคณะท างานและสมาชกิกองทุนยดึมัน่ในการสรา้งหลกัประกนั และความมัน่คงของชวีติ
ให้กบัชาวบ้าน ด้วยสวสัดกิารภาคประชาชน เพื่อลดชัน้ของคนในชุมชน เพื่อให้ตนเองมสี่วน
รว่มในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไดน้ าแบบความคดิของครชูุบ  ยอดแกว้ (ออมวนัละ 1 บาท) มาใช้
ในกจิกรรม เพื่อฟ้ืนฟูวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ โดยมกีารวางแผนงานทีจ่ะปฏบิตัดิงันี้ 

- สรา้งความเขา้ใจในการขบัเคลื่อนใหเ้กดิกระบวนการสวสัดกิารชุมชนระดบั
ต าบลอยา่งมสี่วนรว่ม 

- จดัอบรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพคณะกรรมการใหม้คีวามรูเ้รื่องการท าบญัชแีละการ
บรหิารงานอย่างมสี่วนรว่มรวมถงึการสรา้งทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

- จดัเวทปีระชาคมใหค้ณะกรรมการและสมาชกิกองทุนไดม้กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละขยายเครอืขา่ยไปยงัหมู่บา้น/ต าบลใกลเ้คยีง 

- ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพของกองทุน 
- การเชื่อมโยงเครอืข่ายสวสัดกิารและองคก์รอื่น ๆ ในหมูบ่า้น/ต าบล 

 
โดยมเีป้าหมายที่จะท าให้กองทุนสวสัดิการชาวบ้านต าบลไผ่ล้อมเป็นกองทุนที่

ได้รบัความไว้วางใจและความพงึพอใจจาก สมาชกิทุกคน กองทุนสวสัดกิารชาวบ้านต าบลไผ่
ล้อม ได้น าข้อมูลมาจากการศึกษาดูงาน เรียนรู้ด้วยตนเอง และการขอค าแนะน าจากผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง เป็นการพฒันา และยกระดบัให้กลุ่มมคีวามเขม้แขง็ ปจัจุบนัมสีมาชกิทัง้หมด 1,223 
คน และมสีมาชกิเพิม่ขึน้ทุกเดอืน 
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1.2 กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่ามะเฟือง อ.พิชยั จ.อตุรดิตถ ์

    กองทุนสวสัดกิารชุมชนท่ามะเฟ่ืองมกีารจดัตัง้เมื่อวนัที ่8 ม.ีค. 2553 มสีมาชกิ
วนัแรกทีจ่ดัตัง้มจี านวน 380 คน มปีระชากรในพืน้ทีด่ าเนินการโดยมกีารออมวนัละ 1 บาท ซึง่
ใชผ้ลก าไรจากกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติของคนในมาจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิในกลุ่มภายใน
ชุมชนทอ้งถิน่และมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มาใหก้ารสนับสนุนจนเกดิการไวว้างใจจาก
ชาวบ้านจงึเริม่เข้ามาสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพชิยั 
จงัหวดัอุตรดติถ์ วตัถุประสงค์ในการก่อตัง้กองทุนเพื่อเป็นหลกัประกนัชวีติให้แก่สมาชกิ ที่ได้
ช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ื่นไปพรอ้มกนั  ท าใหค้นในชุมชนไดร้บัสวัสดกิารที่ม ัน่คงดูแลตัง้แต่เกดิ
จนตาย อีกทัง้เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งนอกจากการ
จดัเก็บออมเงนิวนัละ  1 บาท แล้วยงัมกีารลดรายจ่ายลงวันละ 1  บาท เก็บออมไว้รวมกัน  
เพื่อใหเ้กดิสวสัดกิารการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในยามทุกขย์ามอยากและการเกดิเหตุการณ์ที่
ไม่คาดฝนัขึ้นในครอบครวั เช่น การเจบ็ป่วยเล็กน้อยจนถึงอาการบาดเจ็บจนถึงขัน้ต้องเข้า
โรงพยาบาลและปจัจุบนัมสีมาชกิทัง้หมด 581 คน  ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถงึเยาวชน คนชรา 
คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส  สมาชกิกระจายพืน้ทีใ่นต าบลท่ามะเฟือง 

1.3 กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลวงัดิน อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์

การก่อตัง้กลุ่มเมื่อวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เมื่อเริม่ด าเนินการมสีมาชิก
เริม่แรกจ านวน  18  คน โดยมนีายอุดม  พมิพส์งวน เป็นผูร้เิริม่โดยมกีารช่วยเหลอืค่าท าศพคน
ล่ะ 10 บาทและตัง้แต่ตัง้กลุ่มมาก็ไม่เคยมกีารประชุมหลงัจากเกิดการประชุมก็มสีมาชกิเพิม่
ขึน้มาเรือ่ยๆจนกระทัง่มหีมูบ่า้นทัง้หมด 10 หมูบ่า้น 1,500 หลงัคาเรอืนประชากรทัง้หมด 4,750 
คน ปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 137 คนมคีณะกรรมการทัง้หมด 14 คน 

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ ์ไดด้ าเนินการ
จดัการโครงการสวสัดกิาร ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของ และเชื่อมโยงกลุ่ม
ผูสู้งอายุจากชุมชน เครอืข่ายและชุมชนต่างๆ มาร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท า และบรหิารจดัการด้วย
การสนับสนุนจากกลไกลพฒันาอื่นๆทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลวงัดนิ ไดน้ ารปูแบบของการ
พฒันาองคก์รภาคประชาชน น าเสนอกบัประธานชมรมผูส้งูอาย ุโดยการปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็น 
“สวสัดกิารชุมชน” ก่อใหเ้กดิผลส าคญั 4 ประการ คอื 

1. สามารถเชื่อมโยงกบักลุ่มผู้สูงอายุต่าง ๆ ในต าบลเขา้มาพฒันาขบวนการ
ผูส้งูอายใุนต าบลรว่มกนั 

2. เกิดทุนหมุนเวยีนต่อเนื่อง ซึ่งผลก าไรส่วนหนึ่งจะน าไปใช้จดัสวสัดิการผู้
ยากไรแ้ละการท ากจิกรรมพฒันาอื่นๆ 
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3. เกิดการเชื่อมโยงผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เข้ามาท างานร่วมกัน อันจะ
น าไปสู่การประสานงบประมาณ และการท างานของหน่วยงานต่างๆ สามารถตอบสนองผูสู้งอายุ
มากขึน้ 

4. การเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของผูส้งูอาย ุจากผูร้บัความช่วยเหลอืมาเป็นภูมิ
ปญัญาของสงัคมและชุมชน 

 
1.4  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์

       กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าเสามกีารก่อตัง้เมื่อ วนัที ่28 ธนัวาคม 2550 เมื่อ

เริม่ด าเนินการครัง้แรกมสีมาชกิทัง้หมด 386 คน มนีายวนิัย คดิสนอง เป็นผู้รเิริม่ โดยที่สนใจ

เกี่ยวกบัเรื่องการจดัการกบัคนในชุมชนให้เกิดความสุข เพื่อให้จดัให้มสีวสัดกิารให้กบัคนใน

ชุมชนโดยการ มกีารพฒันากลุ่มอาชพี มกีารปลูกผกั เลีย้งปลา เลีย้งไก่ ภายในชุมชนต าบลท่า

เสาและเพื่อช่วยเหลอืผูเ้สยีโอกาสภายในชุมชน 

 เนื่องจากในระยะแรกทางชุมชนยงัไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งสวสัดกิารชุมชนจงึมผีูเ้ขา้รว่มน้อย

และไม่แน่ใจว่าจะท าได้จรงิหรอืไม่ ลงทุนไปแล้วกลวัขาดทุนและขาดการสนับสนุนจากองค์กร

การปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากเป็นกลุ่มเล็กๆ เมื่อก่อตัง้ได้สกัระยะก็มอีงค์กรปกคส่วน

ทอ้งถิน่เขา้มาใหก้ารสนับสนุนจนเกดิการไวว้างใจ จากชาวบ้านจงึเริม่เขา้มาสมคัรเป็นสมาชกิ

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าเสาอ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ เพิม่ขึ้นเป็น 1,545 คน ใน

ปจัจบุนั 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าเสา เป็นการจดัการกับสมาชิกทุกคนโดยแบ่งการ

จดัการออกเป็น 10 ด้าน คอื 1.เกิด 2.แก่ 3.เจบ็ 4.ตาย 5.ผู้พกิาร 6.ผู้ยากไร้ 7.การกีฬา 8.

สนัทนาการ 9.การศกึษา 10.คณะท างานเพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความสามคัคขีองสมาชกิในชุมชน

สร้างความศรทัธาให้กบัคนในชุมชนตลอดจนคณะท างานและสมาชกิกอองทุนยดึมัน่ในการ

ท างานเพื่อสรา้งหลกัประกนัใหก้บัคนในชุมชน ดแูลคุณภาพชวีติของคนในชุมชนอย่างเท่าเทยีม

กนั 

 

1.5  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบ้านดารา อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ ์

 ชุมชน ต าบลบ้านดารา อยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในชุมชนเพื่อชุมชน 

ด าเนินการโดยชุมชน ใหอ้ย่างมคีุณค่า และรบัอย่างมศีกัดิศ์รโีดยจดัใหม้สีวสัดกิารใหก้บัสมาชกิ

ครบทุกดา้นตัง้แต่เกดิจนเสยีชวีติรวมถงึการพงึพาตนเองและการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั   “ใหอ้ยา่ง
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มคีุณค่าและรบัอย่างมศีกัดิศ์ร”ี   การจดัสวสัดกิารชุมชนตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเคารพและอยู่

ร่วมกนัของคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมปิญัญา 

วฒันธรรมทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มในทุกระดบั 

เริม่ก่อตัง้เมื่อวนัที่  1 มกราคม 2552  โดยเริม่จาก หมู่ 1  เป็นหมู่บ้านน าร่อง 

สมาชกิกองทุนฯเริม่แรกมจี านวน 12  ราย ปจัจุบนัมสีมาชกิ 567 คน ในจ านวน 9 หมู่บ้าน   

เนื่องจากทางชุมชนยงัไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งสวสัดกิารชุมชนจงึมผีูเ้ขา้รว่มน้อยและไมแ่น่ใจว่าจะท า

ได้จรงิหรอืไม่ ลงทุนไปแล้วกลวัขาดทุนและขาดการสนับสนุนจากองค์กรการปกครองส่วน

ทอ้งถิน่เนื่องจากเป็นกลุ่มเลก็ๆ เมื่อตัง้ไดส้กัระยะก็มอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เขา้มาให้การ

