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บทที่ 1  
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

สวสัดิการเป็นสิทธิพ้ืนฐานทางสังคมท่ีทุกคนพึงไดรั้บ การมีสวสัดิการเป็นการ
สร้างหลกัประกันเพ่ือความมัน่คง และความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของคนในสังคม ในอดีตสังคมไทย      
เป็นสงัคมแบบเรียบง่าย มีระบบเกษตรพอยงัชีพร ่ ารวยวฒันธรรม และงดงามดว้ยวิถีพ้ืนบา้น ชุมชน
มีการจดัสวสัดิการบนพ้ืนฐานของการใชทุ้นทางสงัคม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวฒันธรรม
ชุมชน เช่น การจดัสรรท่ีดินส่วนรวมไวเ้ป็นป่าสาธารณะทุกคนมีสิทธิใชป้ระโยชน์ การจดัการอาหาร
ชุมชนในรูปธนาคารขา้ว โดยเก็บและปรับปรุงเมล็ดพนัธุ์เพื่อแจกจ่ายให้ชุมชน การให้ก  าลงัใจและ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัผ่านพิธีกรรม ความเช่ือ วิถีชีวิต เช่น การบายศรีสู่ขวญั การบวชป่า การลงแขก 
ระบบการช่วยเหลือเก้ือกูลและพึ่งพากนัเองในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนอยู่คู่สังคมไทยมานาน 
ระบบสวสัดิการเหล่าน้ีไดผ้า่นการใช ้พิสูจน์ ทดลอง จนกลายเป็นวิถีชีวิตอาจเรียกว่า วิถีสวสัดิการ
หรือลมหายใจของสวสัดิการชุมชน (จีระศกัด์ิ ตรีเดช 2553) 

 เมื่อประเทศไทยพยายามก้าวสู่ระบบทุนนิยม แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ตั้งแต่แผนท่ี 1-7 เน้นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ตวัช้ีวดัการพฒันา คือ เงินและวตัถุ    
เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจผลกัดันให้แรงงานในภาคเกษตรเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม จากการส ารวจสภาวะการท างานของประชาชนทัว่ราชอาณาจกัรของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 จ  านวนประชากรไทย 65.93 ลา้นคน มีก  าลงัแรงงาน
อาย ุ15-60 ปี จ  านวน 38.05 ลา้นคน ซ่ึงท างานอยู่ในภาคการคา้และอุตสาหกรรมหรือนอกภาคเกษตร 
24.79 ลา้นคน และท างานในภาคเกษตร 12.23 ลา้นคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2553) ผลผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมเติบโตอยา่งรวดเร็วบนความแตกสลายของสงัคมชนบท มนุษยค่์าจา้ง (Wage earner) 
จึงกลายเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของประเทศ สายใยในครอบครัวหลุดหลวมสมาชิกในครอบครัว ชุมชน
แยกยา้ยกระจดักระจายเขา้สู่เมืองเพื่อหางานท า เวลาในชีวิตส่วนใหญ่ถูกก าหนดดว้ยกฎเกณฑ์ของ
โรงงานและสถานประกอบการ ส่งผลให้การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัว ชุมชนขาดหายไป 
ต้องหันไปใช้เงินเพื่อจ้างคนมาดูแลลูก ดูแลพ่อแม่ท่ีแก่เฒ่า หรือสมาชิกในครอบครัวท่ีพิการ 
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เศรษฐกิจระบบทุนนิยมไดท้ าลายวฒันธรรมอนัมีค่าของสงัคมลง ขณะท่ีเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
เจริญเติบโต แต่ประชาชนกลบัมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งท่ีชัว่โมงในการท างานเพ่ิมข้ึน 
จากการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปีพ.ศ. 2545 ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสิน ร้อยละ 62.4 
มูลค่าหน้ีสินต่อครัวเรือน 132,151 บาท และในปีพ.ศ. 2550 ได้เพ่ิมจ านวนข้ึนเป็นร้อยละ 63.3 
มลูค่าหน้ีสินต่อครัวเรือน 184,342 บาท จะเห็นไดว้่าประชากรเกินคร่ึงประเทศมีหน้ีสิน และมูลค่า
หน้ีสินต่อครัวเรือนเพ่ิมสูงข้ึนจากการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทย ระบบทุนนิยมได้
ท าลายความมัน่คงในชุมชนโดยธรรมชาติท่ีมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกลูกนัให้อ่อนแอลง รัฐจึงตอ้ง
สร้างความคุม้ครองแบบใหม่ คือ รัฐสวสัดิการ ข้ึนมาทดแทน 

ระบบสวสัดิการในประเทศไทยพยายามเดินตามนโยบายสวสัดิการสงัคมในยุโรป 
ซ่ึงเป็นประเทศทุนนิยมท่ีระบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะแนวคิดรัฐสวสัดิการ (Welfare State) 
เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีระบบภาษีท่ีเขม้แข็ง รายไดจ้ากภาษีเพียงพอท่ีจะสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส
ทุกกลุ่มในสังคม (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2549) แต่ไม่สามารถน ามาใชก้ับสังคมไทยได ้ปัจจุบัน
พบว่าการจัดสวัสดิการของสังคมไทยย ังให้ความคุ้มครองไม่ครอบคลุม ทุกกลุ่ม และมี     
งบประมาณจ ากดั (อมัมาร สยามวาลา และสมชยั จิตสุชน 2550) มีประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นท่ี
ไดรั้บสวสัดิการ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนลกูจา้งเอกชนในรูปแบบประกนัสงัคม และ
ยงัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ ชาวไร่ ชาวนา แม่คา้รายย่อย แรงงานนอกระบบ  
ยงัขาดสวสัดิการ หรือท่ีมีอยู่บา้งก็ไม่เพียงพอ จากสถานการณ์ดงักล่าว ประชาชนก็ไม่ไดร้อคอย
ความหวงัจากภาครัฐ และไดเ้กิดความต่ืนตวัในการจดัสวสัดิการภาคประชาชนอย่างกวา้งขวาง
หลากหลายรูปแบบ เติบโตและเขม้แข็งเป็นสวสัดิการหลกัใหแ้ก่ชุมชน เช่น สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
กองทุนหมู่บา้น กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต พบว่ากลุ่มท่ีเนน้การจดัสวสัดิการแก่สมาชิกมากท่ีสุด 
คือ เครือข่ายสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน  

 เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดั
สงขลา เป็นเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีเขม้แข็งโดยมีแนวคิดหลกั คือ การใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ โดยผา่น
กิจกรรมการจดัสวสัดิการในการพฒันาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ตามกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังน้ี สัจจะ คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ท่ีจะประพฤติ
ปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ทมะ คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติ
ปฏิบติัอยู่ในความสัจความดีนั้น ขนัติ คือ การอดทน อดกลั้นและอดออม และจาคะ คือ การรู้จกัระวาง
ความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของส่วนรวม 
เครือข่ายสจัจะฯ มีเป้าหมายร่วมกนั คือ การสร้างสงัคมดี คนมีความสุขหรือสุขภาวะ โดยกิจกรรมเร่ิมจาก
การใหส้มาชิกทุกคนรักษาสจัจะในการลดรายจ่ายของตนเอง และน าเงินท่ีไดม้ารวมกนัเพ่ือจดัตั้งเป็น
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กองทุนสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท ระดบัต าบล ต่อมาไดเ้ช่ือมโยงกองทุนสัจจะฯ ระดบัต าบล มาเป็น
เครือข่ายสจัจะฯ ในนามสมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา โดยมีการจดัสวสัดิการให้ครอบคลุม 
9 เร่ือง ได้แก่ สวสัดิการดา้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา สวสัดิการเพื่อคนด้อยโอกาส 
สวสัดิการคนท างาน สวสัดิการเงินกู้และสวสัดิการเงินฝากให้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต ปัจจุบนั
เครือข่ายมีสมาชิกเป็นกองทุนสัจจะฯ จ  านวน 140 กองทุน ครอบคลุมทั้ง 140 ต าบล ใน 16 อ  าเภอ
ของจงัหวดัสงขลา และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจนมีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับของภาครัฐ ส่งผลให้
เครือข่ายได้รับการสมทบเงินสวสัดิการในโครงการสนับสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน จากทาง
สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน เป็นจ านวนเงิน 7,455,000 บาท และจากทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เป็นจ านวนเงิน 1,381,800 บาท และจากทางรัฐบาลสมทบ 1/1 ในปี พ.ศ. 2553 เป็นจ านวนเงิน 
43,222,980 บาท (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนจงัหวดัสงขลา 2554) 

การจดัสวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ พบว่าแมส้วสัดิการทั้ง 9 ดา้นถูกก าหนดไว้
ตามระเบียบของเครือข่ายฯ แต่กองทุนสจัจะฯ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่าย มีความสามารถในการจดั
สวสัดิการให้แก่สมาชิกไดค้รอบคลุมแตกต่างกนั ข้ึนอยู่ก ับความพร้อมและสถานะการเงินของ
กองทุน ท่ีส าคญัพบว่าสวสัดิการท่ีมส่ีวนใหญ่เป็นสวสัดิการเชิงรับ โดยจ่ายเป็นตวัเงินในลกัษณะ
การช่วยเหลือด้านปัจเจกบุคคลเป็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาเร่ืองประเภทและวิธีการจัด
สวสัดิการชุมชนโดยเครือข่ายออมทรัพย ์หลกัส่ี–ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าสวสัดิการ
ส่วนใหญ่จ่ายในรูปตวัเงินไดรั้บเมื่อเสียชีวิต ท าใหส้มาชิกไม่ใหค้วามส าคญั ดงันั้นการจดัสวสัดิการ
จึงควรพฒันาโดยเนน้สวสัดิการท่ีครบวงจรชีวิต ซ่ึงเกิดจากการใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนด
ประเภทสวสัดิการ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองไดค้วามตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสมาชิก (เจตนาถ แซ่เจ่ีย 2548) 
และจากวรรณกรรมปริทรรศน์และการสงัเคราะห์ความรู้เร่ือง สวสัดิการชุมชนในประเทศไทย ไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยัต่อไป คือ ควรศึกษาความตอ้งการของชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ
และการหารูปแบบใหม่ ๆ ของการจดัสวสัดิการท่ีไม่มุ่งเน้นเพียงการจ่ายเงิน (ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ 
2552) และการศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชนใน
ระดบัอ าเภอ ของอ าเภอน ้ าพอง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูย้ากล าบาก ยงัคง
เป็นการใหค้วามช่วยเหลือในรูปแบบของเงินเบ้ียยงัชีพ วตัถุยงัชีพเป็นหลกั การให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูย้ากล าบากในรูปแบบอ่ืน ๆ ยงัพบน้อย ควรจะพฒันาระบบหรือวิธีการคน้หาสินทรัพยท่ี์เป็น
ทุนของชุมชน สวสัดิการควรกา้วพน้จากการสงเคราะห์ในรูปแบบดั้งเดิม ควรให้ผูย้ากล าบากเขา้มามี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบสวสัดิการ (บัวพนัธ์ พรหมพกัพิง และคณะ 2550) ขอ้ค้นพบและ
ขอ้เสนอแนะเหล่าน้ี เป็นช่องว่างทางความรู้เพื่อพฒันาสวสัดิการใหค้รอบคลุมทุกมิติ อนัจะน าไปสู่
สวสัดิการเพื่อสุขภาวะ จากการศึกษาสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ พบว่า การจดัสวสัดิการท่ีเป็นอยู่
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ไม่เพียงพอท่ีจะน าพาเครือข่ายไปสู่เป้าหมาย “สังคมดี คนมีความสุขหรือสุขภาวะ” ได้ เน่ืองจาก
สวสัดิการยงัไม่ครอบคลุมทุกมิติของปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ อีกทั้งเครือข่ายฯ มศีกัยภาพและความพร้อม
ในการพฒันาสวสัดิการใหไ้ปถึงสุขภาวะได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการ
สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาค
ประชาชน จงัหวดัสงขลา 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
 

1.  เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ ดา้นปัจเจกบุคคล 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข  
  2. เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนดา้นปัจเจก
บุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข  

3. เพื่อศึกษาความต้องการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ    
ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข  
 
 ค ำถำมกำรวจิยั 
 

  1. การจดัสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข ปัจจุบนัมีสวสัดิการ
อะไรบา้ง และด าเนินการอยา่งไร 

  2. เครือข่ายสจัจะฯ มีความตอ้งการเพ่ิมสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ดา้นปัจเจกบุคคล 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นระบบบริการสาธารณสุข อะไรบา้ง และด าเนินการอยา่งไร  

 
กรอบแนวคดิกำรวจิยั  

 
  ผูว้ิจัยใช้แนวคิด ปัจจัยก  าหนดสุขภาวะของสุรเกียรติ อาชานุภาพ (2550) และ
สวสัดิการชุมชนจากการทบทวนวรรณกรรม (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2547, เสรี พงศพ์ิศ 2548, 
สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2553) ดงัน้ี  
  1. ปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนมี 3 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล คือ ความเช่ือ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
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ทั้งกายภาพ สงัคม และปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข ซ่ึงปัจจยัแต่ละดา้นลว้นเช่ือมโยงและมี
อิทธิพลต่อกนัอยา่งเป็นองคร์วม 
  2. สวสัดิการชุมชน คือ ระบบหรือกิจกรรมท่ีชุมชนร่วมกนัคิดร่วมกนัจดัการ เพื่อ
สร้างหลกัประกนัความมัน่คงของคนในชุมชน เน่ืองจากความตอ้งการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานใน
การด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไดรั้บการตอบสนอง สวสัดิการอาจอยู่ในรูปของส่ิงของ เงินทอง 
น ้ าใจ การช่วยเหลือเก้ือกลู รวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าให้ชุมชนดีข้ึน โดยมีลกัษณะ “การให้อย่างมี
คุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี” มีผลใหเ้กิดการเรียนรู้และน าสู่การพึ่งพาตนเองได ้ช่วยใหม้ีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและมีความสุข 
  ผูว้ิจยับูรณาการแนวคิดทั้ง 2 มาเป็นกรอบแนวคิดสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ของเครือข่ายสจัจะฯ โดยแบ่งสวสัดิการออกเป็น 3 ดา้น ตามปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ ไดแ้ก่ สวสัดิการ
ดา้นปัจเจกบุคคล สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแบ่งเป็น ทางกายภาพและสงัคม และสวสัดิการดา้น
ระบบบริการสาธารณสุข  โดยมีรายละเอียดของสวสัดิการในแต่ละดา้น ซ่ึงได้จากการทบทวน
วรรณกรรม ดงัภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิกำรด้ำนปัจเจกบุคคล 
- สวสัดิการการเกิด 
- สวสัดิการบ านาญผูสู้งอาย ุ

- สวสัดิการฌาปนกิจ 

สวัสดิกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม  
 สวัสดิกำรด้ำนกำยภำพ  

- สวสัดิการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ   
(ป่าชุมชน การบวชป่า ธนาคารขยะ) 
- สวสัดิการเกษตรอินทรีย ์
เกษตรผสมผสาน 
- สวสัดิการเพื่อที่อยูอ่าศยั 

สวัสดิกำรด้ำนสังคม 
- สวสัดิการสาธารณูปโภค 
- สวสัดิการเพื่อพฒันาอาชีพ 
- สวสัดิการดา้นการศึกษา 
- สวสัดิการสาธารณภยั 
- สวสัดิการช่วยเหลือผูพ้ิการ/ดอ้ยโอกาส 
- สวสัดิการเพื่อพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม 
- สวสัดิการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี 

 

สวัสดิกำรด้ำนระบบบริกำรสำธำรณสุข 
- สวสัดิการรักษาพยาบาล 
- สวสัดิการรักษาดว้ยสมุนไพรและการแพทยพ์ื้นบา้น 
- สวสัดิการธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์
- สวสัดิการธนาคารเลือด 
- สวสัดิการสร้างส่ิงแวดลอ้มและกิจกรรมท่ีเอื้อต่อการสร้างสุขภาพ 

ปัญญำ 

 
      สุขภำวะ   

                            
 

จิต สังคม 

ปัจเจกบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบบริการ
สาธารณสุข 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดสวัสดิการชุมชนเพ่ือสุขภาวะ  

   กำย 
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ควำมส ำคญัและประโยชน์ของกำรวจิยั 
 
  1. เครือข่ายสจัจะฯ สามารถน าผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ของเครือข่ายได ้
  2. เครือข่ายสัจจะฯ เห็นความส าคญัของนโยบายการพฒันาสวสัดิการชุมชนให้
ครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ    
 
ขอบเขตของกำรวจิยั 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชน
เพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ ซ่ึงมีสมาชิกเป็นกองทุนสัจจะฯ จ  านวน 140 กองทุน ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 140 ต าบล ใน 16 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2557 

 
 นิยำมศัพท์  
 
  1. สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ หมายถึง ระบบการจดัการ
ของเครือข่ายสจัจะฯ เพื่อช่วยใหส้มาชิกมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีความสุขทั้งในมิติกาย จิต สงัคมและ
ปัญญา โดยการจดัสวสัดิการให้ครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะทั้งปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล ดา้น
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม และปัจจัยด้านระบบบริการ
สาธารณสุข อนัจะน าพาใหเ้ครือข่ายสจัจะฯไปสู่เครือข่ายแห่งสุขภาวะ 
  2. ความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ หมายถึง ความตอ้งการของเครือข่ายสัจจะฯ 
ในการเพ่ิมประเภทสวสัดิการชุมชนใหค้รอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นปัจเจก
บุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบด้วยส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ทางสังคม และดา้นระบบบริการ
สาธารณสุข  
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บทที่ 2 
 

 เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชน และความตอ้งการสวสัดิการ
ชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน
จงัหวดัสงขลา 3 ดา้น คือ ด้านปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข       
มีขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. สุขภาวะและปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ 
1.1 ความหมายของสุขภาวะ 
1.2 องคป์ระกอบของสุขภาวะ 
1.3 ปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ 

 2. สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 
  2.1 ความหมายของสวสัดิการ 
  2.2 ความหมายของสวสัดิการชุมชน 
  2.3 แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน 
   2.3.1 รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน 
   2.3.2 หลกัการจดัสวสัดิการชุมชน 
   2.3.3 ประเภทการจดัสวสัดิการ 
  2.4 สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 
 3. เครือข่ายสจัจะฯ 
  3.1 ความเป็นมาของเครือข่ายสจัจะฯ 
  3.2 การบริหารจดัการเครือข่ายสจัจะฯ 
  3.3 บริบทของเครือข่ายสจัจะฯ 
  3.4 หลกัเกณฑก์ารแบ่งกองทุนสจัจะฯ ตามความเขม้แข็งของเครือข่ายสจัจะฯ 
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1. สุขภาวะและปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ 
 

 1.1 ความหมายของสุขภาวะ 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีใชค้  าว่าสุขภาพ(health)ในความหมายเดียวกบัค าว่า สุขภาวะ(well-
being) คือ มงคลชีวิต ดงัพุทธสุภาษิตท่ีกล่าวไวว้่า อโรคยา ปรมาลาภา คือ ความไม่มีโรคเป็นลาภ
อนัประเสริฐ คนไทยเมื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จะกล่าวว่า “ทีฆายโุก โหตุ มหา
ราชา” คือ ขอให้ทรงมีสุขภาพดี พระชนมายุยืนยาว  พระสงฆเ์มื่อให้พรแก่ญาติโยม ก็จะให้พรว่า 
“อาย ุวณัโณ สุขงั พลงั” คือ “ขอใหท่้านจงมีสุขภาพดี” สุขภาพจึงมีความส าคญัทั้งในระดบับุคคล 
ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชน ท่ีช่วยให้บุคคล ครอบครัว และสังคมไดแ้สดงบทบาทหน้าท่ี
พร้อมทั้งพฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีเหมาะสมไดต้ามศกัยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ ส่งผลให้ชุมชนเกิด
ความเขม้แข็ง และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข การมีสุขภาพดีหรือสุขภาวะจึงเป็นสุดยอดปรารถนาของ
ทุกชีวิต (ประเวศ วะสี 2542) ซ่ึงไดม้ีผูใ้หค้วามหมายของค าว่า “สุขภาวะ” ดงัน้ี 
  ในปี พ.ศ.2541 องคก์ารอนามยัโลก ไดใ้ห้ความหมายสุขภาวะ(Well – being) คือ
ภาวะท่ีมีดุลยภาพครบองคป์ระกอบของบุคคลทุกมิติ คือ มิติดา้นร่างกาย ทางจิต ทางสังคมและทาง
ปัญญา (Health is a complete dynamic stat of physical, mental , social and spiritual well-being and 
not merely the absence of disease and infirmity) (ประเวศ วะสี 2543) 
    โดยสรุปสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของบุคคลท่ีแสดงถึงความรู้สึกมีความสุข      
ความสมบูรณ์ ซ่ึงเกิดจากการมีดุลยภาพ ทั้งทางกาย จิต สังคม และปัญญา ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และ
เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นองค์รวม (WHO 1998, คณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 2544, สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2548, พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2552)  
 1.2 องค์ประกอบของสุขภาวะ 

 
เม่ือกล่าวถึงสุขภาวะหรือความปกติสุข คนทัว่ไปมกันึกว่าเป็นเร่ืองทางกายเท่านั้น

แต่ในความเป็นจริง สุขภาวะทางกายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของสุขภาวะทั้งหมดของมนุษย ์มนุษยน์ั้น  
มีทั้งกายและใจและมีชีวิตอยู่ท่ามกลางผูค้น สังคม ทั้งหมดลว้นเป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อสุข
ภาวะของคนทุกคน ดว้ยเหตุน้ีสุขภาวะจึงมีอย่างน้อย 3 ดา้น คือ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ
และสุขภาวะทางสงัคม อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากใจนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ จิตและปัญญา 
จิตนั้นเป็นเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึก ส่วนปัญญาเก่ียวขอ้งกบัความรู้และความคิด ดงันั้นสุขภาวะทางใจ
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จึงแยกไดเ้ป็นสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางปัญญา ในภาพรวมจึงสามารถแบ่งองค์ประกอบของ
สุขภาวะออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี (พระไพศาล วิสาโล 2553) 
 

1.2.1 สุขภาวะทางกาย (Physical well-being) 
 

   สุขภาวะทางกาย หมายถึง การท่ีร่างกายมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภยั
ไขเ้จ็บหรือหากเจ็บป่วยก็ไดรั้บการดูแลรักษาจนสามารถอยู่ไดอ้ย่างปกติสุข มีเศรษฐกิจท่ีพอเพียง 
อยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ และมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งโดยด าเนินชีวิตไปในทางท่ีไม่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ (ประเวศ วะสี 2543, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550, พระไพศาล วิสาโล 2553) 
สภาพร่างกายของคนเราเป็นตวัช้ีวดัท่ีเห็นไดช้ดัเจนและง่ายกว่าสุขภาพในดา้นอ่ืน ๆ การท่ีคนเรามี 
สุขภาวะทางกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ยอ่มส่งผลใหสุ้ขภาวะโดยรวมดีตามไปดว้ย 
 

1.2.2 สุขภาวะทางจิต (mental well -being)  
 

  สุขภาวะทางจิต หมายถึง การมีสภาพจิตใจท่ีเป็นปกติ สงบสุข สบายใจ   
มีความมัน่คงทางอารมณ์ เขา้ใจสถานการณ์รอบตวั และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม
และสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้(ประเวศ วะสี 2543, สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
2550, สมาคมจนัทร์เส้ียวการแพทยแ์ละสาธารณสุข 2552) ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี ยอ่มมีผลมาจากสุขภาพ
กายดีดว้ย ทุกมิติลว้นเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั ดงัท่ี John Lock ไดก้ล่าวไวว้่า “A Sound mind is in a 
sound body” คือ “จิตใจท่ีแจ่มใส ยอ่มอยูใ่นร่างกายท่ีสมบูรณ์”  

 
1.2.3 สุขภาวะทางสังคม (Social  well -being) 

 
   สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของครอบครัว 
ชุมชนและสงัคมท่ีช่วยเหลือเอ้ืออาทรกนั  และแกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสันติวิธี (ประเวศ วะสี 2545, 
สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) 
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1.2.4 สุขภาวะทางปัญญา (Spiritual well-being) 
 

   สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การรู้และเขา้ใจสรรพส่ิงตามความเป็นจริง 
รู้เท่าทนัและแยกแยะไดแ้ห่งความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์ มีโทษ น าไปสู่การท าดี ท าถูกตอ้ง 
ช่วยให้ด  าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข รู้จกัคิดหรือพิจารณาดว้ยเหตุผลจนสามารถแก้ปัญหาหรือ
หลุดพน้จากความทุกข ์ตลอดจนรู้จกัด าเนินการต่างๆให้ส าเร็จไดด้ว้ยวิธีการแห่งปัญญา สามารถ
เป็นท่ีพึ่งของตนเองได้ (พระราชบัญญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 2552, ประเวศ วะสี 2552,    
พระไพศาล วิสาโล 2551) สุขภาวะทางปัญญายงัเป็นภาวะท่ีเรามองโลกในเชิงบวก รู้จกัเปล่ียนทุกข์
ใหเ้ป็นสุขได ้สามารถมองเห็นความจริงในชีวิตโดยปราศจากความยึดมัน่ถือมัน่จนน าไปสู่การเอ้ือ
อาทร สมานฉนัท ์ช่วยเหลือเก้ือกลู มีเมตตากรุณา น าไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข (พงค์เทพ 
สุธีรวุฒิ 2552) พฤติกรรมของคนเรา ลว้นเร่ิมตน้มาจากความคิด  ความเช่ือ เราคิดและเช่ืออย่างไรก็
จะท าอยา่งนั้น  หากความคิด ความเห็น ความเช่ือนั้นประกอบไปดว้ยปัญญา เหตุผลหรือตั้งอยู่บน
ความรู้ท่ีถกูตอ้ง ยอ่มส่งผลใหเ้รามีพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งดีงามและน าไปสู่ความสุข ไม่ว่าสุขภาวะทาง
กายทางสงัคมหรือทางจิตจะเกิดข้ึนไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัว่าเราใชปั้ญญามากนอ้ยเพียงใด เช่น ปัญญา
ท่ีเห็นโทษของการบริโภคเกินความพอดี ขาดการออกก าลงักาย ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมา ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการลน้เหลือ “ยุคแห่งการบริโภคนิยม” ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาวะทางกาย 
น ามาสู่ โรคจากการบริโภค อีกทั้งยคุแห่งวตัถุนิยม การใชเ้ทคโนโลยีและความตอ้งการท่ีเกินพอดี 
ท าใหค้นในสงัคมแข่งขนั ส่งผลใหเ้กิดความเครียดและความไม่สมดุลในการใชชี้วิต เพราะขาดการ
ใชปั้ญญาในการน าทาง (พระไพศาล วิสาโล 2553) 
 

1.3 ปัจจัยก าหนดสุขภาวะ (Health Determinant) 
 

ปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ (Health determinants) หมายถึง ส่ิงใดๆ ก็ตามท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางบวกและทางลบแลว้มีผลต่อสุขภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข ในแต่ละดา้นก็ยงัประกอบไป
ดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยอีกมาก ในทางการแพทยไ์ดแ้ยกปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบหน่ึงของปัจจัยด้านส่ิงแวดลอ้มออกมาเป็นด้านท่ีสาม ในแต่ละด้านลว้นมีความ
เก่ียวข้องกันอย่างซับซ้อนและส่งผลต่อกัน ตามแนวคิดของนายแพทย์สุรเกียรติ อาชานุภาพ          
ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธร์ะหว่างสุขภาพและปัจจยัก  าหนดสุขภาวะท่ีเช่ือมโยงเป็นองคร์วม 
 

ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล นับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก  าหนดภาวะสุขภาพของแต่ละ
บุคคลโดยตรง เน่ืองจากเป็นลกัษณะภายในของบุคคลท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
ดา้นต่างๆออกมา ท าใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจท่ีจะรับรู้ต่อส่ิงนั้น การท่ีบุคคลจะมีสุขภาวะดีหรือไม่ดี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล เน่ืองจากสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพของบุคคล
ไดดี้ ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคลท่ีเป็นตวัก  าหนดสุขภาพ ไดแ้ก่ พนัธุกรรม อายุ เพศ ปัจจยัจิตใจ และ
พฤติกรรมของบุคคล (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) ดงัน้ี 

1.1 พนัธุกรรม พนัธุกรรมเป็นส่ิงท่ีก  าหนดภาวะสุขภาพของบุคคลตั้งแต่
แรกเกิด ซ่ึงอาจถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมขณะท่ีอยู่ใน
ครรภข์องมารดา มีการแฝงไปดว้ยปัจจยัท่ีก  าหนดรูปร่าง หน้าตา ผิว ภูมิคุม้กนั อารมณ์ นิสัย และ
การเกิดโรคก็อาจมีผลมาจากพนัธุกรรมท่ีไดรั้บการถ่ายทอด เช่น ความดนัโลหิตสูง หากบุคคลมี
พนัธุกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคแล้วมีพฤติกรรมเส่ียงก็จะมีโอกาสการเกิดโรคท่ีสูง      
(นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550)  

1.2 อายุและเพศ เป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดโรค เป็นปัจจัยท่ี
ควบคุมก าหนดพฒันาการ ประสบการณ์เรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต พฤติกรรม และบทบาทใน
ครอบครัวและสงัคม ช่วงวยัท่ีต่างกนัมีโอกาสเกิดโรคท่ีแตกต่างกนั เพศท่ีต่างกนัมีโอกาสเกิดโรคท่ี
ต่างกนั (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) 



13 

1.3 ปัจจยัจิตใจ ครอบคลุมการรับรู้ ความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม แรงจูงใจ
ซ่ึงเป็นตวัก  าหนดพฤติกรรมของบุคคล อนัท่ีจะก่อใหเ้กิดการมีสุขภาวะของบุคคล การมีเจตคติและ
และค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียง เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ผลเสียก็จะเกิดกบัสุขภาพ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) 
   1.4 ปัจจยัพฤติกรรม พฤติกรรมเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีแสดงออกมาให้
สังเกต เห็นได้ หรืออาจเป็นพฤติกรรมภายในท่ีสังเกตไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกหรือการด าเนินชีวิตของบุคคล (นิตยา เพ็ญศิรินภา 2548) พฤติกรรมของบุคคลนั้นมี
อิทธิพลต่อสุขภาพของตนเองและคนอ่ืน โดยจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว หรือชุมชน (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) พฤติกรรมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 พฤติกรรม คือ 
พฤติกรรมเสริม เป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เช่น การออกก าลงักาย การ
รับประทานอาหารเสริม ฯลฯ และพฤติกรรมเส่ียง เป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบติัแลว้อาจน าไปสู่การเกิด
อนัตรายต่อชีวิตและสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้น เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา เป็นตน้ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ 2553) การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัการด ารงชีวิตในทุกมิติคนๆนั้นก็
จะมีความสุข 

2. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม สภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัท่ีก  าหนด   
สุขภาวะ โดยสามารถจ าแนกเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ชีวภาพ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

2.1 ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ เป็นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั
มนุษยซ่ึ์งสามารถก าหนดสุขภาวะของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งในดา้นบวกและลบ ไดแ้ก่ 
สภาพภูมิศาสตร์ ส่งผลต่อภาวะโภชนาการท่ีดีหรือการขาดแคลนอาหาร ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม การ
ปนเป้ือนของสารเคมีและเช้ือโรคในดิน น ้ าและอากาศ ภาวะอากาศร้อนหรืออุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึน 
ส่งผลต่อสภาวะภูมิอากาศแปรปรวน เช้ือโรคมีการเจริญเติบโตไดม้ากข้ึนและเร็วข้ึน (นิตยา เพญ็ศริินภา 
2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) 

