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บทคดัย่อ 
การศึกษานี้ เป็นการวิจยัและพัฒนากลไกการขบัเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชน 

กรณีศกึษาในชุมชน ต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก โดยมวีตัถุประสงค์ของการ
วจิยั เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพปญัหาและความต้องการ ความรูค้วามเขา้ใจ และการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ เพื่อพฒันากลไกการ
ขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์และ เพื่อน ากลไกไปสู่
การปฏบิตัิและประเมนิผลกลไกการขบัเคลื่อน การจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชน
ต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งเป็นการวจิยัและพฒันาที่ใช้วิธกีารวิจยัแบบผสมผสาน ทัง้เชงิปรมิาณและ  เชิง
คุณภาพ  โดยเชงิปรมิาณใชแ้บบสอบถามและแบบทดสอบ  ส่วนเชงิคุณภาพใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ สนทนากลุ่ม และการจดัประชุมระดมความคดิเห็นแบบมสี่วนร่วม  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปรมิาณโดยใชส้ถติริอ้ยละและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ส่วนเชงิคุณภาพโดยใชว้ธิวีเิคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) ซึ่งเป็นการวเิคราะห์ตคีวามจากขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาภาคสนาม  
ผลการวจิยัพบว่า   

 1.  ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงาน พบว่า การจดัสวสัดกิารยงัไมเ่หมาะสม  ควร
มกีารปรบัปรุงด้านการจดัสวสัดกิาร   สภาพปญัหาในการจดัสวสัดกิารที่อยู่ในระดบัมาก
และมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด คอื การขาดการประชาสมัพนัธ์ที่ดี  ความต้องการของสมาชกิใน
การจัดสวสัดิการที่อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกส่วนใหญ่ของกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนต าบลท่าโพธิม์คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัสวสัดกิารกองทุนอยู่ในระดบัปานกลาง  
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สมาชกิกองทุนมสี่วนร่วมน้อย โดยดา้นที่มสี่วนร่วมน้อยทีสุ่ด คอื ดา้นการมสี่วนร่วมใน
การตรวจสอบและประเมนิผล   

2.  ผลการพฒันากลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชน
ต าบลท่าโพธิ ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ม ี3 ดา้น  1) กลไกการขบัเคลื่อนดา้นการบรหิาร
จดัการกองทุนฯ ม ี4 กจิกรรม คอื  การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  การพฒันาส านกังาน ทีท่ า
การกองทุนฯ พรอ้มทัง้จดัหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนฯ การพฒันา
ศกัยภาพในด้านการบรหิารจดัการให้กบัคณะกรรมการกองทุนฯ  และการบรหิารจดัการ
ดา้นงบประมาณสนบัสนุนกองทุนสวสัดกิารจากภายนอก  2) กลไกการขบัเคลือ่นดา้นการ
จดัสวสัดิการของกองทุนฯ มี 2 กิจกรรม คือ การส ารวจความต้องการในด้านการจัด
สวสัดกิารและการจดัท าระเบยีบกองทุนฯ โดยปรบัปรุงดา้นการจดัสวสัดกิารให้ตรงตาม
ความต้องการและเป็นปจัจุบนั 3) กลไกการขบัเคลื่อนดา้นการจดักจิกรรมส่งเสรมิการจดั
สวสัดิการ ม ี3 กิจกรรม คือ  การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ            
กจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร ใกลช้ดิ ผูกมติรชุมชน และการศกึษาดูงานกองทุนทีป่ระสบ
ผลส าเรจ็ 

3. ผลการน ากลไกไปสู่การปฏบิตัิเป็นเวลา 5 เดอืนและประเมนิผลกลไกการ
ขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชน พบว่า ทุกฝา่ยทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งต่าง
มคีวามพงึพอใจในผลของการด าเนินงาน 
 

ค าส าคญั : กลไกการขบัเคลือ่น สวสัดกิารชุมชน กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์  
 

Abstract 
This study designed to research and develop of driving mechanism for 

community welfare which was a case study of Thapho sub-district, Muang District, 
Phitsanulok province which the research purposes were 1) to study the current state, 
problem, need, knowing, understanding and participating in the operation of the 
community welfare fund, 2) to develop the mechanism of community welfare fund 
management, and 3) to implement the mechanism for acting then evaluate the 
mechanism of the management of the community welfare fund.   Integrated Methods 
both quantitative and qualitative were used in this study. The quantitative data 
from questionnaires with different levels of rating scale and tests were analyzed 
by using percentage, mean and standard deviation. Whereas the qualitative data 
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from in-depth interviews, focus group meetings and brainstorming were analyzed 
by content analysis. The results of the study were as follows: 

1. The operational state of the Thapho Community Welfare Fund was 
inappropriate thus the welfare should be improved. The greatest problem was the lack of 
the good public relations. The aspect of the members needed for the welfare 
management found that the budget supporting requirement of the Local Authories 
were in the high level and had the highest level of mean. Most members of the 
Thapho Community Welfare Fund know and understand the welfare fund 
management at a moderate level. The member participation in the fund was found at a 
low level and the lowest mean found was the participation in checking and evaluating. 

2. Regarding the development of driving mechanism for the community 
welfare fund of Thapho,  three result were found : 1) Fund management involved 
four activities, committee meetings, the office setup including the supporting staff, 
potential development in management for the fund committee and budget 
management from the  outside supporting.  2) The mechanism for the management 
of the welfare of the fund had two activities : community welfare needs surveying and t 
improved the welfare regulation based on the needs and up to date.  3) The mechanism 
for Welfare promotion comprises of three activities; welfare fund public relations, 
close relationship within community and visiting other succeed communities.   

3.The implementation of those mechanisms to the welfare of the 
community welfare fund of Thapho by applying every aspect of the mechanism 
activities for 5 months has been evaluated. The result was showed that the all 
related parties were satisfied with the operation. 

Keywords: Driving Mechanism; Community Welfare; Thapho Community Welfare 
Fund 

 

บทน า 
สวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ส าหรับ

ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ระบบสวสัดกิารถอืเป็นระบบพื้นฐานของสงัคมทีส่ามารถสรา้งหลกัประกนั
ความเป็นอยู่ให้กบัประชาชนในประเทศทุกเพศทุกวยั  การจดัสวสัดกิารโดยภาคชุมชน  เป็น
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อกีหนึ่งแนวทางส าหรบัชดเชยการจดัสวสัดกิารที่ภาครฐัไม่สามารถจดัให้ประชาชนได้ทัว่ถึง
และเพยีงพอ โดยเป็นการแกไ้ขปญัหาของชุมชนทีต่้องเริม่ทีต่วัชุมชนเอง  ซึง่ในปจัจุบนัพบว่า
การจดัสวสัดกิารโดยองค์กรภาคชุมชนนัน้  มทีัง้ที่ประสบผลส าเร็จ และไม่ประสบผลส าเร็จ  
ส่วนที่ประสบผลส าเรจ็ในการด าเนินงานเนื่องจากองค์กรชุมชนนัน้มจีุดแขง็ คอื สามารถที่จะ
ระดมทรพัยากรทัง้ด้านบุคคล เงนิทุน ทุนทางสงัคม ทรพัยากรอื่นๆ มาใช้ในการแกไ้ขปญัหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน รูก้ระบวนการและแนวทางการขบัเคลื่อน
การท างาน  และเนื่องด้วยเป็นองค์กรระดับพื้นที่ที่ตัง้ข ึ้นเพื่อแก้ไขปญัหาของชุมชนเอง         
จงึรู้ปญัหาและความต้องการของคนในชุมชน มีวธิีการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปญัหา  
รวมทัง้กระแสของการตื่นตวัของภาค ประชาสงัคม ท าใหชุ้มชนมบีทบาทสูงขึน้ในการพฒันา
ทอ้งถิน่  ทัง้นี้การรวมกลุ่มของชุมชนและเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็ยงัเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหก้ารจดั
สวสัดกิารโดยภาคชุมชนประสบผลส าเรจ็ ตลอดจนนโยบายภาครฐัที่ปรบักระบวนทศัน์ การ
พัฒนาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ชุมชนมีบทบาทที่จะก าหนดทางเลือกในการ
จดัรปูแบบสวสัดกิาร  และสามารถด าเนินการแกไ้ขปญัหาของชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 