สนับสนุนจนเกิดการไว้วางใจ จากชาวบ้านจงึเริม่เข้ามาสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนต าบลบา้นดารา อ าเภอพชิยั จงัหวดัอุตรดติถ์ เพิม่ขึน้ เป็นกองทุนฯทีจ่ดัสวสัดกิารให้กบั

สมาชิกครบทุกด้านตัง้แต่เกิดจนเสียชีวิตตลอดจนมีการยึดมัน่ในการท างานเพื่อ สร้าง

หลกัประกนัใหก้บัคนในชุมชน ดแูลคุณภาพชวีติของคนในชุมชนอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 

1.6  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลวงักะพี้ อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ชุมชน ต าบลวงักะพี้เหน็ความเสยีโอกาสของคนในชุมชนในด้านต่างๆท าให้ชุมชนไม่

เกิดการขบัเคลื่อนใดๆเกดิขึ้นภายในชุมชนทางชุมชนเลยคดิหาวธิกีารจดัการโดยคดิที่ก่อตัง้

กลุ่มกองทุนสวสัดกิารชุมชนเพื่ออยากใหค้นในชุมชนมสี่วนรว่ม ในชุมชนเพื่อชุมชน ด าเนินการ

โดยชุมชน ให้อย่างมคีุณค่า และรบัอย่างมศีกัดิศ์รโีดยจดัให้มสีวสัดกิารให้กบัสมาชกิครบทุก

ดา้นตัง้แต่เกดิจนเสยีชวีติ      รวมถงึการพึง่พาตนเองและการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั   “ใหอ้ย่างมี

คุณค่าและรบัอย่างมศีกัดิศ์ร”ี   การจดัสวสัดกิารชุมชนตัง้อยู่บนพื้นฐานของการเคารพและอยู่

ร่วมกนัของคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมปิญัญา 

วฒันธรรมทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มในทุกระดบั 

เริม่ก่อตัง้เมือ่วนัที ่ 19 พฤษภาคม 2549  โดย สมาชกิกองทุนเริม่แรกมจี านวน 17  ราย 

ปจัจุบนัมสีมาชกิ 232 คน เป็นกองทุนฯที่จดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิครบทุกด้านตัง้แต่เกิดจน

เสยีชวีติตลอดจนมกีารยดึมัน่ในการท างานเพื่อสรา้งหลกัประกนัใหก้บัคนในชุมชน ดแูลคุณภาพ

ชวีติของคนในชุมชนอยา่งเท่าเทยีมกนั 
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1.7  กองทุนสวสัดิการชุมชนพ่ึงตนเองต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จงัหวดัอตุรดิตถ ์

มกีารก่อตัง้กลุ่มตัง้แต่วนัที ่6 มถุินายน 2554 เมื่อเริม่ด าเนินการมสีมาชกิเริม่แรก

จ านวน 76 คนมนีางพศิมร วสุนันต์ เป็นผู้รเิริม่ โดยมหีน่วยงานของภาครฐั/ภาคเอกชนและ

ทอ้งถิน่เขามาหนุนเสรมิโดยมงีบประมานมาใหใ้นการจดัตัง้กลุ่มเพื่อทีจ่ะใหค้นในชุมชนทีม่คีวาม

ยากจนและคนที่ไม่มหีลกัประกนัชวีติจงึมกีารก่อตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชนพึ่งตนเองต าบลท่า

อฐิขึน้มาและมกีารสรา้งบ้านใหแ้ก่ผู้ดอ้ยโอกาสและมกีารชกัชวนให้ประชาชนในพื้นที่ที่ยากจน 

รวมกลุ่มจดัตัง้เป็นกลุ่มออทรพัย์เพื่อที่จะได้มเีงนิฝากและมกีารส่งเสรมิให้สามชิกรู้จกัสร้าง

หลกัประกนัในการด ารงชวีติในกลุ่มสมาชกิเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนมสี่วนร่วมรบัผดิชอบใน

การเฉลีย่ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น เกดิ เจบ็ ตาย เพื่อมกีารส่งเสรมิใหส้มาชกิรูร้กัสามคัค ี  

1.8  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบ้านในเมือง อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ ์

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลบา้นดารามกีารก่อตัง้เมือ่ วนัที ่11 สงิหาคม 2551 เมือ่เริม่

ด าเนินการครัง้แรกมสีมาชกิทัง้หมด 990 คน โดยนายละมาย พุ่มชาวสวน ประธานกองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลในเมือง โดยที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการจดัการกับคนในชุมชนให้เกิด

ความสุข เพื่อใหจ้ดัใหม้สีวสัดกิารใหก้บัคนในชุมชนโดยการ ช่วยเหลอืผูเ้สยีโอกาสภายในชุมชน 

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลในเมอืง เป็นการจดัการกบัสมาชกิทุกคนโดยแบ่งการ
จดัการออกเป็น 5 ดา้น คอื  

1. สวสัดกิารดา้นการเกดิและคลอดบุตร 

2. สวสัดกิารดา้นการเจบ็ปว่ยและเขา้โรงพยาบาล 

3. สวสัดกิารกรณเีสยีชวีติ 

4. สวสัดกิารดา้นอุบตัเิหตุ 

5. สวสัดกิารกระเชา้ของเยีย่มผูป้ว่ย 

เพื่อสรา้งความเขา้ใจ ความสามคัคขีองสมาชกิในชุมชนสรา้งความศรทัธาให้กบัคนใน

ชุมชนตลอดจนคณะท างานและสมาชกิกอองทุนยดึมัน่ในการท างานเพื่อสรา้งหลกัประกนัใหก้บั

คนในชุมชน ดแูลคุณภาพชวีติของคนในชุมชนอยา่งเท่าเทยีมกนั 

1.9  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลนานกกก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ ์

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนานกก เริม่ต้นจากการตัง้กลุ่มออมทรพัยไ์ด้มกีาร
ก่อตัง้ เมื่อวนัที ่7 ธนัวาคม 2549 มสีมาชกิวนัแรกทีจ่ดัตัง้มจี านวน 380 คนมปีระชากรในพื้นที่
ด าเนินการโดยมกีารออมวนัละ 1 บาท ซึง่ใชผ้ลก าไรจากกลุ่มออมทรพัยเ์พื่อการผลติบ้านชาย
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เขาบกมาจดัสวสัดกิารใหแ้ก่สมาชกิในกลุ่มภายในชุมชนทอ้งถิน่เพื่อจดัสวสัดกิารและช่วยเหลอื
กนัในยามยากจงึได้สร้างจุดยนืให้กบัครอบครวัสมาชกิเพื่อสร้างหลกัประกนั และความมัน่คง
ใหก้บัสมาชกิและชุมชนทอ้งถิน่ใหไ้ดผ้ลประโยชน์ของกองทุนกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนาน
กกและมกีารขยายตวัของกลุ่มกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนานกกเป็น 5 หมูบ่า้นโดยมสีมาชกิ
ทัง้หมด 1,086 ราย ในปจัจบุนั 

1.10  กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลหาดล้า อ าเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ ์

การรเิริม่สรา้งสรรค ์ของชุมชนทอ้งถิ่นทีร่่วมกนัสรา้งสรรคร์ะบบประกนัความมัน่คงของ

ชวีติ เพื่อความอยู่ด ีมสีุขของคนในชุมชนทอ้งถิน่ และสงัคมมุ่งฟ้ืนฟู ชุมชนทอ้งถิน่ให้มกีารอยู่

ร่วมกนัด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศยักนัและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างคนกบัคน คนกบั

ธรรมชาต ิคนกบัวฒันธรรมตามหลกัศาสนาและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ตัง้แต่เกดิจนตาย 

เริม่ก่อตัง้เมื่อวนัที ่ 31 สงิหาคม 2554 จดัตัง้มาเพื่ออยากใหค้นในชุมชนมสี่วนร่วม ใน

ชุมชนเพื่อชุมชน ด าเนินการโดยชุมชน ให้อย่างมคีุณค่า และรบัอย่างมศีักดิศ์รโีดยจดัให้มี

สวัสดิการให้กับสมาชิกครบทุกด้านตัง้แต่เกิดจนเสียชีวิตรวมถึงการพึงพาตนเองและการ

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั   “ใหอ้ยา่งมคีุณค่าและรบัอยา่งมศีกัดิศ์ร”ี   การจดัสวสัดกิารชุมชนตัง้อยู่บน

พื้นฐานของการเคารพและอยู่ร่วมกนัของคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บน

พืน้ฐานของศาสนา ภมูปิญัญา วฒันธรรมทอ้งถิน่และการมสี่วนรว่มในทุกระดบั 

1.11  กองทุนสวสัดิการแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว อ าเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดิตถ ์

 เริม่ก่อตัง้โดยใชช้ื่อกองทุนแม่ของแผ่นดนิ ในปี พ.ศ. 2551 มเีป้าหมายในการก่อตัง้ใน

การแก้ไขปญัหายาเสพตดิในพื้นที่ เงนิทุนเริม่ตัง้ได้จากการสนับสนุนโครงการแม่ของแผ่นดนิ 

ต่อมามกีารจดัตัง้กองทุนอื่นๆตามมา ในพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้านจงึมแีนวคดิจะรวบรวม

กองทุนทุกกองทุนแลว้จดัการโดยกรรมการชุดเดยีว นอกจากนี้เงนิทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต่างๆภายนอกจะถูกจดัการผ่านกองทุนเดยีว โดยหน่วยงานที่สนับสนุนได้แก่ ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์ผ่านโครงการโรงเรยีนท ากินท าใช้ กองทุนหมู่บ้าน เงนิทุนจากการ

ทอดผา้ป่า พฒันาชุมชน และเงนิบรจิาค ปจัจุบนัมสีมาชกิประมาณ 350 คน โดยปจัจุบนัมวีตัถุ

ให้สวัสดิการสมาชิกในด้านการให้บริการด้านสุขภาพ การกู้ยืมเงินฉุกเฉิน และสนับสนุน

โครงการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในชุมชน 
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2.  ข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีและกองทุนสวสัดิการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง

สระแก้ว 

2.1 สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บ้านดงสระแก้ว 

หมู่ 4 ต.ไผล้่อม อ าเภอลบัแล จ.อตุรดิตถ์1 

 หมู่บ้านดงสระแก้ว ประชาชนดัง้เดิมอพยพมาจากจงัหวัดราชบุร ี โดยมวีฒันธรรม 

ประเพณี และภาษาคลา้ยคลงึกบัจงัหวดัสุโขทยั หมู่บา้นดงสระแก้วมเีนื้อทีป่ระมาณ 3.3 ตาราง