 2.2 ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ หมายถึงส่ิงมีชีวิตไดแ้ก่ 1) เช้ือโรค ซ่ึงเป็น
สาเหตุของโรคติดเช้ือและมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งตับ 2) พืช ไดแ้ก่ ตน้ไม ้ให้ความร่มเยน็ เขียวขจี 
สมุนไพร ผกัผลไมเ้ป็นอาหารสุขภาพ 3) สัตว ์เป็นทั้งแหล่งอาหารของมนุษย ์และเป็นพิษภยัต่อ
สุขภาพ เช่น พิษสุนขับา้ สตัวพ์ิษ 4) มนุษย ์เป็นปัจจยัแวดลอ้มของบุคคลท่ีทั้งส่งเสริมและบัน่ทอน
สุขภาวะของบุคคลนั้น ๆ ข้ึนกับว่าเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกหรือเชิงลบ (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
2550) 

 2.3 ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมผีลต่อสุขภาวะของบุคคล โดย
ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการขดัเกลาทางสังคมในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกไปตาม
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บทบาท สถานภาพ สถานะทางสังคมของแต่ละสังคม ประกอบด้วย ลกัษณะโครงสร้างของ
ครอบครัว เครือข่ายทางสงัคม สภาพทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตของบุคคล โดยพบว่า
ผูท่ี้มีรายได้สูงจะมีสถานะสุขภาพท่ีดีกว่าและมีอายุท่ียืนยาวกว่าผูท่ี้มีรายได้ต  ่ า  ศาสนาและ
วฒันธรรมเป็นบรรทดัฐานในการด าเนินชีวิต สร้างความเป็นระเบียบและมัน่คงทางจิตใจ มีท่ีพ่ึง
และก าลงัใจในการด าเนินชีวิตสู่สุขภาวะ การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีการ
ส่ือสารเขา้มามีบทบาทในการส่ือสารติดต่อและถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารความรู้ทางดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข น าไปสู่การพฒันาสุขภาพและความตอ้งการทางสุขภาพไดอ้ย่างกวา้งขวางและ     
มีประสิทธิภาพ (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, ศริศกัด์ิ สุนทรไชย 2550) 

3. ปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีก  าหนดสุขภาวะของ
ประชาชนเพราะบุคคล ครอบครัวและชุมชนจะมีสุขภาพดีไดน้อกจากปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มแลว้ ระบบบริการสาธารณสุขในดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาลและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีส่วนก าหนดภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้เช่นกัน 
ประกอบดว้ย 2 ดา้นคือ ปัจจยัดา้นผูใ้หบ้ริการ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดแ้ก่ ความพอเพียงและการกระจายของทรัพยากรสาธารณสุข ความครอบคลุมของ
บริการ คุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ ความพอเพียงของงบประมาณ ปัจจยัดา้นผูรั้บบริการ 
ไดแ้ก่ ความสามารถในการเข้าถึงบริการ การยอมรับในบริการสาธารณสุข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดับริการสาธารณสุข (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2548, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2550) 
  สุขภาวะจึงเป็นองค์รวมท่ีประกอบด้วย กาย จิต สังคมและปัญญา ท่ีมีความ
เช่ือมโยงและส่งผลต่อกนั ไม่สามารถแยกจากกนัได ้โดยมองสุขภาวะในเชิงระบบท่ีประกอบดว้ย 2 
ระบบยอ่ย คือ ระบบชีวิตของความเป็นมนุษยป์ระกอบดว้ย 3 ดา้น คือ กาย จิต ปัญญา และระบบท่ี
อยู่รอบตัวมนุษย ์คือ ส่ิงแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม และด้านระบบบริการ
สาธารณสุขซ่ึงเป็นหน่ึงในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีแยกออกมาเพื่อใหม้องสุขภาพไดค้รอบคลุมมากข้ึน 
ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อพฒันาสวสัดิการ
ไปสู่สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 
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2. สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ   
 
 2.1 ความหมายของสวัสดิการ 
 

   สวสัดิการเป็นค าท่ีมีรากศพัทม์าจากภาษาองักฤษว่า Welfare (health, happiness, 

prosperity, and well-being in general)  
  สวสัดิการ เป็นค าสมาสของค าว่า สวสัดิ (อ่านว่า สะ -หฺวดั-ดิ) กบัค าว่า การ.  
สวสัดิ หมายถึง ความดี,ความงาม, ความเจริญรุ่งเรือง;ความปลอดภยั. การหมายถึงส่ิงหรือเร่ืองท่ีท า.     
ในภาษาไทย ใชค้  าน้ี หมายถึงการให้ส่ิงท่ีเอ้ืออ  านวยให้คนมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีและ
สะดวกสบาย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
  สวสัดิการ  มาจากค าว่า สวสัดี + การ สวสัดีเป็นภาษาเขมร (สวสเดย) ตรงกบั
ภาษาไทยเดิม (หรือภาษาลาวปัจจุบนั) ว่า สบายดี (ณรงค ์เพช็รประเสริฐ 2549) 
  โดยสรุป สวสัดิการ คือ ระบบการจดัการเพ่ือสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวติ  
ตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อใหเ้กิดความสุข การกินดี อยูดี่ (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 
ณรงค ์เพช็รประเสริฐ 2549) 
  การจดัสวสัดิการมีการจดัโดยหลายภาคส่วน ซ่ึงจะเรียกช่ือตามผูจ้ดัสวสัดิการ 
หากรัฐเป็นผูจ้ดัสวสัดิการก็เรียกว่ารัฐสวสัดิการ ถา้ประชาชนเป็นผูจ้ดัด  าเนินการก็เรียกว่าประชา
สวสัดิการ ถา้ชุมชนเป็นผูจ้ดัก็เรียกว่าชุมชนสวสัดิการหรือสวสัดิการชุมชน 
 
 2.2 ความหมายของสวัสดิการชุมชน (Community Welfare)    
 
  สวสัดิการชุมชน คือ กิจกรรมหรือระบบท่ีชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัจดัการเพื่อ
สร้างหลกัประกันความมัน่คงของคนในชุมชน เน่ืองจากความต้องการความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน      
ในการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายไดรั้บการตอบสนอง สวสัดิการอาจอยูใ่นรูปของส่ิงของ เงินทอง 
น ้ าใจ การช่วยเหลือเก้ือกลู  รวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหชุ้มชนดีข้ึน โดยมีลกัษณะ “การให้อย่างมี
คุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี” มีผลใหเ้กิดการเรียนรู้และน าสู่การพึ่งพาตนเองได ้ช่วยให้มีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีและมีความสุข (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2547, เสรี พงศพ์ิศ 2548, สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2553) 
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 2.3 สวัสดิการชุมชนเพ่ือสุขภาวะ 
 
  คือ การสร้างใหเ้กิดสุขภาวะแก่สมาชิกในชุมชน โดยใชส้วสัดิการเป็นเคร่ืองมือใน
การขบัเคล่ือน ซ่ึงการจัดสวสัดิการชุมชนสามารถสอดแทรกไวไ้ดใ้นทุกกิจกรรม ภายใตค้วาม
พร้อมและเห็นชอบร่วมกนัของคนในชุมชน ท่ีร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และร่วมรับผลประโยชน์ ซ่ึง
การจดัสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ควรครอบคลุมในทุกมิติของปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ ทั้ง มิติดา้นปัจเจก
บุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ สังคม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ า
แนวคิดปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ และแนวคิดการจัดสวสัดิการมาบูรณาการเพื่อสร้างกรอบแนวคิด
สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 
 

2.4 แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน  
  

  แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชนเป็นการริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี
ร่วมกนัสร้างระบบหลกัประกนัความมัน่คงของชีวิตเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน
และสงัคม มุ่งฟ้ืนฟชุูมชนทอ้งถ่ินใหมี้การอยู่ดว้ยกนัดว้ยความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกนัระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ คนกบัส่ิงแวดลอ้มและคนกบัวฒันธรรมอย่างเห็น
คุณค่า ตามหลกัศาสนาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตั้งแต่เกิดจนตาย (ชยัวชัน์ หน่อรัตน์ 2546, ออมทรัพย ์
พลพงษ ์2553) แนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน มีดงัน้ี          

 2.4.1 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
  รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีมีความหลากหลายและแตกต่าง
กนัไป ทั้งน้ีไดมี้การจ าแนกรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนออกเป็นกลุ่มใหญ่ดงัน้ี (อภิญญา เวชยชยั
และศิริพร ยอดกมลศาสตร์ 2547 อา้งถึงใน กาญจนา บุญรักษา 2552) 
  1. รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานองคก์รการเงินชุมชน 
   กลุ่มออมทรัพยห์รือองค์กรการเงินชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการจัด
สวสัดิการชุมชน  การท่ีชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของตนเองท าให้ชุมชนสามารถริเร่ิมคิด
รูปแบบการจดัสวสัดิการของตนเองไดอ้ยา่งหลากหลาย และสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของ
ชุมชน กรณีตวัอยา่งเช่น กลุ่มสจัจะออมทรัพยแ์บบพฒันาครบวงจรชีวิตของครูชบ ยอดแกว้ กลุ่ม
สจัจะสะสมทรัพยเ์พ่ือการพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตตามแนวทางพระสุบิน ปณีโต เป็นตน้ ทั้งน้ี 
การเปล่ียนแปลงท่ีท าใหก้ลุ่มออมทรัพยห์นัมาจดัสวสัดิการกวา้งขวาง คือ กลุ่มออมทรัพยห์ลายแห่ง
ไดม้ีการทบทวนตวัเองพบว่า ถา้มีเฉพาะการออม การกู ้กลุ่มก็ไม่ต่างจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้



17 

โดยทั่วไป หลายกลุ่มจึงได้หันมาจัดสวัสดิการแบบครบวงจรชีวิต ตั้ งแต่เกิดจนตาย เพ่ือเป็น
หลกัประกนัความมัน่คงให้แก่คนในชุมชน จุดแข็งของการจัดสวสัดิการจากฐานองค์กรการเงิน
ชุมชนมีดงัน้ี 
   1.1 มีฐานเงินของตนเองท าให้คิดระบบสวสัดิการได้ตามปัญหาความ
ตอ้งการและวงเงินท่ีมีอยู่ โดยไม่ตอ้งข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของแหล่งทุนภายนอก ไม่ไดเ้รียกร้องการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือจากภายนอก ไม่มีเงินจากรัฐ กลุ่มก็ท าเองได้ แต่ถา้รัฐสมทบมาก็จะช่วยให้ท า
ไดก้วา้งและรวดเร็วข้ึน 
   1.2 คนในชุมชนรู้จกักนั รู้ขอ้เท็จจริงว่าบา้นไหนเป็นอยา่งไร ใครเจ็บป่วย
ครอบครัวไหนยากล าบาก ไม่ตอ้งท าขอ้มูลเอกสารมากมายส่งต่อกนัหลายขั้นตอนกว่าจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือ สามารถช่วยกนัติดตามดูแลหลงัจากท่ีช่วยเหลือไปแลว้ดว้ยกระบวนการทางสังคม
ในหมู่บา้น 

    1.3 ระเบียบกติกา การจ่ายสวสัดิการคล่องตวั หลกัเกณฑต่์างๆปรับเปล่ียน
ได้ จะเพ่ิมประเภทสวสัดิการ ก็สามารถปรับได้ทุกปีหรือจะให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษก็
สามารถท าไดท้นัที การใชส้วสัดิการเป็นแรงจูงใจในการออมทรัพย ์โดยใชก้ารออมทรัพยส์ม  ่าเสมอ
เป็นเง่ือนไขในการไดรั้บสวสัดิการ  
    1.4 การใชส้วสัดิการในการจูงใจให้คนละเลิกอบายมุข การขยนัท ามาหา
กิน ผูค้นไดม้าพดูคุยแลกเปล่ียน ท ากิจกรรมร่วมกนั รวมทั้งใชส้วสัดิการไปในการจูงใจให้เกิดการ
พึ่งตนเอง  
   2. รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานการผลิต/ธุรกิจชุมชน  

   แบบแผนน้ีเกิดจากการท่ีสมาชิกในชุมชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอ จึงมีความ
พยายามท่ีจะท าให้เกิดอาชีพเสริมและจากพ้ืนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิมในการท ามาหากิน เพาะปลูก 
เล้ียงสตัว ์งานหตักรรม ทอผา้ การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ท่ีสัง่สมกนัมายาวนาน ประกอบกบัการไดมี้
โอกาสไปดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้  การสนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงาน ท าใหชุ้มชนหลายแห่งเกิด
การรวมกลุ่มเติบโตข้ึน รายได้จากการผลิตและก าไร สามารถน ามาจัดสวสัดิการเพ่ิมเติมให้แก่
สมาชิก ในรูปแบบของ ค่ารักษาพยาบาล การประกนัชีวิต เง่ือนไขของแนวทางน้ี คือ ตอ้งมีผูก้ลา้คิด      
กลา้ริเร่ิม และเง่ือนไขต่อมาคือ การตลาด การเร่ิมจากกลุ่มการผลิต/ธุรกิจชุมชนมีความซบัซอ้นและ
ยากกว่าเร่ิมจากกลุ่มออมทรัพยแ์ต่เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมมากกว่า เพราะก่อให้เกิดงาน     
การจา้งงาน การแปรรูปผลิตภณัฑ ์ 
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  3. รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
    การเขา้ถึงดิน น ้ า ป่าไมแ้ละอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นท่ีมาของแหล่งอาหารและปัจจยัส่ีของชุมชน หากประชาชนสามารถ
เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่าน้ีไดโ้ดยการพ่ึงพิงคนกับธรรมชาติอย่างเห็นคุณค่า ก็จะเกิด
ภาวะ กินดี อยู่ดี มีสุข สังคมเกษตรท่ีพอเพียง ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได ้แต่ปัจจุบัน   
แรงกดดนัของทุนนิยม การใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างขาดการดูแล ท าให้ธรรมชาติขาดความ
สมบูรณ์ เพราะทรัพยากรธรรมชาติมีจ  ากดั แต่ความตอ้งการของคนมีไม่จ  ากดั ในท่ีสุดคนรุ่นหลงั   
ก็ไม่สามารถจะยงัชีพไดด้ว้ยการอาศยัเพียงฐานทรัพยากรเพียงอย่างเดียว  หลายชุมชนจึงไดห้ันมา
รวมกลุ่มกนัอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างความมัน่คงทางอาหารใหก้บัชุมชนและคืนความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติส่งต่อใหล้กูหลาน     
  4. รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานความเช่ือและอุดมการณ์ 
   แบบแผนน้ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นการจดัตั้งข้ึนเพ่ือตอ้งการปฏิรูปชีวิต ไม่ใช่
กิจกรรมท่ีมุ่งยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ แต่เนน้สงัคมใหม่ตามอุดมคติ ความเช่ือและศรัทธา  เช่น
แนวทางชุมชนศีรษะอโศก ท่ีมีความพอเพียงด้านการผลิต การบริโภค ยกระดับความคิดและ
จิตส านึกของสมาชิกดว้ยการปฏิบติัธรรม แนวทางน้ีสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บัคนทัว่ไปได ้อาทิ 
การท าพุทธเกษตรท่ีเน้นความสมดุลของธรรมชาติ การผลิตการค้าสาธารณโภคี คือ มุ่งเน้น
ประโยชน์ของสาธารณะ ไม่มุ่งก  าไรเป็นท่ีตั้ง ก่อใหเ้กิดความสมดุลและเก้ือกลูกนัระหว่างมนุษยก์บั
ธรรมชาติ มนุษยก์บัมนุษย ์(ไม่เบียดเบียนกนั) จิตกบักายมนุษย(์คือ ลดโลภจริต)  
  5. รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานชุมชนเมือง 
   ผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชนเมืองส่วนใหญ่มีอาชีพในระบบท่ีสามารถได้รับ
สวสัดิการต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การประกนักบั
ภาคเอกชน สวสัดิการจากบริษัทห้างร้าน หน่วยงาน ฯลฯ และไม่มีความเป็นชุมชนพอท่ีจะจัด
สวสัดิการส าหรับชุมชนได้ แต่มีชุมชนเมืองอีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นชุมชนผูม้ีรายไดน้้อยหรือชุมชน
แออดั ท่ีความสมัพนัธข์องคนในชุมชนค่อนขา้งใกลชิ้ด ประสบปัญหาคลา้ยกนั ซ่ึงลกัษณะอาชีพ
ของกลุ่มน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ไม่อยูใ่นข่ายท่ีไดรั้บสวสัดิการดงัท่ีกล่าวมา สวสัดิการ
ท่ีส าคญัของชาวชุมชนแออดั คือ เร่ืองท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงเป็นทั้งท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศยั  การไม่มีท่ีอยู่
อาศยัก็เป็นการขาดสวสัดิการซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ปัจจุบนัชุมชนแออดัจ านวนมากไดร้วมกลุ่ม
เพื่อแกปั้ญหาด้านท่ีอยู่อาศยัให้ชุมชนสามารถอยู่ในพ้ืนท่ีเดิมได้อย่างมัน่คง และท าอย่างไรให้
สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมเมืองไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ซ่ึงชาวชุมชนแออดัได้มีความพยายามหาทาง   
จดัสวสัดิการโดยชุมชนในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ การพฒันาสภาพแวดลอ้ม การก าจดัขยะโดยชุมชน  เช่น  
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เครือข่ายชุมชนในท่ีดินริมทางรถไฟไดร้วมตัวกนัแกไ้ขปัญหาดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยต่อรองขอเช่า
ท่ีดินในระยะยาว อตัราเช่าท่ีเหมาะสมส าหรับคนจน  
  6. รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานผูย้ากล าบาก สามารถด าเนินการไดด้งัน้ี  
   6.1 จดัในลกัษณะกองทุนสงเคราะห์ เช่นเครือข่ายผูติ้ดเอดส์ เครือข่ายพระ 
โดย น าเงินกองทุนไปจ่ายเป็นสวสัดิการดา้นอาชีพ สวสัดิการเด็ก คนชรา คนพิการ ผูติ้ดเช้ือ เป็นตน้
   6.2 จดัในลกัษณะกองทุนสงเคราะห์ร่วมกบักองทุนหมุนเวียน  โดยจ่าย
เป็นเงินสงเคราะห์รายเดือนซ่ึงจะหมดไปไม่มีการเพ่ิมเติม ส่วนกองทุนหมุนเวียนเช่น สนบัสนุนทุน
อาชีพ ซ่ึงคืนเงินตน้ไวท่ี้กองทุนเดิม ส่วนดอกเบ้ียน าไปเพ่ิมในกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือ                 
ผูย้ากล าบากต่อไป และอีกรูปแบบคือ องค์กรชุมชนส ารวจรายช่ือผูด้อ้ยโอกาสและสมคัรเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพยใ์หโ้ดยกลุ่มออมทรัพยจ์ะเป็นผูจ่้ายเงินฝากออมทรัพยใ์ห้ ซ่ึงการเป็นสมาชิก
ของกลุ่มออมทรัพยผ์ูด้อ้ยโอกาสจะไดรั้บเงินปันผลและสวสัดิการอ่ืนๆตามระเบียบของกลุ่ม 
   6.3 การสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน  เป็นการสมทบตามอตัราวงเงิน
กองทุนสวสัดิการกลุ่มออมทรัพยท่ี์มีอยู่เดิม โดยมีเง่ือนไขว่าใช้เฉพาะดอกผลท่ีเกิดข้ึน และ
เครือข่ายตอ้งรับผดิชอบสวสัดิการของผูด้อ้ยโอกาสท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย ์
 
  2.4.2 หลกัการจัดสวัสดิการชุมชน 
  สวสัดิการชุมชนท่ีเกิดข้ึนโดยฐานต่างๆมีหลกัการส าคัญในการจัดสวสัดิการ
ชุมชน ดงัน้ี (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2547) 
  สวสัดิการชุมชนมิใช่เร่ืองท่ีเนน้เร่ืองตวัเงินแบบสงเคราะห์ แต่มุ่งสร้างความมัน่ใจ
อยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีและมีความสุข จึงเป็นเร่ืองท่ีคนในชุมชนจะเป็นผูร่้วมกนัสร้างให้เป็นของชุมชน
และเพือ่คนในชุมชนเอง ดงันั้นชุมชนจึงควรเป็นผูจ้ดัการเองโดยรัฐหรือองคก์รภายนอกเป็นเพียงผู ้
หนุนเสริม(ไม่ใช่สมัพนัธก์นัแบบผูใ้หก้บัผูรั้บ) ทั้งน้ี การจดัสวสัดิการของชุมชนสามารถสอดแทรก
ไวไ้ดใ้นทุกกิจกรรม ริเร่ิมแลว้ต่อยอดกนัเร่ือยไป ภายใตค้วามพร้อมและความเห็นชอบร่วมกนัของ
คนในชุมชน หลกัส าคญัในการจดัสวสัดิการชุมชนมีดงัน้ี 
  1. ท าจากส่ิงท่ีเป็นจริง ไม่ใช่ลอกเขามาทั้งชุด สวสัดิการชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบั
ความต้องการและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนท่ี ต้องตั้งใจท า โดยลอกเลียนแบบกันไม่ได้ การจัด
สวสัดิการควรพิจารณาสถานะการเงินของกลุ่มโดยมีการวางแผนการใชท่ี้สอดคลอ้งกบัสถานะ
การเงินของกลุ่ม และความตอ้งการของสมาชิก  



20 

  2. เร่ิมจากเล็กไปใหญ่ ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป การคิดจดัสวสัดิการแบบรวดเร็ว
เกินไป โดยท่ีคนไม่พร้อม ไม่มีส่วนร่วม ไม่รู้สึกเป็นเจา้ของ จะไม่เกิดสวสัดิการท่ีเป็นของชุมชน 
สวสัดิการเหล่านั้นก็ไม่สามารถกา้วต่อไปได ้
  3. เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือไม่ใช่เป้าหมาย ใชเ้งินสร้างเง่ือนไข ท าใหค้นอยากท างาน 
อยากท าดี เช่น ใครท างานเพ่ิม จ่ายเงินสมทบให ้ใครบริหารเงินใหง้อกเงยข้ึนมาจะจ่ายสมทบให ้ส่ิง
ส าคญัคือ การใหค้วามคิด ท าใหค้นคิดพึ่งตนเอง ท าความดี ท างานสร้างเมด็เงิน หากมีเงินสนบัสนุน
ควรใหต้ามความจ าเป็นและพอดี ไม่ใช่ใชเ้งินเป็นเป้าหมายหรือหาเงินมาแจกจ่าย  
             4. ระบบสวสัดิการท่ีดีตอ้งช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชนควร
ใหทุ้กคนได ้แต่มุ่งเนน้คนยากจนและดอ้ยโอกาส ทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมโดย  ตกลงกติกา
และใชร่้วมกนั 
  5. เป็นองค์รวมท่ีสามารถเช่ือมโยงทุกอย่างเขา้หากนั กิจกรรมทุกอย่างสามารถ
ก่อใหเ้กิดสวสัดิการได ้ตั้งแต่เกิดจนตาย การสร้างสวสัดิการจะเร่ิมจากเร่ืองใดก็ได ้เช่น 

ออมทรัพย ์              ธุรกิจชุมชน  สวสัดิการ 
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ    ออมทรัพย ์              ธุรกิจชุมชน  สวสัดิการ 
วฒันธรรมภูมิปัญญา       การดูแลทรัพยากร         สวสัดิการ 

  สวสัดิการสามารถเช่ือมโยงคนกบัคน เช่น เช่ือมโยงคน 3 วยั คือ ผูสู้งอายุ พ่อบา้น 
แม่บา้น เยาวชน ใหเ้ป็นข่ายเดียวกนั เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นกลุ่มเดียวกนั โดยสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั สร้างเง่ือนไขการช่วยเหลือเก้ือกลู เอ้ืออาทรต่อกนั  
  เช่ือมโยงกลุ่มคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั เช่น ในหมู่บา้นมีคนหลายกลุ่ม คือ1) ก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น 2) อบต. 3) ประชาชน กิจกรรมสามารถเช่ือมโยงคนทุกกลุ่มให้มาท างานร่วมกนั พึ่งพา
อาศยักนั ไดร่้วมมือร่วมใจกนั   
  เช่ือมโยงคนกบัธรรมชาติ คนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับธรรมชาติไดเ้ช่น การจดั
สวสัดิการอนุรักษป่์าชุมชน/ปุ๋ยชีวภาพ                 
  6. ตอ้งเป็นทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ คนในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการตอ้งเป็น
ทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บเสมอ จึงเป็นความสมัพนัธท่ี์เท่าเทียมกนั และมีศกัด์ิศรีเช่น สร้างเง่ือนไขท่ีทุกคนมี
ส่วนร่วมจ่ายสมทบ เก็บเงินบางส่วนเติมเขา้กองทุน น าดอกผลกองทุนบางส่วนขยายกิจกรรมต่อ ท า
ใหทุ้กคนในกลุ่ม/ชุมชนสามารถเป็นเจา้ของทุนและไดรั้บสวสัดิการในเวลาเดียวกนั 
  7. ตอ้งท าดว้ยความรักและอดทน โดยจะต้องมีความศรัทธาเช่ือมัน่ว่าชาวบา้น
สร้างสวสัดิการของตนเองได้ รักท่ีจะท างานเพื่อชุมชน เพื่อส่วนรวม อดทนต่อความคิดเห็นท่ีไม่
ตรงกนั ยอมรับการคดัคา้น ต าหนิโดยถือว่าเป็นครู เป็นบทเรียนท่ีท าใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันา  
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2.4.3 ประเภทของการจัดสวัสดิการ 
2.4.3.1 การจัดสวัสดิการโดยรัฐ 
ระบบสวสัดิการสังคมท่ีจดัข้ึนเพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนทุกคน ซ่ึงครอบคลุมสวสัดิการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ บริการสังคม การประกนัสังคม และ
สงัคมสงเคราะห์ ด  าเนินการจดัโดยภาครัฐคือกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยแ์ละ
กระทรวงแรงงาน   
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ระบุในหมวด “สิทธิของ
ประชาชน” ให้รัฐตอ้งจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในดา้นต่างๆ เช่น หลกัประกนัการว่างงาน 
และหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างาน (มาตรา 44) การศึกษาฟรีตลอด 12 ปี 
และเนน้ใหก้ารศึกษาแก่กลุ่มคนยากไร้ พิการ และเปราะบางให้ไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกบับุคคล
อ่ืน (มาตรา 49) การจดัให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะ ผูย้ากไร้ ไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย (มาตรา 51) การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีไม่มีผูดู้แล คนชราท่ีอายุเกิน 60 ปีและ
ไม่มีรายไดเ้พียงพอแก่การยงัชีพ คนพิการ ทุพพลภาพ วิกลจริต คนไร้ท่ีอยู่อาศยัและไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยงัชีพ (มาตรา 52-55) (อภิญญา เวชยชยัและศิริพร ยอดกมลศาสตร์ 2547) จาก
การศึกษาสวสัดิการสงัคมในต่างประเทศ สวสัดิการพ้ืนฐานท่ีรัฐควรจดัใหก้บัประชาชนมีดว้ยกนั 6 
ดา้น ดงัน้ี (กองแผนงานและสารสนเทศ ส านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 2550)  
  1. สวสัดิการดา้นการศึกษา 

 2. สวสัดิการดา้นการสาธารณสุข 
 3. สวสัดิการดา้นการจดัท่ีอยูอ่าศยั 
 4. สวสัดิการดา้นการประกนัรายได ้
 5. สวสัดิการดา้นการจา้งแรงงาน 
 6. สวสัดิการดา้นบริการสงัคม 

6.1 บริการส าหรับครอบครัว 
6.2 บริการสวสัดิภาพเด็ก 
6.3 บริการดา้นการฟ้ืนฟ ู
6.4 บริการชุมชน 

ส าหรับในประเทศไทยรัฐไดจ้ดัสวสัดิการพ้ืนฐาน โดยแยกตามประเภท
ของสวสัดิการสงัคมได ้7 ดา้น ดงัน้ี (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์2555)  
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   1. สวสัดิการดา้นการศึกษา มีการขยายการศึกษาขั้นปฐมวยัหรือชั้นก่อน
ปฐมศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง ผูพ้ิการต้องไดรั้บการจัดรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสม ผูด้อ้ยโอกาสและผูอ้ยู่ในภูมิภาค
ทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล ตอ้งไดรั้บโอกาสและบริการทางการศึกษาท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมกบัประชาชน
ทัว่ไป  
   2. สวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั หมายความถึง ประชาชนควรไดรั้บการ
ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัอยา่งทัว่ถึงทั้งดา้นการ ส่งเสริม ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟ ู
   3. สวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั หมายความถึง ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมัน่คง 
ปลอดภยั ถกูสุขลกัษณะ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตตามอตัภาพ 
   4. สวสัดิการดา้นการท างานและการมีรายได้ หมายความถึงประชาชนมี
งานท าท่ีมีรายได้อย่างน้อยเพียงพอต่อการด ารงชีพ งานท่ีท ามีสวสัดิการท่ีดีหรืออย่างน้อยตาม
กฎหมาย ไม่เส่ียงต่อการเจ็บป่วย อุบติัเหตุและอุบติัภยัต่างๆ ไม่เป็นงานท่ีสร้างความเส่ือมเสียแก่
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมาย และมีความมัน่คงทางรายได ้หมายความถึง 
ประชาชนทุกคนมีรายได้เพียงพอแก่การยงัชีพ ได้รับความคุ้มครองในเร่ืองความมัน่คงในการ
ด าเนินชีวิตของตนและครอบครัว ในรูปของการประกนัสงัคม ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองผลประโยชน์จาก
การประกนัสุขภาพ การสงเคราะห์บุตร การชดเชยการขาดรายไดจ้ากการเจ็บป่วย พิการทุพพลภาพ 
ชราภาพ และการว่างงาน การประกนัสงัคมเป็นมาตรการหน่ึงท่ีจะเสริมสร้างความมัน่คงทางสังคม
โดยเฉพาะกบัประชาชนผูม้ีรายไดป้ระจ า ไม่ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนเม่ือมีเหตุใหต้อ้งสูญเสียรายได้
ทั้งหมดบางส่วนหรือไม่พอเพียงแก่การยงัชีพ 
   5. สวสัดิการด้านนันทนาการ หมายความถึง ให้ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผ่อน หย่อนใจ การออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ อนามยัท่ีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
   6. สวสัดิการดา้นกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การท่ีประชาชนไดรั้บ
การคุม้ครองตามกฎหมายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม สามารถเขา้ถึงบริการท่ีรัฐจดัให้และไดรั้บ
ความช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย 
   7. สวสัดิการดา้นบริการสงัคมทัว่ไป หมายถึง การใหบ้ริการแก่ประชาชน
โดยเฉพาะ    ผูย้ากจนผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อช่วยเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ช่วยพฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่หส้ามารถด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อยา่งเป็นสุขตามควรแก่อตัภาพ  
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   2.4.3.2. การจัดสวัสดิการโดยภาคประชาชน 
   เป็นการริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนในท้องถ่ินท่ีร่วมกันสร้างระบบ
หลกัประกนัความมัน่คงของชีวิตเพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนทอ้งถ่ินและสังคม มุ่งฟ้ืนฟู
ชุมชนทอ้งถ่ินใหมี้การอยูด่ว้ยกนัดว้ยความเอ้ืออาทร พ่ึงพาอาศยัและช่วยเหลือเก้ือกลูกนัระหว่างคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติ คนกบัส่ิงแวดลอ้มและคนกบัวฒันธรรมอย่างเห็นคุณค่า ตามหลกัศาสนา
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินตั้งแต่เกิดจนตาย (ชยัวชัน์ หน่อรัตน์ 2546) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การจดัสวสัดิการโดยภาคประชาชนมีความหลากหลายซ่ึงแบ่งได ้8 ประเภทดงัน้ี  
   1. กองทุนรักสุขภาพ เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือน าเงินกองทุนมาส่งเสริม
กิจกรรมการเกษตรหรือการผลิต ให้สอดคล้องกับการบริโภคเพื่อสุขภาพ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพแวดลอ้ม  ท่ีดี เช่น ป่าชุมชน เกษตรอินทรีย ์การอนุรักษคุ์ณค่าของต ารับอาหารพ้ืนฐาน 
   2. กองทุนรักษาพยาบาล จดัตั้งข้ึนเพ่ือน าเงินทุนมาจ่าย ค่ารักษาพยาบาล
ใหส้มาชิก ซ่ึงด าเนินงานแต่ละชุมชนแตกต่างกนัในรายละเอียด ข้ึนอยู่กบัสภาพพ้ืนท่ีและศกัยภาพ
ของกองทุน 
   3. กองทุนบ านาญชีวิต เป็นกองทุนท่ีจัดตั้ งข้ึนเพ่ือน าเงินทุนมาสร้าง 
สวสัดิการใหก้บัผูสู้งอายแุละเฉพาะผูสู้งอายท่ีุอุทิศตนใหก้บัสงัคม ขณะน้ีมีการด าเนินงานเพียงกลุ่ม
เดียว คือ กลุ่มออมทรัพยต์  าบลคลองเปียะ อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ท่ีให้สวสัดิการบ านาญรายปี
กบักรรมการท่ีเกษียณอายเุมื่อ 65 ปีไปตลอดชีพ 
   4. กองทุนฌาปนกิจ เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือน าเงินทุนมาช่วยเหลือ
สมาชิกเม่ือถึงแก่กรรม มีอัตราแตกต่างกันข้ึนอยู่ก ับผลการด าเนินงานและระยะเวลาในการ
ด าเนินงานกองทุน 
   5. กองทุนสาธารณภยั เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนเพ่ือน าเงินทุนมาช่วยเหลือ
สมาชิกเม่ือเกิดการสูญเสียจากสาธารณภยั เช่น ไฟไหม ้น ้ าท่วม เป็นตน้ 
   6. กองทุนการศึกษาเป็นการจดัตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนเงินทุนให้บุตรหลาน
ของสมาชิกเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสหลงัจากการศึกษาภาคบงัคบั สนับสนุนให้สมาชิกเขา้รับการอบรม
และศึกษาดูงาน หรืออาจเป็นค่าอาหารกลางวนั การพฒันาเยาวชน และชาวบา้น นอกจากน้ียงัมี
สวสัดิการดา้นการศึกษาท่ีใหผ้า่นโรงเรียนหรือใหน้กัเรียนโดยตรง 
   7. การรักษาแบบพ้ืนบา้นเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งขึ้นเพ่ือน าเงินมาเป็นสวสัดิการ
ท่ีพฒันาวิธีการรักษาแบบพ้ืนบา้น เช่น การนวดฝ่าเทา้ การบริหารร่างกาย การพฒันารูปแบบยา
สมุนไพร 
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   8. สวสัดิการอ่ืนๆ เป็นกองทุนชุมชนอ่ืนๆ เช่น กรณีของชุมชนบา้นนา
หวา้ท่ีจดั ทุกอย่างเป็นกองทุนเพื่อฝึกคนท างานชุมชน เช่น กองทุนยา กองทุนเตน้ท์ กองทุนโต๊ะ
เกา้อ้ี กองทุนชอ้นจาน กองทุนเคร่ืองครัว กองทุนเยาวชน นอกจากน้ียงัมีกองทุนขา้ว เป็นสวสัดิการ
ใหช้าวบา้นยมืไปบริโภคเมื่อขาดแคลนและใชคื้นหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต,บางหมู่บา้นเปิดบริการให้
ชาวบา้นเสียภาษีเงินได ้ภาษีท่ีดิน ภาษีและการต่อทะเบียนรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ โดยน าเงินมา
จ่ายกบักลุ่ม และเสียค่าบริการตามอตัราท่ีกลุ่มก าหนด กลุ่มจะรวบรวมเอกสารของสมาชิกไปติดต่อ
กบัราชการให ้ซ่ึงสามารถเพ่ิมความสะดวกและลดค่าใชจ่้ายใหก้บัชาวบา้นได ้