การด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินงานแบบที่ร ัฐเป็นผู้ส ัง่การเป็นการสัง่ให้มีการจัดตัง้กลุ่มเพื่อด าเนินงานด้าน
สวสัดกิารชุมชนซึ่งชาวบา้นไม่ได้ทราบถึงทีม่าทีไ่ปและความส าคญัของการด าเนินงาน    
ไม่เกดิความรูส้กึเป็นเจา้ของกลุ่มสวสัดิการนัน้และวธิกีารยงัเป็นการด าเนินงานที่ยดึเงนิ
เป็นตวัตัง้ จงึไมต่่างอะไรจากกลุ่มออมทรพัยท์ีช่าวบา้นท าอยู่แลว้ทีส่ าคญัหน่วยงานรฐัยงั
ไม่จรงิใจในการส่งเสรมิสนับสนุนให้ระบบสวสัดิการเป็นสวสัดกิารชุมชนเพื่อชุมชนให้
ชุมชนแกไ้ขปญัหาของชุมชนอย่างแทจ้รงิ กล่าวคอื หน่วยงานของรฐัตอ้งการเพยีงผลงาน
การจดัสวสัดกิารในเชงิปรมิาณเท่านัน้ โดยมุ่งการเพิม่กลุ่มสวสัดกิารใหม้จี านวนมากขึ้น
ในแต่ละปี และการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละกลุ่มไม่สนใจผลเชงิคุณภาพที่เกดิขึ้น  
ท าใหก้ลุ่มสวสัดกิารชุมชนทีเ่กดิขึน้ยงัไมส่ามารถแกป้ญัหาของชุมชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ    

จากการรายงานผลการด าเนินงานด้านการจดัสวสัดิการชุมชนโดยสถาบัน
พฒันาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ณ วนัที่ 17 เดือน มกราคม 2557 พบว่ามกีาร
จดัตัง้กองทุนสวสัดกิารชุมชนทัว่ประเทศทัง้สิ้น จ านวน 5,721 กองทุนมปีระชากรทีเ่ป็น
สมาชิกกองทุนรวมทัง้สิ้น 4,001,113 ราย ซึ่งเมื่อน าจ านวนสมาชิกกองทุนดังกล่าว
เปรียบเทียบกับประชากรทัง้หมดของประเทศ คือ 64,871,000 คน ท าให้ทราบว่ามี
ประชากรของประเทศไทยที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการเพยีงรอ้ยละ 6.17 ส่วนผลการ
ด าเนินงานในภาคเหนือมปีระชากรทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนจ านวน 231,301 
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คน จากจ านวนประชากรทัง้หมดของภาคเหนือ 11,588,000 คน ซึ่งหมายถงึมปีระชากร
เพยีงรอ้ยละ 1.99 เท่านัน้ ทีไ่ดร้บัประโยชน์จากโครงการ       

ในส่วนของชุมชนต าบลท่าโพธิ ์เป็นอกีหนึ่งชุมชนทีไ่มป่ระสบผลส าเรจ็ในดา้น
การจดัสวสัดกิารชุมชน เนื่องด้วยไม่สามารถให้บรกิารได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถึง มี
ราษฎรเพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 1.38 เท่านัน้ ที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการ ส่วน
ประชาชนรายอื่นๆซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชนยงัคงขาดหลกัประกนัดา้นคุณภาพชวีติ  
ทัง้นี้ เนื่องจากทีผ่่านมาการด าเนินงานดา้นการจดัสวสัดกิารของชุมชนต าบลท่าโพธิย์งัไม่
มแีนวทางหรอืกลไกในการขบัเคลือ่นทีช่ดัเจน ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานแบบทีร่ฐัเป็นผู้
ส ัง่ ซึ่งชาวบ้านไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานและระบบสวัสดิการ ไม่เกิด
ความรูส้กึเป็นเจา้ของต่อกลุ่มสวสัดกิาร และวธิกีารยงัเป็นการด าเนินงานทีย่ดึเงนิเป็นตวั
ตัง้ จงึท าใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม 
พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งหวงัประโยชน์ในการเสรมิสร้างความมัน่คงทางสงัคมให้เป็นไปอย่าง
ทัว่ถงึ เหมาะสมและเป็นธรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของประชาชนใหไ้ดร้บั
การพฒันาคุณภาพชวีติทีด่มีมีาตรฐานนัน้ได ้

จากปญัหาที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้วจิยัและคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชน
ต าบลท่าโพธิไ์ดต้ระหนักถงึความส าคญัของการจดัสวสัดกิารชุมชน โดยมแีนวคดิร่วมกนั
ว่าระบบสวสัดกิารถือเป็นระบบพื้นฐานของสงัคมที่สามารถสร้างหลกัประกนัของความ
เป็นอยู่ เป็นหลกัประกนัดา้นคุณภาพชวีิตและความอยู่ดมีสีุขใหก้บัประชาชนในชุมชนได ้  
โดยทีร่ะบบสวสัดกิารชุมชนจะต้องสามารถจดัสวสัดกิารใหค้รอบคลุมทัว่ถงึกบัราษฎรใน
ชุมชนด้วยและถ้าหากประชาชนในพื้นที่มีกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนัในการจดัระบบ
สวสัดิการชุมชนของตนเอง เพื่อให้เกิดความตระหนักในปญัหาและร่วมกันแสวงหา
ทางออกบนฐานภูมปิญัญาและวฒันธรรมชุมชนในการช่วยเหลือเกื้อกูลกนั โดยผ่าน
กระบวนการเรยีนรูใ้นกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ จะเอื้อใหเ้กดิการจดัระบบสวสัดกิาร
ชุมชนอย่างมสี่วนร่วมและพฒันาไปสู่ขอ้เสนอเชงินโยบายต่อหน่วยงานในระดบัทอ้งถิน่ให้
บรรจุลงในแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในส่วนที่ชุมชนไม่สามารถจดัการ
เองได้ เพื่อให้เกดิการหนุนเสรมิซึ่งกนัและกนัในการสร้างและพฒันาระบบสวสัดกิารใน
รูปแบบที่ตรงกับความต้องการและศักยภาพในการบริหารจัดการของชุมชนที่
นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการในรูปแบบของการสงเคราะห์ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยเท่านัน้  
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 ผู้วิจ ัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นดังกล่าวและมีความคิดเห็นร่วมกันกับ
คณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิท์ี่จ าเป็นจะต้องพฒันากลไกในการ
ขบัเคลื่อนการจดัสวสัดิการชุมชนให้สามารถเป็นหลกัประกนัด้านคุณภาพชีวิต  และ
ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสวสัดิการนัน้ได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถึงได ้  
โดยเป็นการวิจยัและพัฒนาภายใต้การขบัเคลื่อนงานสวสัดิการชุมชนเพื่อให้ชุมชน
สามารถเป็นผู้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานการจดัระบบสวสัดิการชุมชนได้ด้วยตนเอง   
ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้อื้อต่อการส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู้อย่างมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัระบบสวสัดกิารชุมชนอย่างแทจ้รงิ  อนัจะน าไปสู่สวสัดกิารชุมชนทีเ่ป็นประโยชน์
สงูสุดต่อคนในชุมชนใหค้รอบคลุมไดอ้ย่างทัว่ถงึและยัง่ยนืต่อไป โดยมวีตัถุประสงค์ของ
การวจิยั ดงันี้ 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจัจุบนั สภาพปญัหาและความต้องการของการจดั
สวสัดกิารในชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก  

