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วัตถุประสงค์ของการศึกษาเร่ืองการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวัง
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การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายคือ ประธาน กรรมการ สมาชิกในชุมชน สมาชิกกองทุน
ต่างๆ ของชุมชน ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาคีภายนอกที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการสวัสดิการชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่าการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาประสบความส าเร็จ
พอสมควร ดังจะเห็นได้จากความส าเร็จของการจัดสวัสดิการกองทุนชุมชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
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ก่อนวยัเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีมาตรฐานการเรียน มีความมั่นคง และได้รับการสนับสนุนที่ดี
จากส านักงานการประถมเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงท าให้
ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการน าบุตร-หลานมาเข้าเรียน ด้านชมรมผู้สูงอายุของชุมชน แม้ว่าจะ
จัดตัง้ขึ้นได้ไม่นาน แต่เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชนและการมีผู้น าที่เข้มแข็ง ท า
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ให้มีผู้สูงอายุจ านวนมากเข้าร่วมและสมัครเป็นสมาชิก นอกจากนี้การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
ของผู้สูงอายุยังส่งผลดีและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการ
สวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนาประสบความส าเร็จมีดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน 2) 
ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และ 4) การได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 
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The objectives of the study on the community welfare management of Rungmaneepattana 

Community, Wang Thong Lang district, Bangkok were as follows: 1) to study the community welfare 
of Rungmaneepattana; 2) to study the factors affecting success in managing the community welfare of 
Rungmaneepattana. This study is a qualitative research with in-depth interviews in order to obtain 
information according to the specified objectives. The target audience is the Chairman, Committee, 
community members, community welfare funds, community senior citizen, supporting external 
agencies, as well as individuals involved in the management of community welfare.  

The study revealed the success of Rungmaneepattana Community welfare management 
as can be seen from the achievement of management of the community welfare fund in receiving 
the award of management excellence of community financial institutions of the Year 2556 and 
won the first runner-up for the year 2557. The candidates are community welfare funds across the 
country under supervision of the Government Savings Bank. In addition, the Community welfare 
fund still exists and has good prospects of growth. All members receive benefits from the savings 
thus persuading acquaintances to join various funds of the community resulting in a rapid 
increase of the number of members in the Rungmaneepattana community financial institution. 
The expected savings are likely to increase in the future. Besides, the child development center 
preschool of Rungmaneepattana Community has learning standards, stability and received great 
supports from the Primary Educational Service Area Office and the Crown Property Bureau. As a 
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result, parents are confident in enrolling their children in the Community preschool. Due to good 
relationship among the community members and a strong leadership of the leader, many elderly 
join and become members of the senior citizen club of the Community although it has been 
recently established. The integration of the elderly as the working group can generate income for 
the Community. Factors that contribute to the success of Rungmaneepattana Community welfare 
management are: 1) the social relationship within the community, 2) Leadership of the 
Community leader, 3) participation of the community members, and 4) The supports from 
external agencies. 
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4.8  ภาพแสดงบ้านตึกสองชั้นที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา    74 
ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง  

4.9  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 77 

4.10 กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 77 

4.11  การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 78 

4.12  สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 82 

4.13  การประชุมของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน 83 
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  

5.1  การจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 121 
ก่อนวัยเรียน ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  



11 

5.2  การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 ท่าน  โดยแบ่งเป็น 125 
สัมภาษณ์เด่ียวและสัมภาษณ์คู่ ณ สถาบันการเงินชุมชน    
ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 15.30 น.  

 
 



 

บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สังคมไทยในอดีตมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจต่อกันโดยได้รับ
สวัสดิการจากธรรมชาติ และอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคน
กับธรรมชาติ ปัจจุบันรัฐได้มีการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น 
สวัสดิการเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ การสร้างบ้านพักคนชรา ศูนย์สงเคราะห์เด็ก ตลอดจนการ
สงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ด าเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสวัสดิการในลักษณะสงเคราะห์ที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ใช้งบประมาณจ านวนมาก แต่กลับให้การบริการได้ไม่ทั่วถึง 

ประชาชนทั่วไปจึงได้พยายามจัดสวัสดิการให้แก่กันในรูปแบบของการออมเพื่อกู้ยืมและ
ปันผล โดยการรวมกลุ่มฌาปนกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต แต่ยังคงไม่มีสวัสดิการที่สามารถ
ตอบสนองและครอบคลุมความจ าเป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายได้ ดังนั้นชุมชนจึงร่วมกัน
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นการจัดสวัสดิการของ
ชาวบ้านโดยชาวบ้านเพื่อชาวบ้าน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี และการอยู่ร่วมกัน
ของคนชุมชนกับธรรมชาติอย่างเคารพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยใช้หลักศาสนา และการมีส่วนร่วมของคนยึดโยงเข้าไว้
ด้วยกัน 
 สวัสดิการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้องการชีวิตที่ดีและมีคุณภาพ สวัสดิการจึง
เป็นตัวชี้วัดของสังคมที่เป็นประชาธิปไตย การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งถือเป็นความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการจัด
สวัสดิการโดยภาคประชาชน  มีเป้าหมายเพื่อท าคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 
และน าไปสู่ความยั่งยืนได้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน แนวคิดการจัดสวัสดิการ
ชุมชนจึงได้ถือก าเนิดขึ้น ภายใต้หลักคิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ภาค
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ประชาชนริเร่ิม ชุมชนหนุนเสริม ภาครัฐและเอกชนเติมเต็ม เพื่อให้เกิดกลไกการจัดสวัสดิการที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถดูแลประชาชนในระดับรากหญ้าได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน, 2552)  
 การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ในสังคมไทยที่ถูกน ามาใช้ทศวรรษ 2540 ซึ่ง
แนวคิดนี้ได้ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 9 “สวัสดิการชุมชน” เป็น
แนวทางส าคัญที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงของชุมชนรากฐาน สามารถด ารงอยู่ท่ามกลางกระแส 
โลกาภิวัตน์ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก ดังนั้นสวัสดิการ
ชุมชนจึงมีความส าคัญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เป็น
รัฐธรรมนูญที่กล่าวกันว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ถือว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมตามกระบวนการทางประชาธิปไตย 
 การจัดสวัสดิการชุมชนที่ดีต้องครอบคลุม และให้ความส าคัญกับมนุษย์ทุกคน (Welfare 
for All) จึงจะก่อให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัยของ
คนในชุมชน ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ และ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน อีกทั้งสวัสดิการชุมชนที่ดี คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของ
คนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างที่จะท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบ
ของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กองทุนออมวันละบาท 
กองทุนแม่แห่งแผ่นดิน กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2551)  
 อย่างไรก็ตามในการจัดสวัสดิการชุมชนแม้ว่าจะท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิตและ
พึ่งตนเองได้  แต่บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนควรจะคงมีต่อไปในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
นโยบายการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  การเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในระดับจังหวัด และระดับชาติ 
 จากที่กล่าวมาจึงท าให้เกิดเป็นความสนใจ และต้องการที่จะศึกษาถึงการจัดสวัสดิการ
ชุมชนของคนจนเมือง เพื่อให้ทราบถึงบทบาทการจัดสวัสดิการชุมชน โดยสาระส าคัญอยู่ที่
กระบวนการ คือ ชุมชนต้องมีส่วนร่วม และเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนา ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามี
งานวิจัยใดที่สะท้อนประเด็นในการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนคนจนเมือง
โดยใช้ความสามารถของชุมชนในการจัดสวัสดิการด้วยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  และการสร้าง
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ความเข้มแข็งของภาคประชาชนจากการจัดสวัสดิการชุมชน จึงเป็นที่มาของผู้ศึกษาที่สนใจและ
หยิบยกขึ้นมาตั้งเป็นประเด็นค าถามในการศึกษา  
 ส าหรับการเลือกพื้นที่ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา เนื่องจากกองทุนนี้ได้รับการยกย่องว่าประสบความส าเร็จในการจัดสวัสดิการ ในเขตของ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการจัดสวัสดิการในรูปแบบขององค์กรทาง
การเงินในปี พ.ศ. 2556 และรางวัลรองชนะเลิศในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้ รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยดี เด่นในด้านขบวนพาเหรดจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขตวังทองหลาง  
 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีรากฐานโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือญาติมาช้านาน 
ในอดีตวิถีชีวิตของคนซึ่งสัมพันธ์กับบ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน (บวร) โดยชาวชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาต่างช่วยเหลือดูแลพึ่งพาอาศัยกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์นับตั้งแต่เกิดจนตาย ปฏิบัติเช่นนี้สืบต่อ
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องจึงเกิดเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่น  และท าให้ชุมชนเข้มแข็งมา
จนถึงปัจจุบันนี ้
 ชุมชนชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนามาอย่างยาวนาน เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชน 
โดยดูแลกันฉันญาติมิตร เป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกในพื้นที่  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
ในการน าเงินกองทุนสวัสดิการส่วนนี้มาช่วยดูแลตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ช่วยเหลือผู้ยากไร้ การให้
ทุนการศึกษา การให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนส าหรับประกอบอาชีพ และช่วยเหลือยามเดือดร้อนฉุกเฉิน อีก
ทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การกระจายองค์ความรู้ จึงท าให้เกิดการ
ขยายการจัดตั้งกลุ่มองค์กรการเงินและสวัสดิการในทุกชุมชนพื้นที่เขตวังทองหลาง และเป็น
ประโยชน์ต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน  

กล่าวโดยสรุปเร่ืองที่ศึกษาจึงมีความส าคัญ เพราะการจัดสวัสดิการชุมชนคนจนเมืองมีให้
ศึกษาไม่มากนัก และชุมชนที่ศึกษาคือชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของชุมชนคนจนเมืองที่มีการจัดสวัสดิการแล้วแต่ยังไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร หรือชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการน าไปเพื่อ
เป็นต้นแบบในการจัดสวัสดิการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหรือประยุกต์ใช้ได้สืบไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
              1.2.1   เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
              1.2.2   เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชน
รุ่งมณีพัฒนา 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหาในการศึกษา 
 ศึกษาแนวคิดเร่ืองคนจนเมือง สวัสดิการชุมชน ภาวะผู้น า ทุนทางสังคม และการมีส่วน
ร่วม น ามาสู่การจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท าให้สมาชิก
ในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และเสริมสร้างเข้มแข็งยั่งยืน ดังนี้ 
 ประการแรก  เพื่อศึกษาประวัติของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการ
พิจารณาในประเด็นที่ส าคัญประกอบด้วย ประวัติชุมชน ที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน การริเร่ิมของ
สวัสดิการชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายใน
ชุมชน ภาวะผู้น าที่เข้มแข็งของชุมชน สวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิด , แก่, เจ็บ, ตาย  
การศึกษาของคนในชุมชน  อาชีพของคนในชุมชน  และสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
 ประการที่สอง  เพื่อศึกษาการด าเนินงานและพัฒนาการของสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่การ
ริเร่ิมก่อตั้ง จนถึงการได้รับการสนับสนุนจากภายในและหน่วยงานภายนอกในแต่ละสวัสดิการ
ชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
มีอาชีพ มีงานท าและมีรายได้  อีกทั้งได้รับการยอมรับจากสังคม และเข้าถึงบริการต่างๆ ในสังคม 
การมีกิจกรรมนันทนาการ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางศาสนา ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งพิจารณา
จากด้านสุขภาพร่างกาย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านความปลอดภัยในชีวิต และในด้านสิทธิทางสังคม การ
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในฐานะพลเมือง การเข้าถึงบริการพื้นฐาน มีการคุ้มครองสิทธิสถานภาพ
ตามกฎหมาย การได้รับสิ่งอ านวยวามสะดวก และการมีพื้นที่ทางสังคม 
 ประการที่สาม  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการสวัสดิการชุมชนของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน 2. 
ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น า 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ4. ปัจจัยการได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ีในการศึกษา 
การศึกษาเร่ืองการจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง: กรณีศึกษา ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  

ผู้ศึกษาเลือกที่จะศึกษาชุมชนที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาในการจัดสวัสดิการชุมชนคนจน
เมือง เขตวังทองหลางในกรุงเทพมหานคร 

 
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย เร่ิมท าการศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชน ตั้งแต่ชุมชนเร่ิมก่อตั้ง

จนกระทั่งด าเนินการมาถึง พ.ศ. 2558 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.4.1  ทราบถึงองค์ความรู้การจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  และเพิ่มความสามารถในด้านการจัดสวัสดิการโดยการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และ
น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกชุมชนจากการจัดสวัสดิการชุมชน  
 1.4.2  ทราบถึงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมหรือชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนจนและคนด้อยโอกาสในชุมชนเมืองได้
เข้าถึงสวัสดิการชุมชนในทิศทางที่เหมาะสมสืบต่อไป 
 1.4.3  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่สนใจจะน างานวิจัยไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในเร่ืองการจัดสวัสดิการชุมชนต่อไปในภายภาคหน้า 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง : กรณีศึกษา ชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร รายงานต่างๆ หนังสือ บทความ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งน้ี สามารถแบ่งเป็นหัวข้อที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

2.1    แนวคิดเกี่ยวกับคนจนเมือง 
2.2    แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน 
2.3    แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
2.4    แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
2.5    แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.6    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคนจนเมือง 
 
คนจนเมือง คือ คนที่อพยพมาจากชนบท และยังปรับตัวได้ไม่ดีนักกับการใช้ชีวิตอยู่ใน

เมืองหลวง ท าให้ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เพราะไม่มีที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านของตนเอง อีกทั้งมี
รายได้ต่ าและประกอบอาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ ซึ่งท าให้คนเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงการบริการและ
ระบบสวัสดิการได้ 

 ปัญหาชุมชนแออัด ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนจนเมืองเป็นปัญหาที่หลายประเทศต้อง
เผชิญ และเป็นปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่รวดเร็วของสังคมไทย ซึ่งปัญหาน้ีเป็นปัญหาสังคมที่เกิด
ขึ้นมาอย่างยาวนาน และยังคงด ารงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ชุมชนแออัดมิใช่สิ่งที่เพิ่งเกิด หากแต่
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนาประเทศและเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ ชุมชน
แออัดเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตและพัฒนา เช่น การเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่า คนจนเมืองและชุมชนแออัดเป็น
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อีกหนึ่งวิถีชีวิตส าคัญของวิถีชีวิตแบบเมืองที่ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ส่งผลให้เมืองของ
ประเทศก าลังพัฒนาต้องเผชิญกับภาวะของการกลายเป็นเมืองที่มีประชากรจ านวนมากเกินกว่าที่จะ
อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบสังคมและเศรษฐกิจของเมือง ท าให้เกิดกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ า
เป็นจ านวนมากในเมือง รวมถึงปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาจราจร ปัญหาการขาด
แคลนสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเมือง ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคน
ในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 การเกิดขึ้นของปัญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มคนที่มีรายได้ต่ าหรือคนจนในเมือง เนื่องจาก
กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีทรัพยากร และเข้าไม่ถึงแหล่งทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ
จากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงกว่าหรือมั่นคงกว่า ผู้ซึ่งสามารถ
ครอบครองทรัพยากร และเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จากการเกิดกระบวนการกลายเป็นเมืองที่
ประชากรจ านวนมากเกิน ด้านการพัฒนาประเทศได้มุ่งเน้นไปสู่ความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และ
เน้นการพัฒนาเมือง ท าให้การพัฒนาดังกล่าวขยายจากเมืองไปสู่ชนบท ภายใต้วิธีคิดแบบ Trickle 
Down Effect เป็นจริงได้ยาก เพราะท้ายที่สุดการพัฒนาจะยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และการ
กระจุกตัวของการพัฒนาเฉพาะในเมืองเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนเคลื่อนย้ายจากชนบทสู่เมือง พร้อมๆ
กับที่เมืองได้ดูดเอาทรัพยากรของท้องถิ่นมาหล่อเลี้ยงเมือง จนผู้คนในชนบทต้องตัดสินใจ “ไปตาย
เอาดาบหน้า” ฉะนั้นการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของคนจนเมือง จึงไม่สามารถละเลยการ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบทได้ รวมทั้งต้องไม่พิจารณาคนจนเมืองอย่างโดดเดี่ยว 
และเป็นไปในทางลบ เช่น เป็นคนจนที่น่ารังเกียจ เป็นสิ่งที่ขัดขวางความทันสมัย เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเมืองให้สวยงาม เป็นคนไม่ดี เป็นอาชญากร 

ประภาส ปิ่นตกแต่ง (2530) เสนอว่าฐานคิดในการมองปัญหาสลัมในลักษณะนี้ เป็น
กระแสคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมความยากจน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมองว่า สลัมมี
วัฒนธรรมพิเศษที่เรียกว่า “วัฒนธรรมความยากจน” กล่าวคือเป็นวัฒนธรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดนี้เห็นว่า คนสลัมยากจนเพราะความประพฤติของ
ตนเอง โดยความประพฤติดังกล่าวนี้ท าให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นความยากจนได้ วิธี
คิดเช่นนี้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาคนสลัมโดยการสร้างแฟลต และเน้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่
ยั่งยืน เช่น การแจกข้าวของ หรือการอบรมให้หลุดพ้นจากวัฒนธรรมความยากจน การอบรมให้รู้จัก
อดออม การดูแลสุขภาพอนามัย บทเรียนการต่อสู้ของคนจนทั้งในเมืองและชนบท สะท้อนให้เห็น
ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของคนจนดังกล่าวไม่เพียงพอ เพราะวิธีคิดในเชิงลบไม่น าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา นอกจากจะยิ่งมีส่วนท าให้ปัญหาของคนจนเมืองซับซ้อนและทวีความรุนแรงขึ้นอีก 
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มติชน (2553) ได้กล่าวว่า “เมืองต้องปราศจากสลัม (Cities without Slum)” ค าประกาศนี้
ไม่ได้หมายความว่าให้ก าจัดสลัมโดยการร้ือย้ายชุมชนไปนอกเมือง (Slum Clearance) หากแต่เป็น
การเรียกร้องต่อรัฐบาลประชาชาติต่างๆ ทั้งหลายว่า จะต้องมีแผนปรับปรุงสภาพชุมชนให้พ้นความ
เป็นสลัม ต้องแก้ไขปัญหาชุมชนบุกรุก ด้วยการปรับเปลี่ยนสถานภาพให้ถูกต้องมั่นคงและประการ
ที่ส าคัญต้องให้หลักประกันในสิทธิที่อยู่อาศัยในระยะยาวแก่ชุมชนแออัดนั่นเอง 

สุริยันต์ ทองหนูเอียด (2553) ได้กล่าวว่า “เมืองจะเจริญไม่ได้ ถ้าปราศจากคนจน” คนจน
เมือง หรือชุมชนแออัด คร้ังหนึ่งถูกเรียกขานจากรัฐว่า “แหล่งโสโครก” ที่ถูกมองด้วยสายตาที่ต่ า
กว่า ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มันคงอพยพมาเสี่ยงโชคในเมือง คนเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไร 

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (2553) กล่าวว่า “สลัมหรือชุมชนแออัด” เป็นผลพวงมาจากแนว
ทางการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล ซึ่งเร่ิมต้นมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับแรก 
(2504) เพราะทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การพัฒนา
อุตสาหกรรมและเมืองได้ละเลยการพัฒนาเกษตรกรรมในชนบทอย่างล าเอียง ท าให้ผู้คนที่
ล้มละลายจากภาคการเกษตรเข้ามาแสวงหาแหล่งงานและโอกาสของชีวิตใหม่ในเมือง  ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองภูมิภาค ผู้อพยพแสวงโชคเหล่านี้เมื่อไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองได้ เนื่องจากที่ดินในเมืองมีราคาแพง ประกอบกับภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนและขาด
มาตรการรองรับด้านที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียง จึงจ าเป็นต้องบุกเบิกที่ดินว่างเปล่าใกล้แหล่งงานเป็นที่
อยู่อาศัยซึ่งได้ขยายและกลายเป็นชุมชนแออัดในที่สุด 

กล่าวโดยสรุปการเติบโตของเมืองส่วนหนึ่งมาจากน้ ามือ และพลังของคนจนซึ่งเป็นผู้
อพยพเข้ามาอาศัย และตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองอย่างหนาแน่น จึงท าให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ 
ปัญหาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และตามมาซึ่งการเกิดปัญหาด้านความไม่มั่นคงในเร่ืองที่อยู่อาศัย 
หลายคร้ังจึงท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเร่ืองเกี่ยวกับที่ดิน และมีการไล่ร้ือที่อยู่อาศัยในชุมชน
แออัดในเมืองใหญ่อยู่บ่อยคร้ัง ซึ่งคนจนเหล่านี้มักจะไม่มีหลักประกันให้กับชีวิต เนื่องจากไม่มี
ความรู้และทักษะที่จะประกอบอาชีพที่มีรายได้มากนัก เพียงแต่ท างานหาเลี้ยงปากท้องไปวันต่อวัน 
อีกทั้งยังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากสังคม จากปัญหาที่ได้กล่าวมาจึงควรแก้ไขปัญหาให้
ตรงกับความต้องการของคนจนที่อาศัยอยู่ในเมือง โดยการสร้างหลักประกันในชีวิตให้เกิดแก่คน
จนในเมือง เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นในที่ดินเดิม หรือหากในกรณีที่จ าเป็นต้องร้ือย้าย
ชุมชนควรจัดหาพื้นที่รองรับในละแวกใกล้เคียงให้ได้อยู่อาศัย เพื่อที่คนจนจะได้สามารถด ารงชีวิต
ได้มั่นคงและมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน 
 

2.2.1 ความหมายของสวัสดิการชุมชน 
ความหมายของสวัสดิการชุมชนถือว่าระบบสวัสดิการชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในระบบ

สวัสดิการสังคมที่กระจายอ านาจให้ชุมชนจัดสวัสดิการของชุมชนเองโดยมีผู้ให้ความสวัสดิการ
ชุมชน ดังนี ้

ประเวศ วะสี (2542: 27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ ไม่ว่าท่านจะมีอาชีพอะไรขอให้ท าเร่ืองนั้นให้ดีส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งให้นึกถึงว่าจะท าอะไรเพื่อเพื่อนมนุษย์ได้บ้าง โดยเฉพาะคนจน คนด้อยโอกาส คนที่
เสียเปรียบ ควรรวมกลุ่มกันกับคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน พบปะกันบ่อยๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันว่าเราจะสามารถท าอะไรเพื่อผู้ อ่ืนได้บ้าง จึงจะเกิดความสุขจากความเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ 

ชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546ข: 11) จ าแนกสวัสดิการชุมชนออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
1)   เตรียมเครือข่ายและให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันในแนวราบตามวิถีการด ารงชีวิต 

ของสามัญชน ซึ่งจะเป็นผลดีตรงที่จะสามารถรับรู้ได้ทันวิกฤติฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ทัน
การณ์  

2)   ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนได้ทันเวลา โดยไม่ต้องรอค าแนะน าหรือสั่งการ 
อันใดจากรัฐบาลก่อน หรือต้องอาศัยจากภายนอกชุมชนเมื่อเกิดความต้องการจริงในชุมชน  

3)   มีเอกลักษณ์ของชุมชนเองโดยไม่จ าเป็นต้องลอกเลียนแบบจากชุมชนไหนใน 
การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองในลักษณะของระบบการผลิตร่วมของคนในชุมชน  

4)   เกิดการตรวจสอบเพื่อรับรู้ปัญหา และร่วมกันแก้ไขวิกฤตของสมาชิกชุมชนทุก 
คนด้วยกระบวนการของนวัตกรรมที่ชุมชนสร้างขึ้น ซึ่งในสังคมอเมริกายอมรับว่านวัตกรรมใหม่
เกิดจากชุมชน  

5)   สั่งสมประสบการณ์และเปิดโอกาสในการรับใช้สังคมโดยรวมจากการก าหนด 
บทบาทของชุมชนเอง ซึ่งแก่นแท้อยู่ที่ความเข้มแข็งในตัวของชุมชนเอง  

6)   เกิดวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนบทความเป็นพลเมืองหรือประชาสังคม  
ที่ได้ลงประชามติร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่พื้นฐานของสังคมท าให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือการแก้ไขปัญหาร่วมของชุมชน  

7)   สร้างผู้น าที่มีประสบการณ์และความสามารถจากกระบวนการชุมชน  
8)   สร้างเครือข่ายชุมชนรูปสหกรณ์ที่สนิทสนมกันขึ้นมาในระดับท้องถิ่น 
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9)   เกิดการปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์ทั้งภายใน และภายนอก 
ชุมชนที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (2547: 47-50) ได้ให้ความหมายของ
สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจแก่คนในชุมชน ซึ่งหมายความ
รวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ท าให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจอยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ าใจ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่ส าคัญ เช่น 
ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์ มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง 
ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข  

 
 

 

ภาพท่ี 2.1  แสดงกรอบแนวคิดสวัสดิการชุมชน   
แหล่งท่ีมา: “ พลังชุมชนแก้ความยากจน ” โดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2551. 
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เครือข่ายสวัสดิการชุมชน (2550: 5-6) ได้ให้ความหมายของ สวัสดิการชุมชน หมายถึง การ
สร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึงทุกอย่างที่จะท าให้คนใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับ
วิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคน
ในชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุขทั้ง
ทางกาย และทางจิตใจ 

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช (2548: 140-141) สวัสดิการชุมชน หมายถึง การจัดการบริการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของชาวชุมชน โดยชาวชุมชนร่วมมือกันจัดขึ้น และเพื่อประโยชน์ของชาวชุมชนให้
รอดพ้นจากความเดือดร้อนและความเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิตอย่างปกติ
สุข เชน่ การช่วยเร่ืองทุนการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล การให้กู้ยืม เงินช่วยฌาปนกิจศพ เป็นต้น  

เสรี พงศ์พิศ (2548) สวัสดิการชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือระบบที่ชุมชนร่วมกันคิดขึ้น
และร่วมกันจัดการ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่วันนี้และวันหน้า 
ระบบนี้น าเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนส าหรับตนเองและ
ลูกหลานวันหน้า ทั้งทรัพยากร ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน ผลผลิต รวมทั้งทุนทางสังคม และทุนทาง
วัฒนธรรม การจัดระบบสวัสดิการเกิดจากการอนุรักษ์ การออมทุน และทรัพยากรของชุมชน และ
น าผลจากการออมและการบริหารจัดการมาใช้ตอบสนองความจ าเป็นของชีวิต เช่น การน าผลก าไร
จากการออมทรัพย์ของชุมชนมาเป็นค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลือสมาชิกในรูปแบบต่างๆ การ
จัดระบบสวัสดิการยังรวมไปถึงการจัดการวิสาหกิจชุมชนต่างๆ แล้วน าผลก าไรส่วนหนึ่งมาจัดเป็น
สวัสดิการให้สมาชิกและชุมชน รวมทั้งการจัดการทรัพยากรดิน น้ า ป่า สิ่งแวดล้อมให้เป็น
สวัสดิการ คือ สามารถตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน ไม่ใช่เพื่อการค้า การหาก าไร ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดซึ่งความเสียหายแก่ทรัพยากรอันเป็นทุนพื้นฐานของชุมชน ดังที่อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไปเมื่อ
ทุกฝ่ายน าไปหาประโยชน์ น าไปขาย ไม่ใช้อย่างพอเพียงเพื่อความจ าเป็นพื้นฐาน จึงต้องก่อให้เกิด
การจัดการให้เป็นสวัสดิการไม่ใช่ให้เป็นเชิงธุรกิจ 

กล่าวโดยสรุปสวัสดิการชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ต้องการความมั่นคง
ในชีวิต และต้องการที่จะพัฒนาตนและชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยต้องอาศัย
ความสามัคคี ช่วยกันวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการวางเป้าหมาย และไปให้ถึงจุดที่วางไว้ อีกทั้ง
สวัสดิการชุมชนเป็นสิ่งที่ช่วยวางรากฐาน และสร้างหลักประกันให้แก่คนชุมชน ท าให้คนชุมชน
สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวของตัวเอง โดยลดการพึ่งพาจากภายนอก และร่วมกันสร้างแรงผลักดันให้
เกิดแก่คนในชุมชน ซึ่งน ามาด้วยศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจในตนเอง และชุมชนยังมีความพัฒนาใน
แนวทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่สืบต่อไป  
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2.2.2 หลักการส าคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (2552: 30-31) ได้กล่าวว่า การจัดการ

สวัสดิการโดยชุมชนที่เกิดขึ้นโดยฐานต่างๆ มีหลักการส าคัญในการจัดสวัสดิการชุมชนดังนี้ 
1) ท าจากสิ่งที่เป็นจริง ถ้าตั้งใจไม่ส าเร็จ สวัสดิการชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถีของ 

แต่ละพื้นที่ ตั้งใจท าโดยลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เช่น เห็นชุมชนอ่ืนให้สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 
300 บาท ก็ให้บ้าง อาจไปไม่รอดเพราะเงินไม่พอ ต้องดูว่าคนที่นี่คิดอย่างไร กลุ่มเรามีเงินอยู่เท่าไร 
เร่ิมจากจุดนั้น ควรรู้ก่อนว่าตอนนี้บ้านเราเป็นอย่างไร มีรากเหง้า มีกลไกอย่างไร แล้วจึงก าหนด
อนาคตต่อไปว่าบ้านเราจะเป็นอย่างไร  ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเอง  เพื่อประโยชน์แก่
ผู้ด้อยโอกาส 

2) เร่ิมจากเล็กไปใหญ่ ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนต้นไม้ที่แตกทีละ 2 ใบต่อ 
ไปก็เติบโตเป็นพุ่มใหญ่ หากคิดจัดสวัสดิการแบบรวดเร็วเกินไป โดยที่คนไม่พร้อม ไม่มีส่วนร่วม 
ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของก็จะเหมือนการใส่ปุ๋ยมากเกินไป  ต้นไม้อาจจะตายได้เพราะเกินก าลัง ไม่เกิด
สวัสดิการที่เป็นของคนในชุมชน 

3) เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือไม่ใช่เป้าหมายใช้เงินสร้างเงื่อนไข ท าให้คนอยากท างาน 
อยากท าดี เช่น ใครท างานเพิ่ม จ่ายเงินสมทบให้ ใครบริหารเงินให้งอกเงยขึ้นมาจะจ่ายสมทบให้ สิ่ง
ส าคัญคือ การให้ความคิด ท าให้คนคิดพึ่งตนเอง ท าความดี ท างานสร้างเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน
ควรให้ตามความจ าเป็น และพอดี ไม่ใช่ใช้เงินเป็นเป้าหมายหรือหาเงินมาแจกจ่าย 

4) ระบบสวัสดิการที่ดีต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน ควร 
ให้ทุกคนได้ แต่มุ่งเน้นคนยากจนและด้อยโอกาส ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตกลงกติกา
และใช้ร่วมกัน 

5) เป็นองค์รวมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิด 
สวัสดิการได้ทุกเร่ืองตั้งแต่เกิดจนตาย กับคนทุกเพศทุกวัย การสร้างสวัสดิการจะเร่ิมจากเร่ืองใดก็
ได้ โดยจัดสรรผลก าไรส่วนหนึ่งมาท าสวัสดิการ  

6) ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการต้องเป็น 
ทั้งผู้ให้และผู้รับเสมอ (ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งหามาให้ อีกฝ่ายหนึ่งรอรับ) จึงเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม
กัน และมีศักดิ์ศรี เช่น จัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายสมทบกันเงินบางส่วนเติมเข้ากองทุน  น า
ดอกผลกองทุนบางส่วนขยายกิจกรรมต่อ ท าให้ทุกคนในกลุ่ม/ชุมชนสามารถเป็นเข้าของทุนและ
ได้รับสวัสดิการไปในเวลาเดียวกัน 

7) ต้องท าด้วยความรักและอดทน โดยจะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าชาวบ้าน 
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สามารถสร้างสวัสดิการของตนเองได้ รักที่จะท างานเพื่อชุมชน เพื่อส่วนรวม อดทนต่อความคิด
ความเห็นที่ไม่ตรงกัน ยอมรับการคิดค้น ต าหนิ โดยถือว่าเป็นครู เป็นบทเรียนที่จะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาท าให้เขาฉลาดขึ้น ท างานได้ดีขึ้น 

กล่าวโดยสรุปแนวคิดสวัสดิการชุมชนนั้นมาจากการช่วยเหลือ การดูแลซึ่งกันและกันของ
คนในชุมชน และน ามาซึ่งการจัดสวัสดิการในหลากหลายรูปแบบตามแต่ละวิถีของชุมชน โดยทุก
กิจกรรมที่ชุมชนได้จัดขึ้น ต่างเพื่อต้องการที่จะสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้เกิดแก่คนในชุมชน ซึ่ง
มีหัวใจหลักของการจัดการสวัสดิการชุมชน คือ การพึ่งตนเอง การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ซึ่ง เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศั กดิ์ศรี  โดยอาศัยความพร้อม และ
ความสามารถของแต่ละชุมชนด้วยทุนที่ชุมชนมี และใช้เงินเป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างเงื่อนไข
ให้คนรู้จักการเก็บออม และร่วมกันจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งนี้จะไม่มีการ
แบ่งแยกของคนในชุมชนด้วยการเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ซึ่งสวัสดิการ
ชุมชนที่ท าการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนั้น มีอยู่หลากหลายประเภท และขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงร่วมกันของ
ชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้คนในชุมชนควรศึกษาให้เหมาะสม และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ขึ้นต่อชุมชนและสังคมสืบต่อไป 

 
2.2.3 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
ประภาส ปิ่นตบแต่ง และคณะ (2546: 117-121) ได้ให้กล่าวถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการ

ชุมชนของระบบสวัสดิการภาคชุมชน ว่ามีการจัดการใน 3 รูปแบบ คือ การจัดสวัสดิการจากฐาน
ทรัพยากร การจัดสวัสดิการจากฐานทรัพยากร และการจัดสวัสดิการงานพัฒนา ดังนี้ 

2.2.3.1 การจัดสวัสดิการจากฐานทรัพยากร 
การจัดสวัสดิการจากฐานทรัพยากร เป็นการจัดสวัสดิการเพื่อให้ทุกคนเน้นสร้าง

ความมั่นคง ทางด้านอาหาร ส าหรับบางคนบางพื้นที่ก็อาจใช้เป็นแหล่งหารายได้และวัตถุดิบไป
พร้อมกัน การจัดสวัสดิการที่ส าคัญส าหรับฐานนี้ คือ การใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ แหล่งน้ า 
ทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคล (ของผู้อื่น) ได้แก่ 

การใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ มีทั้งการอาศัยป่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร เช่น  หาเห็ด หาปลา หาหน่อไม้ หาพืชผัก เพื่อการบริโภค เป็นต้น การใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะนี้สามารถเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสาธารณะทั่วไป แม้กระทั่งพื้นที่อุทยาน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า หรือป่าเขตอ่ืนๆ ล้วนเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญส าหรับคนในชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ป่า 

การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า มีความส าคัญในด้านการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร และการหารายได้ของชาวบ้านไม่น้อยกว่าการใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะ เพราะแหล่งน้ า
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มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การน าน้ ามาดื่มมาใช้ การใช้น้ าเพื่อการท านา 
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสวัสดิการ
ความมั่นคงทางด้านอาหาร และรายได้ของชุมชนประมง ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของชุมชนประมงพื้นบ้านมากที่สุด 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคล (ของผู้อื่น) ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของ การ
สร้างสวัสดิการความมั่นคงด้านอาหาร การใช้ทรัพยากรแบบนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดของสังคมรวมหมู่ 
เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งยังมีเห็นอยู่ในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น 
ชาวบ้านที่ไม่ได้เลี้ยงปลาสามารถไปจับปลาในพื้นที่นาของคนอ่ืนได้ 

2.2.3.2 การจัดสวัสดิการจากฐานวัฒนธรรมส าคัญ  
การเกื้อกูลของครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ เป็นสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่ในทุก

ครอบครัว และชุมชน เช่น การส่งข้าวปลาให้แก่ลูกหลานที่ไปท างานรับจ้างในเมือง การเกื้อกูลของ
ระบบอุปถัมภ์ มีที่อยู่ทุกหนแห่งในสังคมไทย เพราะระบบอุปถัมภ์ เป็นรากเหง้าหนึ่งของสังคมไทย 
เช่น ระบบการท านาแบ่งกัน การจัดการของศาสนา ถือเป็นแหล่งจัดสวัสดิการที่ส าคัญของชุมชนมา
ตั้งแต่อดีต เช่น ในชุมชนชาวพุทธผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนจะใช้วัดเป็นที่บวชเรียนของลูกหลาน เปิด
โอกาสให้คนจนได้เข้าถึงการศึกษา เป็นต้น 

2.2.3.3 การจัดสวัสดิการจากฐานงานพัฒนา 
โดยส่วนใหญ่ชุมชนจะรับเอาองค์ความรู้ และรูปแบบมาจากภายนอกที่ในชุมชน

ต้องน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง พบว่าชุมชนมีทั้งกิจกรรมบางอย่างริเร่ิม และท ากันเอง
ในชุมชน แต่บางกิจกรรมก็ ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งเบื้องต้นจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ
และเอกชน กิจกรรมที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป คือ การจัดกลุ่มฌาปนกิจ การจัดกลุ่มออมทรัพย์ การจัด
กลุ่มกองทุนกองทุนพัฒนาอาชีพ และการพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน 

พรรณทิพย์ เพชรมาก และคณะ (2547: 11-18) ได้แบ่งการจัดสวัสดิการชุมชน
ออกเป็น 7 ฐาน ตามกิจกรรมหลักที่ด าเนินการ ซึ่งแต่ละฐานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกี่ยวข้อง
กันภายใต้บริบทของชุมชน ดังนี้ 

1)   การจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการ 
เงินชุมชนเป็นพื้นฐานส าคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน  การที่ชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของ
ตนเอง ท าให้ชุมชนสามารถริเร่ิมคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเองได้อย่างหลากหลาย และ
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนนั้น องค์การการเงิน ชุมชนบางประเภท ตั้งมาโดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างสวัสดิการโดยเฉพาะ เช่น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ โดยน าผลก าไรมาจัดตั้งกองทุน
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สวัสดิการ หัวใจส าคัญ คือ วินัยการออม “การออมวันละบาท” เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือ เป้าหมาย คือ 
สวัสดิการชุมชน 

2)   การจัดการสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตวิสาหกิจชุมชน เป็นการผลิตเพื่อลด
รายจ่ายภายในครอบครัว ท าเองใช้เอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยใช้ทุนและ
แรงงานในชุมชน ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว โดยไม่ต้องโยกย้ายไปท างานที่อ่ืน การใช้
วัสดุทรัพยากรในท้องถิ่นท าให้เกิดการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งถือเป็นฐานทุนที่ส าคัญของ
ชุมชน รวมทั้งการผลิตที่เน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพครอบครัวและ
ชุมชน 

3) การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเป็นผู้จัด 
การ ดิน น้ า ป่า ทะเล การดูแลรักษาป่า การจัดการที่ดินชายฝั่ง รูปแบบการจัดการสวัสดิการบนฐาน
ทรัพยากรมีความส าคัญต่อคนในสั งคม  โดย เฉพาะคนจนที่อยู่ ในชนบทที่ต้ องพึ่ งพิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความอยู่รอดในการด ารงชีวิต ฐานทรัพยากรเป็นทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร ยา
สมุนไพรรักษาโรค ฐานการผลิต การท าเกษตร ทรัพยากรมีความเป็น ทุนของชีวิต ในแง่ของการ
สร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ ก็ถูกหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 
วัฒนธรรมของชุมชน ทั้งในแง่ของระบบคุณค่า ภูมิปัญญา อ านาจในการจัดการโดยองค์กรชุมชน 
การน าพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากร การสร้างระเบียบ
กติกาในการดูแลรักษาและใช้สอย ที่ท าให้ทุกชีวิตในชุมชนท้องถิ่น สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมี
หลักประกันที่มั่นคง 

4) การจัดสวัสดิการจากฐานความเชื่อ อุดมการณ์และศาสนา การใช้หลักค าสอน 
ทางศาสนาและผู้น าศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ เป็นฐานในการจัดสวัสดิการทั้งทางกายและจิต
วิญญาณ การใช้หลักศาสนามาช่วยเกื้อกูลชุมชน ท าให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

5)    การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง การจัดที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด ให้มีบ้าน
มั่นคง เมืองน่าอยู่ การจัดบ้านกลางในชุมชนเพื่อรองรับผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ 

6)    การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุอาศัยใช้กองทุนเป็นเคร่ืองมือในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การซื้อสวนยาง สวนปาล์ม น าผลก าไรไปจัด
สวัสดิการ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน การลงทุนท าธุรกิจชุมชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ การฟื้นฟูภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น 

7)    การจัดสวัสดิการผู้น าชุมชน และหน่วยงานร่วมดูแลเกื้อกูลให้ผู้น าที่เสียสละมา
ท างานเพื่อส่วนรวม เพื่อให้ผู้น าได้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีระบบหรือ
กลไกที่ให้ความคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเมื่อผู้น าอยู่ในภาวะวิกฤต หรือเผชิญปัญหาต่างๆ อีกทั้งเป็น
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หารเสริมพลัง บ ารุงขวัญ และก าลังใจแก่ผู้น า ผู้น าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวง
หลัง ท าให้สามารถปฏิบัติงานหนุนเสริม เชื่อมโยง และสร้างความยั่งยืนให้แก่เครือข่ายองค์กร
ชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์และเต็มก าลัง 

กล่าวโดยสรุปแบบแผนของการจัดการสวัสดิการชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่เน้นให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีระบบมากขึ้น  
เน้นการท าให้เกิดความมั่นคงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยอาศัยแนวคิดจากฐานความเชื่อ อุดมการณ์ ศาสนา ทรัพยากร ในการสร้างกฎ ระเบียบ
หรือกติกาขึ้น เพื่อดูแลรักษา ร่วมพัฒนาทุกชีวิตในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถด ารงอยู่
ได้อย่างมีหลักประกันที่มั่นคง และสร้างความยั่งยืนให้เกิดแก่เครือข่ายองค์กรชุมชน สังคมสืบ
ต่อไป 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
 

ผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อความส าเร็จของชุมชนหรือองค์กร ด้วยภาระหน้าที่ 

และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้น าที่จะต้องวางแผน  สั่งการ ดูแล และควบคุมให้บุคลากร

ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
ภาวะผู้น าได้รับความสนใจ และมีการศึกษามาเป็นเวลานานแล้วเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็น

องค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้น ามีความสามารถในการน า หรือมีภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไป

นักวิชาการมักจะถือว่า  “ผู้น า ” เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ส่วน “ภาวะผู้น า” นั้นเป็นสิ่งที่แสดง

ออกมาจากบุคคลที่เป็นผู้น าอย่างเป็นกระบวนการ  ดังนั้นการจะเข้าใจความหมายของ  “ผู้น า”  

มักจะไม่เป็นปัญหามากนัก  ทั้งนี้เพราะจะรู้ว่าใครเป็นผู้น านั้นก็มักจะพิจารณาจากต าแหน่งของ

บุคคล นอกจากนี้ได้มีการศึกษาตั้งแต่คุณลักษณะของผู้น า  (Traits) อ านาจของผู้น า (Power) 

พฤติกรรมของผู้น า (Behavior) แบบต่าง ๆ และในปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาภาวะผู้น าอยู่ตลอดเวลา 

โดยพยายามหาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผลในแต่ละองค์การ หรือในสถานการณ์ ต่าง ๆ มีผู้ให้

ความหมายของภาวะผู้น าไว้หลากหลายแตกต่างกันโดยนักวิชาการต่างประเทศและประเทศไทย 

ดังนี ้
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Stogdill (1974) ภาวะผู้น า คือ ความริเร่ิมและธ ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของความคาดหวังและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกของกลุ่ม 

McFarland (1979) ภาวะผู้น า คือ ความสามารถที่จะชี้แนะสั่งการ หรืออ านวยการ หรือมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืนเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ 

Schwartz and Lita Linzer (1980) ภาวะผู้น า คือ ศิลปะในการชี้แนะลูกน้อง หรือผู้ร่วมงาน
ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ 

Mitchell and Larson (1987: 435-436) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้อิทธิพลต่อ
กลุ่ม เพื่อให้บรรลุความต้องการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององค์การ 

Koontz and Weihrich (1988) ภาวะผู้น าเป็นเร่ืองของศิลปะของการใช้อิทธิพลหรือ
กระบวนการใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน เพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานจน
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 

Robbins and Stepen P.  (1991: 302) ภาวะผู้น าเป็นความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม 
เพื่อให้ประสบความส าเร็จตาม เป้าหมายหมายที่ตั้งไว้ 

Stoner A.F. and Freeman and Edward R. (1989: 459) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการของการ
ชี้แนะและอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่ม 

พยอม วงศ์สารศรี (2534: 196) ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่บุคคลหนึ่ง(ผู้น า)ใช้อิทธิพล
และอ านาจของตนกระตุ้นชี้น าให้บุคคลอ่ืน (ผู้ตาม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจท าในสิ่งที่เขา
ต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง 

สมยศ นาวีการ (2538: 400) ได้กล่าวถึงภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการของการสั่งการ
และใช้อิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ  ของกลุ่มสมาชิกภายในองค์การ รวมถึงความสามารถของบุคคล
ในการหลอมความแตกต่างทางด้านความคิด ความสนใจ ความต้องการ หรือพฤติกรรมของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลในองค์การให้หันไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศิลปะ ไม่มีความขัดแย้งในองค์การอีก
ต่อไปในขณะใดขณะหนึ่ง หรือในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ประสาน  หอมพูล และทิพวรรณ  หอมพูล (2540: 83) ภาวะผู้น า หมายถึง  กระบวนการที่
ผู้น าใช้อิทธิพลหรืออ านาจที่ตนมีอยู่ในการซักน าหรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์การ
หรือในกลุ่มคนในสถานต่างๆ  เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ฉันทนา  จันทร์บรรจง (2542: 97) ได้เสนอว่า ภาวะผู้น า หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่
เป็นผู้น าของกลุ่ม หรือหมายถึง กระบวนการซึ่งผู้น าใช้ความสามารถและอิทธิพลด้านอ่ืนๆ ของตน
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กับสมาชิกในกลุ่ม ให้แต่ละคนด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเต็มใจ เพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามที่กลุ่มได้ก าหนดไว้ 