จุฑาทิพย์ ภัทราวาส (2540)  ได้สรุปประเภทของกองทุนสวัสดิการของ             
ภาคประชาชน ดงัน้ี 
   1. กองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก เช่น  กองทุน 
การศึกษาแก่บุตรสมาชิก กองทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเจ็บป่วย คลอดบุตร แต่งงาน เป็นตน้ 
   2. กองทุนสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่น กองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กองทุนประกนัชีวิตหมู่ กองทุนประกนัหน้ีสมาชิก เป็นตน้ 
   3. กองทุนสวสัดิการเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายสมาชิก เช่นการใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือของราคาถกู การจดับริการรถรับส่งระหว่างบา้น – ท่ีท างาน การจดัสถานท่ีเล้ียงเด็ก เป็นตน้ 
  จินตนา จริงจิตร (2544) ไดศ้ึกษาการด าเนินงานและผลกระทบจากการด าเนินงาน
กองทุนสวสัดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพยท่ี์มีผลงานเด่น ในอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบว่า
สามารถแบ่งประเภทสวสัดิการของภาคประชาชนไดด้งัน้ี 
  1. กองทุนเพื่อการพฒันาอาชีพ มีการด าเนินงาน 2 รูปแบบคือ  
   1.1 ขายสินคา้เพื่อการประกอบอาชีพในราคาถกู เช่นปุ๋ย ยา ฯลฯ 
   1.2 ใหทุ้นประกอบอาชีพไดแ้ก่ กองทุนพฒันาอาชีพเล้ียงโค กองทุนพฒันา
อาชีพเล้ียงไก่ กองทุนพฒันาอาชีพการท าสวนยาง กองทุนพฒันาอาชีพการท านา กองทุนส่งเสริมอาชีพ
ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีส่งเสริมใหช้าวบา้นท่ีไม่มีอาชีพไดม้ีอาชีพและท่ีประกอบอาชีพแลว้ไดม้ีอาชีพเสริม 
  2. กองทุนเพื่อการศึกษา มีประเภทของกองทุนดงัน้ี 

1.1 กองทุนการศึกษา                                                           
   1.2 กองทุนอาหารนกัเรียน แต่ปัจจุบนัรัฐไดจ้ดัสรรเงินเพื่อเป็นทุนอาหาร
กลางวนัใหแ้ก่เด็ก ดงันั้นทุนน้ีจึงระงบัไป 
       1.3 กองทุนส่งเสริมการกีฬา สนับสนุนในการแข่งขนักีฬาโรงเรียน เช่น
อุปกรณ์กีฬา ถว้ยรางวลั เป็นตน้ 

1.4 กองทุนพฒันาโรงเรียน  
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   1.5 กองทุนการศึกษาพิเศษ โดยมีแนวคิดท่ีจะส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียน
ตั้งแต่มธัยมปีท่ี 1 ถึงปริญญาตรี แต่กองทุนน้ีมีเงินน้อยกว่าจะน ามาเป็นทุนการศึกษาได ้จึงเปล่ียน
แนวคิดมาใชเ้งินทุนน้ีเพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กในชุมชนเรียนต่อ โดยใชเ้งินทุนน้ีจา้งครูมาสอนพิเศษให้
เด็กในหมู่บา้นท่ีจะเรียนต่อทุกคน โดยไม่จ  ากดัว่าจะเป็นสมาชิกกองทุนหรือไม่ 
  3. กองทุนเพื่อการรักษาพยาบาล นอกจากกองทุนสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลแลว้ 
ยงัมีสวสัดิการเยี่ยมไข้/เฝ้าไข ้ซ่ึงเป็นสวสัดิการของกลุ่มนารีพิทกัษ์วยั ต  าบลน ้ าขาว อ  าเภอจะนะ 
โดยสมาชิกกลุ่มน้ีจะรับเฉพาะผูห้ญิงโสดท่ีอายมุากกว่า 35 ปีและไม่เกิน 50 ปี หรือหญิงหมา้ยท่ีเป็น
หมา้ยเกิน 3 ปี ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะไม่มีคนเฝ้าไขใ้นยามเจ็บป่วย 
  4. กองทุนฌาปนกิจ ซ่ึงจ่ายเป็นค่าท าศพและมอบพวงหรีดให้เป็นเกียรติแก่ศพ 
นอกจากน้ียงัมีเงินใหย้มืไปจดังานศพโดยปลอดดอกเบ้ีย เมื่องานศพเสร็จก็ใหน้ ามาคืน 
  5. กองทุนช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
  6. กองทุนเพื่อพฒันาสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้ม แบ่งเป็น 4 กองทุนดงัน้ี 
   6.1 กองทุนเคร่ืองใชใ้นการจดังานไดแ้ก่ กองทุนชุดน ้ าสังข์, กองทุนโรง
ตั้งศพ กองทุนหีบศพ กองทุนรถลากศพ กองทุนเต็นท์ กองทุนหมอ้ เหยือกน ้ า, กองทุนเคร่ืองบด
เคร่ืองแกง กองทุนดอกไมจ้นัทน์และกองทุนโรงหนงัตะลุง 
   6.2 กองทุนเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือหาส่ิงอ  านวยความ
สะดวกในชีวิตประจ าวนัไวบ้ริการในชุมชน ไดแ้ก่ กองทุนเข็ม-จกัรเยบ็ผา้ กองทุนร้านคา้ กองทุน
ร้านอาหาร กองทุนร้านเสริมสวย กองทุนน ้ าด่ืม กองทุนโทรศพัทแ์ละกองทุนรถดูดสว้ม           
   6.3 กองทุนเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
   6.4 กองทุนเพื่อสาธารณูปโภคและภาษีอากร 
  7. กองทุนเพื่อผูสู้งอายผุูพ้ิการและผูย้ากไร้ 

  8. กองทุนออมทรัพยเ์พื่อบุตรสมาชิก 
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3. เครือข่ายสจัจะฯ 
 

3.1 ความเป็นมาของเครือข่ายสัจจะฯ 
 

    เครือข่ายสจัจะฯ มีจุดเร่ิมตน้จากครูชบ ยอดแกว้ ซ่ึงเกิดในครอบครัวชาวไร่ชาวนาท่ี
ยากจน ในจงัหวดัสงขลา ปัจจุบนัเป็นปราชญ์ชาวบา้นช่ือ ดร.ครูชบ ยอดแกว้ ความยากจนท าให้ครู
และพี่นอ้งรวม 4 คน มีความขยนัหมัน่เพียรและเขา้รับราชการทุกคน พ่อแม่ท่านจึงมีความเป็นอยู่ดีข้ึน
และไดรั้บสวสัดิการทางราชการ ครูจึงคิดถึงโอกาสการไดรั้บสวสัดิการของคนยากล าบากในชุมชน 
  ปี พ.ศ.2521 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็นมาของเครือข่ายสัจจะฯ เม่ือครูตดัสินใจ
กลบับา้นเกิดและเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียนบา้นน ้ าขาวใน ครูเร่ิมท างานกบันักเรียนดว้ยแนวคิดการท า
สัจจะออมทรัพยว์นัละ 1 บาท แลว้ขยายไปยงัผูป้กครอง ชุมชนบา้นเกิดและชุมชนอ่ืนๆทัว่ประเทศ       
ปีพ.ศ. 2547 ครูไดป้รับแนวคิดใหมี้การจดัตั้งกองทุนสจัจะฯข้ึน ความเป็นมาของเครือข่ายสจัจะฯ ตลอด
ระยะเวลา 36 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2521-2557) มีพฒันาการ 4 ช่วง ดงัน้ี 
  ช่วงท่ี 1:พ.ศ.2521-2529 เกิดสัจจะออมทรัพยว์นัละ 1 บาท ท่ีโรงเรียนและชุมชน
บา้นเกิด ครูไดเ้ร่ิมโครงการในโรงเรียน เน่ืองจากพบว่านกัเรียนมาจากครอบครัวยากจน ไม่มีอาหาร
และเส้ือผา้ใส่มาโรงเรียนจึงขาดเรียน ครูได้เร่ิมให้นักเรียนปลูกผกั เล้ียงไก่เพื่อน ามาท าอาหาร
กลางวนัส่วนท่ีเหลือให้น าไปขาย และก าหนดให้มีการท าออมทรัพยว์นัละ 1 บาทเพื่อให้น าเงินท่ี
เป็นรายไดม้าฝากท่ีโรงเรียน ต่อมาผูป้กครองนกัเรียนตอ้งการกูย้ืมสัจจะออมทรัพยว์นัละบาทของ
โรงเรียน แต่ครูปฏิเสธและให้ไปตั้งกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชน ครูจึงประสานความร่วมมือกบัครู 
บุคลากรสาธารณสุข ต ารวจและพฒันาชุมชนในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีรัฐไปพฒันาชุมชน
ตามภารกิจของตนเอง ส่วนครูตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยแ์บบพฒันาครบวงจรชีวิต โดยมีสัจจะเป็น
ตวัน าการออม ส าหรับเงินค่าบ ารุงคร่ึงหน่ึงใชปั้นผลให้กบัสมาชิกอีกคร่ึงหน่ึงน าไปจัดตั้งเป็น
กองทุนสวสัดิการ และน าดอกผลจากการให้กูเ้งินกองทุนสวสัดิการมาใชส้วสัดิการการตาย การ
เจ็บป่วยเมื่อตอ้งนอนโรงพยาบาล พ.ศ.2526-2529 ครูสามารถตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพยแ์บบพฒันา
ครบวงจรชีวิตไดค้รบทุกหมู่บา้นในต าบลน ้ าขาว 
  ช่วงท่ี 2: พ.ศ.2530-2541การเดินสายกระจายแนวคิดสจัจะออมทรัพยท์ั้งประเทศ 
  ช่วงท่ี 3: พ.ศ.2542-2546 การน าแนวคิดสัจจะออมทรัพยสู่์นโยบายภาครัฐ เมื่อ 
พ.ศ.2542 รัฐบาลไดเ้ชิญครูเป็นคณะกรรมการนโยบายสงัคมแห่งชาติ ท าให้ครูไดเ้สนอสมทบจาก
รัฐบาลคร้ังแรก โดยเสนอสมทบปีแรก ร้อยละ 100 ของเงินออมท่ีชุมชนมีอยู ่ปีต่อไปสมทบน้อยลง
ร้อยละ 20 ต่อปี เมือ่รัฐบาลสมทบกองทุนสวสัดิการได ้ร้อยละ 20 หลงัจากนั้นสมทบ ร้อยละ10 ต่อ
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ปีตลอดไป แต่การสมทบดงักล่าวไม่มีกฎเกณฑ์รองรับ รัฐบาลจึงปฏิบติัไม่ได ้ครูจึงไดน้ าขอ้มูล
ดงักล่าวไปเสนอการสมทบกบักองทุนซิป (Social Investment Fund) และไดรั้บจากสมทบฯ ต่อมา
เมื่อ พ.ศ.2544 ครูไดเ้สนอการสมทบปีท่ี 2 จากรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร รัฐบาลไม่ไดใ้ห้
การสมทบและตอ้งการใหข้ยายแนวคิดใหม้ากข้ึน ซ่ึงครูพบว่า กลุ่มองคก์รการเงินชุมชนในประเทศ
สนใจเงินปันผล และการกูย้มืมากกว่าการจดัสวสัดิการ 
  ช่วงท่ี 4: พ.ศ.2547-ปัจจุบนั (พ.ศ.2547) การเกิดกองทุนสจัจะฯ ครูไดป้รับแนวคิด
และสร้างนวตักรรมองคก์รการเงินชุมชนรูปแบบใหม่โดยใชช่ื้อว่า “สัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท 
เพื่อท ากองทุนสวสัดิการชุมชน” ข้ึนแทน และเดินสายเชิญชวนกองทุนต่างๆทั่วประเทศมาท า
กองทุนสจัจะฯ เมื่อปลายปี พ.ศ.2546 ครูไดถู้กยอ้นถามถึงประสบการณ์การท ากองทุนสัจจะฯ ท า
ใหค้รูตดัสินใจกลบัมาก่อตั้งกองทุนสจัจะฯท่ีต าบลน ้ าขาวบา้นเกิด และก่อตั้งส าเร็จ เม่ือ พ.ศ.2547 
ต่อมาไดก่้อตั้งมลูนิธิ ดร.ครูชบ ปราณี ยอดแกว้ข้ึนเพ่ือสานต่อแนวความคิด และไดรั้บงบประมาณ
สนับสนุนจากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกองทุนพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nation 
Development Program) ในการขยายกองทุนในจงัหวดัสงขลา จนเมื่อ 16 มกราคม 2548 ไดจ้ดัตั้ง
เป็นเครือข่ายโดยก าหนดใหม้ีการประชุมทุกวนัท่ี 16 ของเดือน และไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ
วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549 โดยใชช่ื้อว่า “สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา  
  วตัถุประสงคข์องเครือข่ายสจัจะฯ (สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา 2544) 
   1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสัจจะวันละ 1 บาทเพื่อท าสวัสดิการภาค
ประชาชนสงขลาและสร้างสุขภาวะส่วนบุคคล สุขภาวะชุมชนและสุขภาวะสงัคม 
   2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาองคก์รการเงินภาคประชาชน 
   3. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมรวมกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาชน ท่ีไม่
ขดักบัหลกัศาสนา วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามและกฎหมายของไทย 
   4. ร่วมมือกบัองคก์รการกุศลอ่ืนๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 
   5. ไม่ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัอบายมุขทุกประเภทและการแสวงหาก าไร
มาแบ่งปันกนั  
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3.2 การบริหารจัดการเครือข่ายสัจจะฯ 
 

  เครือข่ายสจัจะฯ เกิดจากแนวคิดของดร.ครูชบ ยอดแกว้ ท่ีตอ้งการพฒันาคนโดย
ใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ ผา่นกิจกรรมการจดัสวสัดิการ เพื่อใหเ้กิดสงัคมดี คนมีความสุข โดยสมาชิกทุก
คนตอ้งรักษาสัจจะในการลดรายจ่ายของตนเอง และน าเงินท่ีไดม้ารวมกนัเพ่ือจดัตั้งเป็นกองทุน
สจัจะฯ ต่อมาไดเ้ช่ือมโยงกองทุนสจัจะฯระดบัต าบลมาเป็นเครือข่ายระดบัจงัหวดั เรียกว่า เครือข่าย
สจัจะฯ ท่ีเนน้มุ่งพฒันาคนใหม้ีสจัจะ การจดัสวสัดิการใหแ้ก่กนัและกนั ดว้ยจิตอาสา และค านึงถึง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  การบริหารจัดการของเครือข่ายสัจจะฯ มีอุดมการณ์ เป้าหมาย ว ัฒนธรรม
โครงสร้าง แผนการด าเนินงาน การส่ือสารและการสร้างแรงจูงใจ การติดตามประเมินผลดังน้ี       
(สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์และปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี 2557) 
  อุดมการณ์ของเครือข่ายสัจจะฯ คือ การพฒันาคนโดยใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือผ่าน
กิจกรรมการจดัสวสัดิการ เป็นการใหอ้ยา่งมีคุณค่า รับอยา่งมีศกัด์ิศรี เพ่ือสร้างสงัคมดีคนมีความสุข 
  เป้าหมายของเครือข่ายสจัจะฯ ท่ีเป็นรูปธรรม คือ ใน พ.ศ. 2560 ประชากรร้อยละ 
50 ของจงัหวดัสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายสจัจะฯ มีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง โดย
เร่ิมจากการมีสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาทแลว้จัดตั้งเป็นกองทุนสวสัดิการชุมชน ท่ีสามารถ
ช่วยเหลือกนัภายในเครือข่ายดว้ยการจดัสวสัดิการ ขั้นพ้ืนฐานให้แก่สมาชิกและสามารถประสาน
ความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกในการจดัสวสัดิการภาคประชาชน 
  โครงสร้างของเครือข่ายฯ จุดเร่ิมตน้ของเครือข่ายสจัจะฯ เกิดข้ึนในต าบล โดยเม่ือ
ชาวบา้นทราบอุดมการณ์ กติกาการด าเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชนฯ จากแกนน า 1:50 หาก
ชาวบา้นสนใจจดัตั้งกองทุนสจัจะฯข้ึน ก็ตอ้งรวมตวักนัอยา่งนอ้ย 100 คน แลว้แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 
กลุ่มละ 50 คน แต่ละกลุ่มยอ่ยตอ้งเลือกแกนน า 1 คน เรียกว่าแกนน า 1:50 คน ซ่ึงในแต่ละหมู่บา้น
หน่ึงๆอาจจะมีกองทุนสัจจะฯก่ีกลุ่มก็ได ้ในแต่ละกองทุนจะมีผูแ้ทน 1 คนซ่ึงสมาชิกภายในกลุ่ม
สรรหากนัเอง เพื่อเป็นกรรมการในระดบัต าบล/เทศบาล โดยเครือข่ายในแต่ละต าบล/เทศบาลเลือก
ผูแ้ทนในระดบัอ  าเภอ ๆ ละ 1 คน จะไดต้วัแทนจากทั้ง 16 อ  าเภอ เป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
สจัจะฯ  

การบริหารจดัการทุนเป็นบทบาทโดยตรงของกองทุนสัจจะฯ คือ การบริหาร
จดัการทุนเงินตรา ดว้ยการน าเงินสัจจะทั้งหมดมาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกร้อยละ30 ตั้งเป็น
กองทุนเงินยมื ท าวิสาหกิจ ท าธุรกิจ ท่ีไม่เอาเปรียบสงัคม หรือท าอาชีพท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่
ท าลายคุณภาพชีวิต ผลผลิตท่ีเกิดจากการยืมเงินน้ีไปลงทุนคา้ขายให้สมาชิก ตอ้งมีส่วนลดต ่ากว่า
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ทอ้งตลาด 1 บาท เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา ใหต้ามหลกัฐานการจ่าย การกูย้ืมกองทุนสวสัดิการน้ีไม่มี
ดอกเบ้ีย ส่วนท่ีสองร้อยละ50 ตั้งไวเ้พ่ือจดัสวสัดิการ 9 เร่ือง ส่วนร้อยละ20ท่ีเหลือใชเ้ป็นกองทุน
ส ารองการจดัสวสัดิการ (สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2553) 

การบริหารจดัการกิจกรรม กิจกรรมของเครือข่ายสจัจะฯ คือ การบริหารจดัการให้
สมาชิกไดรั้บสวสัดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามระเบียบกฎเกณฑ์ของแต่ละกองทุน หลกั
ส าคญัในส่วนน้ีประกอบดว้ยความเร็ว คือ ตอบสนองความตอ้งการหรือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของสมาชิกและชุมชนไดท้นัท่วงที มีความยืดหยุ่น คือ ไม่ติดยึดขั้นตอนการด าเนินงานท่ีตายตวั 
เพราะเป้าหมายในการจดัสวสัดิการชุมชนอยูท่ี่การช่วยเหลือสมาชิก ไม่ใช่การท าถกูหรือผดิระเบียบ
อยา่งท่ีปฏิบติัในงานของทางราชการ และความหลากหลาย คือ มีรูปแบบความช่วยเหลือท่ีกองทุน
สัจจะฯจดัให้สมาชิกของกองทุน ได้แก่ สวสัดิการ 9 เร่ือง เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุนการศึกษา       
คนดอ้ยโอกาส สวสัดิการคนท างาน สวสัดิการเงินกู ้สวสัดิการเงินฝาก (สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ 2553) 

กฎ กติกาของกองทุนสจัจะฯ 
1) สมาชิกตอ้งสมคัรใจท่ีจะท าสัจจะวนัละ 1 บาท เพื่อท ากองทุนสวสัดิการภาค

ประชาชน โดยพ้ืนฐานแลว้สามารถเขา้เป็นสมาชิกไดต้ั้งแต่แรกเกิด โดยพ่อแม่สมคัรเป็นสมาชิกให ้
และจะตอ้งท าสจัจะไปจนถึงอาย ุ60 ปี  

2) ผูส้มคัรตอ้งเป็นคนท่ีมีภูมิล  าเนาอยูใ่นต าบลนั้น หรือเป็นลกูหลาน 
3) ตอ้งเป็นผูไ้ม่มีประวติัเสียทางการเงิน และตอ้งเสียค่าสมคัรเป็นสมาชิก คนละ 

20 บาท ค่าสมคัรจะไม่คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ 
4) วิธีสจัจะ ใหส้จัจะไวท่ี้บา้นวนัละ 1 บาท และใหน้ าเงินสัจจะมารวมกนัในวนัท าการ

ของทุกเดือน ณ ท่ีท าการท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้
5) การบริหารจดัการในรูปแบบคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก   

จะใหอ้ยูใ่นวาระหรือไม่ แลว้แต่ท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิก 
6) สมาชิกจะไดรั้บสวสัดิการทุกเร่ืองท่ีกองทุนจดัข้ึน 
7) สมาชิกขาดสัจจะเมื่อใดหมดสภาพเป็นสมาชิก แต่ไดรั้บเงินสัจจะคืนเฉพาะ  

คนท่ีไม่เคยไดรั้บสวสัดิการเลย ค  าว่า “ขาดสัจจะ” ในท่ีน้ีไม่ไดมี้ความหมายถึงแต่การขาดการส่ง
เงินสจัจะวนัละ 1 บาทเท่านั้น การไม่ปฏิบติัตามแผนวิสาหกิจท่ีตั้งไวเ้วลายมืเงินทุนจากกองทุนก็ถือ
ว่าเป็นการขาดสจัจะเช่นเดียวกนั 

8) หากมีปัญหาเร่ืองอ่ืน ๆ คณะกรรมการสามารถออกกติกาเพ่ิมเติมได ้แต่ตอ้งไม่
ขดักบักติกาเดิม 
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  กองทุนสจัจะฯ จะจดัสวสัดิการ 9 เร่ืองภายหลงัการออมครบ 180 วนั โดยแบ่งเงิน
ออมจากการลดรายจ่าย เป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 ร้อยละ20 ตั้งเป็นกองทุนส ารอง ส่วนท่ี 2 ร้อยละ30   
ใชล้งทุนวิสาหกิจ ธุรกิจชุมชน การศึกษา ส่วนท่ี 3 ร้อยละ50 จ่ายสวสัดิการ 9 เร่ือง ดงัน้ี 

1. เกิด ใหล้กู 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาลใหคื้นละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน/คร้ัง  
ปีละไม่เกิน 2,000 บาท 

2. แก่ (บ านาญ) 
สจัจะครบ 15 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   300   บาท 

  สจัจะครบ 20 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   400   บาท 
  สจัจะครบ 25 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   500   บาท 
  สจัจะครบ 30 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   600   บาท 
  สจัจะครบ 35 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   700   บาท 
  สจัจะครบ 40 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   800   บาท 
  สจัจะครบ 45 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ   900   บาท 
  สจัจะครบ 50 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ 1,000  บาท 
  สจัจะครบ 55 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ 1,100  บาท 
  สจัจะครบ 60 ปี อาย ุ60 ปี ไดบ้ านาญเดือนละ  1,200  บาท 

3. เจ็บ นอนโรงพยาบาล มีสจัจะครบ 180 วนั ไดรั้บค่าเสียโอกาส คืนละ 100 บาท  
ปีละไม่เกิน 10 คืน/ ราย 

  4. ตาย 
สจัจะครบ  180 วนั  เสียชีวิตไดค่้าท าศพ   2,500 บาท 

  สจัจะครบ  365 วนั  เสียชีวิตไดค่้าท าศพ   5,000 บาท 
  สจัจะครบ  730 วนั  เสียชีวิตไดค่้าท าศพ 10,000 บาท 
  สจัจะครบ 1,460 วนั เสียชีวิตไดค่้าท าศพ 15,000 บาท 
  สจัจะครบ 2,920 วนั เสียชีวิตไดค่้าท าศพ 20,000 บาท 
  สจัจะครบ 5,840 วนั เสียชีวิตไดค่้าท าศพ 30,000 บาท 
 5. ทุนการศึกษา ยมืกองทุน 30 % 

  6. คนดอ้ยโอกาส ส ารวจน าช่ือฝากกองทุนเพื่อรับสวสัดิการ(กองทุนจะเป็นผูฝ้าก
เงินใหโ้ดยผูด้อ้ยโอกาสจะไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบกองทุนสจัจะฯ) 

7. สวสัดิการคนท างานจ่ายใหค้นละ 130 บาท/วนั/เดือนให้ฝากออม 100 บาทและ 
30 บาทฝากสจัจะ 
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8. สวสัดิการเงินกู ้เป็นสมาชิกครบ 180 วนั เสียชีวิตกองทุนจ่ายในวงเงินไม่เกิน 
30,000 บาท และกูม้าแลว้ไม่น้อยกว่า 365 วนั มีการผ่อนส่งสม ่าเสมอ (เขา้เกณฑ์จ่ายให้รายละไม่
เกิน 200 บาท/ราย/เดือน) เช่น เป็นหน้ี 30,000 บาท วิธีจ่ายไม่ไดจ่้าย 30,000 ทีเดียว แต่จะไปดู
สญัญาท่ีผูต้ายกูไ้วท้  าไวอ้ย่างไร เช่นสัญญาเดือนละ 200 กองทุนสัจจะฯ ก็จะจ่ายให้แทนเดือนละ 
200 จนครบ 30,000 บาท 
  9. สวสัดิการเงินฝาก เสียชีวิต กองทุนจ่ายให้ร้อยละ50  ของวงเงินแต่ไม่เกิน 
15,000 บาท และมีการฝากสม ่าเสมอ (เขา้เกณฑจ่์ายใหร้ายละไม่เกิน 100 บาท/ราย/เดือน) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวคิดของเครือข่ายสัจจะฯไดก้  าหนดให้จ่าย
สวสัดิการ 9 เร่ือง ซ่ึงพบว่าเป็นการจ่ายสวสัดิการไปในลกัษณะของการช่วยเหลือดา้นปัจเจกบุคคล
เป็นหลกัโดยจ่ายเป็นเงิน แมว้่าสวสัดิการทั้ง 9 เร่ืองจะถูกก าหนดไวต้ามระเบียบ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทุกกองทุน บางกองทุนจัดสวัสดิการได้มาก บางกองทุนจัดสวัสดิการได้น้อย         
บางกองทุนยงัไม่สามารถจดัสวสัดิการในบางเร่ืองได ้และบางกองทุนมีสวสัดิการท่ีหลากหลาย
เพ่ิมเติมจากสวสัดิการ 9 เร่ือง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อม และสถานะการเงินของกองทุน เพื่อการ
บรรลุสู่เป้าหมายของเครือข่ายสัจจะฯ คือ สังคมดี คนมีความสุขหรือสุขภาวะ พบว่าสวสัดิการท่ี
เครือข่ายสัจจะฯ จัดให้สมาชิกในปัจจุบนั ยงัไม่เพียงพอท่ีจะสร้างให้เกิดสุขภาวะได ้เน่ืองจาก
สวสัดิการท่ีมีอยู่ยงัไม่ครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะซ่ึงมี 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข  
 

3.3 บริบทของเครือข่ายสัจจะวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา 
 

  กองทุนสัจจะฯ ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสัจจะฯ มีอยู่ในทุกต าบลของจงัหวดั
สงขลา สภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดัซ่ึงกองทุนสจัจะฯ ตั้งอยู ่มีความแตกต่างกนั แบ่งไดเ้ป็น 4 โซน ดงัน้ี 
 

โซน 1 ประกอบด้วย อ ำเภอบำงกล ่ำ อ ำเภอรัตภูมิ อ ำเภอควนเนียง อ ำเภอเมือง 
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูง และท่ีราบลุ่ม มีการปลูกยางพารา 

ท าการเกษตรกรรม มีแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์ และมีพ้ืนท่ีบางส่วนติดกบัทะเลสาบ
สงขลา เหมาะส าหรับประมงชายฝ่ังทะเล และพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

ลักษณะภูมิอากาศ ลกัษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน    
เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม - ตน้เดือนมกราคม 
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สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เช่น      
สวนยางพารา ปลกูผกั ปลกูข่า สวนผลไม ้และท าการประมง ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจา้ง
ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่หลายแห่งในพ้ืนท่ี ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพคา้ขายและอ่ืน ๆ
(ท่ีว่าการอ าเภอควนเนียง 2557, เทศบาลต าบลบางเหรียง จงัหวดัสงขลา 2558) 

 

โซน 2 ประกอบด้วย อ ำเภอสะเดำ อ ำเภอนำหม่อม อ ำเภอคลองหอยโข่ง อ ำเภอหำดใหญ่ 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ มีแนวเขา

ทางทิศตะวนัตกและทิศใตเ้ป็นแนวยาว ทางทิศตะวนัออกเนินเขาเลก็นอ้ย พ้ืนท่ีลาดเอียงจากทางทิศ
ใตแ้ละทิศตะวนัตกลงไปสู่ทะเลสาบสงขลาทางทิศเหนือ 