2. เพื่อพฒันากลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก     

3. เพื่อน ากลไกไปสู่การปฏบิตัิและประเมนิผลกลไกการขบัเคลื่อนการ
จดัสวสัด ิการชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดั
พษิณุโลก        
 

วิธีการวิจยั 
 การว ิจยัครัง้นี้ เป็นการว ิจยัและพฒันา(Research and Development : 
R&D) โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methodologies) ระหว่างเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และเชงิคุณภาพ(Qualitative) เพื่อก าหนดกลไกในการขบัเคลื่อนการจดั
สวสัดกิารชุมชนในต าบลท่าโพธิ ์ ซึ่งผูว้จิยัได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกบัวธิดี าเนินการ
วจิยัตามล าดบั ดงันี้ 

1. การวิจยั เพื่อเป็นการศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพปญัหาและความต้องการ 
และการมสี่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางในการขบัเคลื่อนการจดั
สวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก โดย
ด าเนินการ ดงันี้ 
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เชิงปริมาณ  
1. ใชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพปจัจุบนั สภาพปญัหาและ

ความต้องการ และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่า
โพธิ ์โดยเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากสมาชกิทัง้หมดของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์
จ านวน 286 คน 

2. ใช้แบบทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดั
สวสัดกิารชุมชนของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์เพื่อเป็นการศกึษาใหท้ราบว่า
สมาชกิกองทุนฯ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบและขอ้ก าหนดในการจดัสวสัดกิาร
ชุมชนมากน้อยเพยีงใด โดยเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากสมาชกิทัง้หมดของกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนต าบลท่าโพธิ ์จ านวน 286 คน  

เชิงคณุภาพ 
1. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัรูปแบบการจดัสวสัดกิาร

และผลของการด าเนินงานทีผ่่านมา รวมถงึแนวทางการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของ
กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ยนายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลท่าโพธิ ์พฒันาการอ าเภอเมอืงพษิณุโลก ก านันต าบลท่าโพธิ ์ประธาน อ.ส.ม.
ต าบลท่าโพธิ ์ประธานคณะกรรมการบรหิารกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ และ
ประธานชมรมผูส้งูอายุต าบลท่าโพธิ ์ รวมจ านวน 6 คน    

2. การสนทนากลุ่ ม  (Focus group discussion) ประเด็นที่ เกี่ยวกับ
แนวทางในการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 ตวัแทน
สมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิจ์ากทัง้ 11 หมูบ่า้น จ านวน 11 คน  กลุ่มที ่2  
คณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์(ทุกคน) จ านวน 9 คน และกลุ่มที ่3 
ผูใ้หญ่บา้น ทัง้ 11 หมูบ่า้น จ านวน 11 คน     

น าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาสภาพปจัจุบนัของการจดัสวสัดกิาร สภาพปญัหา
และความต้องการ ความรู้ความเขา้ใจ และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์รวมถึงแนวทางในการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดิการของ
กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิม์าท าการสงัเคราะห ์ เพื่อน าเสนอและประกอบการ
พจิารณาในขัน้ตอนของการวจิยัระยะพฒันาต่อไป  

2. การพฒันา กลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลท่าโพธิ ์โดยมขี ัน้ตอนการวจิยั ดงันี้   
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1. จดัประชุมระดมความคดิเหน็แบบมสี่วนร่วม โดยเชญิผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกภาคส่วนเขา้ประชุมเพื่อร่วมกนัสรา้งกลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ประกอบดว้ย พฒันาการอ าเภอเมอืงพษิณุโลก ก านนัต าบล
ท่าโพธิ ์ตวัแทนฝ่ายสวสัดกิารสงัคมจากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์คณะกรรมการ
และตวัแทนสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์และผูใ้หญ่บา้น ทัง้ 11 หมู่บา้น 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 32 คน โดย  

1.1 น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์เจาะลกึ และประเดน็การสนทนากลุ่ม ต่อทีป่ระชุม  

1.2 เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงกลไกการ
ขบัเคลือ่นการจดัสวสัดกิารของกองทนุสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์เพือ่ใหเ้ป็นระบบการ
จดัสวสัดกิารที่สามารถเขา้ถงึและเป็นประโยชน์สูงสุดกบัคนในชุมชนไดอ้ย่างครอบคลุม
และยัง่ยนื 

2. จดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อจดัท ากระบวนการและขัน้ตอนในการน ากลไก
การขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิเ์ขา้สู่การปฏบิตั ิ
ประกอบดว้ย การแต่งตัง้คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการพฒันา ประเภทและวธิกีาร
ด าเนินงานของแต่ละกจิกรรมการพฒันา พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตและระยะเวลาในการ
พฒันา 

3. น ากลไกไปสู่การปฏิบัติ ประเมนิและแก้ไขปรบัปรุงเพื่อสรุปให้เป็น
กลไกในการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัพษิณุโลก   
 

ผลการวิจยั 
 

1. ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพปญัหาและความต้องการ  ความรูค้วาม
เขา้ใจในการจดัระบบสวสัดกิารชุมชน และการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

ในเบื้องต้นผู้วจิยัได้รวบรวมจากการเก็บขอ้มูลภาคสนามโดยการสมัภาษณ์
ผู้แทนของแต่ละกลุ่มองค์กรในต าบล ท่าโพธิ ์ทัง้ 11 ชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึง
ความเป็นมาและผลการจดัสวสัดกิารในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งท าใหส้ามารถเชื่อมโยงถึง
ความสมัพนัธ์ขององค์กรกบัชุมชน อาท ิขอ้มลูสมาชกิคณะกรรมการ เงนิทุนการบรหิาร
จดัการและลกัษณะการจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานน าไปสู่การ
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แสวงหาแนวทางในการพฒันากลไกการขบัเคลือ่นการจดัสวสัดกิารชุมชนใหม้คีวามยัง่ยนื 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลท่าโพธิซ์ึ่งจากการส ารวจขอ้มูล 
พบว่า มกีลุ่มองคก์รทีม่กีารจดัสวสัดกิารใหก้บัคนในชุมชนต าบลท่าโพธิ ์จ านวนทัง้สิน้ 17 
กลุ่มองค์กร มจี านวนประชากรทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มองค์กร จ านวน 3,883 คน มเีงนิทุน
ในการบริหารจัดการ จ านวน 29,395,705.53 บาท โดยได้น าผลก าไรที่เกิดจากการ
ด าเนินกจิกรรมของแต่ละกลุ่มองค์กรไปจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ปนัผลก าไรคืนให้กับสมาชิกแบ่งปนั เพื่ อสมทบเข้ากองทุน  สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้น าข้อค้นพบที่ได้ดังกล่าว เสนอเป็นภาพรวมต่ อที่
ประชุมภาคทีีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ พฒันาการ
อ าเภอเมอืงพิษณุโลก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลท่าโพธิ ์ประธาน
คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์รวมถึงผู้น าองค์กรที่ท างานด้าน
สวสัดกิารชุมชน โดยในทีป่ระชุมไดม้คีวามเหน็ร่วมกนัให้มกีารพฒันากองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนต าบลท่าโพธิ ์เพื่อใหม้คีวามยัง่ยนืและเกดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลท่าโพธิ ์

กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิเ์ป็นกองทุนที่ด าเนินการในระดบัต าบล 
ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 26 มิถุนายน 2552 มีสมาชิกครัง้แรกก่อตัง้ 290 คน ด้วยเงนิกองทุน 
211,700 บาท ซึ่งที่มาของเงนิกองทุนมาจากการออมวนัละ 1 บาทของสมาชกิ และเงนิ
สมทบกองทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปจัจุบันมีสมาชิกจ านวน 286 คน มีจ านวน
เงนิกองทุนรวม 593,892.53 บาท (ขอ้มูล ณ 31 ตุลาคม 2557) และมกีารจดัสวสัดิการ
ให้แก่สมาชิกตัง้แต่เกิดจนตาย คือ สวสัดกิารกรณีคลอดบุตร สวสัดิการกรณีเจ็บป่วย 
สวสัดกิารกรณีเสยีชวีติ และสวสัดกิารเงนิบ านาญ ส่วนสภาพการจดัสวสัดกิารชุมชนใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า พบว่า สมาชกิส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.75 เห็นควรให้มกีารปรบัปรุง
สวสัดกิารกรณีคลอดบุตร รอ้ยละ 56.29 เห็นควรใหม้กีารปรบัปรุงสวสัดกิารค่าเยี่ยมไข้
กรณีเจบ็ปว่ย รอ้ยละ 55.24 เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงสวสัดกิารเงนิบ านาญรายเดอืนของ
ผูส้งูอายุ และ รอ้ยละ 53.85 เหน็ควรใหม้กีารปรบัปรุงสวสัดกิารกรณเีสยีชวีติ 

ในด้านการศึกษาสภาพปญัหาและความต้องการของสมาชิกที่มต่ีอการจดั
สวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรบั
ก าหนดกลไกการขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบผลส าเรจ็ โดยใชแ้บบสอบถามกบั
สมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิท์ุกคน จ านวน 286 คน และใชก้ารสมัภาษณ์
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แบบเจาะลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขบัเคลื่อนกองทุนฯ พบว่า ปญัหาในการจัด
สวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิส์่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยปญัหาที่
อยู่ในระดบัมากและมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด คอื การขาดการประชาสมัพนัธ์ทีด่ ี ส่วนการศกึษา
ความต้องการในระบบการจดัสวสัดกิารของสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์
พบว่า ความต้องการของสมาชกิในการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่า
โพธิส์่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยความต้องการที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การขอรบัการ
สนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่  

ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการจดัสวสัดกิารชุมชน โดยเก็บขอ้มูลดว้ยการแจก
แบบทดสอบให้กบัสมาชกิกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิท์ุกคน จ านวน 286 คน 
พบว่า สมาชกิส่วนใหญ่ของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิม์คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การจดัสวสัดกิารกองทุนอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวจิยัดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัสวสัดิการของสมาชกิกองทุนสวสัดิการชุมชน
ต าบลท่าโพธิ ์

ระดบัความรู้ความเข้าใจ ความถ่ี ร้อยละ 
สูง 62 21.68 

ปานกลาง 160 55.94 
ต ่า 64 22.38 
รวม 286 100 

 

ส่วนการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ ซึ่งเป็นอกีปจัจยัทีม่คีวามส าคญักบัระบบการจดัสวสัดกิาร
ชุมชน  โดยการศกึษาในส่วนนี้ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ ส าหรบัการวจิยั
เชงิปรมิาณด้านการมสี่วนร่วมเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้สมาชิก
กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์จ านวน 286 คน ผลการวจิยัดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 การมสี่วนร่วมของสมาชกิกองทุนฯ จ าแนกเป็นรายดา้น 
 

การมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน                                N x̄ S.D. 
ระดบัการมี
ส่วนร่วม 

1.การมสี่วนร่วมทางความคดิและตดัสนิใจ               286 0.79 0.906 มสี่วนร่วมน้อย 
2. การมสี่วนร่วมในการปฏบิตักิาร                        286 0.80 0.916 มสี่วนร่วมน้อย 
3. การมสี่วนร่วมในการรบัผลประโยชน์จากกองทุนฯ  286  0.80 0.926 มสี่วนร่วมน้อย 
4. การมสี่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมนิผล      286  0.74 0.871 ไม่มสี่วนร่วม 

 การมสี่วนร่วมในภาพรวม                                  286 0.78 0.905 มสี่วนร่วมน้อย 
 

เกณฑใ์นการแปรผลระดบัการมสีว่นรว่ม 
0.00 – 0.75   =  ไมม่สี่วนรว่ม   0.76 – 1.50   =  มสี่วนรว่มน้อย 
1.51 – 2.25   =  มสี่วนรว่มปานกลาง  2.26 – 3.00   =  มสี่วนรว่มมาก 

จากตารางที ่2 พบว่า การมสี่วนร่วมของสมาชกิกองทุนฯ โดยภาพรวมทุกดา้น ทัง้ 
4ดา้น อยู่ในระดบัมสี่วนร่วมน้อย (x ̄= 0.78) และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นของการมสี่วน
ร่วม พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต ่ าที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ประเมนิผล (x ̄= 0.74) 

นอกจากนัน้แลว้ การศกึษาในเชงิคุณภาพเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ยงัไดร้บัการยนืยนัจากการใหส้มัภาษณ์
ของนางสาวติร ีบุญนะ  หวัหน้ากลุ่มงานพฒันาสงัคม ส านักงานพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัพษิณุโลก ทีเ่หน็ว่าส่วนใหญ่กองทุนสวสัดกิารชุมชนจะมผีูน้ าเป็น
คณะกรรมการและด าเนินการกนัเอง สมาชกิทัว่ไปจะไม่มโีอกาสทีจ่ะไดเ้ขา้มามสี่วนร่วม 
ดงัค ากล่าว 

 

“   ส่วนใหญ่แลว้นะคะ  เกอืบจะทุกกองทุน ทีใ่ห้
ผู้น าในพื้นที่ เป็นกรรมการ  เลยท าให้ชาวบ้าน
โดยทัว่ไป ไม่มโีอกาสทีจ่ะเขา้มาร่วมงาน  กลายเป็น
หน้าที่ของบรรดาผู้น าไป  เพราะฉะนั ้นปญัหา
บางอย่างทีช่าวบา้นเท่านัน้ทีเ่ป็นผูรู้ ้ จงึไมไ่ดร้บัการ
แก้ไข  มกัจะตดัสนิโดยกรรมการเพียงไม่กี่คน  ถ้า
สามารถท าให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้   กองทุนก็จะ
ขบัเคลือ่น  ไปได ้ ” ( สาวติร ี บุญนะ, สมัภาษณ์ )       



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2559 

- 114 - 
 

  
สอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของนายธวชั สิงหเดช นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งเห็นว่า ที่ผ่านมาสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ดงัค ากล่าว               

 