ราตรี พัฒนรังสรรค์ (2544: 234) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง สภาวะหรือศักยภาพของ

บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่ม และใช้อิทธิพลด าเนินภารกิจต่างๆ สร้างกระบวนการเพื่อจูงใจ

ให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน

และวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

เมื่อเปรียบเทียบความหมายของค าว่า “ผู้น า” กับ “ภาวะผู้น า” พบว่า ผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งอาจโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชนให้มีอิทธิพล
และบทบาทเหนือกลุ่ม สามารถจูงใจ ชักน า ชี้ทางให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่วนภาวะผู้น า คือ กระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพล และอ านาจที่มีอยู่
กระตุ้น หรือท าให้บุคคลอ่ืนเกิดความเต็มใจ และกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยผู้น าจะต้องมีความสามารถร่วมงานกับผู้ตามได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ มีกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และที่ส าคัญต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกใน
ชุมชน 

 
2.3.2 คุณสมบัติของภาวะผู้น า 
ผู้น าที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มจะสามารถท าหน้าที่ผู้น าได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ

คุณสมบัติของผู้น าว่า เหมาะสมกับกรณีเพียงใด แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกล่าวถึงผู้น าคนทั่วไปจะ
คิดถึงว่าต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม กับการเป็นผู้น าที่ดี ซึ่งมีผู้รู้ได้กล่าวไว้หลายท่าน กล่าวคือ ศิริ
พงษ์  ศรีชัยรมย์รัตน์ (2542: 60) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้น าว่าควรมีคุณลักษณะใน 9 ด้านคือ 

1) ความรู้ (Knowledge) การเป็นผู้น านั้นความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิ 
ได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้นหากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้าน
อ่ืนๆ ด้วย การจะเป็นผู้น าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความ
เป็นผุน้ าก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น 

2)  ความริเร่ิม (Initiative) ความริเร่ิม คือ ความสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดใน 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยค าสั่ง หรือความสามารถแสดงความคิดเห็นที่
จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้น หรือเจริญขึ้นได้ด้วยตนเองความริเร่ิมจะเจริญงอกงามได้ หัวหน้างาน
จะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการ
ความส าเร็จอยู่เบื้องหน้า 
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3) มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด (Courage and Firmness) ผู้น าที่ดีจะต้องไม่ 
กลัวต่ออันตราย ความยากล าบาก หรือความเจ็บปวดใดๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจผู้น าที่มีความกล้า
หาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้นอกจากความกล้าหาญแล้ว ความ
เด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องท าให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้น าเองต้องอยู่ในลักษณะของการ
กล้าได้กล้าเสียด้วย 

4)  การมีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด 
ประสานประโยชน์สามารถท างานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้น าที่มีมนุษย์
สัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้ 

5)  มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต (Fairness and Honesty) ผู้น าที่ดีจะต้องอาศัย 
หลักของความถูกต้อง หลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน เป็นเคร่ืองมือใน
การวินิจฉัยสั่งการ หรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความล าเอียง ไม่เล่นพรรคเล่น
พวก 

6) ความอดทน (Patience) ความอดทนจะเป็นพลังอันหนึ่ง ที่จะผลักดันงานให้ 
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง 

7)  มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม (Alertness) ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง  
ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการ
ปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลัง
ทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ 
หรือเหตุต่างๆ ได้อย่างถูกต้องพูดง่ายๆ ผู้น าที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั่นเอง 

8)  มีความภักดี (Loyalty) การเป็นผู้น าหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จ าเป็นต้องมีความจงรัก 
ภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์การ ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ 
และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี 

9) มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว (Modesty) ผู้น าที่ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง  
ไม่วาง อ านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผลความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็
จะท าให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ 

กล่าวโดยสรุปได้มีการพยายามให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของผู้น า โดยอธิบายว่า
ผู้น าที่ดีควรมีลักษณะ รวมทั้งมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะดี แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าได้กล่าวถึง
คุณสมบัติของผู้น าที่ดี โดยผู้น าที่ดีจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน กล่าวคือในด้าน
การมีความรู้ มีความคิดริเร่ิม เอาใจใส่ต่อหน้าที่ของตนเอง มีความกล้าหาญ ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต 
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อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ซึ่งจะท าให้ได้รับการยกย่องอย่างแท้จริง และ
สามารถท าให้การด าเนินการต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
2.3.3 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  (Transformational   Leadership) 
ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน มีการให้ความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง

ไว้แตกต่างกัน  ซึ่งอาจจะสรุปความหมายของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
Bass (1985: 14-20) ให้ความหมายไว้ว่าผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมที่มีความชัดเจน

มากกว่า  พวกเขาไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม  ผู้น าต้องตั้งใจท างานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือเปลี่ยนรูปแบบข้อเสนอของลูกน้อง  และปรับปรุงข้อเสนอเหล่านั้นเสียใหม่  มากกว่าที่จะเชื่อ
ว่าต้องท างานให้ตรงกับความคาดหวังของลูกน้อง 
 Mushinsky (1997: 373) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า เป็นกระบวนการที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมุติฐานของสมาชิกในองค์การ  และสร้างความผูกพัน
ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม  แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับมา
เป็นผู้น า  และเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงองค์การ  ดังนั้น  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
ผู้น าในระดับต่างๆ ในหน่วยงานย่อยขององค์การ 

Schultz D.P. and Schultz S.E. (1998: 211) ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
ความเป็นผู้น าซึ่งผู้น าไม่ได้ถูกจ ากัดโดยการรับรู้ของผู้ตาม  แต่มีอิสระในการกระท า  ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบมุมมองของผู้ตาม 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543: 32)ได้ให้ความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึงระดับ
พฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือการท างาน เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อ
ผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ท า
ให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่ม  จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความ
สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม หรือสังคมซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน
หรือผู้ตามนี้จะกระท าโดยผ่านองค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการหรือที่เรียกว่า “4I’s” (Four 
I’s) ดังนี ้

2.3.3.1 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence หรือ Charisma  
Leadership : II หรือ CL)   
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หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง หรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะ
เป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้
ตามจะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา สิ่งที่ผู้น าต้อง
ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงคุณลักษณะนี้ คือ ผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม ผู้น า
จะมีความสม่ าเสมอมากกว่าการเอาแต่อารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์วิกฤต ผู้น า
เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ว่าจะท าในสิ่งที่ถูกต้อง ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง ผู้น าจะหลีกเลี่ยง
ที่จะใช้อ านาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาด ความมีสมรรถภาพ ความตั้งใจ การ
เชื่อมั่นในตนเอง ความแน่วแน่ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของเขา ผู้น าจะเสริมความ
ภาคภูมิใจ  ความจงรักภักดี  และความมั่นใจของผู้ตาม  และท าให้ผู้ตามมีความเป็นพวกเดียวกันกับ
ผู้น า  โดยอาศัยวิสัยทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกัน  ผู้น าแสดงความมั่นใจช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นหนึ่งเดียวกัน  เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  ผู้ตามจะเลียนแบบผู้น าและพฤติกรรมของผู้น า
จากการสร้างความมั่นใจในตนเอง  ประสิทธิภาพและความเคารพในตนเอง  ผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จึงรักษาอิทธิพลของตนในการบรรลุเป้าหมายและปฏิบัติภาระหน้าที่ขององค์การ 

2.3.3.2 การสร้างแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation : IM)   
หมายถึง  การที่ผู้น าจะประพฤติในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม  โดย

การสร้างแรงจูงใจภายใน  การให้ความหมายและท้าทายในเร่ืองงานของผู้ตาม  ผู้น าจะกระตุ้นจิต
วิญญาณของทีม (Team  Spirit) ให้มีชีวิตชีวา  มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น  โดยการสร้าง
เจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก  ผู้น าจะท าให้ผู้ตามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคต  ผู้น าจะสร้าง
และสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจน  ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ร่วมกัน  ผู้น าจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้  ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามมองข้ามผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์การ  ผู้น าจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้าหมายระยะยาว  และ
บ่อยคร้ังพบว่า  การสร้างแรงบันดาลใจนี้  เกิดขึ้นผ่านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและการ
กระตุ้นทางปัญญา  ช่วยให้ผู้ตามจัดการกับอุปสรรคของตนเองและเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

2.3.3.3 การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation : IS)   
หมายถึง  การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นใน

หน่วยงาน  ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน  เพื่อหาข้อสรุป
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม  เพื่อท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์  โดยผู้น ามีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีการตั้งสมมติฐาน  การเปลี่ยนกรอบ (Reframing)  การมอง
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ปัญหา  และการเผชิญกับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยวิถีทางใหม่แบบใหม่ๆ  มีการจูงใจและสนับสนุน
ความคิดริเร่ิมใหม่ๆในการพิจารณาปัญหาและการหาค าตอบของปัญหา  มีการให้ก าลังใจผู้ตามให้
พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ  ผู้น ามีการกระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล  และ
ไม่วิจารณ์ความคิดของผู้ตาม  แม้ว่ามันจะแตกต่างไปจากความคิดของผู้น า  ผู้น าท าให้ผู้ตามรู้สึกว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน  โดยผู้น าจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ตามว่าปัญหาทุกอย่างต้องมีวิธีแก้ไข  แม้บางปัญหาจะมีอุปสรรคมากมาย  ผู้น าจะพิสูจน์
ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้  จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาของ
ผู้ร่วมงานทุกคน  ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งค าถามต่อค่านิยมของตนเอง  ความเชื่อและ
ประเพณี  การกระตุ้นทางปัญญา  เป็นส่วนที่ส าคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตามในการที่
จะตระหนัก  เข้าใจ  และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 

2.3.3.4 การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized  Consideration : IC)   
ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้

ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ  ผู้น าจะเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษา 
ของผู้ตามแต่ละคน  เพื่อการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจก
บุคคล  เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน  ผู้น าจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพื่อน
ร่วมงานให้สูงขึ้น  นอกจากนี้ผู้น าจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจ าเป็น
และความต้องการ  การประพฤติของผู้น าแสดงให้เห็นว่าเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  เช่น  บางคนได้รับก าลังใจมากกว่า  บางคนได้รับอ านาจการตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า  
บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า  บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า  ผู้น ามีการส่งเสริมการสื่อสาร
สองทาง  และมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบๆ (Management  by  Walking  Around) มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว  ผู้น าสนใจในความกังวลของแต่ละบุคคล  เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้ง
ครบ (As  a  Whole  Person)  มากกว่าเป็นพนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต  ผู้น าจะมีการฟัง
อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)  ผู้น าจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาผู้ตาม  เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่และเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ  ผู้น าจะดูแลผู้ตามว่าต้องการค าแนะน า  การสนับสนุนและการช่วยให้
ก้าวหน้าในการท างานที่รับผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผู้ตามจะไม่รู้สึกว่าเขาก าลังถูกตรวจสอบ 

นิตย์  สัมมาพันธ์  (2546: 54)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลจ านวนมากลงมือท ามากกว่าเดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่เพดานการปฏิบัติงาน
ที่สูงขึ้น 
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กล่าวโดยสรุปภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ดี จ าเป็นต้องแสดงให้ถึงการจัดการที่เป็น
ระบบ การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  น่าเคารพ ยกย่อง และจะต้อง
ถ่ายทอดและพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานออกมา ให้ได้มีความภาคภูมิใจและมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล โดยอาศัยการอิสระในการงาน สร้างแรงบันดาลใจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ร่วมงาน ท าให้มีความคาดหวังที่สูงขึ้นกว่าเดิม  อีกทั้งยังต้องพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานให้
มีศักยภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
2.3.4 ภาวะผู้น าแบบใฝ่บริการ  (Servant Leadership) 
แนวคิดส าคัญของทฤษฎีนี้คือ คนเร่ิมต้นจากการมีจิตใจรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน และต่อมาเห็น

ว่าการก้าวไปสู่สภาวะการน า คือ เพื่อที่จะรับใช้ให้บริการผู้อ่ืนได้ดีขึ้น จะเป็นผู้น าที่ดีได้มากกว่าคน
ที่เร่ิมต้นคิดจากจิตใจต้องการเป็นผู้น า ซึ่งอาจมาจากแรงจูงใจต้องการมีอ านาจหรือมีผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น 

จิตใจรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน หมายถึงการมุ่งสนองความต้องการของเพื่อนร่วมงานและผู้
ได้รับบริการจากองค์กรเป็นอันดับแรก การกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้คนค้นพบและพัฒนา
ความสามารถ ความต้องการของตนเองและเจริญงอกงามในฐานะบุคคล มีสุขภาพที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น 
เป็นอิสระขึ้นและมีจิตส านึกในการรับใช้ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป 

Greenleaf (1970: 8) อธิบายความหมายของภาวะผู้น าใฝ่บริการว่าเป็นการปฏิบัติที่บุคคล
เลือกเป็นฝ่ายบริการเป็นอันดับแรก ซึ่งการน าเป็นผลพวงจากการให้บริการแก่ผู้อ่ืนและองค์การ 
ผู้น าใฝ่บริการอาจมีภาวะผู้น าตามต าแหน่งหรือไม่ก็ได้โดยภาวะผู้น าแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วม (collaboration) ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมองการณ์ไกล (foresight) การฟัง และ
การใช้อ านาจทางศีลธรรมรวมถึงการมอบอ านาจด้วย 

Autry (2001: 26-27) กล่าวว่า ภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นการท าตนให้เป็นประโยชน์ และการ
ท าตนให้เป็นทรัพยากร ความรับผิดชอบของผู้น า  คือ การท าให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานและผู้ตามจะมี
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ และทรัพยากรที่ว่านั้นก็คือผู้น านั่นเอง ผู้น าจะมองว่า
ตนเองเป็นทรัพยากรเป็นผู้บริการซึ่งผู้น าต้องรับใช้ ต้องสร้างชุมชนในทางที่จะสามารถปฏิบัติได้
เพื่อบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้รับร่วมกัน 

Daft (2002: 523-525) กล่าวว่าภาวะผู้น าใฝ่บริการคือการมองข้ามผ่านผลประโยชน์ส่วน
ตน 
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Wong and Davey (2007) ภาวะผู้น าใฝ่บริการ หมายถึง การรับใช้ให้บริการผู้อ่ืน โดยเป็น
การลงทุนด้วยพัฒนาและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อ่ืนเพื่อผลก าไรด้านการประสบความส าเร็จในงาน
และการบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน 

Spears (2004: 7-11) อธิบายว่า ภาวะผู้น าใฝ่บริการ หมายถึง การให้บริการเป็นอันดับแรก
และการกระตุ้นสัมพันธภาพที่ดีโดยการสร้างบรรยากาศของศักดิ์ศรีและความนับถือการสร้างกลุ่ม
และทีม และการฟังเพื่อนร่วมงานและพนักงาน 

Yukl (1989) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับภาวะผู้น าใฝ่บริการว่า เป็นการแสดงถึงความมี
จริยธรรม คือ การให้บริการแก่ผู้ตาม ทั้งในด้านการบ ารุง ทะนุถนอม ปกป้องและให้อ านาจแก่ผู้
ตาม เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ตามมีความสามารถเพิ่มขึ้น ฉลาดขึ้น และปรารถนาที่จะรับผิดชอบในงานที่
ตนท ามากขึ้น 

ภาวัฒน์ พันธุ์แพ (2546: 15) สรุปว่าภาวะผู้น าใฝ่บริการเป็นผู้น าที่เน้นการรับใช้บุคคลและ
สังคม เป็นผู้สร้างองค์การที่มีวัฒนธรรมที่เน้นจริยธรรมซึ่งถือเป็นหลักในองค์การสิ่งส าคัญของการ
เป็นผู้น าแบบนี้ก็คือ จะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ มีคุณธรรมสูง ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
บุคคลอ่ืน ๆไว้วางใจผู้ตาม ท าให้สัมพันธภาพของผู้น าและผู้ตามดีขึ้น 

บังอร ไชยเผือก (2550: 18) ได้นิยามภาวะผู้น าใฝ่บริการไว้ว่า เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่
สนใจและให้ความส าคัญต่อผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่าความส าคัญขององค์การ และเป็นบุคคลที่ให้
คุณค่าต่อความดีงาม คุณธรรมจริยธรรมมากกว่าสิ่งอื่นใด 

พิชาวีร์ เมฆขยาย (2550: 150) นิยามของภาวะผู้น าใฝ่บริการไว้ว่า เป็นพฤติกรรมการ
ให้บริการเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ตามเป็นอันดับแรก เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลเหล่านั้น
โดยใช้อ านาจทางศีลธรรมกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการ
มอบอ านาจแก่บุคคลเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม 

กล่าวโดยสรุป ภาวะผู้น าใฝ่บริการ หมายถึง การให้บริการเพื่อนร่วมงานเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของเพื่อนร่วมงาน โดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน และมอบอ านาจแก่เพื่อนร่วมงานเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม โดยอาศัย
หลักการของความอ่อนน้อมถ่อมตน และหลักคุณธรรมของศาสนาต่างๆ เป็นที่ตั้ง ดังค าสอนของ
พุทธศาสนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของภาวะผู้น าใฝ่บริการที่เสียสละ การให้ในสิ่งที่ผู้ตามต้องการ
เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้รับร่วมกัน 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
 
ทุนทางสังคมในประเทศไทยในระยะแรกยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่มีการศึกษาของ

นักวิชาการทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างชาติที่ศึกษาถึงโครงสร้างของสังคมไทยในแง่มุมต่างๆ และได้
สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์บางประการของประชาชนในชุมชนของไทย ซึ่งเป็นเร่ืองที่
ใกล้เคียงกับความหมายของทุนทางสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการและวิถีชีวิต โดยปรีดี พนม
ยงศ์ เป็นนักวิชาการคนแรกของไทยที่ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับความสัมพันธ์ของ
ประชาชนในชุมชน โดยท่านได้อธิบายไว้ในกฎหมายปกครองเกี่ยวกับลัทธิสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
ชุมชนขนาดย่อย ซึ่งมีรากฐานอยู่บนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกชุมชน โดยไม่ต้องมี
รูปแบบการปกครองมาก และใช้หลักความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจในกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทย 
 แนวคิดทุนทางสังคม และค าว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย เพิ่งเร่ิมปรากฏและถูกน ามา
กล่าวถึงอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2540 ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) 
โครงการของกองทุนเพื่อสังคมดังกล่าว ได้พยายามและท าให้สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าที่เคย
มีอยู่ที่เป็นทุนเดิม แต่อาจมองข้ามไป รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร 
การช่วยเหลือเกื้อกูล รวมไปถึงสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช่น 
ผู้น า กลุ่มองค์กรเครือข่ายประชาชน เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้เกิดการฟื้นฟูทุนทาง
สังคมที่มีอยู่และเร่ิมสูญหายให้มีการน ากลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในระดับชุมชนและหลัง
จากนั้น ค าว่าทุนทางสังคมในประเทศไทยก็ได้ถูกน ามาใช้อย่างต่อเน่ือง 

จึงอาจกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยมาอย่างช้านานแล้วเพียงแต่ไม่มีผู้ใด
ได้ให้ความหมายและความส าคัญเท่านั้นเอง เพราะทุนทางสังคมอาจมีความหมายที่เคยชิน คือ การ
เอ้ืออาทร การมีน้ าใจ  และความเห็นอกเห็นใจกันซึ่งกันและกัน แต่ค าว่าทุนทางสังคมที่เป็นทางการ
อาจกล่าวได้ว่าเพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่นานนัก อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาผลงานด้าน
วิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองทุนทางสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจาก แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชน หรือหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่กระทั่งแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครั้งที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ และได้มี
ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) เกิดขึ้นในประเทศไทย ค าว่าทุนทางสังคมจึงได้ถูกน ามาใช้อย่าง
กว้างขวางขึ้น โดยมีความหมายคลอบคลุมไปถึงในบริบทที่หลากหลาย เช่น เร่ืองของวัฒนธรรม 
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ได้แก่ ความมีน้ าใจ  ความเอ้ืออาทร รวมถึงในเร่ืองขององค์กรภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น า เครือข่าย 
เป็นต้น 

 
2.4.1 ความหมายและมุมมองทุนสังคมของนักวิชาการไทย 
อมรา พงศาพิชญ์ (2546: 19) กล่าวถึงทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบ 

และแนวตั้งระหว่างบุคคล สถาบัน หรือองค์กรทั้งในรูปปัจเจก กลุ่ม และรูปเครือข่าย ทั้งนี้รวมถึง
ค่านิยม บรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดับครอบครัว ชุมชน และ
ประชาสังคม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ 
ที่มีค่านิยมบรรทัดฐานเร่ืองความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณ เป็นการตอบแทนในรูปของการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งไม่อาจตีค่าเป็นเงินตรา รวมทั้งการมีเครือข่ายการตอบแทน และการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547: 42-45) ให้ค านิยามของทุนทางสังคม คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ในลักษณะการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันของ
สมาชิก ที่มีการกระท าที่ดีต่อกันในลักษณะต่างตอบแทนกันในระหว่างกลุ่มสมาชิก การท างานที่
เกื้อกูลกันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนทางการเงิน หรือการท าสัญญาอย่างเป็นทางการ ความช่วยเหลือ 
หรือเอ้ืออาทรกันส่วนใหญ่เกิดขึ้นในลักษณะไม่เป็นทางการ คุณลักษณะเช่นนี้ มีผลต่อภาค
เศรษฐกิจ และการจัดการในทางบวก กล่าวคือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกันส่งเสริมให้แลกเปลี่ยน ค้าขาย
กันได้ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการก ากับและการตรวจสอบ 

เสรี พงศ์พิศ (2547ก: 65-66) กล่าวถึงทุนทางสังคม คือ ระบบคุณค่าที่ร้อยรัดผู้คนเข้า
ด้วยกันให้อยู่เป็นครอบครัว ชุมชน เป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติของชุมชน ซึ่ง
เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติกับคนอ่ืน เป็นพี่น้อง เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่อยู่แบบตัวใครตัวมัน มีความ
ไว้ใจ ความเอ้ืออาทร และพึ่งพาอาศัยกันที่ท าให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทุนทางสังคมเป็น
รูปธรรมที่คุณค่าดีงามเหล่านั้นร้อยรัด จัดระเบียบให้ปรากฏออกมา เป็นสถาบันครอบครัว สถาบัน
ชุมชน สถาบันหมู่บ้าน สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงชมรม สมาคม ขบวนการ 
เครือข่าย ที่รวมเอาผู้คนเข้ามาร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์บางประการ และด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกัน 

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2548: 41-43) กล่าวถึงทุนทางสังคม คือ วิธีคิด และระบบความรู้ใน
การจัดการวิถีชีวิตของความเป็นชุมชน เช่น การจัดการทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ 
หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้อน และเกี่ยวข้องกับเร่ืองระบบ
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ความรู้ ภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศัยกฎเกณฑ์มาก ากับการใช้ความรู้นั้น ซึ่งอาจเป็นในรูปของจารีต 
กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกันนั้นก็ต้องมีองค์กรที่เข้ามาท าหน้าที่จัดการเร่ืองนั้นๆ 
เช่น การใช้ทรัพยากรต่างๆ การจัดการทุน เป็นต้น 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 176-177) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า ทุนทางสังคมเป็นทุน
ประเภทหนึ่งที่มาจากความร่วมมือร่วมใจของคน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคน หรือสถาบัน
ขึ้น โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจกัน ความเอ้ืออาทรต่อกัน ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทุนทางสังคมเป็นเหมือสมบัติสาธารณะที่สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ที่ส าคัญทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ยิ่งจะใช้จะยิ่งมีมากขึ้น 

กล่าวโดยสรุปทุนทางสังคมเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคน โดยอาศัยความไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน และการพึ่งพาอาศัยกันเป็นที่ตั้ง จึงท าให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
นอกจากนี้ทุนทางสังคมยังเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ ที่มีค่านิยมบรรทัดฐานเร่ือง
ความกตัญญูและการตอบแทนบุญคุณ อีกทั้งทุนทางสังคมยังจัดระเบียบให้ปรากฏออกมา เป็น
สถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันหมู่บ้าน สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึง
ชมรม สมาคม ขบวนการ เครือข่าย ที่รวมเอาผู้คนเข้ามาร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์บางประการ และ
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เป็นเหมือสมบัติสาธารณะที่สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา 

 
2.4.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
เอนก นาคะบุตร (2545: 71-73) ได้แบ่งรูปแบบของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยที่เป็น

มรดกตกทอดในสังคมไทย และเป็นพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปสังคมไทย และได้
สร้างระบบโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมให้กับชุมชนระดับรากฐานในช่วงปี พ .ศ. 2540 ซึ่งมี
อยู่ 5 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่หนึ่ง คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า ส านึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจที่มีต่อบ้านเกิด
รวมเรียกว่า spirit capital ซึ่งคนที่มีความรู้สึกดังกล่าวจะพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเสียสละ และช่วยกันท า
สิ่งต่างๆ ให้กับบ้านเมืองและท้องถิ่นที่เขารัก ที่เขาผูกพันอย่างไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน 

รูปแบบที่สอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา กล่าวคือในช่วง พ .ศ. 2540 ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ประเทศต้องสูญเสียเงินทองเป็นหนี้สินจ านวนมาก และประชาชนตกงาน แต่กลับพบว่าสิ่งที่มีอยู่ใน 
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ท้องถิ่นต่างๆ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ นั่นก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดสืบมา ไม่

สูญเสียไปด้วยทั้งด้านการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดการความสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ  และชุมชนกับชุมชน 

 รูปแบบที่สาม คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นทุนที่อยู่ในตัวมนุษย์ เช่น ความ

รักเพื่อน ความรักศักดิ์ศรีของคนไทย พบว่าผู้น าทั้งในชนบทและในเมือง ทั้งผู้น าทางจิตวิญญาณ 

ผู้น าอาวุโส ผู้น าทางการเกษตร ผู้น าสตรี เยาวชน เหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีวันหมดสิ้น ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงว่าประเทศเรามีบุคคลที่มีความสามารถอยู่ในระดับหนึ่ง และมีความพร้อมที่จะปรับตัวเข้า

สู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือเครือข่าย 

 รูปแบบที่สี่ คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท้องถิ่นไทยและภาคประชาชนได้น ามาใช้

เป็นทุนทางสังคมในการสร้างฐานอาชีพ ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตที่อยู่รอดของชุมชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนชนบท 

รูปแบบที่ห้า คือ การจัดการกองทุนสาธารณะของชุมชน ดังจะเห็นได้จากการจัดการ
กองทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ธนาคารข้าว สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการ
กองทุนทางเศรษฐกิจที่เป็นทั้งปัจจัยการผลิต และปัจจัยการด ารงชีวิต 

กล่าวโดยสรุปทุนทางสังคมเป็นเหมือนสมบัติสาธารณะที่สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะน ามาด้วยการเกิดสังคมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพใน
ด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกทั้งทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ยิ่งจะใช้จะยิ่งมีมากขึ้น เพราะทุน
ทางสังคม คือ การรวมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในตัวคน ในกลุ่มคน ในชุมชน และสังคม น ายึดโยงผู้คนให้เข้า
หากัน และอยู่ร่วมกันแบบเพื่อน พวกพ้อง เสมือนครอบครัว เครือญาติ โดยอาศัยความรักในถิ่นฐาน 
การให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเน้นไปที่
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล สถาบันหรือองค์กร ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ 
โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อกันความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
แสดงความเห็นอกเห็นใจ และความมีน้ าใจต่อกัน 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในทางการบริหารหรือทางการ

ปกครองนั้นได้มีมาเป็นเวลานานแล้วในต่างประเทศ และในช่วงเวลาที่ผ่านมาแนวคิดเกี่ยวกับการมี
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ส่วนร่วมได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทย ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสนใจต่อหลักการมี
ส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อเข้าสู่ระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) และแนวคิดตามหลักการธรรมาภิบาล 
(Good Governance) โดยที่ภาครัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ได้ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท างาน และร่วมรับผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ไปจนกระทั่ง
ร่วมตรวจสอบ เพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐให้ดีขึ้น 
และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  

ปัจจุบันประเทศไทยได้น าเอาหลักการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ มาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และชุมชนที่จะต้อง
ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 

 
2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
สุเมธ ทรายแก้ว (2536: 20-21) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที่ปัจเจกบุคคล

หรือกลุ่มคนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมมือและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่ เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมนั้น โดยมีกลุ่ มหรือองค์กรรองรับ

ประชาชนที่เข้าร่วมมีการพัฒนาภูมิปัญญาและการรับรู้ สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อ

ก าหนดการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 

อิระวัชร์ จันทร์ประเสริฐ (2539: 6) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการที่ภาค
ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา และต้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในระดับที่มีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง 
 ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2540) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมโดยครอบคลุมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตั้งแต่เร่ิมต้นของการวางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบัติตามแผน และการ
ประเมินผล นั่นหมายความว่าการวางแผนโครงการใดๆ ก็ตามจะต้องเร่ิมต้นด้วยการปรึกษาร่วมกัน 
เพื่อวิเคราะห์หรือชี้วัดถึงปัญหานั้นให้ได้ และประชาชนจะต้องมาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา มองถึงวิธีแก้ปัญหาที่พวกเขาเห็นว่าเป็นไปได้ ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติและการประเมินผล 
แล้วจึงเร่ิมชี้ชัดปัญหา ซึ่งจะเป็นวงจรแบบนี้ไปเร่ือยๆ ซึ่งการที่ประชาชนจะกระท าสิ่งนี้ได้ พวกเขา
จะต้องได้รับรู้หรือเข้าใจถึงโครงการ และขั้นตอนของการด าเนินงานของรัฐบาลในรูปการสื่อสาร 
หรือสัมพันธภาพสองทางอย่างเปิดเผย 
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อรพรรณ ภมรสุวรรณ (2544: 103-106) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม
เป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองความต้องการและทิศทางการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความเห็น
พ้องต้องกันนั้นต้องมีมากพอจนเกิดการริเร่ิมโครงการเพื่อปฏิบัติ กล่าวคือ ต้องเห็นพ้องต้องกันของ
คนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการนั้น และเหตุผลที่คนมาร่วมปฏิบัติการจะต้องมีความตระหนัก
ว่า ปฏิบัติการทั้งหมดโดยกลุ่มหรือในนามของกลุ่ม หรือกระท าผ่านองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้อง
เป็นเสมือนตัวท าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 

1)   การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนา 
2)   การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา 
3)   การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 

กล่าวโดยสรุปนักวิชาการและนักพัฒนา ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไว้หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ แต่ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึง การเห็นความส าคัญของ
การให้ความเสมอภาค และความเต็มใจของผู้เข้าร่วม เพราะ กระบวนการมีส่วนร่วมต้องไม่เกิดจาก
การบังคับจากผู้ที่เหนือกว่า โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา 
ร่วมคิด ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความช านาญร่วมกับ
การใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังให้แสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกในสิ่งที่มี แสดงออกถึงสิ่งที่ต้องการ 
แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก าลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีแก้ไขปัญหา และลงมือปฏิบัติโดยได้รับการ
ช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกให้น้อยที่สุด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องสร้างเสริม
โอกาสให้เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชน ในสังคม ทั้งในรูปของส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ ตลอดจนองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งหรือหลายเร่ืองรวมกัน 

 
2.5.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
พงษ์วิทย์ เขียวโป (2540: 23) ได้อ้างถึง Norman Uphoff ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมี

ลักษณะดังนี้ 
1)   การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายความต้องการและการตัดสินใจ 
2)   การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3)   การมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้น หรือการมีส่วนร่วมต่อ 

ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
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4)   การมีส่วนร่วมที่จะควบคุม ตรวจสอบ ตลอดจนเข้าไปแก้ไขปัญหา 
พระมหาสนิท สุทนต์ (2544: 23-24) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่ง

ออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ 
1)  การมีส่วนร่วมระดับปัจเจกบุคคล คือ การร่วมพิจารณา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ  

ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล ในการแก้ไขปัญหาของตัวเขาเอง 
2)  การมีส่วนร่วมระดับกลุ่มหรือชุมชน คือ ร่วมคิดริเร่ิมในสิ่งใหม่ ร่วมท าสิ่งที่ต้อง 

ต้องการ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติกิจกรรม ร่วมวิเคราะห์และวินิจฉัยแก้ไขปัญหา ร่วมประเมินผล
ข้อดี ข้อเสีย ร่วมรับผลประโยชน์ทั้งที่เป็นส่วนรวมและส่วนตน 

3)  การมีส่วนร่วมระดับการพัฒนาชุมชน เป็นการพัฒนาที่ยึดศักดิ์ศรีของความเป็น 
มนุษย์ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งที่คนในชุมชนต้องการ ซึ่ง
กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาชุมชนเพื่อชุมชน 

4)  การมีส่วนร่วมระดับนโยบายสังคม ร่วมเรียกร้อง ร่วมผลักดัน ร่วมแสดงความ 
คิดเห็น ร่วมเสนอแนะ ในการก าหนดนโยบายตามที่ตนเองต้องการให้มี หรือให้เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งรูปแบบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองตามความต้องการ
ที่แท้จริงของตนหรือของกลุ่ม ชุมชน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 

กล่าวโดยสรุปลักษณะของการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญซึ่งจะท าให้กิจกรรมการด าเนินงาน
ต่างๆ ของชุมชนประสบความส าเร็จ การมีส่วนร่วมเป็นอ านาจการตัดสินใจของบุคคล ในการเข้า
ร่วมกระบวนการท างาน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ หากปราศจากความร่วมมือของคน
ในชุมชน การด าเนินการต่างๆ อาจไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  โดยการมีส่วนร่วมมีหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การร่วมแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติการต่างๆ  
 

2.5.3 รูปแบบและระดับของการมีส่วนร่วม 
2.5.3.1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
เฉลียว บุรีภักดิ์ และคณะ (2545: 115) ได้กล่าวว่ารูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นมี 3 

แบบคือ (1) การมีส่วนร่วมแบบชายขอบ เป็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่
เท่าเทียมกับฝ่ายหนึ่ง รู้สึกด้อยอ านาจกว่า หรือมีทรัพยากรความรู้ด้อยกว่า (2) การมีส่วนร่วมแบบ
บางส่วน โดยรัฐเป็นผู้ก าหนดนโยบายลงมาว่าต้องการอะไรโดยที่รัฐไม่รู้ความต้องการของชาวบ้าน 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมก็เพียงแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น (3) การมีส่วน
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ร่วมแบบสมบูรณ์ เป็นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การก าหนดปัญหาความต้องการ การ
ตัดสินใจแนวทางการแก้ปัญหา และความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าลังพูดถึง คือ รูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
แรกซึ่งอาจกระท าได้ใน 2 แบบ คือ (1) การมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct Participation) คือ การ
ร่วมมือกันโดยตรง ระหว่างผู้ที่สังคมให้อ านาจในการตัดสินใจกับประชาชนที่ได้รับผลจากการ
ตัดสินใจนั้นมักเป็นไปได้ในระดับท้องถิ่นซึ่งการติดต่อไม่ซับซ้อน (2)  การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อม 
(Indirect Participation) คือ การให้ประชาชนแสดงความเห็นผ่านไปยังผู้ที่สังคมมอบอ านาจให้
ตัดสินใจ เช่น การเลือกผู้แทน การแสดประชามติ การแสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชน 

2.5.3.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า (2540: 76-79) ได้สรุประดับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็น

สิ่งที่ส่งผลต่อสถานภาพและบทบาทของผู้เข้าร่วม ซึ่งเรียงล าดับความสัมพันธ์จากน้อยไปมากได้
ดังนี ้

ระดับที่ 1  ถูกบังคับให้ร่วม ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เพราะถูก
บังคับโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น ผู้ เช่านาท ากินถูกเจ้าของที่ดินบังคับให้ต้องปลูกป่าตาม
โครงการแม่บทพลังทดแทน มิฉะนั้นเจ้าของที่จะยึดที่ดินไปให้ผู้อ่ืนเช่า ผู้เช่าคนนี้จึงกลายเป็น
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ 

ระดับที่ 2 ถูกหลอกให้ร่วม ลักษณะนี้ประชาชนถูกหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ ใน
รูปของค่าจ้างแรงงานหรือความสะดวกสบายบางอย่าง แต่เบื้องหลังแล้วเป็นการหาเสียงของ
นักการเมืองผู้หยิบยื่นโครงการมาหล่อล่อเท่านั้น 

ระดับที่ 3 ถูกชักชวนให้ร่วม การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นโครงการที่ทางราชการ
คิดขึ้นเองเรียบร้อย และพยายามชักชวนประชาชนให้ร่วมมือทุกรูปแบบ โดยอาศั ยระบบการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ว่าเป็นโครงการที่ดีและขอให้ประชาชนให้ความ
ร่วมมือ 

ระดับที่ 4 สัมภาษณ์แล้ววางแผนให้ ลักษณะการมีส่วนร่วมชนิดนี้จะท าให้ปัญหา
ความต้องการ และเสียงเรียกร้องของประชาชนจะได้รับการเอาใจใส่ขึ้นบ้าง กล่าวคือผู้ที่วางแผน
โครงการจะส ารวจปัญหาความต้องการด้วยการเรียกประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ แต่การตัดสินใจว่า
ปัญหาของชาวบ้านคืออะไร ควรจะแก้ไขด้วยวิธีใด จะวางแผนอย่างไร และจะปฏิบัติตามแผน
อย่างไร แต่ก็ยังเป็นเร่ืองของทางราชการอยู่ 
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ระดับที่ 5 มีโอกาสเสนอความเห็นประชาชนเร่ิมเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการวางโครงการ และด าเนินการตามโครงการ แต่การตัดสินใจยังเป็นของ
ทางราชการอยู่ 

ระดับที่ 6 มีโอกาสเสนอโครงการในระดับนี้ทางราชการกับประชาชนจะมีการ
ปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนจะมีโอกาสตัดสินใจว่าปัญหาของตนคืออะไร จะแก้ไข
อย่างไร วิธีใดที่ดีที่สุด จนกระทั่งมีสิทธิที่จะเสนอโครงการและเข้าร่วมปฏิบัติ 

ระดับที่ 7 มีโอกาสตัดสินใจ ในระดับนี้ประชาชนจะเป็นหลักส าคัญของการ
ตัดสินใจทุกเร่ือง ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลโครงการ 

กล่าวโดยสรุปแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเร่ิมต้นด้วยการสร้างส านึก
ที่ดีให้เกิดแก่ภาครัฐ และภาคประชาชน ควรส่งเสริมให้รับรู้ถึงปัญหา ประกอบกับการสร้างความ
เข้าใจ และปรับทัศนคติให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และเร่ิมด าเนินการอันก่อ
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังควรเสริมสร้างให้สมาชิกมีความเข้าใจ โดยอาศัย
การสร้างกฎและกติกาขึ้นมา และก าหนดวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมให้ชัดเจน โดยการ
ประเมินผลจากกระบวนการของการมีส่วนร่วมทั้งหมด จึงจะสามารถน ามาปรับปรุงกลไกการ
ท างานให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นธรรม โดยสิ่งส าคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งถ้าสามารถท าได้ดังที่กล่าวมาก็จะเกิดความส าเร็จแก่
ประชาชน ชุมชน และสังคมสืบต่อไป 
 

2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม (2545) ได้ศึกษา บทเรียนและองค์ความรู้เร่ืองการจัดการ
สวัสดิการชุมชน โดยเครือข่ายองค์กรชุมชน : ชุมชนดูแลกันอย่างยั่งยืนได้อย่างไร  พบว่า 
กระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนปรากฏผลเป็นรูปธรรม ต้นพบ
คุณค่าใหม่เกิดการฟื้นฟูคุณค่าทางจิตใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ด้วยความเอ้ืออาทร มี
การน าวัฒนธรรม จารีต หลักธรรมค าสอนทางศาสนา และคุณค่าดั้งเดิมทางสังคมมาประยุกต์ใช้ใน
การช่วยเหลือผู้ยากล าบาก เกิดการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง มีเป้าหมายในการสร้างชุมชนที่มี
สวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชีวิต
ที่ด ี

ภูวิศ ประสาทไทย (2546) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชนศึกษาเฉพาะ
กรณีโครงการจัดสวัสดิการชุมชนเร่งด่วนเพื่อผู้ยากล าบาก (SIF MENU 5) บ้านโคกจะบก หมู่ 9 
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ต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่าสิ่งที่ส าคัญในการที่จะพัฒนานั้นคือ 
“คน” ต้องให้มีความพร้อมมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะให้เกิดพลังในการพัฒนาตนเอง และชุมชน โดย
มีสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ “เงิน” หรืองบประมาณที่กองทุนเพื่อสังคมจัดสรรได้ โดยที่เงินนั้น
เป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้ “คน” รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และชุมชนให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
บ้านโคกจะบก ให้มีความสามารถในการบริการแก่สมาชิกที่มีความยากจนและด้อยโอกาสได้อย่าง
ทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป 

ค าแปง หลวงยานะ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน
ระหว่างองค์กรชุมชนและหน่วยงานรัฐบาลต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ารูปแบบ
ของการจัดสวัสดิการชุมชนในต าบลแม่สูนที่มีการวางแผนดาเนินการทดลองซึ่งประกอบไปด้วย 

1)  การวางระบบกลไกด าเนินงานในต าบลจ าเป็นต้องมีการวางรากฐานเริ่มต้นจาก 
ระดับชุมชนและน ามาสู่ระดับต าบล เนื่องจากชุมชนจะเป็นผู้ด าเนินงาน โดยอาสาสมัครแต่ละ
หมู่บ้านด าเนินกิจกรรมประสานงาน ดูแลและรับเร่ืองงานด้านสวัสดิการในระดับหมู่บ้านเพื่อ
เชื่อมต่อคณะท างานระดับต าบล โดยมีโครงสร้างการบริหารงานประกอบไปด้วยประธาน รอง
ประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และมีที่ปรึกษาที่มาจากหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนา
เอกชน การด าเนินงานเร่ืองต่างๆ ประชาชนกับหน่วยงานรัฐจะร่วมกันคิด และน าไปสู่การวางแผน 
เพื่อน าไปปฏิบัติร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกหน่วยงานในการด าเนินกิจกรรม 

2)   แผนการบริหารจัดการกองทุนชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนภายใต้ความ 
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน การจัดท าแผนการบริหารจัดการกองทุน  เร่ิมจาก
การศึกษาข้อมูลกองทุนที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ชุมชนจัดต้ังขึ้นมาเองหรือเป็นกองทุน
ที่รัฐเข้ามาจัดตั้งหรือสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งว่ามีสิ่งใดบ้างมีกฎ กติกาอย่างไร  ที่ผ่านมาได้
น าไปใช้อย่างไร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลสร้างความเข้าใจกับชุมชน ว่าตนเองมีกองทุนอะไรบ้างและ
น ามาช่วยเหลือกันอย่างไร จากนั้นผู้รับผิดชอบกองทุนทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 
น าเอาข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบและดูแลช่วยเหลือว่าได้ช่วยใครบ้าง  คงเหลือใครบ้าง ที่ยังมิได้รับ
ความช่วยเหลือจากนั้นจึงได้ร่วมกันก าหนดกฎกติกาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน  เพื่อลดความ
ซ้ าซ้อนและกระจายความช่วยเหลือให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 

นอกจากการน าเอากองทุนที่มีอยู่ในชุมชนมาร่วมกันบริหารจัดการแล้วยังพบว่าหากยังมีผู้
ที่ยังมิได้รับความช่วยเหลือน าเอาวัฒนธรรม ประเพณีมาเป็นเคร่ืองมือในการให้ความช่วยเหลือ 
แบ่งปัน และเกื้อกูลผู้ที่เดือดร้อนในชุมชน เช่น การทอดผ้าป่า การตานตอด (การท าทานโดยไม่ให้
ผู้รับ รู้ว่าใครเป็นคนน ามาให้) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการด าเนินงานการจัดสวัสดิการ การ
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น าเอาประเพณีความเชื่อทางศาสนามาช่วยระดมทุนเพื่อช่วยคนที่เดือดร้อน ที่ยังมิได้รับความ
ช่วยเหลือ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาด าเนินการช่วยเหลือกัน
ในชุมชน 

จะเห็นได้ว่าประชาชนต าบลแม่สูน สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชนได้ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรูปแบบของการให้
ความช่วยเหลือนั้น สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบซึ่งมิได้มองในเชิงตัวเงินที่ให้เท่านั้น แต่ได้
มองถึงด้านจิตใจที่สังคมได้มีการเอ้ืออาทรร่วมกัน รวมทั้งศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรม ประเพณี กองทุน ทุนทางปัญหา สามรถน ามาเป็นส่วนประกอบหรือหลักในการจัด
สวัสดิการในชุมชนต่างๆได้ 

วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจ อ าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่าปัจจัยหลักส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินงาน คือ 1) ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น า ได้แก่ สามารถสร้างจูงใจ และท าให้สมาชิกรวมพลังด าเนินกิจกรรม รู้จักจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดการความขัดแย้งได้ 2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 3) ปัจจัยด้านสมาชิก คือ 
สมาชิกมีเป้าหมายเดียวกัน ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา และเชื่อมั่นต่อผู้น า 
4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ วางระบบงานอย่างมีขั้นตอน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
อย่างชัดเจน ด าเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และ 5) ปัจจัยด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การประชุมศึกษาหารือกับสมาชิกถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างสม่ าเสมอ ในเร่ืองข้อมูลข่าวสาร และการฝึกอบรม 