ลกัษณะภูมอิากาศ มีสภาพคลา้ยคลึงกบัอากาศของภาคใตท้ัว่ไปท่ีอยูใ่นเขตอากาศ
แบบมรสุมในเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน ฤดูฝนมี 2 ระยะ เร่ิมตั้งแต่
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน และ เดือนกนัยายน - ธนัวาคม และช่วงฝนตกหนกั จะอยูร่ะหว่างเดือน
พฤศจิกายน - ธนัวาคม 

สภาพเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท าสวน
ยางพารา ท านา ท าสวนผลไม ้นอกจากน้ีบางส่วนก็ประกอบอาชีพรับจา้งตามโรงงานอุตสาหกรรม 
(ศนูยศึ์กษาส่ิงแวดลอ้มลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา 2557, องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าขา้ม 2557) 
 

โซน 3 โซนคำบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อ ำเภอสิงหนคร อ ำเภอสทิงพระ 

อ ำเภอระโนด อ ำเภอกระแสสินธุ์   
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน คือ       

ทิศตะวนัออกเป็นอ่าวไทย ทิศตะวนัตกเป็นทะเลสาบสงขลา ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว
เหมาะแก่การท านา  

ลกัษณะภูมอิากาศ ตั้งอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน แต่อากาศไม่ร้อนจดั 
เน่ืองจากอิทธิพลของทะเล แบ่งเป็น 2 ฤดกูาล คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธถึ์งเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกจะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงท่ีสองจะ
เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม ฝนจะตกอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน  

สภาพเศรษฐกิจ  อาชีพหลกั ได้แก่  ท านา ท าสวน การท าประมง การค้าขาย       
พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั คือ ขา้ว มะพร้าว ตาลโตนด มะม่วง กลว้ย ดา้นอุตสาหกรรม โซนน้ีจะไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีเพียงอุตสาหกรรมเลก็ๆ ภายในครัวเรือน เช่น การผลิตน ้ าตาลสด 
น ้ าสม้สายชู การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และโรงสีขา้ว (ชนินทรา สัยละมยั 2552, ท่ีว่าการ
อ าเภอระโนด 2557) 
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โซน 4 ประกอบด้วย อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอสะบ้ำย้อย อ ำเภอนำทวี 
ลกัษณะทางภูมศิาสตร์ เขตท่ีราบสูง มีลกัษณะเป็นเนินเขา ซ่ึงอยูบ่ริเวณทิศใตแ้ละ

ทิศตะวนัตก พ้ืนท่ีบริเวณน้ีเป็นป่าไม ้มีการเพาะปลูกสวนยาพาราและสวนผลไม้ เขตท่ีราบ          
อยู่บริเวณตอนกลาง ซ่ึงมีทั้ งพืชพันธุ์ธรรมชาติ และท่ีเพาะปลูกกันมากในแถบน้ี คือ ข้าวเจ้า 
นอกนั้นยงัมีการปลกูผกั ผลไม ้พืชยนืตน้ เขตท่ีราบชายฝ่ัง อยูท่างทิศตะวนัออก  

ลกัษณะภูมอิากาศ มีสภาพคลา้ยคลึงกบัอากาศภาคใตท้ัว่ไปท่ีอยู่ในเขตอากาศแบบ
มรสุมเมืองร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน กุมภาพนัธ์ – 
พฤษภาคม ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กนัยายน และจะตกชุกตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม 

สภาพเศรษฐกจิ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไดแ้ก่ การท า
สวนยางพารา ท าการสวนไมผ้ล อาทิ ลองกอง ทุเรียน เป็นตน้ นาขา้ว นอกจากการเพาะปลูกแลว้ 
เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนยงัท าการเล้ียงสตัว ์อาทิ ไก่ แพะ และววั นกเขาชวา เป็นตน้ การประมง
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประมงท่ีท ากนัในครัวเรือน และคา้ขาย มีอุตสาหกรรมน้อยมาก และไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี ส่วนอุตสาหกรรมท่ีมีอยูก่็เป็นเพียงอุตสาหกรรมขนาดยอ่ย
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนเท่านั้น เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปน ้ ายางพารา และอุตสาหกรรมผลิต
เฟอร์นิเจอร์จากไมย้างพาราแปรรูป โรงงานแปรรูปสัตวน์ ้ า (ท่ีว่าการอ าเภอนาทวี 2557, โครงการ
วางและจดัท าผงัเมืองรวมชุมชนบา้นประกอบ 2558) 

ความแตกต่างของพ้ืนท่ีทั้ง 4 โซน ส่งผลให้เกิดสวสัดิการและความต้องการ
สวสัดิการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้น าโซนพ้ืนท่ีมาใช้ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้
สวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะท่ีเป็นภาพรวมของเครือข่ายสจัจะฯ  

 
  3.4 หลกัเกณฑ์การแบ่งกองทุนสัจจะฯ ตามความเข้มแขง็ของเครือข่ายสัจจะฯ ดังนี ้
 
  เครือข่ายสจัจะฯ ไดก้  าหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาความเขม้แข็งของกองทุนสัจจะฯ  
5 ขอ้ และมีเกณฑก์ารตดัสินระดบัความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ ดงัน้ี 

1. สมาชิกเกิน 50% ของจ านวนประชากรในต าบล/เทศบาลนั้น 
2. มีการจดัสวสัดิการ 5-9 เร่ือง 
3. จ านวนสมาชิกครอบคลุม 100% ของจ านวนหมู่บา้น/ชุมชน 
4. มีส านกังาน/ท่ีท าการ 
5. มีกิจกรรมเด่นเพื่อศึกษาดูงานไดแ้ละเช่ือมโยงภาคีต่าง ๆ และขยายฐาน

ไปสู่ประเด็นอ่ืน ๆ 



34 

ตาราง 1 เกณฑก์ารตดัสินระดบัความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ 

ระดับ จ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 
A  พ้ืนท่ีดีเด่น   5  ขอ้ 
B  พ้ืนท่ีเตรียมเด่น 3-4  ขอ้ 
C  พ้ืนท่ีพฒันา <3       ขอ้ 

 
ความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้เกิดสวสัดิการและความ

ตอ้งการสวสัดิการท่ีต่างกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้ าความเขม้แข็งของของกลุ่มสัจจะฯ มาใชใ้นการก าหนด
กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างของการจดัสวสัดิการและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อ
สุขภาวะท่ีเป็นภาพรวมของเครือข่ายสจัจะฯ 
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บทที่ 3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
  การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค ์   
เพื่อศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ    
ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 
 
ประชำกร กลุ่มตวัอย่ำง และวธิีกำรสุ่มตวัอย่ำง 
 
               ประชำกร 
 
  ประชากร คือ ประธานกองทุนสัจจะฯหรือตัวแทนท่ีประธานมอบหมาย       
จ  านวน 140 คน ครอบคลุมทั้ง 140 กองทุน ใน 140 ต าบล ของจงัหวดัสงขลา  
 

กลุ่มตวัอย่ำง 
 
  กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประธานกองทุนสัจจะฯ หรือตวัแทนท่ีประธานมอบหมาย
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร โดยการใช้เกณฑ์ค่าร้อยละของประชากร         
ขนาดประชากรหลกัร้อย  ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 15-30 (วาโร เพง็สวสัด์ิ 2551)   
  

วธิีกำรสุ่มตวัอย่ำง 

  การสุ่มตวัอยา่งใช ้การสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสดัส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) มีขั้นตอนดงัน้ี (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู 2553)  

ขั้นท่ี 1 แบ่งกลุ่มอ าเภอทั้ง 16 อ าเภอ ในจงัหวดัสงขลา ออกเป็น 4 โซนตาม
ลกัษณะภูมิประเทศ และแบ่งกลุ่มตามความเขม้แข็งของกองทุนซ่ึงทางเครือข่ายสัจจะฯไดป้ระเมินไว ้
ดงัน้ี A คือกองทุนดีเด่น B คือกองทุนเตรียมเด่น C คือกองทุนควรพฒันา 
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ขั้นท่ี 2 ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในแต่ละโซนแยกกลุ่มตามความเข้มแข็งของ
กองทุนสจัจะฯ ค านวณตามสดัส่วน (ตาราง 2) 

สูตรค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วน 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  = n x n1 
                         N   
n1 = ขนาดประชากรแต่ละโซนและแบ่งตามความเขม้แข็งของกองทุน 
n = -ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยั (n=28) 
N = -ขนาดประชากร (N=140) 

ตาราง 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามโซนและความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ 

โซน อ าเภอ จ านวน
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม A 

 
(กองทุน) 

ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม A 
(กองทุน) 

จ านวน
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม B 

 
(กองทุน) 

ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม B 

 (กองทุน) 

จ านวน
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม C 

 
(กองทุน) 

ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง
กองทุน
สัจจะฯ 
กลุ่ม C 
(กองทุน) 

1 อ าเภอรัตภูมิ  
อ าเภอบางกล ่า  
อ าเภอควนเนียง 
อ าเภอเมืองสงขลา 

 
11 

 
2 

 
11 

 
2 

 
1 

 
- 

2 อ าเภอหาดใหญ่ 
อ  าเภอสะเดา  
อ าเภอนาหม่อม  
อ าเภอคลองหอยโข่ง 

 
12 

 
2 

 
21 

 
4 

 
2 

 
1 

3 อ าเภอสิงหนคร  
อ าเภอสทิงพระ 
อ  าเภอกระแสสินธ์ุ 
อ  าเภอระโนด 

 
6 

 
1 

 
32 

 
7 

 
1 

 
- 

4 อ าเภอเทพา 
อ าเภอสะบา้ยอ้ย 
อ  าเภอนาทว ี 
อ าเภอจะนะ 

 
15 

 
3 

 
25 

 
5 

 
3 

 
1 
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  จากการค านวณโซน 1 ประกอบดว้ย อ  าเภอบางกล ่า อ  าเภอรัตภูมิ อ  าเภอควนเนียง 
อ  าเภอเมือง เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 4 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนสัจจะฯกลุ่มA จ านวน 2 
กองทุน กลุ่มB จ านวน 2 กองทุน  

 โซน 2 ประกอบดว้ย อ  าเภอสะเดา อ  าเภอนาหม่อม อ  าเภอคลองหอยโข่ง อ  าเภอ
หาดใหญ่ เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 7 กองทุนแบ่งเป็นกองทุนสัจจะฯกลุ่มA จ  านวน 2 กองทุน
กลุ่มB จ านวน 4 กองทุนและกลุ่มC จ  านวน 1 กองทุน 

 โซน 3 ประกอบดว้ย อ  าเภอสิงหนคร อ  าเภอสทิงพระ อ  าเภอกระแสสินธุ์ อ  าเภอ  
ระโนด เลือกเป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 8 กองทุน แบ่งเป็น กองทุนสัจจะฯกลุ่มA จ านวน 1 กองทุน
กลุ่มB จ านวน 7 กองทุน 

 โซน 4 ประกอบด้วย อ  าเภอจะนะ อ  าเภอเทพา อ  าเภอสะบา้ยอ้ย อ  าเภอนาทวี      
เลือกเป็นกลุ่มตวัอย่างจ  านวน 9 กองทุน แบ่งเป็นกองทุนสัจจะฯกลุ่มA จ านวน 3 กองทุน กลุ่มB 
จ านวน 5 กองทุน และกลุ่มC จ านวน 1 กองทุน 

 ขั้นท่ี 3 เม่ือไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนแลว้ จากนั้นผูว้ิจยัจะสุ่มรายช่ือ 
กลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีจบัฉลาก โดยน ารายช่ือกองทุนสัจจะฯทั้ง 140  รายช่ือ แบ่งรายช่ือตามโซน 4 
โซน และแต่ละโซนจะแบ่งรายช่ือกองทุนสัจจะฯ ตามความเขม้แข็งของกลุ่มคือ กลุ่ม A B และC 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจะสุ่มรายช่ือโดยการหยบิรายช่ือกองทุนสัจจะฯ  ตามสัดส่วนท่ีไดค้  านวณไว ้ผล
การสุ่มตวัอยา่ง ไดร้ายช่ือกองทุนสจัจะฯท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี (ตาราง 3) 

 

ตาราง 3 รายช่ือกลุ่มตวัอยา่งแยกรายโซน และตามความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ 

โซน กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 
1 ต าบลเขาพระ เทศบาลนครสงขลา - 
 ต าบลทุ่งหวงั ต าบลควนรู  
2 เทศบาลต าบลพะตง เทศบาลต าบลปริก เทศบาลต าบลคลองแงะ 
 เทศบาลเมืองบา้นพร ต าบลทุ่งขม้ิน  
 เทศบาลต าบลโคกม่วง เทศบาลต าบลทุ่งลาน  
  ต าบลพะตง  
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ตาราง 3 รายช่ือกลุ่มตวัอยา่งแยกรายโซนและตามความเขม้แข็งของกองทุนสจัจะฯ (ต่อ) 

โซน กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 
3 เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลต าบลชะแล ้  
  ต าบลบ่อดาน  
  ต าบลชุมพล  
  ต าบลวดัสน  
  ต าบลระวะ  
  ต าบลวดัจนัทร์  
  เทศบาลต าบลบ่อตรุ  
4 ต าบลน ้าขาว ต าบลสะกอม เทศบาลต าบลเทพา 
 ต าบลนาหวา้ ต าบลวงัใหญ่  
 ต าบลท่าม่วง ต าบลทุ่งพอ  
  ต าบลประกอบ  

 
เคร่ืองมอืในกำรวจิยั 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เร่ือง
สวัสดิการชุมชนและความต้องการสวัสดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของกองทุนสจัจะฯไดแ้ก่ ช่ือกองทุน ท่ีท าการ 
วนั เดือน ปีท่ีก่อตั้ง วนัท่ีท าการ จ านวนสมาชิก เพศ และอายุซ่ึงเป็นขอ้มูลของสมาชิกกองทุนและ
สถานะการเงินของกองทุน  

  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถาม การจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชน 
เพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสจัจะฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

2.1 สวสัดิการของกองทุนสจัจะฯ และสวสัดิการของกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน
ให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาจากข้อมูลสวสัดิการท่ีมีอยู่ในเคร่ืองมือวิจัย ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบ 2 ตวัเลือกคือ ม/ีไม่มี และมีกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนจดัสวสัดิการนั้นหรือไม่ใส่เคร่ืองหมาย /  
ในช่องสวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชนด าเนินการ และมีช่องว่างให้เติมขอ้มูล
สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯและกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั  
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2.2 ความตอ้งการสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ ใส่เคร่ืองหมาย / ให้ตรง
กบัสวสัดิการท่ีตอ้งการให้กองทุนสัจจะฯจดัเพ่ิม และระบุแนวทางการด าเนินการในสวสัดิการท่ี
ตอ้งการเพ่ิม โดยขอ้มลูสวสัดิการท่ีมีในเคร่ืองมือวิจยัแบ่งตามปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามสวสัดิการ 3 ดา้น ดงัน้ี 
  1) สวสัดิการด้านปัจเจกบุคคลไดแ้ก่ สวสัดิการรับขวญับุตร แม่คลอดนอน
โรงพยาบาล บ านาญผูสู้งอายุ ฌาปนกิจ จ่ายเงินกูใ้ห้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต และฝากเงินให้ต่อ
กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
  2) สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพและสงัคม ดงัน้ี 

- สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟ ู            
ป่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ธนาคารขยะ และสวสัดิการดา้นเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน  

- สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ได้แก่ สวสัดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่
อาศยั การสร้างท่ีอยู่อาศยัให้ผูย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน น ้ าด่ืม เคร่ืองใชเ้พื่อการจัดงาน พฒันาอาชีพ    
ศูนยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ บรรเทาสาธารณภัย การศึกษา ช่วยเหลือผูพ้ิการ/ด้อยโอกาส คนท างาน         
งดเหลา้ในงานบุญ ความดี และฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี 

  3. สวสัดิการด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ สวสัดิการรักษาพยาบาล        
การรักษาด้วยแพทยแ์ผนไทย ธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์ธนาคารเลือด ส่งเสริมการออกก าลงักาย  
และส่งเสริมอนุรักษต์  ารับอาหารพ้ืนบา้น 

  นอกจากน้ีเคร่ืองมือวิจยัมีช่องว่างใหก้ลุ่มตวัอยา่ง เพ่ิมเติมขอ้มูลการจดัสวสัดิการ
ท่ีด  าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีตอ้งการเพ่ิม ซ่ึงมีมากกว่าท่ีน าเสนอในเคร่ืองมือวิจยั  

 
กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมอื 
 

กำรตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (content validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั

สร้างข้ึนใหผู้ท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยนักวิชาการ เจา้หน้าท่ีภาครัฐจากส านักงาน

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์และนายกสมาคมสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา  

พิจารณาตรวจสอบความตรง ความเหมาะสมของเน้ือหา และภาษาท่ีใช ้ไดค่้า CVI เท่ากบั 0.86 และ 

น าขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ ไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใช ้ 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม และการระดมสมอง 
(Brainstorming) ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียมกำร 

1.1 น าโครงร่างวิทยานิพนธท่ี์ปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินงานวิจยัดา้นจริยธรรม ของสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เพื่อพิจารณาเก่ียวกบัจริยธรรมในการวิจยั 

 1.2 ขอหนังสือแนะน าตัวจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ ถึงนายกสมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา และประธานกองทุนสัจจะฯ ท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัและขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยเชิญสมาคม
สวสัดิการภาคประชาชนจงัหวดัสงขลาเป็นเจา้ภาพร่วมในงานวิจยั 

 1.3 เตรียมทีมผูช่้วยวิจยั จ  านวน 2 คน โดยจดัประชุมทีมผูช่้วยวิจยัเพ่ือช้ีแจง 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอ้มลู  

2. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล 
  2.1 เข้าพบนายกสมาคมฯและคณะกรรมการบริหารสมาคมสวัสดิการ              
ภาคประชาชนจังหวดัสงขลา ในวนัประชุมประจ าเดือนของสมาคมฯ เพ่ือช้ีแจ้งวตัถุประสงค ์     
การวิจยั และขออนุญาตเขา้ร่วมประชุม ในวนัประชุมประจ าเดือนของเครือข่ายสจัจะฯ  
  2.2 ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูส่วนท่ี 1 ซ่ึงเป็นขอ้มลูทัว่ไปของกองทุนสจัจะฯ จากฐานขอ้มลู
สมาคมสวสัดิการภาคประชาชนสงขลา  

 2.3 ผูว้ิจยัเขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนเครือข่ายสัจจะฯ เพื่อพบประธานกองทุน
สจัจะฯท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และขอความร่วมมือในการวิจยั โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์การวิจยั ขั้นตอน
การเก็บขอ้มลู ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง และขออนุญาตเก็บขอ้มูลส่วนท่ี 2 
โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงผูว้ิจยัอ่านขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ และให้กลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มูลของตนเอง
ไปพร้อม ๆ กนั โดยมีทีมผูช่้วยวิจยั 2 คน ช่วยอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มตวัอยา่ง 

 2.4 ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล หากพบว่าขอ้มูลไม่ครบถว้น
ผูว้ิจยัจะสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมจากประธานกองทุนสจัจะฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างทางโทรศพัท์ หรือ
นดัหมายเพ่ือสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีสมาคมฯ 

 2.5 วิเคราะห์ขอ้มลู เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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 2.6 จัดระดมสมอง (Brainstroming) เพื่อยืนยนัข้อมูล และหาแนวทางการ
ด าเนินการสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.6.1 คดัเลือกกองทุนสัจจะฯ เพื่อร่วมระดมสมอง โดยสุ่มตวัอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ เป็นตวัแทนของกองทุนสัจจะฯกลุ่ม A B และC ซ่ึงเป็น
ผูใ้หข้อ้มลูแนวทางการจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมในแบบสอบถามตอนท่ี 2  
   2.6.2 ขอหนังสือเชิญจากสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ถึง
ประธานกองทุนสจัจะฯ ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเขา้ร่วมระดมสมอง  
    2.6.3 เต รียมข้อมูลสรุปผลการวิจัย ในส่วนท่ี  2 ซ่ึงได้จากการใช้
แบบสอบถาม เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดย้นืยนั และเพ่ิมเติมขอ้มลูในส่วนของความตอ้งการสวสัดิการ
เพ่ิมเติมในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข 

2.6.4 ด  าเนินการระดมสมอง (Brainstroming)  ดงัน้ี 
 2.6.4.1 ผูว้ิจัยกล่าวตอ้นรับ พร้อมแนะตวัเอง อาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์และใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแนะน าตนเอง โดยผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค ์รวมทั้งขออนุญาต
บนัทึกเสียงและบนัทึกภาพ 

 2.6.4.2 น า เสนอสรุปผลการวิจัยในส่วนท่ี  2 ซ่ึงได้จาก
แบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลการจดัสวสัดิการชุมชนและความต้องการสวสัดิการชุมชนเพ่ิมเติม      
ในแต่ละดา้น  ประกอบดว้ย ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
โดยทุกดา้นจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างยืนยนัให้ความเห็น และระดมสมองเพื่อหาแนวทางการ
ด าเนินการจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม 
    2.6.4.3 ผูว้ิจยักล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอยา่ง เม่ือส้ินสุดการระดมสมอง 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
  1. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลท่ีได้จากค าถามเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ได้แก่ จ  านวน
กองทุนสจัจะฯ และจ านวนกองทุนอ่ืน ๆ ในชุมชนท่ีจดัสวสัดิการ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage)  
  2. ขอ้มลูแนวทางการจดัสวสัดิการ และความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ซ่ึง
เป็นขอ้มลูเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) 
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กำรพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่ำง 
 
  หลังจากผ่านการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ผูว้ิจ ัยด  าเนินการพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่างโดย ผูว้ิจัยจะเข้าพบ
ประธานกองทุนสจัจะฯท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งและ แนะน าตวั ช้ีแจงวตัถุประสงค ์ขั้นตอน ระยะเวลาใน
การเข้าร่วมวิจัย วิธีด  าเนินการ รวมทั้งประโยชน์ท่ีจะได้จากการวิจยัคร้ังน้ี การจดบนัทึก การ
ถ่ายภาพ จะตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากกลุ่มตวัอย่างก่อนทุกคร้ัง การเขา้ร่วมวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปดว้ย
ความสมคัรใจ กลุ่มตวัอยา่งสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดต้ลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใดๆ และ
ขอ้มลูทุกอยา่งท่ีไดจ้ากการวิจยัผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวม  
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บทที่ 4 
 

ผลการวจิยัและอภปิรายผล 
 

การศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ของเครือข่ายสจัจะวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา เป็นวิจยัเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดสวสัดิการชุมชนและความต้องการ
สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 3 ดา้น คือ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการ
สาธารณสุข ของเครือข่ายสจัจะฯ ผลการวิจยัและการอภิปรายผลมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  
ผลการวจิยั 
 
 ผลการวิจยั ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของกองทุนสจัจะฯท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 ส่วนท่ี 2 การจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ
ของเครือข่ายสจัจะฯ 
   
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนสัจจะฯ ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กองทุนสจัจะฯ จ  านวน 28 กองทุน สามารถเก็บไดค้รบทั้ง 28 กองทุน 
โดยแบ่งเป็นกองทุนกลุ่มA จ านวน 14 กองทุน กองทุนกลุ่มB จ  านวน 13 กองทุน และกองทุนกลุ่ม
C จ านวน 1 กองทุน มีกองทุนท่ีจบัสลากไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งไม่สามารถเขา้ร่วมให้ขอ้มูลได ้ซ่ึงมี
กองทุนอ่ืนอาสาเขา้ร่วมวิจยัแทน และในกระบวนการระดมสมองซ่ึงสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จากทุกโซน โดยเป็นกองทุนท่ีให้ขอ้เสนอแนวทางการจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม และสมคัรใจเขา้ร่วม
ระดมสมองจ านวน 8 กองทุน   
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 1.  ขอ้มลูทัว่ไปของกองทุนสจัจะฯ 
  กองทุนสัจจะฯ โซนท่ี 4 กลุ่มA มีอายุกองทุนเฉล่ียสูงสุด คือ 9 ปี 9 เดือน ซ่ึง
กองทุนท่ีก่อตั้งเป็นกองทุนแรก คือ กองทุนสจัจะฯ ต าบลน ้ าขาวและต าบลคลองเปียะ มีอายกุองทุน
สูงสุด 10 ปี 2 เดือน รองลงมา คือ กองทุนสจัจะฯ ต าบลนาหมอศรี อายกุองทุน 10 ปี 1 เดือน ซ่ึงทั้ง 
3 กองทุน อยูใ่นโซนท่ี 4 กลุ่ม A กองทุนท่ีมีอายกุองทุนเฉล่ียต ่าสุดพบในโซนท่ี 4 กลุ่มฺ B และโซน
ท่ี 2 กลุ่ม B ซ่ึงมีอายกุองทุนเฉล่ียเท่ากนัคือ 7 ปี 4 เดือน อายกุองทุนเฉล่ียทั้ง 28 กองทุนเท่ากบั 8 ปี 
8 เดือน (1 เมษายน 2547 - 30 มิถุนายน 2557) (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 ช่ือกองทุนสจัจะฯ วนัเดือนปีท่ีก่อตั้ง และอาย ุอายเุฉล่ียของกองทุน จ  าแนกตามโซน      
 และความเขม้แข็ง 

โซน กลุ่ม ช่ือกองทุนสัจจะฯ 
ว.ด.ป.ท่ีก่อตั้ง 
กองทุนสัจจะฯ 

อายกุองทุน 
สัจจะฯ 

อายกุองทุนเฉลี่ย 

โซนที่ 1 

 
 

A 

ทุ่งหวงั 1 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน  

ทต.ควนเนียง 1 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน  
เขาพระ 5 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน 8 ปี 9 เดือน 

บางเหรียง 20 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน  

บางกล ่า 5 มกราคม 2551 6 ปี 5 เดือน  
 

B 
แม่ทอม 11 กุมภาพนัธ์ 2548 9 ปี 4 เดือน  
ทน.สงขลา 12 กุมภาพนัธ์ 2549 8 ปี 4 เดือน 8 ปี 4 เดือน 
เกาะแตว้ 12 สิงหาคม 2549 7 ปี 10 เดือน  
ควนรู 3 สิงหาคม 2549 8 ปี 2 เดือน  

C คูหาใต ้ 9 พฤษภาคม 2548 9 ปี 1 เดือน 9 ปี 1 เดือน 

โซนที่ 2 

A 
บา้นพรุ 13 กุมภาพนัธ์ 2548 9 ปี 4 เดือน 9 ปี 3 เดือน 
ท่าขา้ม 1 เมษายน 2548 9 ปี 2 เดือน  

B 
ทุ่งลาน 11 พฤษภาคม 2548 9 ปี 1 เดือน  
ทต.พะตง 16 กนัยายน 2549 7 ปี 9 เดือน 7 ปี 4 เดือน 
พะตง 10 มกราคม 2552 5 ปี 5 เดือน  

โซนที่ 3 

A ทม.สิงหนคร 4 มีนาคม 2549 8 ปี 3 เดือน 8 ปี 3 เดือน 

B 

บ่อดาน 1 สิงหาคม 2551 5 ปี 10 เดือน  
ชุมพล 1 พฤษภาคม 2548 9 ปี 1 เดือน 8 ปี 
ระวะ 1 สิงหาคม 2548 8 ปี 10 เดือน  
วดัจนัทร์ 7 มกราคม 2549 8 ปี 5 เดือน  
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ตาราง 4 ช่ือกองทุนสจัจะฯ วนัเดือนปีท่ีก่อตั้ง และอาย ุอายเุฉล่ียของกองทุน จ  าแนกตามโซน 
 และความเขม้แข็ง (ต่อ) 

โซน กลุ่ม ช่ือกองทุนสัจจะฯ 
ว.ด.ป.ท่ีก่อตั้ง 
กองทุนสัจจะฯ 

อายกุองทุน 
สัจจะฯ 

อายกุองทุนเฉลี่ย 

 
 
 

โซนที่ 4 

A น ้าขาว 1 เมษายน 2547 10  ปี 2 เดือน  

คลองเปียะ 1 เมษายน 2547 10  ปี 2 เดือน  
นาหมอศรี 1 พฤษภาคม 2547 10  ปี 1 เดือน 9  ปี 9 เดือน 
ท่าม่วง 7 กรกฎาคม 2547 9 ปี 11 เดือน  

นาหวา้ 1 กนัยายน 2547 9 ปี 9 เดือน  
ป่าชิง 1 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน  

B 
วงัใหญ่ 8 มกราคม 2548 9 ปี 5 เดือน 7  ปี 4 เดือน 
สะกอม 15 มิถุนายน 2552 5 ปี 5 เดือน  

หมายเหต ุA คือ พื้นท่ีดีเด่น B คือพื้นท่ีเตรียมเด่น C คือพื้นท่ีพัฒนา (ข้อมลู 1 เมษายน 2547 - 30 มิถนุายน 2557) 

 
 2. ข้อมลูท่ัวไปของสมาชิกกองทุนสัจจะฯ น าเสนอผลการวิจัย ดังนี ้

  2.1 การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
  2.2 ร้อยละของประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
  2.3 เพศและกลุ่มวยั ของสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
 
  2.1 การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
   จ านวนสมาชิกเร่ิมตน้ของกองทุนสจัจะฯ ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 28 
กองทุน มีสมาชิกเร่ิมตน้ 10,702 คน เพ่ิมข้ึนเป็น 75,783 คน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 608.12 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 
16 ธนัวาคม 2555) ต าบลท่ีมีสมาชิกกองทุนสจัจะฯ เพ่ิมข้ึนสูงสุดเปรียบเทียบกบัสมาชิกเร่ิมตน้ คือ 
ต าบลคลองเปียะ มีสมาชิกกองทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6317.78 รองลงมา คือ เทศบาลเมืองสิงหนคร มีสมาชิก
กองทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4542.17 และต าบลท่ีมีสมาชิกกองทุนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนสมาชิก
เร่ิมตน้มีเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุนสจัจะฯต าบลระวะ มีจ  านวนสมาชิกลดลง ร้อยละ7.06 (แผนภมู ิ1) 
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แผนภูม ิ1 ร้อยละสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนเปรียบเทียบกบัจ านวนสมาชิกเร่ิมตน้ของกองทุนสจัจะฯ 

(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 

 
 2.2 ร้อยละของประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
  กองทุนสจัจะฯ ท่ีมีประชากรในต าบลเป็นสมาชิกกองทุนสูงสุด คือ กองทุน
สจัจะฯ ต าบลป่าชิง มีประชากรในต าบลเป็นสมาชิกกองทุนร้อยละ 69.03 รองลงมา คือ ต าบลนาหมอศรี 
ร้อยละ 63.43 ทั้ง 2 กองทุนอยู่ในโซนท่ี 4 กลุ่ม A และต าบลท่ีมีประชากรเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะฯ 
ต ่าสุดพบในโซนท่ี 1 กลุ่ม B คือ เทศบาลนครสงขลา ร้อยละ 2.41 (แผนภูมิ 2) 
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แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯ  
 

(

ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 

 
 เมื่อพิจารณาฉพาะกองทุนสจัจะฯ กลุ่ม A พบว่ากองทุนสจัจะกลุ่ม A ท่ีมีประชากร
ในต าบลเป็นสมาชิกกองทุนสัจจะฯมากกว่าร้อยละ 50 มีจ  านวน 7 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
กองทุนสจัจะฯ กลุ่ม A ทั้งหมด (14 กองทุน) ซ่ึงอยูใ่นโซน 4 จ  านวน 4 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนสจัจะฯ 
ต าบลป่าชิง ต าบลนาหมอศรี ต าบลน ้ าขาว และต าบลคลองเปียะ และโซน 1 จ านวน 3 กองทุน 
ไดแ้ก่ กองทุนสจัจะฯต าบลเขาพระ ต าบลบางเหรียง และต าบลทุ่งหวงั (แผนภูมิ 3) 
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แผนภูมิ 3 ร้อยละของประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯ กลุ่ม A จ  าแนกตามโซนพ้ืนท่ี 
 

