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ช่ือวทิยานิพนธ์  การจัดสวสัดิการชุมชนและความต้องการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ   

ของเครือข่ายสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน
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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเชิงพรรณนาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัสวสัดิการชุมชน และความ
ตอ้งการสวสัดิการชุมชนเพื่อสุขภาวะ ของเครือข่ายสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการ
ภาคประชาชน จังหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่าง คือ ประธานกองทุนสัจจะฯ หรือตวัแทนท่ีประธาน
มอบหมาย จ  านวน 28 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสดัส่วน เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถาม ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จากผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่านไดค่้า CVI เท่ากบั 
0.86 และการระดมสมอง (Brainstorming) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และ
การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) ผลการวิจยัพบว่า  

1) สวสัดิการของเครือข่ายสจัจะฯ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน 
สวสัดิการท่ีอยู่ในระเบียบเครือข่ายสัจจะฯ และกองทุนสัจจะฯทุกกองทุนจัดได ้ 

ด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ สวสัดิการรับขวญับุตร แม่คลอดนอนโรงพยาบาล และฌาปนกิจ ด้าน
ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สวสัดิการคนท างาน และ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ 
สวสัดิการรักษาพยาบาล และสวสัดิการซ่ึงกองทุนสัจจะฯ จดัไดเ้พียงบางกองทุน ด้านปัจเจกบุคคล 
ไดแ้ก่ สวสัดิการจ่ายเงินกู้และเงินฝากให้แทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ไดแ้ก่ 
สวสัดิการเพื่อการศึกษา การช่วยเหลือผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส  

สวสัดิการท่ีไม่อยูใ่นระเบียบเครือข่ายสจัจะฯ แต่กองทุนสัจจะฯทุกกองทุนจดัได ้
ไดแ้ก่ สวสัดิการฟ้ืนฟวูฒันธรรมประเพณี และกองทุนสจัจะฯ เพียง 1-2 กองทุน มีการจดัสวสัดิการ
ร่วมกบักลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชน ไดแ้ก่ สวสัดิการอนุรักษฟ้ื์นฟปู่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ความดี ฯลฯ 
เป็นเพราะคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีกบักองทุนสจัจะฯ เป็นชุดเดียวกนั  
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สวสัดิการของกลุ่มอ่ืน ๆ  ในชุมชน พบว่า มีความเหมือนกบัสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ 
ในสวสัดิการท่ีเป็นพ้ืนฐานในวงจรชีวิต และมีสวสัดิการท่ีหลากหลายกว่ากองทุนสัจจะฯ ทั้ ง
สวสัดิการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และสงัคมซ่ึงครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ  

2) การด าเนินการจัดสวสัดิการของกองทุนสัจจะฯ มี 2 ลกัษณะ คือ จดัสวสัดิการโดย
กองทุนสัจจะฯ ซ่ึงส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงิน และจดัสวสัดิการร่วมกบัภาคีเครือข่ายในรูปกิจกรรม     
ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนซ่ึงรวมหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มในชุมชน จดัสวสัดิการโดยจ่ายเป็นเงิน 
และกิจกรรมตามบทบาทหนา้ท่ี  

3) ความต้องการสวสัดิการเพื่อสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯ ด้านปัจเจกบุคคล ได้แก่ 
อาหารบ ารุงครรภม์ารดา ปลกูตน้ไมรั้บขวญับุตร ฯลฯ ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ไดแ้ก่ อนุรักษ์
ฟ้ืนฟปู่าชุมชนและแหล่งน ้ าธรรมชาติ ฯลฯ ด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ไดแ้ก่ พฒันาอาชีพ การศึกษาพิเศษ 
งดเหลา้ในงานบุญ ฯลฯ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ได้แก่ ธนาคารเลือด และเคร่ืองมือแพทย ์ฯลฯ         
การด าเนินการจัดสวัสดิการท่ีต้องการเพ่ิมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมพัฒนา           
ปัจจยัก  าหนดสุขภาวะร่วมกบัภาคีเครือข่ายท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  

เครือข่ายสจัจะฯ ควรทบทวนระเบียบการจดัสวสัดิการ โดยใหส้มาชิกร่วมก าหนด
และพฒันาสวสัดิการท่ีครอบคลุมปัจจยัก  าหนดสุขภาวะ และส่งเสริมการจดัสวสัดิการท่ีใชทุ้นของ
กองทุนสจัจะฯ ในรูปแบบการจดักิจรรมพฒันาสุขภาวะร่วมกบัภาคีเครือข่าย โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความมัน่คงทางการเงินของกองทุน  
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Abstract 
 