เจตนาถ แซ่เจีย (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ประเภทและวิธีการจัดการสวัสดิการชุมชนโดย
เครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่-ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่าเครือข่ายออมทรัพย์หลักสี่- ดอนเมือง 
มีการจัดสวัสดิการทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการฌาปนกิจ 
สวัสดิการฌาปนกิจสมทบสวัสดิการผู้น า สวัสดิการประกันเงินกู้ และสวัสดิการประกันเงินออม
โดยกองทุนสวัสดิการเครือข่ายฯ เกิดจากการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กองทุนเพื่อสังคม (SIF) และการระดมทุนภายในชุมชน
โดยการจัดผ้าป่าสวัสดิการ และการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ซึ่งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกได้ร่วมกันเข้ามาสนับสนุนให้เกิดสวัสดิการทั้ง 6 ประเภท ก าหนด
เป็นร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการ แต่เนื่องจากกองทุนสวัสดิการของเครือข่ายฯ ทุนส่วนใหญ่มา
จากการส่งเสริมของทุนภายนอกมากกว่าทุนภายในของชุมชนเอง ท าให้สมาชิกไม่รู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของทุน จึงไม่ค่อยให้ความส าคัญ ซึ่งโดยหลักการจริงๆ แล้วควรจะเป็นกองทุนที่เกิดจากภายใน
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มากกว่าที่จะท าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด เกิดการกินดีอยู่
ดีตามเป้าหมายที่วางไว้ 

สมชัย ฤชุพันธุ์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความเหมาะสมของระบบการออมเพื่อสวัสดิการและ
การชราภาพส าหรับแรงงานนอกระบบโดยผ่านกลไกชุมชน พบว่าเงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ คือ ความศรัทธาเชื่อมั่นในผู้น า ความโปร่งใสในการเนินงาน 
สมาชิกสร้างกฎและกติการ่วมกัน มีการบริหารงานกลุ่มโดยคณะกรรมการ มีระบบบัญชีและการ
รายงานผลที่เป็นปัจจุบัน การจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการเป็นที่น่าพอใจของสมาชิก สมาชิก
มีส่วนร่วม มีการควบคุมกันเองของสมาชิกและภาคีเครือข่าย ความเหมาะสมของกลุ่มในการ
ยกระดับกิจกรรมเกี่ยวกับการออมเพื่อสวัสดิการ และการชราภาพโดยผ่านกลไกชุมชน คือ การม
ความพร้อมทั้งในแง่อุดมคติ คือ มีความบริสุทธิ์ใจ มีความสามารถในการคิดและพัฒนาระบบการ
ออม ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน การติดตามตรวจสอบการท างาน และการยอมรับการตรวจสอบ 
รวมถึงความสามารถในการสรุปบทเรียนการท างาน 

จิตสภา จ าปา (2548) ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ากระบวนการจัด
สวัสดิการชุมชนคีรีวง มีหัวใจในการบริหารจัดการอยู่ 3 ส่วน คือ คน งาน และเงิน การบริหาร
จัดการคน คือ การเสริมสร้างกระตุ้นให้คนท างานและร่วมมือ ร่วมใจท างาน การบริหารงาน คือ 
การออกแบบงานให้มีกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม รวมถึงระบบการ
วางแผน การติดต่อสื่อสาร การมีกฎระเบียบที่ครอบคลุมเร่ืองงาน และมีการบริหารจัดการเงินอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสะท้อนมิติความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง และความสัมพันธ์เชิงสังคมอย่างเป็นพลวัต โดย
มีข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงสร้างหน้าที่ และบทบาทอย่างชัดเจนในการด าเนินกิจกรรม นอกจากนี้
ชุมชนคีรีวงยังมีความพิเศษในส่วนที่เป็นปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นต้นทุนที่ดีอันได้แก่ ทุนทางธรรมชาติ 
ทุนทางกายภาพ ทุนทางมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจ มี
ส่วนสนับสนุนและส่งเสริมความพออยู่ พอกิน พอออมให้ชาวคีรีวงได้ องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้
ท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคีรีวง สามารถด าเนินการได้มากกว่า 25 ปี และสามารถ
จัดการสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางสังคมให้กับคนในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

ชาญ รูปสม (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ความสามารถขององค์กรชุมชนในการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ศึกษากรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง (กชม.)  พบว่าการก่อเกิดและ
พัฒนาการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองนั้นเกิดขึ้นเพราะรัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
เพียงพอ และทั่วถึง จึงท าให้ผู้น านั้นมองเห็นปัญหารวมไปถึงหน่วยงานจากภายนอก มีการ
สนับสนุนให้ภายนอกมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และดูงานในสถานที่ต่างๆ จึงท าให้เกิดกองทุน



48 

สวัสดิการชุมชนเมืองและการดูงานในสถานที่ต่างๆ นั้นก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ชุมชนรับเอารูปแบบ
การด าเนินงานเข้ามาในชุมชน ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง 
โดยวัดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน และวัดจาก
ความพึงพอใจของสมาชิกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง กระบวนการบริหารจัดการมีขั้นตอนที่
สลับซับซ้อนมากเกินไปท าให้สมาชิกมีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมได้น้อย การระดมทุนนั้นมอง
เฉพาะทุนที่เป็นเงินเท่านั้น ยังไม่มองไปถึงทุนทางสังคมและด้านการประชาสัมพันธ์ยังอยู่ในวง
แคบเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์เท่านั้น 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการก่อเกิด และพัฒนาการของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เมืองนั้นเกิดจากแรงกระตุ้นและแรงผลักดันจากภายนอกทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจากความคิดและจิต
วิญญาณฐานรากเดิมของแกนน าชุมชนอย่างแท้จริง แต่เกิดจากหน่วยงานที่เข้าไปกระตุ้นสนับสนุน
ให้มีการจัดต้ังในช่วงแรกท าให้กองทุนมีความคาดหวังในการพึ่งพาหน่วยงานพี่เลี้ยงมากตามความ
เข้มของการสนับสนุนสมาชิกมีความคาดหวังต่อกองทุนในการจัดสวัสดิการมากแต่การมีส่วนร่วม
ในการระดมทุนมีน้อย และไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก การบริหารจัดการซึ่งวัดจาก
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ชนินทร์ วะสีนนท์ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายอินแปง 
กลไก: กระบวนการจัดการตนเอง พบว่าสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายอินแปงมีลักษณะที่บูรณาการ
องค์ประกอบทุกด้านของชีวิต ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจ ความมั่นคงในชีวิต และการ
บริการสังคม และมีลักษณะเชื่อมโยงต่อเนื่อง จากการสร้างฐานการอยู่การกินไปสู่การสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนโดยการท าวิสาหกิจชุมชนการสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยการรวมกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อสวัสดิการและการสร้างแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยชีวิต นอกจากนี้ยังบูรณาการสวัสดิการทั้ง  3 
ระดับ เข้าไว้ด้วยกันในลักษณะที่มีความสัมพันธ์เชิงซ้อน คือ สวัสดิการชุมชนพื้นบ้าน สวัสดิการ
ชุมชนทันสมัย และสวัสดิการสังคมโดยมีสวัสดิการชุมชนพื้นบ้านเป็นสวัสดิการหลัก ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลในเครือข่าย 

วริฏฐา แก้วเกตุ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการในชุมชนโดย
หุ้นส่วนการพัฒนาหลายฝ่าย ศึกษาเฉพาะกรณีต าบลน้ าเกี๋ยน กิ่งอ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  พบว่า 
การมีส่วนร่วมในการให้และรับบริการสวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชน ส าหรับความต้องการสวัสดิการ
แบบบูรณาการในชุมชนนั้น พบว่าต้องการสวัสดิการในการหนุนเสริมทางจิตใจมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนทางสังคม การดูแลตัวบุคคล การดูแลเร่ืองการอยู่อาศัย การหนุน
เสริมซึ่งกันและกัน การตรวจตราเฝ้าระวังภัย จะเห็นได้ว่าสวัสดิการในการหนุนเสริมทางจิตใจ ถือ
เป็นความต้องการจากภายในตัวบุคคลที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนในลักษณะการ
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ให้ และรับร่วมกับผู้อ่ืน ขยายความสัมพันธ์ไปสู่ครอบครัว เครือญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนบ้านและ
องค์กรทั้งในและนอกชุมชน 

สมคิด แก้วทิพย์ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่อ าเภอดอยสะเก็ด พบว่าการบูรณาการใช้ฐานการจัด
สวัสดิการที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเป็นฐานซึ่งการบริหารจัดการมีชุมชนซึ่งมีสายสัมพันธ์
ความเป็นเครือญาติ เป็นพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมในหมู่บ้านเดียวกันเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น การออม
บุญงานศพ (ร่วมสมทบข้าวปลาอาหาร ผัก ข้าวสารและข้าวต้มในวันก่อนวันเผาให้เจ้าภาพมีอาหาร
พอในการต้อนรับผู้มาร่วมงาน) กองบุญเยี่ยมบ้าน คือการที่พระสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้นาชุมชน ไปเยี่ยม
เยียนผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล เยี่ยมเยียนคนพิการผู้ด้อยโอกาสเป็นการให้กาลังใจกันและกัน และการ
ตั้งเต้นท์รับบริจาคกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
เมื่อมีการวางบทบาทกลไกเครือข่ายทางานสูงกว่าระดับหมู่บ้าน คือระดับต าบลและอ าเภอ ก็จะมี
การจัดดุลอ านาจของฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) และฝ่ายท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีกลุ่มผู้น าทาง
ชุมชน สังคมหรือผู้น าธรรมชาติ และพระสงฆ์เข้าร่วมด้วย การบูรณาการกิจกรรมการช่วยเหลือกัน
และกันของชุมชน ต้องมีการผสมผสานกิจกรรมทั้งในลักษณะการแก้ไขปัญหาผู้ยากล าบาก การ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะยากล าบาก และการค้าเพื่อช่วยดูแลซึ่งกันและกันแม้ในภาวะที่ไม่ยากล าบาก
ด้วย 

โดยสรุปแล้วชุมชนเป็นหน่วยจัดการตัวเองที่มีการจัดสวัสดิการตามวิถีของตนเองแบบเป็น
องค์รวมหมายความถึง ชุมชนใช้รากฐานทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณีเข้ามาสร้างแนวคิดของการ
จัดสวัสดิการที่มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ตั้งแต่ ปัจเจก ครอบครัวคนใกล้ชิด และระดับชุมชน 

ชัยพร พิบูลศิริ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์กรชุมชน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของกลุ่ม องค์กรด้านสวัสดิการ
ชุมชน มีหลายปัจจัยประกอบกัน ซึ่งอาจสรุปได้ว่ามีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยผู้น า 
เช่น ความศรัทธาเชื่อมั่นในผู้น า ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ความเสียสละ ภาวการณ์น า ปัจจัย
การบริหารจัดการกลุ่ม องค์กร เช่น มีระบบบัญชีและรายงานผลปัจจุบัน การจัดสรรผลประโยชน์
และสวัสดิการเป็นที่น่าพอใจของสมาชิก มีการสร้างกฎและกติการ่วมกัน มีการติดตามตรวจสอบ
การท างาน การประชาสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการปรับตัว เช่น การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก การควบคุมกันเองของสมาชิก ทุนที่มีอยู่ในชุมชน โดยเฉพาะทุนทางธรรมชาติ ทุนทาง
มนุษย์ และทุนทางสังคมวัฒนธรรม ปัจจัยภายนอกได้แก่ การได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก
องค์กร ความสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมาย การได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ 
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จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของระบบสวัสดิการ
ชุมชนท้องถิ่น และตัวชี้วัดความส าเร็จในมุมมองของชุมชน กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลบ้านผือ จังหวัดหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  พบว่าการจัดสวัสดิการของชุมชนมีมานานแล้ว 
เป็นการจัดสวัสดิการบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร พึงพาอาศัย การมีน้ าใจ และการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม และได้พัฒนามาสู่การจัด
สวัสดิการที่มีแบบแผนมากขึ้นในลักษณะของการรวมกลุ่มกองทุน  กองทุนที่ชุมชนจัดตั้งเอง และ
หน่วยงานส่งเสริมให้จัดตั้ง หัวใจส าคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี การบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเน้นความยืดหยุ่นคล่องตัว แต่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของสมาชิก เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ สวัสดิการที่กองทุนสวัสดิการชุมชน
จัดเพื่อดูแลสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นสวัสดิการพื้นฐานครอบคลุมเร่ืองเกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา 
และการประกอบอาชีพ ส าหรับผลประโยชน์ของการจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชนที่ส าคัญ คือ การ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้ยากล าบากให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ การสร้างหลักประกันชีวิตให้
สมาชิกในชุมชนท าให้คนในชุมชนรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่ได้อย่างมีคุณค่า อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และ
มีความสุขในชีวิต 

จุรีวัลย์ ภักดีวุฒิ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง คุณลักษณะของสถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพ
และประสบความส าเร็จ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาคุณลักษณะของสถาบันการเงินชุมชนที่มี
คุณภาพ และประสบความส าเร็จ การวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะที่ส าคัญที่สุดของการเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ คือ 
คุณลักษณะของคณะกรรมการ โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ สามัคคี 
ส่วนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้สถาบันการเงินชุมชนมีคุณภาพและประสบความส าเร็จ ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการ 

พริมพรรณ จันทุมา (2556) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านค า
นางรวย  ต าบลค าน้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัย
ความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารขยะฯ โดยการเก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
แห่งความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารขยะฯ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนบ้านค านางรวย มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันลงมือปฏิบัติงาน 2) ผู้น า
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และคณะกรรมการธนาคารขยะฯ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ มีความศรัทธา มี
ความเชื่อมั่น จริงจังในการท างานทั้งที่ไม่มีค่าตอบแทน 3) การบริหารจัดการ มีการวางแผน การ
จัดการ การประสานงาน การควบคุมงานอย่างเป็นระบบคณะกรรมการทุกคนในธนาคารขยะฯ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ทุกต าแหน่ง 4) มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่
ให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ และวิทยากร 5) แรงจูงใจ มีสวัสดิการให้กับสมาชิก 

จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการสวัสดิการของชุมชนมีมา
เนิ่นนานแล้วตั้งแต่ในสมัยอดีต โดยการจัดสวัสดิการบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศัย 
การมีน้ าใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม 
ซึ่งล้วนแต่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ก่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่าย และได้
พัฒนามาสู่การจัดสวัสดิการที่มีแบบแผนมากขึ้น ในลักษณะของการรวมกลุ่มกองทุนที่ชุมชนจัดตั้ง
เอง และหน่วยงานส่งเสริมให้จัดตั้ง หัวใจส าคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพึ่งตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศร ี

การจัดการสวัสดิการชุมชนเน้นความยืดหยุ่นคล่องตัว แต่มีการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีการด าเนินงานที่เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยสวัสดิการชุมชนต้องครอบคลุมสวัสดิการขั้นพื้นฐาน คือ เร่ืองเกิด แก เจ็บ ตาย 
การศึกษา และการประกอบอาชีพ ผลประโยชน์ที่ส าคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน การดูแลเอาใจใส่ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
การดูแลกลุ่มผู้ยากล าบากให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตให้
สมาชิกในชุมชนรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่ได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุขในชีวิต 
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3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 

ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ ประเด็นที่ผู้ศึกษาจะศึกษา คือ เร่ืองการจัดการ
สวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง ซึ่งสวัสดิการชุมชนแต่ละประเภทประกอบไปด้วย งานประเพณี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน 
กลุ่มสัจจะสตรี กองทุนวันละบาท และกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน หากชุมชนใดก็ตามมีการจัดการ
สวัสดิการชุมชนที่ดี สมาชิกได้รับประโยชน์ จะท าให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นภายในชุมชน ซึ่งภาวะ
ผู้น ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการน ามาซึ่งความเข้มแข็ง และสามัคคีของคนในชุมชน กล่าวคือ 
ผู้น าต้องเป็นที่ยอมรับ และมีความเสียสละต่อสมาชิก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกในชุมชน ถ้า
สมาชิกมีความรักใคร่ต่อกัน ก็จะตามมาด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน และเกิดเป็นการร่วมมือกันในการ
จัดการสวัสดิการชุมชน และในการจัดสวัสดิการชุมชนควรให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วม  และ
แสดงออกถึงการร่วมเป็นเจ้าของ เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน ด้านภาคีภายนอก
เป็นปัจจัยส าคัญทีช่่วยสนับสนุน เพราะจะช่วยสนับสนุนด้านทรัพยากร เป็นที่ปรึกษา ท าให้เกิดการ
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เอ้ือประโยชน์แก่กัน และช่วยสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถ
สังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้  

 

 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดส าหรับการศึกษา 
 

3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย  
 

การศึกษาคร้ังนี้ มุ่งเน้นศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง กรณีศึกษา : ชุมชนรุ่ง
มณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 2) กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก และ3) 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อเรียบเรียงผลการศึกษา  
ดังนี ้

 
3.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร  

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร วารสาร ข้อมูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และเอกสารที่ได้จากชุมชนมาศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยเอกสารที่
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ได้มานั้นมาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เนื่องจากชุมชนรุ่งมณี
พัฒนามีปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบจึงท าให้ผู้ท าวิจัยต้องได้รับอนุญาต และความ
ไว้วางใจในระดับหนึ่งจากผู้น าชุมชนก่อน จึงจะสามารถค้นหาเอกสารเพื่อน ามาศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลได ้
 

3.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสัมภาษณ์ เชิงลึกด้วยการลงพื้นสัมภาษณ์จริง  โดยมีคุณกัลยาศรี หมอก มณี 

คณะกรรมการชุมชนและประธานสถาบันการเงิน ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ โดยจะใช้สถาบันการเงินชุมชนเป็นพื้นที่ในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง การสัมภาษณ์จะแบ่ง
ออกตามกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยการสัมภาษณ์จะใช้ค าถามที่
สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า  กล่าวคือเป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด คือค าถามแบบเปิดกว้างหรือมี
การน าค าส าคัญ มาใช้ประกอบในการชี้น าค าสัมภาษณ์ พร้อมกับลักษณะของข้อค าถามที่มีความ
ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความสอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัย ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ หรือมีสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชน ตลอดจนบุคคลที่มี
ความส าคัญ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ซึ่ง
จะท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีความหลากหลายในด้านต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
3.2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การลงพื้นที่ศึกษาจริงอย่างสม่ าเสมอโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จนเกิดความคุ้นเคย

และสนิทสนมกับสมาชิกในชุมชน มีการเข้าร่วมสัมมนากองทุนต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาโดยได้รับการชักชวนจากคณะกรรมการชุมชน และสังเกตสมาชิกในการมาฝากเงินออมทุก
วันที่ 2 และ 8 ของเดือน สังเกตการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าแถวของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น  

 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังนี้  ได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก คือ ประธาน กรรมการ ผู้สูงอายุ สมาชิกชุมชน สมาชิกกองทุนต่างๆ และ
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หน่วยงานภาคีภายนอกที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสวัสดิการ
ชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ดังต่อไปนี้ 

 
3.3.1 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประวัติชุมชนประกอบด้วย 
ประธานชุมชนรุ่นแรก อายุ 84 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติของชุมชนรุ่งมณี

พัฒนาเป็นอย่างดี ประธานชุมชนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดและเติบโตภายในชุมชน และผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาอย่างยาวนาน 

 
3.3.2 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ประกอบด้วย 
ประธานชุมชนคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ผู้

รักษาการแทน ต าแหน่งเลขานุการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 ท่าน ครูพี่เลี้ยง 3 ท่าน และ
ผู้ปกครอง 2 ท่าน 

 
3.3.3 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชน และกองทุน 4

กองทุนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาประกอบด้วย 
ประธานแต่ละกองทุน 3 ท่าน กรรมการ 4 ท่าน และสมาชิก 3 ท่าน 
 
3.3.4 กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความร่วมมือกับภาคีภายนอก

ประกอบด้วย 
กรรมการชุมชน จ านวน 2 ท่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนชุมชน ผู้ช่วย

ผู้อ านวยการธนาคารออมสินภาค จ านวน 1 ท่าน 

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับน ามาใช้ใน
กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก มีหลักเกณฑ์ส าคัญในการพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้   

3.3.4.1 กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติและความเป็นมาของชุมชน และการจัดการสวัสดิการชุมชนเป็นอย่างดี 

3.3.4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนและภาคีภายนอกเป็นอย่างดี 
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3.3.4.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีความเปน็ผูน้ าทางความคิด มีความสามารถหรือคุณลักษณะ
ในการโน้มนา้วหรือชักจูงให้บุคคลอ่ืนๆ ที่มีความคิดเห็นที่คล้อยตามการโนม้นา้วหรือชักจูงของตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการชุมชน 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 

3.4.1 การรวบรวมค าสัมภาษณ์เชิงลึก 
การน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมดที่ได้ทั้งหมดมาสรุป โดยเรียบเรียงเป็น

ขั้นตอน และรวบรวมผล ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และมีความหลากหลายในด้านต่างๆ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 
3.4.2 การรวบรวมจากเอกสาร  
การเก็บรวบรวมเอกสารนั้น ทางผู้ศึกษาได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับ

ประเด็นที่ศึกษา คือ การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร อันได้แก่ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ ศึกษาสามารถน าเอาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และช่วยในลงพื้นที่ศึกษาจริง โดยการศึกษาในคร้ังนี้
ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาข้อมูลเอกสารขั้นต้นและเอกสารรอง เช่น บทความ เอกสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาที่ผู้ศึกษาต้องการอย่างครบถ้วน รวมไปถึงข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการชุมชน 

 

3.5 การตรวจสอบข้อมูล  
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเป็นขัน้ตอนดังนี้ 
 

3.5.1 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสาร  
ข้อมูลทั้งเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิจากแหล่งต่างๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั และน า 

ข้อมูลจากการบนัทึกในขั้นตอนของการลงพื้นที่ที่เป็นกรณีศึกษาในครั้งแรกมาวิเคราะห์และตั้งเปน็ 
ค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาวิจัย 
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3.5.2 น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ การตรวจสอบ
ข้อมูลใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ดังนี้ 
3.5.2.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล คือ การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้น

ถูกต้องหรือไม่โดยแหล่งที่พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลาสถานที่และแหล่ง
บุคคลที่มีความต่างกัน แต่ได้ข้อมูลที่ตรงกัน 

3.5.2.2 การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
หลายวิธีทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เมื่อข้อมูลมี
ความถูกต้องแล้ว หลังจากนั้น ก็จ าแนกข้อมูลออกเป็นประเภท หรือแบ่งไปตามหมวดหมู่ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมจากเอกสารมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่กระบวน 
การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการศึกษานี้มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
หลังจากการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ โดยน าข้อมูลที่
เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยจะเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสาเหตุและผล โดยพิจารณา
ประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงน าประเด็นหลักมาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย และหัวข้อย่อย เพื่อน าข้อมูลมาเชื่อมโยงกันถึงสาเหตุและผล โดย
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ เร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อย และดูถึง
ความสอดคล้องในเชิงตรรกะ และข้อเท็จจริงของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ และยังได้ศึกษารวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน บริบทของชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ
การจัดการสวัสดิการชุมชน โดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะถูกน ามาสร้างเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านการจัดการสวัสดิการของพื้นที่ศึกษาโดยการน าเสนอผล
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การวิเคราะห์ในเชิงการอธิบายถึงความส าคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน การด าเนินงาน บทบาท
ของผู้น าชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนของคนจนเมือง 

 
3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามเอกสาร  
โดยผู้ศึกษาท าการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมลูเหล่านี้ 

ได้แก่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติของชุมชน และการจัดการสวัสดิการของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซึ่ง  
ข้อมูลเหล่านี้ผู้ศึกษาจะน ามาศึกษาประกอบการพิจาณาถึงแนวทางในการจัดการชุมชนของคนจน 
เมืองว่ามีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร การเข้าถึงการได้รับสวัสดิการพื้นฐานหรือไม่ ผู้น า 
ชุมชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

 



 

บทที ่4 
 

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ส าหรับการน าเสนอผลการศึกษา การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง กรณีศึกษา:
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ในบทนี้ได้น าเสนอถึงประวัติความเป็นมา
ของชุมชน การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของคนในชุมชน อาชีพ และรายได้ของคนในชุมชน การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน งาน
ประเพณี วันส าคัญทางศาสนา การศึกษาของคนในชุมชน การเข้าถึงสาธารณูปโภค และสวัสดิการ
ของคนในชุมชน รวมถึงบทบาทของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อชุมชน การบริหาร
ของคณะกรรมการชุมชน  และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งน าเสนอใน
รายละเอียดดังน้ี 
 

4.1 การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชน 
 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาตั้งอยู่บนถนนรามค าแหง 39 ซอยเทพลีลา เขตวังทองหลาง ตั้งแต่ซอย
เทพลีลาแยก 2 ถึงซอยเทพลีลาแยก 8 มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 529 หลังคาเรือน โดย
แบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่มีสัญญาเช่า จ านวน 421 หลังคาเรือน และบนพื้นที่ที่ยังไม่มีสัญญา
เช่า จ านวน 108 หลังคาเรือน และมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,920 คน  
โดยชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประชาชนรุ่นแรกที่ได้เข้ามา
อาศัยในพื้นที่ชุมชน เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ด้วยลักษณะการครอบครองทั้งมีสัญญาเช่าที่ถูกต้อง 
และไม่มีสัญญาเช่า โดยชุมชนมีพื้นที่รวม 31 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา 
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อาณาเขต    ทิศเหนือ ติดกับ      ถนนซอยรามค าแหง 39 
       ทิศใต ้  ติดกับ     คลองล าราง 
       ทิศตะวันออก ติดกับ    ชุมชนเทพลีลา   

        ทิศตะวันตก ติดกับ    ชุมชนเก้าพัฒนา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1  ขอบเขตของชุมชนชนรุ่งมณีพัฒนาในปัจจุบัน เขตพื้นที่วังทองหลาง 
 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาในอดีตนั้นมีลักษณะพื้นที่โดยรอบของชุมชนเป็นทุ่งนา พื้นที่บางส่วน
มีการเช่าพื้นที่จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เพื่อท า เป็นบ้านจัดสรรโดย
บริษัทเอกชนชื่อบริษัทเอกฉันท์  ประชาชนรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่อาศัยอพยพมาจากหลากหลายจังหวัด 
และเร่ิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนอย่างกระจัดกระจาย เมื่อปี พ .ศ. 2522 จากการสัมภาษณ์
ผู้สูงอายุในชุมชนได้พบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากหลากหลายจังหวัดเนื่องจากไม่มี
รายได้เพียงพอเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งสภาพพื้นดินยังแห้งแล้งจนไม่สามารถเพาะปลูก
อะไรได้ จึงอพยพเข้ามาหางานท าในเมืองโดยทิ้งผู้อาวุโสไว้ที่บ้านเกิด และมาหางานท าเอาภายภาค
หน้า บ้างก็ท านา ท าไร่ ท าสวน และรับจ้างทั่วไป บางส่วนเช่าอาศัยบ้านของบริษัทเอกฉันท์อยู่ แต่
บางส่วนแอบบุกรุกเข้ามาโดยไม่มีสัญญาเช่า และก่อสร้างบ้านอยู่เองกระจัดกระจายไปทั่ว จึง
กลายเป็นว่าผู้มีสัญญาเช่าอยู่รวมกันในที่ซึ่งบริษัทได้จัดสรรไว้ และผู้บุกรุกเข้ามาอยู่เลือกสร้างบ้าน
กันตามความพึงพอใจและจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่กันเองโดยไม่ได้มีการท าสัญญาเช่าที่ถูกต้อง 
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ประชาชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เพราะชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นแหล่ง

พื้นที่เหมาะสมที่จะอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ ด้วยที่ตั้งของชุมชนมีท าเลที่เดินทางสะดวก อยู่ใกล้
ความเจริญ พื้นดินของชุมชนเหมาะแก่การเพาะปลูก ท าสวน ท าไร่ ท านา คนในชุมชนจึงมีอาชีพ
เกษตรกรรม เพาะปลูก ท าสวน ท าไร่ ท านา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งนา ท าให้มีน้ าท่วมขัง
ในทุกพื้นที่การไปมาหาสู่กันจึงค่อนข้างล าบาก และจ าเป็นต้องอาศัยพายเรือในการคมนาคมไปมา
หาสู่กัน  

เมื่อเวลาผ่านไปคนในชุมชนเร่ิมมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ และเร่ิมใช้ชีวิตคุ้น เคย
กับการอยู่ในชุมชนเมือง จึงคิดที่จะตั้งรกรากอยู่ในชุมชนนี้ และเร่ิมชักชวน พี่น้อง ญาติ ผู้สูงอายุ 
เพื่อนและคนรู้จักที่บ้านเกิด ให้เข้ามาอยู่อาศัยด้วยกันในชุมชน อีกทั้งการที่ชุมชนมีท าเลที่เหมาะสม
แก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงท าให้มีผู้คนอพยพจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดสาย 
จึงท าให้พื้นในชุมชนถูกจับจองกันอย่างเรียบง่าย เรียกได้ว่าชอบใจพื้นที่ตรงไหนก็ได้จับจองเป็น
เจ้าของและสร้างบ้านอยู่กันเอง หรือบางส่วนอพยพมาทีหลังเมื่อมีพื้นว่างก็เร่ิมสร้างบ้านหลังเล็กๆ
อยู่ตรงนั้น โดยผู้มาอยู่ส่วนใหญ่จะท าการอยู่โดยไม่มีสัญญาเช่ามากกว่าท าการเช่ากับบริษัทเอก
ฉันท์ ดังนั้นบริษัทเอกฉันท์เมื่อไม่มีผู้เช่าเลยจึงอยู่ไม่ได้ และได้ปิดตัวลงไปในที่สุด ชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาจึงกลายเป็นชุมชนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นจากการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก และจาก
คนในชุมชนที่ตั้งรกรากอยู่นานจากตัวคนเดียวจึงกลายเป็นครอบครัวใหญ่ พื้นที่โดยรอบชุมชนจึง
หนาแน่น และกลายเป็นชุมชนแออัดในที่สุด  

เมื่อมีผู้อยู่อาศัยจากหลากหลายพื้นที่มารวมกันมากขึ้นจึงท าให้เกิดปัญหาทางด้านความ
ต้องการสาธารณูปโภคเพิ่มมากขึ้น และตามมาด้วยเร่ืองยาเสพติด การทะเลาะวิวาท เนื่องจาก
ประชาชนสมัยอดีตไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการศึกษามีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ส่งเสียให้ลูก 
หลานได้มีการศึกษา ทั้งที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาอยู่ใกล้โรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกัน ส่วนใหญ่
ผู้ปกครองนิยมส่งลูก-หลาน เข้าโรงเรียนวัดเทพลีลา เมื่อโตหน่อยก็เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
รามค าแหง เมื่อวันเวลาผ่านไปประชาชนจึงเร่ิมหันมาให้ความสนใจกับระบบการศึกษา เนื่องจาก
เห็นผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้อยู่ดี กินดี มีความรู้ มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง จึงท าให้เร่ืองยาเสพติด 
และการทะเลาะวิวาทเร่ิมห่างหายไปจากชุมชน จะเหลือก็แต่ความต้องการด้านสาธารณูปโภคที่
เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม คนในชุมชนจึงรวมตัวกัน
เพื่อท าให้ตนเองเกิดความมั่นคง และความสะดวกสบายขึ้น โดยได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอไปทาง
ส านักงานเขตเพื่อขอสาธารณูปโภค เพื่อให้มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่ อตนและ
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ครอบครัว โดยการยื่นข้อเสนอขอท าสัญญาเช่าที่ดินอย่างถูกต้อง แลกกับความเป็นอยู่ที่ดีและ
ปลอดภัยขึ้น  

เนื่องจากส านักงานเขตวังทองหลางขณะนั้นไม่มีงบประมาณเพียงพอ ที่จะให้การ
สนับสนุนคนในชุมชนในเร่ืองสาธารณูปโภค แต่ทางส านักงานเขตก็ไม่นิ่งดูดาย โดยจัดให้มีการเข้า
มาแนะน าให้ความรู้แก่คนในชุมชนในเร่ืองการจัดตั้งชุมชน การบริหารชุมชน ว่าควรมีการบริหาร
จัดการชุมชนอย่างไรให้คนที่อพยพมาจากต่างถิ่นที่อยู่อาศัยมาอยู่รวมกัน ร่วมมือร่วมใจกันและอยู่
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยทุกคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้ข้อเสนอแนะ 
และร่วมกันบริหารจัดการชุมชน  

จากการที่ชุมชนได้รับค าแนะน าจากส านักงานเขตวังทองหลาง พ.ศ. 2534 ชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยการเลือกตั้งของคนในชุมชน มีวิธีการเลือก
คณะกรรมการให้คลอบคลุมทุกพื้นที่อยู่อาศัย กล่าวคือจะคัดเลือกคณะกรรมการในทุกๆพื้นที่อยู่
อาศัย โดยแบ่งการคัดเลือกคณะกรรมการออกเป็นซอย โดยการแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน
เป็นซอยกันเองในขณะนั้น ซอยไหนที่มีประชากรหนาแน่น จ านวนคณะกรรมการชุมชนก็จะมี
มากกว่า 1 คนคละเคล้ากันไป โดยมีประธานชุมชนรุ่งมณีพัฒนาคนแรกคือ คุณวินัย  สิงห์ค า จาก
การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมบริหารงาน และร่วมพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับคนใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนทั้งหมดมีส่วนร่วม จึงท าให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี และลดข้อขัดแย้ง
จากการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพราะในทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนเป็นคนในชุมชนที่อาศัยอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิม และ
อาศัยอยู่ที่ชุมชนมานาน จึงได้ร่วมเรียกร้อง และต่อสู้ในการได้มาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการมี
สิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันของคนในชุมชน 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาในขณะนั้นมีการบริหารที่ดี โดยคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน 
โดยมีสายใยของคนในชุมชนที่ผูกพันกันเชื่อมโยงคนในชุมชนที่มาจากต่างถิ่นฐานไว้ด้วยกันอย่าง
เหนียวแน่นและลงตัว ซึ่งท าให้การด าเนินงาน การบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆเป็นไปได้
ด้วยดี และราบร่ืน จนก่อเกิดเป็นการพัฒนาที่เข้มแข็งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อีกทั้งคณะกรรมการ
ชุมชนยังเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการด าเนินการพัฒนาชุมชน และเป็นเสาหลักให้คนในชุมชนอีก
ด้วย เมื่อมีคณะกรรมการบริหารชุมชนเกิดขึ้น ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจึงมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบขึ้น มีการวางกฎระเบียบให้แก่คนในชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียม มีการ
ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนเกิดเป็นชุมชนที่
เป็นรูปธรรมขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก  
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จากการบริหารงานที่ดี และเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา ท าให้วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ประกาศให้เป็นชุมชนตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนต่างปลื้มปิติ
ยินดีในการได้รับสิทธิที่ตนเพียรพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาอย่างยาวนานจนกว่าจะมาถึงวันนี้ 
ท าให้เกิดพลังความสามัคคี และมองเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น ซึ่งจาก
เดิมคนในชุมชนให้ความมีส่วนร่วมมากอยู่แล้ว ก็ท าให้มีคนในชุมชนให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
ไปอีก  

เมื่อชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ประกาศให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว สาธารณูปโภคและสวัสดิการด้านต่างๆจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทส าคัญในชุมชนมาก
ขึ้น เร่ิมต้นโดยคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับเลขทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยัง
สามารถใช้เพื่อยื่นเร่ืองขอไฟฟ้า น้ าประปากับส านักงานเขต เมื่อ พ.ศ. 2543 จึงท าให้คนในชุมชนรุ่ง
มณีพัฒนาทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า และน้ าประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึง และจากสภาพพื้นดินของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นดินที่มีลักษณะชุ่มน้ า การเดินทางจากการพายเรือเพื่อไปไหนมาไหนจึงไม่
สะดวกนัก เมื่อคนในชุมชนมีจ านวนมากขึ้น ชาวบ้านในชุมชนจึงร่วมมือถมที่ดิน และสร้าง และถม
ถนนขึ้นมาเอง โดยถนนที่ได้จากการก่อสร้างนั้นคือถนนลูกรังที่สามารถเดินทางหากันได้อย่าง
สะดวกสบายขึ้น 

เมื่อมีไฟฟ้าและน้ าประปาที่สะอาดใช้แล้ว ความต้องการที่จะพัฒนาชุมชนต่อไปคือ การมี
ถนนคอนกรีตที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างสะดวกในทุกๆซอย เพื่อคนในชุมชนจะได้
ติดต่อกันได้สะดวกขึ้น และมีช่องทางให้รถยนต์สามารถเข้ามาในชุมชนได้ โดยชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงทุกซอยของชุมชนเข้าด้วยกัน จากการช่วยเหลือ
ของ คุณไขแสง สุกใส ส.ส.พรรคพลังธรรมในขณะนั้น อีกทั้งส านักงานเขตวังทองหลางได้ให้
ความช่วยเหลือในด้านการมีสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน จึงได้มีการจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้า
มาตรวจรักษาคนในชุมชนทุกเดือน และได้มีการจัดต้ังศูนย์อนามัยชุมชนไว้ในละแวกที่ใกล้เคียงแก่
คนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาอีกด้วย ซึ่งท าให้ผู้ที่อาศัยในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สะดวกสบาย
ขึ้น และมีสาธารณูปโภคขัน้พื้นฐานอย่างครบถ้วน จึงน ามาซึ่งความสงบสุขในการเข้าถึงสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐานของชุมชน 

เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากหลากหลายจังหวัด และมีทักษะ
ความรู้ที่ไม่เท่ากัน จึงท าให้คนในชุมชนเกิดปัญหาเร่ืองการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย หรือการ
มีรายได้เพียงเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆ โดยไม่มีเงินเหลือเก็บ  จึงท าให้เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยต่างก็
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ต้องมีการเดือดร้อนเร่ืองเงินในการรักษา อีกทั้งคนในชุมชนบางส่วนยังมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไม่
มั่นคงในที่อยู่อาศัย ท าให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยตามมา  
 

4.2 บทบาทของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อชุมชน 
 

เมื่อปี พ.ศ. 2547 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีนโยบายที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ซอยรามค าแหง 39 ทั้ง 7 ชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้
ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคง
ในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย จึงท าให้ชาวชุมชนมีแนวคิดที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งมี
ส านักงานเขตวังทองหลาง สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ เครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ ให้ความรู้
และสนับสนุนในการด าเนินงานเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคลซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479 
(ฉบับที่ 1) ทั้งนี้ได้แบ่งแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และทรัพย์สิน
ส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ออกจากกันและให้ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อยู่ใน
ความดูแลของกระทรวงการคลัง และได้จัดตั้งส านักงานขึ้น โดยให้ชื่อว่าส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์  โดยมีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดกรมคลัง หรือปัจจุบัน  คือ กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง และรับโอนหน้าที่การงาน ตลอดจนข้าราชการ ให้อยู่ในความดูแลของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต ริย์  นับจากนั้น เป็นต้นมา  มีการ จัดระ เบียบทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ อีก 2 คร้ัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2484 และ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2491 เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 โดยยกฐานะส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขึ้นเป็นนิติบุคคล มี
หน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดประโยชน์อันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยค านึงถึง
ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นพันธกิจของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ด้านทรัพย์สินส่วนที่อยู่ในความดูแลรักษาและจัดประโยชน์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภทที่ดินและประเภทอาคาร ซึ่งได้น าออกให้เช่าโดยมีนิติสัมพันธ์ตาม
สัญญา และได้มีการก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาของการเช่าไว้โดยชัดเจนในแต่ละรายสัญญา การ
จัดประโยชน์ที่ดินและอาคาร ส่วนหน่ึงเป็นไปในลักษณะของการเช่าเพื่อการอยู่อาศัย และอีกส่วน 
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หนึ่งเป็นไปในลักษณะการเช่าเพื่อการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้เช่า โดยเมื่อเทียบ
สัดส่วนแล้ว ที่ดินประมาณ 93% ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นการเช่าเพื่อการ
อยู่อาศัยของผู้เช่ารายย่อย สถานที่ราชการ หน่วยงานเพื่อสังคม ส่วนที่เหลืออีก 7 % เป็นการเช่าเชิง
พาณิชย์ 

การบริหารจัดการทรัพย์สินด้ านอสังหา ริมทรัพย์ของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ยึดหลักการพัฒนาตามความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง โดยมีหลัก 4 
ประการ ดังนี ้

1)   การพัฒนาต้องสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง  
2)   การพัฒนาโครงการน้ันต้องเกิดประโยชน์และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
3)   การพัฒนาโครงการต้องมีการเปิดโอกาสให้กับผู้อยู่อาศัยเดิมสามารถกลับมาอยู่ 

ในพื้นที่เดิมได้มีการดูแลผู้เช่า 

4)  ผู้ที่ได้รับสิทธิในการเข้ามาพัฒนาพื้นที่กับจะต้องมีแนวความคิดไปในทิศทาง 
เดียวกันกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือ การไม่มุ่งหวังผลกาไรเชิงพาณิชย์สูงสุด 

เนื่องจากคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการอพยพ และการเกิดอย่างต่อเนื่องท าให้ประชาชน
เร่ิมหนาแน่น แออัด มีสภาพความเป็นอยู่ที่ ไม่ถูกสุขลักษณะ ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ จึงเร่ิมด าเนินนโยบายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และชุมชนบนพื้นที่โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของทุกฝ่าย ปัจจุบันการให้เช่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยบน
ที่ดินของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีลักษณะของการเช่าที่มีชุมชนเช่าอยู่อาศัยเป็น
จ านวนมาก 

จากสภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม แออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะเจ้าของที่ดิน ได้มี
นโยบายในการพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ
มั่นคง โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการบ้าน
มั่นคง ตั้งแต่ปี 2549 โดยการพัฒนาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ประกอบไปด้วยขั้นตอนการ
พัฒนาหลัก 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)   การสร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนการคิด 
2)   การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 
3)   เตรียมความพร้อมแบ่งบทบาทหน้าที่ 
4)   การส ารวจข้อมูล 
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5)   การจัดระบบสิทธิการเช่า 
6)   การจัดตั้งสหกรณ์ 
7)   การวางผัง ออกแบบบ้าน 
8)   การพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นชุมชนเข็มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืน 

จากขั้นตอนการพัฒนาหลักทั้ง 8 ขั้นตอนตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ปัจจุบันชุมชน
รุ่งมณีพัฒนาได้มีการด าเนินงานในการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามความพร้อมของชุมชนในขั้นตอนที่1-7 
และขั้นตอนที่ 8 ยังคงไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ การสร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนการคิดให้ชาวชุมชน
รุ่งมณีพัฒนาเห็นความส าคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกัน สร้างความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและสามัคคีในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ผ่านทางกิจกรรมและจัดอบรมต่างๆ 
มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนาขึ้น มีการวางผัง และร่วมกันออกแบบบ้าน
โดยคนในชุมชน โดยปัจจุบันได้บรรลุผลขั้นตอนที่ 8 บางส่วนคือ ส่วนที่ท าการก่อสร้างบ้านมั่นคง
แล้วเสร็จในเฟสที่ 1 จ านวน 50 หลังคาเรือน และได้มีการให้คนในชุมชนเข้าอยู่อาศัยแล้วในปี พ.ศ. 
2555  
 

 

ภาพท่ี 4.2  โครงการบ้านมั่นคงในเฟส 1 ที่ส่งมอบและเข้าอยู่อาศัยแล้ว 
 



67 

บทบาทของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับชาวชุมชน
ในการด าเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ และ
เกิดความมั่นคงแก่คนในชุมชน โดยกระบวนที่ส าคัญ คือ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาที่
อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีความส าคัญในการรวมคนทุกคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม จากการ
แบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะท างาน ทั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการบ้านมั่นคง คณะกรรมการชุมชน สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โดยคณะท างานทุกชุดจะมีการ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมกัน อันจะน าไปสู่การจัดระบบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดยชาว
ชุมชนจะมีการร่วมกันจัดตั้งเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่มากที่สุด นอกจากนี้การร่วมกัน
จัดตั้งเกณฑ์แล้วชาวชุมชนรุ่งมณีพัฒนายังมีส่วนร่วม ในการคัดกรองผู้อยู่อาศัยที่จะเข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง โดยการร่วมกันยืนยันสิทธิรับรองคุณสมบัติของเพื่อนสมาชิกในชุมชนที่ผ่ าน
การพิจารณาสิทธิจากคณะท างานของชุมชนอีกคร้ัง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการจัด
สิทธิแล้ว ยังส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการ
ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันและกันมากขึ้น จากเดิมที่มีรูปแบบการอยู่อาศัยแบบตัวใครตัวมัน เมื่อได้
จ านวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว โดยมีขั้นตอนส าคัญในการปรับปรุงที่อยู่
อาศัย คือ การท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน ออกแบบที่อยู่อาศัย และระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชนให้ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นจากเดิม เพื่อสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ของคนในชุมชนเอง 