 
(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 

 
 เมื่อพิจารณากองทุนสจัจะฯ กลุ่ม B พบว่ากองทุน ท่ีมีประชากรในต าบลเป็นสมาชิก
กองทุนสจัจะฯ มากกว่าร้อยละ 50 มีจ  านวน 1 กองทุน พบในโซน1 คือ กองทุนสัจจะฯ ต าบลแม่ทอม 
คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของกองทุนสจัจะฯ กลุ่ม B ทั้งหมด (13 กองทุน) (แผนภูมิ4)  
 
แผนภูมิ 4 ร้อยละของประชากรท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯกลุ่มB จ  าแนกตามโซนพ้ืนท่ี 

 
(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 
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 2.3 เพศและกลุ่มวยั ของสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 
  กองทุนสจัจะฯ ทั้ง 28 กองทุน มีสมาชิกเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง 
ร้อยละ 56.97 และเพศชายร้อยละ 43 ซ่ึงพบว่าสมาชิกกองทุนสจัจะฯ อยูใ่นวยัผูใ้หญ่/วยัท างานมากท่ีสุด 
ร้อยละ 45.11 รองลงมา คือ กลุ่มเด็ก/เยาวชน ร้อยละ 27.43 และผูสู้งอาย ุร้อยละ 27.23 ตามล าดบั  
  กลุ่มผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 0.23 (ตาราง 5) 
 
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของสมาชิกกองทุนสจัจะฯ 28 กองทุน จ  าแนกตามเพศ และกลุ่มวยั 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 32,607 43.03 
 หญิง 43,176 56.97 
กลุ่มวยั     
 เดก็/เยาวชน 20,791 27.43 
 ผูใ้หญ่/วยัท างาน 34,181 45.11 
 ผูสู้งอาย ุ 20,635 27.23 
 ผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส 17 0.23 
(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 
 

 3  ข้อมลูการจัดสวัสดิการของกองทุนสัจจะฯ  
  สวสัดิการตามระเบียบของเครือข่ายสจัจะฯ ก  าหนดใหก้องทุนสจัจะฯ ท่ีเป็นสมาชิก
จดัสวสัดิการ 9 เร่ือง แต่ผลการด าเนินการ พบว่า กองทุนสจัจะฯ ท่ีเป็นตวัอยา่งทั้ง 28 กองทุน สามารถ
จดัสวสัดิการได ้4 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นการเกิด เจ็บ เสียชีวิต และสวสัดิการคนท างาน นอกจากน้ี
มีสวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯ สามารถจดัไดเ้พียงบางกองทุนไดแ้ก่ สวสัดิการทุนการศึกษา สวสัดิการ
คนดอ้ยโอกาส สวสัดิการจ่ายเงินกูแ้ละเงินฝากใหแ้ทนเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ส่วนสวสัดิการแก่ (บ านาญ) 
กองทุนสจัจะฯทุกกองยงัไม่ไดด้  าเนินการเน่ืองจากยงัไม่ครบเง่ือนไข คือ สมาชิกผูรั้บสวสัดิการบ านาญ
ตอ้งเป็นสมาชิกกลุ่มสจัจะครบ 15 ปี และมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ซ่ึงการจดัตั้งกองทุนสจัจะฯ ทุกกองทุน
ยงัมีอายไุม่ถึง 15 ปี  
  การจดัสวสัดิการ พบว่า สวสัดิการท่ีสมาชิกกองทุนสัจจะฯ 28 กองทุน ไดรั้บ
มากท่ีสุด คือ สวสัดิการดา้นเจ็บ (ค่าเสียโอกาสเมื่อนอนโรงพยาบาล) มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการจ านวน 
21,128 ราย รองลงมา คือ สวสัดิการเสียชีวิต (ฌาปนกิจ) จ  านวน 3,194 ราย 
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  ดา้นค่าใชจ่้าย พบว่ามีการจ่ายสวสัดิการเสียชีวิตสูงสุด จ  านวน 22,191,660 บาท 
รองลงมา คือ สวสัดิการคนท างาน 10,942,203 บาท และสวสัดิการเจ็บ (ค่าเสียโอกาสเมื่อนอน
โรงพยาบาล) 9,486,844 บาท ตามล าดบั (ตาราง 6) 
 
ตาราง 6 จ  านวนสมาชิกท่ีไดรั้บสวสัดิการ และเงินสวสัดิการจ าแนกตามสวสัดิการของกองทุนสจัจะฯ 

 
สวัสดิการ 

จ านวนกองทุนที่จัด
สวัสดิการ (กองทุน) 

จ านวนผู้ได้รับ
สวัสดิการ (ราย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ดา้นปัจกเจกบุคคล เกิด 28 3,173 1,586,500 
 แก่ (บ  านาญ) 0 - - 
 ตาย (เสียชีวิต) 28 3,194 22,191,660 
 จ่ายเงินกูใ้หแ้ทนกรณี

สมาชิกเสียชีวิต 
10 117 429,320 

 ฝากเงินใหต่้อกรณี
สมาชิกเสียชีวิต 

11 339 823,195 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทางสังคม 

ทุนการศึกษา 
คนดอ้ยโอกาส 

11 
16 

1,919 
95 

4,287,766 
132,627 

 คนท างาน 28 1,108 10,942,203 
ดา้นระบบบริการสาธารณสุข เจ็บ 28 21,128 9,486,844 
รวม   31,073 47,130,033 
(ข้อมลู 1 เมษายน 2547 - 30 มิถนุายน 2557) 
 

 4.  ข้อมลูสถานะทางการเงินของกองทุนสัจจะฯ น าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
  4.1 สถานะทางการเงินของกองทุนสจัจะฯ  
   เงินของกองทุนสจัจะฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ กองทุน 20 เปอร์เซ็นต ์ใชเ้ป็น
กองทุนส ารองการจดัสวสัดิการ กองทุน 30 เปอร์เซ็นต์ ใชเ้ป็นกองทุนเงินยืมเพื่อท าวิสาหกิจ และ
ธุรกิจท่ีไม่เอาเปรียบสงัคม กองทุน 50 เปอร์เซ็นต ์ใชจ้ดัสวสัดิการ 9 เร่ือง พบว่า กองทุนสจัจะฯ ท่ีมี
เงินกองทุน ทั้ง 3 กองทุนมากท่ีสุด เป็นจ านวนเงินมากกว่า 4 ลา้นบาท พบในกองทุนกลุ่ม A โซนท่ี 
2 มีเงินกองทุนรวมสูงสุด รองลงมา คือ โซนท่ี 1 กลุ่ม A และโซนท่ี 3 กลุ่ม A ตามล าดบั และล าดบั
ท่ี 4 คือ โซน 4 กลุ่มA มีเงินกองทุนรวมเฉล่ีย 2,937,629 บาท ตามล าดบั (ตาราง 7) 
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ตาราง 7 สถานะการเงินเฉล่ียของกองทุนสจัจะฯ จ าแนกตามโซน และความเขม้แข็งของกองทุน 

โซน กลุ่ม 
กองทุน 

20 เปอร์เซ็นต ์(บาท) 
กองทุน 

30 เปอร์เซ็นต ์(บาท) 
กองทุน 

50 เปอร์เซ็นต ์(บาท) 
เงินรวม 

3 กองทุน 

โซน 2  

A 

968,027 1,452,040 2,420,067 4,840,134 
โซน 1 916,396 1,374,594 2,290,991 4,581,981 
โซน 3 852,436 1,278,654 2,131,091 4,262,181 
โซน 4 122,282 1,149,505 1,665,842 2,937,629 
โซน 1 B 681,238 645,076 1,075,127 2,401,441 
โซน 1 C 444,626 666,939 1,111,566 2,223,131 
โซน 2 B 268,990 403,485 672,477 1,344,952 
โซน 4 249,060 373,591 622,652 1,245,303 
โซน 3 159,209 238,814 398,025 796,048 
(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) รายละเอียดสถานการณ์เงินแยกรายกองทุนดงัตาราง 22ภาคผนวก ก หน้า 117 

 
 4.2 การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯ จากภาคส่วนต่าง ๆ (ตาราง 8) 
  1) การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯเฉล่ียจากภาคส่วนต่างๆ จ าแนกตามโซน 
และความเขม้แข็งของกองทุน 
   กองทุนท่ีไดรั้บเงินสมทบเฉล่ียจาก รัฐบาล อปท. และพอช. สูงสุดเป็น
กองทุนโซนท่ี 1 รองลงมา คือ กองทุนโซนท่ี 2 โซนท่ี 3 และโซนท่ี 4 ตามล าดบั และทั้งหมดเป็น
กองทุนกลุ่ม A และเมื่อพิจารณาเงินสมทบเฉล่ียคงเหลือ พบว่าเงินสมทบเฉล่ียคงเหลือสูงสุด คือ 
โซนท่ี 2 รองลงมา คือ โซนท่ี 1 โซนท่ี 4 และ 3 ตามล าดบั ซ่ึงทั้งหมดเป็นกองทุนกลุ่ม A เช่นเดียวกนั 
 
ตาราง 8 การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯ เฉล่ีย จากภาคส่วนต่าง ๆ  จ  าแนกตามโซน และความเขม้แขง็ของกองทุน 

โซน กลุ่ม 
รวมเงินสมทบเฉลี่ย 

จากรัฐบาล อปท. และพอช.(บาท) 
รวมเงินสมทบเฉลี่ยคงเหลือ 

จากรัฐบาล อปท.และพอช.(บาท) 
โซน 1  

A 

3,661,263 2,039,910 
โซน 2 3,158,647 2,234,698 
โซน 3 2,746,875 1,273,415 
โซน 4 2,538,360 1,387,150 
โซน 1 C 2,242,080 1,477,251 
โซน 1 B 1,792,367 1,328,148 
โซน 2 1,268,055 753,060 
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ตาราง 8 การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯ เฉล่ีย จากภาคส่วนต่าง ๆ จ  าแนกตามโซน และความเขม้แข็ง

 ของกองทุน 

โซน กลุ่ม 
รวมเงินสมทบเฉลี่ย 

จากรัฐบาล อปท. และพอช.(บาท) 
รวมเงินสมทบเฉลี่ยคงเหลือ 

จากรัฐบาล อปท.และพอช.(บาท) 
โซน 4 B 942,919 640,894 
โซน 3 660,206 369,142 
(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 
 
 2) การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯจากภาคส่วนต่าง ๆ  จ  าแนกรายกองทุน (ตาราง 9)
  1. เงินสมทบจากรัฐบาล กองทุนสจัจะฯ ท่ีไดรั้บการสมทบเงินจากรัฐบาล 
สูงสุด พบในโซน 1 กลุ่ม A คือ กองทุนสัจจะฯ ต าบลทุ่งหวงั รองลงมา คือ ต าบลเขาพระ และ
ต าบลบางเหรียงตามล าดบั  
  2. เงินสมทบจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กองทุนสจัจะฯ ท่ีไดรั้บ
เงินสมทบจ านวน 100,000 บาท มีจ  านวน 11 กองทุน ไดรั้บเงินสมทบจ านวน 55,000 มีจ  านวน 14 
กองทุน และไม่ไดรั้บการสมทบจากสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน จ านวน 3 กองทุน คือ กองทุน
สจัจะฯ ต าบลพะตง ต าบลคลองเปียะ และต าบลสะกอม 
  3. เงินสมทบจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กองทุนสจัจะฯ ท่ีไดรั้บ
การสมทบเงินจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ  านวน 14 กองทุน ซ่ึงกองทุนท่ีไดรั้บเงินสมทบ
สูงสุด พบในโซนท่ี 1 กลุ่มA มี 2 กองทุน คือ ต าบลเขาพระ และบางเหรียง ไดรั้บเงินสมทบจ านวน 
150,000 บาท ส่วนกองทุนท่ีไม่ไดรั้บการสมทบจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ  านวน 14 กองทุน 
  4. กองทุนสจัจะฯ ท่ีมีเงินสมทบคงเหลือมากท่ีสุด คือ กองทุนสัจจะฯ 
ต าบลเขาพระ มีเงินสมทบคงเหลือ จ  านวน 3,331,221 บาท รองลงมา คือ ต าบลทุ่งหวงั 3,191,706 
ซ่ึงทั้ง 2 กองทุนอยู่ในโซนท่ี 1 กลุ่ม A และต าบลท่ีมีเงินสมทบคงเหลือน้อยท่ีสุดพบในโซนท่ี 3 
กลุ่มB คือ ต าบลบ่อดาน มีเงินสมทบคงเหลือจ านวน 413,695 บาท 
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ตาราง 9 การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯ จากภาคส่วนต่างๆจ าแนกตามโซน และความเขม้แข็งของกองทุน  

โซน กลุ่ม ช่ือกองทุนฯ 

รัฐบาล 
สมทบ 
(บาท) 

พอช. 
สมทบ
(บาท) 

อปท. 
สมทบ
(บาท) 

รวมเงิน 
สมทบ
(บาท) 

รวมเงิน 
สมทบ 

คงเหลือ(บาท) 

โซน 1 

A 

ทุ่งหวงั 5,601,655 100,000 10,000 5,711,655 3,191,706 
ทต.ควนเนียง 778,180 100,000 10,000 888,180 567,580 
เขาพระ 5,410,395 100,000 150,000 5,660,395 3,331,221 
บางเหรียง 4,816,905 100,000 150,000 5,066,905 2,543,170 
บางกล ่า 924,180 55,000 0 979,180 565,874 

B 

แม่ทอม 922,720 100,000 20,000 1,042,720 513,325 
ทน.สงขลา 1,012,510 55,000 0 1,067,510 839,335 
เกาะแตว้ 2,603,180 55,000 80,000 2,738,180 2,195,025 
ควนรู 2,206,060 55,000 60,000 2,321,060 1,764,910 

C คูหาใต ้ 2,187,080 55,000 0 2,242,080 1,477,251 

โซน 2 

A 
บา้นพรุ 4,179,980 55,000 0 4,234,980 2,877,553 
ท่าขา้ม 1,982,315 100,000 0 2,082,315 1,591,843 

B 
ทุ่งลาน 1,735,210 55,000 0 1,790,210 872,100 
ทต.พะตง 1,412,185 55,000 0 1,467,185 972,090 
พะตง 546,770 0 0 546,770 414,992 

โซน 3 

A ทม.สิงหนคร 2,691,875 55,000 0 2,746,875 1,273,415 

B 

บ่อดาน 673,425 55,000 0 728,425 413,695 
ชุมพล 717,955 55,000 10,000 782,955 491,120 
ระวะ 271,195 55,000 0 326,195 125,990 
วดัจนัทร์ 748,250 55,000 0 803,250 445,765 

 
โซน 4 

A 

น ้าขาว 2,076,850 100,000 30,000 2,206,850 960,294 
คลองเปียะ 2,832,035 0 20,000 2,852,035 1,945,695 
นาหมอศรี 1,645,420 10,000 30,000 1,775,420 805,368 
ท่าม่วง 2,500,615 100,000 0 2,600,615 1,678,137 
นาหวา้ 2,553,075 100,000 38,800 2,691,875 1,002,122 
ป่าชิง 2,993,365 100,000 10,000 3,103,365 1,931,285 

B 
วงัใหญ่ 1,067,990 55,000 0 1,122,990 643,820 
สะกอม 728,848 0 34,000 762,848 637,968 

(ข้อมลู ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2555) 
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 ส่วนที่ 2 การจดัสวสัดิการชุมชนและความต้องการสวสัดิการชุมชนเพือ่สุขภาวะ ของ
เครือข่ายสัจจะฯ 
 ผลการวิจยัการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 
ของเครือข่ายสจัจะฯ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม 
และดา้นระบบบริการสาธารณสุข โดยแต่ละดา้นจะน าเสนอผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. สวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 2. การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 3. ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ 
 
 1. สวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคล 
  1.1 สวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคล ของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน
สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯทั้ง 28 กองทุน จดัใหแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ สวสัดิการรับขวญับุตร สวสัดิการ
แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และสวสัดิการฌาปนกิจ ส่วนสวสัดิการบ านาญผูสู้งอายุทุกกองทุนยงั
ไม่ไดด้  าเนินการ เน่ืองจากยงัไม่ครบตามเง่ือนไข สวสัดิการจ่ายเงินกูแ้ละฝากเงินให้แทนกรณีสมาชิก
เสียชีวิต มีกองทุนสจัจะฯท่ีจดัสวสัดิการไดเ้พียง 10 และ11 กองทุน (ร้อยละ 35.71 และ39.29 ตามล าดบั) 
ร้อยละ 90 ของกองทุนสจัจะฯ ท่ีจดัสวสัดิการจ่ายเงินกูแ้ละฝากเงินใหแ้ทนกรณีสมาชิกเสียชีวิตเป็น
กองทุนกลุ่ม A และพบว่า บางกองทุนมีการจ่ายสวสัดิการเป็นวงเงินสูงกว่าท่ีระเบียบก าหนดไว ้
(ตาราง 10) 
   สวสัดิการของกลุ่มอ่ืนๆในชุมชน สวสัดิการท่ีทุกพ้ืนท่ีสามารถด าเนินการ
จดัใหแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ บ านาญผูสู้งอาย ุและสวสัดิการฌาปนกิจ ส่วนสวสัดิการท่ีไม่สามารถจดัได้
ครบทุกพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ สวสัดิการรับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และการจ่ายเงินกูใ้ห้แทนกรณี 
สมาชิกเสียชีวิต ซ่ึงจดัไดเ้พียง 4, 9 และ1 พ้ืนท่ี ตามล าดบั (ร้อยละ14.28, 32.14 และ 3.57) ส่วน
สวสัดิการฝากเงินใหต่้อกรณีสมาชิกเสียชีวิตไม่มีพ้ืนท่ีใดจดั และพบว่ากลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชนท่ีจดัสวสัดิการ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกบักองทุนสจัจะฯ กลุ่ม A (ตาราง 10) 
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ตาราง 10 จ านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคลของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี 

กลุ่ม โซน จ านวน 

1. สวสัดิการรับขวญับุตร 2.  สวสัดิการแม่คลอดนอนโรงพยาบาล 3. สวสัดิการบ านาญผูสู้งอาย ุ

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

มี มี มี มี มี มี 

 
A 
 

1 5 5 2 5 3 5 5 

2 2 2 0 2 1 2 2 

3 1 1 0 1 0 1 1 

4 6 6 2 6 2 6 6 

B 
 

1 4 4 0 4 2 4 4 

2 3 3 0 3 0 3 3 

3 4 4 0 4 0 4 4 

4 2 2 0 2 1 2 2 

C 1 1 1 0 1 0 1 1 
รวม 28 28 4 28 9 28 28 
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ตาราง 10 จ านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคลของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี (ต่อ) 

กลุ่ม โซน จ านวน 

4. สวสัดิการฌาปนกิจ 
5. สวสัดิการจ่ายเงินกูใ้หแ้ทนกรณี 

สมาชิกเสียชีวิต 
6. สวสัดิการฝากเงินใหต่้อกรณี 

สมาชิกเสียชีวิต 

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ 
กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

มี มี มี มี มี ไม่มี 

A 1 5 5 5 3 1 4 

 

A 2 2 2 2 0 0 0 

A 3 1 1 1 1 0 1 

A 4 6 6 6 5 0 5 

B 1 4 4 4 0 0 0 

B 2 3 3 3 0 0 0 

B 3 4 4 4 0 0 0 

B 4 2 2 2 0 0 0 

C 1 1 1 1 1 0 1 

รวม 28 28 28 10 1 11 
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  1.2 การด าเนินการจดัสวสัดิการ ดา้นปัจเจกบุคคล ของเครือข่ายสัจจะฯ และ
กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน กองทุนสจัจะฯ ส่วนใหญ่มีการจดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน 
มีบางกองทุนท่ีมีการจดัสวสัดิการแตกต่างจากระเบียบ เช่น สวสัดิการรับขวญับุตร มีการจ่ายเป็นเงิน
ท่ีมากกว่าระเบียบ เน่ืองจากไดรั้บการสมทบจาก อปท. และมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม คือ ให้น าไปฝากและ
สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย ์สวสัดิการแม่คลอดนอนโรงพยาบาลมีการเหมาจ่ายไม่ก  าหนดจ านวน
วนันอน สวสัดิการฌาปนกิจ มีการจ่ายสวสัดิการในวงเงินท่ีสูงกว่าท่ีระเบียบก าหนด เพ่ือใชซ้ื้อ ผา้ห่อศพ
และดอกไมจ้นัทน์ มีการสวมเส้ือสีสม้ของเครือข่ายไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ 1 เตียง ซ่ึงกองทุนท่ีมีการจดั
สวสัดิการท่ีแตกต่างจากระเบียบ จะพบในโซน 1 และ 4 เป็นกองทุนกลุ่ม A และ B (ตาราง 11) 
   กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน มีการจดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกลุ่ม 
แต่มีความแตกต่างกนั เช่น สวสัดิการรับขวญับุตร แมว้่าจะจ่ายเป็นเงินแต่มีเง่ือนไขคือ ตอ้งสมคัร
เป็นสมาชิกและน าเงินฝากกบักลุ่มออมทรัพย ์มีการแจกชุดของขวญับุตร สวสัดิการฌาปนกิจ พบว่า
มีกลุ่มออมทรัพยแ์ละกองทุนสจัจะฯ ร่วมมือกนัจดัสวสัดิการ โดยจดัตน้ไมห้นา้ศพและน าตน้ไมไ้ป
แจกเป็นของช าร่วยในวนัฌาปนกิจศพ มีการจดัพิธีกรรมทางศาสนาและฉายหนังตะลุงให้ และสวสัดิการ
ผูสู้งอาย ุพบว่านอกจากจะจ่ายเป็นเงินแลว้ มีบางพ้ืนท่ีจดัตั้งชมรมผูสู้งอายุ มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ 
เยีย่ม และการจบัคู่หูบดัด้ีดูแลผูสู้งอาย ุสวสัดิการจ่ายเงินกูใ้ห้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต มีเพียงกลุ่ม
ออมทรัพยต์  าบลเขาพระ ซ่ึงปลดหน้ีใหส้มาชิกกลุ่มเฉพาะเงินท่ีกูจ้ากกลุ่มออมทรัพย ์บา้นคอกชา้ง
เท่านั้น (ตาราง 11) 
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ตาราง 11 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคล ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน    
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

1. รับขวญับุตร - จ่ายเป็นเงินรับขวญับุตร 500 บาท (ทุกกองทุนจดั) - อปท. - สมทบเงิน 250 บาทใหก้บักองทุนสัจจะฯ 
 - ต าบลเขาพระ จ่ายเป็นเงิน 700 บาท  (กองทุนสัจจะฯ 500 บาท+อปท.250 บาท  
 (กองทุนสัจจะฯ 500 บาท รัฐบาล100 บาท อปท.100 บาท)  รวม 750 บาท/ราย) (บางเหรียง 1A) 
 มีเง่ือนไข คือ ตอ้งน าไปฝากออมทรัพย ์และสมคัร - กลุ่มออมทรัพย ์ - ร่วมกบักองทุนสัจจะฯโดยน าเงินท่ีไดรั้บจาก 

 เป็นสมาชิกกองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพย ์  กองทุนสัจจะฯมาฝากออมทรัพยซ่ึ์งเดก็จะเป็น 
   สมาชิกกองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพย ์(เขาพระ1A)   
   - มอบชุดของขวญับุตรมูลค่า 300 บาท (เขาพระ1A)   
   - สมคัรเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพยโ์ดยออมเงินให ้ 
   1,000 บาท (กองทุนสัจจะฯ 500 บาท+กลุ่มออม)ทรัพย ์
   500 บาท) (นาหมอศรี 4A) 
   - จ่ายเป็นเงิน 500 บาท (คลองเปียะ 4A) 
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ตาราง 11 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคล ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน    
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

2. แม่คลอดนอนโรงพยาบาล - จ่ายคืนละ 100 บาท ไม่เกิน 5 คืน/คร้ังปีละไม่เกิน - ออมทรัพย ์ - จ่ายเป็นเงินคืนละ300 บาท ไม่เกิน5 คืน (ทุ่งหวัง1A) 
 2,000 บาท กรณีมีโรคแทรกซ้อน นอนเกิน 5 คืน  - จ่ายเป็นเปอร์เซนตต์ามเงินฝากของแม่ (เขาพระ1A) 
 ใหใ้ชส้วสัดิการเจบ็ (กองทุนสัจจะฯส่วนใหญ่)  - จ่ายเป็นเงินร้อยละ3 ของเงินออม แต่ไม่เกิน 5 คืน  
 - ต าบลเขาพระ เหมาจ่าย 500 บาทไม่ก าหนด  (นาหมอศรี 4A) 

 จ านวนวนันอน) (เขาพระ1A)    - รัฐบาลจ่ายเงิน เบ้ียงเลี้ยงชีพผูสู้งอายุแบบขั้นบนัได 
 ฝากสัจจะครบ 15 ปีและผูฝ้ากอายุครบ60 ปี        อายุ 60-69 ปี     ไดรั้บเงิน    600 บาท 
         อายุ 70-79 ปี     ไดรั้บเงิน    700 บาท 
         อายุ 80-89 ปี     ไดรั้บเงิน    800 บาท 
         อายุ 90 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงิน 1,000 บาท 
  - ออมทรัพย ์ - มอบเงินแก่ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ านวน  
   300 บาท/ปี (ทต.ควนเนียง 1A) 
   นอกจากการจ่ายเป็นเงินแล้วยังมีสวสัดิการอ่ืนๆดังนี ้
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ตาราง 11 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคลของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน    
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

   - ร่วมกบักองทุนสัจจะฯประกวดผูสู้งอายุสุขภาพดี 
   ในเวทีงานประจ าปีของกองทุนสัจจะฯและกลุ่ม   
   ออมทรัพย ์(เขาพระ 1A) 
  - รพ.สต. - ต ั้งชมรมและจดักิจกรรมผูสู้งอายุ (ทุกพ้ืนท่ี) 
   - การตรวจสุขภาพและเยี่ยมผูสู้งอายุ (ทุกพ้ืนท่ี) 
  - งานพฒันาชุมชน(อปท.) - จดักิจกรรมคู่หูบดัด้ี ดูแลผูสู้งอายุ (ท่าข้าม 2A) 

4. สวสัดิการฌาปนกิจ - จ่ายเงินตามเง่ือนไข ดงัน้ี (กองทุนสัจจะฯ ส่วนใหญ่) - ชมรมผูสู้งอาย ุ - จ่ายเป็นเงินฌาปนกิจตามระเบียบชมรม 
       สัจจะครบ     180 วนั     2,500 บ. - กลุ่มออมทรัพย ์   - จ่ายเป็นเงินฌาปนกิจตามระเบียบกลุ่ม  
       สัจจะครบ     365 วนั     5,000 บ.  - ร่วมกบักองทุนสัจจะฯ มีการจดัตน้ไมห้นา้ศพให ้ 
       สัจจะครบ     730 วนั   10,000 บ.  โดยตน้ไมจ้ะน าไปแจกเป็นของช าร่วยในวนั 
       สัจจะครบ  1,460 วนั   15,000 บ.  ฌาปนกิจศพ ฉายหนงัตะลุง และจดัพิธีกรรมทาง 
       สัจจะครบ  2,920 วนั   20,000 บ.  ศาสนาให ้(เขาพระ1A) 
       สัจจะครบ  5,840 วนั   30,000 บ.   
 



 

 

 

 

        61 
ตาราง 11 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคลของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน    
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

4. สวสัดิการฌาปนกิจ (ต่อ) - ต าบลทุ่งหวงั จ่ายเพ่ิมเติมจากเง่ือนไข 400 บาท เป็นค่า   
 ผา้ห่อศพส าหรับไทยมุสลิม และค่าดอกไมจ้นัทน์   
 ส าหรับไทยพุทธ (ทุ่งหวัง 1A)   
 - ต าบลวังใหญ่ เป็นเจา้ภาพสวดศพ 1 ตียง โดยสวมเส้ือสีส้ม   
 และใชเ้งินค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินท าบุญถวายพระ    
 (วังใหญ่ 4B)   
5. จ่ายเงินกู ้ใหแ้ทนกรณีสมาชิก - จ่ายเป็นเงินตามเง่ือนไข วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท - ออมทรัพย ์ - ปลดหน้ีใหแ้ก่สมาชิกในวงเงินกูท่ี้คา้งช าระทั้งหมด 
เสียชีวติ โดยแบ่งจ่าย 200 บาท/ราย/เดือน  เฉพาะเงินท่ีกูจ้ากกลุ่มออมทรัพยบ์า้นคอกชา้งเท่านั้น 
 (ทต.ควนเนียง ทุ่งหวัง1A, ทม.สิงหนคร3A, น า้ขาว คลองเปียะ  (ตามเง่ือนไขของกลุ่มผูกู้ต้อ้งท าประกนัเงินกู ้2%)  
 นาหมอศรี ป่าชิง นาหว้า 4A, คูหาใต้1C)  (เขาพระ 1A)) 
 - ต าบลเขาพระจ่ายเป็นเงินตามเง่ือนไข วงเงินไม่เกิน    
 30,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 500 บาท/ราย/เดือน(เขาพระ1A)   
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ตาราง 11 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นปัจเจกบุคคลของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน    
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

6. ฝากเงินใหต่้อกรณีสมาชิกเสียชีวติ - กองทุนฝากเงินใหต่้อตามเง่ือนไข คือ 50% - ไม่มี  
 วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท โดยแบ่งจ่ายใหไ้ม่เกิน   
 100 บาท/ราย/เดือน   
 (ทุ่งหวัง บางเหรียง ทต.ควนเนียง,เขาพระ 1A, ทม.สิงหนคร3A,   

 คลองเปียะ นาหมอศรี น า้ขาว ป่าชิง,นาหว้า 4A, คูหาใต้ 1C)   

 - ต าบลเขาพระจ่ายเป็นเงินตามเง่ือนไข โดยแบ่งจ่าย   

 500 บาท/ราย/เดือน (เขาพระ1A)   
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  1.3 ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ  
   ผลการวิจยั พบว่า เครือข่ายสจัจะฯ มีความตอ้งการเพ่ิมสวสัดิการ 4 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการอาหารบ ารุงครรภม์ารดา โดยส่งเสริมการปลูกผกัสวนครัว ผลไม ้และพ้ืนท่ีท า
นาอินทรีย ์2) สวสัดิการปลกูตน้ไมรั้บขวญับุตร โดยการมอบตน้ไมใ้หค้รอบครัวท่ีมีเด็กแรกคลอด
น าไปปลกู 3) สวสัดิการดูแลแม่หลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย โดยส ารวจหมอพ้ืนบา้นและฟ้ืนฟู
การดูแลแมห่ลงัคลอด เช่น การอยูไ่ฟ หมกกอ้นเส้า ทบัหมอ้เกลือ และการอบสมุนไพร 4) สวสัดิการ
เยีย่มผูสู้งอาย ุโดยประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการงานเยีย่มผูสู้งอายรุ่วมกบัภาคีเครือข่าย กองทุน
สจัจะฯ รับผดิชอบจดัหาสมาชิกกองทุนในการเยีย่ม โดยผูเ้ยีย่มตอ้งสวมเส้ือสีส้มของเครือข่ายสัจจะฯ 
(ตาราง 12) 
   การจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมดงักล่าว ส่วนใหญ่กองทุนสัจจะฯ เป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ 
เช่น การขอสนบัสนุนงบประมาณจาก อปท. การขอสนับสนุนพนัธุ์กลา้ไมจ้ากศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้
การใหค้วามรู้หรือจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ จากรพ.สต.หรือโรงพยาบาล ซ่ึงเป็นบทบาทในงานของ
ภาคีเครือข่าย ส าหรับการด าเนินงานท่ีสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง เช่น การจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม
หรือธนาคารตน้ไมแ้ละส ารวจขอ้มลูหมอพ้ืนบา้นในชุมชน (ตาราง 12) 
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ตาราง 12 สวสัดิการ  การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นปัจเจกบุคคล 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
1. อาหารบ ารุงครรภม์ารดา - ส่งเสริมการปลกูผกัสวนครัวและผลไมโ้ดยใช้

เกษตรอินทรีย ์
- ส่งเสริมพ้ืนท่ีท านาอินทรียเ์พ่ือการบริโภค 
- อบรมหญิงมีครรภใ์หมี้ความรู้ดา้นโภชนาการและ
อาหารปลอดภยั 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
- อปท. 
- เกษตรอ าเภอ 
- รพ./รพ.สต. 
 