“ การทีจ่ะฟ้ืนฟูกองทุนสวสัดกิารชุมชนในต าบล
ของเรา  ผมมองว่าต้องอาศยัความร่วมมอืเป็นหลกั
ครบัท่าน  ที่ผ่านมาสมาชิกกองทุนมสี่วนร่วมน้อย
มาก ไมไ่ดร้บัรูข้า่วสารเกีย่วกบักองทุน ทุกอย่างอยู่ที่
ประธานคนเดยีว พอเขาไม่ไดร้่วม ไม่ได้รู ้เขากเ็ลย
ไมส่นใจ ไมใ่ส่ใจ กองทุนกไ็มม่กีารขบัเคลือ่น  แต่ผม
ว่ามแีนวทางแกไ้ขนะ  ถ้าเราจะท าจะพฒันาฟ้ืนฟู ดี
ครบัผมเหน็ดว้ย ” ( ธวชั  สงิหเดช, สมัภาษณ์ )    

   
2. ผลการศึกษาแนวทางการขบัเคล่ือนการจดัสวสัดิการชุมชนของ

กองทุนสวสัดิการชมุชนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
จากการร่วมกนัคน้หาแนวทางการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารชุมชนของ

กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์โดยการสนทนากลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม ท าให้ได้
ขอ้สรุปทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นกองทุนฯ คอื  

1. ควรมกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการชุดใหม่โดยกระบวนการมสี่วนร่วมและ
เปิดโอกาสใหส้มาชกิทุกคนมสีทิธิใ์นการเสนอตวัเขา้มาเป็นคณะกรรมการดว้ย  

2. ควรจดักจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้มาชกิและ
ประชาชนทัว่ไปไดร้บัทราบเกีย่วกบัประโยชน์และความส าคญัของกองทุนฯ  

3. ควรจดัการอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบสวสัดิการ
ชุมชนใหแ้ก่คณะกรรมการและสมาชกิโดยทัว่ไป  

4. ควรจดัใหม้กีารศกึษาดูงานจากกองทุนฯทีป่ระสบผลส าเรจ็ เพือ่เป็นการ
ถอดบทเรยีนและน ากลบัมาพฒันาการขบัเคลื่อนกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์
ต่อไป  

5. ควรใหม้หีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาเป็นพีเ่ลีย้งและก ากบัดแูล และควร
ผลกัดนัให้องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิไ์ด้ให้การสนับสนุนทัง้ในด้านบุคลากรและ
งบประมาณแก่กองทุน 
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3. ผลการพฒันากลไกการขบัเคล่ือนการจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุน
สวสัดิการชมุชนต าบลท่าโพธ์ิ 

ในขัน้ตอนนี้ประกอบไปด้วยการจดัเวทีระดมความคิดเห็น ซึ่งเป็นการ
น าเสนอขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสมัภาษณ์
เจาะลกึ และประเด็นการสนทนากลุ่มต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกนัวเิคราะห์ถึงแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพการด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ผลจากการ
ประชุมเชงิปฏบิตักิารระดม ความคดิเหน็เพือ่สรา้งกลไกการขบัเคลือ่น นัน้  ท าใหส้ามารถ
ก าหนดแนวทางและกจิกรรมที่จะใช้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อน การจดัสวสัดิการของ
กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิใ์นดา้นต่างๆ ไดด้งันี้  

 

1. กลไกการขบัเคลือ่นดา้นการบรหิารจดัการ  
วตัถุประสงคเ์พือ่การจดัการดา้นนโยบาย ขอ้ระเบยีบกองทุนฯการวางแผน

เกี่ยวกบังบประมาณสิง่อ านวยความสะดวก รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ ให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนกองทุ นสวัสดิการชุมชนต าบลท่าโพธิไ์ปสู่
ความส าเรจ็ได ้ม ี4 กจิกรรม ดงันี้ 

1.1 การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์  
1.2 พัฒนาส านักงานที่ท าการกองทุนฯ พร้อมทัง้จดัหาบุคลากรเพื่อ

สนบัสนุนการด าเนินงานกองทุนฯ 
1.3 พัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการ

กองทุนฯ   
1.4 บริหารจัดการด้านงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการจาก

ภายนอก    
2. กลไกการขบัเคลือ่นดา้นการจดัสวสัดกิารของกองทุนฯ   
วตัถุประสงค์เพื่อให้รูปแบบของการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนต าบลท่าโพธิ ์สนองตอบต่อความตอ้งการของสมาชกิและชุมชนไดอ้ย่างแทจ้รงิ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อชุมชน และกองทุนฯโดยภาพรวม ม ี2 กจิกรรม ดงันี้ 

2.1 ส ารวจความตอ้งการในดา้นการจดัสวสัดกิาร    
2.2 จดัท าระเบยีบกองทุนฯ โดยปรบัปรุงด้านการจดัสวสัดิการให้ตรง

ตามความตอ้งการและเป็นปจัจุบนั  
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3. กลไกการขบัเคลือ่นดา้นการจดักจิกรรมส่งเสรมิการจดัสวสัดกิาร  
วตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมต่างๆ เป็นการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์

ให้สมาชิกและประชาชนทัว่ไปในพื้นที่ต าบลท่าโพธิไ์ด้รบัรู้ถึงความส าคญัของกองทุน  
รวมถงึเป็นการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ม ี3 กจิกรรม ดงันี้ 

3.1 การประชาสมัพนัธข์า่วสารความเคลือ่นไหวของกองทุนฯ   
3.2 กจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร ใกลช้ดิ ผกูมติรชุมชน    
3.3 การศกึษาดงูานนอกสถานที ่ 

4. ผลการน ากลไกไปสู่การปฏิบติัและประเมินผลกลไกการขบัเคล่ือน
การจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก 

ในส่วนนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ที่น าแนวทางการ
พฒันา / กจิกรรม ซึง่เป็นกลไก การขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารชุมชนเขา้สู่การปฏบิตัแิละ
ประเมนิผลในพื้นที่จรงิ ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็น
เวลา 5 เดอืน โดยมผีลการวจิยั ดงันี้ 

การขบัเคล่ือนด้านการบริหารจดัการกองทุนฯ  ม ี4 กจิกรรม ดงันี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งทีผ่่านมา