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งได้มี
การออกแบบ วางแผน และออกแบบชุมชนร่วมกันระหว่างส านักงานทรัพย์สินเจ้าของที่ดิน สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานเขตวังทองหลาง และคนชุมชนผู้อยู่อาศัย โดยสถาปนิกชุมชนเข้ามา
ส่งเสริมกระบวนการท าให้มีการพัฒนาด้านต่างๆไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีความพร้อมในทุกๆ ด้านเร่ืองสาธารณูปโภค กล่าวคือคนใน
ชุมชนเกือบทุกครัวเรือนมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก ที่ทันสมัยและครบครัน ทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โทรทัศน์ ตู้เย็น เคร่ืองเสียง เคร่ืองซักผ้า โทรศัพท์มือถือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะไว้คอยบริการประชาชนตามจุดต่างๆทั่วบริเวณของชุมชน ส่วนด้านสาธารณะสุขใน
ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ท างานก็ใช้สิทธิประกันสังคม หรือไม่ก็รักษาเองตามโรงพยาบาล
ใกล้เคียงซึ่งมีอยู่หลากหลายโรงพยาบาลในละแวกชุมชนให้เลือกเข้ารับบริการ 
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ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้มีการจัดวางผังที่อยู่อาศัยใหม่ให้เป็น
ระเบียบขึ้น โดยยึดระบบสิทธิของผู้อยู่อาศัยโดยการร้ือสร้างใหม่ในที่ดินเดิม ร้ือสร้างใหม่ในพื้นที่
ใหม่ และการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่ในพื้นที่เดิมตามความพร้อมของชุมชน โดยเมื่อท า
การก่อสร้างจะท าการก่อสร้างคร้ังละประมาณ 20-36 หลัง แล้วแต่ช่วงของที่อยู่อาศัยในแต่ละเฟส
ขณะนั้น โดยการที่จะก่อสร้างได้นั้นคณะกรรมการชุมชนต้องมีการประชุม หารือกับสมาชิกใน
ชุมชนให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน โดยส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนจะเห็นชอบด้วย เนื่องจากอยากมีที่
อยู่ที่มีสัญญาเช่าอย่างถูกต้อง มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  อยากมีบ้านที่สวยงาม และเป็นสัดส่วน อีก
ทั้งคนในชุมชนมีความต้องการร่วมมือกันช่วยพัฒนา และยกระดับชุมชนให้มีระเบียบและพัฒนา
ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

เมื่อคนในชุมชนมีมติเป็นเอกฉันท์การก่อสร้างจึงเร่ิมด าเนินขึ้นโดยขั้นแรกให้คนในชุมชน
เก็บของ และอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเดิม มาพักอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ได้เตรียมให้ คือ บ้านพัก
ลักษณะชั้นเดียวคล้ายห้องแถวเป็นแนวยาวติดกันโดยให้มาอยู่อาศัยที่นี่ จนกว่าจะท าการก่อสร้าง
เสร็จ แต่ในปัจจุบันไม่ได้มีการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยให้แก่คนในชุมชนในระหว่างการก่อสร้างบ้าน
มั่นคงแล้ว แต่จะให้เป็นเงินสนับสนุนในการเช่าบ้านอยู่เป็นเวลาไม่เกิน 10 เดือน ด้วยจ านวนเงิน 
1,500บาทต่อเดือน  ปัญหาเร่ืองการหาที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้านมั่นคงของตนแล้วเสร็จ
จึงไม่ใช่ปัญหา อีกทั้งคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การก่อสร้างตาม
แนวทางโครงการบ้านมั่นคงของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยการก่อสร้างหลังละ 320,000 บาทมีเพียง
แค่โครงบ้านเท่านั้น ถ้ารวมฝ้าเพดาน และกระเบื้องจะตกราคาหลังละ 450,000-480,000 บาท ส่วน
ครอบครัวไหนถ้ามีจ านวนเงินไม่พอ หรือต้องการต่อเติมบ้านเพิ่มเติมทางสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) จะมีวงเงินให้กูยืมเป็นจ านวนเงิน 200,000 บาทต่อหลัง โดยท าเร่ืองร้องขอ
เงินไปที่สถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และทางสถาบันการเงินชุมชนจึงจัดการส่งเร่ืองไปที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต่อไป จากการร่วมมือของคณะกรรมการชุมชน คน
ในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และให้การสนับสนุน คนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
จึงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้  

ผู้ได้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงทั้งสิ้นจ านวน 323 ราย ปัจจุบันส่วนที่ท าการ
ก่อสร้างบ้านมั่นคงแล้วเสร็จในเฟสที่ 1 จ านวน 50 หลังคาเรือน และได้มีการให้คนในชุมชนเข้าอยู่
อาศัยแล้วในปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างบ้านมั่นคง
เฟสที่ 2 จ านวน 177 หลังคาเรือน และชุมชนรุ่งมณีพัฒนาก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการขอ
งบประมาณอ านวยสินเชื่อของการก่อสร้างเฟสที่ 3 จ านวน 156 หลัง 
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ภาพท่ี 4.3  โครงการบ้านมั่นคงขณะก าลังก่อสร้างในเฟสที่ 2 
 

4.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาปัจจุบัน 
 

เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งอยู่บริเวณถนนประชาอุทิศ แยกรามค าแหง 39 
ใกล้กับมหาวิทยาลัยรามค าแหงศูนย์กลางทางการศึกษา แวดล้อมไปด้วยสถานประกอบการ และ
แหล่งงานต่างๆ ในเขตวังทองหลาง ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจึงเป็นชุมชนที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งหอพัก 
บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ จากการสัมภาษณ์พบว่า พื้นที่ชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่ในชุมชน 1,920 คน 
ทั้งอาศัยอยู่แบบพื้นที่มีสัญญาเช่าและไม่มีสัญญาเช่า  โดยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาแห่งนี้เป็นศูนย์กลาง
แหล่งที่อยู่อาศัยของแรงงานที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ   

ในอดีตผู้อยู่อาศัยในชุมชนล้วนมีภูมิล าเนามาจากต่างจังหวัด มีระดับการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัท 
พนักงานโรงงาน รองลงมาคือ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ด้านระดับรายได้อยู่
ที่ 8,000 – 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ว่างงานในชุมชนนั้นมีอัตราว่างงานเยอะกว่าจ านวนผู้มีงาน
ท าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากผู้ว่างงานของชุมชนส่วนมากมีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา 
แม่บ้าน หรือผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเอง 
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ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการเจริญเติบโต และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนท าให้
ได้รับการยกย่องว่าเป็นชุมชนเมืองที่เข้มแข็งชุมชนหนึ่ง กล่าวคือ การมีคณะกรรมการที่มีภาวะผู้น า 
มีการบริหารจัดการที่ดี คนในชุมชนให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี 
และคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาปัจจุบันมีสถานภาพทางการศึกษาที่ดีขึ้นจากอดีตมาก นับตั้งแต่
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ามาจัดสรรพื้นที่ของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาให้ก่อสร้าง 
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนรุ่งมณีพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 คนในชุมชนทุกคนเห็นด้วย และยอมรับถึง
การศึกษาที่ควรปลูกฝังตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จึงนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน และเมื่อโตขึ้นก็ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
การศึกษาที่ดี และประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงขึ้น ซึ่งอาชีพที่คนในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพ
คือ ข้าราชการ พนักงานบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างทั่วไป  ด้านระดับรายได้อยู่ที่ 
10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ว่างงานในชุมชนนั้นมีอัตราว่างงานน้อยกว่าจ านวนผู้มีงานท า
เป็นจ านวนมาก โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ทั้งผู้ชาย และผู้หญิงต่างก็มีงานท า ส่วนผู้ว่างงานที่มี
เพียงส่วนน้อยของชุมชนจะมีสถานภาพเป็นเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชน 

 
4.3.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  

4.3.1.1 ผู้เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนแบบเช่าช่วง คือ เช่าอาศัยอยู่เฉพาะห้องหรือบ้าน 
โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีขนาดของครัวเรือนอยู่ระหว่าง 3-4 
คน และมีการอยู่อาศัยในชุมชนตั้งแต่ 1-5 ปี โดยการเข้ามาหางานท าในเมืองและได้มาเช่าที่พักอยู่
ในชุมชนเนื่องจากสถานที่ตั้งของชุมชนสามารถเดินทางได้สะดวก และอยู่ในละแวกที่หางานท าได้
ไม่ยาก ซึ่งคนกลุ่มนี้มีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  ส่วนงานที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้คือ งานรับจ้างทั่วไป และงานค้าขาย โดยจะท างานที่เน้นใช้แรงงานเป็นหลัก เมื่อ
วันเวลาผ่านไปจึงเร่ิมเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาเมื่อตนไม่สามารถประกอบอาชีพที่ใช้
ความสามารถมากกว่าที่ตนเรียนมาได้ จึงได้ท างานหาเงิน ส่งให้ลูกให้เรียนหนังสือสูงๆ โดยเร่ิมส่ง
ลูกเข้าเรียนตั้งแต่เด็กโดยเข้าเรียนที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

4.3.1.2 ครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง ทั้งที่มีและไม่มีสัญญาเช่าระยะเวลา 
ในการอยู่อาศัยในชุมชนตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป เนื่องด้วยมีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย มาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน จึงได้เห็นการพัฒนาของชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาจากเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน จึงได้เกิดเป็นความคุ้นเคย และความผูกพันของคนกับชุมชน โดย
คนในชุมชนส่วนใหญ่ที่อยู่กันมานานจากรุ่นสู่รุ่น มักรู้จักและคุ้นหน้ากันเป็นอย่างดี และให้
ความส าคัญกับการศึกษา โดยมีระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลายถึงมหาวิทยาลัย การ 
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ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน รับราชการ และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 
 

4.3.2 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพภายในชุมชนประกอบด้วย 7 กลุ่มอาชีพ ดังนี้ 
4.3.2.1 กลุ่มอาชีพผู้ประกอบการหอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ จ านวน 23 ราย 
4.3.2.2 กลุ่มอาชีพค้าขายของช า จ านวน 13 ร้าน 
4.3.2.3 กลุ่มอาชีพค้าขายอาหาร จ านวน 14 ร้าน 
4.3.2.4 กลุ่มอาชีพร้านขายผัก ผลไม้ ลูกชิ้น ขนมหวาน และร้านน้ าที่เป็นรถเข็น

จ านวน 17 ร้าน 
4.3.2.5 กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างปากซอย 5 และ9 จ านวน 2 วิน 
4.3.2.6 ร้านขายวัสดุก่อสร้างจ านวน 2 ร้าน 
4.3.2.7 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ และซ่อมท่อไอเสีย จ านวน 2 ร้าน 

ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง เป็นชุมชนหนึ่งที่ต้ังอยู่บนพื้นที่ของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณถนนรามค าแหง 39 มีจ านวน 529 หลังคาเรือน ที่ดินส่วนใหญ่
ของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ก็มีบางส่วนซึ่งเป็นที่ส่วน
น้อยที่มีเจ้าของ คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่โดยการบุกรุกที่ดินของ
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยการเสียค่าเช่าที่เป็นรายปีและก็ยังมีอีกจ านวนไม่น้อยที่เข้ามาเช่า
บ้าน เช่าห้อง อยู่อาศัยแบบชั่วคราว โดยมีการสร้างบ้านเรือนเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็น
การสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ซึ่งมีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น ลักษณะที่สองคือ สร้างบ้านแบบคร่ึงปูน
คร่ึงไม้และลักษณะสุดท้ายคือ เป็นอาคารปูนซีเมนต์ทั้งหลัง ซึ่งก็มีทั้งที่ปลูกสร้างเพื่ออยู่กันเองและ
ปลูกสร้างไว้เพื่อให้เช่า โดยแบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างบนสัญญาเช่า จ านวน 421 หลังคาเรือน และบน
พื้นที่ไม่มีสัญญาเช่า จ านวน 108 หลังคาเรือน โดยมีผู้ได้สิทธิในการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงจาก
ครอบครัวหลัก และครอบครัวขยายทั้งสิ้นจ านวน 323 ราย แบ่งเฟสการก่อสร้างได้ 3 เฟส จาก
รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซึ่งมีการร้ือสร้างใหม่ ผสมกับการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยบางส่วนการประกอบอาชีพของครัวเรือนมีความหลากหลายและมีแผนการด าเนินงานการ
พัฒนาชุมชนเร่ืองการจัดตั้งสหกรณ์ รวมถึงสัญญาเช่าระยะยาวจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้มี
การพัฒนาในหลายมิติไม่เพียงด้านกายภาพเท่านั้น จุดแข็งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาคือเป็นชุมชน
เดียวในบริเวณซอยรามค าแหง 39 ที่มีกลุ่มการเงินที่เข้มแข็งมากที่สุดถ้ามีการพัฒนาและบริหาร
จัดการที่ดีจะสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 4.4  ห้องแถวไม้ชั้นเดียวที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
บ้านมั่นคง 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5  ห้องแถวไม้สองชั้นที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้าน
มั่นคง 
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ภาพท่ี 4.6  บ้านไม้ชั้นเดียวที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา   ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้าน
มั่นคง   

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  ภาพแสดงบ้านตึกชั้นเดียวที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง  
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ภาพท่ี 4.8  ภาพแสดงบ้านตึกสองชั้นที่อยู่อาศัยของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา   ส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการบ้านมั่นคง   

  

4.4 งานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา และการศึกษาของคนในชุมชน 
 

4.4.1 งานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา 

สภาพสังคมของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์กันแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังคอยให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน แบ่งปันสิ่งของเคร่ืองใช้หรือหยิบยืมสิ่งของเคร่ืองใช้กันได้แบบผู้คนในสังคมชนบท ที่มี
พื้นฐานเป็นคนต่างจังหวัดด้วยกัน และต้องอพยพย้ายเข้ามาหางานท าในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยผู้คน
ที่มาจากทุกสารทิศแต่มีความรัก และผูกพันกับคนในชุมชนจึงเห็นชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นเสมือน
บ้านของตนเอง แต่ก็ยังมีคนในชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งคืออยู่อาศัยกันตามล าพัง โดยรู้จักกันแต่ภายใน
ครอบครัว ไม่ผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนเพียงแค่ความสะดวกในการไปท างาน 
คือออกไปท างานตั่งแต่เช้าตรู่กลับเข้าบ้านตอนมืดค่ า ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักอยู่ที่ชุมชนนี้เลย 
โดยจะเป็นลักษณะแบบสังคมเมืองคือ ตัวใครตัวมัน ซึ่งสิ่งที่รวมกลุ่มคนในชุมชนทั้ง  2 ประเภทนี้
ไว้ด้วยกัน คือ การยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนของศาสนา การร่วมรักษาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวันส าคัญทางศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนทุกเพศทุกวัย 
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ชุมชนรุ่มมณีพัฒนาเป็นชุมชนหนึ่งในสังคมเมืองที่ได้ให้ความส าคัญและจัดงานวันส าคัญ
ขึ้นในทุกๆปี กล่าวคือการจัดงานวันส าคัญ งานกิจกรรม และประเพณี สามารถสร้างความสนิทสนม 
ความเป็นกันเอง และน าไปสู่ความไว้วางใจ จนคนในชุมชนอยากร่วมมือร่วมใจกันในการร่วมจัด
กิจกรรมต่างๆให้เกิดแก่ชุมชน อีกทั้งงานประเพณียังท าให้คนได้รับการตอกย้ าถึงอัตลักษณ์ และเกิด
เป็นความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในชุมชน พร้อมที่จะเสียสละตน และ
พร้อมที่จะปกป้องชุมชน การจัดกิจกรรม ประเพณีในชุมชนยังถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และ
นั่นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีรากทางประวัติศาสตร์ และรากของสถาบันในการปฏิบัติ
อย่างไร  

การจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ เหมือนอย่างเช่นคนในสังคมชนบทของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอด และปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ รุ่นปู่ ย่า ตา 
ทวด คนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดเทพลีลาเป็นศูนย์รวมทางจิตใจ 
เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้ชุมชน และอยู่คู่กับคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนามาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งชุมชนงาน
ด้านศาสนาในชุมชนส่วนใหญ่จึงจัดขึ้นที่วัดเทพลีลาทั้งสิ้น เช่น งานบวช งานศพ และงานประเพณี
ต่างๆ แต่งานที่คนในชุมชนได้ให้ความส าคัญมาก คือ งานประเพณีวันสงกรานต์ และงานวัน
เข้าพรรษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานกิจกรรมของชุมชนที่จัดขึ้นในทุกปี โดยงานจะถูกจัดขึ้นที่ลาน
กิจกรรม ซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าของสถาบันการเงินของชุมชน  

งานประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือ
ปฏิบัติมาแต่โบราณช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกัน
ทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนทัศนคติ  และความเชื่อส่วนนั้นไป  และในความเชื่อดั้ง เดิมที่ ใช้สัญลักษณ์ เป็น
องค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ าเป็นตัวแทน แก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่
พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ ารดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า 
ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการท าบุญอุทิศส่วน
กุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันท าบุญให้ทาน การก่อ
พระเจดีย์ทรายและเป็น การท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ าเพื่อความสนุกสนานร่ืนเริง
ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้าง
ความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันท าความสะอาด
บ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่างๆ 
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ในส่วนงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นถือว่าเป็นประเพณีที่สมาชิกใน
ชุมชนต่างได้ให้ความส าคัญ และได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกๆ ปีในช่วง 1 อาทิตย์ก่อนวันสงกรานต์ 
สมาชิกชุมชนจะร่วมกันท าบุญตักบาตร โดยการเชิญพระภิกษุสงฆ์มาจากวัดเทพลีลา เพื่อให้สมาชิก
ในชุมชนได้ร่วมกันท าบุญตักบาตรร่วมกัน เมื่อเสร็จจากกิจกรรมตักบาตรจะมีกิจกรรมให้รดน้ าด า
หัวผู้ใหญ่ โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 20 ท่านมาร่วมให้สมาชิกในชุมชนได้รดน้ า และให้พร อีกทั้งมี
การท าอาหารมาร่วมกันรับประทาน โดยจัดเป็นงานเลี้ยงย่อมๆ มีการร้องเพลง และเล่นน้ ากันอย่าง
สนุกสนาน ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50-70 ท่าน และทุกท่านล้วนแต่เป็นคนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาทั้งสิ้น 

งานประเพณีเข้าพรรษา เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น โดยเร่ิม
ตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียน เอามาหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน เป็นการแสดงออก
ถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไปในตัว การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีฝีมือทางช่าง มี
ความรู้ ความช านาญในเร่ือง การท าลวดลายไทย การแกะสลักลวดลายลงบน ต้นเทียน การท าเทียน
ให้เป็นลายไทย แล้วน าไปติดบนต้นเทียน การประดับด้วยผ้าฝ้าย ผ้าไหม ดอกไม้สด ล้วนแล้วแต่
เป็นฝีมือของช่างในท้องถิ่น ส่วนการจัดขวนแห่ก็ล้วนแต่ใช้ของพื้นเมือง เช่น เคร่ืองแต่งกายขอ
ขบวนฟ้อน จะใช้ผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก การฟ้อนร าจะใช้ท่าร าที่ดัดแปลงมาจาก วิถีชีวิต การท ามาหา
กินของชาวบ้าน เป็นท่าร าในรูปแบบของศิลปะที่งดงาม ดนตรีประกอบก็เป็น เคร่ืองดนตรีประจ า
ถิ่น ผสมเข้ากับการขับร้องที่สนุกสนานเร้าใจ ท าให้งานประเพณีนี้ยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเฝ้ารอคอย
ศิลปะการฟ้อนร าที่นิยมน ามาประกอบการแสดงในขบวนแห่ คือ การร าเซิ้งต่างๆ เซิ้งกระติบ เซิ้ง
สวิง เซิ้งแหย่ไข่มดแดง  

งานวันเข้าพรรษถือเป็นงานบุญที่ส าคัญของสมาชิกชุมชนรุ่งมณีพัฒนาที่จัดขึ้นในทุกปีช่วง
วันเข้าพรรษา โดยจะมีการร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปที่วัดเทพลีลา ซึ่งการแห่เทียนพรรษาร่วมกันท า
ให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสได้ใกล้ชิด และสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้ง
ในขบวนของการแห่เทียนพรรษาจะทั้งผู้สูงอายุ ไปจนถึงคนหนุ่มสาว โดยมีการเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
โปงลาง หรือเป่าแคน และร่วมฟ้อนร ากันไปตลอดทาง เพื่อเพิ่มความครึกคร้ืนอีกด้วย งานประเพณี
เข้าพรรษานี้สมาชิกชุมชนรุ่งมณีพัฒนาถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชุมชนจึงมีสมาชิกเข้าร่วมงานเป็น
จ านวนมาก  
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ภาพท่ี 4.9  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

 

ภาพท่ี 4.10 กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
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4.4.2 การศึกษาของคนในชุมชน 

ด้านการศึกษาของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาคนในชุมชนมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนในอดีต รุ่น ปู่ ย่า ตา 
ยาย และจบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรุ่น พ่อ แม่ และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย แต่ในปัจจุบันนี้คนในชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษามากขึ้น 
ส่งลูกหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมคือส่งเรียนจบในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยจะส่ง
ตามก าลังความสามารถในของครอบครัวที่จะส่งได้ ซึ่งก็มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาล โรงเ รียนเอกชน 
มหาวิทยาลัยเปิด มหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนคนใน
ชุมชนนิยมส่งลูกเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ใน
ชุมชนเอง เพื่อเป็นการเร่ิมสร้างรากฐานที่ดีให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนจึงนับได้ว่าปัจจุบันมีเด็กในชุมชน
เข้าเรียนเป็นจ านวนมาก 

 
 

 

ภาพท่ี 4.11  การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
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ปัจจุบันคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย ตามก าลัง
ทรัพย์ และความพร้อมของแต่ละครอบครัว โดยในชุมชนมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่
ระหว่างซอย 3 และซอย 4  และละแวกชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากมาย 
กล่าวคือ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนศิริกุลพิทยา วิทยาลัยอินทรชัย และ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นสถาบันที่คนในชุมชนนิยมส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษามากที่สุด 
เน่ืองจากเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก และมีความสะดวกในการเดินทาง ท า
ให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าการส่งบุตรหลานให้ไปเรียนในที่ไกลๆ แต่ก็มี
คนในชุมชนบางส่วนที่นิยมส่งบุตรหลานให้เรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานคร 

 

4.5 ด้านการบริหารจัดการชุมชน 
 

เน่ืองจากสถานที่ตั้งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อีกทั้งแวดล้อมไป
ด้วยสถานประกอบการ และแหล่งงานต่างๆ ในเขตวังทองหลางจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกที่คนในชุมชน
จะมีจ านวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และเมื่อ พ.ศ. 2535 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ประกาศให้เป็นชุมชนตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  จึงท าให้เป็นชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น และ
แออัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่เดิมคนในชุมชนอยู่ด้วยกันมาหลายปี  ก็มีคนเข้ามาอาศัยเพิ่ม
อย่างมากมาย ท าให้มีการพัฒนาเร่ืองสาธารณูปโภค และสวัสดิการชุมชนที่ดีขึ้น และเมื่อมีคนอยู่มา
อยู่รวมกันอย่างหนาแน่น คนในชุมชนจึงจ าเป็นต้องมีผู้น า เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน และจ าเป็นต้องมีกฎระเบียบ เพื่อยึดถือและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยชุมชนได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนอย่างไม่เป็นทางการขึ้นมาเป็นคร้ังแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมี เจ๊เฮี้ยะ 
คุณพงษ์สิทธิ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง และมีคุณวินัย  สิงห์ค า เป็นประธานชุมชนขณะนั้น การเลือกประธาน
ชุมชนแต่ละคร้ังจะมีวาระ 2 ปี ด้วยการใช้หลักประชาธิปไตย กล่าวคือ เวลามีการเลือกผู้น าชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน ก็จะจัดให้คนในชุมชนได้ออกมาใช้สิทธิในการเลือกทุกคร้ัง  และเมื่อ
ครบวาระของประธานชุมชนคนเก่า 2 ปี จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งให้ประธานชุมชนคนใหม่ขึ้นมา
แทนที่ แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า คณะกรรมการชุมชนที่ผ่านการเลือกตั้งโดยคนในชุมชน จะเป็น
คณะกรรมการชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนมีการบริหารงานที่ดี และเข้มแข็ง 
อีกทั้งช่วยร่วมกันก่อตั้งชุมชนรุ่งมณีพัฒนามาพร้อมกับคนในชุมชน จึงท าให้คนในชุมชนรัก และ
เคารพในกรรมการชุมชนทุกคน และเห็นว่าสมควรด ารงต าแหน่งต่อไป 
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การบริหารจัดการชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีประธาน และคณะกรรมการชุมชนที่ด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการชุมชนต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ดังนี ้

1)   นายไพศาล  สาทสุทธ ิ  ประธานกรรมการชุมชน 
2)   นายสมบูรณ ์ จันทร์ชัย  รองประธานกรรมการชุมชน 
3)   นายสุรินทร์  ศรทีัย   รองประธานกรรมการชุมชน 
4)   นายชัยกฤษณ์ นาวงษ์   รองประธานกรรมการชุมชน 
5)   นางศุภพฤกษา ดิลกศร ี  รองประธานกรรมการชุมชน 
6)   นางกัลยาศรี  หมอกมณี  เลขานุการ 
7)   นายสุวิทย์  แก้วกัณหา  เหรัญญิก 
8)   นางสาวพิมสิริ ขันทอง  นายทะเบียน 
9)   นายสุทิน ยศสมบัติ   ประชาสัมพันธ์ 
10)   นางละเมียด ยินดีประเสริฐ  กรรมการ 
11)   นายมานิตย์  การะเกตุ  กรรมการ 
12)   นางสาวสมหมาย   สุขเกษม  กรรมการ 
13)   นางปราณี  ระสาสม   กรรมการ 
14)   นายภาวิช พุ่มโมราภากร  กรรมการ 

ด้านคณะกรรมการชุมชนมีการบริหารจัดการคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้ร่วมรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของชุมชน และร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน ทางคณะกรรมการ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเดินหน้าพัฒนาชุมชนว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด กล่าวคือคนทุกคนในชุมชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของชุมชน ในทุกการจัดประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชนทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการชุมชนไม่มีการปิดกั้นไม่ให้คนในชุมชน
เข้าร่วมประชุมด้วย แต่ยินดีที่จะให้ส่งตัวแทนคนในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิก และร่วมแสดงความ
คิดเหน็ในทุกๆเดือนตามที่จัดประชุม  

จากการประชุมหารือกันอย่างสม่ าเสมอของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนท าให้
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ ด้วยคณะกรรมการ
ชุมชนมีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการที่แบ่งความรับผิดชอบการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนในด้านต่างๆ และมีอ านาจในการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก  มีการก าหนดกฎ กติกาหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่
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ยอมรับ และใช้ร่วมกันในชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการหรือสมาชิกในชุมชนมีการประชุมเพื่อ
ตัดสินใจ ในกิจการต่างๆ ของชุมชน ไม่น้อยกว่าปีละ 6 คร้ัง พร้อมมีหลักฐานการประชุม และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทุกคนทราบด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการชุมชนมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการ หรือจัดการกองทุนใดๆ ในชุมชนด้วยการก าหนดร่วมกันกับ
คนในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่
การจัดท ารายรับรายจ่ายในแต่ละโครงการและจัดท ารายงานผลการ ด าเนินงานประจ าปี มีการ
เผยแพร่ในที่สาธารณะของชุมชน และกรณีที่เป็นงบประมาณของทางราชการต้องแนบรายการ
เบิกจ่ายให้ทางส านักงานเขตตรวจสอบได้โดยชุมชนมีการร่วมประสานงานกับหน่วยงานภาคี
ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ดังนี้  

1)   ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
2)   ส านักงานเขตวังทองหลาง 
3)   วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย 
4)   ธนาคารออมสิน 
5)   ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
6)   กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ 
7)   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
8)   คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา 
9)   สถานีต ารวจนครบาลวังทองหลาง 
10)   วัดเทพลีลา 
11)   โรงเรียนเทพลีลา 
12)   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยคณะกรรมการมีคณะท างานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ และมีที่ตั้งส านักงานที่
ชัดเจน คือ ตั้งอยู่เลขที่ 197/1 ซ.เทพลีลา แยก 3 ถ.รามค าแหง แขวงพลับพลา มีการเผยแพร่ความรู้สู่
คนในชุมชน อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนมีการส ารวจและระบุความต้องการเรียนรู้ของคนในชุมชน
อย่างสม่ าเสมอ ด้วยการวางแผนอย่างเป็นระบบ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนโดยการ
ระดมทรัพยากรสนับสนุนและมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยชุมชนเอง ไม่น้อยกว่า 6 คร้ังในทุกๆรอบ
ปี โดยคณะกรรมการชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มีการสรุปผลและ
เผยแพร่ให้คนในชุมชนรับทราบ และมีการน าบทเรียน หลักการ ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
น าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ในกระบวนงานของชุมชนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะระบุเป็นแผนงาน
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โครงการในอนาคต หรือการท ากิจกรรมที่มีหลักฐานชัดเจนว่า  กิจกรรมด้านการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
น าไปสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาของชุมชนได้จริง 

ด้านชุมชนมีการจัดสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา และบ่งชี้ความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน ของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนที่ดีจนท าให้มีสวัสดิการชุมชนที่
เข้มแข็ง และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา และกองทุนต่างๆ  ที่ด าเนินงาน
ภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา 
 

 

ภาพท่ี 4.12  สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 
 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีคณะกรรมการชุมชนที่มีภาวะผู้น า และมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนมีการจัดท าวิสัยทัศน์ และก าหนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบโดยมีการประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ และทิศทางในการพัฒนาชุมชน
ของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบ คือ “มุ่งมั่นพัฒนาสถาบันการเงินในชุมชนให้เข้มแข็ง  เพื่อ
เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน” มีการจัดท าแผนชุมชน โดยมีตัวแทนครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 50  ของจ านวนครัวเรือน มีการร่วมกันท าแผนชุมชน ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรมที่
ชุมชนท าด้วยตัวเอง ชุมชนท าร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายนอกมาด าเนินงานให้ 
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ตามแนวทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม
ตามแผนชุมชน เสร็จสิ้นแล้วครบทุกด้านตามแนวทางพัฒนาของกรุงเทพมหานคร  

อีกทั้งมีการสรุปการด าเนินงานการและการประเมินผลการด าเนินงานไว้เป็นหลักฐาน 
คณะกรรมการชุมชนมีการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนในทุกๆปี หรือมีการนัดหมายประชุมเพื่อ
ทบทวนแผนชุมชนปีต่อปีอย่างชัดเจน โดยให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของชุมชนมาก
ที่สุด จากปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด จึงท าให้ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับการยกย่องให้เป็น
ชุมชนเมืองที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการชุมชนที่ดี จึงมีหน่วยงาน และชุมชน
ต่างๆได้ให้ความสนใจและเข้ามาขอศึกษาดูงานในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

 

ภาพท่ี 4.13  การประชุมของคณะกรรมการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

4.6 ปัญหาและอุปสรรคของคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

4.6.1 ปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน  
ปัญหาด้านการว่างงานของคนในชุมชน ปัญหาน้ีเคยได้รับการพัฒนาและแก้ไขมาแล้วแต่ก็ 

ยังคงเป็นปัญหาที่ยังคงแก้ไขได้ไม่ทั่วถึงมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเป็นชุมชนที่มี
จ านวนประชากรที่หนาแน่น  จึงท าให้มีคนคนในชุมชนบางส่วนจะประสบกับปัญหาเร่ืองการ
ว่างงาน เนื่องจากมีการศึกษาน้อยหรือจบแค่การศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน และยังมีคนในชุมชนบางส่วน
ที่ยังคงมองไม่เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา จึงท าให้ส่งลูก หลานไปเรียนเพียงเพื่อให้พอมี
ความรู้บ้างเท่านั้น ไม่คิดจะส่งเสียให้เรียนสูงๆ เพราะเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น จึงท าให้หางานท าได้
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ยาก และค่อนข้างมีข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ อีกทั้งในชุมชนยังมีผู้อาวุโส และเด็กเป็นจ านวน
มาก บางส่วนเป็นผู้ที่ไม่สามารถท างานใช้แรงงานได้ อาจด้วยสุขภาพและสมรรถภาพในการท างาน
มีไม่เพียงพอ 
 

4.6.2  ปัญหาด้านยาเสพติด 
ปัญหาด้านยาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากยิ่งส าหรับชุมชนที่มีจ านวน

ประชากรที่หนาแน่นและแออัด โดยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาและหน่วยงานต่างๆในภาครัฐต่างก็ได้ให้
ความส าคัญ และต้องการที่จะช่วยพัฒนาชุมชนให้ปลอดจากสิ่งเสพติดอย่างสม่ าเสมอ โดยได้ให้
ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เสนอแนะ และ
แนะน าให้เห็นถึงโทษภัยจากสิ่งเสพติดต่างๆ แต่ในปัจจุบันปัญหาด้านยาเสพติดก็ยังคงไม่หมดไป
ในชุมชน เพียงแต่สามารถช่วยท าให้ประชากรบางส่วนในชุมชนที่ติดสิ่งเสพติดเหล่านั้นได้กลับตัว
กลับใจ และเลิกข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเท่านั้น แต่ยังคงควบคุมการเพิ่มขึ้นของผู้ที่ริเร่ิมจนหันมาติด
ยาเสพติดไม่ได้ 
 

4.6.3 ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการบริหารจัดการของ

ชุมชนมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการวางแผน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ แต่ปัญหาด้านการบริหารงานที่จะกล่าวถึงคือ ปัญหาด้าน
การบริหารจัดการแบบไม่กระจายอ านาจในการรับผิดชอบงาน คือ มีการแบ่งหน้าที่ และรับผิดชอบ
งานแต่ละส่วนจริง แต่การบริหารจัดการงานยังไม่มีความชัดเจน และไม่เป็นระบบ ด้วยที่ผ่านมามี
การท างานมีการกระจุกตัว ไม่ได้รับความคล่องตัว และต้องรอสอบถามข้อมูลด้านต่างๆในงานที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบางท่านเท่านั้น ซึ่งงานต่างๆและปัญหาต่างๆที่เร่งด่วน จะไม่ได้
รับการจัดการอย่างทันที ท าให้เกิดการท างานที่ล่าช้า วุ่นวาย และยากต่อการติดตามผล  

 
4.6.4 ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในชุมชน 
ปัญหาด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในชุมชนถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เป็นจุดอ่อนเป็น

อย่างมากของชุมชน ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากที่ได้สัมภาษณ์เลขานุการของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาพบว่า คอมพิวเตอร์ในชุมชนได้รับความเสียหาย จึงท าให้ข้อมูลทั้งหมดของ
ชุมชนได้กระจัดกระจาย และหายไปในบางส่วน อีกทั้งยังไม่ได้รับการจัดการที่เป็นระบบ ถ้าจะหา
เอกสารหรือข้อมูลส าคัญก็จะต้องใช้เวลาในการค้นหามากกว่า  3 วัน ซึ่งท าให้การด าเนินงานของ
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ชุมชนเกิดความล่าช้า และน ามาด้วยความบกพร่องในด้านการบริหารจัดการงานของชุมชนเป็น
อย่างมาก 
 



 

บทที ่5 
 

การจัดการสวัสดิการชุมชน 

การจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเกิดขึ้นจาก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ที่อยากร่วมกันพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ โดยต้องการให้คนในชุมชนได้รับสวัสดิการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อีกทั้งยังต้องการ
เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยต้องการให้คนใน
ชุมชนได้รู้จักเรียนรู้ และวางแผนถึงอนาคตของตนเอง โดยการเลือกที่จะพึ่งพาตนเองและลดการ
พึ่งพาปัจจัยจากภายนอก สวัสดิการที่ส าคัญของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มี 3 ประเภท คือ 1. สวัสดิการ
ด้านกองทุน 2. สวัสดิการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน และ3. ชมรมผู้สูงอายุ ส าหรับ
เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการน าเสนอการจัดสวัสดิการชุมชนหลักในแต่ละประเภทของชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 สวัสดิการดังกล่าว 

สวัสดิการด้านกองทุนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของชุมชน 
เน่ืองจากกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนที่ส าคัญของสมาชิกในชุมชน ส าหรับการลงทุนพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดการสร้างหนี้จากเงินกู้นอกระบบ และท าให้สมาชิกในชุมชนเกิด
การพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
เงินกองทุน ท าให้เกิดเป็นรากฐานที่มั่นคงและน ามาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจุบันกองทุน
หลักของชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีทั้งหมด 5 กองทุน ซึ่งได้รับการพัฒนา สนับสนุน และยกระดับสู่
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กองทุนแรกที่เร่ิมมีบทบาทเข้ามาสู่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา คือ 
กองทุนเงินล้าน 

กองทุนเงินล้านก่อตั้งขึ้นเป็นกองทุนแรกของชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2546 และได้รับการ
บริหารงานโดยคณะกรรมการชุดเก่า ซึ่งไม่มีความช านาญในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน จึง
ท าให้เกิดปัญหาหนี้เสีย  800,000 บาท ท าให้สมาชิกในชุมชนจึงเกิดความไม่เชื่อใจ และเสียความ
ไว้วางใจแก่คณะกรรมการในชุดนี้ จึงมีการจัดแผนโครงสร้างคณะกรรมการขึ้นมาใหม่โดยได้รับ
การคัดเลือกและผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาทุกอย่างจึงเร่ิมเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น กล่าวคือคณะกรรมการชุดใหม่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเร่ือง
การเงินที่ดี มีความซื่อสัตย์ เข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความโปร่งใส ท าให้เรียก
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ความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกชุมชนได้กลับมาให้ความไว้ใจในการฝากเงินอีกคร้ัง และปัญหาการมีหนี้
เสียดังกล่าวจึงได้รับการคลี่คลายได้ในที่สุดเนื่องจากการบริหารงานที่ดีและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ของสมาชิก ท าให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
เลขที่ 249/2550 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 และได้รับการยกระดับเมื่อปี พ.ศ. 2556 จากการเกิดขึ้น
และพัฒนาของกองทุนเงินล้านตามมาด้วยการเกิดขึ้นของกองทุนอ่ืนๆอีกมากมาย  กล่าวคือ พ.ศ. 
2549 มีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัยขึ้น โดยมีการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์นี้ขึ้นเพื่อช่วยในเร่ืองที่อยู่อาศัย จึงท าให้เกิดการก่อเกิดและพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
และเมื่อ พ.ศ. 2555 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจึงเกิดกองทุนขึ้นอีก 3 กองทุนด้วยกัน คือ การเกิดขึ้นของ
กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนา กองทุนวันละบาท และกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน โดยจะ
อธิบายถึงรายละเอียดดังนี ้

 

5.1 จากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่สถาบันการเงินชุมชน 
 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา มีข้อจ ากัด
หลายประการ จึงท าให้รัฐบาลไม่สามารถกระจายรายได้ได้อย่างทั่งถึง จึงน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม ส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนที่ยากจนไม่
สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน แหล่งเงินทุน และการให้บริการทางการเงินได้ ซึ่งถือเป็นหลัก
ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่และพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึง
ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ความไม่เป็นธรรมด้านการกระจายรายได้ 
ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน สวัสดิการ แหล่ง
เงินทุน และการให้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจาก
ประชาชนเหล่านั้นไม่มีรายได้ประจ า ไม่มีหลักประกัน ท าให้ต้องหันไปพึ่งการกู้ยืมเงินนอกระบบ 
ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และมีเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม การเกิดช่องว่างระหว่างประชาชนในสังคมนั้น 
ถือเป็นปัญหาวิกฤตที่ส าคัญของประเทศ และการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบก็
เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาเกิดขึ้นเฉพาะแค่ในเมืองและชุมชนอุตสาหกรรมเท่านั้น และยังไม่สามารถ
กระจายรายได้และสวัสดิการขั้นพื้นฐานไปให้ยังชนบทหรือพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกัน จึงน าไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น 
ความไม่เป็นธรรมด้านการกระจายรายได้ จนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ประชาชนส่วน
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ใหญ่ที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน สวัสดิการ แหล่งเงินทุน และการ
ให้บริการทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เนื่องจากประชาชนเหล่านั้นไม่มีรายได้ประจ า ไม่มีหลักประกันและความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต ท าให้ต้องหันไปพึ่งพิงการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูง และมีเงื่อนไขที่ไม่
เป็นธรรม จึงตามมาด้วยปัญหาการเกิดช่องว่างระหว่างประชาชนในสังคมนั้น ถือเป็นปัญหาวิกฤตที่
ส าคัญของประเทศ และการขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบก็เป็นสาเหตุส าคัญของ
ปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้น 

ในสมัยรัฐบาลพันต ารวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 2544 - 2549) ได้มีนโยบายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (The National Village Funds) ซึ่งจัดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก และเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชน นโยบายดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือในการกระจายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจน ให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และน าเงินทุนไปใช้ส าหรับการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ นอกจากนี้ ยังเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องจาก
ให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการกันเอง จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน 
และส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ประชาชนได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนาสังคม และยังเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง น าไปสู่การสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน จากนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายต่อเนื่องโดยการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ความเข้มแข็งให้พัฒนาไปสู่การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน เพื่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
ยั่งยืน พร้อมทั้งให้บริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น ด้านการฝากเงิน สินเชื่อ รับ
ช าระค่าสาธารณูปโภค บริการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ถือเป็นอีกก้าวส าคัญในการพัฒนาองค์กรทางการเงินภาคประชาชน สามารถ
ช่วยให้ประชาชนมีองค์กรทางการเงินในระดับชุมชนเป็นของตนเอง เป็นการสร้างสถาบันการเงิน
ชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ และเป็นวิถีทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นส่วนส าคัญที่จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระดับ
ฐานรากของประเทศ ซึ่งสามารถส่งผลถึงเศรษฐกิจในระดับชาติได้ 

สถาบันการเงินชุมชนถือเป็นองค์กรการเงินในระดับชุมชนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
เป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารและจัดการที่ดี มีการวางแผน และด าเนินงานที่เป็น
ระบบ โดยมีผู้น าชุมชนที่มีภาวะผู้น า กล่าวคือสามารถเป็นผู้น าทางความคิด และริเร่ิม ชักชวนเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนา และความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ คือ การก่อเกิดพัฒนาการของชุมชนในเร่ืองการจัดสวัสดิการด้านกองทุนหมู่บ้านจนได้รับ
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การยอมรับจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และได้รับการพัฒนา จนกระทั่งยกระดับเป็นสถาบัน
การเงิน เพื่อสามารถส่งเสริมให้คนในชุมชนอยู่ดีกินดี และมีเงินออมมากขึ้นจากที่เป็นอยู่ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือกองทุนเงินล้านของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ได้จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น โดยเร่ิมจากการท าประชาพิจารณ์ของชาวชุมชน สมาชิกแรก
เข้า มีจ านวน 102 คน คณะกรรมการชุดแรก จ านวน 15 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคร้ังแรก 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 จ านวน 1,000,000 บาท 

จากการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการชุดแรก ท าให้เกิด
วิกฤตและปัญหาตามมาอีกมากมาย  เน่ืองมาจากคณะกรรมการขาดทักษะความรู้ และความสามารถ
ในด้านการบริหาร อีกทั้งยังขาดการประชุมหารือกันระหว่างคณะกรรมการกันเอง ท าให้การ
ด าเนินงานต่างๆ ไม่มีความเป็นระบบ ขาดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สมาชิก จนกระทั่ง
สมาชิกเกิดความไม่เชื่อมั่นในตัวคณะกรรมการ และตามมาด้วยการเกิดปัญหาหนี้เสียจนท าให้
กองทุนเกือบจะล้มไป ในที่สุดคณะกรรมการชุมชนจึงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาและรับช่วงต่อ โดยจัด
ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วยการลงคะแนนเสียงและผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก
ในชุมชน  

จนเมื่อปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ได้เข้ามาบริหารกองทุนอย่างเต็มตัว 
น าโดย คุณกัลยาศรี หมอกมณี จากการบริหารงานที่เป็นระบบของคณะกรรมการชุดใหม่ จึง
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา และพากองทุนฯผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ ส่งผลให้การบริหารงานเป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีการจัดวางโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ มีการจัดท าข้อมูลต่างให้
เป็นระบบ โดยมีการจัดการท างบดุลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2549 เพื่อให้มีความโปร่งใส
เกิดขึ้นแก่สมาชิกในชุมชน และเรียกความมั่นใจกลับมา โดยให้สมาชิกชุมชนได้เข้ามาร่วมวางแผน 
และร่วมเสนอความคิดเห็น ท าให้พลิกฟื้นวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีขึ้นมา และได้รับการจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 จากการสัมภาษณ์คุณกัลยาศรี หมอกมณี (วันที่ 22 กรกฎาคม 
2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการฝ่าฟันเพื่อกู้วิกฤตของกองทุนฯให้กลับมาเดินหน้า
ต่อไปได้ ดังน้ี “ กว่าเราจะมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เร่ืองง่าย พวกเราเข้ามาช่วงที่เกิดวิกฤตพอดี ก็พอมี
ความรู้อยู่บ้างจึงได้ช่วยกันจนผ่านพ้นวิกฤตน้ันมาได้จนถึงทุกวันนี้” 

จากการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการกองทุนฯ ท าให้ได้รับการสนับสนุนเงินเพิ่ม
ทุนระยะที่ 2 จากรัฐบาล จ านวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการชุด
ใหม่สามารถน าเงินทุนที่ได้รับมาบริหารจัดการจนเกิดผลก าไร ส่งผลให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มทุนระยะที่ 3 จ านวน 1,000,000 บาท 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรุ่ง
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มณีพัฒนาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย 4 เป็นจ านวนเงิน 
3,000,000 บาท โดยปัจจุบันน้ีมีเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนรวม 5,200,000 บาท 

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี
ความพร้อม และมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ได้พัฒนายกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
เพื่อให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างยั่งยืน ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุน
และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล โดยได้เสนอให้กองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งเป็น
กองทุนที่มีความพร้อมในขณะนั้น ได้รับการยกระดับเป็นสถาบันการเงินของกองทุนชุมชนเมืองรุ่ง
มณีพัฒนา เมื่อ พ.ศ.2556 โดยในการยกระดับเป็นสถาบันการเงินนั้นคณะกรรมการได้มีการ
ทบทวน และประชุมกันหลายคร้ัง เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา มีความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร เคร่ืองมือสารสนเทศที่จะใช้ในการด าเนินการ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่างเพียงพอที่จะยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน   จากการ
สัมภาษณ์เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คุณปราโมทย์ สมใจ (วันที่ 22 กรกฎาคม 2558) 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความดูแล และใส่ใจของธนาคารออมสิน และส านักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริย์ ที่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านแก่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