- เป็นเจา้ภาพหลกัและประสานภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
- สนบัสนุนงบประมาณ 
- สนบัสนุนความรู้การท าเกษตร 
- สนบัสนุนความรู้ดา้นวชิาการและร่วมขบัเคลือ่น
กิจกรรม เช่น ใหค้วามรู้และรับซ้ือขา้วสารจากนา
อินทรียเ์พ่ือแจกในคลินิคฝากครรภ ์

2. ปลูกตน้ไมรั้บขวญับุตร - ปลูกตน้ไม ้1 ตน้ เม่ือมีเดก็แรกคลอดในครอบครัว 
1 คน 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
 
 
- ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้

- ประสานศูนยเ์พาะช ากลา้ไมเ้พ่ือขอสนบัสนุนพนัธ์ุ
กลา้ไม ้
- จดัสรรงบประมาณของกองทุนสัจจะฯจดัตั้งเป็น
กองทุนส่ิงแวดลอ้มหรือธนาคารตน้ไม ้
- สนบัสนุนพนัธ์ุกลา้ไมใ้หก้บักองทุนสัจจะฯ 
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ตาราง 12 สวสัดิการ  การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นปัจเจกบุคคล (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
3. ดูแลแม่หลงัคลอดดว้ยการแพทย์
แผนไทย 

- ศึกษาทุนชุมชนดา้นแพทยแ์ผนไทย เช่น หมอ
พ้ืนบา้น 
- ฟ้ืนฟูการอยูไ่ฟ, หมกกอ้นเส้า, ทบัหมอ้เกลือและ 
การอบสมุนไพร 
- ใหค้วามรู้และส่งเสริมการดูแลตนเองของแม่หลงั
คลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย เช่น อาหารเร่งน ้านม ฯลฯ 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
- อปท. 
- รพ.สต./รพ. 

- ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ศึกษาทุนในชุมชน เช่น หมอพ้ืนบา้นฯลฯ 
- สนบัสนุบงบประมาณ 
- สนบัสนุนความรู้ทางวชิาการและร่วมขบัเคลื่อน
กิจกรรม 

4. เยี่ยมผูสู้งอาย ุ - ควรเพ่ิมการเยีย่มผูสู้งอายุ โดยประสานความ
ร่วมมือและบูรณาการงานร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน
การลงเยี่ยม โดยสมาชิกกองทุนสัจจะฯสวมเส้ือสีส้ม
ในการลงเยี่ยม 

- กองทุนสัจจะฯ 
- อปท. 
 
- รพ.สต./รพ. 

- สนบัสนุนสมาชิกทีมสวมเส้ือสีส้มเยีย่มผูสู้งอาย ุ
- สนบัสนุนงบประมาณ เช่น ของเยีย่มเพ่ือสุขภาพ 
ขา้วสาร ผลไมจ้ากเกษตรอินทรีย ์ฯลฯ 
- ตรวจสุขภาพผูสู้งอาย ุ
- สนบัสนุนความรู้และจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ
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 2. สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มแบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพและ สงัคม ดงัน้ี 
  สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
  2.1 สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในชุมชน มีกองทุนสจัจะฯ เพียง 2 กองทุน ท่ีมีการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทางกายภาพ ซ่ึงมี 
2 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟปู่าชุมชนมีกองทุนท่ีจดัสวสัดิการ 2 กองทุน (ร้อยละ 7.14) คือ 
กองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระ และต าบลวงัใหญ่ สวสัดิการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งน ้ าธรรมชาติ มีกองทุน
ท่ีจดัสวสัดิการเพียง 1 กองทุน (ร้อยละ 3.57) คือ กองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระ (ตาราง 13) 
   สวสัดิการท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน สามารถจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกไดแ้ก่ 
สวสัดิการเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน มีกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จดัสวสัดิการมากท่ีสุดจ านวน 11 
พ้ืนท่ี (ร้อยละ 39.28) รองลงมา คือ สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชุมชนมีการด าเนินการ 6 พ้ืนท่ี (ร้อยละ 
21.42) ส่วนสวสัดิการธนาคารขยะ และอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟแูหล่งน ้ าธรรมชาติ มีการด าเนินการเพียง 3 
และ 1 พ้ืนท่ี (ร้อยละ 10.71 และ 3.57) ตามล าดบั (ตาราง 13) 
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ตาราง 13 จ านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของเครือข่ายสัจจะฯ และกองทุนอื่น ๆ จ าแนกตามความเขม้แขง็และโซนพ้ืนท่ี 
กลุ่ม โซน จ านวน 1. สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชุมชน 2. สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟ ู

แหล่งน ้าธรรมชาติ 
3. สวสัดิการธนาคารขยะ 4. สวสัดิการเกษตรอินทรีย/์ 

เกษตรผสมผสาน 
กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ  

ในชุมชน 
กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 

ในชุมชน 
กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 

ในชุมชน 
กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 

ในชุมชน 

มี มี มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี 

 
A 
 
 

1 5 1 1 1 1 

 

1 

 

2 

2 2 0 0 0 0 1 1 

3 1 0 0 0 0 0 1 

4 6 0 3 0 0 1 4 

 
B 
 
 

1 4 0 0 0 0 0 1 

2 3 0 0 0 0 0 0 

3 4 0 1 0 0 0 1 

4 2 1 1 0 0 0 1 

C 1 1 0 0 0 0 0 0 
รวม  28 2 6 1 1 3 11 
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  2.2 การด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของเครือข่าย
สจัจะฯและกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
   ผลการวิจยัพบว่า กองทุนสจัจะฯ จดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
โดย 4 เร่ือง ไม่ไดจ่้ายเป็นเงิน แต่จดัเป็นกิจกรรม ซ่ึงกองทุนสจัจะฯ มีการจดัสวสัดิการดา้นน้ีเพียง 2 
กองทุน คือ กองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระจดัสวสัดิการสวสัดิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชนและแหล่ง
น ้ าธรรมชาติร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ส่วนต าบลวงัใหญ่มีการจดัสวสัดิการฟ้ืนฟูป่าชุมชนโดยการ
ปลกูป่าในพ้ืนท่ีสาธารณะและปลกูตน้ไมใ้นสวนยาง (ตาราง 14) 
   กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน มีการจดัสวสัดิการในรูปกิจกรรม ดงัน้ี 1) สวสัดิการ
อนุรักษฟ้ื์นฟปู่าชุมชน กลุ่มออมทรัพยร่์วมกบักองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระ จดัสวสัดิการโดยประกาศ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนและเขตรักษาพนัธุ์พืช และจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้มเพ่ือขบัเคล่ือนกิจกรรม ไดแ้ก่ 
การเพาะพนัธุต์น้ไมแ้จกสมาชิกและท่ีเหลือส่งขาย การแจกตน้ไมแ้ทนของขวญัในวาระต่าง ๆ แจก
หน่อไมไ้ผใ่หส้มาชิกน าไปปลกูและน ามาบริจาคเมื่อมีงานบุญของชุมชน จดัประกวดการดูแลตน้ไม ้
ส่วนต าบลนาหวา้ กลุ่มออมทรัพยมี์การจดัสรรดอกเบ้ียร้อยละ 1 ไวป้ลูกและดูแลป่า และในหลาย
พ้ืนท่ีมีการจดักิจกรรมบวชป่า โดยห่มผา้ใหต้น้ไมใ้หญ่ดว้ยจีวรพระ 2) สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟแูหล่งน ้า
ธรรมชาติ มีการประกาศเขตอภยัทาน และดูแลแหล่งน ้ าธรรมชาติ มีประปาภูเขาโดยชุมชนสามารถ
ใชน้ ้ าฟรี ซ่ึงจดัโดยกลุ่มออมทรัพยร่์วมกบักองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระ 3) สวสัดิการธนาคารขยะ   
กลุ่มออมทรัพยต์  าบลเขาพระ จัดสวสัดิการโดยให้นักเรียนเป็นแกนน าเก็บขยะในงานชุมชน ซ่ึง
กลุ่มออมทรัพยจ์ะน าไปขายให ้อบต.ท่าขา้มสนับสนุนให้ครัวเรือนมีการคดัแยกขยะ น ามาแลกน ้ ายา
ลา้งจานซ่ึงผลิตจากน ้ าหมกัชีวภาพ 4) สวสัดิการเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน จดัสวสัดิการโดย
ส่งเสริมใหค้รัวเรือนปลกูผกัและท าปุ๋ยอินทรีย ์น ้ าหมกัชีวภาพ ซ่ึงมีหลายหน่วยงานในพ้ืนท่ีด าเนินการ 
เช่น กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเกษตรกรทางเลือก อปท. กศน.ฯลฯ กลุ่มออมทรัพยต์  าบลนาหวา้มีการจัด
กิจกรรมใหผู้สู้งอายปุลกูพริก 9 ตน้ ตะไคร้ 3 กอ กลว้ย 2 ตน้ ปลกูครบกลุ่มออมทรัพยจ่์ายเป็นเงินให ้
และพ้ืนท่ีต าบลเขาพระโดยกองทุนสจัจะฯ ร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์และชมรมผูสู้งอาย ุสนบัสนุนให้
มีการปลกูพืช 7 ชั้น มีอุทยานผกัพ้ืนบา้น และมีโรงงานปุ๋ยของชุมชนในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งหวงั เขาพระ 
และท่าขา้ม (ตาราง 14)   
 



 

 

 

              69 

ตาราง 14 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน  

สวสัดิการ 
การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน          
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

1. การอนุรักษฟ้ื์นฟู - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์(เขาพระ1A) - กลุ่มออมทรัพย ์ - ประกาศพ้ืนท่ีป่าชุมชนและเขตรักษาพนัธ์ุพืช ในท่ีดิน 
ป่าชุมชน - ปลูกป่าในพ้ืนท่ีสาธารณะและปลกูตน้ไมใ้น  ซ่ึงไดจ้ากการบริจาค,การขอใชป้ระโยชน์ในท่ีสปก.และ 
 สวนยาง (วงัใหญ่4B)  ซ้ือท่ีดินเพ่ือปลูกป่า โดยใชเ้งินดอกเบ้ียจากการฝากเงิน 
   กลุ่มออมทรัพยข์องกองทุนสัจจะฯและดอกเบ้ียของ 
   กลุ่มออมทรัพย ์(เขาพระ1A) 
   - จดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม (เขาพระ1A) 
   - เพาะพนัธ์ุตน้ไมไ้วแ้จกสมาชิกและท่ีเหลอืส่งขาย ดูแล 
   โดยกองทุนส่ิงแวดลอ้ม (เขาพระ1A) 
   - แจกตน้ไมแ้ทนของขวญัในงานบุญ งานประเพณีและ 
   วนัส าคญั เพ่ือน าไปปลูก ในพ้ืนท่ีของตนเองหรือพ้ืนท่ี 
   สาธารณะ (เขาพระ1A) 
   - แจกหน่อไมไ้ผ่ ใหส้มาชิกน าไปปลูกในพ้ืนท่ีของ 
   ตนเองและน าหน่อไมม้าบริจาคเม่ือชุมชนจดังาน 
   ทอดผา้ป่าและงานบุญต่างๆ (เขาพระ1A) 
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ตาราง 14 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน          
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

1. การอนุรักษฟ้ื์นฟู   - ส่งเสริมการปลูกตน้ไม ้โดยแจกพนัธ์ุไม ้และเม่ือ 
ป่าชุมชน (ต่อ)   วงรอบตน้ไมไ้ด ้100 ซม.จ่ายให ้100 บาทพร้อมคดัเลือก 
   ผูท่ี้ปลูกและดูแลตน้ไมดี้เด่นเพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ 
   ในเวทีงานประจ าปีกองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพย ์ 
   ในวนัท่ี 5 เมษายนของทุกปี (เขาพระ 1A) 
   - จดัสรรเงินร้อยละ1 ของดอกเบ้ียทั้งหมดไวป้ลูกและ 
   ดูแลป่า ซ่ึงจ่ายค่าดูแลตน้ไมใ้หส้มาชิกตน้ละ 10 บาท/ 
   เดือน เป็นระยะเวลา 5 ปี(นาหว้า4A) 
  - กลุ่มออมทรัพย ์ - ห่มผา้ใหต้น้ไมใ้หญ่ในพ้ืนท่ีสาธารณะเพ่ือป้องกนัการ 

  (ท่าม่วง,น า้ขาว 4A) ตดัไม ้(ท่าม่วง, น า้ขาว4A,ชุมพล3B) 
  - ชมรมผูสู้งอายุ (ชุมพล3B) - บวชป่าตน้น ้า โดยเชิญเจา้อาวาสมาร่วมท าพิธีและ 
  - กลุ่มอนุรักษเ์ขาสูง ห่มผา้ตน้ไมด้ว้ยจีวรพระ เพ่ือป้องกนัการตดัตน้ไมใ้หญ ่
  (วังใหญ่4B) (วงัใหญ่4B) 
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ตาราง 14 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน          
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

2. การอนุรักษฟ้ื์นฟู - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์(เขาพระ 1A) - กลุ่มออมทรัพย ์ - ประกาศเขตอภยัทาน, ดูแลล าหว้ย คลองใกลบ้า้น  
แหล่งน ้าธรรมชาติ   ในพ้ืนท่ีท่ี สมาชิกอาสาดูแลได ้ฯลฯ (เขาพระ 1A) 
   - จดัท าประปาภูเขาดูแลโดยกองทุนSIFและกองทุน 
   ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงชุมชนสามารถใชน้ ้าฟรี (เขาพระ 1A) 
3. ธนาคารขยะ  - กลุ่มออมทรัพย ์ - ใหน้กัเรียน เป็นแกนน าจดัการขยะ เม่ือมีงานในชุมชน 
   กรรมการกองทุนส่ิงแวดลอ้มจะเจรจากบัเจา้ของงานให ้
   เดก็เก็บขยะในงาน โดยกลุ่มออมทรัพยมี์รถบรรทุก 
   น าขยะไปขายใหใ้นราคาท่ีสูงกวา่ทอ้งตลาด เงินจากการ 
   ขายขยะแบ่งใหน้กัเรียนร้อยละ 80 และมอบใหก้ลุ่ม 
   ออมทรัพยร้์อยละ 20 (เขาพระ1A) 
  - ปตท. - ปตท.รับซ้ือขยะจากชุมชน (คลองเปียะ4A) 
  - อปท. - อบต.สนบัสนุนครัวเรือนใหค้ดัแยกขยะและน าขยะมา 
   แลกน ้ายาลา้งจานซ่ึงผลิตจากน ้าหมกัในชุมชน (ท่าข้าม2A) 
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ตาราง 14 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนท่ีจดัสวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
4. เกษตรอินทรียแ์ละ - ไม่มี - กลุ่มออมทรัพย ์(น า้ขาว,นาหว้า, นาหมอศรี 4A) - ส่งเสริมการปลกูผกัไวกิ้นในครัวเรือนและท า 
เกษตรผสมผสาน  - กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มออมทรัพย ์ ปุ๋ยอินทรีย,์ น ้าหมกัชีวภาพ  
  (คลองเปียะ4A) (ทุ่งหวงั1A, ท่าขา้ม ทต.พะตง2A, สิงหนคร3A, ชุมพล3B,     

  - กลุ่มเกษตรทางเลอืก (ทต.พะตง 2A) น า้ขาว นาหว้า นาหมอศรี คลองเปียะ4A, วังใหญ่4B) 

  - อบต.และกลุ่มชุมชน (ทุ่งหวงั1A, ท่าขา้ม 2A)  

  - กศน.(วังใหญ่4B, สิงหนคร3A)  

  - อปท.(ชุมพล3B)  

  - ออมทรัพย ์(นาหว้า4A) - กิจกรรมใหผู้สู้งอายุ 60 ปีข้ึนไปปลูกพริก 9 ตน้ 
   ขม้ิน 4 กอ ตะไคร้ 3 กอ กลว้ย 2 ตน้ มีครบจ่าย  
   100 บาท และมีการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยอินทรีย ์(นาหว้า4A) 
 - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ - กลุ่มออมทรัพยแ์ละชมรมผูสู้งอาย ุ - แจกพนัธ์ุผกั  มีอุทยานผกัพ้ืนบา้น (เขาพระ1A) 
 (เขาพระ1A)  - สนบัสนุนการปลูกพชื 7 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นบน 
   ชั้นกลาง ชั้นล่าง พืชหนา้ดิน พืชเกาะเก่ียว พืชหวั 
   พืชน ้า และคดัเลอืกสมาชิกท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
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ตาราง 14 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชนท่ีจดัสวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
   รับประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่นดา้นเกษตร 
   ผสมผสานปลูกพืช 7 ชั้นในเวทีประจ าปีของ 
   กองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพย ์(เขาพระ1A) 

 - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ -กลุ่มออมทรัพยแ์ละชมรมผูสู้งอายุ  - จดัตั้งโรงงานท าปุ๋ยอินทรียข์องชุมชน เร่ิมตน้ 
 (เขาพระ1A)  โดยใชเ้งินกองทุนสัจจะฯ ต่อมาขายหุน้ใหแ้ก่ 
   สมาชิกกองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพย ์
   และจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน ปัจจุบนั 
   บริหารโดยกลุ่มผูสู้งอายุ (เขาพระ1A) 
  - อปท.และองคก์รชุมชน -จดัตั้งโรงงานปุ๋ยไดรั้บการสนบัสนุนโดยอปท. 
   และชุมชน ซ่ึงบริหารโดยชุมชน  
   (ทุ่งหวัง1A, ท่าข้าม2A)                                      
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  2.3 ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ 
   สวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชน โดย
ก าหนด และประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษป่์าชุมชน จดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้มหรือธนาคารตน้ไม ้ปลูกและ
ดูแลป่าร่วมกนัในวนัส าคญั ปลกูตน้ไมข้อบถนนในซอยหมู่บา้น เช่น ข้ีแหล็ก ปลูกมะขามท าร้ัวและ
จดักิจกรรมบวชป่า 2) การอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้ าธรรมชาติ โดยก าหนดและประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ์
แหล่งน ้ าธรรมชาติ และจดักิจกรรมการอนุรักษ ์โดยสมาชิกกองทุนสจัจะฯ สวมเส้ือสีส้มของเครือข่าย
เก็บขยะบริเวณแหล่งน ้ า เช่น ทะเล คลองและปลูกตน้ไมริ้มคลอง บึง ฯลฯ 3) สวสัดิการธนาคารขยะ 
จดัโดยสนบัสนุนใหค้รัวเรือนแยกขยะ และจดัตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน ใหเ้ยาวชนเป็นแกนหลกั
ในการจดัการขยะในโรงเรียนและชุมชน เชิญวิทยากรมาสอนการคดัแยกขยะ และประสานแหล่งรับซ้ือ
ท่ีใหร้าคามาตรฐาน (ตาราง 15) 
   การจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมดงักล่าว ส่วนใหญ่กองทุนสัจจะฯ จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ 
เช่น การขอสนบัสนุนงบประมาณจาก อปท. การขอสนับสนุนพนัธุ์กลา้ไมจ้ากศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้
การเชิญพระสงฆม์าท าพิธีบวชป่า การใหน้กัเรียนร่วมขบัเคล่ือนกิจกรรม เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียน 
การใหค้วามรู้ดา้นเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสานจากเกษตรอ าเภอ และตรวจเลือดเกษตรกรโดย 
รพ.สต. และประสานความร่วมมือกบัผูน้  าชุมชน สมาชิกชุมชน อปท.ฯลฯ ในการประกาศพ้ืนท่ี
อนุรักษป่์าชุมชน และแหล่งน ้ าธรรมชาติ ส าหรับการด าเนินงานท่ีสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง 
เช่น การจดัตั้งกองทุนส่ิงแวดลอ้ม/ธนาคารตน้ไม ้จดังานมหกรรมประจ าปี ของดี เครือข่ายสัจจะฯ 
(ตาราง 15) 
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ตาราง 15 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  

สวัสดิการ การด าเนินการจดัสวัสดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
1. การอนุรักษฟ้ื์นฟูป่าชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดและประกาศเขตพ้ืนท่ีอนุรักษป่์าชุมชน 

- จดัตั้ง กองทุนส่ิงแวดลอ้ม/ธนาคารตน้ไม ้
- ก าหนดให้ปลูกตน้ไม้หรือป่าชายเลนเพ่ิมและดูแลป่า
ร่วมกนั เช่น ปลูกตน้ไมเ้พ่ิมในวนัส าคญั ปลูกตน้ไมข้อบ
ถนนในซอยหมู่บา้น เช่น ข้ีเหล็ก,ปลูกมะขามท าร้ัว ฯลฯ 
และปลูกตน้ไมเ้พ่ิมในพ้ืนท่ีตนเอง 
- การบวชป่า,ท าบุญป่า 
(เขาพระ บางเหรียง ทุ่งหวัง1A,แม่ทอม ควนรู1B,ท่าข้าม ทม.บ้านพรุ2A,
น า้ขาว,ท่าม่วง คลองเปียะ นาหมอศรี4A วังใหญ่ 4B สิงหนคร3A) 
 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
 
 
 
- อปท. 
 
- กลุ่มชุมชน 
- ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้
-วดั 
- โรงเรียน 
 

- ประสานภาคีเครือข่ายประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ ์  
ป่าชุมชนและขบัเคลื่อนกิจกรรม 
- สนบัสนุนดอกเบ้ียซ่ึงไดจ้ากการน าเงินกองทุน
สัจจะฯไปฝากกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือจดัตั้งกองทุน
ส่ิงแวดลอ้มหรือธนาคารตน้ไม ้
- สนับสนุนงบประมาณและร่วมขับเคลื่อน
กิจกรรม 
- ร่วมด าเนินกิจกรรม 
- สนบัสนุนพนัธ์ุกลา้ไม ้
- พระสงฆร่์วมท าพิธีห่มผา้ใหไ้มใ้หญ่ 
- สนบัสนุนใหเ้ป็นกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ของ
นักเรียน โดยด าเนินกิจกรรมร่วมกับกองทุน   
สัจจะฯและชุมชน 
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ตาราง 15 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ) 

สวัสดิการ การด าเนินการจดัสวัสดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
2. การอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 

- ก าหนดและประกาศพ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งน ้ าธรรมชาติ       
- จดักิจกรรมอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น สมาชิก
กองทุนสัจจะฯใสเส้ือสีส้มเก็บขยะสถานท่ีต่างๆในวนั
ส าคญั เช่น ริมหาด น ้ าตกฯลฯ, ปลูกตน้ไมริ้มห้วย หนอง
คลอง บึง ฯลฯ 
(เขาพระ บางเหรียง ทุ่งหวัง1A,แม่ทอม ควนรู1B,ท่าข้าม ทม.บ้านพรุ2A,
น า้ขาว,ท่าม่วง คลองเปียะ นาหมอศรี4A วังใหญ่ 4B สิงหนคร3A) 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
 
- กลุ่มชุมชน  
(ผูน้  าชุมชน, 
สมาชิกชุมชน) 
 

 - ประสานภาคีเครือข่ายร่วมก าหนดและประกาศ
พ้ืนท่ีอนุรักษ์แหล่งน ้ าธรรมชาติและขบัเคลื่อน
กิจกรรม 
- ร่วมด าเนินกิจกรรม 
 

3. ธนาคารขยะ 
 
 
 
 
 

1. สนบัสนุนสมาชิกกองทุนสัจจะฯให้มีการแยกขยะใน
ครัวเรือน  
2. ควรด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนและกลุ่มนักเรียนใน
ชุมชน เช่น ธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชน โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

- กองทุนสัจจะฯ 
 
- โรงเรียน 
 
 

- ประสานภาคีเครือข่ายและเป็นผู ้ขบัเคลื่อน
กิจกรรม 
- ร่วมขบัเคลื่อนกิจกรรมกบักองทุนสัจจะฯโดย
ให้นักเรียนเป็นคณะท างานธนาคารขยะของ
โรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 



 

 

 

              77 
ตาราง 15 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ) 

สวัสดิการ การด าเนินการจดัสวัสดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
3. ธนาคารขยะ (ต่อ) 
 

- จดัตั้งคณะท างานธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชนโดย 
ใหเ้ยาวชนเป็นแกนหลกัในการจดัด าเนินงาน 
- เชิญวทิยากรมาสอนการคดัแยกประเภทขยะ 
- ประสานแหล่งรับซ้ือขยะท่ีใหร้าคามาตรฐานและประกาศ
ราคาใหช้ดัเจน 
- จดักิจกรรมสร้างแรงจูงใจเช่น โครงการขยะแลกไข่และ 
กาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ้ืนท่ีด าเนินงานเด่น  
(เขาพระ บางกล า่ บางเหรียง1A, ท่าข้าม2A, คลองเปียะ นาหมอศรี  

น า้ขาว 4A, วังใหญ่ 4B ) 
 

- อปท. 
- รพ./รพ.สต. 
 
- กลุ่มชุมชน  
(ผูน้  าชุมชน, 
สมาชิกชุมชน) 
 

- สนบัสนุนงบประมาณ หลกัสูตรการอบรมการ 
แยกขยะ และจดัหาแหล่งรับซ้ือ  
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเป็นคณะ 
ท างานร่วมกบักองทุนสัจจะฯ 
 
- ร่วมมือกบักองทุนสัจจะฯขบัเคลื่อนกิจกรรม 

    
    
 
 
 
 
 
 



 

 

 

              78 
ตาราง 15 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (ต่อ) 

สวัสดิการ การด าเนินการจดัสวัสดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหน้าที ่
4. เกษตรอินทรียแ์ละเกษตร
ผสมผสาน 
 

- ส่งเสริมการการท าเกษตรอินทรีย์ เ พ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือน 
- จดัใหมี้ตลาดนดัสีเขียวในชุมชน 
- จดักิจกรรมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น งาน
มหกรรมประจ าปี ของดีเครือข่ายสัจจะฯ โดยมอบประกาศ
เกียรติคุณดา้นเกษตรพอเพียงดีเด่น,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกองทุนสัจจะฯท่ีด าเนินการดา้นเกษตรพอเพียงดีเด่น , 
กิจกรรมประกวดเมนูอาหารสุขภาพ ฯลฯ (ทุ่งหวัง บางกล า่ 1A,

ท่าข้าม2A,บ่อดาน3B) 
 

- กองทุนสัจจะฯ 
- อปท. 
 
- รพ./รพ.สต. 
 
 
 
- เกษตรอ าเภอ 
- ทุนภูมิปัญญา เช่น 
เกษตรกรดีเด่น 
- โรงงานปุ๋ยชุมชน 

- ประสานภาคีเครือข่ายและขบัเคลื่อนกิจกรรม    
- สนบัสนุนงบประมาณ,ร่วมขบัเคลื่อนกิจกรรม
และจดัตั้งตลาดสีเขียว 
- สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ , ตรวจเลือด
เกษตรกร บูรณาการงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกับกองทุนสัจจะฯในพ้ืนท่ีและร่วม
จดัตั้งตลาดนดัสีเขียว 
- สนบัสนุนความรู้ดา้นเกษตรอินทรีย์,การท าปุ๋ย 
- ถ่ายทอดความรู้ดา้นเกษตรแก่สมาชิกกองทุน
สัจจะฯและผูส้นใจ 
- จ าหน่ายปุ๋ยใหส้มาชิกกองทุนสัจจะฯในราคาถูก 
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 สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 
 2.1 สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ของกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ
ในชุมชน (ตาราง 16) 
  สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯ ทุกกองทุนสามารถจดัสวสัดิการได ้คือ สวสัดิการ 
คนท างาน และสวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี 
  สวสัดิการท่ีทุกกองทุนสจัจะฯ บางกองทุนเท่านั้นท่ีจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก
ได ้ไดแ้ก่ สวสัดิการเคร่ืองใชเ้พื่อการจดังาน พฒันาอาชีพ บรรเทาสาธารณภยั การศึกษา ช่วยเหลือผูพ้ิการ/ 
ผูด้อ้ยโอกาส และสวสัดิการความดี โดยมีกองทุนสัจจะฯ ท่ีจดัสวสัดิการได ้จ  านวน 1, 6, 10, 11, 16 และ 1 
กองทุน คิดเป็นร้อยละ 3.57, 21.43, 35.71, 39.28, 57.54 และ3.57 ของกองทุนทั้งหมด ตามล าดบั 
  กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน มีการจดัสวสัดิการทางสงัคมมากกว่ากองทุนสัจจะฯ 
ซ่ึงพบว่า สวสัดิการท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ทุกพ้ืนท่ีสามารถจดัสวสัดิการได ้คือ สวสัดิการคนท างาน สวสัดิการ
ช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส และสวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี  
  สวสัดิการท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนจดัไดม้ากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีกลุ่ม
ทั้งหมด ไดแ้ก่ สวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั การสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน และเคร่ืองใช้
เพื่อการจดังาน สวสัดิการท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จดัไดต้  ่ากว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีกลุ่มทั้งหมด ไดแ้ก่ 
สวสัดิการพฒันาอาชีพ ศนูยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ บรรเทาสาธารณภยั การศึกษา งดเหลา้ในงานบุญ และ
สวสัดิการความดี 
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ตาราง 16 จ  านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี  
กลุ่ม โซน จ านวน 1. สวสัดิการเงินกูเ้พื่อ 

ที่อยูอ่าศยั  
2. สวสัดิการสร้างที่อยูอ่าศยั
ใหผู้ย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน 

3. สวสัดิการน ้าด่ืม 4. สวสัดิการเคร่ืองใช ้
เพื่อการจดังาน 

5. สวสัดิการพฒันาอาชีพ 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน 
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน 
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี มี มี มี มี 

 
A 
 
 

1 5 4 4 0 1 3 2 2 

2 2 0 1 0 0 2 1 1 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 6 5 5 2 0 5 2 0 

 
B 
 
 

1 4 0 0 2 0 3 1 0 
2 3 2 1 0 0 1 0 0 
3 4 0 0 0 0 4 0 1 
4 2 1 1 2 0 2 0 0 

C 1 1 1 0 0 0 1 0 0 

รวม 28 13 12 6 1 21 6 4 
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ตาราง 16 จ  านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี (ต่อ) 
กลุ่ม โซน จ านวน 6. สวสัดิการศูนยเ์รียนรู้ดา้น

อาชีพ 
7. สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั 8. สวสัดิการเพื่อการศึกษา 9. สวสัดิการช่วยเหลือผูพ้ิการ/

ผูด้อ้ยโอกาส 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน 
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

ไม่มี มี มี มี มี มี มี มี 

 
A 
 
 

1 5 0 3 2 5 1 5 5 
2 2 0 1 1 1 0 2 2 
3 1 0 1 0 0 1 1 1 
4 6 1 4 0 4 1 2 6 

 
B 
 
 

1 4 0 0 0 0 0 3 4 
2 3 0 0 0 1 1 0 3 

3 4 0 0 0 0 0 2 4 
4 2 0 1 0 0 0 1 2 

C 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
รวม 28 1 10 3 11 4 16 28 
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ตาราง 16 จ  านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี (ต่อ) 

กลุ่ม โซน จ านวน 10. สวสัดิการคนท างาน 11. สวสัดิการงดเหลา้ 
ในงานบุญ 

12. สวสัดิการความดี 
 

13. สวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรม ประเพณี 
 

กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุนสัจจะฯ กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน 
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

มี มี ไม่มี มี มี มี มีพิธีรดน ้าประจ าปีของ
เครือข่ายสัจจะฯ 

มีทุกพื้นท่ี 

 
A 
 
 

1 5 5 5 0 1 1 

2 2 2 2 1 0 0 

3 1 1 1 0 0 0 

4 6 6 6 0 0 0 

 
B 
 
 