กโิลเมตรหรอืประมาณ 2,062 ไร่ มคีรวัเรอืนประมาณ 115 ครวัเรอืน ประชากรชายประมาณ 

192 คน ประชากรหญิงประมาณ 200 คน เมื่อศึกษาจากโครงสร้างประชากรในพื้นที่ พบว่า

หมูบ่า้นดงสระแกว้มแีนวโน้มการเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุซึง่จะเหน็ไดจ้ากในช่วง 3 ปีทีผ่่าน

มาสดัส่วนในวยัเดก็ลดลง (รอ้ยละ -14.80) ในขณะทีส่ดัส่วนผูสู้งอายุมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้ 

(รอ้ยละ 44.50) 

หมู่บ้านดงสระแก้วตัง้อยู่ห่างจากอ าเภอเมอืงประมาณ 20 กิโลเมตร อาชพีหลกัของ

ประชาชนคอืการท านา รายได้เฉลี่ยประมาณ 35,091 บาทต่อปี โดยหมู่บ้านได้จดัตัง้กลุ่มทาง

การเงนิและกลุ่มชพีหลกัๆดงัต่อไปนี้ 

1. สถาบนัการเงนิชุมชนบา้นดงสระแกว้  มเีงนิทุนหมนุเวยีน 1,600,000 บาท 

2. กองทุนหมูบ่า้น     มเีงนิทุนหมนุเวยีน 2,420,000 บาท 

3. ศูนยข์า้วชุมชนต าบลไผ่ลอ้ม   มเีงนิทุนหมนุเวยีน 109,000   บาท 

4. โรงเรยีนท ากนิ ท าใช ้บา้นดงสระแกว้  มเีงนิทุนหมนุเวยีน 1,500,000 บาท 

5. กองทุนแมข่องแผ่นดนิ   มเีงนิทุนหมนุเวยีน 96,792     บาท 
 

หมู่บ้านดงสระแก้ว เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมคีวามพรอ้ม ความสามคัคแีละมสี่วน
ร่วมในการด าเนินกจิกรรมต่างๆที่ทางรฐับาลเสนอเป็นนโยบายในการช่วยเหลอืและสรา้งความ
เขม็แขง็ ตวัอย่างของรางวลัที่ได้ ได้แก่ รางวลัพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงระดบั
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2553  

 

                                                           

1 ขอ้มลูสรุปปี พ.ศ. 2555 จากเอกสารสรุปขอ้มลูหมู่บา้น สถาบนัการเงนิชุมชนบา้นดงสระแกว้ 
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2.2 ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ บ้านดง

สระแก้ว 

กองทุนแม่ของแผ่นดนิ จากสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติ์พระบรมราชนิีนาถ เริม่จดัตัง้ขึน้ใน
ปีพ.ศ. 2551 โดยมทีุนสนับสนุนรบัพระราชทานเงนิทุนเริม่ต้นจ านวน 8,000 บาท หลงัจากนัน้
ได้มกีารจดักจิกรรมและก าหนดโครงสร้างการบรหิารจดัการกองทุนแม่ของแผ่นดนิในรูปแบบ
ของกองทุนสวสัดกิารจนท าใหม้เีงนิทุนเพิม่ขึน้ในปจัจุบนั ปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 100,000 บาท 

 
 
(1) กิจกรรมหลกัท่ีสร้างรายได้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านดงสระแก้ว 

ด าเนินการได้แก่ 

1. การบรจิาคของสมาชกิ 1 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 เดอืน 

2. การบชูาเงนิขวญัถุงโดยการแลกธนบตัร 

3. การทอดผา้ปา่สบทบกองทุนทุกปี 

4. การจ าหน่ายเสือ้ตราสญัลกัษณ์ ทุกปี 

(2) สวสัดิการหลกัท่ีจดัแก่สมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านดงสระแก้ว 

ได้แก่ 

1. เงนิขวญัถุงเดก็แรกเกดิ  

2. เงนิสงเคราะหฌ์าปนกจิแก่สมาชกิทีย่ากจน  

3. เงนิสงเคราะหฌ์าปนกจิแก่สมาชกิทีท่ ัว่ไป  

4. เงนิสนบัสนุนการประกอบอาชพี  

(3) กิจกรรมด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

1. การจดัประชาคมทางลบัเพื่อหาผูเ้กี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิ 

2. การจดัตัง้จดุตรวจป้องกนัยาเสพตดิ 

3. การแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 

4. การอบรมผูเ้ขา้บ าบดัยาเสพตดิ 
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(4) กิจกรรมด้านการด าเนินชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การปลกูปา่เฉลมิพระเกยีรต ิ

2. การท าความสะอาดและพฒันาหมูบ่า้น 

3. การท าปุ๋ ยหมกัใชเ้อง 

4. การท าน ้าหมกัใชเ้อง 

5. การท าน ้ายาอเนกประสงคใ์ชเ้อง 

6. การปลกูพชืผกัสวนครวัไวใ้ชส้อย 

(5) แผนการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผน่ดิน หมู่บ้านดงสระแก้ว ได้แก่ 

1. รายไดจ้ากการบรจิาคของสมาชกิคนละ 1 บาทต่อเดอืน 

2. จดัทอดผา้ปา่สามคัคทุีกวนัที ่13 สงิหาคม 

3. เงนิสนบัสนุนจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

4. เงนิสนบัสนุนจากภาคเอกชนและผูม้จีติศรทัธา 

5. จดัค่ายเยาวชนในช่วงปิดเทอม 

 

 



 

บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
 
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาสถานภาพการจดัการกองทุนและศกึษาปจัจยั

ที่มผีลต่อการจดัการกองทุนและรูปการบรหิารจดัการแบบที่เหมาะสมของการจดัการและการ

พฒันากองทุนอยา่งยัง่ยนื โดยการน าเสนอผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัต่อไปนี้  

 

4.1  การศึกษาบริบทกองทนุโดยวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน/นอกพืน้ท่ี 
 4.1.1 จดุแขง็และจดุอ่อนของหมู่บ้าน 

จดุอ่อน ด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้าน/ชุมชน  

 - การเพาะปลูกพชืผลทางการเกษตรการประกอบอาชพีทางการเกษตรไม่สบผลส าเรจ็

สบืเนื่องมา จากอุปสรรคต่างๆ การใชเ้งนิลงทุนเป็นจ านวนมาก แต่ผลทีไ่ดร้บัมาสมดุลกบัการ

ลงทุน เช่น ค่าพนัธุ์พชืแพง ค่าปุ๋ ยแพง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ แต่ราคาผลผลติไม่ไดร้บัตามเกณฑ์

จงึท าใหพ้บกบัปญัหาการขาดทุนในการประกอบอาชพีและความเป็นอยู ่

-  น ้าท่วมขงัในพืน้ทีก่ารเกษตรในช่วงฤดฝูนท าให้พืน้ทีก่ารเกษตรเสยีหาย 

 -  ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปญัหาว่างงานและมรีายไดน้้อยแต่ค่าใช่จา่ยสงูขึน้เป็น

ล าดบัในการด าเนินชวีติในปจัจุบนั 
 

จากลกัษณะภูมปิระเทศของต าบลไผ่ลอ้มทีเ่อื้อต่อการประกอบอาชพีต่าง ๆ จะเหน็ได้

ว่าประชาชนหมูบ่า้นดงสระแกว้มอีาชพีซึง่น ามาสู่รายได ้และค่าใชจ้า่ยต่างๆของแต่ละครอบครวั 

แต่อยา่งไรกต็ามประชาชนบา้นดงสระแกว้กย็งัตอ้งประสบกบัปญัหา หน้ีสนิ ปญัหาความยากจน 

ดงันัน้ประชาชนชาวต าบลไผ่ลอ้มควรทีจ่ะมกีารวางแผนการ ใช้-จ่ายเงนิ อย่างละเอยีดรอบคอบ

และมเีหตุผล โดยมกีารจดัท าบญัช ีหรือบญัชคีรวัเรอืน เพราะการจดัท าบญัชกี็จะช่วยให้ทราบ

ถงึรายการการใช้-จ่ายเงนิล าดบัก่อนหลงัในแต่ละวนั เพื่อเป็นการง่ายต่อการตรวจสอบว่าเรา

ครอบครวัใชจ้่ายเงนิท าอะไรไปบา้ง ท าใหส้ามรถควบคุมรกัษาทรพัยส์นิได ้ซึง่จะท าใหเ้กดิการ

แบ่งสรรเงนิเพื่อจะใช้กบัชวีติประจ าวนัต่อไปอย่างมเีหตุผลและหากเกิดปญัหาก็จะสามารถ

วางแผนปรบัปรงุแกไ้ขและช่วยใหไ้มก่่อใหเ้กดิปญัหาต่างๆตามมา เช่น ปญัหาความเครยีด  

 



31 
 

 

จดุแขง็ด้านเศรษฐกิจ 

-  มกีลุ่มอาชพีทีเ่กดิจากการรวมตวักนัประกอบกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ าเรจ็เป็น 

แบบอยา่งได ้

-  มกีารใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

-  ยดึแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงในพระราชด ารเิป็นกรอบในการท างาน 
 

4.1.2 ทศันคติของประชาชนต่อการสร้างรายได้ท่ีเอ้ือเฟ้ือต่อการพฒันากองทุน 

การวเิคราะหข์อ้มลู ในหมูบ่า้นดงสระแกว้ ต าบลไผ่ลอ้ม อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์ 

ผู้วจิยัได้น าข้อมูลตวัอย่างจากสมาชกิกองทุนแม่ของแผ่นดินจ านวน 60 ราย คดิเป็นร้อยละ 

17.14 จากจ านวนสมาชกิของกลุ่มทัง้หมด โดยน ามาท าการวเิคราะห์โดยแบ่งการวเิคราะห์

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ผลการวิเคราะห์สภาพข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการ

วเิคราะหป์จัจยัและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการสรา้งรายได ้และผลการวเิคราะหค์วามตอ้งการของคน

ในชุมชนเพื่อจะน าไปสู่การพฒันาการบรหิารจดัการกองทุน 

 

ส่วนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์สภาพข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.1 สภาพขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 11 18.3 