ธนาคารออมสินได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราในหลายๆ ด้าน นอกจากช่วยสนับสนุน
เร่ืองเงินแล้ว พวกเราไม่มีคอมพิวเตอร์เค้าก็จัดก็หามาให้ เพื่อให้หัดใช้ หัดเก็บ
ข้อมูลการเงินแบบเป็นโปรแกรม การท างานจะได้มีระบบ และสามารถค้นหา
ข้อมูลได้สะดวกขึ้น แล้วก็ยังมีพาไปอบรมโปรแกรมเกี่ยวกับ ด้านการเงินอีกหลาย
คร้ัง ส่วนส านักทรัพย์สินช่วยให้การสนับสนุนเร่ืองสถานที่ เพราะพื้นที่เป็นของ
ส านักงานทรัพย์สิน แต่เร่ืองการบริหารจัดการ ทางประธานจะเป็นคนไปดูงานจาก
กองทุนฯ หรือสถาบันการเงินฯ ต่างๆ แล้วน ามาปรับใช้กับสถาบันฯ ของตัวเอง 
ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคนต่างก็มีความรู้ มีประสบการณ์มาก่อน เพราะเคยท างาน
กลุ่มการเงินมาแล้ว ส่วนอีกทางหนึ่งคือ ทางออมสินก็เข้ามาอบรมเพิ่มความรู้ให้
ด้วย ซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญในช่วงเร่ิมต้นที่จะมีการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงินฯ 
และอีกส่วนหนึ่งก็คือ การสนับสนุนด้านเงินกู้  นอกจากนี้ ก็จะมีการมาดูการ
ท างานของสถาบันฯ โดยในช่วงแรกจะมาดูค่อนข้างบ่อย แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมาดูแล้ว 
 
อีกทั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และธนาคารออมสินได้เข้ามา

เตรียมความพร้อม และให้การสนับสนุนไม่เพียงแต่อุปกรณ์ แต่ยังให้ความช่วยเหลือด้านการให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการเงินต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ พร้อมทั้งสนับสนุนคอมพิวเตอร์
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และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเป็นเอก
ฉันท์จากการประชุมของคณะกรรมการกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เห็นชอบให้เปิดบริการทาง
การเงินแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ณ สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งได้มีพิธีการเปิด
สถาบันการเงินชุมชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือช าระหนี้
อ่ืนๆ โดยมีธนาคารออมสินท าหน้าที่เป็นหน่วยงานภาคีที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยสนับสนุน ให้ค าแนะน า
ในการด าเนินธุรกรรมทางการเงิน 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนกู้ยืม จากธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย 4 จ านวน 5,000,000 บาท เพื่อน ามาให้สมาชิกกู้ยืม 
ส าหรับน าไปพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง 

ส าหรับการยกระดับการพัฒนาขึ้นเป็นสถาบันการเงินของกองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา
นั้นมีหลักการจัดสวัสดิการในเร่ืองของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คงเดิมไว้ตามกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนา แต่จะมีการพัฒนาและยกระดับขึ้นในเร่ืองของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่ง
จะได้รับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมากมาย และสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างมั่นคงในอนาคต 

โดยเพิ่มการฝากเงินเพื่อเปิดบัญชีประเภทต่างๆเข้ามา คือ เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจ า 
และเพิ่มเติมในส่วนของการตัดตั้งการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ ให้สมาชิกสามารถกู้เงินไป
ประกอบอาชีพ หรือก่อสร้างตัวได้ โดยผู้กู้จะต้องได้รับการพิจารณา และผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
ก่อนจึงจะสามารถท าการกู้ได้ โดยจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป 

 
5.1.1 การด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 
การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนาได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “สถาบันการเงินชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” และเชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ 3
ประการดังนี้1 

 

                                                        
1   เป้าหมาย 1) เพื่อส่งเสริมการสร้างวินัย  ศีลธรรม  คุณธรรม 2) เป็นแหล่งทุนของคนในชุมชน เป็นที่

ออมเงินใกล้บ้าน 3) เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ 4) เป็นหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว ชุมชน และสวัสดิการ 5) สร้างความรักความสามัคคี 
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  1) ให้บริการด้านการเงินแก่คนในชุมชนและบุคคลทั่วไป 
2) พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ยุติธรรม และความเป็นเลิศ 
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนาด าเนินการบริหารด้านการเงิน โดยมีการบริหาร
จัดการระบบบัญชี ดูแลและให้บริการสมาชิกเป็นอย่างดี การด าเนินงานทุกอย่างสามารถตรวจสอบ
ได้ เมื่อบริหารงานครบ  1 ปี ได้เข้าร่วมประกวดการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น 
ประจ าปี 2557 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยคัดเลือกจากสถาบันการเงินชุมชนทั่ว
ประเทศที่อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ท าให้สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน อีกทั้งเป็นสถาบันการเงินดีเด่นของเขตวัง
ทองหลาง และภาคกรุงเทพฯ ของธนาคารออมสิน ปัจจุบันสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณี
พัฒนา มีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 697 คน โดยมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่ง
เงินทุนของสถาบันฯ ได้มาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการระดมเงินหุ้นจากสมาชิก การรับฝากเงิน
จากสมาชิกและบุคคลทั่วไป เงินสนับสนุนที่ได้รับจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และการกู้ยืมจากธนาคารออมสิน ท าให้ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น จ านวน 
8,200,000 บาท โดยกิจกรรมและการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา แบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมหลักๆได้ 4 กิจกรรมดังนี้ 

5.1.1.1 การฝากเงิน 
สถาบันการเงินชุมชน นับว่ามีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมการออมให้แก่คน

ในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะมีบริการรับฝากเงินจากสมาชิก คุณสมบัติของผู้ที่จะฝากเงินกับ
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนานั้น จะต้องเป็นสมาชิกของสถาบันฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี
ขึ้นไป กรณีอายุน้อยกว่า 7 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่งการรับฝากเงินของสถาบันฯ มี 2 
ประเภทหลักคือ 

1)  การฝากเผื่อเรียก เป็นการฝากที่สมาชิกสามารถที่จะถอนเงินได้เมื่อต้องการ โดย
เงื่อนไขของการฝากเผื่อเรียก จะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท การฝาก – ถอน ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป
ต่อคร้ัง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี ปัจจุบันมีสมาชิกที่ฝากเงินประเภทนี้ จ านวน 140 คน 

2) การฝากประจ า เป็นการฝากที่มีการก าหนดระยะเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็น ฝากประจ า 
6 เดือน12 เดือน และ 24 เดือน 
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5.1.1.2 การปล่อยสินเชื่อเงินกู้ 
การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา เมื่อถึงระยะเวลาใน

การกู้เงิน คณะกรรมการ จะมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบผ่านทางเสียงตามสายภายใน
ชุมชน โดยสมาชิกที่จะขอกู้เงินต้องมาลงความประสงค์ และคณะกรรมการจะมีการประชุมกัน เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และประวัติของผู้ขอกู้ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้กู้นั้น จะต้องเป็น
สมาชิกของสถาบันฯ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ มีบัญชีฝากประจ า 12 เดือน ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 
มีอาชีพ รายได้ที่แน่นอน มีการออมเงินสม่ าเสมอ และมีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบทรัพย์มั่นคง 
การปล่อยสินเชื่อ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1) สินเชื่อถูกใจ สามารถกู้ในวงเงิน 2 เท่าของเงินออม ไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย
ร้อยละ 18 บาทต่อปี เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท ระยะเวลาในการส่งคืนเงินกู้ 5 เดือน ผ่อนช าระเป็น
รายงวด โดยคณะกรรมการจ านวน 3 คนขึ้นไปจะร่วมกันพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ   

2) สินเชื่อสบายใจ สามารถกู้ในวงเงินต้ังแต่ 5,000 – 30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 
บาทต่อปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ 5 ปี ผ่อนช าระเป็นรายเดือน หลักประกัน
เป็นสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ หรือบุคคลที่เป็นสมาชิก จ านวน 3 คน คณะกรรมการทุก
คนร่วมกันพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 

3) สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สามารถกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 บาทต่อปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท โดยต้องมีสมาชิก จ านวน 3 คนเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่ง
ต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้ 6 เดือน ผ่อนเป็นรายเดือน จาก
การสัมภาษณ์ คุณศรีไพ แก้วค า (สัมภาษณ์วันที่ 8 สิงหาคม 2558) 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสถาบันตั้งแต่จัดตั้งสถาบันการเงิน เมื่อปี 2556 และมีการกู้เงิน
จากสถาบันการเงินฯ และจ่ายดอกเบี้ยตรงตามก าหนดทุกคร้ัง เพราะหากจ่ายไม่
ตรงก าหนด คร้ังต่อไป อาจจะไม่สามารถกู้ได้อีก การกู้สูงสุดปัจจุบัน กู้ได้ 20,000 
บาท ทางสถาบันการเงินฯ จะมีการประกาศเสียงตามสาย เพื่อเป็นการเตือนผู้ที่ยัง
ไม่ได้มาจ่ายเงินกู้ โดยจะพูดให้มาจ่าย เพื่อเห็นแก่เพื่อนบ้านคนอ่ืนที่รอเงินกู้อยู่  
และส าหรับตัวเองได้มีการเชิญชวนผู้อ่ืนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสถาบันการเงิน
ชุมชนฯ ประมาณ 2 – 3 คน คณะกรรมการทุกคนท างานโปร่งใส เสียสละ ท างาน
เพื่อส่วนร่วมเท่าที่ผ่านมายังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น มีความรู้สึกพึงพอใจใน
การให้บริการของคณะกรรมการสถาบันการเงิน 
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การก าหนดวันส่งคืนเงินกู้ของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา คือ ทุกๆ 
วันที่ 8 ของเดือน โดยสมาชิกจะต้องส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้สถาบันฯ มีมาตรการในการ
ป้องกันหนี้เสีย โดยมีการก าหนดมาตรการ กรณีที่สมาชิกผิดนัดช าระเงินกู้ภายในวันที่ก าหนด 
สถาบันฯ จะมีการโทรศัพท์ไปสอบถามกับสมาชิกโดยตรง และมีมาตรการปรับ ซึ่งจ านวนค่าปรับ
นั้นจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินเชื่อแต่ละชนิด 

5.1.1.3 การจัดสวัสดิการชุมชน 
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนามีผลก าไรจากผลต่างระหว่างดอกเบี้ยเงิน

ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้คณะกรรมการได้น าผลก าไรที่ได้จากการด าเนินงานกองทุนฯ 
จ านวน 5 % ของก าไรมาจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก ส าหรับด้านสาธารณูปโภค ด้าน
การศึกษา และด้านการพัฒนาชุมชน โดยการจัดสรรดังกล่าวนั้นได้ค านึงถึงความคุ้มค่า และมี
ประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด ด้วยสวัสดิการของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา จะ
ครอบคลุมตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1)  การเกิด แม่ออมครบ 365 วัน จะมอบเงินท าขวัญให้แก่เมื่อเด็กคลอด จ านวน 500 
บาท โดยโอนเข้าบัญชีของบิดา หรือมารดา ให้ทันที  หรือเปิดบัญชีชื่อเด็ก และช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาล แก่แม่เด็กคืนละ 200 บาท 

2)  ชรา (แก่) สมาชิกออมครบ 15 ปี เมื่อครบอายุ 60 ปีจะได้รับรับเงินบ านาญเร่ิมต้น
ที่ เดอืนละ 300 บาททุกเดือน 

3) เจ็บป่วย สมาชิกออมครบ 180 วัน เมื่อป่วยนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล คืนละ 200 บาท (ไม่เกิน 5 คืน) 

4)  เสียชีวิต (ตาย) จะได้รับเงินสงเคราะห์ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 - ออมครบ 180 วัน จ่ายค่าท าศพ ศพละ 3,000 บาท 
- ออมครบ 365 วัน จ่ายค่าท าศพ ศพละ 5,000 บาท 
- ออมครบ 720 วัน จ่ายค่าท าศพ ศพละ 10,000 บาท 

5.1.1.4 ธุรกรรมอ่ืนๆ 
นอกจากการรับฝากเงิน และการปล่อยสินเชื่อ สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณี

พัฒนา ยังมีการให้บริการทางธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบริการเติมเงินโทรศัพท์ รับช าระค่าสาธารณูปโภค รับช าระค่าบัตร
เครดิต และการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 
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5.1.2 การจัดโครงสร้างคณะกรรมการ 
มีการก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งวาระละ 2 ปี และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ

ติดต่อกัน โดยคณะกรรมการจะมาจากการเลือกตั้ง และคณะกรรมการจะพ้นต าแหน่ง เมื่อเสียชีวิต 
ลาออก กระท าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้น า ทุจริต 
ยักยอก และมีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส ด้านเงินเดือนของคณะกรรมการจะไม่มีให้ แต่เมื่อเข้า
ร่วมประชุมจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 บาทต่อคน จากข้อมูลในการสัมภาษณ์พบว่าแต่ละฝ่ายมี
การแบ่งบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

1. นางกัลยาศรี                  หมอกมณี              ประธาน          
2. นายสุวิทย์                     แก้วกัณหา             รองประธาน 
3. นายสมบูรณ์                  จันทร์ชัย                เลขานุการ         
4. นายปราโมทย์                สมใจ                    เหรัญญิก      
5. นางปราณี                       ระสาสม              ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นางสาวปริชาติ               แซ่อ้วง                 บัญชี                
7. นางกัญญาภัส                 โพธิประสาท       ฝ่ายทะเบียน      
8. นายสุทิน                         ยศสมบัติ             ประชาสัมพันธ์    
9. นางสาวสมหมาย            สุขเกษม               กรรมการ          
10. นางละเมียด                   ยินดีประเสริฐ์      กรรมการ  

ประธาน มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารงานกองทุน ให้มีการด าเนินงานไปได้ตาม
แบบแผน วัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้วางไว้ อีกทั้งประธานมีหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชุม
แสดงความคิดเห็น และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนต่างๆ ผู้ที่
ท าหน้าที่เป็นประธานต้องมีภาวะผู้น าเป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่กองทุนจะเข้มแข็งได้นั่น ปัจจัย
หลักที่ส าคัญ คือ ประธาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาของกองทุน จนถึงการได้รับการจดทะเบียน
และพัฒนายกระดับขึ้นเป็นสถาบัน 

รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือ ประสานงานติดตามงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานใน
กรณีที่ประธานติดภารกิจอื่นๆ 

เลขานุการ มีหน้าที่คอยดูแลและจัดการเอกสาร วาระการประชุมต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและไม่
ขากตกบกพร่อง อีกทั้งยังมีหน้าที่จดวาระการประชุม รายงานการประชุม และด าเนินกิจกรรมการ
นัดหมายต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีแก่ทุกฝ่ายอีกด้วย 
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เหรัญญิก มีหน้าที่รับฝากเงินออมของสมาชิก จ่ายเงินสวัสดิการ โดยการน าเงินออมของ
สมาชิกเข้าฝากที่ธนาคารออมสินทุกเดือน รวมทั้งจัดเก็บเอกสารส าคัญ หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สมาชิกกองทุนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

เจ้าหน้าที่บัญชี มีหน้าที่จัดท าบัญชีเงินออมของสมาชิก และรายรับรายจ่ายของกองทุน และ
จัดท าสรุปรายรับ และรายจ่ายของกองทุนประจ าปี 

ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนรายชื่อสมาชิก จัดเก็บทะเบียนรายชื่อ และหลักฐานการ
สมัครเป็นสมาชิกให้ครบถ้วนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

ฝ่ายตรวจสอบ มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ มี
ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสมาชิกเพื่อให้
สมาชิกได้รับรู้ และเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

จากที่สัมภาษณ์ประธานกองทุนฯได้ทราบว่า ฝ่ายที่เข้ามาตรวจสอบเร่ืองการเงินทั้งหมด
ของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา คือ ธนาคารออมสิน โดยที่เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่บัญชีจะช่วยกันดูแลใน
ส่วนของเงินทั้งหมดที่สมาชิกได้น ามาออมไว้ และน าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยจะส่งให้
ฝ่ายที่รับผิดชอบของธนาคารออมสิน ด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานของกองทุนฯ จึงน ามา
ซึ่งการบริหารงานที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างสม่ าเสมอ  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สมาชิก
ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน โดยจะประกาศออกเสียงตามสายกระจายไปทั่วทั้งชุมชน ในเร่ืองของการ
ครบก าหนดวันที่ต้องมาจ่ายเงินออม การก าหนดวันเข้าร่วมประชุม และการสมัครเป็นสมาชิกใหม่
ของกองทุนฯ  

กรรมการ มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนฯ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

โดยการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา มีธนาคารออมสิน สาขา
โชคชัย 4 เป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน า และความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการเงินต่างๆ การ
ด าเนินงานของสถาบันฯ ด้วยระบบออนไลน์ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับธนาคารออมสิน และ
หน่วยงานภาครัฐ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการได้
ท าให้ได้รับค าแนะน า และติดตามผลอย่างใกล้ชิด ซึ่งแน่นอนว่าผลการด าเนินงานของสถาบันฯ ณ 
วันสิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบแสดงฐานะการเงินของสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนรุ่งมณีพัฒนา ได้พัฒนาออกมาอย่างมีระบบและความโปร่งใส โดยมีจ านวนสินทรัพย์รวม
ทั้งสิ้น 5,315,001.09 บาท และมียอดรวมหนี้สินและทุน 5,315,001.09 บาท และในวันที่  31 
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ธันวาคม 2557 งบแสดงฐานะการเงินของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา คือ จ านวน
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,778,030.71 บาท และมียอดรวมหนี้สินและทุน 5,778,030.71 บาท 

จากงบแสดงฐานะการเงินของสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ปี 2556 – 2557 
แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา มีผลการด าเนินงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือสถาบันฯ มีจ านวนสินทรัพย์  ทุน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินการในรอบปี 2557 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 อันเนื่องมาจากคุณสมบัติด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม
ของสมาชิก การมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี และได้การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม 

 
5.1.3 คุณสมบัติด้านการบริหารงานคณะกรรมการ 
คุณสมบัติด้านการบริหารงานของคณะกรรมการ พบว่าคณะกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร เนื่องจากคณะกรรมการส่วนใหญ่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนชุมชุมมาก่อน อีกทั้งยังเคยเป็นผู้ที่เข้ามา
ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เสียสมัยเป็นกองทุนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็น
ระบบท าให้การด าเนินงานมีคุณภาพ มีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นอย่างดี ท าให้สมาชิกเกิดการ
ยอมรับในตัวคณะกรรมการ มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เพราะเคยเห็นผลงานจากการบริหารกองทุน
ชุมชนมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าสถาบันการเงินชุมชนเป็นผู้ที่มีภาวะของการเป็นผู้น า มี
ความสามารถ และอุทิตตนท างานเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน จนได้รับการยอมรับ และได้รับความ
ไว้วางใจจากกรรมการ และสมาชิกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาหนี้เสียในอดีต โดยได้กอบกู้กองทุนชุมชนที่ก าลังจะล้มไปให้สามารถกลับมาเป็นที่พึ่งทาง
การเงินของคนชุมชนได้อีกครั้ง และเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนเล็งเห็นประโยชน์และ
รู้จักประโยชน์ของออมเงินมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถควบคุมการท างานต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
โดยสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ ซึ่งถือได้ว่าส่งผลดีต่อสถาบัน
การเงินชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกคนมีความสามัคคีกัน ท างานด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส มี
ความมุ่งมั่น และทุ่มเทให้กับการท างาน โดยคณะกรรมการที่เข้ามาท างานนั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่
มีจิตอาสา เสียสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจอย่างไม่ย่อท้อ เป็นการ
สมัครใจท างานเพื่อส่วนรวม และชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการบางท่านมีหน้าที่ และอาชีพ
ประจ าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ก็ยังคงให้ความดูแลและให้ช่วยเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่ง
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คณะกรรมการจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาประจ าอยู่ที่สถาบันการเงินชุมชนทุกวัน เพื่อ
เข้ามาจัดการธุรกรรมการเงินต่างของสมาชิกให้ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

 
5.1.4 ด้านการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ 
ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการจะมีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยการวางแผนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับระเบียบของสถาบันฯ และความต้องการของสมาชิกมากที่สุด 
เช่น การวางแผนการปล่อยเงินกู้ โดยสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา มีการบริหารจัดการ
การปล่อยเงินกู้ที่ดีต้ังแต่ขั้นตอนของการปล่อยกู้ คณะกรรมการจะมีการประชุมวางแผนการปล่อยกู้
ว่าในแต่ละเดือนจะสามารถปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้จ านวนเท่าไหร่ และจะร่วมกันพิจารณา
ตรวจสอบ คุณสมบัติ ประวัติการออม และการช าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกแต่ละรายที่มายื่นค าขอ ว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้กู้ยืมเงินหรือไม่ 

นอกจากการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการของการบริหารจัดการแล้ว 
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ยังมีกฎเกณฑ์ส าหรับคณะกรรมการ คือ ไม่อนุญาตให้
กรรมการเก็บรักษาเงินสดไว้ในมือ ซึ่งจะมีส ารองไว้บางส่วน เพื่อใช้ในการด าเนินงาน หรือส าหรับ
เหตุการณ์เร่งด่วนเท่านั้น เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก ดังนั้น หากสมาชิก
ต้องการที่จะถอนเงินเป็นจ านวนมาก ต้องแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมเบิกเงินจาก
ธนาคารมาให้ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีระบบป้องกันความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เ กิดหนี้เสีย คือ ผู้กู้
จะต้องมีคนค้ าประกันในการกู้ยืม จ านวน 3 คน และมีการก าหนดค่าปรับเมื่อสมาชิกช าระไม่ตรง
ตามก าหนด  รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การช าระหนี้ให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 1 – 2 วัน ก่อนถึง
ก าหนด และมีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการตรวจสอบที่ดี 

โดยคณะกรรมการจะตรวจสอบเบื้องต้นภายในก่อน แล้วจึงส่งให้ธนาคารออมสิน
ตรวจสอบความถูกต้องอีกคร้ังหนึ่ง จากที่ได้กล่าวมาจึงเห็นสมควรว่ากองทุนชุมชนเมืองรุ่งมณี
พัฒนาเหมาะสมที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับจนเป็นสถาบันการเงินชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนาที่
เข้มแข็งขึ้นเร่ือยจนมาถึงปัจจุบันนี้ ท าให้สถาบันการเงินชุมชนเมืองรุ่งมณีพัฒนาได้รับรางวัล
มากมาย และมีหลากหลายหน่วยงานที่ยกย่องให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เป็นแบบอย่างในเร่ือง
การจัดการสวัสดิการด้านการเงินดีเด่น และเข้ามาขอเรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการด้านการเงินอย่าง
ต่อเน่ือง 
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5.2 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัย 
 
กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัย เกิดขึ้นมาจากการที่สมาชิกในชุมชนรุ่ง

มณีพัฒนาเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการ เพื่อสร้างความมั่นคงในเร่ืองที่อยู่อาศัย และ
ความเป็นอยู่ในชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้เข้า
ร่วมโครงการบ้านมั่นคง และมีการเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2549 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน2 โดยการยื่นข้อเสนอให้ชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเอ้ือต่อการท าโครงการบ้านมั่นคงใน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแลและร่วมด าเนินงานไป
พร้อมกันกับคณะกรรมการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ การออมทรัพย์เพื่อสมทบที่อยู่อาศัย และฝึกให้สมาชิกในชุมชน
มีวินัยในการออม โดยผู้มีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกจะผ่านการพิจารณาสิทธิจากการร่วมโครงการ
บ้านมั่นคงมาแล้ว กล่าวคืออาศัยอยู่ในชุมชนและมีสิ่งปลูกสร้างในชุมชนมาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

ปัจจุบันสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมีจ านวน 325 คน โดยสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยนี้จะเป็นผู้ร่วมโครงการบ้านมั่นคงทั้งหมด และจัดให้มีการจ่ายเงินออมในทุก
วันที่ 8 ของเดือน โดยแรกเร่ิมสมาชิกจะต้องเสียค่าสมาชิกแรกเข้า 50 บาท มีการแบ่งการออมไว้
เป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1)การออมสมทบเพื่อที่อยู่อาศัย 2)การออมหุ้นสัจจะ และ3)การกู้เงินเพื่อที่
อยู่อาศัย ดังนี ้

 
5.2.1 กฎระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
กฎระเบียบกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัย สมาชิกจะต้องมีการออม

ทรัพย์อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน และไม่มีการเบิกถอนเพื่อใช้จุดประสงค์อื่นๆ แต่จะออมเพื่อโครงการ

                                                        
2 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หน่วยงานต้นสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ โดยมีพันธกิจ คือ สนับสนุน และให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่ิงแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ

สมาชิก ในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการ และหลักการพัฒนาที่

สมาชิกมีส่วน ร่วมเป็นแนวทางส าคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม 
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บ้านมั่นคงอย่างเดียวเพื่อเป็นสินเชื่อในการปลูกบ้านเท่านั้น และเมื่อได้สินเชื่อปลูกบ้านแล้วจะต้อง
ช าระหนี้สินในการกู้สินเชื่อปลูกบ้านอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าจะครบวงเงินกู้ โดยห้ามขาย
สิทธิเด็ดขาดจนกว่าจะครบ 15 ปี เป็นอย่างต่ า จึงจะอนุญาตให้เปลี่ยนสิทธิเป็นญาติพี่น้อง หรือ
ลูกหลานของตนเองได้โดยจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการให้ทราบทุกคร้ังและแจ้งต่อประธาน
กรรมการ  สมาชิกบ้านมั่นคง ในที่ประชุมทราบ โดยต้องแจ้งถึงเหตุผล วัตถุประสงค์ที่จะโอนย้าย
ถ่ายสิทธิอย่างละเอียด 

โดยห้ามมีการด าเนินการทางนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับบ้านโดยเด็ดขาด เว้นแต่มีมติในที่
ประชุมชุมชนหรือสหกรณ์เคหะสถานเพื่อที่อยู่อาศัย และต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนทุกคร้ังอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอและตรงต่อเวลา ในสถานที่ที่ก าหนดไว้ ด้วยมีการห้ามมิให้ต่อเติมหรือวาง
สิ่งของต่าง ๆ ยื่นล้ าออกมาในที่สาธารณะ ซึ่งจะท าให้เกะกะดูไม่สวยงามกีดขวางสัญจรไปมา และ
เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบจะห้ามส่งเสียงดัง หรือกระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความร าคาญรบกวน
ผู้อ่ืนและบรเิวณบ้านข้างเคียง ยกเว้นแต่ขออนุญาตจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน 
ที่ส าคัญคือ ห้ามมิให้มีการเล่นพนันทุกประเภท และห้ามมิให้กระท าการใดๆ ที่ส่อถึงการทุจริตผิด
กฎหมาย อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนและชุมชน และห้ามค้ายาเสพติดทุกชนิดซึ่งสมาชิก
ในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องและดูแล ส่วนถ้าพบว่าบ้านใดที่มีคนติด
ยาเสพย์ติด ต้องด าเนินการแจ้งให้ต ารวจบ้าน หรือคณะกรรมการชุมชนทราบ และด าเนินการแจ้ง
ต ารวจเพื่อน าไปบ าบัดรักษาให้หายขาด 

อีกทั้งต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะประโยชน์  โดยห้ามมิให้น าไปใช้ในการ
ส่วนตัว ยกเว้นได้รับการอนุญาตในกรณีจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และสัตว์เลี้ยงทุกประเภทที่ได้เลี้ยงไว้
เจ้าของจะต้องดูแลให้ดีถูกต้องตามสุขลักษณะ ไม่ปล่อยไปสร้างความร าราญเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน
และบ้านข้างเคียง ด้านการทิ้งขยะคือสิ่งส าคัญในด้านสุขอนามัย และภาพลักษณ์ของชุมชนโดยรวม
จึงจ าเป็นที่เจ้าของบ้านจะต้องหาภาชนะมาเพื่อรองรับขยะและควรทิ้งให้เป็นที่ เป็นระเบียบไม่ควร
ทิ้งเกลื่อนกลาดท าให้สกปรกและเกิดการแพร่เชื้อโรคได้ โดยเจ้าของบ้านหรือผู้อยู่อาศัยจะต้องเสีย
ค่าขยะให้กับคณะกรรมการชุมชน หรือส านักงานเขตโดยตรงเดือนละ 20 บาท 

 
5.2.2 กิจกรรมและการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ 
โดยกิจกรรมและการด าเนินงานของของกลุ่มออมทรัพย์แบ่งออกเป็นกิจกรรมหลักๆได้ 3

กิจกรรมดังนี้ 
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5.2.2.1 การออมสมทบ (เพื่อที่อยู่อาศัย) 
การออมเพื่อที่อยู่อาศัย เกิดขึ้นมาจากการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงของสมาชิก

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เมื่อสมาชิกเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง โดยผ่านความเห็นชอบจากการพิจารณา
สิทธิโดยคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคง คือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ สมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย โดยท าการออมเงินเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคงของตนเอง ตามที่ได้
พิจารณาสิทธิ โดยแบ่งการก่อสร้างบ้านมั่นคงออกเป็น 3 เฟสของการก่อสร้าง กล่าวคือ เฟสที่ 1
จ านวน 50 หลัง เฟสที่ 2 จ านวน 117 หลัง และเฟสที่ 3 ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายที่จะท าการก่อสร้าง
จ านวน 158 หลัง  

การออมสมทบเพื่อที่อยู่อาศัยมีกฎว่าจะต้องจ่ายเงินออมทุกเดือนไม่ขาด ส่วนเงินที่
ต้องน ามาออมสมทบในทุกๆเดือนของสมาชิก จะขึ้นอยู่ที่ก าลังทรัพย์ของสมาชิกแต่ละคน โดยที่มี
เกณฑ์ก าหนดไว้ว่าการน าเงินมาออมขั้นต่ าที่ 100 บาท จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
ส่วนใหญ่จะน าเงินออมมาจ่ายมากกว่า 100 บาทเกือบทุกเดือน จากการสัมภาษณ์ คุณนิภา ดีเลิศ 
(สัมภาษณ์วันที่ 8 สิงหาคม 2558) 

เดือนไหนมีเงินเหลือมากก็ออมมาก เราก็ยิ่งได้บ้านเร็วขึ้น  ที่ส าคัญคือต้องมา
จ่ายเงินออมให้ตรงเวลาในทุกๆเดือนตามก าหนด ไม่อย่างนั้นจะมีเสียงตามสาย
ประกาศตาม แต่จะว่าไปมันก็กลายเป็นความเคยชินไปแล้วที่ต้องมาจ่ายเงินออม 
เพราะพวกเรามีนัดกันเป็นประจ าในทุกๆ วันที่ 8 ของทุกเดือน  
จากการที่ได้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าสมาชิกให้ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการมาจ่ายเงิน

ออมให้ตรงตามเวลาที่นัดหมาย คือ ทุกๆวันที่ 8 ของเดือน ไม่ว่าจะตรงกับวันธรรมดาหรือวันหยุด 
เสาร์ อาทิตย์ สมาชิกจะมาจ่ายเงินออมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 

5.2.2.2 การออมหุ้น 
การออมหุ้น คือ การออมเงินเดือนละ 100 บาทในทุกๆ เดือนควบคู่ไปกับการออม

เพื่อสมทบที่อยู่อาศัย โดยสมาชิกในกลุ่มต้องจ่ายค่าออมหุ้น 100 บาท วัตถุประสงค์เพื่อสะสมไว้
เป็นทุนส ารองในยามที่สมาชิกเดือดร้อนจะได้มีเงินหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมได้ คุณวรรธนะ 
อ่วมบุญมา ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความส าคัญในการจ่ายเงินออมสมทบบ้านและออมหุ้น 
ดังนี ้(สัมภาษณ์วันที่ 8 กันยายน 2558) 
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มาจ่ายเงนิออมสมทบบ้านมั่นคงก็ต้องจ่ายเงินออมค่าหุ้นด้วย เท่ากับเดือนหนึ่งต้อง
จ่ายให้กลุ่มออมทรัพย์ 200 บาท ถ้าไม่กู้เงินเพิ่มนะ เราอย่าไปคิดว่าเป็นภาระ หรือ
เป็นการเสียเวลาที่ต้องมาจ่ายเงินออม เพราะคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือตัวเราเอง  
ป้ามาทุกคร้ังไม่เคยผิดนัด ต่อให้เป็นวันธรรมดาก็ต้องมาจ่ายเงินออมตามก าหนด  
 

จากการที่ได้สัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจ่ายเงินออมเพื่อสมทบที่อยู่อาศัยแล้ว
นั้น ยังต้องจ่ายค่าออมหุ้นสัจจะเดือนละ 100 บาท อีกด้วย จากที่ได้สอบถามพบว่า การออมหุ้น
สัจจะนี้ เพื่อสะสมไว้เป็นทุนส ารองในยามที่สมาชิกเดือดร้อนจะได้มีเงินหมุนเวียนเพื่อให้สมาชิก
กู้ยืมได้ 

5.2.2.3 การกู้เงิน 
การกู้เงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในเร่ืองที่อยู่อาศัย คณะกรรมการจะลงมติ

เห็นชอบโดยการพิจารณาจากสมาชิกในการขอกู้เงินเป็นรายคร้ัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออมหุ้นอย่าง
สม่ าเสมอทุกเดือนและไม่เป็นหนี้เสียตั้งแต่แรกเข้าจนถึงปัจจุบันของสมาชิก โดยจะต้องผู้ค้ าประกัน
จ านวน  2  คน  และจะต้องได้รับความยินยอม อีกทั้งผู้กู้จะต้องน าผู้ค้ าประกันมาแสดงตัวยืนยันใน
วันที่ขอกู้ โดยก าหนดวงเงินให้กู้เงินได้ไม่เกิน 200, 000 บาทต่อครอบครัว 

 
5.2.3 การด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ 
กิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ หลักๆคือ การเก็บเงินออม

เพื่อสมทบที่อยู่อาศัย การเก็บเงินออมหุ้นสัจจะ และดูแลเร่ืองการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย แต่บทบาทที่
ส าคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ การคอยรายงานผลและติดตามเร่ืองการสร้างบ้านมั่นคงให้สมาชิกกลุ่มออม
ทรัพย์ได้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการทุกระยะ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 325 คน ยอดเงินของ
กลุ่ม ณ เดือนมกราคม 2558 มีจ านวนรวมเงินออมเพื่อที่อยู่อาศัย เงินออมหุ้นสัจจะ และเงิน
หมุนเวียนในการให้กู้เงินเพื่ออยู่อาศัยจ านวน 24,500,000 บาท  

ด้านการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการมีเกณฑ์ก าหนดวาระไว้ที่ 2 ปี และด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการจะมาจากการเลือกตั้ง และคณะกรรมการจะพ้น
ต าแหน่งต่อเมื่อเสียชีวิต ลาออก กระท าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือขาดคุณสมบัติใน
การเป็นผู้น า ทุจริต ยักยอก และมีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส ด้านค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์นั้นถือว่าท าให้ด้วยใจ และท าเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้คิดหวังค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมากลุ่มออมทรัพย์ฯ เมื่อมีผลก าไรเพิ่มจะน ามาเก็บไว้เพื่อเป็นเงิน
หมุนเวียนในการให้สมาชิกกู้ จึงไม่มีการน าผลก าไรที่ได้รับไปจัดสวัสดิการด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดย



103 

การด าเนินงานและกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินต่างๆ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ทั้งหมด และการจ่ายเงินคืน ก าหนดให้จ่ายเงินคืนเดือนละ 1,900 บาท เฉพาะผู้ที่กู้ยืมเงินไปเท่านั้น 
ส่วนผู้ที่ไม่ได้กู้ยืมเงินจะต้องมาจ่ายค่าออมเพื่อสมทบที่อยู่อาศัย ขั้นต่ าที่ 100 บาท และค่าออมหุ้น
100 บาท โดยมีคณะกรรมการบริหารดังนี้ 

1.   นายไพศาล สาทสุทธิ   ประธานกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 
2.   นายประโยชน์ เล้าอมรสกุล   รองประธานกลุ่มออมทรัพย์ 
3.   นางประนอม ศรีทัย   รองประธานกลุ่มออมทรัพย์ 
4.   นางกัลยาศรี หมอกมณี   เลขานุการ 
5.   นางธิดารัตน์ ทองรอด  เหรัญญิก 
6.   นางละเมียด ยินดีประเสริฐ   เหรัญญิก 
7.   นางสาวศรณ์โสภิษฐ์ ศุภธนามงคล ฝ่ายทะเบียน  
8.   นางปราณี ระสาสม   กรรมการ 
9.   นางสาวสมหมาย สุขเกษม  กรรมการ 
10. นายสุวิทย์ แก้วกัณหา   กรรมการ 
 
5.2.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 
สมาชิกได้รับความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยการได้รับประโยชน์จากการออมทรัพย์ ซึ่ง

เปรียบเหมือนการก าหนดกฎระเบียบขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดี และมั่นคง
ขึ้นไปพร้อมๆกัน โดยการสร้างส านึก และสร้างวินัยในการออมให้แก่สมาชิกในชุมชน ท าให้เกิด
ความพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ส่วนแนวทางการพัฒนาในอนาคตจากที่สอบถาม
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์คาดว่าจะมีการด าเนินงานพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯสู่สหกรณ์ออม
ทรัพย์รุ่งมณีพัฒนาในอนาคตต่อไป 

 

5.3 กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 
 

กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนาเกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการชุมชนได้ไปศึกษาดูงาน
การจัดการสวัสดิการจากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ “เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรชีวิต” ของพระอาจารย์สุบิน ปณีโต ณ วัดไผ่ล้อม อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีการให้
ความรู้เร่ืองระเบียบ และการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่ม การให้ค าปรึกษาระหว่างการ
ด าเนินการ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพทีมท างาน โดยการพาไปศึกษาดูงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
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ที่วัดโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ระดมเงิน การออม การจัดการกับกองทุนสวัสดิการ มีการวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เพื่อร่วมคิด 
ร่วมท า โดยมีสัจจะวาจาเป็นกฎกติกา  จึงท าให้เกิดการรวมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
คณะท างานในกองทุนสวัสดิการ  โดยยึดหลัก “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกและหันมาพึ่งตนเอง จนสามารถสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ ให้มีความเข้มแข็ง 
และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของค าว่าสัจจะสะสมทรัพย์อย่างแท้จริง 

หลังจากการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชนบางส่วน ได้มีความ
สนใจ และเล็งเห็นถึงข้อดีที่สมาชิกพึงจะได้รับประโยชน์ จากสัจจะสะสมทรัพย์ จึงเร่ิมประชุม
วางแผนจัดตั้ง และเร่ิมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่สนใจได้เข้าร่วม โดยมีสมาชิกผู้ร่วมเร่ิมก่อตั้ง
จ านวน 25 คน อาทิเช่น นางกัลยาศรี หมอกมณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ก่อต้ังหลักก็ว่าได้ 

กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนาจึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งสินเชื่อให้กับสมาชิกในชุมชนได้กู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า โดยก าหนดให้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 สมาชิกสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 3,500–5,000 บาทต่อ
ราย ทั้งนี้จะรับสมัครเฉพาะสมาชิกที่เป็นสตรีเท่านั้น โดยไม่ก าหนดว่าจะอาศัยอยู่ในชุมชนหรือ
นอกชุมชน ขอให้เป็นสตรีและมีสัจจะเท่านั้น ก็สามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ โดยมี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาทต่อบัญชี ปัจจุบันกลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนา มีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 131 ราย 

 
5.3.1 กฎระเบียบกลุ่มสัจจะสตรี 
กฎระเบียบกลุ่มสัจจะสตรี ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก จะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน

ชุมชน มีส าเนาทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชน และอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 5 ปี ส่วนสมาชิกที่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในชุมชน และไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในชุมชนจะได้รับการพิจารณาสิทธิให้กู้ได้ไม่เกิน 70% 
ของเงินออม พิจารณาจากความเดือนร้อน และความจ าเป็นในการใช้เงิน สมาชิกต้องสะสมเงิน
ประจ าเดือนๆละ 100 บาท สมาชิกสามารถกู้ได้ตั้งแต่ 3,500–5,000 บาทต่อราย หากต้องการกู้
มากกว่านี้ ต้องรอขอมติที่ประชุมเป็นรายคร้ังไป ผู้กู้จะต้องมีผู้ค้ าประกันมาเป็นสมาชิกเงินออมใน
กลุ่มด้วย อีกทั้งต้องมีการเซ็นหนังสือสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกๆคร้ัง ในกรณีที่ครอบครัวเดียวกัน
มีสมาชิกมากกว่า 1 คน มาท าการขอกู้เงินเพิ่ม จะไม่สามารถให้การกู้เงินเพิ่มพร้อมกันได้ ถ้าคนที่ 1 
กู้แล้วจะต้องส่งเงินกู้คืนให้ได้คร่ึงหนึ่งก่อน คนที่ 2 จึงจะสามารถกู้เงินได้ ถ้าสมาชิกมีการขาดส่ง
เงินติดต่อกันเป็นเวลา 3-6 เดือน คณะกรรมการจะออกจดหมายเชิญสมาชิกมาพบเพื่อชี้แจงถึง
เหตุผล ในกรณีที่ไม่ส่งเงินกู้ จะถูกปรับเป็นจ านวน 200 บาทต่อเดือนต่อรายบุคคล แต่ถ้าเดือนใดมี
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สมาชิกไม่ส่งเงินกู้คืนให้ครบทุกราย จะไม่มีการปล่อยเงินให้สมาชิกคนใดกู้ได้ในเดือนนั้นๆ ซึ่งถือ
เป็นกฎ กติกาที่ต้องยอมรับ และท าความเข้าใจในกลุ่มสัจจะสตรี 

 
5.3.2 กิจกรรมและการด าเนินงานของกลุ่มสัจจะสตรี 
กิจกรรมและการด าเนินงานของของกลุ่มสัจจะสตรีแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลักๆได้ 2

กิจกรรมดังนี้ 
5.3.2.1 การออมทรัพย์กลุ่มสัจจะสตรี 
การออมทรัพย์ของกลุ่มสัจจะสตรี เป็นการออมในลักษณะของการถือครองหุ้น โดย

จะก าหนดให้สมาชิกมีการออมเงินเดือนละ 10 หุ้น หุ้นละ 10 บาทหรือออมเงินเดือนละ 100 บาท 
และต้องน าเงินออมมาส่งในทุกวันที่ 2 ของเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินออมส าหรับ
ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกยามจ าเป็น และเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกตลอดจนเป็นการฝึกให้
สมาชิกในชุมชนมีสัจจะ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในการจ่ายเงินออม ปัจจุบันมีเงินออม
จ านวนทั้งสิ้น 280,000 บาท 

ในกรณีที่สมาชิกส่งเงินออมล่าช้าจะต้องเสียค่าปรับบัญชีละ 20 บาทต่อเดือน หาก
สมาชิกขาดส่งเงินออมติดต่อกันเกิน 3 เดือน และขาดการเป็นสมาชิกในรอบ 1 ปี สมาชิกจะถูกถอด
ถอนสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสตรีทันที 

5.3.2.2 การกู้เงิน 
การกู้เงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะสตรี ถือเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับสมาชิกอย่าง

แท้จริง เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า  ร้อยละ 2 โดย
ไม่ได้ก าหนดขอบเขตของการกู้เงินว่าสมาชิกจะน าเงินกู้นั้นไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ทั้งนี้จะ
อนุมัติให้กู้เงินไดจ้ากการพิจารณาตามความเหมาะสม ด้วยคุณสมบัติของผู้กู้ จะต้องเป็นสมาชิกของ
กลุ่มไม่ต่ ากว่า 3 เดือน และจะต้องมีผู้ค้ าประกันจ านวน 3 คน ส าหรับสมาชิกที่อยู่นอกชุมชนจะ
ได้รับสิทธิการกู้ได้ไม่เกิน 70% ของเงินออม และสมาชิกจะสามารถกู้ซ้ าได้ต่อเมื่อช าระเงินกู้เก่า
หมดแล้วเท่านั้น ด้านการส่งเงินคืนสมาชิกต้องน าเงินมาจ่ายขั้นต่ าที่ 500 บาทต่อเดือน โดยมี
ระยะเวลาก าหนดไว้ไม่เกิน 10 เดือน สมาชิกที่กู้เงินจะต้องจ่ายเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้ครบ จาก
การสัมภาษณ์กรรมการกลุ่มสัจจะสตรี คุณกัญญาภัส โพธิ์ธิประสาท (สัมภาษณ์วันที่ 2 กันยายน 
2558) 

 
คณะกรรมการทุกท่านจะมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงาน ในทุกๆ ขั้นตอน  
เช่น เร่ืองการกู้ยืมเงินของสมาชิกนั้น คณะกรรมการจะร่วมประชุมพิจารณาว่า
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สมาชิกคนนั้นมีประวัติที่ดีหรือไม่ และกรรมการจะต้องอนุมัติเกินคร่ึงหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการรับรอง มีบุคคลค้ าประกัน จึงสามารถปล่อยกู้
ให้กับสมาชิกรายนั้นได้ กรรมการคนเดียวไม่สามารถอนุมัติ หรือตัดสินใจคน
เดียวได ้
 
5.3.3 ด้านการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ 
กิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มสัจจะสตรีที่ส าคัญ คือ การเก็บเงินของ