1 4 4 4 0 0 0 

2 3 3 3 0 0 0 

3 4 4 4 0 0 0 

4 2 2 2 0 0 0 

C 1 1 1 1 0 0 1 
รวม 28 28 28 1 1 2 
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 2.2 การด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของเครือข่ายสัจจะฯ 
และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
  กองทุนสจัจะฯ มีการจดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน ใน
สวสัดิการพฒันาอาชีพ การศึกษา และคนท างาน มีการจดัสวสัดิการท่ีไม่ไดจ่้ายเป็นเงิน ไดแ้ก่ การจดั 
สวสัดิการเคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังาน โดยซ้ือชุดอาหารบุปเฟ่ให้วดั สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั จดั
โดยใหเ้ป็นของอุปโภคบริโภค ส าหรับสวสัดิการช่วยเหลือผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส จะน ารายช่ือผูพ้ิการ/ 
ผูด้อ้ยโอกาสสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนสจัจะฯ โดยกองทุนเป็นผูจ่้ายเงินสจัจะให้ เพื่อให้ผูพ้ิการ/ผูด้อ้ย 
โอกาสมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ นอกจากน้ียงัมีการจดัสวสัดิการร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ในพ้ืนท่ีท่ีมี
คณะกรรมการเป็นชุดเดียวกนั คือ สวสัดิการความดี (ตาราง 17) 
  กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน พบว่า มีการจดัสวสัดิการหลากหลาย ไดแ้ก่ สวสัดิการ
เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงใหกู้ว้งเงินข้ึนอยูก่บัระเบียบของแต่ละกลุ่ม โดยมีทั้งการจ่ายเป็นเงินและจ่าย
เป็นวสัดุก่อสร้าง มีการจดัสวสัดิการสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้ซ่ึงส่วนใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ สวสัดิการน ้ าด่ืม โดยมีโรงงานผลิตน ้ าด่ืมของกลุ่มชุมชน สวสัดิการเคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังาน 
โดยจดัใหเ้ช่าในราคาถกู สวสัดิการพฒันาอาชีพ โดยใหกู้เ้งินเพื่อประกอบอาชีพตามระเบียบกลุ่ม สวสัดิการ
ศนูยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ เช่น จดัตั้งศนูยเ์รียนรู้ปลาส้ม สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
วงเงินตามระเบียบของแต่ละกลุ่ม สวสัดิการการศึกษา จดัสวสัดิการใหย้มืเงินโดยไม่คิดดอกเบ้ีย มอบทุน 
การศึกษาให ้สนบัสนุนงบประมาณ และร่วมแรงในการพฒันาโรงเรียน สวสัดิการช่วยเหลือผูพ้ิการ/ 
ดอ้ยโอกาส จดัสวสัดิการโดยการลงเยีย่ม มอบเงินและของเยีย่ม และรพสต.และรพ.จดัตั้ศูนยด์ูแลผู ้
พิการในชุมชน โดยมีอาสาสมคัรดูแลผูพ้ิการในชุมชน สวสัดิการคนท างาน จดัโดยจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน 
ใหค้ณะกรรมการท างาน สวสัดิการงดเหลา้ในงานบุญ จ่ายสวสัดิการเป็นเงินในงานท่ีไม่เล้ียงเหลา้
และน ้ าอดัลม สวสัดิการความดีจดัร่วมกบักองทุนสจัจะฯ โดยเร่ิมจากคณะกรรมการ 3-5 คน ให้ค  ามัน่
สญัญาลด ละ เลิก เหลา้บุหร่ีร่วมกนั คดัเลือกครอบครัวท่ีไม่ด่ืมเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่นการพนัน 
อยา่งนอ้ย 5 ปี และลกูทุกคนเป็นคนดี จะไดรั้บการยกยอ่งโดยการมอบเกียรติบตัร  มีการใชค้วามดี
ค ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีท่ีท าความดีครบ 30 ตวัช้ีวดัตามเง่ือนไขกลุ่ม ส าหรับสวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรม 
ประเพณี พบว่ามีการจดัพิธีรดน ้ าผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์มีงานสารทเดือนสิบ งานฉลองซงัขา้วประจ าปี 
และเป็นเจา้ภาพทอดกฐินใหว้ดั สนบัสนุนเงินใหม้สัยดิ และสนบัสนุนเงินแก่ผูท่ี้บวชเณร บวชพระ 
เขา้สุนตั หรือไปแสวงบุญท่ีนครเมกกะ (ตาราง 17) 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

1. เงินกูเ้พ่ือที่อยู่อาศยั - ไม่มี - ออมทรัพย ์ -ใหกู้ย้ืมเงิน โดยใหผู้กู้ไ้ปเอาของท่ีร้านวสัดุก่อสร้าง 
  - สหกรณ์เกษตร  แทนการจ่ายเป็นเงินเพ่ือป้องกนัการน าเงินไปใชผ้ิด 
   วตัถุประสงคแ์ละมีโรงอฐิของชุมชนขายใหส้มาชิก 

   ราคาถกู (เขาพระ1A) 

   - ใหกู้เ้งินข้ึนอยูก่บัระเบียบของแต่ละกลุ่ม (บางกล า่,  

   ทุ่งหวัง, เขาพระ, บางเหรียง1A, คูหาใต้1C, พะตง ทต.พะตง2B,  

   น า้ขาว ป่าชิงนาหว้า คลองเปียะ,ท่าม่วง4A, สะกอม4B,) 

2. สร้างท่ีอยูอ่าศยัให ้ - ไม่มี - ออมทรัพย ์(นาหว้า,คลองเปียะ,ท่าม่วง,ป่าชิง4A) - สร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้ 
ผูย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน  - พอช.(เขาพระ1A)                      ” 
  - ตชด.(น า้ขาว4A)                      ” 
  - กองทุนสงเคราะห์ราษฎร์ประจ าต าบล(ท่าข้าม2A)                      ” 
  - อบจ.(บางกล า่,บางเหรียง1A)                      ” 
  - เทศบาล/อบต. (วังใหญ่4B)                      ” 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

3. น ้าด่ืม - ไม่มี - ออมทรัพย ์(น า้ขาว4A) - มีโรงน ้าด่ืมผลิตขายในชุมชน(น า้ขาว4A, คูหาใต้1C) 
  - อบต.(สะกอม4B)                              ” 

  - วสิาหกิจชุมชน (วังใหญ่4B)                        ” 
4. เคร่ืองใชเ้พ่ือจดังาน - กองทุนสัจจะฯซ้ือชุดอาหาร - ออมทรัพย ์ - จ่ายค่าบริการราคาถูกสามารถใชไ้ดทุ้กคนในชุมชน 
 บุฟเฟ่มอบใหว้ดั (ทุ่งหวัง1A)  (น า้ขาว4A, ทต.พะตง2B,) 

   - สมาชิกกองทุนสัจจะฯและกลุ่มออมทรัพยล์ด 30% 
   และกรรมการลด 50% (เขาพระ1A) 
  - กองทุนหมู่บา้น,SML - ทุกคนในชุมชนสามารถเช่าไดใ้นราคาถูก 
   (บางเหรียง1A,ท่าข้าม บ้านพรุ2A,นาหว้า คลองเปียะ นาหมอศรี 

   ป่าชิง4A, ควนรู เกาะแต้ว ทน.สงขลา1B, บ่อดาน ชุมพล ระวะ  
   วัดจันทร์3B, วังใหญ่4B) 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ

กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

5. พฒันาอาชีพ - น าเงินไปลงทุนในวสิาหกิจ - ออมทรัพย ์(เขาพระ1A) - การกูร้ายบุคคลน าโครงการมากู ้รายละไม่เกิน 
 ประกอบอาชีพท่ีไม่เอาเปรียบ  10,000 บาท หากรวมกลุ่มมากู ้ไม่จ ากดัวงเงิน 
 สังคม ไม่ท าลายคณุภาพชีวติ  ตามความเหมาะสม กรณีกลุ่มมาขอกูมี้เง่ือนไข 
 และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผลผลิตท่ี  คือตอ้งท าแจกในงานชุมชน เช่นงานวดัอย่าง นอ้ย 
 เกิดจากการยืมเงินน้ีไปลงทุน  1 คร้ัง (เขาพระ1A) 
 ตอ้งมีส่วนลดใหส้มาชิกต ่า - กองทุนพฒันาบทบาทสตรี (ทุ่งหวัง1A) - ใหกู้เ้งินตามระเบียบและเง่ีอนไขของกลุ่ม 
 กวา่ทอ้งตลาด 1 บาท - กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กองทุนหมู่บา้น                            ” 
  - อบต. (ท่าข้าม2A)                            ” 
  - กองทุนหมู่บา้นละ 1 ลา้น (ชุมพล3B)                            ” 
6. ศูนยก์ารเรียนรู้ดา้น - ไม่มี - ศูนยก์ารเรียนรู้ปลาส้ม) - มีการรวมกลุ่มท าปลาส้มและจดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ 
อาชีพ   (กลุ่มชุมชนนาหมอศรี 4A 

7. บรรเทาสาธารณภยั - มีสวสัดิการกองทุนภยัพิบติั - กลุ่มออมทรัพย ์ - จ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 500 บาท (บางเหรียง1A) 
 ระดบัต าบล 41กองทุน  - จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือตามจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท  
   (เขาพระ1A) 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ

กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

8. ดา้นการศึกษา - จดัตามระเบียบกองทุนสัจจะฯ - ออมทรัพย ์ - ใหย้ืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย กรณีสมาชิกมีปัญหาค่าเทอม 
 ซ่ึงใหย้ืมโดยไม่คิดดอกเบ้ีย  อุปกรณ์การเรียน (ทต.พะตง2B) 
   - ใหทุ้นการศึกษาและร่วมพฒันาโรงเรียน(น า้ขาว1A) 
   -ใหย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยมีเง่ือนไข คือขอกูไ้ดไ้ม่เกิน 
   จ านวนเงินสะสมในบญัชีของสมาชิกในครอบครัวและ 
   ก าหนดใหจ่้ายคืนภายใน 6 เดือนโดยจ ากดั วงเงิน คือ 
   อนุบาล 1,000บาท,ประถม 2,000 บาท, ม.ตน้  
   3,000 บาท และปวส.ป.ตรี 5,000 บาท (บางเหรียง1A) 
  - PTT - ทุนการศึกษาจากPTT (สิงหนคร3A) 
  - อปท. - อบต. สนบัสนุนทุนการศึกษา จบการศึกษาป.6  
   จ านวน 500 บาท  ม.3 จ านวน 700 บาท  ม.6 จ านวน 
   900 บาท ปวช. จ  านวน 900 บาทและปวส.จ านวน 
   1,100 บาทโดยมีเง่ือนไข คือ ตอ้งเป็นสมาชิก 
   กองทุนสัจจะฯ ตั้งแต่ 2 ปี ข้ึนไป (ท่าข้าม 2A) 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

8. ดา้นการศึกษา (ต่อ) - จดัร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ - กลุ่มออมทรัพย ์ - สนบัสนุนทุนการศึกษาทุกโรงเรียน โดยใหค้ดัเลอืก 
 (เขาพระ 1A)  เดก็ดีท่ีท าประโยชน์แก่สาธารณะ โรงเรียนละ 2 คน 7  
   แห่ง รวม 14 คนโดยมอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศ 
   เกียรติคณุในเวทีงานประจ าปีของกองทุนสัจจะฯและ 
   กลุ่มออมทรัพยว์นัท่ี 5 เมษา ของทุกปี โดยเดก็ตอ้งมา 
   รับพร้อมพ่อแม่หรือผูดู้แล,มีเงินใหกู้ย้ืมโดยไม่มี 
   ดอกเบ้ีย (เขาพระ1A) 
   - สวสัดิการเพ่ือการพฒันาโรงเรียนสามารถท า 
   โครงการมาขอสนบัสนุน โดยสนบัสนุนเงินและ 
   ลงแรงร่วมพฒันาโรงเรียน (เขาพระ1A) 
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สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

9. ช่วยเหลือผูพิ้การ/ - ส ารวจรายช่ือคนดอ้ยโอกาส - กลุ่มออมทรัพย ์ - สวมเส้ือสีส้มลงเยีย่มพร้อมมอบเงินใหร้ายละ  
ผูด้อ้ยโอกาส ซ่ึงกองทุนจะจ่ายเงินเขา้กองทุน  200 บาท และของเยี่ยม ปีละ 2 คร้ัง (เขาพระ1A) 
 สัจจะฯใหเ้พ่ือรับสวสัดิการ - พมจ. - สนบัสนุนเงินช่วยเหลือผูพิ้การตามระเบียบ 
 ข้อมูลการจ่ายสวัสดิการ - รพ.สต., รพ. - เยีย่มบา้นเพ่ือดูแลผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาส 
 ทต.ควนเนียง1A 7 ราย,ท่าม่วง4A 1 ราย,  - จดัตั้งศูนยดู์แลฟ้ืนฟูผูพิ้การในชุมชน มีการอบรม 
 ทุ่งหวัง1A 6 ราย,วังใหญ่ 4B 2 ราย,  อาสาสมคัรดูแลผูพิ้การในชุมชน และลงเยีย่มบา้น 
 แม่ทอม1B 3 ราย,ชุมพล 3B 4 ราย,  ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข (บางกล า่1A) 
 เขาพระ1A 13 ราย, บางกล า่1A2 ราย, - อปท. - สนบัสนุนงบประมาณตามโครงการท่ีขอสนบัสนุน 
 ป่าชิง4A 4 ราย, บางเหรียง1A 32 ราย,   
 บ้านพรุ2A 18 ราย, วัดจันทร์ 3B 1 ราย   
 เกาะแต้ว1B 39 ราย, ควนรู1B 4 ราย,   
 ทม.สิงหนคร 3A 34 ราย, ท่าข้าม2A 13 ราย   
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน (ต่อ) 
สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ

กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

10. คนท างาน - จ่ายค่าตอบแทนใหแ้กนน าท่ีดูแล - กลุ่มออมทรัพย ์ - กลุ่มออมทรัพยจ่์ายใหค้นท างาน จ านวนเงิน 
 สมาชิก 1:50 คน ในวนัท าการกลุ่ม  ตามระเบียบของแต่ละกลุ่ม 
 จ านวน 130 บาท/วนั/เดือนโดยให ้   
 ฝากออมจ านวน 100 บาทและฝาก   
 จ านวนสัจจะ30 บาท   
11. งดเหลา้ในงานบุญ - ไม่มี - สปสช. - จ่ายให ้2,000 บาท เม่ือไม่มีการเลี้ยงเหลา้และน ้าอดัลมในงาน (ท่าข้าม2A) 
12. ความดี  - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย ์ - ผูน้  าท าดี เร่ิมท่ีคณะท างาน 3-5 คน ลงช่ือใหค้  ามัน่ 
 ออมทรัพย ์  สัญญา ลด ละ เลิก เหลา้ บุหร่ี (เขาพระ1A) 
   - กรรมการทุกคนร่วมงดเหลา้เขา้พรรษา (คูหาใต้1C) 
   - คดัเลือกครอบครัวท่ีไม่กินเหลา้ ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่นการพนนัทุกชนิด 
   อย่างนอ้ย 5 ปีและลูกทุกคนเป็นคนดี มอบประกาศเกียรติคุณในเวที 
   งานประจ าปีของกองทุน สัจจะฯและกลุ่มออมทรัพยใ์นวนัท่ี5 เมษา 
   ของทุกปี(เขาพระ1A) 
   - ตามระเบียบผูท้  าความดีครบ 30 ตวัช้ีวดัของกลุ่มใหสิ้ทธ์ิ กูเ้งินสูงสุด 

   100,000 บาท โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัใชค้วามดีค ้า (เขาพระ1A) 
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ตาราง 17 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

13. ฟ้ืนฟูวฒันธรรม - มีพิธีรดน ้าผูใ้หญ่ของเครือข่าย - ออมทรัพย,์ อปท. - รดน ้าเป็นวฒันธรรมประเพณีทุกพ้ืนท่ีจดั 
ประเพณี สัจจะฯในวนัสงกรานต ์  - สารทเดือนสิบ เป็นประเพณีทอ้งถิ่นทุกพ้ืนท่ีจดั 
   - มีกลุ่มมโนราห์เดก็ ผูสู้งอายุ (บางกล า่ 1A) 
 - จดักิจกรรมร่วมกบักลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย ์ -เป็นเจา้ภาพทอดกฐินปีละ 1 วดั จ านวน5,000 บาท  
 ออมทรัพย ์  โดยเลือกวดัท่ีล  าบาก,ช่วยงานมสัยิดกลางปีละ  
   5,000 บาท, บวชเณร 500 บาท,บวชพระ 1,000 บาท 
   แสวงบุญท่ีนครเมกกะ 1,000 บาท, เขา้สุนตั 500 บาท 
   (เขาพระ1A) 

  - อปท. - จดังานฉลองซงัขา้วประจ าปี (ท่าข้าม2A) 
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 2.3 ความตอ้งการสวสัดิการเพ่ือสุขภาวะ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ของเครือข่าย
สจัจะฯ 
  สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯ ตอ้งการเพ่ิม ไดแ้ก่ 1) การสร้างท่ีอยูอ่าศยัให้ผู ้
ยากไร้ โดยประสานงานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทรับผดิชอบ 2) สวสัดิการน ้ าด่ืม 
โดยประสานภาคีเครือข่าย เช่น กองทุนหมู่บา้น  SML เพ่ือร่วมจดัตั้งโรงผลิตน ้ าด่ืม 3) สวสัดิการ
เคร่ืองใชเ้พื่อการจดังาน โดยประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายท่ีสามารถด าเนินการได ้เช่น 
กลุ่มออมทรัพย ์กองทุนหมู่บา้น SML เพื่อให้สมาชิกเช่าราคาถูก 4) สวสัดิการพฒันาอาชีพ โดย
ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ 5) สวสัดิการบรรเทาสาธารณภยั โดยบูรณาการ
แผนงานช่วยเหลือดา้นสาธารณภยัร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 6) สวสัดิการการศึกษาพิเศษโดย
การจดัสอนพิเศษแก่เด็กในชุมชนทั้งดา้นวิชาการ และวฒันธรรมโดยจา้งครูพิเศษในชุมชน 7) สวสัดิการ
ช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส ดว้ยการร่วมมือกบั รพ.สต. จดัตั้งศนูยฟ้ื์นฟผููพิ้การในชุมชน และ
ส่งเสริมอาชีพแก่ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 8) สวสัดิการงดเหลา้ในงานบุญ และผูน้  าท าดี โดยส่งเสริม
การงดเหลา้ บุหร่ี ในเทศกาลเขา้พรรษา และผูน้  ารวมตวักนัให้ค  ามัน่สัญญา ลด ละ เลิก เหลา้และ
บุหร่ี 9) สวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี โดยส่งเสริมการสืบทอดวฒันธรรมพ้ืนบา้น ให้กบัเด็ก
ในชุมชน และส่งเสริมศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นและพิธีกรรมส าคญั เช่น การบูชาพระแม่โพสพ ให้
เป็นกิจกรรมของชุมชน (ตาราง 18) 
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ตาราง 18 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
1. สวสัดิการสร้างท่ีอยูอ่าศยัให ้ - ประธานหรือกรรมการกองทุนสัจจะฯประสาน - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูย้ากไร้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้ - พอช.,พมจ.,อปท. - ใหก้ารช่วยเหลอืสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้/ 
 (นาหมอศรี นาหว้า 4A เขาพระ บางเหรียง1A,ทน.สงขลา แม่ทอม1B)  ประสานงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารช่วยเหลอื 
2. สวสัดิการน ้าด่ืม - จดัตั้งโรงผลิตน ้าด่ืมจ าหน่ายในรูปวสิาหกิจชุมชน - กองทุนสัจจะฯ - ด าเนินการจดัตั้งโรงผลิตน ้าด่ืมของกองทุนสัจจะฯ 
 (นาหมอศรี4A,บางกล า่ ทุ่งหวงั1A,วัดจันทร์,ชุมพล3B,ทุ่งลาน2B)  - ประสานภาคีเครือข่าย เช่น กลุ่มออมทรัพย,์ 
 - ติดตั้งตูน้ ้าด่ืมหยอดเหรียญในชุมชน (สิงหนคร3A,  กองทุนหมู่บา้น, SML ฯลฯ เพ่ือร่วมจดัตั้งโรงผลิตน ้า 
 ระวะ3B)  ด่ืม 
3. เคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังาน - จดัหาเคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังานใหส้มาชิกเช่า - กองทุนสัจจะฯ - ประสานความร่วมมือกบัภาคเีครือข่าย เช่น  
ราคาถกู ในราคาถูก (เขาพระ 1A, นาหวา้ 4A,)  กลุ่มออมทรัพย,์ กองทุนหมู่บา้น,SML ฯลฯ 
  - กองทุนหมู่บา้น,  - สนบัสนุนเคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังาน ใหส้มาชิก 
  - กลุ่มออมทรัพย ์ เช่าราคาถูก 
  - SML  
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ตาราง 18 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
4. พฒันาอาชีพ - ส่งเสริมใหเ้กิดกลุ่มอาชีพในชุมชน - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่าย 
 - พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ เช่น ฝึกอาชีพระยะสั้น,  - ด าเนินการรวมกลุ่มอาชีพ 
 การอบรมดา้นเกษตร ฯลฯ(ทุ่งหวัง1A, ท่าข้าม2A, พะตง2B,  - พฒันาศูนยเ์รียนรู้ 
 บ่อดาน ระวะ3B, น า้ขาว ท่าม่วง4A, วังใหญ่4B) - อปท. - สนบัสนุนงบประมาณ 
  - กศน - ใหค้วามรู้การพฒันาอาชีพ 
   - พฒันาศูนยเ์รียนรู้ 
  - เกษตรอ าเภอ - ใหค้วามรู้การพฒันาอาชีพเกษตร 
  - - ร่วมพฒันาศูนยเ์รียนรู้ 
5. บรรเทาสาธารณภยั  - บูรณาการแผนงานช่วยเหลอืดา้นสาธารณภยัร่วมกบั - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และสมคัรกองทุน 
 ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ภยัพิบติัของกองทุนสัจจะฯใหค้รบ 140 กองทุน 
  - อปท./อ าเภอ - จดัท าแผนบูรณาการทุกภาคเีครือข่ายเพ่ือรับมือ 
   สาธารณภยัและซ้อมแผน 
  - รพ.สต.,รพ. -ร่วมบูรณาการแผนสาธารณภยั เช่น สนบัสนุนยา 
   เวชภณัฑ ์การรักษาพยาบาล และซ้อมแผนร่วมกนั 
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ตาราง 18 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
6. การศึกษาพเิศษ - สอนพิเศษแก่เดก็ในชุมชน ดา้นวชิาการและ - กองทุนสัจจะฯ - ส ารวจทุนชุมชนท่ีสามารถเป็นครูสอนพิเศษดา้น 
 วฒันธรรม  วชิาการ 
 - จดัสรรเงินกองทุนสัจจะฯ จ่ายเป็นค่าตอบแทนครู  - จดัสอนพิเศษแก่เดก็ในชุมชน 
 - มอบประกาศเกียรติคณุครูผูท้  าประโยชน์แก่ชุมชน  - จดัสรรเงินของกองทุนสัจจะฯ จ่ายเป็นคา่ตอบแทน 
 ดา้นการศึกษา  ครูสอนพิเศษ 
   - มอบประกาศเกียรติคณุครูผูท้  าประโยชน์แก่ชุมชน 
7. ช่วยเหลือผูพิ้การและ - สนบัสนุนการจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูพิ้การในชุมชน - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งและร่วม 
ผูด้อ้ยโอกาส โดยอาสาสมคัรซ่ึงไดรั้บการอบรมหลกัสูตรอสม.  ด าเนินการ 
 เช่ียวชาญดา้นการดูแลผูสู้งวยัติดบา้น ติดเตียง - รพ.สต./รพ. - เป็นแกนหลกัในการจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูผูพิ้การใน 
 - ส่งเสริมอาชีพแก่ผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาส  ชุมชน 
   - อบรม อสม.ผูดู้แลผูพิ้การ 
  - อปท./พอช. - สนบัสนุนงบประมาณและช่วยเหลือดา้นอาชีพแก่ผู ้
   พิการและผูด้อ้ยโอกาส 
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ตาราง 18 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
8. งดเหลา้ในงานบุญและ - ส่งเสริมการงดเหลา้ บุหร่ี ในเทศกาลเขา้พรรษา ของ  - กองทุนสัจจะฯ - จดัท าขอ้ตกลงการงดเหลา้ บุหร่ี ในเทศกาล 
ผูน้ าท าด ี คณะกรรมการกองทุนสัจจะฯและสมาชิก   เขา้พรรษาของคณะกรรมการกองทุนสัจจะฯ 
 ( ทุ่งหวัง, เขาพระ 1A, ท่าข้าม 2A, นาหว้า นาหมอศรี คลองเปียะ 4A,   - มอบประกาศเกียรติคณุแก่คณะกรรมการกองทุน 
 วังใหญ่4B )  สัจจะฯท่ีงด เหลา้ บุหร่ี ไดส้ าเร็จในเวทีงานประจ าปี 
   ของดี เครือข่ายสัจจะ 

9. ฟ้ืนฟูวฒันธรรม -ส่งเสริมการสืบทอดศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น เช่น  - กองทุนสัจจะฯ - ประสานศิลปินพ้ืนบา้นในชุมชน ใหม้าเป็นครูสอน 
ประเพณี เพลงเรือ, มโนราห์, หนงัตะลุง ฯลฯ  ใหแ้ก่เดก็ในชุมชน 
 - ส่งเสริมการถ่ายทอดพิธีกรรมส าคญั เช่น การบูชา  - จดัการสอนศิลปะพ้ืนบา้นใหก้บัเดก็ในชุมชน 
 พระแม่โพสพ ฯลฯ  - ส่งเสริมใหเ้ป็นกิจกรรมของชุมชน 
 ( ทุ่งหวัง, เขาพระ 1A, ท่าข้าม 2A, นาหว้า นาหมอศรี คลองเปียะ 4A,    
 วังใหญ่4B )   
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 3. สวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุข 
  3.1 สวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ 
ในชุมชน 
   สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯทั้ง 28 กองทุน จดัใหก้บัสมาชิก มีเพียงสวสัดิการ
รักษาพยาบาลเท่านั้น  
   การจดัสวสัดิการของกลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชน พบว่านอกจากจะมีการจดัสวสัดิการ
รักษาพยาบาล และการส่งเสริมการออกก าลงักายในทุกพ้ืนท่ีแลว้ ยงัมีการจดัสวสัดิการรักษาดว้ย
แพทยแ์ผนไทยใน 2 พ้ืนท่ี (ร้อยละ 7.14) ส่วนสวสัดิการธนาคารเคร่ืองมือแพทยม์ี 1 พ้ืนท่ี (ร้อยละ 
3.57) (ตาราง 19) 
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ตาราง 19 จ  านวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุขของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน จ าแนกตามความเขม้แข็ง และโซนพ้ืนท่ี 

กลุ่ม โซน จ านวน 1. สวสัดิการ
รักษาพยาบาล (เจ็บ) 

2. สวสัดิการรักษาดว้ย
แพทยแ์ผนไทย 

3. สวสัดิการธนาคาร
เคร่ืองมือแพทย ์

4. สวสัดิการ 
ธนาคารเลือด 

5.สวสัดิการส่งเสริมการ
ออกก าลงักาย 

6. สวสัดิการส่งเสริมและ
อนุรักษต์  ารับอาหารพื้นบา้น 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

กองทุน
สัจจะฯ 

กลุ่มอื่น ๆ 
ในชุมชน 

มี มี ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี อปท. ไม่มี ไม่มี 

 
A 
 
 

1 5 5 5 1 

2 2 2 2 0 

3 1 1 1 0 

4 6 6 6 1 

 
B 
 
 

1 4 4 4 0 

2 3 3 3 0 

3 4 4 4 0 

4 2 2 2 0 

C 1 1 1 1 0 
รวม 28 28 28 1 
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 3.2 การด าเนินการจดัสวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของเครือข่ายสจัจะฯ 
และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
  กองทุนสัจจะฯส่วนใหญ่ มีการด าเนินการจดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงิน
ตามระเบียบกองทุน แต่มีบางกองทุนมีการจ่ายเงินจ านวนสูงกว่าระเบียบเครือข่าย โดยการน าเงิน
สมทบจากรัฐบาลและอปท. มาจ่ายสวสัดิการรักษาพยาบาล (ตาราง 19) 
  กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน พบว่ามีการจ่ายสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงินตามระเบียบ
ของกลุ่มเช่นเดียวกนั แต่พ้ืนท่ีท่ีมีการจดัสวสัดิการแตกต่างออกไป เช่น สวสัดิการรักษาพยาบาล
ของกลุ่มนารีพิทกัษว์ยั ซ่ึงจ่ายสวสัดิการใหก้บัสมาชิกท่ีป่วยและผูเ้ฝ้าไข ้สวสัดิการรักษาดว้ยแพทย์
แผนไทย กลุ่มออมทรัพยจ่์ายเป็นค่ารักษากบัหมอพ้ืนบา้นหรือหมอนวดแผนไทย สวสัดิการธนาคาร
เคร่ืองมือแพทย ์กลุ่มออมทรัพยส์มทบทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทยใ์ห้กับ รพ.สต. สวสัดิการส่งเสริม   
การออกก าลงักาย อปท. สนบัสนุนลานกีฬา/อุปกรณ์กีฬา ชมรมผูสู้งอายุมีการแข่งขนักีฬาผูสู้งอาย ุ
มีการจดัตั้งชมรมออกก าลงักาย และมีการส่งเสริมการป่ันจกัรยานเรียนรู้ชุมชนของกลุ่มออมทรัพย ์
สวสัดิการส่งเสริมและอนุรักษต์  ารับอาหารพ้ืนบา้น โดยอปท.จดัประกวดอาหารพ้ืนบา้นในงานเกษตร
สร้างสุข (ตาราง 20) 
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ตาราง 20 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการ ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 

 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯ ในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

1.การรักษาพยาบาล (เจบ็) - เม่ือเจบ็ป่วยนอนโรงพยาบาล กองทุนสัจจะฯ
จ่ายค่าเสียโอกาสคืนละ100 บาท ปีละไม่เกิน  

- กลุ่มออมทรัพย ์ - จ่ายเป็นคา่เฝ้าไข ้คืนละ 100 บาท ปีละไม่เกิน 10 คืน    
(ทุ่งหวัง1A) 

 10 คืน/ราย (กองทุนฯสัจจะส่วนใหญ)่  - จ่ายเป็นเงิน จ านวนเงินข้ึนอยู่กบัระเบียบของกลุ่ม 

 แต่มีความแตกต่างในบางกองทุน เช่น  - กลุ่มนารีพิทกัษว์ยั - จดัสมาชิกไปนอนเฝ้าไขแ้ละจ่ายเป็นเงินใหค้ืนละ 200 บาท 
 - ต าบลเขาพระจ่าย 170 บาทโดย 100 บาท จาก   โดยมอบใหผู้ป่้วย 100 บาท ผูเ้ฝ้า 100 บาท ปีละไม่เกิน 
 กองทุนสัจจะฯ, 50 และ20 บาท จากเงินสมทบ  1,000 บาท/ปี/คน (น า้ขาว 4A) 
 รัฐบาลและอปท.ตามล าดบั   
2. การรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย - ไม่มี - กลุ่มออมทรัพย ์ - จ่ายค่ารักษานวดแผนไทย (น า้ขาว4A) 
   - จ่ายค่ารักษาดว้ยหมอพ้ืนบา้น(เขาพระ 1A) 
  - รพ.สต. - จดับริการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 
3. ธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละ - ไม่มี - กลุ่มออมทรัพย ์ - สมทบทุนซ้ือเคร่ืองมือแพทยม์อบให ้รพ.สต. (น า้ขาว4A) 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพ่ือผูพิ้การ  - รพ. - มีศูนยรั์บบริจาคและใหย้ืมเคร่ืองมือแพทยแ์ละ  
   เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือผูพิ้การ เช่น เตียง, เคร่ือง 
   ออกซิเจน, รถเขน็,ไมเ้ทา้ ฯลฯ แต่ไม่เพียงพอ 
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ตาราง 20 สวสัดิการ และการด าเนินการจดัสวสัดิการ ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของกองทุนสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน (ต่อ) 

 

 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กองทุนสัจจะฯในปัจจุบนั 

กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 
ท่ีจดัสวสัดิการ 

การด าเนินการจดัสวสัดิการของ 
กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน 