กองทุนฯไมไ่ดใ้หค้วามส าคญัในดา้นการประชุม และไม่มกีารก าหนดวาระของการประชุม
ทีแ่น่นอน ขึน้อยู่กบัประธานกองทุนฯ ทีจ่ะท าการเรยีกประชุมท าใหก้ารด าเนินงานของ
กองทุนฯขาดการประสานงานทีต่่อเนื่องของคณะกรรมการและส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ ส่งผล
ใหก้ารขบัเคลื่อนเป็นไปอย่างล่าชา้และหยุดนิ่ง ดงันัน้ เพื่อเป็นการแกป้ญัหาดงักล่าว จงึ
ได้จดัให้มกีารประชุมขึ้นเพื่อร่วมกนัหาแนวทางในการที่จะก าหนดให้มกีารประชุมเป็น
ประจ า รวมถงึการคดัเลอืกและแต่งตัง้คณะกรรมการกองทุนฯ ซึง่เป็น การประชุมร่วมของ
คณะกรรมการกองทุนฯชุดปจัจุบนั และผูน้ าทอ้งทีท่อ้งถิน่ของต าบลท่าโพธิ ์จดัประชุมใน
วนัจนัทรท์ี ่9 มนีาคม 2558 ณ หอ้งประชุมของส่วนงานป้องกนัองค์การบรหิารส่วนต าบล
ท่าโพธิ ์โดยท าให้ได้ขอ้สรุปที่จะมกีารประชุมเป็นประจ าทุก 3 เดอืน ได้คณะกรรมการ
กองทุนฯชุดใหม่ที่แต่งตัง้ขึ้นมาเพื่อร่วมกันด าเนินการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนการจัด
สวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์มวีาระ 1 ปี  เริม่ตัง้แต่วนัที ่9 มนีาคม 
2558 และจะสิ้นสุดลงในวนัที่ 8 มนีาคม 2559 และในการประชุมดงักล่าวยงัท าใหไ้ด้ร่าง
ระเบยีบขอ้บงัคบัในการบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ ซึ่งสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัท าระเบยีบขอ้บงัคบัฯ ฉบบัทีส่มบรูณ์ต่อไปได้ 
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2. การพัฒนาส านักงานที่ท าการกองทุนฯ พร้อมทัง้จัดหาบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนฯ โดยการประสานผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลท่า
โพธิ ์เพื่อขอใช้สถานที่ให้เป็นที่ท าการกองทุนฯ พรอ้มทัง้การสนับสนุนด้านบุคลากรใน
ส่วนสวสัดกิารสงัคม ซึ่งหลงัจากด าเนินการประสานผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่า
โพธิ ์ เพื่อขอใช้สถานที่เพื่อให้เป็นที่ท าการกองทุนฯ พรอ้มทัง้ขอรบัการสนับสนุนด้าน
บุคลากรในส่วนสวสัดิการสงัคม ซึ่งได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดีทัง้ด้านสถานที่และ
บุคลากร โดยไดร้บัอนุญาตใหใ้ชพ้ื้นทีข่องทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิเ์ป็นที่
ท าการกองทุนฯ และใหเ้จา้หน้าทีใ่นส่วนของงานสวสัดกิารสงัคมท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีผู่้
ส่งเสรมิและก ากบัดแูล 

3. การพฒันาศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหก้บัคณะกรรมการกองทุนฯ  โดย
การเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ  ซึ่ งเป็นการจัดอบรม
คณะกรรมการกองทุนฯ  และสมาชกิผู้สนใจทัว่ไป การอบรมจดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่19 
มนีาคม 2558 ณ หอ้งประชุมของส่วนงานป้องกนัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ โดยม ี                     
นายชชัวาลย์ วงศ์สวรรค์ หวัหน้าส านักงานปลดัเทศบาลต าบลพนัเสา อ าเภอบางระก า 
จงัหวดัพิษณุโลก ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒขิองส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวดัพษิณุโลก เป็นวทิยากร ซึ่งการอบรมเป็นการบรรยายตามหวัขอ้ของการ
อบรมสลบักบัการตอบขอ้ซกัถามของผู้เขา้รบัการอบรมแบบเป็นกนัเอง  ทัง้นี้ เพื่อเป็น
การให้ความรูเ้กีย่วกบัที่มาและความส าคญัของกองทุนสวสัดกิารชุมชน  ระเบยีบในการ
ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครฐั และการบรหิารจดัการกองทุนฯอย่างมอือาชพี 

4. การบรหิารจดัหารดา้นงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวสัดกิารจากภายนอก 
โดยการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ ในการ
ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที ่2 ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2558 เมือ่วนัที ่29 มถุินายน 2558 ซึ่ง
เป็ น ก ารป ระชุ ม เพื่ อ จัด ท าแผนพัฒ น าส าม ปี  (พ .ศ .2559 – 2561) น ายธวัช               
สิงห เดช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ ์และมีต าแห น่งเป็นประธาน
คณะกรรมการของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ไดเ้สนอญตัตใิหส้ภาฯพจิารณา
เห็นชอบโครงการสมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ มมีตอินุมตัใินหลกัการและเหน็ชอบใหบ้รรจุโครงการสนับสนุน
งบประมาณใหก้บักองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิไ์วใ้นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันา
คุณภาพชวีติของประชาชน  แนวทางที ่4 การส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพ
ของประชาชนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนทุกรปูแบบ โดยใหเ้ป็นโครงการที ่16  
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ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่สมทบกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์และระบุใหม้หีน่วยงาน
ที่รบัผดิชอบโครงการ คอื ส่วนสวสัดกิารและพฒันาชุมชนของ อบต. ท่าโพธิเ์ขา้ไว้ใน
แผนพฒันาสามปี (2559 - 2561) แลว้ 

จากการน าสู่การปฏบิตัขิองกลไกการขบัเคลือ่นด้านการบรหิารจดัการกองทุนฯ 
ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมนัน้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ท าให้สามารถคัดเลือกและแต่งตัง้
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ขึ้นมาได้ ในด้านสถานที่จดัตัง้ส านักงานกองทุนและด้าน
บุคลากรไดร้บัความเหน็ชอบใหก้ารสนับสนุนจากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ รวมถงึไดร้บัการบรรจุ
โครงการสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าโพธิไ์ว้ใน
แผนพฒันาสามปี (2559-2561) ซึง่จากการประเมนิความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาค
ส่วนต่างมคีวามเห็นตรงกนัว่า พอใจกบักลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารชุมชนฯ มี
ประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการบรหิารจดัการกองทุนฯ ถอืไดว้่าเป็นจุดเริม่ต้นที่ดสี าหรบั
กองทุนทีห่ยุดนิ่ง หรอืไม่มกีารขบัเคลื่อน สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ขบัเคลือ่นกองทุนฯ ใหเ้ดนิหน้าไปสู่ความส าเรจ็ เพื่อจดัระบบสวสัดกิารใหก้บัคนในชุมชน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

การขบัเคล่ือนด้านการจดัสวสัดิการของกองทุนฯ ม ี2 กจิกรรม ดงันี้ 
1. การส ารวจความต้องการในด้านการจดัสวสัดกิาร โดยการเขา้ร่วมประชุม

ประจ าเดือนของทัง้ 11 หมู่บ้าน ในต าบลท่าโพธิ ์ เพื่อเป็นการน าเสนอแนวทางใน
พฒันาการจดัสวสัดิการที่เกิดจากความต้องการอย่างแท้จรงิของคนในชุมชน กองทุน
สวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิจ์งึไดใ้ชเ้วทขีองการประชุมประจ าเดอืนทีแ่ต่ละหมูบ่า้นไดถ้อื
ปฏบิตัิอยู่เป็นประจ าในการเขา้ร่วมประชุมและขอความเห็นชอบในรูปแบบของการจดั
สวสัดกิาร  ซึ่งจะน าขอ้มูลความต้องการในด้านการจดัสวสัดกิารที่ได้จากการประชุมไป
พฒันาใหเ้ป็นระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทุนทีต่รงตามความต้องการของคนในชุมชนอย่าง
แท้จรงิ โดยพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้มกีารปรบัปรุงสวสัดกิารกรณีเสยีชวีติ ปรบัปรุง
สวสัดกิารค่าเยีย่มไขก้รณีเจบ็ป่วย  ปรบัปรุงสวสัดกิารเงนิบ านาญรายเดอืนของผูสู้งอายุ  
และต้องการให้เพิ่มสวัสดิการในด้านส่งเสริมหรือสนับสนุนทางด้านการศึกษา  
นอกจากนัน้แล้วยงัพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่รู้จกัและไม่มคีวามรู้เกี่ยวกบักองทุน
สวสัดิการ จึงไม่ได้ให้ความส าคญักบักองทุนฯ ดงันัน้  การลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดอืนกบัชุมชน นอกจากจะท าใหไ้ดข้อ้มลูรูปแบบการจดัสวสัดกิารทีเ่กดิจากความ
ตอ้งการอย่างแทจ้รงิของคนในชุมชนแลว้ ยงัถอืว่าเป็นการประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนไดรู้จ้กั
และเหน็ส าคญัของกองทุนฯ ใหม้คีวามใส่ใจต่อสวสัดภิาพในการด าเนินชวีติ สนใจทีจ่ะได้
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สมคัรเขา้มาเป็นสมาชกิและมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนใหก้องทุนประสบผลส าเรจ็ต่อไป
ได ้ 