สมาชิกที่ได้จากการออมหุ้นในแต่ละเดือน เพื่อออมเงินไว้ส่วนหนึ่ง และน าอีกส่วนหนึ่งปล่อยกู้ให้
สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า คณะกรรมการจะดูแล ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาด้านการเงิน โดย
ต้องมีการรักษาสัจจะร่วมกันจึงจะท าให้สมาชิกทุกๆคนในกลุ่มได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน 
ด้านค่าตอบแทนของคณะกรรมการกลุ่มสัจจะสตรีจะได้รับ 400 บาทต่อเดือน โดยมีคณะ
กรรมการบริหาร 5 ท่าน ดังนี ้

1.  นางกัลยาศรี หมอกมณี  ประธานกรรมการ 
2.  นางสาววรรณภา สง่าศร ี  เหรัญญิก 
3.  นางสาวศรณ์โสภิษฐ์ ศุภธนามงคล  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
4.  นางกัญญาภัส โพธิ์ธิประสาท  กรรมการ 
5.  นางพันธุ พิลากร   กรรมการ 

 
5.3.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะสตรี 
สมาชิกที่เดือดร้อนเร่ืองเงินได้รับสิทธิในการกู้ยืมเงินเพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดย

การส่งดอกเบี้ยคืนในอัตราที่ต่ า ท าให้ไม่เป็นภาระต่อการส่งเงินคืน และได้รับความมั่นคงในชีวิต
เพิ่มขึ้น ท าให้สมาชิกปลอดภัยจากหนี้นอกระบบ ถือเป็นการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในยามเดือดร้อน อีกทั้งยังท าให้สมาชิกได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่นคงขึ้นก่อให้เกิดความ
สามัคคี และเกิดเป็นความส าเร็จต่อสมาชิกในชุมชน โดยมีกรรมการและสมาชิกให้ความร่วมมือกัน
ช่วยให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนกันในกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ จากการสัมภาษณ์กรรมการกลุ่มสัจจะสตรี 
คุณละเมียด ยินดีประเสริฐ (สัมภาษณ์วันที่ 2 กันยายน 2558) 

 

พี่คิดว่ากลุ่มสัจจะสตรีนี้ดีนะ เหมือนตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยท าให้ชาวบ้านในชุมชนมี
ทุนทรัพย์ในการด าเนินชีวิต และไม่ต้องไปพึ่งการกู้ยืมเงินนอกระบบ ดอกเบี้ยก็ไม่
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แพงมาก แต่ต้องมาจ่ายดอกเบี้ยตรงตามก าหนดทุกคร้ังนะ ถ้ามาจ่ายไม่ตรงก าหนด
คร้ังต่อไป จะไม่สามารถกู้ได้อีก อีกอย่างถ้าไม่มาจ่ายเงินจะมีประกาศเสียงตาม
สาย เพื่อเป็นการเตือนผู้ที่ยังไม่ได้มาจ่ายเงินกู้ โดยจะพูดให้มาจ่าย เพื่อเห็นแก่
เพื่อนบ้านคนอ่ืนที่รอเงินกู้อยู่ได้ยินกันหมดทั้งชุมชนเลย พี่ เคยลืมมาจ่ายคร้ังหนึ่ง 
จนถึงตอนนี้ยังจ าได้แม่นเลย พี่แอ๋ว นี่แหละเป็นคนตามพี่ให้มาจ่ายเงินผ่านเสียง
ตามสาย พี่นี่รีบมาแทบไม่ทันเพราะเหลือคนที่ยังไม่มาจ่ายเงินแค่  2 คน ส่วนคน
อ่ืนเค้ามาจ่ายกันไปหมดแล้ว พี่ก็คิดในใจนะยังไงต้องรีบมาก่อนอีกคน เพราะ
อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้มาจ่ายเป็นคนสุดท้าย แต่สุดท้ายพี่ก็มาไม่ทัน เลยได้เป็นคน
ที่มาจ่ายเงินช้าคนสุดท้ายของเดือนนั้นไป 

 

5.4 กองทุนวันละบาท 
 

กองทุนวันละบาทชุมชนรุ่งมณีพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 จากความเห็นชอบของ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มองเห็นถึงการบริหารจัดการงานที่ดี และเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อที่อยู่อาศัย จึงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนวันละบาทขึ้นในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดย
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีแก่
สมาชิก โดยช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชนในด้าน
ต่างๆ คือ ด้านการเกิด ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการเสียชีวิต ด้านการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ และด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือพิการ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกใน
ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีหลักประกันในการด ารงชีวิตที่มั่นคง เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งสืบต่อไป 

โดยแรกเร่ิมได้มีการจัดให้สมาชิกออมเงินวันละ 1 บาท จนครบทั้ง 30 วันและน าเงินมาส่ง
ให้แก่คณะกรรมการเดือนละ 30 บาท แต่ปัจจุบันได้ต้ังกฎของการส่งเงินออมขึ้นใหม่ โดยให้ส่งเงิน
ออม 360 บาทต่อปี แรกเร่ิมมีจ านวนสมาชิก 39 คน จากการสัมภาษณ์ประธานกองทุนวันละบาท 
คุณสมบูรณ์ จันทร์ชัย (สัมภาษณ์วันที่ 8 กันยายน 2558) 

 
ตอนแรกคนในชุมชนไม่ค่อยเห็นด้วย ที่จะให้ตั้งกองทุนวันละบาทขึ้น ส่วนใหญ่
เค้าบอกกันว่ากองทุนที่มีอยู่ท าให้เค้าไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายประจ าวันแล้ว ถ้าจะ
ให้เก็บเงินเพื่อมาจ่ายอีกจะเอาเงินที่ไหนมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกในชุมชน
บางส่วนที่ได้เข้าร่วมกองทุนวันละบาท ต่างก็ ได้รับประโยชน์จากการออม
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เงินเดือนละ 30 บาท อีกทั้งยังน าเงินที่ได้จากการออมมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่สมาชิกในการจัดสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนใน
ด้านต่างๆ สมาชิกในชุมชนจึงเห็นว่าการออมเงินแค่วันละบาท สามารถช่วยเหลือ
และท าประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนมากมาย จึงท าให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีจน
ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 120 คน 

 
5.4.1 กฎระเบียบกองทุนวันละบาท 
กฎระเบียบกองทุนวันละบาทโดยผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตวังทองหลางเท่านั้น อีกทั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 
10 ปี  ขึ้นไปโดยไม่จ ากัด  เพศ อาชีพ และสถานภาพ และเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
เห็นชอบให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก คือ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาสัจจะ มีความเมตตาเอ้ือ
อาทรแก่เพื่อนมนุษย์ เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้วผู้สมัครจะต้อง
ช าระเงินค่าสมาชิกแรกเข้าคนละ 20 บาท  และเมื่อจ่ายค่าสมัครสมาชิกแล้วจะไม่มีการเรียกเงินคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ร่วมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมายให้กระท า อีกทั้งต้องไม่กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการ
ผิดกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี ที่จะน ามาซึ่งความเสียหายแก่กองทุน อีกทั้งสมาชิก
จะต้องช่วยกันพัฒนาให้กองทุนมีความเข้มแข็งสืบต่อไป โดยสมาชิกจะพ้นจากการเป็นสมาชิก
ต่อเมือ่เสียชีวิต ลาออก และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุน คือ การไม่ช าระเงินออมรายเดือน
หรือรายปีเพื่อสมทบเข้ากองทุน 

 
5.4.2 กิจกรรมและการด าเนินงานของกองทุนวันละบาท 
กิจกรรมและการด าเนินงานของกองทุนวันละบาท คือ การออมเงินสมทบวันละ 1 บาท 

เมื่อออมได้ครบเดือน 30 บาท ก็จะน าเงินออมมาสมทบมารวมกันทุกวันที่ 8 ของเดือน ณ สถานที่
คณะกรรมการชุมชนก าหนดไว้  หรือจ่ายคร้ังเดียว 360 บาทต่อปีก็ได้ และจะต้องเสียค่าบ ารุง
สถานะ 20 บาทต่อปี สมาชิกกองทุนวันละบาทจะได้รับสวัสดิการต่อเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครบ  
180 วัน (6 เดือน) นับตั้งแต่วันที่สมัคร โดยสมาชิกพึงมีสิทธิจะได้รับสวัสดิการจากกองทุนวันละ
บาท 3 ประเภท คือ 1) สวัสดิการด้านการเกิด 2) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข 
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และ3) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต ยอดเงินรวม ณ ปัจจุบันของกองทุนวันละบาทเป็นจ านวนเงิน 
58,000 บาท 

1) สวัสดิการด้านการเกิด  
เมื่อสตรีซึ่งเป็นสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับเงินค่าท าขวัญบุตรจ านวน 500 

บาท ต่อการคลอดบุตร 1 คร้ัง และได้รับเงินจากการนอนพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลอันเนื่องจากการคลอดบุตรคืนละ 100 บาท โดยก าหนดไว้ไม่เกิน 5 คืนต่อคร้ัง และปี
ละไม่เกิน 2,000 บาท 

2) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล   
ในกรณีการเจ็บป่วยผู้ที่เป็นสมาชิกเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด มีสิทธิ

ได้รับเงินจากการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชน โดยให้เงินคืนละ  100  บาท  ทั้งนี้จะจ่ายให้ผู้ซึ่งเจ็บป่วยไม่เกิน 10 คืนต่อปี  คร้ังละไม่เกิน 3 
คืน ยกเว้นถ้ามีกรณีพิเศษจะพิจารณาเป็นรายบุคคลสืบไป 

3) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต   
ผู้ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาทพึงจะได้รับตามเกณฑ์นับตั้งแต่วัน

เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยนับจากเข้าร่วมกลุ่มวันแรกจะได้รับเงินสวัสดิการที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ 
(1) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท ครบ 6 เดือน - 1 ปี กองทุน

จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทจ านวน 1,000  บาท 
(2) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท ครบ 1 ปี - 2 ปี กองทุน

จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทจ านวน 2,000  บาท 
(3) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท ครบ 2 ปี - 4 ปี กองทุน

จ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท จ านวน 3,000  บาท 
(4) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท ครบ 4 ปี - 8 ปี กองทุน

จ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท จ านวน 4,000  บาท 
(5) เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท ครบ 8 ปีขึ้นไป กองทุน

จ่ายเงินสวัสดิการให้ทายาท จ านวน 5,000  บาท 
 

5.4.3 ด้านการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ 
กิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนวันละบาท คือ การเก็บรวบรวมเงิน

ออมของสมาชิกที่สมทบไว้เป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อน าเงินที่ได้มารวบรวมและจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ใช้ยามจ าเป็น โดยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ให้แก่สมาชิกทุกๆคนในกลุ่มมาก



110 

ที่สุด โดยคณะกรรมการจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เดือนละ 1 คร้ัง และ
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง การประชุมคร้ังใดถ้าประธาน
กรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมแทนได ้

ด้านการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการมีเกณฑ์ก าหนดวาระไว้ที่ 2 ปี และด ารงต าแหน่ง
ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการจะมาจากการเลือกตั้ง และคณะกรรมการจะพ้น
ต าแหน่งต่อเมื่อเสียชีวิต ลาออก กระท าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือขาดคุณสมบัติใน
การเป็นผู้น า ทุจริต ยักยอก และมีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส ด้านค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
กองทุนวันละบาทนั้นถือว่าท าให้ด้วยใจ และท าเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้คิดหวังค่าตอบแทนแต่อย่าง
ใด โดยมีคณะกรรมการบริหาร 5 ท่าน ดังนี ้

1.  นายสมบูรณ์ จันทร์ชัย   ประธานกรรมการ 
2.  นางกัลยาศรี หมอกมณี  เลขานุการ 
3.  นางละเมียด ยินดีประเสริฐ  เหรัญญิก 
4.  นางปราณี ระสาสม   กรรมการ 
5.  นายสุทิน ยศสมบัติ   กรรมการ 
 
5.4.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนวันละบาท 
จากที่สมาชิกมีความสามัคคี มีน้ าใจ ร่วมแรงร่วมใจกันออมเงินวันละบาทเพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนสมาชิกด้วยกัน ท าให้เกิดเป็นสัมพันธภาพที่ดีแก่สมาชิกในระยะยาว อีกทั้งสมาชิกกองทุนฯ 
ยังได้รับการดูแลตลอดชีวิต ท าให้มีหลักประกัน และความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยการได้รับ
สวัสดิการจากการออมวันละบาท ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และยึดโยงสมาชิกในกลุ่มเข้าหา
กันด้วยความรัก และความเอ้ืออาทรที่มีให้กัน ท าให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี และมีสวัสดิการ
รองรับ และคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดความเดือดร้อนหรือจ าเป็น จากการสัมภาษณ์ คุณวรรธนะ อ่วม
บุญมา (สัมภาษณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2558) 

 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนตั้งแต่ช่วงเ ร่ิมต้น เพราะตนเองรู้จักและมี
ความคุ้นเคยกับคณะกรรมการ เดินทางมาก็สะดวก อยู่ใกล้ที่พัก ส่วนตัวคิดว่าออม
เงินไว้ที่นี่สะดวกมากกว่าการไปติดต่อกับธนาคาร  เพราะตนเองต้องเข้ามาฝากเงิน
ที่สถาบันการเงินเป็นประจ าทุกวันที่ 8 ของเดือนอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเข้าร่วม
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กองทุนวันละบาททันทีที่ได้รับการชักชวน และคิดว่าการออมเงินแค่  30 บาทต่อ
เดือน แต่กลับได้รับประโยชน์มากมาย ท าให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหมือนมี
หลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น ส่วนคณะกรรมการที่ท างานปัจจุบัน โดยส่วนตัวคิดว่า
คณะกรรมการมีความสามารถ เสียสละ ทุ่มเทให้กับการท างาน เอาใจใส่ดูแล
สมาชิกเป็นอย่างดี มีการกระจายข่าวสารไปยังสมาชิก โดยผ่านเสียงตามสายจะได้
ยินทั่วทั้งชุมชน หรือกรรมการบางคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับสมาชิกคนไหน ก็จะ
ไปแจ้งข้อมูลข่าวสารถึงที่บ้าน ตนเองจึงค่อนข้างที่จะเชื่อใจและเร่ิมน าเงินมาออม
ตั้งแต่มีโครงการในตอนแรก 
 

5.5 กองทุนรักษาบ้านรักษาดิน 
 

กองทุนรักษาบ้านรักษาดินก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2555 จุดเร่ิมต้นมาจากการท าโครงการบ้าน
มั่นคงของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา โดยได้รับการดูแลจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการท าประกันภัยให้แก่บ้าน ในกรณีเกิดภัย
พิบัติ น้ าท่วม ดินถล่ม โดยถ้าบ้านเกิดความเสียหายสมาชิกจะได้รับการดูแล และได้รับการชดเชย
ค่าเสียหายให้จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนในกรณีที่บ้านเกิดความเสียหายอย่างหนัก จนต้องท าการ
สร้างหลังใหม่ สมาชิกจะได้รับการพิจารณาสิทธิเพื่อขอกู้ เงินจากส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปัจจบุันมีสมาชิกจ านวน 152 คน 

 
5.5.1 กฎระเบียบกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน 
ผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนรักษาบ้านรักษาดินได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วม

โครงการบ้านมั่นคงชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องสมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบของกองทุน ดังนี ้

สมาชิกต้องจ่ายค่ากองทุนรักษาดินรักษาบ้านคนละ 210 บาท ต่อปี ต้องเป็นสมาชิกหลัก
และเป็นผู้ที่ใช้สินเชื่อเท่านั้น จะสมทบเงินเข้ากองทุนทุกปีอย่างสม่ าเสมอทุกๆ เดือนธันวาคมของ
ทุกปี หลังจากส่งเงินสมทบในปีแรกสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองหลังจากช าระเงินแล้ว 3 เดือน
เป็นต้นไป กองทุนนี้จะใช้ได้ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต เจ็บป่วย และประสบภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วม 
ดินถล่ม และไฟไหม้ กองทุนจะช าระหนี้แทนสมาชิกที่เสียชีวิตหรือผู้ที่จ่ายช าระหนี้ให้กับสหกรณ์
ที่สมาชิกกองทุนเป็นสมาชิกอยู่ เป็นรายเดือนตามหนี้คงเหลือในขณะที่ เสียชีวิตและผู้ รับ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้จะไม่สามารถขอเงินสดเป็นเงินก้อนได้  ในกรณีที่สมาชิกกองทุน
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ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดก็ตามให้ถือว่าหมดสิทธิ์การเป็นสมาชิก
กองทุนประกันความเสี่ยงทันทีและไม่สามารถเรียกเงินที่สมทบเข้ากองทุนไปแล้วคืนได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ อีกทั้งสมาชิกทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน 
ร่วมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมาย 

 
5.5.2 กิจกรรมและการด าเนินงานของกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน 
สมาชิกจะต้องฝากเงินเข้ากองทุนเพื่อท าการรักษาบ้านรักษาดิน จ านวน 210 บาทต่อปี โดย

ทางคณะกรรมการชุมชนจะส่งเงินให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 100 บาท และเก็บไว้ที่ชุมชน
เอง 110 บาท เพื่อที่จะได้มีเงินไว้เพื่อส ารองเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นยามจ าเป็น โดยสมาชิกจะ
ได้รับการการดูแล และได้รับการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่บ้านช ารุด และกรณีที่บ้านเกิดความ
เสียหาย จนต้องซ่อมแซมอย่างมากและไม่มีเงิน สมาชิกจะได้รับการพิจารณาสิทธิเพื่อขอกู้เงินจาก
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

 
5.5.3 ด้านการด าเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ 
กิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนรักษาบ้านรักษาดินคือ การเก็บ

รวบรวมเงินของสมาชิกเป็นรายปี เพื่อน าเงินที่ได้มารวบรวมและส่งให้แก่สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยคณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง การประชุมคร้ังใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จะให้
รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนได้ จากการสัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ 
จันทร์ชัย ประธานกรรมการกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน (สัมภาษณ์วันที่ 8 กันยายน 2558) 

 

กองทุนนี้ส าคัญ และมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการบ้าน
มั่นคง ลองคิดดูนะ ถ้าเราเก็บเงินมาตั้งหลายปี กว่าจะได้บ้านสวยๆ มาสักหลังที่
เป็นของเราเอง วันหนึ่งเกิดมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดขึ้น บ้านทั้งหลังนั้นเสียหาย 
ไม่ใช่แค่บ้านสิจะเสียหาย แต่เป็นจิตใจของเราด้วยที่ต้องเสียหายแน่ๆ ทั้งเงินทั้ง
ข้าวของเคร่ืองใช้ ทั้งบ้าน มันคงจะวิกฤตไปหมด แต่ถ้าเราจ่ายเงินแค่  210 บาทต่อ
ปีเท่านั้น ก็พูดง่ายๆ เหมือนเราซื้อประกันชีวิตนั่นแหละ แต่นี่เป็นการจ่ายเงินเพื่อ
ซื้อประกันให้บ้าน สร้างความมั่นใจให้กับเรา ว่าเราจ่ายเงินเราก็ได้รับสิทธิ
คุ้มครองตามเกณฑ์ กรณีบ้านเสียหาย เงินทุน และงบประมาณที่มีอยู่เพียงพอกับ



113 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ใจจริงอยากให้ผู้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงในชุมชน
ได้มาท าประกันรักษาบ้านรักษาดินกันให้ครบทุกคน แต่ของอย่างนี้ก็บังคับใจใคร
ไม่ได้ ผมเข้ามาท าตรงนี้ถามว่าเหนื่อยไหม ตอบเลยว่าเหนื่อยมาก เพราะในส่วน
ของคณะกรรมการนั้นไม่มีค่าตอบแทนให้ เป็นการท างานด้วยใจ เสียสละ 
นอกจากเวลาไปประชุม หรืออบรมนอกสถานที่ก็จะมีการเบิกค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง แต่ผมก็มีความสุขนะที่ได้ช่วยให้คนในชุมชนได้มีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้น 
 
ด้านการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการมีเกณฑ์ก าหนดวาระไว้ที่ 2 ปี และด ารงต าแหน่ง

ได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการจะมาจากการเลือกตั้ง และไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการจะพ้นต าแหน่งต่อเมื่อเสียชีวิต ลาออก กระท าความผิดและถูกลงโทษ
ตามกฎหมาย หรือขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้น า ทุจริต ยักยอก และมีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส 
โดยมีคณะกรรมการบริหาร 5 ท่าน ดังนี ้

1.  นายสมบูรณ์ จันทร์ชัย   ประธานกรรมการ 
2.  นางกัลยาศรี หมอกมณี  เลขานุการ 
3.  นางละเมียด ยินดีประเสริฐ  เหรัญญิก 
4.  นางปราณี ระสาสม   กรรมการ 
5.  นายสุทิน ยศสมบัติ   กรรมการ 
 
5.5.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน 
สมาชิกกองทุนรักษาบ้านรักษาดินจะได้รับประโยชน์ในการได้รับเงินในการซ่อมแซมบ้าน

จากกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นกับตัวบ้าน และถ้าบ้านเกิดความเสียหายหนักจนต้องสร้างหรือต่อเติมใหม่ 
สมาชิกจะได้รับการพิจารณาสิทธิในการกู้เงินโดยขึ้นอยู่กับกรณีของการเสียหายของบ้าน อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่คนในครอบครัว และท าให้สมาชิกได้รับความเชื่อมั่นในเร่ืองความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้นอีกด้วย จากการสัมภาษณ์ คุณบุญยัง โซ่บุญสิทธิ์ (สัมภาษณ์
วันที ่8 ตุลาคม 2558) 

 
พี่คิดว่าการที่เราเสียเงินแค่ 210 บาทต่อปี เพื่อแลกกับความสบายใจ และได้รับการ
คุ้มครอง เป็นการช่วยสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัวทางหนึ่ง เพราะใครจะไป
รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรขึ้น การที่เสียเงินแค่นี้ต่อปีแลกกับ
ความสบายใจ พี่คิดว่าคุ้มมาก อีกอย่างนะสมมติบ้านเกิดเป็นอะไรขึ้นมา เราได้รับ
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ความคุ้มครองมากกว่าเงินที่เราเสีย 210 บาทต่อปีอีก เพราะฉะนั้นพี่จึงเห็นด้วย
ตั้งแต่แรกเร่ิมกองทุนรักษาบ้านรักษาดิน โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแรก ปี พ.ศ. 
2555 จนปัจจุบันพี่ก็ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ จริงๆ แล้วพี่ฝากเกือบทุกกองทุนของ
ชุมชนที่มีให้ฝาก เพราะพี่เชื่อมั่นในการท างานของคณะกรรมการ เพราะกรรมการ
เป็นคนคุ้นเคยรู้จักกันมานาน พี่เชื่อใจและคิดว่าคณะกรรมการค่อนข้างเปิดเผย
ข้อมูลให้สมาชิกรับรู้พอสมควร โดยสมาชิกขอตรวจสอบได้ ส่วนการท างานของ
คณะกรรมการนั้น พี่ทราบมาว่ากรรมการจะไม่ถือเงินสดไว้ทั้งหมด แต่จะถือเงิน
สดไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อส าหรับใช้ในการด าเนินการเร่ืองเร่งด่วน จึงท าให้
พี่ค่อนข้างมั่นใจที่จะฝากเงินของพี่ไว้ที่นี่ 
 

5.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

5.6.1 การก่อเกิดและพัฒนาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเกิดขึ้นจากส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ได้มองเห็นถึงการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน และเห็นว่าทางชุมชนมีพื้นที่
ว่างเพียงพอที่จะก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนขึ้นมา โดยได้เข้ามาเพื่อประชุม
หารือกับคณะกรรมการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2542 ถึงประโยชน์ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน  เพื่อเด็กเล็กจะได้รับการดูแล และอบรมอย่างถูกวิธี พร้อมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียน
ประถม อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองให้ได้มีเวลาประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่มากขึ้น หลังจากการ
ประชุมกับส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วนั้น ทางคณะกรรมการชุมชนได้เห็นด้วย
กับค าแนะน าดังกล่าว จึงได้ริเร่ิมความคิดเกี่ยวกับการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ
ชุมชนโดยได้มีการประชุมของคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
สอบถาม และลงความเห็นถึงความจ าเป็นในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน 
เมื่อคณะกรรมการชุมชน และตัวแทนสมาชิกชุมชนเห็นด้วย จึงเร่ิมประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของ
การก่อต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้แก่สมาชิกชุมชนได้ทราบ และจัดให้มีการลงมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาขึ้น เมื่อปี พ .ศ. 2543 หลังการก่อตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนาแล้ว 

การก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นเป็นไปได้ด้วยดี เนื่อง
ด้วยทางชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหลายฝ่าย กล่าวคือด้านการด าเนินงาน
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ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เข้ามาร่วมจัดหาสถานที่  ร่วมวางแผน จัดท าระเบียบ
ข้อบังคับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  อีกทั้งเข้ามาแนะแนวทางการก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนที่ถูกวิธีอย่างเป็นขั้นตอน ส่วนด้านงบประมาณการก่อสร้างชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจาก ดร.สืบแสง พรหมบุญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจึงได้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 504 ตารางเมตร จ านวน
อาคารเรียน 2 หลัง และมีห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้อง มีสนามเด็กเล่น และมีพื้นที่รับประทานอาหาร 50 
ตารางเมตร พื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรม 80 ตารางเมตร และพื้นที่ส าหรับการให้เด็กนอน 150 
ตารางเมตร (ใช้พื้นที่ในห้องเรียน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กทางด้านร่างกาย อารมณ์  สติปัญญา พร้อมที่จะ
รองรับการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในอนาคต อีกทั้งยังช่วยลดภาระของผู้ปกครองเด็ก
เล็กที่ต้องท างานนอกบ้านให้มีเวลาประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ 

 
5.6.2 การด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
การด าเนินงานและกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ “ เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ การมีร่างกายแข็งแรง 
การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรับผิดชอบ และการมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ประหยัด รักธรรมชาติ รัก
สิ่งแวดล้อม มีการแสดงออกตามประเพณีวัฒนธรรม และมีความเป็นไทย มีความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา และช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวินัย มีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ ใช้ภาษา
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ” โดย
เชื่อมโยงไปสู่พันธกิจ3 11 ประการดังนี ้

1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข 

                                                        
3 เป้าหมาย 1) เด็กทุกคนมีความพร้อม กล้าแสดงออก 2) เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและรักการอ่าน 3) 

เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี 4) เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย์ 5) เด็ก

ทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 6) เด็กทุกคนมีมารยาท 

และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย 7) เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
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3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

4)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจ าวัน 

6)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7)  จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8)  พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
9)  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการของ

ผู้เรียน 
10) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน และผู้ปกครองมี

ส่วนร่วม 
11) ส่งเสริมสิทธิและให้โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมแก่ผู้เรียนทุกประเภท 

5.6.2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนาจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับอนุบาล 3 และรับเด็กอายุตั้งแต่ 2ขวบคร่ึง ถึง 4 ขวบ การแบ่ง
ห้องเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ห้องโดยแบ่งตามอายุของเด็ก คือ ห้อง A, B, C ซึ่งแต่ละห้องเรียนจะมี
ครูพี่เลี้ยงดูแลห้องละ 2 คน ดังนี ้

1) ห้อง A ชั้นเตรียมอนุบาล จ านวนเด็ก 26 คน ครูผู้ดูแล 2 ท่าน คือ ครู
อ าไพ ราชสงค์ (ครูเต้ีย) และครูเกษสุดา เครือพันธ์ (ครูเกษ) 

2) ห้อง B ชั้นอนุบาล 1 จ านวนเด็ก  27 คน ครูผู้ดูแล 2 ท่าน คือ  ครูกันยา 
ราชสงค์ (ครูแอ๋ว) และครูศรีจันทร์ ใจมิภักดิ ์(ครูจันทร์) 

3) ห้อง C ชั้นอนุบาล 2 จ านวนเด็ก  30 คน ครูผู้ดูแล 2 ท่าน คือ  ครู
บานเย็น ปุรุชิน (ครูนก)และครูกัญญาภัส โภธิประสาท (ครูดอกไม้) 

ด้านตารางการเรียนการสอนและกิจกรรมของเด็กมีดังนี้ 
เวลา 8.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะ และแยก

ย้ายเข้าห้องเรียน 
เวลา 9.00 – 10.30 น. เร่ิมการเรียนการสอน สลับกับการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ทักษะทางความคิดให้แก่เด็ก 
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เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทานนม และแปรงฟัน 
เวลา 11.30 น. พาเด็กเข้านอน 
เวลา 14.30 – 15.30 น. ผู้ปกครองมารับเด็กกลับบ้าน 
หลักสูตรที่ใช้การเรียนการสอนมีด้วยกันทั้งหมด 6 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นให้

เด็กร่วมท ากิจกรรม โดยกิจกรรมเหล่านั้นจะสอดแทรกไปด้วยความรู้ และคุณธรรม ดังนี ้
1) กิจกรรมด้านการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การร้องเพลงและท า

ท่าทางประกอบ ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น แขน มือ ขา 
เอว อีกทั้งยังท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

2) กิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การปั้นดินน้ ามัน การระบายสีรูปภาพหรือการ
วาดภาพตามจินตนาการ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิด จินตนาการ ท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

3) กิจกรรมการเล่นตามมุม มุมต่างๆ ของเล่นในห้อง พัฒนาการด้านสังคม 
มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมนิทาน มุมตุ๊กตา มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี มุมต่างๆ ต้องมีส่วน
ส่งเสริมในการให้เด็กเล่นร่วมกันเป็นกลุ่ม เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของเข้าที่ด้วย และเมื่อเด็กเล่น
แล้วต้องรู้จักมุมแต่ละมุม ว่ามุมแต่ละมุมแตกต่างกันอย่างไร  

4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ใน 1 สัปดาห์ จะท าการสอนเป็นหน่วย เช่น 
สัปดาห์นี้เรียนหน่วยตัวเรา ก็จะแยกย่อยออกเป็นเร่ืองๆ ด้วยการเล่านิทาน เช่น หน่วยนก จะมี
ค าถามให้เด็กตอบค าถามถึงสีของนก รูปร่างของนก นกมีกี่ขา โดยการใช้ค าถามกับเด็กเพื่อให้เด็ ก
ตอบค าถาม จะท าให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิดและท าให้เกิดการเรียนรู้ 

5) กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กได้วิ่งออกก าลังกาย พัฒนาการกล้ามเนื้อ 
ท าให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด 

6) กิจกรรมเกมศึกษา การจับคู่ภาพ เรียงล าดับเหตุการณ์ เช่น ภาพต้นไม้ 
เหตุการณ์ที่ 1 ปลูกต้นไม้ เหตุการณ์ที่ 2 ต้นไม้โตขึ้น โดยการน าภาพให้เด็กดูและรอเด็กเรียงล าดับ
เหตุการณ์ และการจับคู่ภาพเหมือน เช่น ภาพแม่แมวคู่กับภาพลูกแมว ซึ่งกิจกรรมนี้จะท าให้เด็กรู้จัก
การประสานสัมพันธ์กล้ามเนื้อตากับมือให้สัมพันธ์กัน 

5.6.2.2 กิจกรรมวันส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
กิจกรรมวันส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน ภายใน 1 ปี จะมี

ทั้งหมด 5 กิจกรรมด้วยกัน กล่าวคือ 1) กิจกรรมงานวันพ่อ 2) กิจกรรมงานวันแม่ โดยจะมีการ
คัดเลือกเด็กเข้าร่วมงานกิจกรรมที่ทางชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนจัดร่วมกัน 
เพื่อเป็นตัวแทนในการแสดงต่างๆ ในงาน 3) กิจกรรมงานกีฬาสี จะจัดร่วมกันหลายชุมชน เพื่อร่วม
แข่งกีฬาสี และประกวดขบวนพาเหรด ทางส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น
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ผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้ 4) กิจกรรมงานวันคริสต์มาส จะจัดขึ้นที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ของชุมชนเพือ่จับฉลากของขวัญ และเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ 5) กิจกรรมวันเด็ก คือ กิจกรรมใน
การพาน้องเที่ยว โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้สนับสนุนหลักในกิจกรรมนี้ 
 

5.6.3 กฎระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเปิดท าการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.30 น. โดย

แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม คือ เทอมที่ 1 เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และเทอมที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน – เมษายน เมื่อเรียนครบ 2 เทอมเด็กจะได้เลื่อนชั้นเรียน โดยต้องให้ผู้ปกครองมาที่ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อรับสมุดพก แรกเข้าเด็กจะต้องเสียค่าลงทะเบียน 3,000 บาท โดยเงิน 
3,000 บาทที่จ่ายไป คือ ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือ ค่าที่นอน และค่าประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจ่ายเพียงคร้ัง
เดียวตอนแรกเข้าเท่านั้น เทอมต่อไปจะเสียแค่ค่าหนังสือ และค่าชุดนักเรียนของเด็ก กรณีที่
ผู้ปกครองต้องการซื้อเพิ่มเอง และผู้ปกครองต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษาเดือนละ 1 คร้ัง ก าหนดจ่าย
ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ของเดือน ทั้งนี้จะคิดค่าบ ารุงการศึกษาของเด็กในชุมชน และเด็กนอกชุมชน
แตกต่างกัน คือ เด็กในชุมชนจะเสียค่าบ ารุงการศึกษาเดือนละ 500 บาท  ส่วนเด็กนอกชุมชนจะเสีย
ค่าบ ารุงการศึกษาเดือนละ 700 บาท ปัจจุบันจ านวนเด็กทั้งหมด คือ 83 คน โดยเป็นเด็กในชุมชน 31 
คน เด็กนอกชุมชน 52 คน และจ านวนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 6 คน ซึ่งได้รับเงิน 9,700 บาทต่อเดือน โดย
มีการปรับฐานเงินเดือนให้ครูพี่เลี้ยงใหม่ตามวุฒิการศึกษาปริญญาตรี คือ 15,000 บาท และค่าเบี้ย
เลี้ยง 100 บาทต่อเดือน โดยจะไม่ได้รับสวัสดิการดูแลเมื่อเทียบเท่ากับสวัสดิการของราชการจาก
การสัมภาษณ์ คุณกันยา ราชสงค์ (วันที่ 2 ตุลาคม 2558) 

 

พี่ท างานที่นี่มาหลายปี อยากให้มีสวัสดิการอะไรให้บ้าง จะได้มีก าลังใจในการ
ท างาน ถามน้องหน่อยนะถ้าเรียนจบปริญญาตรีแล้ว จะมาทนท างานที่นี่ไหม 
สวัสดิการอะไรก็ไม่มีให้สักอย่าง เบี้ยเลี้ยงก็ไม่มี เงินเดือนก็เพิ่งได้ปรับขึ้น เพราะ
เรียนจบปริญญาตรี ขนาดปรับเงินเดือนขึ้นแล้วนะ ยังคิดว่าไม่คุ้มเลยกับเงินที่
ลงทุนไปเรียนเอง   
จากการสัมภาษณ์ คุณกัญญาภัส โภธิประสาท (วันที่ 2 ตุลาคม 2558) 
พี่ยังไม่มีวุฒิปริญญาอะไรกับเค้าหรอก เลยได้เงินเดือนไม่ถึงหมื่น ถามว่าพอกิน
ไหมก็ตอบเลยว่าพอกินแต่อยากให้มีการปรับเงินเดือนให้พวกครูอย่างพี่บ้าง ตั้งแต่
ท างานอยู่ที่นี่มาหลายปี ไม่เคยมีการปรับเงินเดือนเพิ่มเลย พี่ว่ามันค่อนข้างเกินไป 
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ถ้าพี่อายุน้อยกว่านี้ก็อยากไปหางานที่อื่นท านะบอกเลยเงินเดือนน้อยมาก แล้วก็ไม่
คุ้มเลย เมื่อเทียบกับภาระที่พวกพี่ต้องดูแล  
จากการสัมภาษณ์คุณกันยา ราชสงค์ และคุณกัญญาภัส โภธิประสาท ว่าต้องการเรียกร้อง

ให้ได้รับการดูแลในด้านของสวัสดิการต่างๆ เช่น ได้รับเงินสวัสดิการในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรคน
โต สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้านได้ 

 
5.6.4 การด าเนินงานและการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย

เรียน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน คือ การดูแลรับผิดชอบ 

และบริหารจัดการงานให้เป็นระบบ โดยการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคลให้
ชัดเจน และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง การประชุมคร้ังใดถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ จะให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนได้ 

ด้านการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ก าหนดให้คณะกรรมการมีเกณฑ์ด ารงต าแหน่งได้ 2 
ปี และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยคณะกรรมการจะมาจากการเลือกตั้ง และจะพ้น
ต าแหน่งต่อเมื่อเสียชีวิต ลาออก กระท าความผิดและถูกลงโทษตามกฎหมาย หรือขาดคุณสมบัติใน
การเป็นผู้น า ทุจริต ยักยอก และมีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส จากข้อมูลในการสัมภาษณ์พบว่ามี
คณะกรรมการจ านวน 6 ท่าน โดยแต่ละฝ่ายมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1.  นางศุภพฤกษา ดิลกศร ี  ประธานกรรมการ 
2.  นายมานิต การะเกตุ   รองประธานกรรมการ 
3.  นางสาวปาริชาติ แซ่อ้วง  เลขานุการ 
4.  นางสาวกันยา ราชสงค์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.  นางสาวพิมสิริ ขันทอง  เหรัญญิก 
6.  นายปราโมท จิวบางป่า  กรรมการ 
ประธาน มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ให้มีการ

ด าเนินงานไปได้ตามแบบแผน วัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้วางไว้ อีกทั้งประธานมีหน้าที่เป็น
ตัวแทนในการประชุมแสดงความคิดเห็น และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้
การสนับสนุนต่างๆ  

รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือ ประสานงานติดตามงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานใน
กรณีที่ประธานติดภารกิจอื่นๆ 
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เลขานุการ มีหน้าที่คอยดูแลและจัดการเอกสาร วาระการประชุมต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและไม่
ขากตกบกพร่อง อีกทั้งยังมีหน้าที่จดวาระการประชุม รายงานการประชุม และด าเนินกิจกรรมการ
นัดหมายต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีแก่ทุกๆ ฝ่าย 

ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่คอยช่วยเหลือเลขานุการ และปฏิบัติภารกิจแทน ในกรณีที่
เลขานุการไม่สามารถท าหน้าที่ได้ 

เหรัญญิก มีหน้าที่ท าบัญชีรายรับรายจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด โดย
แจกแจงอย่างละเอียด อีกทั้งมีหน้าที่เก็บรวบรวมเอกสารส าคัญ หลักฐานต่าง ๆให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กรรมการ มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์การจัดวางโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ผู้ที่มีอ านาจในการบริหารงานสูงสุด ผู้ก าหนดนโยบาย ติดตาม ก ากับดูแล และตัดสินใจในกิจกรรม
ทออย่างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนั้นคือ คณะกรรมการชุมชน โดยได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก คือ ส านักงานเขตที่ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณโดยจ่ายเงินเดือนให้แก่
ครูพี่เลี้ยง อีกทั้งสนับสนุนนมผงให้แก่เด็กทุกเดือน ด้านส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะ
เป็นผู้สนับสนุนหลักในด้านการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมให้แก่เด็ก และเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรม และปฏิบัติงานตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการชุมชนโดยตรง อีกทั้งมีการรายงานผลให้ทราบตลอดทุกสัปดาห์ในเร่ืองบัญชีรายรับ
รายจ่าย และกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน พร้อมทั้งถ่ายทอดค าสั่งที่ได้รับจาก
คณะกรรมการชุมชนให้แก่ครูพี่ เลี้ยงเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่
ผู้ปกครองของเด็กทราบ โดยได้มีการจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ดังนี้ 
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ภาพท่ี 5.1  การจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน    
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

 
5.6.5 ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็ก พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน เพราะการที่ได้น าลูกมาฝากให้ดูแลนั้น ท าให้มีเวลาประกอบอาชีพได้เต็มที่ขึ้น และคิด
ว่าบุตร หลานของตนเองนั้นมีพัฒนาการที่ดี ในด้านการมีสัมมาคาราวะ การนอบน้อมถ่อมตน มี
ความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือตนเองได้ดี และมีความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กในชุมชน คุณบานเย็น ปุรุชิน (สัมภาษณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2558) 

คณะกรรมการชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน 

คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กก่อนวัย
เรียน 

ครูพี่เลี้ยงห้อง 
A 

ครูพี่เลี้ยงห้อง 
B 

ครูพี่เลี้ยงห้อง 
C 

ส านักงานเขตวัง
ทองหลาง 

ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 
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พี่เป็นครูอยู่ที่นี่ทางกรรมการชุมชนอนุญาตให้น าลูกมาเรียนได้ พี่เลยพาลูกมาเรียน
ที่นี่ 2 คนแล้ว จนตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้ว ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นประถม กับมัธยม ที่
โรงเรียนวัดเทพลีลาใกล้ๆนี่เอง โดยส่วนตัวพี่เองที่คิดว่าเห็นได้เด่นชัดเลยนะ คือ
ลูกพี่มีความกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นจากเดิมมากทั้ง 2 คนเลย เดิมทีลูกคนโตพี่จะ
เงียบๆ ค่อนข้างขี้อาย เวลาพาออกนอกบ้าน จะไม่ค่อยยอมพูดยอมจากับใครสัก
เท่าไร แต่พอพาเข้ามาเรียนที่นี่ เค้าก็เร่ิมดีขึ้นจากเดิมนะ เวลาออกนอกบ้านเค้าก็จะ
คุยกับคนที่คุ้นหน้า เด็กโตหน่อยที่อยู่แถวบ้านเข้ามาเล่นด้วยเค้าก็จะไม่อาย ส่วน
ลูกคนเล็กพี่ซนมากซนแต่เด็ก พอเร่ิมเข้าไปเรียนก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะ รู้สึกว่า
เค้าเร่ิมไม่ท าของรกแล้ว พอโตและรู้เร่ืองหน่อย เวลาเล่นเสร็จเค้าก็จะเก็บของเล่น
เอง พี่ว่าดีมากเลยที่เป็นอย่างนี้  

 
5.6.6 ประโยชน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนท่ีมีต่อชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนถือเป็นสวัสดิการหนึ่งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซึ่งจะช่วยท า

ให้เด็กเล็กได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนอย่างเต็มรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้
เข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะเห็นได้ว่า เด็กที่เข้าเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็ว
กว่า อีกทั้งเด็กยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ง่าย และมีความเคยชินกับการเข้าสังคม เด็กจะมี
ความกล้าแสดงออก และได้รับการเรียนรู้ทักษะและพัฒนาการในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กับครูพี่
เลี้ยง รวมถึงเด็กยังได้รู้จักถึงการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แปรงฟันและเข้าห้องน้ าได้
ด้วยตนเอง  

ส าหรับในส่วนของผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชุมชน และอาศัยอยู่นอกชุมชน ที่น าบุตรหลาน
มาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จะได้รับประโยชน์จากการช่วยแบ่งเบาภาระในการ
ดูแลบุตรหลานของตนเอง เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องคอยกังวล
ในด้านความปลอดภัยของเด็กกรณีที่ฝากเด็กไว้กับผู้สูงอายุที่บ้าน หรือกรณีที่ปล่อยเด็กไว้ที่บ้านคน
เดียวตามล าพังในช่วงที่ออกไปประกอบอาชีพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้สร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ ได้สร้างความสามัคคี ความมีส่วนร่วมให้เกิดแก่ชุมชนผ่านกิจกรรมวันส าคัญ เช่น 
กิจกรรมงานวันพ่อ และกิจกรรมงานวันแม่  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะจัดเตรียมการ
แสดงของเด็ก และพาเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนที่จัดขึ้นทุกปี จนกลายเป็นความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นของคนในชุมชน ยึดโยงคนในชุมชนเข้าหา และผูกพันกันมากขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน
ได้รับการยกย่องจากชุมชนใกล้เคียงว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีสวัสดิการครบในทุกด้าน  
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้สร้างประโยชน์
ให้แก่ชุมชนรุ่งมณี และชุมชนเมืองใกล้เคียง อีกทั้งในอนาคตศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
อาจจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียนต้นแบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชน
เมืองใกล้เคียง และชุมชนอ่ืนๆ ที่สนใจจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในชุมชนของตนเอง ได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะท าให้ชุมชนเหล่านั้นเกิดการพัฒนาไปสู่ชุมชน
เข้มแข็งเช่นเดียวกับรุ่งมณีพัฒนาสืบต่อไป 

 

5.7 ชมรมผู้สูงอายุ 
 

ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เร่ิมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2558 ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีนโยบายให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้
อยู่อาศัยในชุมชน โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้น าผู้สูงอายุ ในชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุที่จัดขึ้น เรียกว่า “วงเดือนล าดวน” 4 มีกิจกรรมส าคัญได้แก่ การน า
ตัวแทนผู้สูงอายุไปศึกษาดูงาน (ร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง) เกี่ยวกับกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ การสวัสดิการผู้สูงอายุ และกองทุนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด แกน
น าผู้สูงอายุในชุมชนจึงได้รับแรงบันดาลที่จะการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุอย่างเป็นที่ทางการ เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2558 และได้ประชุมเพื่อเลือกสรรชื่อประจ าชมรมฯ คือ “ดอกคูณ” มีสมาชิกชมรม
เร่ิมแรก 20 คน แต่ปัจจุบันมีการรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 60 คน 

ส าหรับกิจกรรมส าคัญที่ผู้สูงอายุมีบทบาทได้แก่ การจัดงานในวันส าคัญของชาติและงาน
ประเพณี ดังจะพบว่าชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการจัดงานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ งาน

                                                        
4 โครงการวงเดือนล าดวน เป็นโครงการที่ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ตระหนักถึงสภาวะ

ของสังคมไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

คุณค่าและมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างสมดุลใน 4 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ 

สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชด าริ “บวร” ให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในระดับประเทศทั้ง 4 ด้าน คือ 1) การดูแลระยะยาวต่อผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง 

2) การสร้างงานอาชีพและรายได้ รวมทั้งกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ 3) การปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร

กับผู้สูงอายุ และ 4) การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ (อ้างจากเว็บไซต์ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 

2558) 
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ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษา การถวายพระพรแด่พระบรมมหาราชินี และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในวันแม่และวันพ่อ พร้อมกับจุดเทียนชัยในวันแม่และวันพ่อ เป็นต้น 

นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันส าคัญของชาติแล้ว ผู้สูงอายุยังมีการด าเนินกิจกรรมอีก
หลายอย่าง อาทิ กิจกรรมการรวมกลุ่มฝึกอาชีพและเสริมสร้างรายได้ โดยชมรมผู้สูงอายุได้รวมกลุ่ม
กันจัดท าผลิตภัณฑ์ จ าพวกน้ ายาล้างจาน (กลิ่นหอมจากมะกรูดเข้มข้น) ยาสระผม (จากดอกอัญชัน
สีสวยสดใส) ยาหม่อง น้ าสมุนไพร นอกจากนี้ทางชมรมผู้สูงอายุยังได้ด าเนินการผลิตเคร่ืองดื่ม
สมุนไพร เช่น น้ ากระเจี๊ยบ น้ าแครอท น้ าตะไคร้ น้ าขิง น้ าอัญชัน น้ าใบบัวบก น้ าล าไย มีรสชาติ
หอมสมุนไพร หวาน อร่อย อีกทั้งยังมียาหม่อง พิมเสนน้ า จากขมิ้นกลิ่นหอมสดชื่น โดยผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นและมีราคาถูก โดย
ชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ได้น ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อท าใช้เองใน
ครัวเรือน การผลิตใช้แรงงานของสมาชิกที่ว่าง ซึ่งมีประมาณ 15 คน ต่างเสียสละมาช่วยกันท างาน
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ยังมีการผลิตเพื่อจัดจ าหน่ายในราคาถูกให้กับชาวบ้านในชุมชนอีก
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ ายาล้างจาน ยาสระผม น้ ายาปรับผ้านุ่ม ยาหม่อง พิมเสนน้ า และน้ า
สมุนไพร เป็นต้น โดยเงินที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ได้น ามาเข้าชมรมผู้สูงอายุส าหรับน าไปใช้ใน
กิจกรรมของชมรมต่อไป  

นอกจากกิจกรรมฝึกอาชีพและเสริมสร้างรายได้แล้ว ชมรมผู้สูงอายุยังด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ 
อีก อาทิ การออกก าลังกาย (เปิดเพลงเต้นร าทุกๆ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 – 
18.30 น.) การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง (การเดินตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้าน 1 เดือนต่อคร้ัง เน้นเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงและติดบ้านเป็นส าคัญ) การพบปะสังสรรค์ (ทานข้าวร่วมกัน ทุกวันอาทิตย์ที่ 3 
ของเดือน) และกิจกรรมลานธรรม (ผู้สูงอายุสวดมนต์ร่วมกันเดือนละ 1 คร้ัง โดยนิมนต์มาท าพิธี
สวดมนตร์ในหมู่บ้าน มีสมาชิกผู้สูงอายุเข้าร่วมประมาณครั้งละ 30 คน)  

นอกจากนี้ ชมรมผู้สูงอายุรุ่งมณีพัฒนา (กลุ่มดอกคูณ) มีแผนในการจัดตั้ง “กองทุนชมรม
ผู้สูงอายุ” โดยพยายามเก็บรวบรวมเงินทุนเบื้องต้นจากการจัดท าผ้าป่าผู้สูงอายุ แต่ขณะนั้นกองทุน
ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหรือจัดตั้งอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
ยังบริจาคสมทบเข้าชมรมฯ ทุกปี จ านวน 10,000 บาท  แต่เนื่องจากกองทุนชมรมผู้สูงอายุยังจัดตั้ง
ได้ไม่นาน จึงท าให้ในปัจจุบันมียอดเงินในกองทุนรวมทั้งสิ้นเพียง 30,000 บาทเท่านั้น  
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ภาพท่ี 5.2  การลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน 8 ท่าน  โดยแบ่งเป็นสัมภาษณ์
เด่ียวและสัมภาษณ์คู่ ณ สถาบันการเงินชุมชน   ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 
15.30 น. 