4. ธนาคารเลอืด (จดัท าทะเบียน - ไม่มี - ไม่มี  
กรุ๊ปเลือดสมาชิก)    
5. กีฬาสร้างสุขภาพ - ไม่มี - อปท. - สร้างลานกีฬาในชุมชน (นาหมอศรี นาหว้า 4A,ท่าข้าม 2A) 
  - กลุ่มในชุมชน - จดัตั้งชมรมจกัรยาน /ไมพ้ลอง/ แอร์โรบิค (ในพ้ืนท่ี 
   ส่วนใหญ่) 
  - ชมรมผูสู้งอาย ุ - จดัแข่งขนักีฬาผูสู้งอาย ุ(ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่) 
  - ออมทรัพย ์ - ป่ันจกัรยานเรียนรู้ชุมชน ทุกวนัเสาร์ (ทุ่งหวัง1A) 
6. สวสัดิการส่งเสริมและอนุรักษ ์ - ไม่มี - อปท. - จดังานเกษตรสร้างสุข มีกิจกรรมประกวดอาหาร 
ต ารับอาหารพ้ืนบา้น   พ้ืนบา้น (ท่าข้าม 2A) 
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  3.3 ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของ
เครือข่ายสจัจะฯ 
   สวสัดิการท่ีกองทุนสจัจะฯ ตอ้งการเพ่ิม ไดแ้ก่ 1) สวสัดิการเยีย่มสมาชิกป่วย 
โดยสมาชิกองทุนสจัจะฯ สวมเส้ือสีสม้ของเครือข่ายขบัจกัรยานยนตไ์ปเยีย่มสมาชิกป่วย 2) สวสัดิการ
ดูแลสุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย โดยการให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกและใชส้มุนไพร ส่งเสริม
การดูแลมารดาหลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย เช่น การอยูไ่ฟ 3) สวสัดิการธนาคารเคร่ืองมือแพทย์
และเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือผูพิ้การ โดยส่งเสริมการจดัตั้งธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์และเคร่ืองมืออุปกรณ์
เพื่อผูพ้ิการ ร่วมกบัภาคีเครือข่าย 4) สวสัดิการธนาคารเลือด โดยจดัท าทะเบียนกรุ๊ปเลือดของสมาชิก 
5) สวสัดิการกีฬาสร้างสุข โดยจดัให้มีการแข่งขนักีฬาประจ าปีของเครือข่ายสัจจะฯ 6) สวสัดิการ
ส่งเสริมและอนุรักษต์  ารับอาหารพ้ืนบา้น โดยส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยเมนูอาหารพ้ืนบา้น
เพ่ือสุขภาพในงานสาธารณสุข ส่งเสริมการจดัท าหลกัสูตรอาหารพ้ืนบา้นเพ่ือสุขภาพในศนูยก์ารเรียนรู้
ของชุมชน และจดัประกวดเมนูอาหารพ้ืนบา้นของเครือข่ายสจัจะฯ (ตาราง 21) 
   การจดัสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมดงักล่าว ส่วนใหญ่กองทุนสัจจะฯมีบทบาท
ส าคญัในการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีมีบทบาทรับผดิชอบในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสวสัดิการนั้นๆในพ้ืนท่ี เช่น ประสาน รพ.สต., รพ. เพื่อใหค้วามรู้ทางวิชาการดา้นสุขภาพ การตรวจ
กรุ๊ปเลือดใหส้มาชิก เป็นตน้ ประสานอปท.เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ ส่วน
สวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะสามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น การจัดทีมสมาชิกสวมเส้ือสีส้มไปเยี่ยม
สมาชิกป่วย ส ารวจหมอพ้ืนบา้นในพ้ืนท่ี การส ารวจและจดัท าทะเบียนกรุ๊ปเลือดสมาชิกกองทุน 
ส่วนเครือข่ายสจัจะฯ มีบทบาทในการส่งเสริมการจดัสวสัดิการของกองทุนสจัจะฯท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย 
เช่น การแข่งขนักีฬาประจ าปี และการประกวดเมนูอาหารพ้ืนบา้น ของเครือข่ายสจัจะฯ (ตาราง 21) 
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ตาราง 21 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นระบบบริการสาธารณสุข 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
1. เยี่ยมสมาชิกป่วย - สมาชิกกองทุนสัจจะฯสวมเส้ือสีส้มและขบัจกัรยานยนต ์ - กองทุนสัจจะฯ - ประสานงานและจดัสมาชิกทีมสวมเส้ือสีส้มขบั 
 ไปเยีย่มผูป่้วย (เขาพระ1A)  จกัรยานยนตไ์ปเยีย่มผูป่้วย 
2. ดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย ์ - ใหค้วามรู้และส่งเสริมใหส้มาชิกปลูกและใชส้มุนไพร - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
แผนไทย - ส่งเสริมการดูแลรักษาดว้ยแพทยพ้ื์นบา้น เช่น การอยูไ่ฟ  - ศึกษาทุนในชุมชน เช่น หมอพ้ืนบา้นฯลฯ 
 ของมารดาหลงัคลอด (วังใหญ่4B,ท่าข้าม2A,นาหว้า คลองเปียะ - อปท. - สนบัสนุบงบประมาณ 
 นาหมอศรี 4A, ทุ่งหวัง เขาพระ 1A) - รพ.สต./รพ. - สนบัสนุนความรู้ทางวชิาการและร่วมขบัเคลื่อน 
   กิจกรรม 
3. ธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละ - จดัตั้งธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์เช่น เตียง อุปกรณ์ใน - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เพ่ือผูพิ้การ การดูแลผูป่้วย เพ่ือใหชุ้มชนมายืมใช ้  - เป็นคณะท างานของธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์
  - รพ.สต.,รพ. - รับผิดชอบดูแลธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์และ 
   เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือผูพิ้การ 
  - อปท. - สนบัสนุนงบประมาณ 
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ตาราง 21 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นระบบบริการสาธารณสุข (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
4. สวสัดิการธนาคารเลอืด - ส ารวจและจดัท าทะเบียนกรุ๊ปเลือดสมาชิกกองทุน - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จดัทะเบียน 
   กรุ๊ปเลือดสมาชิกกองทุนสัจจะฯ 
  - รพ.สต.,รพ. - ตรวจกรุ๊ปเลือดสมาชิกกองทุนสัจจะฯ (กรณีสมาชิก 
   ไม่ทราบกรุ๊ปเลอืด) 
5. สวสัดิการกีฬาสร้างสุขภาพ - ส่งเสริมใหส้มาชิกในกองทุนออกก าลงักาย  - กองทุนสัจจะฯ - ประชุมสมาชิกกองทุนสัจจะฯเพ่ือวางแผน 
 โดยสร้างแรงจูงใจ เช่น มอบเกียรติบตัรแก่ผูท่ี้  ด าเนินการจดักิจกรรม 
 ออกก าลงักายสม ่าเสมอ     
 รางวลัผูมี้สุขภาพดีไม่เคยเบิกสวสัดิการเจบ็ป่วย   
 - จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาของสมาชิกกองทุนสัจจะฯใน   
 ระดบัโซน   
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ตาราง 21 สวสัดิการ การด าเนินการ และภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการจดัสวสัดิการเพ่ิมเติม ดา้นระบบบริการสาธารณสุข (ต่อ) 

สวสัดิการ การด าเนินการจดัสวสัดิการ 
ภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย บทบาทหนา้ท่ี 
6. ส่งเสริมและอนุรักษต์ ารับ - ส่งเสริมการอนุรักษต์  ารับอาหารพ้ืนบา้น เช่น ประกวด - กองทุนสัจจะฯ - ประสานภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งและขบัเคลือ่น 
อาหารพ้ืนบา้น อาหารพ้ืนบา้น,อาหารเพ่ือสุขภาพ ในกิจกรรมส าคญัของ  กิจกรรม 
 ชุมชน - เครือข่ายสัจจะฯ - จดัประกวดอาหารพ้ืนบา้นของกองทุนสัจจะฯ 140 
 - จดักิจกรรมส่งเสริม อนุรักษต์  ารับ อาหารพ้ืนบา้น ใน  กองทุน 140 เมนู ในงานมหกรรมประจ าปี ของดี  
 ศูนยเ์รียนรู้ของชุมชน  เครือข่ายสัจจะฯ 
 - เสนอใหเ้ครือข่ายสัจจะฯ จดักิจกรรมอาหารเพ่ือสุขภาพ - อปท. - ร่วมขบัเคลือ่นกิจกรรม 
 โดยมีการประกวดอาหารพ้ืนบา้นของกองทุนสัจจะฯ  - สนบัสนุนงบประมาณ 
  - โรงเรียน - บูรณาการในรายวชิาเรียน เช่น ต ารับอาหารพ้ืนบา้น 
   ขนมไทยในชุมชน ฯลฯ 
  - รพ.สต.,รพ. - ผสานกิจกรรมกองทุนสัจจะฯร่วมกบังาน 
   ปรับเปลีย่นพฤติกรรม เช่น เมนูอาหารพ้ืนบา้นกบั 
   การสร้างสุขภาพ ฯลฯ 
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อภิปรายผล 
 
 การจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่าย
สจัจะฯ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้มซ่ึงแบ่งเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข ผลการวิจยัสามารถอภิปรายได ้ดงัน้ี 
 1. สวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 2. การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 3. ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ 
 
 1. สวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
  ผลการศึกษา พบว่า สวสัดิการตามระเบียบเครือข่ายสจัจะฯ และทุกกองทุนจดั
ได ้ยงัคงเป็นสวสัดิการเชิงรับ และมีจ  านวนนอ้ย ครอบคลุมเพียงดา้นปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สวสัดิการ
รับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และฌาปนกิจ แต่ขาดสวสัดิการส่งเสริมสุขภาวะในช่วงท่ีมี
ชีวิตอยู ่ส่วนสวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม มีเพียงสวสัดิการคนท างานเท่านั้น ซ่ึงส่ิงแวดลอ้ม
ทางสงัคมประกอบดว้ยมิติยอ่ย ๆ อีกมากมายท่ีส่งผลต่อสุขภาวะ เช่น ครอบครัว เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การศึกษา ฯลฯ (สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550) และสวัสดิการด้านระบบบริการสาธารณสุข มีเพียง
สวสัดิการรักษาพยาบาล ซ่ึงปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุขควรครอบคลุมดา้นส่งเสริม ป้องกนั 
รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สวสัดิการท่ีกองทุนสัจจะฯ มีจึงไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้สมาชิกมีสุข
ภาวะได ้เน่ืองจากปัจจยัก  าหนดสุขภาวะนั้นประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
แบ่งเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข การจดัสวสัดิการเพ่ือ
สุขภาวะจึงจ าเป็นตอ้งจดัสวสัดิการใหค้รบทุกดา้น เน่ืองจากทุกดา้นมีความเช่ือมโยงและส่งผลต่อ
กนั (สุรเกียรติ อาชานุภาพ 2550)  
  สวสัดิการตามระเบียบเครือข่ายสจัจะฯ ซ่ึงกองทุนสามารถจดัไดเ้พียงบางกองทุน
เท่านั้น ด้านปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สวสัดิการจ่ายเงินกูแ้ละเงินฝากให้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา การช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส เน่ืองจากสวสัดิการ
ดงักล่าวกองทุนจะจดัสวสัดิการ เม่ือมีสถานะการเงินท่ีดี และไม่เส่ียงต่อการความมัน่คงทางการเงิน 
ส่งผลใหก้องทุนท่ีจดัสวสัดิการไดค้รบตามระเบียบเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่เป็นกองทุนกลุ่ม A ซ่ึงมี
สถานะทางการเงินมัน่คง เครือข่ายสจัจะฯ จึงควรทบทวนสวสัดิการท่ีมีตามระเบียบสอดคลอ้งกบั
หลกัการจดัสวสัดิการชุมชน คือ การจดัสวสัดิการชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และวิถี
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ชีวิตของแต่ละพ้ืนท่ี ซ่ึงควรพิจารณาสถานะการเงินของกองทุน โดยมีการวางแผนการใชท่ี้สอดคลอ้ง
กบัสถานะการเงินของกองทุน และความตอ้งการของสมาชิก (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 2547) 
  สวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นระเบียบเครือข่ายสจัจะฯ แต่กองทุนสัจจะฯ กลุ่มA และB 
ซ่ึงพบเพียง 1-2 กองทุน จดัสวสัดิการร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชน
และแหล่งน ้ าธรรมชาติ ความดี และสวสัดิการเคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังาน เป็นเพราะสวสัดิการดงักล่าว
เกิดข้ึนเน่ืองจากคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีกบักองทุนสจัจะฯ เป็นชุดเดียวกนั อีก
ทั้งเป็นกลุ่มออมทรัพยท่ี์มีความเขม้แข็ง คือ เป็นสวสัดิการท่ีกลุ่มออมทรัพยด์  าเนินการอยู่ก่อนแลว้ 
(ตาราง 13 และ16) สวสัดิการท่ีกลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชนมีการจดัสวสัดิการพบว่า มีความเหมือนกบัสวสัดิการ
ของกองทุนสจัจะฯ ไดแ้ก่ สวสัดิการท่ีเป็นพ้ืนฐานในวงจรชีวิต และพบว่ามีการจดัสวสัดิการท่ีแตกต่าง
จากกองทุนสัจจะฯ 12 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการบ านาญผูสู้งอายุ ส่งเสริมการ ออกก าลงักาย เกษตร
อินทรีย/์เกษตรผสมผสาน ธนาคารขยะ เงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั การสร้างท่ีอยูอ่าศยัให้ผูย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน 
ศนูยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ งดเหลา้ในงานบุญ การรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย น ้ าด่ืม ส่งเสริมและอนุรักษ์
ต  ารับอาหารพ้ืนบา้น และธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์ซ่ึงจะเห็นไดว้่า มีจ  านวนสวสัดิการท่ีมากกว่า และ
ครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมีกลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชนหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี ซ่ึงบทบาทหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มในชุมชน ไดแ้ก่ 
กลุ่มออมทรัพย ์ซ่ึงมีความเขม้แข็งจึงมีศกัยภาพในการจดัสวสัดิการท่ีหลากหลาย แต่พบในบางพ้ืนท่ี
เท่านั้น 
 2. การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
  การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ ในปัจจุบนั มี 2 ลกัษณะ คือ 
การจดัสวสัดิการดว้ยกองทุนสจัจะฯ เอง และการจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่าย ซ่ึงสวสัดิการท่ี
ด าเนินการโดยกองทุนสจัจะฯ ส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน แต่ในกองทุนท่ีมีความเขม้แขง็ 
เช่น กองทุนสจัจะฯ ต าบลเขาพระ บางเหรียง ทุ่งหวงั ฯลฯ. จะจ่ายในวงเงินท่ีสูงกว่าระเบียบ โดยใช้
เงินซ่ึงไดจ้ากการสมทบจากภาครัฐมาจ่ายสวสัดิการ เน่ืองจากกองทุนดงักล่าวเป็นกองทุน กลุ่ม A 
ซ่ึงมีความเขม้แข็ง มีสถานะทางการเงินของกองทุนมัน่คง อีกทั้งมีโอกาสไดรั้บเงินสมทบจากภาค
ส่วนต่าง ๆ มากกว่ากองทุนอ่ืน ๆ ดงัขอ้มลู (ตาราง 6 ขอ้มูลแสดงสถานะทางการเงิน และตาราง 7 
การสมทบเงินกองทุนสจัจะฯ) ท่ีพบว่ากองทุนสจัจะฯ ท่ีมีสถานะการเงินดีท่ีสุด คือ ต าบลบางเหรียง 
รองลงมา คือ บา้นพรุ ทุ่งหวงั และเขาพระ ตามล าดบั และการไดรั้บเงินสมทบและมีเงินสมทบ
คงเหลือจากมากท่ีสุด คือ ต าบลเขาพระ รองลงมาคือต าบลทุ่งหวงั และบางเหรียง ตามล าดบั ท าให้
สามารถจ่ายเงินสวสัดิการไดม้ากกว่า และพบว่า สวสัดิการของกองทุนสจัจะฯ มีการจ่ายเป็นเงินมากกวา่
การจดักิจกรรมพฒันาส่ิงแวดลอ้ม และระบบบริการสาธารณสุขท่ีเอ้ือต่อ สุขภาวะ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง
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ไดเ้สนอใหม้ีการจดัสวสัดิการในรูปกิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของกองทุน 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ส าเริง เสกขุนทด (2553) เร่ือง สวสัดิการชุมชนเคร่ืองมือสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ิน:กรณีศึกษา ต าบลแวงโสกพระ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควร
มีการทบทวนหรือปรับปรุงประเภทสวสัดิการดา้นต่างๆ และจ านวนเงินสวสัดิการแต่ละประเภทให้
เหมาะสมกบัรายรับของกองทุนฯ ซ่ึงสวสัดิการท่ีใหต้อ้งเนน้เร่ืองการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ควรคิดหา
สวสัดิการท่ีไม่ตอ้งใชเ้งิน และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน ส่วนการการด าเนินการของกองทุนสัจจะฯ 
ร่วมกบักลุ่มออมทรัพย ์โดยการจดักิจกรรมซ่ึงพบเพียง 1-2 พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ ประกาศเขตอนุรักษ์ป่าชุมชน 
ประกาศยกยอ่งผูท้  าดี การใหสิ้ทธิพิเศษ เช่น การใชค้วามดีค ้าประกนัเงินกู ้ฯลฯ ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ใน
ชุมชนซ่ึงรวมหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มในชุมชน จดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงิน และกิจกรรมตามบทบาท
หนา้ท่ี  
 3. ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ 
  ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ พบว่า เครือข่ายสัจจะฯ 
มีความตอ้งการสวสัดิการ เพ่ิมเติมครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น สวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม ด้านปัจเจกบุคคล  
มี 4 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการอาหารบ ารุงครรภม์ารดา ปลกูตน้ไมรั้บขวญับุตร ดูแลแม่หลงัคลอดดว้ย
แพทยแ์ผนไทย และเยี่ยมผูสู้งอายุ สวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีตอ้งการเพ่ิมมี 4 เร่ือง 
ไดแ้ก่ สวสัดิการการอนุรักษฟ้ื์นฟปู่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ธนาคารขยะ และเกษตรอินทรีย/์
เกษตรผสมผสาน สวัสดิการด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีตอ้งการเพ่ิมมี 9 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการ
สร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้ น ้ าด่ืม เคร่ืองใชเ้พ่ือการจดังานราคาถกู พฒันาอาชีพ บรรเทาสาธารณภยั 
การศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือผูพิ้การและผูด้อ้ยโอกาส งดเหลา้ในงานบุญและผูน้  าท าดี และฟ้ืนฟวูฒันธรรม
ประเพณี สวัสดิการด้านระบบบริการสาธารณสุข ท่ีต้องการเพ่ิมมี 6 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการเยี่ยม
สมาชิกป่วย ดูแลสุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย ธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อผูพ้ิการ 
ธนาคารเลือด กีฬาสร้างสุข และส่งเสริมอนุรักษ์ต  ารับอาหารพ้ืนบา้น ซ่ึงสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม
ดงักล่าวบางส่วนเหมือนสวสัดิการของกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน มีสวสัดิการท่ีตอ้งการริเร่ิมใหม่ เช่น 
สวสัดิการอาหารบ ารุงครรภม์ารดา ปลกูตน้ไมรั้บขวญับุตร ดูแลแม่หลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย 
ธนาคารเลือด การศึกษาพิเศษ ซ่ึงจะเห็นว่า ความตอ้งการสวสัดิการเพ่ิมเติม ครอบคลุมสวสัดิการใน
ทุกดา้น สอดคลอ้งกบัความหมายของ สวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ คือ เคร่ืองมือในการสร้างสงัคม 
บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกลูกนั โดยเป้าหมายของสวสัดิการ คือ ความสุข 
ดงันั้นเพ่ือใหป้ระชาชนมีความสุขหรือสุขภาวะ การจดัสวสัดิการจึงควรครอบคลุมการพฒันา ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อสุขภาวะทุก ๆ ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล คือ ความเช่ือ พฤติกรรม วิถีชีวิต ปัจจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทั้งกายภาพ ชีวภาพ สังคม และปัจจยัสุดทา้ย คือ ระบบบริการสาธารณสุข (สุรเกียรติ  
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อาชานุภาพ 2550) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัอย่างเป็นองค์รวม นอกจากน้ีพบว่า สวสัดิการท่ี
ตอ้งการเพ่ิมมีลกัษณะเป็นการจัดกิจกรรมพฒันาปัจจัยก  าหนดสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการ มากกว่าการจ่ายเป็นเงินซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเจตนาถ แซ่เจ่ีย (2548) 
เร่ืองประเภทและวิ ธีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายออมทรัพย์หลักส่ี – ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า สวสัดิการส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงิน ไดรั้บเมื่อเสียชีวิต ท าให้
สมาชิกไม่ใหค้วามส าคญั ดงันั้นการจดัสวสัดิการจึงควรพฒันาโดยเน้นสวสัดิการท่ีครบวงจรชีวิต 
ซ่ึงเกิดจากการใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการก าหนดประเภทสวสัดิการ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของสมาชิก และการศึกษาของปัทมาวดี โพชนุกลู ซูซูกิ (2552) เร่ือง การสงัเคราะห์
ความรู้เร่ืองสวสัดิการชุมชนในประเทศไทย โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะ คือ ควรศึกษาความตอ้งการของ
ชุมชนเก่ียวกบัเร่ืองสวสัดิการ และหารูปแบบใหม่ๆของการจดัสวสัดิการท่ีไม่มุ่งเน้นเพียงการจ่ายเงิน 
โดยกองทุนสัจจะฯ มีบทบาท หลกั คือ การประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย และการใชทุ้น
ของกองทุนร่วมกบัทุนชุมชนในพ้ืนท่ี ในการด าเนินกิจกรรมโดยตอ้งค านึงถึงความมัน่คงทางสถานะ
การเงินของกองทุน และสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัสวสัดิการชุมชนท่ีว่า สวสัดิการชุมชนมิใช่เร่ืองท่ี
เนน้ตวัเงินแบบสงเคราะห์ แต่มุ่งสร้างความมัน่ใจอยู่อย่างมีศกัด์ิศรีและมีความสุข จึงเป็นเร่ืองท่ีคน
ในชุมชนจะเป็นผูร่้วมกนัสร้าง ดงันั้นชุมชนจึงควรเป็นผูจ้ดัการเองโดยรัฐหรือองค์กรภายนอกเป็น
เพียงผูห้นุนเสริม ทั้งน้ี การจดัสวสัดิการของชุมชนสามารถสอดแทรกไวไ้ดใ้นทุกกิจกรรม ริเร่ิมแลว้
ต่อยอดกนัเร่ือยไป ภายใตค้วามพร้อมและความเห็นชอบร่วมกนัของคนในชุมชน (สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน 2547) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชนและความตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ 3 ดา้น คือ ดา้นปัจเจกบุคคล 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสาธารณสุข ของเครือข่ายสัจจะฯ กลุ่มตวัอย่าง คือ ประธาน
กองทุนสจัจะฯหรือตวัแทนท่ีประธานมอบหมาย จ  านวน 28 คน สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสดัส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ไดค่้า CVI เท่ากบั 0.86 วิเคราะห์ขอ้มูล และ
น าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามมาระดมสมอง (Brainstroming) เพื่อยืนยนัข้อมูล และ     
หาแนวทางการด าเนินการสวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิม กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ระดมสมองไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) คือ เป็นตวัแทนของกองทุนสจัจะกลุ่ม A B และC จ  านวน 
8 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูระหว่าง เดือนมกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2557 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis)  
 
สรุปผลการวจิยั 
 

1. สวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน  
กองทุนสจัจะฯ ทุกกองทุนมีการจดัสวสัดิการตามระเบียบเครือข่าย แต่ไม่ครบทั้ง 

9 เร่ืองท่ีเครือข่ายก าหนด ซ่ึงสวสัดิการท่ีจดัไดค้รบทุกกองทุน ดา้นปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สวสัดิการ
รับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล ฌาปนกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มีพียงสวสัดิการ
คนท างาน และดา้นระบบบริการสาธารณสุข มีเพียงสวสัดิการรักษาพยาบาล  และสวสัดิการท่ีจดัได้
เพียงบางกองทุน ด้านปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ สวสัดิการจ่ายเงินกูแ้ละเงินฝากให้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา การช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 

สวสัดิการท่ีอยูน่อกระเบียบเครือข่ายสัจจะฯ ซ่ึงกองทุนสัจจะฯ ทุกกองทุนสามารถ
จดัได้ ได้แก่ สวสัดิการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี และกองทุนสัจจะฯ เพียง 1-2 กองทุน มีการจัด
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สวสัดิการร่วมกบักลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชน และแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
ความดี ฯลฯ เป็นเพราะคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีกบักองทุนสจัจะฯ เป็นชุดเดียวกนั  

กลุ่มอ่ืน  ๆในชุมชน มีการจดัสวสัดิการบางส่วนเหมือนกองทุนสัจจะฯ ไดแ้ก่ สวสัดิการ
รับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล ฌาปนกิจ คนท างาน และสวสัดิการรักษาพยาบาล และพบว่ามี
สวสัดิการท่ีหลากหลายกว่าซ่ึงไม่พบในกองทุนสัจจะฯ ไดแ้ก่ เกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน 
ธนาคารขยะ น ้ าด่ืม การสร้างท่ีอยูอ่าศยัใหผู้ย้ากไร้/ผูเ้ดือดร้อน ศนูยเ์รียนรู้ดา้นอาชีพ งดเหลา้ในงานบุญ 
การรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย ส่งเสริมอนุรักษ์ต  ารับอาหารพ้ืนบา้น และธนาคารเคร่ืองมือแพทย ์และ
พบว่า กลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน มีการจัดสวสัดิการด้านส่ิงแวดลอ้มทั้งทางด้านกายภาพ และสังคม
มากกว่ากองทุนสจัจะฯ แต่พบในพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มออมทรัพยเ์ขม้แข็งเท่านั้น 

2. การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสัจจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน พบว่า 
การด าเนินการจดัสวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ มี 2 ลกัษณะ คือ จดัสวสัดิการดว้ยกองทุนสัจจะฯ
และการจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี ซ่ึงสวสัดิการท่ีด าเนินการโดยกองทุนสัจจะฯ 
ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นเงินตามระเบียบกองทุน แต่ในกองทุนท่ีมีความเขม้แข็งจะจ่ายในวงเงินท่ีสูงกวา่
ระเบียบ ยกเวน้สวสัดิการฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณีท่ีจดัในรูปกิจกรรม คือ การรดน ้ าด  าหัวผูใ้หญ่ 
สวสัดิการเคร่ืองใชเ้พื่อการจดังาน จดัสวสัดิการโดยการซ้ือชุดอาหารบุปเฟ่ใหว้ดั สวสัดิการบรรเทา
สาธารณภยั จัดโดยการให้เคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกผูป้ระสบภัย และสวสัดิการช่วยเหลือ     
ผูพ้ิการ/ผูด้อ้ยโอกาส จดัโดยกองทุนสัจจะฯ เป็นผูฝ้ากเงินให้ ซ่ึงผูด้อ้ยโอกาสจะไดรั้บสวสัดิการ
ตามระเบียบกองทุนสัจจะฯ ส่วนการจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายพบเพียง 1-2 พ้ืนท่ี ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีท่ีกลุ่มออมทรัพยมี์ความเขม้แข็ง โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสัจจะฯ และกลุ่มออมทรัพยเ์ป็น  
ชุดเดียวกนั ซ่ึงสวสัดิการท่ีจดัร่วมกนัในรูปจดักิจกรรม ไดแ้ก่ การยกย่องคนดี การสนับสนุนวตัถุ
ส่ิงของหรือการใหสิ้ทธิพิเศษ เช่น การใชค้วามดีค ้าประกนัเงินกู ้ 

ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนซ่ึงรวมหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มในชุมชน จดัสวสัดิการ
โดยจ่ายเป็นเงิน และกิจกรรมตามบทบาทหนา้ท่ี  

3. ความตอ้งการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ พบว่าเครือข่ายมีความ
ตอ้งการสวสัดิการ เพ่ิมเติมครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น สวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมดา้นปัจเจกบุคคลมี 4 เร่ือง 
ไดแ้ก่ สวสัดิการอาหารบ ารุงครรภม์ารดา ปลกูตน้ไมรั้บขวญับุตร ดูแลแม่หลงัคลอดดว้ยแพทยแ์ผนไทย 
และเยีย่มผูสู้งอาย ุสวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีตอ้งการเพ่ิมมี 4 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการ
อนุรักษฟ้ื์นฟปู่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ธนาคารขยะ และเกษตรอินทรีย/์เกษตรผสมผสาน 
สวสัดิการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสงัคมท่ีตอ้งการเพ่ิมมี 9 เร่ือง  ไดแ้ก่ สวสัดิการสร้างท่ีอยู่อาศยัให้ผูย้ากไร้/
ผูเ้ดือดร้อน น ้ าด่ืม เคร่ืองใชเ้พื่อการจดังานราคาถกู พฒันาอาชีพ บรรเทาสาธารณภยั การศึกษาพิเศษ 
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ช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส งดเหลา้ในงานบุญและผูน้  าท าดี และฟ้ืนฟูวฒันธรรมประเพณี 
และสวสัดิการดา้นระบบบริการสาธารณสุขท่ีตอ้งการเพ่ิมมี 6 เร่ือง ไดแ้ก่ สวสัดิการเยี่ยมสมาชิกป่วย 
ดูแลสุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย ธนาคารเคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมืออุปกรณ์เพื่อผูพ้ิการ ธนาคารเลือด 
กีฬาสร้างสุข และส่งเสริมอนุรักษต์  ารับอาหารพ้ืนบา้น สวสัดิการท่ีตอ้งการเพ่ิมมีลกัษณะเป็นการ
จัดกิจกรรมพฒันาปัจจัยก  าหนดสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเก่ียวข้องกับ
สวสัดิการนั้น ๆ มากกว่าการจ่ายเป็นตวัเงิน โดยกองทุนสัจจะฯมีบทบาทหลกั คือ การประสาน
ความร่วมมือในงานตามบทบาทหนา้ท่ีของภาคีเครือข่าย และพบว่ามีการใชทุ้นของกองทุนสัจจะฯ
ในการด าเนินกิจกรรม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 

1. เครือข่ายสจัจะฯ ควรทบทวนสวสัดิการท่ีมีตามระเบียบเครือข่าย เช่น สวสัดิการ
เงินกู้และเงินฝากให้แทนเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ซ่ึงมีการด าเนินการไดเ้พียงบางกองทุน และหลาย
กองทุนไดย้กเลิกไปเน่ืองจากส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน และควรเพ่ิมสวสัดิการ
ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ซ่ึงทุกกองทุนยงัไม่มีการด าเนินการ ส่วนสวสัดิการดา้นระบบบริการ
สาธารณสุขควรเพ่ิมสวสัดิการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 

  2. เครือข่ายสจัจะฯ ควรสนบัสนุนการพฒันาสวสัดิการท่ีไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นหลกั แต่
ใชทุ้นของเครือข่ายฯ โดยการประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและกลุ่มต่างๆใน
ชุมชน ด าเนินการจดัสวสัดิการในรูปกิจกรรมท่ีสมาชิกเครือข่ายสัจจะฯและภาคีเครือข่ายร่วมกนั
ด าเนินการโดยไม่ส่งผลต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน 

3. เครือข่ายสจัจะฯ ควรจดัการความรู้เพื่อการพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ของ
เครือข่าย เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะ ของกองทุนสัจจะฯ ท่ีเป็น
สมาชิกของเครือข่าย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิยั 
 

1. ควรมีการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อการพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของ
เครือข่ายสจัจะฯ เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้การพฒันาสวสัดิการเพื่อสุขภาวะส าหรับให้กองทุนสัจจะฯท่ี
เป็นสมาชิกไดเ้ขา้มาเรียนรู้  

2. ควรมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันาสวสัดิการชุมชนเพื่อ
สุขภาวะของเครือข่ายสจัจะฯ 