2. จดัท าระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยปรบัปรุงดา้นการจดัสวสัดกิารให้ตรง
ตามความต้องการและเป็นปจัจุบนั  โดยการจดัสวสัดกิารของกองทุนฯ ทีไ่ด้จากการลง
พื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลโดยตรงกบัชาวบา้นในเวทกีารเขา้ร่วมประชุมประจ าเดอืน  ซึ่งเป็นความ
ต้องการดา้นการจดัสวสัดกิารจากชาวบา้นอย่างแทจ้รงินัน้  ก่อนทีจ่ะน าไปบญัญตัไิว้ใน
ระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทุนฯ จะตอ้งมกีารกลัน่กรองความถูกตอ้งและความเหมาะสมอกี
ครัง้โดยคณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒ ิทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิความผดิพลาดน้อยทีสุ่ดและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อสมาชกิกองทุนฯ  จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อทบทวน
และปรบัปรุงการจดัสวสัดกิารใหเ้ป็นปจัจุบนัและตรงตามความต้องการของคนในชุมชน
นัน้ ที่ประชุมมมีติให้จดัท าระเบียบข้อบงัคบักองทุนฯ ฉบบัใหม่ขึ้น  โดยในการจดัท า
ระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนฯ นัน้ ให้พจิารณาจากขอ้มลูความต้องการทีไ่ดจ้ากการลงพื้นที ่
และสวสัดิการที่ก าหนดในร่างระเบียบขอ้บงัคบัเดิม รวมถึงข้อจ ากดัในด้านอื่นๆ เช่น 
เหตุผลและ ความจ าเป็นของการจดัสวสัดกิาร จ านวนเงนิกองทุนทีม่อียู่ และทีส่ าคญั คอื 
เหตุผลทีท่ าใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อการบรหิารจดัการกองทุนฯ ซึง่สามารถด าเนินการจดัท า
จดัท าระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนฯไดแ้ลว้เสรจ็ 

จากการน าสู่การปฏิบัติของกลไกการขบัเคลื่อนด้านการจดัสวสัดิการของ
กองทุนฯ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมนัน้ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ท าให้ได้ข้อมูลของความ
ตอ้งการในดา้นการจดัสวสัดกิารจากคนในชุมชนอย่างแทจ้รงิ เพือ่ใชท้บทวนและปรบัปรุง
การจดัสวสัดกิารให้ตรงตามความต้องการและเป็นปจัจุบนั และสามารถจดัท าระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของกองทุนฯ ไดส้ าเรจ็ โดยความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนต่อกลไก
การขบัเคลื่อนด้านการจดัสวสัดกิารของกองทุนฯ ต่างมคีวามเห็นตรงกนัว่า พอใจและ
มัน่ใจมากขึ้นในการที่จะขบัเคลื่อนกองทุนใหป้ระสบผลส าเรจ็ได้  เนื่องดว้ยลกัษณะของ
การจดัสวสัดกิารที่ก าหนดไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนนัน้ ได้มาจากการเก็บขอ้มลูใน
พืน้ทีจ่รงิ  จงึจะไมท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้เหมอืนทีผ่่านมา  

 
การขับเคล่ือนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  มี 3 

กจิกรรม ดงันี้ 
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1. การประชาสมัพนัธ์ขา่วสารความเคลือ่นไหวของกองทุนฯ โดยจดัท าเอกสาร
แจกจ่ายประชาสมัพนัธก์องทุนฯ และจดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์กองทุนฯ พรอ้มทัง้ใหท้ า
การประชาสมัพนัธผ์่านเสยีงตามสายของแต่ละหมูบ่า้น 

2. กจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร ใกลช้ดิ ผูกมติรชุมชน  โดยเป็นการณรงค์
และประชาสัมพันธ์กองทุนฯ   ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวนี้ จ ัดขึ้น เพื่อ เป็นการรณรงค์
ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิและประชาชนทัว่ไปในต าบลท่าโพธิไ์ด้ใหค้วามส าคญัต่อระบบ
สวสัดกิาร โดยลกัษณะของกจิกรรม คอื การที่ผูน้ าและคณะกรรมการกองทุนฯ เขา้ไปมี
ส่วนร่วมกบักลุ่มองค์กรต่างๆทีม่ใีนชุมชน ประกอบดว้ย ชมรมผูส้งูอายุต าบลท่าโพธิแ์ละ
กลุ่มจติอาสาพฒันาท่าโพธิ ์ เพื่อร่วมท ากจิกรรมสาธารณประโยชน์  การรบัสมคัรสมาชกิ 
และการช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนโดยไดร้ ับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ 
ตามมตคิณะกรรมการซึ่งระบุไวใ้นระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์
โดยประกอบดว้ย 2 กจิกรรมย่อย  คอื  

2.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  โดยการสรา้งบา้นใหก้บันาย
ดาวพระเสาร์ ถอนแสง ซึ่งเป็นผูพ้กิารทางสมองที่อาศยัอยู่ในพื้นทีห่มู่ที ่3 ต าบลท่าโพธิ ์ 
ทัง้นี้  เพื่อต้องการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมให้กบัคนในชุมชน และแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของระบบสวสัดกิารชุมชน 

2.2 กจิกรรมวนัผูส้งูอายุและสบืสานประเพณีสงกรานต์ 2558  โดยในกจิกรรม
ดงักล่าว กองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิม์สี่วนร่วมในการสนับสนุนของรางวลัใหก้บั
ผูส้งูอายุทีร่่วมกจิกรรมการละเล่นต่างๆ พรอ้มทัง้แจกเอกสารประชาสมัพนัธก์องทุนฯ 