 

5.8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดสวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 

กล่าวโดยสรุปการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ประสบความส าเร็จ
พอสมควร ดังจะเห็นได้จาก การจัดสวัสดิการกองทุนที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหาร
จัดการที่ยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัลการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2557 และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยการคัดเลือกจากสถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้
การดูแลของธนาคารออมสิน นอกจากนี้กองทุนยังด ารงอยู่ได้ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เพราะ
สมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากการออม ได้ชักชวนคนรู้จักเข้ามาร่วมในกองทุนต่างๆ ท าให้เกิดการ
ขยายตัวของสมาชิกอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะมีแนวโน้มเงินสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคต อีก
ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชนยังมีมาตรฐาน และความมั่นคง และได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากส านักงานเขต และส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงท าให้ผู้ปกครองมี
ความมั่นใจในการน าบุตร หลานมาฝากเข้าเรียน  

ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้สวัสดิการชุมชนรุ่งมณีพัฒนาประสบความส าเ ร็จนั้นคือ 1. ปัจจัย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน 2. ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น า 3. ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และ4. ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จึงได้วิเคราะห์
ออกมา ดังนี ้



126 

5.8.1 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนสืบเนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของ

คนชนบทเข้ามาหางานท าในเมือง และไม่มีที่อยู่อาศัยจึงได้มาตั้งรกรากอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนรุ่งมณี
พัฒนาจนถึงทุกวันน้ี จากการอพยพเข้ามาอยู่ในสังคมชุมชนเมืองเป็นเวลานาน แต่สมาชิกในชุมชน
รุ่งมณีพัฒนาก็ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสังคมแบบชนบท อีกทั้งเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงต่างรู้จักและ
ไปมาหาสู่กันอย่างสนิทสนมหรือหยิบยืมสิ่งของกันใช้ได้อย่างปกติ เมื่อบ้านใดท าอาหารหรือได้
ผลไม้มาคร้ังละเยอะๆ ก็จะน าไปให้แก่เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง และผู้อาวุโสที่เคารพนับถือได้
ทานกัน ทั้งนี้สมาชิกในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนาน และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงรุ่งลูกหลานในปัจจุบัน ซึ่งก็ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ เพราะมีความรัก
และผูกพันต่อคนในชุมชน และชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชน คุณวินัย 
สิงห์ค า อดีตผู้ร่วมก่อตั้งคณะกรรมการชุมชนรุ่นแรก พ.ศ. 2535 (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 

 
ลุงอาศัยอยู่ที่นี่มานานตั้งแต่ พ.ศ. 2528 เดิมทีอยู่หนองคายแต่รายได้น้อย ล าบาก
มากไม่พอกิน มีเพื่อนที่รู้จักกันเค้าชวนให้มาขายของที่ประตูน้ า เลยลองมาท าดูพอ
มาถึงก็ไม่มีที่อยู่ มันวุ่นวายไปหมด รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสังคมเมืองต่างกับที่บ้าน
เราที่หนองคายมาก แรกๆ ลุงอาศัยอยู่กับเพื่อนแถวประตูน้ า ตอนหลังเพื่อนลุง
แนะน ามาว่า มีเพื่อนเค้าอีกคนมาอาศัยอยู่ที่ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ลุงเลยมาลองดู พอ
มาดูก็ชอบสมัยลุงมาที่แถวนี้เป็นทุ่งนา เหมือนที่บ้านเก่าเลย รู้สึกสงบและมี
ก าลังใจขึ้นมาก อีกอย่างมันไม่วุ่นวายเหมือนแถวประตูน้ าด้วย ลุงเลยมาสร้างบ้าน
อยู่ ก็ยอมรับนะว่าบุกรุกเค้าแหละ แต่ท าไงได้ลุงไม่มีเงิน ไม่มีที่ไป แต่พออยู่ไปอยู่
มาคนก็เร่ิมอพยพมาอยู่กันเยอะขึ้น ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดกันทั้งนั้น เลยท าให้
สนิทกันเร็ว เวลามีงานบุญ งานบวช ก็จะรู้จักกันหมด บ้านไหนท ากับข้าวก็จะแบ่ง
ให้เพื่อนบ้านทานด้วย จนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ ลุงคิดว่าทุกคนในชุมชนที่อยู่
กันมานานจากรุ่นบรรพบุรุษถึงรุ่นลูก หลาน ก็จะมีความรักและความผูกพันกับ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเหมือนลุงอย่างแน่นอน 
 
ด้านกิจกรรมงานประเพณีส าคัญต่างๆ ของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก

ในชุมชนได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมขึ้นในทุกปี อีกทั้งยังมีสมาชิกในชุมชน
โดยเฉพาะผู้อาวุโสต่างก็ได้ให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนใน
การจัดงานแต่ละคร้ังให้มีความแปลกใหม่ และเข้ากับยุคสมัยมากที่สุด โดยคณะกรรมการชุมชน
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และสมาชิกในชุมชนต่างให้ความทุ่มเท และเตรียมพร้อมเร่ืองสถานที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อ
ถึงวันงานจริงต่างก็สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
งานวันพ่อ กิจกรรมงานวันแม่ กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมงานวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีการร่วมกันแห่
เทียนเข้าพรรษาของคนในชุมชน และกิจกรรมงานวันสงกรานต์ซึ่งจะจัดให้มีการรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุในชุมชน จากกิจกรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดี พึ่งพาอาศัย
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน โดยมีพื้นฐานมาจากความสนิทสนม ความคุ้นเคยกัน 
จนเกิดเป็นความเชื่อใจและไว้ใจกันมาอย่างช้านาน สิ่งนี้เองที่ถือเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวคนต่างถิ่นฐาน
เข้าหากันได้เข้าหากันได้อย่างลงตัวในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จากการสัมภาษณ์คุณท านอง แก้วค า 
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 

 
เวลาที่ชุมชนจัดกิจกรรมงานวันส าคัญทางศาสนาทีไร คนมาเยอะทุกที ทั้งคนใน
ชุมชน และคนนอกชุมชน เดินกันให้เต็มไปหมด ลุงไม่เคยพลาด มาเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันส าคัญทุกๆ ปี เพราะได้เจอคนคุ้นเคย ได้พูดคุย ได้สังสรรค์ แล้วก็
ได้ร่วมท าบุญกับคนในชุมชน ในทุกๆ ปีที่ชุมชนเค้าจะจัดให้มีการท าความเคารพ
ผู้อาวุโสในวันสงกรานต์ ก็จะมีรดน้ าด าหัวกัน เล่นสาดน้ ากันสนุกมาก แล้วก็จะมี
ร่วมกันแห่เทียนไปที่วัดเทพลีลา โดยมีชุมชนอ่ืนใกล้ๆ นี่เข้าร่วมกันหมด คนเยอะ
มากจะไปรวมกันอยู่ที่วัดเทพลีลา ท ากิจกรรมกันต่อที่นั่น ลุงพื้นเพเป็นคนมาจาก
ต่างจังหวัดอพยพเข้ามาหางานท าตั้งแต่หนุ่มๆ พอมีกิจกรรมงานวันส าคัญ งานร่ืน
เริง ลุงก็จะคิดถึงที่บ้านเกิด ลุงว่าดีมากที่ทางชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และชุมชน
ใกล้เคียง ให้ความส าคัญกับกิจกรรมเหล่านี้ เพราะคนที่มาได้รับความสนุก เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น จากคนแปลกหน้ามาเจอกันปีละหลายๆ คร้ังจากที่จัด
กิจกรรม มันกลายเป็นความผูกพันไปโดยไม่รู้ตัวเลย 

 
5.8.2  ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น า 
ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น าของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ชุมชน

ประสบความส าเร็จได้อย่างเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมาอย่างยาวนาน และร่วมผ่านความสุขและความทุกข์มาด้วยกัน อีกทั้งยัง มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร ประกอบกับคณะกรรมการบางท่านมี
ประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนของชุมชุมมาก่อน รวมทั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นผู้ที่ร่วมเข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้เสีย 800,000 บาท ให้แก่กองทุนเงินล้าน อีกทั้งยัง
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ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกในชุมชนว่ามีความสามารถและเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้น าของ
ชุมชนที่สุด ด้วยการเข้ามาพัฒนา บริหาร จัดการให้เป็นระบบและการด าเนินงานมีคุณภาพมากขึ้น
โดยมีการดูแลเอาใจใส่สมาชิกเป็นอย่างดี ท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับในตัวคณะกรรมการ มีความ
เชื่อมั่น ไว้วางใจ เพราะเคยเห็นผลงานจากการบริหารกองทุนชุมชนมาก่อน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธานสถาบันการเงินชุมชน คุณกัลยาศรี  หมอกมณี เป็นผู้ที่มีภาวะ
ของการเป็นผู้น าที่สูงมาก เพราะมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านบัญชี และมีประสบการณ์
ในการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนชุมชุมมาก่อน อีกทั้งมีความสามารถในการบริหารคน 
โดยการใช้หลักจิตวิทยาเข้าช่วยเหลือ ท าให้สมาชิกภายในชุมชนต่างก็ความนับถือ และความเคารพ
รักเป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์คุณกัลยาศรี หมอกมณี (วันที่ 8 ตุลาคม 2558) 

 

พี่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมให้สมาชิกชุมชนทั้ง 7 วันโดยไม่มีวันหยุดพัก ปกติวัน
เสาร์ อาทิตย์จริงๆ ก็ได้หยุดอยู่บ้านนั่นแหละ แต่ก็จะมีคนในชุมชนเข้าไปหาพี่ที่
บ้านตลอด ถ้าวันไหนไม่มีใครมาหาพี่ที่บ้านในวันหยุดนี่สิถือว่าแปลก พี่เองก็ไม่
ค่อยชอบเหมือนกันนะ มันเหงา เป็นความเคยชินไปแล้ว อีกอย่างพี่ก็ดีใจนะที่
ตัวเองได้เข้ามาเป็นหน่ึงในคณะกรรมการชุมชน ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่พอมี
ได้มาช่วยเหลือพี่น้องคนในชุมชน ให้ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นได้ พี่รักที่นี่เพราะที่นี่
เป็นเหมอืนครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นของพี่  
 
คณะกรรมการชุมชนทุกคนได้รับการยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากกรรมการ และ

สมาชิกเป็นอย่างมาก เนื่องจากคณะกรรมการทุกคนร่วมกันท างานเป็นทีมด้วยความสามัคคี และ
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการท างาน อย่างไม่มีการแบ่งเส้น
สายของการบังคับบัญชา อีกทั้งคณะกรรมการทุกท่านมีการร่วมกันวางแผน และประชุมงานกัน
อย่างสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการทุกท่านมีพื้นฐานของการท างานโดยการให้เกียติซึ่งกันและกัน 
อีกทั้งเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และความ
สมัครใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งที่คณะกรรมการบางท่านมีอาชีพประจ าที่ต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาประจ าอยู่ที่
สถาบันการเงินชุมชนทุกวัน เพื่อให้ข้อมูลและตอบค าถามในกรณีที่มีสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเข้า
มาสอบถามข้อมูลต่างๆ แต่จากการที่ได้เข้าไปลงชุมชนอยู่บ่อยคร้ังจะพบว่า ส่วนใหญ่แล้วสมาชิก
ในชุมชนจะแวะมาทักทายนั่งพูดคุย ปรึกษา ไปมาหาสู่และน าของมาฝากด้วยความรักเสียมากกว่า 
ด้วยการมีสัมพันธ์ภาพที่ดีมาอย่างยาวนานนี้ ท าให้คณะกรรมการและสมาชิ กในชุมชน มีความ
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ใกล้ชิด สนิทสนมกัน จึงถือเป็นความรัก ความผูกพันที่ดี จึงไม่แปลกใจเลยที่สมาชิกในชุมชนจะให้
ความเคารพรัก ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความซื่อสัตย์ต่อคณะกรรมการชุมชน  จากการสัมภาษณ์คุณ
ละเมียด  ยินดีประเสริฐ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 

 

พี่คิดว่าชุมชนรุ่งมณีพัฒนาของเรา มีการบริหารจัดการที่ดี มั่นคง ได้มาตรฐาน 
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะด้านการท างานของคณะกรรมการนั้น น่าไว้ใจ ประธาน
ไพศาล และคุณกัลยาศรีซึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการของชุมชน และกรรมการ
กองทุนหลายกองทุนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และยังเป็นผู้มีบทบาทต่อการ
บริหารงานด้านต่างๆ อีกมากมาย พี่คิดว่าแกเก่ง และไว้ใจได้ แล้วแกก็กว้างขวาง
นะ แกรู้จักคนตั้งมากมาย ที่ส าคัญพี่ค่อนข้างคุ้นเคย  สนิทสนม เชื่อใจ เพราะรู้จก
กันมานาน ไปหามาสู่กันตลอด เวลามีข่าวสารหรือเรียกประชุม ทางคณะกรรการก็
จะ ออกเสียงตามสายประกาศในชุมชนให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบ 

 
5.8.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนจะสังเกตได้จากการมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่

ของตนเองต่อชุมชน ว่าพึงปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้สมาชิกใน
ชุมชนได้ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้น อย่าง
หนาแน่นด้วยความกระตือรือร้น และให้ความสนใจต่อทุกๆ กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น อาทิเช่น การ
เข้าร่วมประชุมประจ าปี การร่วมเข้ารับสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ การส่งเงินฝากหรือเงินออมตรง
ตามวันที่ก าหนด การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และงานประเพณีต่างๆของชุมชน  

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่และสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากที่สุดคือ สมาชิกชุมชนมีวินัยในการออม 
มีจิตส านึกที่ดใีนการช าระหนี้เงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน โดยเมื่อถึงวันที่ครบก าหนดช าระหนี้ สมาชิกก็จะช่วยเตือน และชักชวนสมาชิกคนอ่ืนๆ ไปออม
เงินหรือช าระหนี้เงินกู้ โดยในแต่ละเดือนจะมีสมาชิกส่วนน้อย จ านวน 2-3 ท่านเท่านั้น ที่อาจจะ
ช าระล่าช้าหลังจากวันที่ก าหนด แต่ก็จะไม่ล่าช้าจนข้ามเดือน ส่วนสมาชิกที่ไม่สะดวกช าระในวันที่
ก าหนดจะมีการแจ้งเหตุผลกับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อที่จะนัดวันช าระใหม่ภายหลัง จากการที่
สมาชิกมีวินัยในการช าระเงินกู้ เนื่องจากมีความเห็นอกเห็นใจสมาชิกคนอ่ืนๆ ที่รอกู้ เพราะหาก
สมาชิกหลายคนช าระเงินกู้ไม่ตรงตามก าหนด ก็อาจมีผลต่อการปล่อยกู้ในรอบต่อไป จากการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการ คุณปราโมทย์  สมใจ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558) 
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ออมสินเป็นพี่เลี้ยง มาดูการท างานบางคร้ัง การด าเนินงานได้มาตรฐานหรือไม่ ก็
จะมาแนะน า ส านักงานทรัพย์สินก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือบ้าง แต่เหตุผลจริงๆ 
แล้ว น่าจะมาจากการท างานของคณะกรรมการ มีการเผยแพร่ข่าวสาร และมีเสียง
ตามสายประกาศให้ชาวบ้านในชุมชนได้รับทราบถึงวันช าระเงิน มีการติดตาม 
โดยประธานอย่างสม่ าเสมอ เช่น เร่ืองการจ่ายเงินกู้ยืม หากสมาชิกคนใดจ่ายเงิน
ตรงตามก าหนดระยะเวลาทุกคร้ัง อาจจะมีการลดดอกเบี้ยให้ หรืออาจจะมี
สวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ให้ หรือหากสมาชิกบางคนจ่ายล่าช้าในวันครบก าหนด 
คณะกรรมการก็มีการโทรไปติดตามโดยตรง หรือหากบางคนติดธุระจริงๆ ก็
จะต้องโทรมาแจ้ง และจะก าหนดวัน และเวลาไม่ให้จ่ายเกินก าหนดใหม่  แต่ส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเร่ืองการผ่อนส่ง ข้ามเป็นเดือนๆ สิ่งส าคัญหลักหลักๆ เลยที่
เห็นได้ชัด คือ สมาชิกทุกคนในชุมชน รัก และชื่นชมประธาน ไพศาล คุณกัลยาศรี 
คณะกรรมการ และสมาชิกในชุมชน ต่างก็ที่ร่วมพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปกันมา
อย่างยาวนาน จนวันนี้ชุมชนได้รับรางวัล และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็มาจาก
สมาชิกในชุมชนทุกคนที่ร่วมสร้างชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งในชุมชน
เมืองชุมชนหน่ึงก็ว่าได้ 
 
จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สมาชิกในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความสัมพันธ์ที่

ดี โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเป็น
อย่างมาก ท าให้ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึงในด้านความเข้มแข็งของ
สถาบันการเงิน อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานต่างๆมากมาย รวมถึงสมาชิกในชุมชนที่มี
ความรักและดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่คณะกรรมการชุมชน กรรมการ และสมาชิกในชุมชนเอง ต่างก็
มองเห็นกันและกันเป็นเสมือนคนในครอบครัวซึ่งกลายเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ จนกลายเป็น
บ้านหลังใหญ่และหลังใหม่ใจกลางชุมชนเมืองที่วังทองหลางแห่งนี้ 

 
5.8.4 การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  และมีการเชื่อม

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ธนาคารออมสิน ส านักงานเขตวังทองหลาง  
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5.8.4.1  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2543   ตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” มีสถานะเป็นองค์การมหาชนโดยการรวม
ส านักงานพัฒนาชุมชนเมืองและส านักงานกองทุนพัฒนาชนบทเข้าด้วยกันและได้เร่ิมด าเนินงาน
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ในปัจจุบันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามการปรับปรุง
โครงสร้างระบบราชการแผ่นดินใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

“พอช.” เกิดจากการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาทั้งรัฐและ
เอกชน รวมทั้งประชาชนอย่างหลากหลาย บนพื้นฐานของความต้องการให้องค์กรนี้เข้าไป
แก้ปัญหาที่ทุกส่วนมองเห็นร่วมกัน นั่นก็คือ “การเป็นองค์กรเปิดที่เป็นเคร่ืองมือของขบวนการ
พัฒนา” โดยทุกส่วนสามารถเข้ามาร่วมบริหารจัดการองค์กรได้ อันจะน าไปสู่องค์กรที่เอ้ืออ านวย
ประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ใช่ท าตัวเป็นเจ้านายของประชาชน จึงถือว่าเป็นองค์กรแนวใหม่ที่จะ
เดินไปสู่เป้าหมายคู่พร้อมกับประชาชน 

5.8.4.2  ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ก่อนที่จะมีการก่อตั้งส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ขึ้นในปีพุทธศักราช  

2481  นั้น  ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รวมอยู่กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ ในความดูแลของ
ส านักงานพระคลังข้างที่ สังกัดส านักพระราชวัง ในปีพุทธศักราช 2478 ได้มีการประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากรเกี่ยวกับทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2477” มีผล
ท าให้ต้องแบ่งแยกทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ออกเป็น  2  ประเภท คือ ทรัพย์สินส่วนพระองค์  
ซึ่งต้องเสียภาษีอากร และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีอากรในการนี้ 
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อด าเนินการพิจารณาแบ่งแยกทรัพย์สินต่างๆ ว่า 
ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์หรือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

ต่อมาในปีพุทธศักราช  2480  ได้มีการประกาศให้ “พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์  พ.ศ. 2479”  ก าหนดให้มีการแบ่งทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์
ออกเป็น 3 ประเภท  คือ  ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และ
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์แต่ละประเภทมีค าจ ากัดความตาม
มาตรา 4 ดังนี ้

ทรัพย์สินส่วนพระองค์ หมายความว่า ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้ว 
ก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวาย หรือทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่า
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ในทางใดและเวลาใด  นอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้  รวมทั้งดอก
ผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย 

ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  หมายความว่า   ท รัพย์สินใน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า พระราชวัง 

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  หมายความว่า ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์  
นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าวแล้ว 

ในส่วนของ “ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” นั้นให้อยู่ ในความดูแลของ
กระทรวงการคลัง โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะหนึ่ งประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน และกรรมการ 4 ท่าน  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว ในปีพุทธศักราช 2481 จึงได้มีการจัดตั้งส านักงานขึ้นเรียกว่า 
“ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ” มีฐานะเทียบเท่ากอง  ขึ้นอยู่กับกรมคลัง  
กระทรวงการคลัง และรับมอบหน้าที่การงาน  ตลอดจนข้าราชการบางส่วนซึ่งโอนมาจากส านักงาน
พระคลังข้างที่ 

ต่อมาในปีพุทธศักราช  2491  ได้มีการประกาศใช้  “พระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2491” ยกฐานะส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ขึ้นเป็นนิติบุคคล  มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์อันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีอ านาจดูแลกิจการ
โดยทั่วไปของส านักงาน คณะกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้ง และในจ านวนนี้ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็น 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หนึ่งคน  ผู้อ านวยการส านักงานมีอ านาจ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบหมาย และมีอ านาจลงชื่อเป็นส าคัญ
ผูกพันส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

5.8.4.3  ธนาคารออมสิน 
ธนาคารออมสิน ก าเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ได้ทรงริเร่ิมน ากิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นคร้ังแรก เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคาร
รับฝากเงินขึ้นเรียกว่า “แบงก์ลีฟอเทีย” ณ พระต าหนักสวนจิตรลดา (ในบริเวณวังปารุสกวัน) 
ส าหรับให้มหาดเล็กและข้าราชบริพารของพระองค์ได้เรียนรู้วิธีการด าเนินงานของธนาคาร และ
ส่งเสริมนิสัยรักการออม 
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ในปี พ.ศ. 2456 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสินขึ้น 
และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน โดยให้เรียกว่า “คลังออมสิน” ขึ้นตรงต่อกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริจะขยายกิจการ
คลังออมสินให้กว้างขวางขึ้น จึงโอนกิจการคลังออมสิน จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไป
สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข (ปัจจุบันเป็น ส านักงาน กสทช. แต่ก่อนจะแปรสภาพ ส่วนหนึ่งแยกไป
จัดตั้งเป็น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม (ปัจจุบันคือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
คมนาคม) มีสถานะเป็นแผนกคลังออมสินในกองบัญชี เมื่อปี พ.ศ. 2472 เป็นผลให้ราษฎรสามารถ
ฝากและถอนเงิน ณ ที่ท าการไปรษณีย์ได้ เช่นเดียวกับบริการออมสิน ของกรมไปรษณีย์ประเทศ
ญ่ีปุ่น และกรมไปรษณีย์ประเทศเยอรมันนี 

กระทั่งปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลในสมัยที่ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
ยกระดับให้คลังออมสิน เปลี่ยนสถานะเป็น “ธนาคารออมสิน” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2490 เพื่อท าหน้าที่การธนาคาร และเป็นสถาบันการออมทรัพย์ที่สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับ
ธนาคารนานาประเทศ 

โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะให้การสนับสนุนในเร่ืองของพื้นที่ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
จัดให้มีโครงการบ้านมั่นคงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน จัดตั้งกองทุนของ
ชุมชนเพื่อดูแลในเร่ืองการฝากเงิน ออมเงิน กู้เงินของคนในชุมชน อีกทั้งมีการพาไปอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนของชุมชนส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะ
จัดกิจกรรมพาน้องเที่ยว และจัดกิจกรรมกีฬาสี ประกวดกองเชียร์ และมอบทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์
เด็กเล็กเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วย รวมถึงส านักงานเขตวังทองหลางจะสนับสนุนเงิน
ช่วยเหลือค่านมแก่เด็กในทุกเดือน จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ คุณกัลยาศรี หมอกมณี (วันที่ 8 
ตุลาคม 2558) กล่าวถึงการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกว่า  

 

โดยส่วนใหญ่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนในช่วงเร่ิมต้นของการจัดตั้ง
ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และสถาบันการเงินชุมชนค่อนข้างมากสัก
หน่อย โดยธนาคารออมสินจะมีการอบรมให้ความรู้ ดูแลการด าเนินงาน และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการว่าได้มาตรฐานหรือมีปัญหาในการด าเนินงานหรือไม่  
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แต่ปัจจุบันจะไม่เข้ามาสนับสนุนหรือดูแลการด าเนินงานมากนัก ก็จะมีธนาคาร
ออมสินก็จะเข้ามาดูการด าเนินงานบ้างเป็นคร้ังคราว และจะมีการอบรมเกี่ยวกับ
โปรแกรมบัญชี ทั้งนี้ จะมีการอบรมทุกๆวันพุธ ขึ้นอยู่กับว่าทางสถาบันฯ จะเข้า
ร่วมหรือไม่ส่วนการไปดูงาน ศึกษาการท างานของสถาบันฯ อ่ืนๆ ประมาณ 1 – 2 
คร้ังต่อปี ซึ่งทางธนาคารออมสินจะเป็นผู้ที่พาไปศึกษาดูงาน ซึ่งจะไปศึกษาดูงาน 
ทั้งสถาบันฯ ที่ประสบความส าเร็จ และไม่ส าเร็จ เช่น เคยไปที่ตราด เป็นชุมชนที่
กันดาร อยู่บนเกาะจิก ไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่มีกองทุนฯ โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ ก าลัง
จะพัฒนาเป็นสถาบันฯ ซึ่งสมาชิกของที่นั่นค่อนข้างมีวินัยในการช าระหนี้ ส่วนอีก
ที่หนึ่ง คือ วังสัปปะรด มีหนี้เสียมาก ซึ่งได้มีการแก้ไขพัฒนาจนมีเงินออม จ านวน
หลายสิบล้านบาท และได้เป็นสถาบันฯ ดีเด่น การไปศึกษาดูงานนั้น จะน าเร่ือง
รูปแบบของสวัสดิการมาปรับใช้กับชุมชนของตนเองมากกว่าที่จะน ารูปแบบการ
บริหารจัดการมา เน่ืองจากการบริหารจัดการ หรือการจัดเก็บเอกสาร 
 

ด้านธนาคารออมสินท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ให้ความรู้ในการบริหาร
การเงิน วางระบบโปรแกรมการเงิน จัดระบบบัญชี การคิดดอกเบี้ย  จัดอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เร่ืองการลงบัญชี การรับฝากเงิน การถอนเงิน และการท าสัญญาเงินกู้ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบะอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน จัดให้มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 1 - 2 คร้ังต่อปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประธาน และเหรัญญิกจะเป็นผู้ไปศึกษาดูงาน และกลับมาถ่ายทอดให้กรรมการคนอ่ืนได้
รับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงาน จะน าข้อดีของแต่ละแห่งมาปรับใช้ในการด าเนินงาน  

 
 



 

บทที ่6 
 

บทสรุป การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการวิจัยเร่ืองการจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และ 2) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และท าการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการแต่ละกองทุนทั้ง 5 กองทุน ครูผู้รักษาการแทน คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน ครูพี่เลี้ยง ผู้สูงอายุในชุมชน สมาชิกของชุมชนรุ่งมณี
พัฒนา จ านวน 19 ท่าน และสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ธนาคารออมสินภาค 2 รวมทั้งหมด 20 ท่าน ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมประกอบผลการศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียง 
และสรุปผลได้ดังนี้ 

 

6.1 สรปุผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษา พบว่าชุมชนรุ่งมณีพัฒนาตั้งอยู่บนถนนรามค าแหง 39 ซอยเทพลีลาแยก 2 
ถึงซอยเทพลีลาแยก 8  เขตวังทองหลาง มีบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างจ านวน 421 หลังคาเรือน ตาม
ทะเบียนบ้าน ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาในอดีตนั้นมีลักษณะพื้นที่โดยรอบของชุมชนเป็นทุ่งนา พื้นที่
บางส่วนมีการเช่าพื้นที่จากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อท าเป็นบ้านจัดสรรโดย
บริษัทเอกชนชื่อบริษัทเอกฉันท์   

จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชนได้พบว่า ประชาชนรุ่นแรกที่เข้ามาอยู่อาศัยอพยพมา
จากหลากหลายจังหวัด และเร่ิมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนอย่างกระจัดกระจาย เมื่อปี พ.ศ. 2522 
เน่ืองจากไม่มีรายได้เพียงพอเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว จึงอพยพเข้ามาหางานท าในเมืองโดยทิ้ง
ผู้อาวุโสไว้ที่บ้านเกิด และมาหางานท าเอาภายภาคหน้า บางส่วนเช่าอาศัยบ้านของบริษัทเอกฉันท์
อยู่ แต่บางส่วนแอบบุกรุกเข้ามาโดยไม่มีสัญญาเช่า และก่อสร้างบ้านอยู่เองกระจัดกระจายไปทั่ว จึง
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กลายเป็นว่าผู้มีสัญญาเช่าอยู่รวมกันในที่ๆ บริษัทจัดสรรไว้ และผู้บุกรุกเข้ามาอยู่เลือกสร้างบ้านกัน
ตามความพึงพอใจและจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่กันเองโดยไม่ได้มีการท าสัญญาเช่าที่ถูกต้อง  

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการบริหารที่ดีโดยคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน โดยมี
สายใยของคนในชุมชนที่ผูกพันกันเชื่อมโยงคนในชุมชนที่มาจากต่างถิ่นฐานไว้ด้วยกันอย่างเหนียว
แน่นและลงตัว ซึ่งท าให้การด าเนินงาน การบริหารจัดการชุมชนในด้านต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี และ
ราบร่ืน จนก่อเกิดเป็นการพัฒนาที่เข้มแข็งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา จากการบริหารงานที่ดี บวกกับ
ความเข้มแข็งของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ท าให้วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2535 ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ประกาศให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  

จากสภาพที่อยู่อาศัยของชุมชนซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรม แออัด ไม่ถูกสุขลักษณะ และไม่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะเจ้าของที่ดิน ได้มี
นโยบายในการพัฒนาชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและ
มั่นคง โดยได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการบ้าน
มั่นคงเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามมาด้วยการเกิดขึ้นของสวัสดิการที่ส าคัญต่อชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 3 
ประเภท คือ 1) สวัสดิการด้านกองทุน 2) สวัสดิการด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน และ
3) ชมรมผู้สูงอายุ 

ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งจากโครงการบ้านมั่นคง อีกทั้งมีการ
จัดการบริหารการเงินที่เป็นระบบ และมีการศึกษาที่ดี โดยสมาชิกในชุมชนต่างประกอบอาชีพรับ
ราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และรับจ้าง อีกทั้งสวัสดิการด้านกองทุนของ
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นมีความเข้มแข็งจนได้รับรางวัล และการยกย่องต่างๆ มากมาย จากชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน สืบเนื่องมาจากการบริหารงานที่เข้มแข็งของคณะกรรมการ
และการมีส่วนร่วมของสมาชิก จึงท าให้กองทุนเป็นหัวใจหลัก โดยมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญของสมาชิกในชุมชน ส าหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดการสร้างหนี้
จากเงินกู้นอกระบบ และท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการเงินกองทุน ท าให้เกิดเป็นรากฐานที่มั่นคงและน ามา
ซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจุบันกองทุนหลักของชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีทั้งหมด 5 กองทุน คือ 1) 
กองทุนเงินล้านหรือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่สถาบันการเงินชุมชน 2) กลุ่มออมทรัพย์
ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเพื่อที่อยู่อาศัย 3) กลุ่มสัจจะสตรีกองทุนรุ่งมณีพัฒนา 4) กองทุนวันละบาท และ
5) กองทุนรักษาบ้านรักษาดิน 
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จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของสวัสดิการชุมชนมีการจัดวางโครงสร้างการ
บริหารงานโดยให้คณะกรรมการชุมชนมีอ านาจสูงสุดในการบริหารชุมชน และทุกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีการประชุมและร่วมวางแผนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งมีการก าหนดนโยบาย 
ติดตาม ก ากับดูแล ตัดสินใจในกิจกรรมทุกอย่างที่จัดขึ้นโดยชุมชน และได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก ทั้งนี้มีการด าเนินงานโดยลักษณะของการปรับเปลี่ยนสวัสดิการให้สอดคล้อง
และกับการด าเนินงานของสมาชิกในชุมชนมากที่สุด เช่น คณะกรรมการร่วมวางแผน และ
ก าหนดให้มีการจ่ายเงินออมของทุกกองทุนในวันที่  8 ของทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่สมาชิกในระยะยาว เนื่องจากต้องมาพบหน้ากันเป็นเวลานานและ
บ่อยคร้ัง อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ง่าย และสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเองอีกด้วย  

นอกจากนี้คณะกรรมการยังใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ การเจรจา
ต่อรอง โดยจะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ และความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเข้ามาช่วย
ในการด าเนินงานให้ราบร่ืน ปราศจากความขัดแย้ง และบาดหมางต่อสมาชิก โดยถ้าสมาชิกได้
กระท าผิดต่อกฎ ระเบียบที่ตั้งไว้ คณะกรรมการจะไม่ใช้หลักกฎหมายและการฟ้องร้องต่อศาล แต่
จะใช้หลักจิตวิทยาโดยอาศัยความสนิทสนม และความเชื่อใจที่มีมาแต่ยาวนานเข้าช่วยในการเกลี้ย
กล่อมให้สมาชิกเห็นชอบ และปฏิบัติตามในที่สุด  

ด้านการด าเนินงานของคณะกรรมการยังยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก เช่น ในด้านกองทุน คือ คณะกรรมการจะท าการประชุมหารือ 
โดยการน าผลก าไรของกองทุนที่ได้น ามาปันผล และจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก ส่วนใน
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน คณะกรรมการได้เอ้ือประโยชน์ให้แก่สมาชิกใน
ชุมชน ด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาส าหรับสมาชิกในชุมชนที่น าลูกมาฝากเข้าเรียนที่ 500 บาท
ต่อเดือน และเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาแก่สมาชิกภายนอกชุมชนที่น าลูกมาฝากเรียนที่ 700 บาทต่อ
เดือน ซึ่งท าให้ผู้ปกครองเด็กซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้บางส่วน อีก
ทั้งได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีในฐานะที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนที่ดี 
ต่างก็มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
และมีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเป็นอย่างมาก อีกทั้งการมีผู้น าที่เข้มแข็งและมี
ภาวะผู้น า จนได้รับความเคารพ ความไว้วางใจ และความนับถือ แก่สมาชิกในชุมชนทุกคน ด้านการ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการเชื่อมประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และได้รับการสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงสมาชิกในชุมชนรุ่ง
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มณีพัฒนาทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาชุมชนให้น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างให้แก่หลาย
ชุมชน ท าให้ปัจจุบันชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึง ในด้านความเข้มแข็งของด้าน
การด าเนินงานสวัสดิการชุมชน และสถาบันการเงิน อีกทั้งได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานต่างๆ
มากมาย รวมถึงสมาชิกในชุมชนที่มีความรักและดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่คณะกรรมการชุมชน 
กรรมการ และสมาชิกในชุมชนเอง ต่างก็มองเห็นกันและกันเป็นเสมือนคนในครอบครัวซึ่ง
กลายเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ จนกลายเป็นบ้านหลังใหญ่และหลังใหม่ใจกลางชุมชนเมืองที่วัง
ทองหลางแห่งนี ้

 

6.2 การอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาได้ก่อประโยชน์ทางวิชาการที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนกับการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีความคุ้นเคย ผูกพัน และสนิทสนมกันมา

ตั้งแต่รุ่นของบรรพบุรุษ เน่ืองจากพื้นเพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ต่างอพยพมาจากต่างจังหวัด และ
เข้ามาหางานท าในเมือง เมื่อมาอาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่จึง
คงไว้ซึ่งสังคมเมืองกึ่งชนบท และเร่ิมปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมในสังคมเมืองโดยคงไว้
ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความเอ้ืออาทรแก่กันและกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือ 
และคงไว้สืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงต่างรู้จัก และไปมาหาสู่กันอย่างสนิทสนม  

ปัจจุบันคนในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาต่างตั้งรกรากกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน และ
ลูกหลานส่วนใหญ่ก็ยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ เพราะมีความรัก ความเคยชิน ความผูกพันต่อคน
ในชุมชน จึงเปรียบเสมือนที่ชุมชนแห่งนี้เป็นบ้านของตนเองไปแล้ว ด้านกิจกรรมงานประเพณีวัน
ส าคัญต่างๆ ของชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชนได้มีการประชุมเพื่อวางแผนและจัด
กิจกรรมขึ้นในทุกปี อีกทั้งยังมีสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะผู้อาวุโสต่างก็ได้ให้ความสนใจ และ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม เมื่อถึงวันงานจริงต่างก็สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง 

ด้านการพัฒนาชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นเป็นไปได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากความสนิท
สนม และคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีระหว่างสมาชิกในชุมชนและผู้น าชุมชน จึงท าให้เกิดความร่วมมือ
ในด้านการเปิดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และส่วนรวมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เมื่อมองเห็นถึง
ประโยชน์ต่อส่วนตน และส่วนรวมว่าจะได้ประโยชน์จึงไม่นิ่งนอนใจที่จะลงมือปฏิบัติจึงน าไปสู่
หนทางการพัฒนาที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และร่วมกันเรียนรู้อย่างสามัคคี เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
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สภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จากความคุ้นเคยจึงเกิดเป็นความ
ไว้วางใจที่มีต่อผู้น าชุมชน ความคล้อยตาม ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี และ
ด้วยปัจจัยด้านความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนจึงส่งผลให้ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ท าให้ช่วยหนุนเสริมด้านการด าเนินงานของสวัสดิการชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
6.2.2 ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น ากับการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า คณะกรรมการทั้งหมดของชุมชน และสถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่ง

มณีพัฒนา ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีพื้นเพอยู่ในชุมชนมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคน
ในชุมชนต่างก็ให้ความเคารพ ไว้เนื้อเชื่อใจ และสนิทสนมกลมเกลียวกันมาอย่างยาวนาน การ
เกิดขึ้นของผู้น าชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้น เกิดจากการวางรากฐานมาจากความคุ้นเคยจนกลายเป็น
หน้าที่ที่พึงต้องปฏิบัติไปโดยปริยาย จากการสัมภาษณ์ประธานของชุมชนพบว่า ประธานชุมชน
ท่านปัจจุบันได้เกิดและโตที่ชุมชนแห่งนี้ โดยที่คุณพ่อของประธานชุมชนต่างก็เป็นถึงอดีตประธาน
ชุมชนมาก่อนที่ตนจะรับต าแหน่ง อาจกล่าวได้ว่าตนได้ติดตามพ่อของตนไปทุกที่เสมอในทุกคร้ังที่
มีการประชุม และได้ช่วยเหลือในด้านการจัดงานกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของชุมชน จึงท าให้ตนเอง
และคนในชุมชนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ท าให้เกิดเป็นความไว้วางใจที่มีมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน และน ามาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจตามมา เมื่อมีการเลือกตั้งประธานชุมชนเกิดขึ้นจึงไม่แปลก
ใจที่ตนจะได้รับต าแหน่งนี้ แต่ต าแหน่งประธานชุมชนจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น า มีความ
เสียสละต่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีความรับผิดชอบเป็น
อย่างยิ่ง ท าให้ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม และสมควรแก่การ
ด ารงต าแหน่ง 

ปัจจัยทางด้านภาวะผู้น าจึงเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยความเจริญก้าวหน้า การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน จึงท าให้ผู้
ที่จะเป็นผู้น าชุมชนต้องพึงปฏิบัติตนให้คู่ควรกับการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในชุมชน เมื่อ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน และผู้น ามีความมั่นคง ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนจะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสวัสดิการชุมชนในด้านต่างๆ  

อีกทั้งคณะกรรมการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนาท่านอ่ืนๆ ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์
ในการบริหารมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการบริหารชุมชน การบริหารองค์กรทางการเงิน และกลุ่มออม
ทรัพย์ต่างๆ ท าให้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารด้านการเงินเป็นอย่างดี อีกทั้งยัง
ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธาน คือ คุณไพศาล เป็นผู้ที่มี
ภาวะของการเป็นผู้น าที่ดี มีความรับผิดชอบ และท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน มีมนุษย์
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สัมพันธ์ที่ดี จึงสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในชุมชน อีกทั้งควบคุมการท างานต่างๆ ให้
บรรลุผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในภายภาคหน้า และท าให้คนในชุมชน
อยู่กันอย่างมีความสุขอีกด้วย 

 
6.2.3 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนกับการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกของชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมที่

ชุมชนจัดขึ้น อีกทั้งมีความกระตือรือร้นและให้ความสนใจกับการร่วมกันพัฒนาชุมชนไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยสังเกตได้จากการประสบความส าเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิก โดยสมาชิกมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง มีวินัยในการออม และการช าระหนี้ เงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนี้ สมาชิกบางรายยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ และมี
การชักชวนบุคคลภายนอกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุมชนอีกด้วย อีกทั้งยังต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมที่เข้มแข็ง และเหนียวแน่นของคนในชุมชนเป็นอย่างมากจึงจะได้มาซึ่งการประสบ
ความส าเร็จจนได้รับยกย่องเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในปัจจุบัน 

ชุมชนรุ่งมณีพัฒนานั้นอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนความเอ้ืออาทร พึ่งพาอาศัย 
การมีน้ าใจ ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วม ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับวัฒนธรรม จน
ได้มีการพัฒนามาสู่การจัดสวัสดิการที่มีแบบแผนมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งท าให้สมาชิกในชุมชนมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีระเบียบแบบแผนการด ารงชีวิตที่มั่นคงขึ้น อีกทั้ งยังช่วยให้ชุมชนพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วย 