หญงิ 49 81.7 

อายุ   

ต ่ากว่า 20 ปี 0 0 

21 - 30 ปี 2 3.3 

31 – 40 ปี 12 20 

40 ปีขึน้ไป 46 76.6 
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ตารางที ่4.1 สภาพขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา     

มธัยมศกึษาตอนต้น  

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

ปรญิญาตร ี

 

45 

5 

5 

4 

 

75.5 

8.3 

8.3 

6.7 

            อื่นๆ 1 1.7 

อาชพี                                                    

          เกษตรกร 24 40 

  รบัจา้ง 16 26.7 

          ผูป้ระกอบการ 1 1.7 

          อื่นๆ 19 31.7 

สถานภาพ   

          โสด 12 20 

          สมรส 42 70 

          หมา้ย 6 10 

รายไดท้ีไ่ดร้บัต่อเดอืน   

       ต ่ากว่า 3,000 บาท/เดอืน 11 18.3 

3,001-4,000 บาท/เดอืน 15 25 

4,001-5,000 บาท/เดอืน 6 10 

  มากกว่า 5,001 บาท/เดอืน 28 46.7 
            
 จากตารางที ่ 4.1  ผลการวเิคราะหส์ภาพขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างบ้านดงสระแก้ว  

โดยการแจกแจงจ านวนและค่ารอ้ยละ  จ านวน  60  คน สามารถจ าแนกไดต้ามตวัแปรดงันี้ 

เพศ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิจ านวน  49  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 81.7  และเพศชาย

จ านวน  11  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  18.3 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 ปีขึน้ไปจ านวน  46 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ  76.7   รองลงมาอยูใ่นช่วง  31- 40 ปี  จ านวน  12 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 20  และ

อยูใ่นช่วง  21 – 30  ปี  จ านวน  2  คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.3  ตามล าดบั 
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 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศกึษาจ านวน  45  คน คดิเป็นรอ้ยละ  75 

รองลงมาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้/ตอนปลายจ านวนอย่างละ   5  คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3   

และอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน  4  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 6.7  และอื่นๆอกี 1คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.7 ตามล าดบั อาชีพส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพเกษตรกรรมจ านวน  24  คน  คิดเป็นร้อยละ 40   

รองลงมาเป็นอาชพีอื่นๆจ านวน 19  คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.7    และอาชพีรบัจา้งจ านวน  16  คน  

คิดเป็นร้อยละ 26.7  และอยู่ในอาชีพผู้ประกอบการจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.7  

ตามล าดบั 

สถานภาพ  ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสแล้วจ านวน  42  คน คดิเป็นรอ้ยละ 70  

รองลงมาอยู่ในสภาพโสดจ านวน  12 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 20  และอยู่ในสภาพหมา้ย 6 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 10 ตามล าดบั ส่วนรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากกว่า  5,000  บาท

ขึน้ไป จ านวน  28  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 46.7   รองลงมาอยู่ในระดบัช่วง 3,001 –  4,000  บาท  

จ านวน  15  คน  คดิเป็นรอ้ยละ 25    ต่อมาอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า 3,000 บาท จ านวน 11 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 และระดบั 4,001 – 5,000 บาท จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ10 ตามล าดบั 

 

ส่วนท่ี  2  ผลการวิเคราะหปั์จจยัและอปุสรรคท่ีมีผลต่อการสร้างรายได้ 

ตารางที ่4.2  สิง่ทีเ่กือ้หนุนในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ 

สิง่ทีเ่กือ้หนุน จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

         ก าลงัใจ 

         เงนิเดอืน 

         สุขภาพ 

         ความรู ้

         ความขยนัอดทน 

11 

22 

13 

9 

5 

18.3 

36.7 

21.7 

15.0 

8.3 

รวม 60 100.00 

 

จากตารางที่  4.2  ผลการวเิคราะหส์ิง่ที่เกื้อหนุนในการท างานให้ประสบความส าเรจ็

ทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่างบา้นดงสระแกว้ จ านวน  60  คน  สรปุไดว้่าเงนิเดอืนเป็นสิง่ทีเ่กื้อหนุน

ในการท างานให้ประสบความส าเรจ็มากที่สุดจ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 รองมาก็เป็น

สุขภาพ 13  คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.7 และก าลงัใจ 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 และความรู ้9 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 15 และความขยนัอดทน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่ 4.3 จ านวนครอบครวัทีม่คีนไปท างานต่างจงัหวดั 

จ านวนครอบครวั จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

              ม ี

              ไมม่ ี

10 

50 

16.7 

83.3 

รวม 60 100 
 

 จากตารางที ่ 4.3  สรปุไดว้่าในหมูบ่า้นดงสระแกว้ โดยเฉลีย่มคีนไปท างานต่างจงัหวดั 

10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 และครอบครวัทีไ่มม่คีนไปท างานต่างจงัหวดัจ านวน 50 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 83.3 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่ 4.4 สาธารณูปโภคประเภทแรกถ้าคนในชุมชนมโีอกาสทีจ่ะพฒันา 

สถานที ่ จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

             การประปา 

             ถนน 

             การไฟฟ้า 

             ลานออกก าลงักาย 

8 

27 

14 

11 

13.3 

45 

23.3 

18.3 

รวม 60 100 

 

 จากตารางที ่ 4.4 สรปุไดว้่าจดุแรกทีค่นในหมู่บา้นดงสระแกว้ โดยเฉลีย่จะพฒันาคอื 

ถนน มจี านวน 27คน คดิเป็นรอ้ยละ 45 รองลงมากจ็ะเป็นการไฟฟ้า จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 23.3 และลานออกก าลงักายอกี 11 คนคดิเป็นรอ้ยละ 18.3 และการประปาอกี 8 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่ 4.5  สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา 

สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรค จ านวน (n = 60) รอ้ยละ 

         งบประมาณ 

         ขาดความรว่มมอื 

         ปญัหายาเสพตดิ 

         ความเขม้แขง็ของชุมชน 

30 

7 

19 

4 

50 

11.7 

31.7 

6.7 

รวม 60 100 
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    จากตารางที ่ 4.5 สรปุไดว้่าสิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชนบา้นดงสระแกว้ โดย
เฉลีย่คอื ขาดงบประมาณ มจี านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 รองลงมากป็ญัหายาเสพตดิมี
จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.7 และปญัหาขาดความรว่มมอือกี 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 
และปญัหาความเขม้แขง็ของชุมชนอกี 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7 ตามล าดบั 

 

ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะหค์วามรู้เก่ียวกบัแหล่งทุนและการพ่ึงพาตนเองของประชาชนใน

พื้นท่ี 

 ผลของการพึง่พาตนเองในการหาแหล่งทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 31 

คน คดิเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 34.4 ระดบั

น้อย จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 ในระดบัมากทีสุ่ด มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 และ

ในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 ปจัจุบนัหาแหล่งทุนด้วยตนเองมากน้อยเพยีงใดนัน้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 

จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 

37.7 ระดบัน้อย จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.9 ในระดบัมากทีสุ่ด มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 4.9 และในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 ใช้หลกัการพึ่งพาตนเองในการหาแหล่งทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก จ านวน 27 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 ระดบัมาก

ที่สุด จ านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 9.9 และในระดบัน้อย มจี านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 4.9 

ตามล าดบั 

 การแยกประเภทของทุนในการประกอบอาชพีส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย จ านวน 26 

คน คดิเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 29.5 

ระดบัมาก จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 ในระดบัมากที่สุด มจี านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

9.9 และในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 การส ารองทุนเพื่อไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.4 รองลงมาอยู่ในระดบัมากที่สุด จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 23 ระดบัน้อย จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 และในระดบัปานกลาง มจี านวน 6 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 9.9 
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 การบกัทกึการช าระหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.4 

รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.1 ระดบัน้อย จ านวน 15 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 24.6 ในระดบัมากทีสุ่ด มจี านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.6 และในระดบัน้อยมาก 

มจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 

 การท าบญัชวี่าใช้ทุนไปกบัเรื่องใดบ้างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 26 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 42.6 รองลงมาอยู่ในระดบัน้อย จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 ระดบัมาก 

จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 ในระดบัน้อยมาก มจี านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 และใน

ระดบัมากทีสุ่ด มจี านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.9 

 หลงัจากได้แหล่งทุนแล้วหมดปญัหาเรื่องทุนไม่เพียงพอส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 

จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.4 รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 23 ระดบัมากทีสุ่ด จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 ในระดบัน้อย มจี านวน 1 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 1.6 และในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 สามารถน าความรูใ้นการหาแหล่งทุนดว้ยตนเองไปถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไดส้่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมาอยู่ในระดบัมาก จ านวน 22 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 36.1 ระดบัน้อย จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 ในระดบัมากทีสุ่ด มจี านวน 3 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.9 และในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 สามาถน าความรู้ในการหาแหล่งทุนด้วยตนเองออกไปปฏบิตันิอกพื้นที่หมู่บ้านส่วน

ใหญ่อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 

22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.1 ระดบัน้อย จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 ในระดบัมากทีสุ่ด มี

จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.6 และในระดบัน้อยมาก มจี านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 

 

4.2 รายรบัและรายจ่ายของกองทนุ 

4.2.1 รายรบัของกองทุน 

กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านดงสระแก้ว จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

พระบรมราชินีนาถ เริม่จดัตัง้ขึ้นในปีพ.ศ. 2551 โดยมทีุนสนับสนุนรบัพระราชทานเงินทุน

เริม่ต้นจ านวน 8,000 บาท หลงัจากนัน้ได้มกีารจดักจิกรรมและจดัท าบญัชตีัง้แต่ปีพ.ศ. 2552  

และก าหนดโครงสรา้งการบรหิารจดัการกองทุนแม่ของแผ่นดนิในรปูแบบของกองทุนสวสัดกิาร

จนท าใหม้เีงนิทุนเพิม่ขึน้ในปจัจบุนั วนัที ่9 กุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557 คงเหลอื 96,792.68 บาท 
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ภายในระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557) สรุปที่มาของรายรบัของ

กองทุนแม่ของแผ่นดนิแสดงในตารางที่ 1 โดยที่กองทุนแม่ของแผ่นดนิหมู่บ้านดงสระแก้วได้

เป็นศูนย์รวมทางจติใจของคนทัง้หมู่บ้านในการแสดงออกซึ่งความจงรกัภกัด ีและได้ก าหนด

แนวทางแหล่งทีม่าของเงนิ เพื่อต่อยอดกองทุนแมข่องแผ่นดนิ 3 แนวทางดงันี้ 

1) แนวทางแห่งศรทัธาของหมู่บ้าน คอื แนวทางที่หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสมทบ

กองทุนแม่ของแผ่นดนิเพื่อแสดงถึงความศรทัธา ความเขม้แขง็ของหมู่บ้านอย่าง

แทจ้รงิ โดยมวีธิกีารส าคญัไดแ้ก่ 

(1) รว่มกนับรจิาคในวนัแรกเขา้เป็นสมาชกิ 

(2) บรจิาคเป็นเครือ่งใชส้ิง่ของเพื่อจ าหน่ายเป็นเงนิเขา้กองทุน 

(3) รว่มกนับรจิาคเป็นค่าสวสัดกิารสงัคมช่วยเหลอื สมาชกิดว้ยกนั 

2) แนวทางแห่งปญัญา คอื แนวทางที่แสดงออกถงึความมปีญัญา ร่วมกนัคดิวธิกีาร

รวบรวมทุนทรพัยส์บทบกองทุนแม่ของแผ่นดนิใหม้ากขึน้ และมากพอที่จะด าเนิน

กจิกรรมต่างๆตามทีก่ าหนด มวีธิกีารส าคญัดงันี้ 

(1) จดังานชุมชนเพื่อแสวงหารายได ้ผลก าไรเขา้กองทุนแมข่องแผ่นดนิ 

(2) กองทุนต่างๆที่มอียู่ในหมู่บ้านหรอืกองทุนอื่นที่ไม่ใช้ใหโ้อนเขา้กองทุนแม่

ของแผ่นดนิ 

(3) การขอรบัการสนับสนุน หน่วยงาน องคก์รภายนอกชุมชน องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ มลูนิธเิพื่อสบทบทุนกองทุนแมข่องแผ่นดนิ 

(4) การทอดผ้าป่าสามคัคใีนหมู่บ้าน และการรบับรจิาคจากงานประเพณีงาน

การกุศลของชุมชนดว้ยความสมคัรใจ 

3) เงนิขวญัถุง คอื เงนิที่ได้รบัพระราชทาน ให้ถือเป็นเงนิขวญัถุงและเป็นสริิมงคล

สูงสุดที่หมู่บ้านได้รบั ในการประกอบกรรมด ีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ถอืเป็น

เงนิทีม่คี่าสงูสุดทีจ่ะตอ้งรกัษาจ านวนเงนิดงักล่าวไวใ้หค้งเดมิ 

จากตารางที ่4.6 แหล่งทีม่าของรายรบัของกองทุนแม่ของแผ่นดนิส่วนใหญ่มา

จากการทอดผ้าป่าสามคัคใีนหมู่บ้านคดิเป็นรอ้ยละ 48.38 รองลงมาเป็นสมทบกองทุน 1 บาท

ต่อคนต่อเดอืนคดิเป็นร้อยละ 23.77 และมาจากเงนิบรจิาคจากบุคคลและหน่วยงานและเงนิ

รางวลัคดิเป็นรอ้ยละ 19.28 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แหล่งทีม่าของรายรบัของกองทุนแมข่องแผ่นดนิช่วงปีพ.ศ. 2552-2557 

แหล่งทีม่า 
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการ 

รวม รอ้ยละ 
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 

1. การทอดผา้ป่าสามคัคใีน
หมูบ่า้น 26,785 16,082 6,485 19,505 - 12,942 - 81,799 48.38 
2. จัดงานชุมชนและขาย
สนิคา้เพื่อแสวงหารายได ้ - 2,570 5,540 2,350 - 1,043 - 11,503 6.80 
3. สมทบกองทุน 1 บาทต่อ
คนต่อเดอืน - 415 4,614 5,126 24,111 5,040 895 40,201 23.77 
4. เงนิบรจิาคจากบุคคลและ
หน่วยงานและเงนิรางวลั - - 1,000 - 26,000 5,600 - 32,600 19.28 
5. ดอกเบีย้เงนิฝาก - 254 457 511 777 989 - 2,988 1.77 

รวม 26,785 19,321 18,096 27,492 50,888 25,614 895 169,091 100 
หมายเหตุ: เป็นขอ้มลูทีจ่ดบนัทกึในบญัชขีองกองทุนระหว่างวนัที ่11 ก.พ. 2552 ถงึ 5 ก.พ. 2557 

38 
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4.2.2 รายจ่าย/ผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

 ตามขอ้ตกลงในระเบยีบการบรหิารจดัการกองทุนแม่ของแผ่นดนิไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์

การจา่ยเงนิสวสัดกิารสงัคมดงัต่อไปนี้ 

1) เงนิขวญัถุงเดก็แรกเกดิ จ านวนเงนิ 500 บาท 

หลกัเกณฑ ์ เป็นเดก็ทารกแรกเกดิในหมูท่ี ่4 หรอืครอบครวัหรอืสมาชกิ 

2) เงนิขวญัถุงก าลงัใจผูป้ว่ย จ านวนเงนิ 500 บาท 

หลกัเกณฑ ์ยกเลกิตามมตทิีป่ระชุมประชาคม 

3) เงนิสงเคราะหฌ์าปนกจิ จ านวนเงนิ 1,000-2,000 บาท 

หลกัเกณฑ ์กรณสีมาชกิเสยีชวีติ มอบเงนิแก่ทายาท 

4) เงนิสงเคราะหผ์ูส้งูอายุ จ านวนเงนิ 500 บาทต่อปี 

หลกัเกณฑ ์พจิารณาเฉพาะผูส้งูอายทุีไ่มไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพี 

5) เงนิฟ้ืนฟูจติใจผูต้ดิยาเสพตดิ จ านวนเงนิ 1,000-5,000  บาท 

หลกัเกณฑ ์ เป็นค่าใชจ้่ายส่งบ าบดัผูต้ดิยาเสพตดิ ครัง้แรกตามค่าใชจ้่ายจรงิไม่เกนิ

วงเงนิทีก่ าหนด 

6) เงนิกองทุนการศกึษา จ านวนทุนละ 500  บาท 

หลกัเกณฑ ์ เป็นทุนการศกึษาประจ าปี เฉพาะโรงเรยีนวดัดงสระแกว้               ชัน้

ประถมศกึษาปีที ่1-6 ส าหรบันกัเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิแีละยากจน 

7) เงนิสนบัสนุนประกอบอาชพี ไม่ระบุจ านวนเงินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะ

กรรมการบรหิารกองทุนแม่ของแผ่นดนิ แต่ระบุจ านวนวงเงนิสงูสุดไมเ่กนิ 3,000 บาท  

หลกัเกณฑ ์ เป็นเงนิใหย้มืมกี าหนดเวลาส่งคนืพรอ้มสบทบกองทุนแมข่องแผ่นดนิ 

 

จากการศึกษาโครงสร้างการเบกิจ่ายในบญัชรีะหว่างวนัที่ 11 ก.พ. 2552 ถึง 5 ก.พ. 

2557 ทีค่ณะกรรมการบนัทกึพบว่า กองทุนแมข่องแผ่นดนิมกีารเบกิจ่ายสวสัดกิาร 4 หมวดหลกั

ได้แก่     เงนิสงเคราะห์ณาปนกิจคดิเป็นรอ้ยละ 45.12   เงนิสนับสนุนประกอบอาชพีคดิเป็น

รอ้ยละ 30.68 เงนิกองทุนการศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 15.17 และเงนิขวญัถุงเด็กแรกเกิดคดิเป็น

รอ้ยละ 9.03 โดยจะพบว่าสวสัดกิารเงนิขวญัถุงก าลงัใจผู้ป่วยถูกพจิารณาตดัออกไปเน่ืองจาก

ยากต่อการประเมนิระดบัของการเจบ็ปว่ย 
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4.3 การวิเคราะหค์วามพอเพียงของกองทนุ 
จากรายรบัรายจ่าย การบรหิารจดัการ โครงสร้างประชากรที่สมคัรเป็นสมาชิกของ

กองทุนแม่ของแผ่นดนิบา้นดงสระแก้วทีผ่่านมาสามารถน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์นวโน้มในอนาคต
ของกองทุน โดยการวเิคราะหร์ายรบัรายจ่ายสวสัดกิาร และใชก้ารวเิคราะหก์ารพยากรณ์ความ
ยัง่ยนืของกองทุน ซึ่งผลการศกึษาจะน าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจดัสวสัดกิารเพื่อปรบัปรุง
และพฒันากองทุนแมข่องแผ่นดนิบา้นดงสระแกว้ต่อไป 

1. การวิเคราะห์รายรบัรายจ่ายสวสัดิการของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง

สระแก้ว 

 ในการวเิคราะห์เบื้องต้นใช้การเปรยีบเทยีบรายรบัรายจ่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดนิ

บา้นดงสระแกว้ในช่วง 5 ปีทีผ่่าน (พ.ศ. 2552-2556) ดงัแสดงในตารางที ่4.7  

 

ตารางที ่4.7 เงนิทุนและรายจา่ยสวสัดกิารเฉลีย่ต่อหวัสมาชกิ พ.ศ. 2552-2556 

แหล่งทีม่า 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 

สมาชกิกองทุน (คน) 116 195 266 313 385 

รายรบั (เงนิทุน)  

กองทุน (บาท) 19,321 18,096 27,492 50,888 25,614 

รายจ่ายกองทุน (บาท) 5,000 15,000 7,500 6,245 14,550 

รายจ่ายเฉพาะค่าฉาปนกจิ 

(บาท) 2000 4000 2000 4000 5000 

เงนิทุนต่อหวัสมาชกิ (บาท) 166.56 92.80 103.35 162.58 66.52 

รายจ่ายสวสัดกิารต่อหวั

สมาชกิ (บาท) 43.10 76.92 28.20 19.95 37.79 

  

จากตารางที ่4.7 พบว่าจ านวนสมาชกิกองทุนมจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปีตัง้แต่ปีพ.ศ. 2552 ที่
กองทุนเริม่ด าเนินการ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2556 มจี านวนสมาชกิเพิม่ขึ้นประมาณร้อยละ 232 
และถึงแม้ว่ารายรบัของกองทุนจะมแีนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดมิ แต่เมื่อศึกษาในแหล่งที่มาของ
เงนิทุนพบว่ามาจากการทอดผา้ป่าและการบรจิาคถงึมากกว่ารอ้ยละ 50 ในขณะทีก่องระดมทุน
จากตวัสมาชกิมเีพยีงประมาณรอ้ยละ 24 ดงันัน้จงึเป็นขอ้สงัเกตว่าหากกองทุนปราศจากการจดั
กิจกรรมทอดผ้าป่าและไม่ได้รบัการบรจิาคจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ กองทุนจะประสบ
ปญัหาการทุน 
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2. การวิเคราะหค์วามยัง่ยืนของกองทุนแม่ของแผน่ดินบ้านดงสระแก้ว 