  The objective of  this descriptive research was to study community welfare 
management and  needs of community welfare for a well-being of  Songkhla Sajja One-Baht-
Pledge Saving per Day network for the people’s welfare sector. The sample used in this research 
comprised 28chairmen or representative of  Sajja-Network, selected by proportional stratified 
random sampling. Data were collected through a questionnaires which passed the content scrutiny 
from three experts with a CVI score of 0.86 and Brain-storming technique was also adopted. Data 
were analyzed using frequency, percentage and content analysis. The results showed that 

1) Welfare of the Sajja-group and other group in the community. 
  All Sajja-Network are able to provide all welfares regarding the regulations  
including the individual side  such as rewarding for new-born child, hospital birth, cremation, the 
social environmental side, such as  welfare for Sajja group volunteers and for the public health 
serviced side, such as medical benefit and other welfare which Sajja-group is able to provide only 
some services including  the individual-side  such as welfare payments on loans and deposits in 
the case of death, and in  the social environmental side, welfare support for education, help for the 
disabled and the disadvantaged. 
  For welfare which is not defined in the regulations but all Sajja group are able to 
provide, such as welfare for restoration of cultural heritage, there are only few group which join 
other group in the community to provide welfare, such as conservation and restoration of the 
community forest and the natural water source and support of the “Goodness Bank” as the same 
committee of these groups and Sajja-group. 
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 We also found that welfare of other groups in the community is similar with 
welfare provided by Sajja-group in the life-cycle welfare and more diversity than Sajja-network 
in physical environmental and social welfare which covers determinants of health. 
 2 ) There are two types of implementation of the Sajja welfare group; provision of 
welfare by the Sajja group itself and  provision welfare by joining with other partners in activity-
based welfare. For Other groups in the community included government sector and welfare fund 
in the community which provided welfare by cash and activity. 
 3) The needs of welfare for well-being of the Sajja Network, for  the individual side  
such as, maternal nutrition, tree planting for new born child, for the physical environment side 
such as, forest conservation and restoration of natural water source etc., for the social 
environmental side such as, career development, special education and  abstain from alcohol in 
religious ceremony,etc.and for the public health serviced side such as, blood bank, medical 
instrument, etc. Most of welfarethat needs to be added is activity-based welfare to joint by 
develop and define  the determinant of heath together with other relevant networks. 

Thus, the Sajja-network welfare should review their welfare regulations by 

member defining and developing the welfare for determinant of heath and promoting the use of 

resources of the Sajja group in activities for the determinant of heath together with other relevant 

networks without effecting the financial stability of the Sajja group.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จาก ผศ.ดร.สุกัญญา โลจนาภิวฒัน์ และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์       
ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางท่ีถูกตอ้งอนัเป็นประโยชน์ คอยสนับสนุน และให้ก  าลงัใจ 
รวมถึงให้ขอ้คิดเห็นในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในทุกขั้นตอนของการท าวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด 
ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์ ประธานกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และผศ.จ านงค์ แรกพินิจ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผศ .ดร.นัยนา หนูนิล
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรศ.ดร. ปิยะนุช จิตตนูนท์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ี
กรุณาสละเวลาและใหข้อ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธฉ์บบัน้ีให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาการความรู้ จุดประกายแนวคิดและ
ปัญญา อนัเป็นพ้ืนฐานในการท าวิทยานิพนธ ์ขอขอบคุณผูรู้้ทั้งหลาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของ
ท่านผา่นต ารา และเอกสารวิชาการในการท าวิทยานิพนธค์ร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั 
รวมถึงขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีส าคญัขอขอบพระคุณผูม้ีส่วนรวมในการให้ขอ้มูลการวิจยั 
จากเครือข่ายสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพื่อท าสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา ท่ีสละเวลา 
ใหโ้อกาส และความร่วมมืออยา่งดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต ้
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีสนบัสนุนทุนวิจยัส่วนหน่ึงในการท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพทุกท่าน รวมทั้ งเพ่ือนพ่ีๆ น้องๆ และเพ่ือนๆ 
หลกัสูตรการจดัการระบบสุขภาพทุกท่าน ท่ีคอยช่วยเหลือ และใหก้  าลงัใจกนัตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ คุณแม่ คุณพ่อ และทุกคนในครอบครัวทองเย็น ท่ีได้ให้           
แรงบนัดาลใจ ก  าลงัใจ และสนบัสนุนในทุกๆดา้น  
 สุดท้ายน้ีคุณประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีขอมอบแด่บุพการี 
ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง คณาจารย ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
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