จากการสัมภาษณ์ คุณละเมียด หนึ่งในคณะกรรมการชุมชน กล่าวว่าในตอนแรกที่เร่ิม
โครงการของการออมเงินขึ้นในชุมชนยังมีเพียงสมาชิกส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ให้ความสนใจ และเข้า
ร่วมโครงการ แต่เมื่อนานวันเข้าเห็นว่าสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการการออมเงินได้รับผลตอบแทนจริง 
จึงเร่ิมหันมาสนใจเข้าร่วม เพราะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เสียหาย อีกทั้งคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือตนเอง 
จึงชักชวนกันมาเข้าร่วมโครงการ และนานวันเข้าการที่เข้าร่วมโครงการก็น ามาซึ่งความสนิทสนม 
กลมเกลียวกันขึ้น เนื่องจากต้องพบปะกันในทุกๆ เดือนเพื่อน าเงินมาฝาก ท าให้เกิดเป็นสายใยของ
ความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เมื่อมีโครงการใหม่หรือกิจกรรมใดๆ ของชุมชนก็ไม่ยากเลยที่จะให้
ความสนใจ และสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยความเต็มใจ จึงน ามาด้วยความมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนยังมีการสนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองอย่างไม่หยุดนิ่ง กล่าวคือ สมาชิกชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ
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ชุมชนอยู่เสมอ อีกทั้งให้ความสนใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการจัดประชุมเกิดขึ้นโดย
สมาชิกต่างได้ให้ความสนใจ และมากันอย่างพร้อมเพรียงในวันที่มีประชุม จะให้ได้ว่าการที่ชุมชน
รุ่งมณีพัฒนามาถึงทุกวันน้ีได้ล้วนเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกภายใน
ชุมชนทั้งนั้น 

 
6.2.4 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกกับการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน 
จากการศกึษาพบว่า ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชนเป็นอย่าง

ดี สมาชิกมีความพร้อม และมีความกระตือรือร้น ในการพัฒนาชุมชนของตนให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
อีกทั้งสมาชิกยังมีความสามัคคี และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ท าให้ส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
สวัสดิการในด้านต่างๆ 

กล่าวคือชุมชนรุ่งมณีพัฒนาในปัจจุบันเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการศึกษาดูงานจากชุมชน
ต่างๆ ในด้านการจัดการสวัสดิการด้านกองทุน เนื่องด้วยผู้น าชุมชน สมาชิกในชุมชนต่างมีความใฝ่
รู้ และต่างพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ชุมชนสามารถเปิดรับสิ่งต่างๆ  เพื่อการ
พัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง จึงท าให้หน่วยงานภายนอกต่างพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน
รุ่งมณีพัฒนาอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารออมสิน และส านักงานเขตวังทองหลาง ทุกหน่วยงานต่าง
ให้การสนับสนุนโดยการให้สมาชิกในชุมชนได้รับการอบรมด้านการเพิ่มพูนทักษะความรู้และ
ความสามารถ อบรมด้านการบริหารจัดการด้านการออม ด้านการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังช่วย
สนับสนุนด้านเงินทุนในการด าเนินงานในโครงการต่างๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้สมาชิกใน
ชุมชนและชุมชนให้ดีขึ้นตามล าดับ โดยจัดให้มีการอบรมด้านอาชีพให้แก่บุคคลว่างงานเพื่อที่จะ
น าไปปรกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จัดให้มีการอบรมเพิ่มทักษะแก่สมาชิกคณะกรรมการชุมชนเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะความสามารถในการจัดการบริหารและการปกครอง จัดให้มีการอบรมสมาชิกให้รู้จัก
การออมเงิน โดยมีหน่วยงานของธนาคารออมสินเข้ามาช่วยวางรากฐานด้านการเงินและความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิกในชุมชน ท าให้เกิดระบบและมีแบบแผนมากขึ้น อีกทั้งยังท าให้
ชุมชนพัฒนาและสามารถยกระดับขึ้นมาจนเป็นชุมชนตัวอย่างในปัจจุบันนี้ได้ 

หน่วยงานภายนอกที่มีการเชื่อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารออมสิน และส านักงาน
เขตวังทองหลาง โดยส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะให้การสนับสนุนในด้านของพื้นที่ 
ส าหรับใช้เป็นสถานที่ตั้งของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อีกทั้งยังร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
จัดให้มีโครงการบ้านมั่นคงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน จัดตั้งกองทุนของ
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ชุมชนเพื่อดูแลในเร่ืองการฝากเงิน ออมเงิน กู้เงินของคนในชุมชน อีกทั้งมีการพาไปอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานที่ต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียนของชุมชนส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนยัง
ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ศูนย์เด็กเล็กเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
รวมถึงส านักงานเขตวังทองหลางจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่านมแก่เด็กในทุกเดือน ด้านธนาคาร
ออมสินท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน า ให้ความรู้ในการบริหารการเงิน พร้อมทั้งสนับสนุน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน จัดให้มี
การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 1 - 2 คร้ังต่อปี จากการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดีท าให้ชุมชนรุ่งมณีพัฒนามีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนยกระดับ
ขึ้นเป็นชุมชนตัวอย่าง ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกเพื่อ
เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก น ามาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่สมาชิกชุมชนรุ่งมณีพัฒนา และ
หน่วยงานภายนอกที่ได้ให้การสนับสนุนอีกด้วย 

 

6.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน 
 

6.3.1 ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบ้านด้านวิสาหกิจชุมชน ต่อหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ควรเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพ หรือฝึกอบรมอาชีพเสริมให้คนในชุมชน เพื่อให้
เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน 

6.3.2 สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ควรด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกและคนในชุมชนได้รับทราบ เช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน จะยิ่งท าให้เกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการสังเกตของผู้วิจัยในการลงพื้นที่ พบว่า 
สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินอยู่แล้ว แต่ข้อมูลอาจยัง
ไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร   

6.3.3 สถาบันการเงินชุมชนกองทุนรุ่งมณีพัฒนา ควรมีการปรับเปลี่ยนวันรับช าระเงินกู้ยืม
ใหม่ ให้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ จากเดิมที่ก าหนดไว้ คือ ทุกวันที่ 8 ของเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้
สมาชิกสะดวกในการมาใช้บริการ และในขณะเดียวกันคณะกรรมการที่มีอาชีพประจ าก็สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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6.3.4 ควรน าเงินผลก าไรบางส่วนที่ได้จากกองทุนมาพัฒนาชุมชนให้เกิดความสวยงาม 
และร่มร่ืนขึ้น จากการปลูกต้นไม้ในชุมชน และควรซื้อถังขยะตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในชุมชนเพื่อ
รณรงค์เร่ืองการช่วยกันรักษาความสะอาดให้เกิดแก่ชุมชน 

6.3.5 ควรเร่งด าเนินการในการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนในอนาคต เพื่อเข้ามาสานต่อ
การด าเนินงาน และทดแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดบุคลากร
ในการบริหารงาน โดยอาจเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเรียนรู้งาน หรือช่วยเหลืองาน และให้
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม  
 

6.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 

6.4.1 ควรที่จะศึกษาเพิ่มในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณ เกี่ยวกับด้านความพึงพอใจของ
สมาชิกถึงปัญหา และความต้องการที่ต้องการให้ชุมชนจัดสวัสดิการในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติมต่อไป 

6.4.2 ควรที่จะศึกษาเพิ่มในส่วนของความพึงพอใจสวัสดิการที่ได้จัดขึ้นในชุมชนว่าส่งผล
อย่างไรบ้างต่อความเข้มแข็งของชุมชน 

6.4.3 ควรที่จะศึกษาเปรียบเทียบสวัสดิการของชุมชนอ่ืน เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาที่
สามารถต่อยอด และช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวทางค าถามประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึกการจดัการสวัสดิการชุมชนของคนจน
เมือง: กรณีศกึษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

     

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1) การศึกษา 

2) ภูมิล าเนา (พื้นเพเป็นคนจังหวัด/ เข้ามาอยู่อาศัยที่ชุมชนนี้ต้ังแต)่ 

3) อาชีพหลัก / อาชีพรอง (รายได้ต่อปี) 

4) บทบาทหน้าที่ในชุมชนหรือสถาบันการเงินชุมชน (ต าแหน่ง, หน้าที่รับผิดชอบ, วาระของ

การด ารงต าแหน่ง) 

5) ประโยชนท์ี่ได้รับจากการด ารงต าแหน่งหรือการเป็นสมาชิก 

6) สาเหตุหรือแรงจูงใจในการท างานให้กับชุมชน / สาเหตุที่ร่วมเข้าเป็นสมาชิก 

7) ความผูกพันต่อสมาชิกในชุมชน (มีความคุ้นเคยต่อสมาชิกในละแวกบ้านใกล้เคียง/ มี

ความคุ้นเคยต่อคณะกรรมการชุมชน/ มีความคุ้นเคยต่อคณะกรรมการและสมาชิกสถาบัน

การเงินชุมชน) 

8) การฝากเงินกับสถาบันการเงินชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน, กลุ่มสัจจะสตรี, กองทุนวัน

ละบาท, กองทุนรักษาบ้านรักษาดิน) 

9) การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนต่อการเกิดขึ้นของสวัสดิการ (สม่ าเสมอ, บางคร้ัง อธิบาย

เหตุผล) 
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10) ความเห็นหรือทัศนคติต่อหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาให้การสนับสนุน / ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมต่อ (ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 

ธนาคารออมสิน, ส านักงานเขตวังทองหลาง) 

11) ความคิดเห็นต่อประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนชุดปัจจุบัน  

- ความสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดี 

- ความไว้เนื้อเชื่อใจ 

- ความเหมาะสมในการเป็นผู้น า 

- ความเสียสละตนเพื่อส่วนรวม 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชน 
1) ความเป็นมาของชุมชน 

- สภาพพื้นที่โดยรอบของชุมชนก่อนการก่อต้ังชุมชน 

- ปีที่เร่ิมตั้งของชุมชน 

- สาเหตุของการอพยพมาจากภูมิล าเนาเพื่อต้ังถิ่นฐานที่ชุมชน 

- ความเหมาะสมของการตั้งถิ่นฐานทีชุ่มชนแห่งนี้ (ท าเล, การคมนาคม, สภาพพื้นดิน) 

- การพัฒนาการของชุมชน (เร่ิมก่อตั้ง – จนพัฒนาถึงปัจจุบัน) 

- การเร่ิมต้นของสาธารณูปโภค (เร่ิมก่อตั้ง – จนพัฒนาถึงปัจจุบัน) 

- ชุมชนรุ่งมณีพัฒนาได้ประกาศให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 

- เร่ิมมีการแต่งต้ังประธานชุมชนคนแรกขึ้นเมื่อปี (สาเหตุของการแต่งตั้งประธานชุมชน

, เกณฑ์ในการเลือกมาจากความสนิทสนม, มาจากการลงประชามติ) 

2) ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน (ตั้งแต่อดีต – จนถึงปัจจุบัน) 

- สถานที่ตั้งชุมชน ,สถานที่ส าคัญ (ทิศเหนือ, ทิศใต,้ ทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก) 

- การคมนาคม (ตั้งแต่อดีต – จนถึงปัจจุบัน) 

- ลักษณะพื้นดินของชุมชน (ด้านการคมนาคม, การเลือกท าเลในการก่อสร้างบ้าน, การ

ท านาและเพาะปลูก) 

- การเข้าถึงของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของชุมชน (น้ า, ไฟฟ้า, สถานีอนามัย) 
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- ลักษณะการเลือกท าเลส าหรับก่อสร้างบ้านของชุมชน (กรณีบุกรุกและกณีมีสัญญาเช่า) 

3) อาณาเขตและขนาดของชุมชน 

- ชุมชนมีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนหรือสถานที่ 

- พื้นที่โดยรวมทั้งหมดของชุมชน 

- จ านวนครัวเรือนในชุมชนทั้งที่มีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่ 

- การวางผังชุมชนส าหรับพื้นที่สัญญาเช่า 

- ประชากร (ชาย, หญิง) 

- ประชากร (เด็ก, วัยรุ่น, วัยท างาน, ผู้สูงอายุ) / (ผู้ที่มีงานท า, ผู้ที่ไม่มีงานท า) 

- ขนาดของครัวเรือน  

- ความสนิทสนมคุ้นเคยของเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง 

-  การอพยพย้ายถิ่นฐาน (สาเหตุ ไม่มีงานท า, รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ) 

4) สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน (อาชีพ, การศึกษา, สถานทางเศรษฐกิจ) 

- ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีระดับการศึกษา (ความเห็นต่อการศึกษาเล่าเรียนในระดับประถม/

มัธยม/ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรี) 

- การส่งบุตรหลานเข้าเรียน (ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนของชุมชน, โรงเรียนละแวก

ใกล้เคียง) 

- สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนปัจจุบัน (เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน

แบบเช่าช่วง, ครัวเรือนที่มีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง มีสัญญาและไม่มีสัญญาเช่า) 

- กลุ่มผู้ประกอบอาชีพภายในชุมชน (หอพัก, ร้านขายอาหาร, ร้านขายของช า, กลุ่ม

จักรยานยนต์รับจ้าง ) 

5) งานประเพณี และวันส าคัญทางศาสนา 
- การจัดงานประเพณี และวันส าคัญทางศาสนาที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

- สมาชิกในชุมชนให้ความสนใจและร่วมมือ (มาก,น้อย) 

- ผู้รับผิดชอบและด าเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันส าคัญทางศาสนา 

- การก าหนดวันที่ และสถานที่ในการจัดงานประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา 

- สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดงานประเพณี (มาก/น้อย) 
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- งานประเพณี วันส าคัญทางศาสนา มีการชักชวนชุมชนใกล้เคียงให้เข้าร่วม (ชุมชนที่

เข้าร่วม มาก/น้อย) 

 

ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการชุมชน 

1) การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนอย่างไม่เป็นทางการคร้ังแรก/ แต่งตั้งโดย/ วาระของการ

ด ารงต าแหน่ง 

2) เกณฑ์ในการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อด ารงต าแหน่งแทนคณะกรรมการชุดเก่า 

(ความคุ้นเคย, ภาวะผู้น า) 

3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน (รายชื่อคณะกรรมการและสถานะในการด ารง

ต าแหน่ง) 

4)  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อชุมชนได้ประกาศให้เป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมาย (การอพยพของคนที่เข้ามาอยู่ เพิ่มขึ้น , ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอกมากขึ้น, ได้รับสาธารณูปโภคมากขึ้น, ได้รับความสะดวกสบาย และ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น) 

5) คณะกรรมการชุมชนมีการกระจายข้อมูลข่าวสารของชุมชนอย่างทั่งถึง โดยสมาชิกใน

ชุมชนสามารถร่วมเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน/ ทางคณะกรรมการชุมชน

รุ่งมณีพัฒนาเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกคนมีส่วนร่วม 

- การประชุมเพื่อหารือถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชน (ต่อสัปดาห์/ เดือน/ ป)ี 

- ผู้เข้ารวมประชุม (สมาชิกของชุมชน, เฉพาะคณะกรรมการหรือสมาชิกบางส่วนที่

ได้รับความไว้วางใจ) 

4) คณะกรรมการชุมชนมีความโปร่งใสในการบริหาร (การเปิดเผยข้อมูลส าคัญให้สมาชิก

ชุมชน) 

- คณะกรรมการชุมชนมีความเสียสละส่วนตน และท าเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก

ชุมชน 

-  คณะกรรมการชุมชนมีบทบาทความเป็นผู้น าที่ดี (ความเอาใจใส่, ความซื่อสัตย์, ความ

โอบอ้อมอารี, ความน่าเชื่อถือ) 
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ส่วนที ่4 ด้านการจัดการสวัสดิการของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
1) สวัสดิการกองทุนทุกกองทุน 

- การก่อเกิดจนถึงปัจจุบัน 

- ผู้สนับสนุน (คณะกรรมการและสมาชิกชุมชน/ หน่วยงานภายนอก) 

- กฎระเบียบ 

- การด าเนินงานหรือกิจกรรม (การฝากเงิน, การออมเงิน, การกู้เงิน, การได้รับเบี้ย

สะสม) 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม 

2) ด้านการบริหาร 

- วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการทุกกองทุน 

- การจัดประชุม (สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมได้, จ าเฉพาะกรรมการเท่านั้น) 

- กฎระเบียบที่ต้องพึงปฏิบัติตามของแต่ละสวัสดิการกองทุน 

- การด าเนินงานของคณะกรรมการ 

- สมาชิกมีความตรงเวลา และให้ความร่วมมือในวันส่งเงินอย่างสม่ าเสมอ 

3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

- การก่อเกิดจนถึงปัจจุบัน 

- ผู้สนับสนุน (คณะกรรมการและสมาชิกชุมชน/ หน่วยงานภายนอก) 

- การด าเนินงานหรือกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน (อายุของเด็ก/ ค่าบ ารุงการศึกษา

เด็กในชุมชนและเด็กนอกชุมชน) 

- ครูพี่เลี้ยงต่อห้อง (ระดับการศึกษา, เงินเดือน, ค่าเบี้ยเลี้ยง) 

- ปัจจุบันเด็กนักเรียนทั้งหมด/ แบ่งเป็นห้อง (เพศชาย, เพศหญิง/ เด็กที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน/ เด็กที่อาศัยอยู่นอกชุมชน) 

- การจัดกิจกรรมงานประเพณี งานวันส าคัญทางศาสนา งานกีฬาสี  (จัดขึ้นทุกปีอย่าง

สม่ าเสมอ, หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน) 
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- ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

(ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม) 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

4) ชมรมผู้สูงอายุ 

- การก่อเกิดจนถึงปัจจุบัน  

- ผู้สนับสนุน (คณะกรรมการและสมาชิกชุมชน/ หน่วยงานภายนอก) 

- กฎระเบียบ 

- การด าเนินงานหรือกิจกรรม (การรวมกลุ่มเสริมสร้างรายได้) 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม 

 



 

ภาคผนวก ข 
 

ระเบียบสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

 

         

1.  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547  
ประเด็นข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

 วัตถุประสงค์       
 1)  มาตรา 5 (1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนงานอื่นใด ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง  
 แหล่งเงินทุนหมุนเวียน      
 2)  มาตรา 5 (2) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
 การฝากเงิน-ถอนเงิน      
 3) มาตรา 5 (3) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์   
 เป็นการพัฒนาและเป็นสวัสดิการ      
 4)  มาตรา 5 (5) กระท าการใดๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของสมาชิก หรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมเข้มแข็งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม ของกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 
 เรียกเก็บค่าบริการจากการด าเนินงานจากทุนและทรัพย์สิน   
 5)  มาตรา 6 (5) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของ
กองทุนหมู่บ้าน 
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 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน     
 6)  มาตรา 9 (1) บริหารกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอก
ผลรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน  (2) ออกประกาศ 
ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
 อ านาจของคณะกรรมการกองทุนท่ีจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น  
 7)  มาตรา 9 (5) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
    

2.  ขอบเขตในการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตามพรบ.กองทุนหมู่บ้านฯ พ.ศ.2547      
 1)  รูปแบบของ สถาบันการเงินชุมชน     
      (1)  สถาบันการเงินชุมชนเป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนหมู่บ้าน  
      (2)  สถาบันการเงินชุมชนเกิดจากกองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนร่วมกันจัดต้ังขึ้น 
      (3)  สถาบันการเงินชุมชนเกิดจากการยุบรวมกองทุนหมู่บ้านเข้าด้วยกัน 
      (4)  สถานบันการเงินชุมชนเกิดจากกองทุนหมู่บ้านร่วมกับกลุ่มการเงินในชุมชน 
 

3.  กิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชน อยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง พ.ศ.2547   
 1)  กิจกรรมของสถาบันการเงินชุมชนในระยะแรก ประกอบด้วย   
      (1)  เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว   
      (2)  ส่งเสริมการออมของสมาชิกอย่างต่อเน่ือง    
      (3)  ขยายการบริการทั้งในด้านพื้นที่และรูปแบบ   
      (4)  เป็นกิจกรรมธุรกรรมการเงินพื้นฐาน ได้แก่ การฝาก ถอนเงิน ให้กู้ยืมเงิน และ
เป็นจุดบริการการช าระเงิน (PAY POINT)  
      (5)  เชื่อมโยงกับระบบสถาบันการเงินอ่ืนๆ 
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4.  โครงสร้าง และเกณฑ์การจัดตั้ง สถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1)  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ มีอ านาจจัดการบริหารสถาบันการเงินชุมชน ดังนี้ 
   (1) แต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่บริหารสถาบันการเงินชุมชน 
   (2) ออกหรือแก้ไข กฎ ระเบียบ ค าสั่ง เงื่อนไข  ในการบริหารสถาบัน
การเงินชุมชน 
   (3) จัดหาส านักงานเป็นสัดส่วน     
   (4) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล      
   (5) มีความสามารถขยายพื้นที่การให้บริการ    
 2)  ผู้บริหารสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา    
    (1) ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการกองทุนฯ  
          (2) ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน มีดังนี้     
          -  ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชน    
          -  พนักงานการเงิน     
           -  พนักงานบัญชี     
          -  พนักงานสินเชื่อ     
          -  พนักงานธุรการ     
              -  พนักงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

     คณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 

   ผู้จัดการ 
คุณกัลยาศรี 

 พนักงานการเงิน 
คุณปราโมทย์ 

   พนักงานบัญชี 
     คุณปริชาติ 

   พนักงาธุรการ 
     คุณสมบูรณ์ 

  พนักงาสินเชื่อ 
      คุณสุวิทย์ 
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5.  การจัดการบริหารงานด้านต่างๆ     
 1)  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ    
  (1) แต่งตั้งบุคลากรท าหน้าที่บริหารสถาบันการเงินชุมชน  
  (2) ก าหนดหน้าที่พนักงานทุกระดับ (ผู้จัดการ พนักงานการเงินพนักงาน
บัญชี พนักงานสินเชื่อ พนักงานธุรการ อ่ืนๆ)   
  (3) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้     
  (4) ก าหนดธุรกิจการเงิน เช่น การฝากเงินประเภทเผื่อเรียก การฝากเงิน
ประเภทฝากประจ ารายเดือน การกู้เงินตามระยะเวลาการฝากเงิน ทั้งระยะสั้น-ยาว การบริการรับ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ (CSO Payment)    
  (5) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ  เช่น สมุดหาย/ช ารุด
ค่าบริการสินเชื่อ อ่ืนๆ   
  (6) ก าหนดขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของระบบการท างาน เช่น ปล่อยเงินกู้
การฝากเงิน การถอนเงิน การรับช าระเงินกู้ การรับฝากเงินสัจจะ/หุ้น การรับช าระค่าบริการ
สาธารณูปโภคแทนสถาบันการเงินอ่ืนๆ     
  (7) ก าหนดเวลาการท างาน เปิด-ปิด    
  (8) ก าหนดการจัดซื้อ - จัดจ้างครุภัณฑ์ส านักงาน   
  (9) ก าหนดค่าตอบแทนบุคลากรในการท าหน้าที่ (ถ้ามี)   
                  (10) ก าหนดการช่วยเหลือสวัสดิการด้านต่างๆ   
                  (11) ดูแลจัดการบริหารด้านงบการเงินต่างๆ เช่น รายได้-ค่าใช้จ่าย ก าไร 
-ขาดทุน 
                                  (12) วางแผนงานก าหนดนโยบาย 
   

6.  อ านาจหน้าที่ของบุคลากรท าหน้าที่ในสถาบันการเงินชุมชน  

  
 1)  ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชน มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  
  (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินสด    
  (2)  แต่งตั้งคณะกรรมการการให้สินเชื่อประเภทต่างๆ   
  (3)  มอบหมายผู้ท าหน้าที่แทน ต าแหน่งผู้จัดการ ในขณะลา หรือไม่อยู่  
  (4)  แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่แทนพนักงานอ่ืนๆ ในขณะลา หรือไม่อยู่  
  (5)  มีอ านาจในการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ     
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  (6)  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ในการจัดการบริหาร
และวางแผนงาน 
  (7)  ควบคุมดูแลพนักงานในการท าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกองทุน
หมู่บ้าน 
  (8)  ควบคุม สั่งการบริหารงานทั่วๆไปโดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือค าสั่งของ
กองทุนหมู่บ้าน 
 
 2)  พนักงานการเงิน มีหน้าที่ดังนี้    
  (1)  ยืมเงิน - ส่งเงินประจ าวันให้ถูกต้อง    
  (2)  รับเงินฝาก - ถอนจากลูกค้าให้ถูกต้อง    
  (3)  ตรวจสอบการบันทึกการลงบัญชีให้ถูกต้อง    
  (4)  ปิดบัญชีงานสิ้นวันให้ถูกต้อง ตรงกับเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น  
สลปิการฝากเงิน - ถอนเงิน เอกสารการจ่ายเงินกู้ - รับช าระเงินกู้ อื่นๆ    
  
  (5)  ปรับปรุงข้อมูล แก้ไขข้อมูล กรณีที่ลงรายการผิดพลาด เช่น ลงฝากเป็น
ถอน ลงถอนเป็นฝาก ลงฝาก - ถอนจ านวนเงินไม่ถูกต้อง อื่นๆ     
  (6)  จ่ายเงินกู้ - รับช าระเงินกู้ให้ถูกต้อง    
  (7)  รับ-จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วๆไปให้ถูกต้อง    
  (8)  ติดต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ     
  (9)  ท างานตามที่ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนสั่ง โดยไม่ผิดระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้าน 
 
 3)  พนักงานบัญชี มีหน้าที่ดังนี้     
  (1)  ท าบัญชีงานมือประจ าวันควบคู่ไปกับบัญชีระบบเคร่ืองคอมให้ถูกต้อง 
  (2)  ท างานตามที่ผู้จัดการฯสั่งโดยไม่ผิดระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน  
  (3)  ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีทุกประเภท เช่น สลิปการฝาก – 
ถอนใบประกอบการ การจ่ายเงินกู้ - รับช าระเงินกู้ เอกสารรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ อ่ืนๆ 
  
  (4)  ตรวจสอบรายงานงบการเงินจากระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์   
  (5)  ตรวจสอบการน าส่งเงินระหว่างสถาบันการเงินชุมชน - ธนาคาร  
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  (6)  จัดท าสมุดหรือทะเบียนคุมเอกสารทางการเงินทุกประเภท  
  (7)  จัดเก็บเอกสารบันทึกประจ าวันไว้ในที่ปลอดภัย เช่น สลิปการฝาก - 
ถอน ใบเสร็จรับเงิน รายงานจากระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าวัน อ่ืนๆ   
   
 4) พนักงานสินเชื่อ มีหน้าที่ดังนี้    
  (1)  จัดท าแฟ้มเอกสารประกอบสินเชื่อ    
  (2)  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบสินเชื่อให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน รายได้ อาชีพ (ของผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน) 
  
  (3)  ติดตามหนี้ค้างช าระ     
  (4)  จัดท านิติกรรมสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกันให้ถูกต้องครบถ้วน  
  (5)  จัดเก็บเอกสารส าคัญ เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน เอกสารสิทธิ์
ไว้ในที่ปลอดภัย    
  (6)  น าเสนอวิเคราะห์วงเงินอนุมัติขอกู้ต่อคณะกรรมการสินเชื่อ  
  (7)  นัดปล่อยเงินกู้      
  (8)  แก้ไขปรับปรุง ข้อมูลที่ผิดพลาดการให้สินเชื่อทุกประเภท  
  (9)  ท างานตามที่ผู้จัดการฯสั่ง โดยไม่ผิดระเบียบกองทุนหมู่บ้าน 
  
 5) พนักงานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้    
  (1)  รับหนังสือเข้า-ออก      
  (2)  จัดเก็บเอกสารที่ส าคัญ เช่น ระเบียบค าสั่ง บันทึกการประชุม แต่งตั้ง
พนักงานท าหน้าที่ แต่งต้ังคณะกรรมการด้านต่างๆ      
  (3)  จดบันทึกรายงานการประชุม     
  (4)  ร่างหนังสือเพื่อน าเสนอผู้จัดการฯ หรือน าเสนอคณะกรรมการกองทุน 
  (5)  ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน    
  (6)  ดูแลครุภัณฑ์ส านักงาน     
  (7)  จัดเตรียมเอกสารเพื่อน ามาใช้บริการลูกค้าให้เพียงพอ เช่น สมุดเงิน
ฝาก สลิปเงินฝาก-ถอน ซองใส่สมุด สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน อ่ืนๆ    
  (8)  ท างานตามที่ผู้จัดการฯสั่ง โดยไม่ผิดระเบียบของกองทุนหมู่บ้านฯ 
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 6)  พนักงานอื่นๆ      
  (1)  ติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในการเขียนเอกสารหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ  
  (2)  ท าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานเงิน พนักงานบัญชี พนักงานสินเชื่อ อ่ืนๆ     
  (3)  เก็บบัตรตัวอย่างลายมือชื่อเรียงตามเลขที่บัญชี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
พิสูจน์กับลูกค้าต่อไป   
  (4)  ท างานตามที่ผู้จัดการฯสั่ง โดยไม่ผิดระเบียบของกองทุนหมู่บ้านฯ     

7.   การบริหารจัดการด้านเอกสารและการควบคุม 
    
 1)  การควบคุมเอกสารส าคัญ     
  (1)  สมุดเงินฝาก (ที่ยังไม่ได้ใช้) ต้องมีสมุดเบอร์2 หรือสมุดคุม เรียงตาม
หมายเลขเอกสาร หรือ คุมจ านวนทั้งหมดและตัดจ่ายออกไปตามจ านวนในแต่ละวันที่ใช้ไป และ
ต้องตรวจสอบว่ามีสมุดคงเหลือถูกต้องหรือไม่ 
  (2)  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (ที่ยังไม่ได้ใช้) ควบคุมเหมือนสมุดเงินฝาก  
 2)  การควบคุมการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆ  ของลูกค้า ต้องจัดท าใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นหลักฐาน เช่น สมุดหาย เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ เปลี่ยนที่อยู่ อ่ืนๆ  
 3)  การควบคุมเนื่องจาก การลงบัญชีผิดพลาด ให้บันทึกถึงข้อผิดพลาดและวิธีการ
แก้ไขที่ถูกต้องไว้ด้วย (รหัสอะไร) มีการตรวจสอบจาก ผู้จัดการฯหรือผู้ท าการแทนลงลายมือชื่อ
ก ากับไว้ด้วย เช่น การลงฝากเป็นถอน หรือ การลงถอนเป็นฝาก (สมุดเบอร์2คุม)  
 4) การจัดเก็บเอกสารส าคัญ เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน สลิปฝาก -ถอน 
ใบเสร็จรับเงิน รายงานต่างๆ อ่ืนๆ  ให้เก็บไว้ในตู้ที่มีกุลแจปิด-เปิด โดยมีการควบคุมด้วย
คณะกรรมการ  
 5)  การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ต้องมีใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกคร้ังต้นฉบับให้ลูกค้า 
ส าเนาเก็บไว้ตรวจสอบ จัดเรียงตามหมายเลขใบเสร็จในแต่ละวัน  
 6)  การเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าจัดซื้อเอกสารอ่ืนๆต้องมีเอกสารการเบิกจ่าย
ประกอบทุกคร้ัง 
 7)  เอกสารส าคัญทางการเงินต่างๆ ต้องมีผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อด้วย 
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8.  การบริหารด้านครุภัณฑ์ส านักงาน     
       
      ให้จัดท าทะเบียนคุมแยกเป็นประเภทต่างๆ  เช่น ประเภทเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ประเภทโต๊ะ 
ประเภท 
เก้าอี้ ประเภทตู้ ประเภทเคาน์เตอร์ อ่ืนๆ (สมุดเบอร์2คุม) 
ระเบียบค าสั่ง เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับฝากเงินประเภทเผื่อเรียกและเงินฝากประจ า 
    
 ส่วนที1่ ความหมายของค า      
 1)  ผู้ฝาก หมายความว่า สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา   
 2)  เงินฝากเผื่อเรียก หมายความว่า เงินฝากประเภทฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ 
 3)  เงินฝากประจ ารายเดือน หมายความว่า เงินฝากประเภทประจ าเท่ากันทุกๆเดือน 
 4)  ทะเบียนข้อมูลผู้ฝาก หมายความว่า สมุดเบอร์2 หรือสมุดคุมที่ใช้บันทึกรายละเอียด
ของผู้ฝาก เช่น เลขที่บัญชี ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่   
 5)  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ หมายความว่า แบบพิมพ์บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ  
 6) ใบฝากเงิน หมายความว่า แบบพิมพ์ใบฝากเงิน    
 7)  ใบถอนเงิน หมายความว่า แบบพิมพ์ใบถอนเงิน    
 8)  สมุดเงินฝาก หมายความว่า สมุดเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สมุดเงินฝากประเภทฝาก
ประจ ารายเดือน 
 9)  ผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา   
                 10)  พนักงาน หมายความว่า พนักงานสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา   
 11)  พนักงานการเงิน หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านการรับฝากเงิน   
 12)  พนักงานบัญชี หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี    
 13)  พนักงานสินเชื่อ หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อ    
 14) คณะกรรมการรักษาเงินสด หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบและรักษาเงินสดประจ าวันของสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา  
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 15)  คณะกรรมการสินเชื่อ หมายความว่า พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบวิเคราะห์และอนุมัติวงเงินกู้สินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
   
 16)  คู่มือ หมายความว่า คู่มือโปรแกรมบัญชีแยกประเภท MGL และคู่มือโปรแกรม
ธนาคาร MBS ส าหรับสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 
 
 ส่วนที่ 2 ประเภทเงินฝากและคุณสมบัติผู้ฝาก     
 1)  การฝากเงินกับสถาบันการเงินชุมชนมี 2 ประเภท ดังนี ้   
  (1)  การฝากเผื่อเรียก หมายถึง การฝากเงินที่ถอนได้เมื่อต้องการ  
  (2)  การฝากประจ า หมายถึง การฝากเงินที่มีก าหนดระยะเวลา 
  
 2)  คุณสมบัติของบุคคลที่จะฝากเงิน     
   สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป  
 กรณี อายุน้อยกว่า 7 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง 
 
 ส่วนท่ี 3 การใช้เอกสาร การให้ตัวอย่างลายมือชื่อ และการกรอกข้อความการขอเปิด
บัญชีใหม ่    
 1)  เอกสารที่ใช้       
        (1)  แบบค าขอเปิดบัญช ี     
                   (2)  บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ   
 2)  การให้ตัวอย่างลายมือชื่อ    
                  (1)  เป็นลายมือชื่อ 2 แบบคือ แบบลายเขียน และแบบลายเซ็น  
                   (2)  เป็นแบบลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือด้าน (ซ้าย/ขวา) ส าหรับผู้ที่เขียนชื่อไม่ได้ 
                  3)  ตัวอย่างลายมือชื่อที่ลงไว้ในเอกสารอย่างน้อยต้องมี 2 ที่ คือ  
                   (1)  ด้านหน้าบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ   
                                     (2)  ด้านหลังสมุดเงินฝาก     
                (3)  สมุดเงินฝาก      
  5)  เอกสารประกอบการฝากเงิน เช่น ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
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ส่วนที่ 4 การฝากเงิน       

 1)  การเปิดบัญชีใหม่ต้องมาเปิดบัญชีด้วยตนเอง    
 2)  ฝากเงินคร้ังต่อไปให้ผู้อ่ืนมาฝากแทนก็ได้     
 3)  ฝากด้วยเงินสด ที่เป็นเหรียญกษาปณ์ หรือธนบัตรไทย หรือเช็ค   
 4)  นิติบุคคล หรือกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มการเงิน ต้องระบุผู้มีอ านาจในการถอนเงิน
เอาไว้ด้วย 
 5)  การเปิดบัญชีใหม่ การฝากเพิ่ม ให้พนักงานการเงินบันทึกรายการตามคู่มือการใช้
โปรแกรมธนาคาร MBS   
 6)  ขั้นตอนการรับฝากเงินของพนักงานการเงิน    
       (1)  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบฝาก โดยเฉพาะจ านวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร 
       (2)  ตรวจรับและนับเงินให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อในช่อง ผู้รับเงิน  
       (3)  บันทึกรายการในระบบงาน MBS    
       (4)  ส่งสมุดให้ผู้จัดการตรวจสอบการบันทึกยอดเงินฝากและยอดเงินคงเหลือเพื่อลง
ลายมือชื่อก่อนคืนให้ลูกค้า       
                       (5)  เมื่อถูกต้องแล้วคืนสมุดให้ลูกค้า 
 
 ส่วนที่ 5 การถอนเงิน   
 1)  ให้ผู้ถอนเงินลงลายมือชื่อในใบถอน ช่อง ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี และช่องลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน ให้ถูกต้องตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้     
 2)  พนักงานการเงินตรวจสอบลายมือชื่อและจ านวนเงินที่ถอนให้ถูกต้อง  
 3)  ส่งสมุดและใบถอนเงินไปให้ผู้จัดการฯ/ท าการแทน  อนุมัติก่อน เมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้วมาบันทึกรายการถอนเงินในระบบงาน MBS      
 4)  จ่ายเงินให้ถูกต้องตามใบถอนพร้อมส่งสมุดคืนลูกค้า    
 5)  การถอนปิดบัญชีให้หมายเหตุในทะเบียนคุมและบัตรลายมือชื่อลูกค้าว่า  ถอนปิด
บัญชีแล้วเมื่อวันที่ (วันที่ปิดบัญชี)  
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 ส่วนที่ 6 สมุดเงินฝากหายหรือช ารุด     
 1)  เจ้าของบัญชีต้องมาติดต่อด้วยตนเอง     
 2)  จัดท าแบบค าขอกรณีสมุดหาย      
 3)  ให้พนักงานการเงินออกสมุดฝากเงินให้ใหม่ โดยใช้เลขที่บัญชีเดิมตามระบบMBS 
 4)  ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใหม่ในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและด้านหลังสมุดเงินฝาก  
 5)  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท ต่อคร้ัง     
 6)  ให้ผู้จัดการฯ/ผู้ท าการแทน ลงลายมือชื่ออนุมัติสมุดเล่มใหม่   
 7)  หมายเหตุในทะเบียนคุม (สมุดเบอร์2) ว่า สมุดเก่าหาย/ช ารุดแทน เมื่อ………… 
(วันที่ท าสมุดใหม่) 
  
 ส่วนที่ 7 การค านวณดอกเบี้ย      
 1)  ประเภทเผื่อเรียกคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบเดือน   
 2)  ประเภทเงินฝากประจ ารายเดือน ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบก าหนดระยะเวลาฝาก  
 3)  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก การลงรับดอกเบี้ยเงินฝาก ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และอัตราตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประกาศ 
 

9. เงื่อนไขการฝากเงินและการให้สินเช่ือ        
 9.1  เงินฝากประเภทเผื่อเรียก      
 1)  คุณสมบัติผู้ฝาก       
  (1)  เป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป  
  กรณี อายุต่ ากว่า 7 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง  
 2)  เงื่อนไขการฝาก       
  (1)  เปิดบัญชีขั้นต่ า 100 บาท     
  (2)  การฝาก-ถอน ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง    
 3)  การค านวณอัตราดอกเบี้ยและการลงรับดอกเบี้ย    
  (1)  ร้อยละ 0.70 ต่อปี      
  (2)  คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน     
  (3)  ลงรับดอกเบี้ยทุกสิ้นปี       



168 

 9.2  เงินฝากประเภทฝากประจ า 6 เดือน     
 1)  คุณสมบัติผู้ฝาก       
  (1)  เป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 
กรณี อายุต่ ากว่า 7 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง 
 
 2)  เงื่อนไขการฝาก       
  (1)  เปิดบัญชีขั้นต่ า 500 บาท     
  (2)  ผู้ฝากจะต้องฝากเท่าๆกันทุกๆเดือน เดือนละ 500 - 2,000 บาท   
 3)  อัตราดอกเบี้ย       
  ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
  
 4)  การค านวณดอกเบี้ยและลงรับดอกเบี้ย     
  (1)  ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน  
  (2)  ลงรับดอกเบี้ย 6 เดือน 
  (3)  ห้ามถอนเงินต้น ถอนได้เฉพาะดอกเบี้ย  
 
 9.3  เงินฝากประเภทฝากประจ า 12 เดือน     
 1)  คุณสมบัติผู้ฝาก       
  (1)  เป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป  
 กรณี อายุต่ ากว่า 7 ปี ให้เปิดบัญชีร่วมกับผู้ปกครอง 
 2)  เงื่อนไขการฝาก       
  (1)  เปิดบัญชีขั้นต่ า 1000 บาท     
  (2)  ผู้ฝากจะต้องฝากเท่าๆกันทุกๆเดือน เดือนละ 1,000 - 5,000 บาท   
 3)  อัตราดอกเบี้ย       
  ร้อยละ 2.00 ต่อปี  
 4)  การค านวณดอกเบี้ยและลงรับดอกเบี้ย     
  (1)  ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และลงรับดอกเบี้ยทุกสิ้นปี  
  (2)  ถ้าฝากไม่ครบระยะเวลาฝาก 12 เดือน ค านวณดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีฝาก
เผื่อเรียก 
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  (3) ถ้าฝากไม่ครบระยะเวลาฝาก 24 เดือน ค านวณดอกเบี้ยเท่ากับบัญชีฝาก
เผื่อเรียก  
 
 9.4  ประเภทสินเชื่อ       
 1)  คุณสมบัติผู้กู ้       
  (1) เป็นสมาชิกสถาบันการเงินชุมชนรุ่งมณีพัฒนา อายุตั้งแต่ 20 บริบูรณ ์
    (2) มีบัญชีเงินฝากประจ า 12 เดือน ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป 
     (3) มีอาชีพและรายได้แน่นอน 
  (4) มีการออมเงินสม่ าเสมอ 
  (5) มีการฝากเงินสงเคราะห์ชีวิตแบบทรัพย์มั่นคง 
 2)  วัตถุประสงค์การกู้       
  เพื่อน าเงินกู้ไป ประกอบอาชีพ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน    
 3)  ประเภทเงินกู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
                     (1) สินเชื่อถูกใจ สามารถกู้ในวงเงิน 2 เท่าของเงินออม ไม่เกิน 5,000 บาท 
                    (2) สินเชื่อสบายใจ สามารถกู้ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท 
                     (3) สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สามารถกู้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
ใช้สมาชิกจ านวน 2 คน เป็นผู้ค้ าประกัน (ต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน) 
  4)  ระยะเวลาช าระเงินกู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้     
        (1) สินเชื่อถูกใจ ระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ 5 เดือน (ผ่อนช าระเป็นงวดราย
เดือน)           
                    (2) สินเชื่อสบายใจ ระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ 5 ปี (ผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือน) 
                   (3) สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ระยะเวลาส่งคืนเงินกู้ 6 เดือน (ผ่อน
ช าระเป็นงวดรายเดือน) 
 5)   อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้      
        (1) สินเชื่อถูกใจ ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อเดือน แบบคงที่ ค่าธรรมเนียมคร้ัง
ละ 100 บาท         
                    (2) สินเชื่อสบายใจ ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี  แบบลดต้นลดดอก 
ค่าธรรมเนียม 
ร้อยละ 1ของยอดสินเชื่อ 
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                                     (3) สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ18 ต่อเดือน แบบคงที่
ค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดสินเชื่อ 
  
                 6)  กรณีผิดนัดช าระเงินกู้      
        (1) สินเชื่อถูกใจ งวดละ 200 บาท           
                    (2) สินเชื่อสบายใจ งวดละ 500 บาท           
                                    (3) สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ งวดละ 200 บาท           
           7)   หลักประกัน 
                   (1) สินเชื่อถูกใจ คณะกรรมการ 3 คนขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อ 
                      (2) สินเชื่อสบายใจ หลักประกันเป็น สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ 
หรือบุคคลค้ าประกัน เป็นสมาชิก 2 คน (กรณีกู้เงินไม่เกิน 30,000 บาท) คณะกรรมการทุกคนเป็นผู้
พิจารณาสินเชื่อ 
 

10.  ธุรกรรมอืน่ๆ 
 
 1) เติมเงินโทรศัพท์ ไม่คิดค่าบริการ 
 2) รับช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการ 15 บาท / บิล 
 3) รับส่งโทรสาร ค่าบริการ ในกรุงเทพและปริมณฑล 20 บาท / แผ่น ต่างจังหวัด 25 
บาท / แผ่น 
 

11. การจัดสรรก าไรประจ าปี  

 
 1) สวัสดิการ 
        (1)  เกิด – ทุนประเดิมแรกเกิด 500 บาท / คน มอบเป็นเงิน โดยโอนเข้าบัญชีของ
บิดา หรือมารดา ให้ทันทีหรือเปิดบัญชีชื่อเด็กโดยผู้ปกครอง 
        (2)   แก่ – ผู้สูงอายุ และคนด้อยโอกาสในชุมชน มอบเป็นของที่ระลึกในวันส าคัญ 
        (3)  เจ็บ–ผู้ป่วยที่เป็นสมาชิก วันละ 300 บาท ไม่เกิน 5 วัน ต่อปี มอบเป็นเงิน โดย
โอนเข้าบัญชีของผู้ป่วย ใน 1 ปี ไม่สามารถสะสมวันได้ 
        (4)  ตาย – มอบเงินช่วยเหลือให้ญาติสมาชิกที่เสียชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ของ กองทุน/
สถาบันเป็นจ านวนเงิน 3,000.-บาท ขั้นต่ า 
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        (5)  ชุมชน – เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน 5 % ของก าไร 
 
 2)  คุณสมบัติผู้ได้รับสวัสดิการ 
      (1)  ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป  
      (2)  ต้องมีการออมเงินสม่ าเสมอ 
 

12. วันเวลาเปิดท าการ 
 วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 - 19.00 น. 
 วันพุธ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. 
  

13. ค่าตอบแทนพนักงาน 
               พนักงานบัญชี 5,000 บาทต่อเดือน 



 

ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ นามสกุล นางสาวลิสา ใจสะอาด 
 
ประวัติการศึกษา นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา) 
 คณะนิเทศศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2554 - 2555  
 ฝ่ายการตลาดและกราฟฟิคดีไซน์ 

 รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา  
 
 พ.ศ. 2555 - 2556 

 ฝ่ายการตลาดและกราฟฟิคดีไซน์ 
 บริษัทเวนเจอร์เทค มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
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