 จากขอ้มลูรายจ่ายสวสัดกิารของกองทุนแม่ของแผ่นดนิทีเ่กอืบรอ้ยละ 50 ของรายจ่าย

สวสัดกิารทัง้หมดเป็นเงนิสงเคราะห์ฌาปนกจิ ซึง่จากทบทวนเอกสารการศกึษาทีผ่่านมาพบว่า

ความเสี่ยงประการส าคญัของการจดัสวสัดิการชุมชนคือเงนิช่วยเหลือครอบครวัผู้ตายซึ่งมี

ปริมาณการช่วยเหลือค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการด้านอื่นๆ กอปบกับพื้นที่ศึกษา

หมูบ่า้นดงสระแกว้โครงสรา้งประชากรก าลงัก้าวเขา้สู่สงัคมผู้สงูอาย ุในการศกึษาครัง้นี้จงึท าการ

ประมาณการแนวโน้มของการบรหิารจดัการกองทุนแม่ของแผ่นดนิเพื่อน าไปปรบัเปลีย่นเงื่อนไข

ต่อไป 

การวิเคราะห์ได้จ าแนกข้อมูลสมาชิกของกองทุนออกเป็นรายเพศเพื่อวิเคราะห์

เปรยีบเทยีบโครงสร้างประชากรและประมาณการณ์ต่อไปอีก 5 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2561) และ

พจิารณาความยัง่ยนืของกองทุนภายใตเ้งือ่นไขผลประโยชน์ทดแทนกรณทีีส่มาชกิเสยีชวีติ 

1. การคาดการณ์โครงสรา้งประชากรสมาชกิกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 

ใชห้ลกัการวชิาคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมาใชใ้นการวเิคราะห์มลูค่าผลประโยชน์

ทดแทน ซึง่ตอ้งวเิคราะหจ์ านวนแยกตามเพศ จ านวนผูร้อดชวีติ จ านวนผูเ้สยีชวีติจากฐานขอ้มลู

สมาชกิรายปีงบประมาณโดยวเิคราะห์ร่วมกบัตารางมรณะของประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ

ข้อมูลอัตราการเกิดของสตรวีัยเจริญพันธุ์ประชากรของประเทศไทยตามที่ธนาคารโลกได้

ประกาศไวปี้ พ.ศ. 2549 

โครงสร้างสมาชิกของกองทุนแยกเป็นเพศชายและหญิง พบว่าสมาชิกของ

กองทุนแมข่องแผ่นดนิเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายนอกจากนี้จ านวนสมาชกิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้

ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้กองทุน พ.ศ. 2552 จนกระทัง่ปจัจบุนั พ.ศ. 2556 ดงัแผนภาพที ่4.1 
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แผนภาพที ่4.1  จ านวนสมาชกิกองทุนแมข่องแผ่นดนิ พ.ศ. 2552-2556 จ าแนกตามเพศ 

 

ข้อสมมติฐานในการศึกษา 

1.  กรณสีมาชกิเสยีชวีติกองทุนแมข่องแผ่นดนิไมไ่ดบ้นัทกึวนัทีเ่สยีชวีติของสมาชกิแต่

สามารถระบุวนัทีจ่่ายเงนิทดแทน ดงันัน้การศกึษาครัง้นี้จงึประมาณการณ์อายขุณะเสยีชวีติของ

สมาชกิ ณ วนัทีม่กีารจา่ยเงนิทดแทน 

2.  อา้งองิอตัราการเกดิ (Fertility rate) ของประชากรไทยจากขอ้มลูสตรวียัเจรญิพนัธุ์

อายรุะหว่าง 15-49 ปีต่อประชากร 1,000 คน โดยองคก์ารสหประชาชาต ิแสดงดงัตารางที ่4.8 
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ตารางที ่4.8 อตัราการเกดิต่อประชากร 1,000 คน ปี พ.ศ. 2549 

อายขุองสตรวียัเจรญิพนัธุ์ อตัราการเกดิ 

15-19 44.6 

20-24 106.7 

25-29 99.8 

30-34 71.6 

35-39 32.5 

40-44 8.3 

45-49 1.6 

ทีม่า: สหประชาชาต ิ

ผลรวมของอตัราการเกดิรวมของทุกอายมุคี่าเท่ากบั 1,825.5 คน หมายความว่า

ส าหรบัสตรทีุก 1,000 คนทีม่ชีวีติรอดในช่วงปีทีม่บีุตรจะใหก้ าเนิดทารกขึน้จ านวน 1,826 คน 

หรอืจะมเีดก็จ านวน 1.83 คนต่อสตร ี1 คน ในทีน่ี่หมายถงึมอีตัราการเกดิแทนที ่(Replacement 

rate) เท่ากบั 1.8 (สตร ี1 คน มบีุตรเฉลีย่ 1.8 คนทีจ่ะแทนทีป่ระชากร 1 คน) 

ดังนัน้ผลรวมของทารกที่เกิดของสตรีที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปีจึงมีสมการ

ความสมัพนัธด์งัต่อไปนี้ 

𝑇𝐵 = ∑ 𝑓𝑃𝑥 ∗ 𝐵𝑅𝑥

49

𝑥=15

 

 

 

เมือ่ 𝑇𝐵 = จ านวนทารกทีเ่กดิระหว่างปี 

𝑓𝑃𝑥  = จ านวนสตรทีีอ่าย ุ(X) และ 𝐵𝑅𝑥 = อตัราการเกดิทีอ่าย ุ(X) 
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3.  สมมตุใิหจ้ านวนเดก็ทีเ่กดิใหม่รวมมคีวามเป็นไปไดใ้นการเขา้เป็นสมาชกิกองทุนแม่

ของแผ่นดนิ 50:50 และโครงสรา้งเพศของทารกเกดิใหม่มลีกัษณะไม่แตกต่างไปจากค่าเฉลี่ย

โครงสรา้งเพศชายหญงิของทารกเกดิใหมข่องสมาชกิกองทุนแม่ของแผ่นดนิ (42:58) 

4.  ในเบือ้งตน้ การศกึษาโครงสรา้งประชากรในครัง้นี้ไม่น าอตัราการอพยพยา้ยถิน่ของ

ประชากรในพืน้ทีต่ าบลไผ่ลอ้ม หมูบ่า้นดงสระแกว้มารว่มพจิารณา 

5.  อตัราการตาย (Mortality rate) ที่ใช้ในการวเิคราะห์อ้างองิขอ้มูลจากตารางมรณะ 

(Mortality table) โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เปรยีบเทยีบสดัส่วนอตัราการเสยีชวีติต่อประชากร 1,000,000 คน จ าแนกตามเพศชายหญงิ 

𝑑𝑥 =  𝑙𝑥 ∗ 𝑞𝑥 

 เมือ่ 𝑑𝑥  =   จ านวนคนตายต่อประชากร 1,000,000 คน 

       𝑞𝑥  =   อตัราการตาย ณ อายตุัง้แต่ 0-100 ปี ก าหนดโดย คปภ. 

          𝑙𝑥   =   จ านวนประชากรตัง้ตน้ที ่1,000,000 คน 
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ปี พ.ศ. 2561 
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แผนภาพที ่4.2 โครงสรา้งอายสุมาชกิกองทุน พ.ศ. 2556 และการพยากรณ์ปี 2561 
ทีม่า : การพยากรณ์ 
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ตารางที ่4.9 ประมาณการณ์จ านวนสมาชกิแรกเกดิระหว่างปี 2556-2561  

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

รวม (ชายหญงิ) 34 34 34 33 33 32 

โอกาสทีท่ารกจะเป็นสมาชกิ 17 17 17 17 16 16 

ชาย (ถ่วงสดัส่วนแลว้) 7 7 7 7 7 7 

หญงิ (ถ่วงสดัส่วนแลว้) 10 10 10 10 9 9 
 

จากตารางที่ 4.9 จะสังเกตได้ว่า อัตราการเกิดของทารกในพื้นที่ต ่ าลง ในขณะที่

อตัราส่วนประชากรวยัสูงอายุปรบัตวัสูงขึน้ดงัแผนภาพที ่ซึง่จากผลจากการพยากรณ์ในอกี 5 ปี

ข้างหน้า โครงสร้างสมาชกิของกองทุนจะมจี านวนวยัพึ่งพงิสูงขึ้น ประมาณร้อยละ 6 โดยหาก

พจิารณาจ านวนสมชกิกองทุนในภาพรวมมแีนวโน้มลดลงจาก 385 คน ในปี 2556 เหลอืเพยีง 

305 คน ท าใหเ้กดิผลกระทบคอื กองทุนมแีนวโน้มเผชญิความเสีย่งมากขึน้จากจ านวนการส่งเงนิ

ออมทีส่มทบเขา้กองทุนน้อยลง และการเบกิจา่ยสวสัดกิารแก่สมาชกิวยัพึง่พงิมแีนวโน้มสงูขึน้ 

 

3. การวิเคราะหท่ี์มาของจดุเด่นของกองทุนแม่ของแผน่ดินบ้านดงสระแก้ว 

จากผลการวเิคราะห์ความยัง่ยนืของกองทุนแม่ของแผ่นดนิสามารถแบ่งปจัจยัภายใน

และภายนอกทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืหลายปจัจยัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ปัจจยัภายนอก  

หมายถงึ ปจัจยัทีก่ลุ่มไม่สามารถควบคุมได ้ยกตวัอยา่งเช่น หากภาวะเศรษฐกจิ

ซบเซาส่งผลใหเ้กดิความไม่เชื่อมัน่ในหมู่นักลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ จนท าใหก้ารตดัสนิใจ

ลงทุนอาจจะถูกชะลอและการด าเนินโครงการหรอืนโยบายของรฐับาลมกีารเปลีย่นแปลง  ส่งผล

กระทบต่อการจา้งงานเกดิปญัหาการว่างงาน ราคาผลผลติทางการเกษตรตกต ่า โดยเหตุการณ์

เหล่านี้อาจส่งผลต่อการบรหิารจดัการกองทุนได ้
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นับตัง้แต่ก่อตัง้กองทุนแม่ของแผ่นดนิได้รบัเงนิสนับสนุนจากเงนิขวญัถุงพระราชทาน 

องคก์รปกครองทอ้งถิน่ และการบรจิาคจากบุคลคลต่างๆอย่างสม ่าเสมอโดยสดัส่วนในการได้รบั

แหล่งเงนิภายนอกมอีตัราส่วนร้อยละ 19.28 จากปรมิาณเงนิทุนทัง้หมด ด้วยเหตุนี้จงึท าให้

กองทุนแม่ของแผ่นดนิไดร้บัการดูแลและตดิตามผลการด าเนินงานอยู่เสมอส่งผลใหห้มู่บา้นเกดิ

ความเขม้แขง็ไดร้บัรางวลัต่างๆมากมาย เช่น การคดัเลอืกใหเ้ป็นหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง “อยู่

เยน็เป็นสุข” ต้นแบบของจงัหวดัอุตรดติถ์และศูนยช์่วยเหลอืทางวชิาการพฒันาชุมชน ถูกจดัตัง้

เป็นศูนยเ์รยีนรูก้องทุนแม่ระดบัอ าเภอและจงัหวดั และชนะเลศิศูนยเ์รยีนรูก้องทุนแมร่ะดบัภาค 6 

 
 3.2 ปัจจยัภายใน 

  3.2.1 มรีะบบและกลไกการควบคุมภายในที่โปร่งใสตรวจสอบได้ กองทุนแม่

ของแผ่นดนิมกีารสรา้งระเบยีบในการบรหิารจดัการองทุนและอธบิายรายละเอยีดอย่างชดัเจน 

ท าใหก้รรมการ และสมาชกิรูบ้ทบาทและหน้าทีข่องตน นอกจากนี้ยงัแต่งตัง้กรรมการทีป่รกึษาที่

เป็นหวัหน้าหน่วยงานเป็นองค์กรอสิระต่างๆเข้ามาให้ขอ้คดิเห็นและช่วยเหลอืกองทุน ได้แก่  

องคก์รปกครองทอ้งถิน่ โรงเรยีน สถานีอนามยั พฒันากร และมกีรรมการชุดตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานโดยแต่งตัง้ผูใ้หญ่บา้นและผูช้่วยผู่ใหญ่บา้นเป็นกรรมการตรวจสอบ 

  3.2.2 ผูน้ ามปีระสบการณ์และสามารถเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายภายนอกได ้ปจัจยั

ดา้นผูน้ ายงัคงเป็นอทิธพิลส าหรบักองทุนแม่ของแผ่นดนิ โดยประธานกองทุนได้ด ารงต าแหน่ง

บรหิารมาตัง้แต่มกีารก่อตัง้กองทุนจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั นอกจากน้ีประธานกลุ่มท างานประสาน

กบัหน่วยงานและองคก์รในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และระดบัประเทศ และเป็นวทิยากรหลกั

ของโครงการเกษตรกรตวัอย่าง และธนาคารชุมชน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส) 

  2.3 สมาชกิใช้หลกัการไว้เนื้อเชื่อใจและมคีวามใกล้ชดิท ากิจกรรมทางศาสนา 

สงัคม อย่างสม ่าเสมอ จะเหน็ไดจ้ากการระดมทุนของกองทุนแม่ของแผ่นทีเ่กอืบรอ้ยละ 50 มา

จากการทอดผ้าป่าและการประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมเหล่านี้ เ ป็นเครื่องสะท้อน

ความสมัพนัธข์องคนในชุมชนบา้นดงสระแก้วทีม่คีวามรกัความสามคัค ีสามารถดูแลซึง่กนัและ

กนัมสีมัพนัธภาพที่แน่นแฟ้น ท าให้การบรหิารจดัการกองทุนไม่ประสบปญัหาการขาดแคลน

เงนิทุน และการช าระคนืเงนิยมืเป็นไปตามก าหนด ตวัอย่างของการบรหิารจดัการกองทุนใน

เรื่องการจ่ายและรบัคนืเงนิกู้ ไดแ้ก่ การขอยมืเงนิเพื่อน าไปสนับสนุนประกอบอาชพีของสมาชกิ

ต้องไปรบัเงนิจากพานต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ 
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และสมาชกิต้องระบุวนัที่จะน าเงนิมาช าระคนื เมื่อถงึวนัส่งคนืก็จะต้องน าเงนิไปคนืในสถานที่

เดยีวกบัทีไ่ปรบัเงนิมา จากวธิกีารดงักล่าวพบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดนิไดร้บัการช าระคนืจาก

สมาชกิตามก าหนด และไมม่หีนี้สญู 

  3.2.4 มโีครงสรา้งการบรหิารจดัการร่วมกบักองทุนอื่นๆในหมู่บ้าน หมู่บา้นดง

สระแก้วได้ถูกคดัเลือกและและด าเนินโครงการจดัตัง้ธนาคารชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “สถาบนั

การเงนิชุมชนบ้านดงสระแก้ว” ซึ่งสถาบนัการเงนิดงักล่าวเป็นแกนหลกัในการบรหิารจดัการ

กองทุนทุกกองทุนทุกกองทุนในหมู่บ้าน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนข้าวชุมชน กองทุน

โรงเรยีนท ากินท าใช้ และกองทุนแม่ของแผ่นดิน มกีรรมการบรหิารงานสถาบนัการเงนิและ

เจ้าหน้าที่ประจ าปฏบิตัิหน้าที่การท าธุรกรรมทางการเงนิทุกวนัพุธ ตัง้แต่ 8.30 ถึง 14.00 น. 

โดยม ีธ.ก.ส เป็นผู้สนับสนุนและให้ความรู้ที่ศูนย์เรยีนรู้กลางของหมู่บ้าน การบรหิารจดัการ

กองทุนรวมศูนยด์งักล่าวท าใหป้ระชาชนและสมาชกิของกองทุนเกดิความรูส้กึเชื่อมัน่และเขา้ใจ

วตัถุประสงคข์องแต่ละกองทุนอย่างชดัเจน นอกจากนี้ยงัเป็นการฝึกใหค้ณะกรรมการกองทุนให้

บรหิารจดัการการเงนิให้เกดิความช านาญและเกิดนวตักรรมทางการเงนิใหม่ๆ เช่น ธนาคาร

หมูบ่า้น ใหก้บัชุมชน 

ซึง่สามารถสรปุปจัจยัทีม่ต่ีอความยัง่ยนืของกองทุนดงัตารางที ่4.10 
 

ตารางที ่4.10 ปจัจยัทีม่ผีลต่อความยัง่ยนืของกองทุนแมข่องแผ่นดนิ 

ปจัจยัทีส่ามารถปรบัได ้ การปรบัตวัแปร 
เพิม่ขึน้ ลดลง 

อตัราผลตอบแทนแก่สมาชกิ ไมย่ัง่ยนื ยัง่ยนื 
อตัราดอกเบีย้ทีป่นัส่วนเขา้
กองทุน 

ยัง่ยนื ไมย่ัง่ยนื 

จ านวนเงนิทุน ยัง่ยนื ไมย่ัง่ยนื 
วงเงนิตอบแทนสงูสุด ไมย่ัง่ยนื ยัง่ยนื 

 
 
 



 

 

 

บทท่ี  5 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 

 วตัถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้คอืเพื่อศึกษาถานภาพการจดัการกองทุนและศึกษา

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการจดัการกองทุนและ รปูการบรหิารจดัการแบบทีเ่หมาะสมของการจดัการและ

การพฒันากองทุนชุมชนโดยได้น าวธิ ีวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในภายนอก และอาศยั

ขอ้มลูทุตยิภูม ิจากนัน้ศกึษาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุนโดยการเก็บขอ้มลูปฐมภูมิ

เกี่ยวกบัปจัจยัการผลติหลกั แหล่งทุน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว อ าเภอลบัแล 

จงัหวดัอุตรดติถ์ก่อตัง้ตัง้แต่พ.ศ. 2551 โดยวตัถุประสงคแ์รกตัง้เพื่อแกไ้ขและเฝ้าระวงัปญัหายา

เสพตดิในหมู่บ้าน แต่พื้นที่ดงักล่าวไม่มปีญัหายาเสพตดิจงึท าให้วตัถุประสงค์ปรบัเปลี่ยนเป็น

กองทุนที่มุ่งเน้นในการจดัสวสัดกิารพื้นฐานใหก้บัประชาชนในพืน้ที่ จงึเริม่ด าเนินการลกัษณะ

กองทุนจดัสวสัดกิารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ปจัจุบนักองทุนได้ขยายการจดัสวสัดกิาร

ครอบคลุมสวสัดกิารเสรมิ ไดแ้ก่การสนับสนุนเงนิประกอบอาชพี และสวสัดกิารอื่นๆ ไดแ้ก่เงนิ

สนบัสนุนการศกึษาแก่เดก็ดอ้ยโอกาส  

 หมู่บา้นดงสระแก้วมรีะบบการบรหิารจดัการกองทุนทีแ่ตกต่างจากพื้นทีอ่ื่นๆในจงัหวดั

อุตรดติถ์เนื่องจาก มกีารบรหิารงานภายใต้ “สถาบนัการเงนิชุมชนบ้านดงสระแก้ว” ที่รวบรวม

กองทุนต่างๆมาบริหารจัดการร่วมกันนอกจากนี้พื้นฐานสังคมของพื้นที่มีความเข็มแข็ง 

ประชาชนมคีวามสามคัคมีสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการจนเป็นพื้นที่ชุมชนต้นแบบของจงัหวดั 

ท าให้ผลของการวิเคราะห์ความยัง่ยนืของกองทุนสะท้อนให้เห็นว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินมี

ความยัง่ยนืในระยะสัน้ (5-10 ปี) และเริม่มปีญัหาเผชญิกบัความเสี่ยงทางการเงนิในระยะยาว 

(15 ปี) 

ส่วนทศันคตขิองสมาชกิของกองทุนแม่ของแผ่นดนิจ านวน 60 ตวัอย่าง ต่อการจดัการ

ทุนในชุมชนใหผ้ลการศกึษาดงันี้ กลุ่มตวัอย่างดงักล่าวส่วนใหญ่เขา้ใจความหมายของค าว่าทุน 

แหล่งทุนและการพึ่งพาตนเอง ในระดบัปานกลาง เฉลี่ย จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 42.6 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขา้ใจกบัค าว่า ทุนทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ จ านวนประชากรที่มี

ความรูน้้อยเกีย่วกบัทุนทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิน้ีมจี านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.2 และประชากรทีไ่ม่

มคีวามรู้เกี่ยวกบัค านี้เลย ม ีจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 3 ส่วนที่เหลอืจะเป็นในระดบัปาน
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กลาง ซึง่เขา้ใจว่า ทุนทีไ่ม่เป็นตวัเงนินี้คอื ทีด่นิ และ คนทีม่คีวามรูแ้ละสามารถบอกไดว้่า ทุนที่

ไมเ่ป็นตวัเงนิน้ีไดแ้ก่อะไรบา้ง มจี านวน 4 คน จากจ านวนตวัอยา่ง 60 ตวัอยา่ง 

การมเีจา้หน้าที่มาประชาสมัพนัธ์ให้มกีารหาแหล่งทุนด้วยตนองและการการรณรงค์

นัน้มอียูใ่นระดบัน้อย ซึง่กลุ่มตวัอยา่งนัน้ใหข้อ้มลูมาว่า ไมค่่อยมกีารประชาสมัพนัธบ์อกกล่าวถงึ

แหล่งทุน จงึตอ้งการการประชาสมัพนัธก์ารกระจายข่าวถงึแหล่งทุนทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย 

การปฏบิตัใินการหาแหล่งทุน หรอืการหาทุนนัน้ กลุ่มตวัอย่างได้กระท าการแสวงหา

แหล่งทุนหรอืทุนนัน้ดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนมากจะอยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก เฉลีย่อยู่ที่ 

28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 

การส ารองทุนไว้ใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคตของกลุ่มตวัอย่างนัน้อยู่ในระดบัที่

มาก มีจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมกีารส ารองทุนเพื่อความมัน่คงในอนาคตไมว่่าจะเป็น เงนิ เมลด็

พนัธุพ์ชื เครือ่งจกัร ทีด่นิ 

  กลุ่มตวัอย่างสามารถน าความรูเ้รื่องการหาแหล่งทุนด้วยตนเองไปถ่ายทอดให้ผูอ้ื่นให้

ได้รบัความรูเ้ช่นเดยีวกนักบัเจา้ตวัได้และยงัสามารถน าความรูท้ี่มอียู่ออกไปหาแหล่งทุนนอก

พืน้ทีห่มูบ่า้น หรอืต่างจงัหวดั ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีปญัหาคือชาวบ้านไม่ได้ร ับการ

ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกับแหล่งทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัญชณา แสนสี และคณะ 

(2555) เรื่อง รูปแบบการจดัการแหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิซ ้าซ้อนที่เอื้อต่อการพฒันา

คุณภาพชวีติชุมชนต าบลวงัดนิ อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์  ทีใ่ชก้ารจดัเวทสีรา้งความเขา้ใจ

ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการจดัแหล่งทุนในชุมชนต าบลวงัดนิ และสถานการณ์การเกดิหนี้ซ ้าซอ้น  

จดัเวทตีรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล ร่วมกนัน าเสนอสถานภาพของกองทุน จดัเวทศีกึษา

สถานการณ์การเกดิหนี้ซ ้าซอ้นของชุมชนต าบลวงัดนิ จดัเวทตีรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล

สถานการณ์การเกดิหนี้ซ ้าซอ้นของชุมชนประชุมเชงิปฏบิตักิารรว่มกนัร่างรูปแบบ/วธิกีารจดัการ

แหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิซ ้าซ้อนที่เอื้อต่อการพฒันาคุณภาพชวีติ จดัเวทนี าเสนอและ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการจดัการแหล่งทุนชุมชน ประชุมเชงิปฏบิตัสิรุปรูปแบบ

การจดัการแหล่งทุนชุมชนประชุมคณะกรรมการเครอืขา่ยเพื่อปรบัแผน 
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 นอกจากนี้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งรายไดใ้นชุมชนไม่ไดข้ึน้อยู่กบัสถานทีท่ีท่ างานหรอื

สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน แต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจที่จะท างานว่าท าไปเพื่อใคร โดยมี

เป้าหมายในชวีติ และอุปสรรคที่ท าให้การพฒันาของชุมชนบ้านดงสระแก้วน้อยลงไปคอื การ

ขาดงบประมาณที่จะน ามาพฒันาหรอืสร้างสิง่ต่างๆเพื่อจะมาเป็นเครื่องอ านวยความสะดวก

ให้กบัประชาชนในชุมชน เช่น การขยายถนนเพื่อการสญัจรที่สะดวก และความต้องการด้าน

สาธารณะสุขซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ ศรนรายณ์ ศรเีพชร (2552) ได้ท าการศกึษาการ

เศรษฐกจิชุมชน กรณีศกึษาอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา โดยไดท้ าการศึกษาเน้นในเรื่องการพฒันา

เศรษฐกจิชุมชนของอ าเภอจุน จงัหวดัพะเยา ใชเ้ครื่องมอืวเิคราะห ์คอื SWOT Analysis ซึง่ท า

ให้เข้าถึงชุมชนและทราบถงึความต้องการในชุมชนอย่างแท้จรงิ นอกจากนี้ยงัท าให้ทราบถงึ

ปญัหาและขอ้บกพรอ่งทีค่วรจะไดร้บัการแกไ้ข เพื่อด าเนินการต่อไป  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือความยัง่ยืนของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดง

สระแก้ว 

 จากผลการศกึษาความยัง่ยนืของกองทุนแม่ของแผ่นดนิบ้านดงสระแก้วมขีอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายเพื่อสรา้งความเขม็แขง็ใหก้บักองทุนดงัต่อไปนี้ 

 1. การปรบัเปล่ียนโครงสร้างและระเบียบการบริหารจดัการกองทุน 

 จากผลการศึกษาความยัง่ยนืของกองทุน กรณีจ่ายค่าฌาปนกิจจะเริม่ประสบปญัหา

ความเสี่ยงทางการเงนิภายใน 20 ปี และถ้ามกีารจ่ายสวสัดกิารอื่นๆเพิม่ขึ้นจะท าให้กองทุน

ประสบปญัหาความเสี่ยงทางการเงนิเรว็ขึน้คอืภายใน 15 ปี ท าใหก้องทุนแม่ของแผ่นดนิควรมี

การวางแผนในระยะยาวเพื่อปรบัเปลี่ยนปจัจยัด้านการเพิม่เงนิสะสมของสมาชิกให้เพิม่ขึ้น 

เน่ืองจากในปจัจุบนักองทุนแม่ของแผ่นดนิพึ่งพาเงนิทุนจากกจิกรรมทอดผา้ป่าและเงนิบรจิาค

เป็นหลกั ซึง่กจิกรรมดงักล่าวมคีวามเสีย่งไมส่ามารถคาดการณ์ปรมิาณเงนิทุนทีค่วรระดมทุนใน

แต่ละปี กอปบกบัเมื่อพจิารณาจากโครงสรา้งประชากรของหมู่บา้นดงสระแก้วก าลงัเขา้สงูสงัคม

ผู้สูงอายุและผลการวเิคราะห์พบว่าการเสยีชวีติของสมาชกิจะมอีตัราสูงขึน้ในปีท้ายๆของการ

วเิคราะห ์ซึง่หากกองทุนสามารถระดมเงนิจากสมาชกิไดเ้พิม่มากขึน้ จะท าใหส้ามารถปรบัเพิม่

ผลประโยชน์ทดแทนให้กบัสมาชกิเพิ่มมากขึน้เป็นสนองตอบต่อความต้องการของสมาชกิให้
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ครอบคลุมสวสัดกิารทัง้หมดทีพ่บในกลุ่มการเงนิชุมชน1 ไดแ้ก่ สวสัดกิารพืน้ฐาน สวสัดกิารเสรมิ 

และสวสัดกิารอื่นๆ  

 2. การเพ่ิมทักษะความรู้ด้านบญัชีการเงินและการลงทุนแก่กองทุนแม่ของ

แผน่ดิน 

 ในส่วนของการท าบญัช ีกองทุนแม่ของแผ่นดินมกีารบนัทกึข้อมูลทางการเงนิอย่าง

ละเอยีดแต่อย่างไรก็ตามขอ้มูลดงักล่าวถูกบนัทกึในสมุดรายรบัรายจ่ายเพยีงเล่มเดยีว ซึ่งถ้า

หากกองทุนตอ้งการทราบประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุนตลอดจนตอ้งการแสดงสถานะ

ทางการเงนิใหอ้งคก์รหรอืสถาบนัการเงนิอื่นๆ ควรมกีารบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิแยกประเภท

ตามหลกัการของการท าบญัชีที่ต้อง จดัท างบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ซึ่ง

คณะกรรมการผูจ้ดัท าบญัชคีวรไดร้บัการอบรมโดยเฉพาะ 
 

การลงทุนของกองทุนถอืเป็นแหล่งการระดมทุนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ถงึแมว้่ากองทุนเพิง่กองตัง้ภายในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ยงัมเีงนิทุนหมุนเวยีนไม่มากแต่เมื่อ

ด าเนินการไปไดร้ะยะหนึ่งมเีงนิสะสมมากขึน้กองทุนจงึตอ้งเตรยีมการทีจ่ะน าเงนิสะสมไปลงทุน

ต่อเพื่อต่อยอดใหก้องทุนมคีวามเขม็แขง็ทางการเงนิมากขึน้ กอปกกบัหากน าเงนิสะสมไปปล่อย

สนิเชื่อก่อให้เกดิความเสี่ยงและหากระดมเงนิทุนจากกู้ยมืสถาบนัการเงนิอื่นๆ มขีอ้จ ากดัและ

เป็นการสร้างภาระในระยะยาว การลงทุนในกิจการ เช่น การลงทุนท าร้านค้าชุมชน การท า

วสิาหกจิชุมชนผลติและแปรรูปสนิค้าเกษตรต่างๆ จะเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคญัของกองทุนใน

ระยะยาว ดงันัน้หากกองทุนแม่ของแผ่นดนิมคีวามสนใจในด้านการลงทุนควรต้องเตรยีมการ

เตรยีมบุคลากรและมกีารประเมนิความพรอ้มก่อนลงทุน 

 
 

 

                                                           
1 สวสัดกิารพื้นฐาน คอื การดูแลสมาชกิในกรณี เกดิแก่เจบ็ตาย  สวสัดกิารเสรมิ คอื สวสัดกิารด้านอื่นๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่สมาชกิ โดยดูจากความต้องการของคนในพืน้ทีเ่ป็นหลกั  และสวสัดกิารอื่นๆ คอื สวสัดกิาร 
ทีใ่หแ้ก่ผูท้ีไ่ม่ใช่สมาชกิเพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในชุมชน 
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