3. การศกึษาดงูานนอกสถานที่  โดยจดัใหค้ณะกรรมการกองทุนฯ ไดเ้ดนิทาง
ไปศึกษาดูงานจากกองทุนฯที่ประสบผลส าเร็จ  เพื่อเป็นการถอดบทเรยีนซึ่งจะได้น า
ความรูแ้ละประสบการณ์กลบัมาพฒันาและร่วมขบัเคลือ่นกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่า
โพธิ ์ ซึ่งการศกึษาดูงานในครัง้นี้นอกจากจะไดเ้รยีนรูห้ลกัการและแนวทางในการบรหิาร
จดัการกองทุนใหป้ระสบผลส าเรจ็แลว้ คณะกรรมการกองทุนฯ และผูร้่วมศกึษาดงูาน ยงั
ได้เรยีนรู้ถึงการต่อยอดด้านการจดัสวสัดกิาร ประกอบด้วย การก่อตัง้สถาบนัการเงนิ
ชุมชน และธนาคารความดทีีไ่มต่้องมเีงนิแต่สามารถท าความดแีลกกบัสวสัดกิารได ้ ทัง้นี้ 
เพื่อเป็นการเปิดวสิยัทศัน์ให้เกดิแนวคดิที่จะน ากลบัมาพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารให้
เกดิประโยชน์สงูสุดในชุมชนต าบลท่าโพธิต่์อไป 
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จากการประเมนิความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่างมคีวามเห็น
ตรงกันว่าพอใจกบักลไกการขบัเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนฯ ที่เป็นกิจกรรมการ
ส่งเสรมิและรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ รวมถงึการพฒันาศกัยภาพโดยการศกึษาดูงาน  โดย
เห็นว่ากิจกรรมต่างๆมคีวามส าคัญและเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการขบัเคลื่อน
กองทุนฯ เนื่องด้วยที่ผ่านมาประชาชนทัว่ไปยงัไม่ให้ความส าคญักบัระบบสวสัดิการ  
ดงันัน้ การทีไ่ดม้โีอกาสเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ในชุมชน จงึเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิ
กระบวนการมสี่วนร่วม ท าใหป้ระชาชนไดใ้หค้วามส าคญักับระบบสวสัดกิาร และสนใจที่
จะเขา้มาเป็นสมาชกิ เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นกองทุนฯ ใหป้ระสบผลส าเรจ็ได้ 
 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
1. อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลของการพฒันากลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารชุมชนภายใต้
กระบวนการมสี่วนร่วม  ซึ่งท าให้ได้กลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวัสดิการของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์3 ด้าน คอื 1) กลไกการขบัเคลื่อนด้านการบรหิารจดัการ 
ประกอบด้วย (1) การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์(2) 
พฒันาส านักงานทีท่ าการกองทุนฯ พรอ้มทัง้จดัหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
กองทุนฯ (3) พฒันาศกัยภาพในดา้นการบรหิารจดัการใหก้บัคณะกรรมการกองทุนฯ และ 
(4) บรหิารจดัการดา้นงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวสัดกิารจากภายนอก  2) กลไกการ
ขบัเคลื่อนด้านการจดัสวัสดิการของกองทุนฯ ประกอบด้วย (1) ส ารวจข้อมูลความ
ตอ้งการในการจดัสวสัดกิารชุมชน และ (2) จดัท าระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนฯ โดยปรบัปรุง
ดา้นการจดัสวสัดกิารให้ตรงตามความต้องการและเป็นปจัจุบนั 3) กลไกการขบัเคลื่อน
ด้านการจดักิจกรรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ประกอบด้วย (1) การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ (2) กจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร  ใกลช้ดิ ผูก
มติรชุมชน และ (3) การศกึษาดงูานนอกสถานที ่

นอกจากนี้  จากการน ากลไกการขบัเคลื่อนการจดัสวสัดิการชุมชนของ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์อ าเภอเมอืง จงัหวดัพิษณุโลกสู่การปฏิบตัิ นัน้  
สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้  

1. กลไกการขบัเคลื่อนด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ  มี 4 กิจกรรม 
ประกอบดว้ย การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิาร การพฒันาส านักงานที่ท าการ
กองทุนฯ พร้อมทัง้จดัหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนฯ  การพัฒนา
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ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหก้บัคณะกรรมการกองทุนฯ  และการบรหิารจดัการดา้น
งบประมาณสนับสนุนกองทุนสวสัดกิารจากภายนอก นัน้  เมื่อไดน้ าเขา้สู่การปฏบิตัิใน
พืน้ทีจ่รงิ พบว่า ไดร้บัการตอบรบัและใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดจีากชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ 
โดยสามารถคดัเลอืกคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหมท่ี่แต่งตัง้ขึน้มาเป็นการเฉพาะกจิเพื่อ
ร่วมกนัด าเนินการฟ้ืนฟูและขบัเคลื่อนการจดัสวสัดกิารของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบล
ท่าโพธิ ์ และในการประชุมเดยีวกนันัน้ยงัไดป้ระสานผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่า
โพธิ ์ เพื่อขอใช้สถานที่ให้เป็นที่ท าการกองทุนฯ พร้อมทัง้ขอรบัการสนับสนุนด้าน
บุคลากรในส่วนสวสัดิการสงัคม  โดยได้รบัความอนุเคราะห์จากผู้บรหิารท้องถิ่นให้ใช้
พื้นที่ของที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิเ์ป็นที่ท าการกองทุนฯ  และให้
เจา้หน้าทีใ่นส่วนของงานสวสัดกิารสงัคมท าหน้าทีเ่ป็นเจา้หน้าทีผู่ส้่งเสรมิและก ากบัดูแล  
ด้าน การพัฒนาศกัยภาพในการบริหารจดัการให้กบัคณะกรรมการกองทุนฯ   ซึ่งเป็น
กจิกรรมของการอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะและความรู้ให้กบัคณะกรรมการกองทุนฯ  โดยให้
ความรูเ้กีย่วกบัที่มาและความส าคญัของกองทุนสวสัดกิารชุมชน  ระเบยีบในการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครฐั  และการบรหิารจดัการกองทุนฯอย่างมอือาชีพ  
ส่วนกจิกรรมการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวสัดกิารจากภายนอก  
ด าเนินการโดยการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนต าบลท่าโพธิ ์ 
ซึ่งจากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครัง้ที่  2 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 29 
มถุินายน 2558  เพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) นัน้  ทีป่ระชุมสภาฯ มี
มติอนุมตัิในหลกัการและเห็นชอบให้บรรจุโครงการสนับสนุนงบประมาณให้กบักองทุน
สวสัดิการชุมชนต าบลท่าโพธิ ์และระบุให้มหีน่วยงานที่รบัผิดชอบโครงการ คือ ส่วน
สวสัดกิารและพฒันาชุมชนของ อบต.ท่าโพธิเ์ขา้ไว้ในแผนพฒันาสามปี (2559 – 2561) 
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย   

จากผลของการน ากลไกการขบัเคลื่อนด้านการบรหิารจดัการกองทุนฯ 
เขา้สู่การปฏบิตัิผ่านกระบวนการ ทัง้ 4 แนวทางการพฒันา /กจิกรรม ดงักล่าวเป็นการ
พฒันากองทุนทีห่ยุดนิ่งใหส้ามารถมแีนวทางทีจ่ะด าเนินการในดา้นการจดัระบบสวสัดกิาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไปได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ทัศนีย ์     
ลกัขณาภชินชชั (2545) ไดก้ล่าวว่า หลกัในการบรหิารงานสวสัดกิารโดยชุมชนยงัต้องยดึ
หลกัการประชาธปิไตย ซึง่สามารถจ าแนกได ้4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การจดัสวสัดกิารสงัคม
ใดๆ ต้องจดัขึ้นตามความต้องการของประชาชนในชุมชนนัน้ๆ 2) ประชาชนในชุมชน
จะตอ้งมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการตัง้แต่การร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมท างาน และร่วม
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ตดิตามประเมนิผล 3) การจดัสวสัดกิารจะต้องไดร้บัความร่วมมอืจากประชาชนในชุมชน
ดว้ยความเตม็ใจ  เพราะความเตม็ใจใหค้วามร่วมมอืจะเป็นตวัลดความขดัแยง้  ก่อใหเ้กดิ
ความราบรื่นในการบรหิารงาน 4) การใช้ทรพัยากรที่มอียู่ในสงัคมให้เป็นประโยชน์มาก
ที่สุด ทัง้ทรพัยากรด้านการเงนิและทรพัยากรมนุษย์  และสอดคล้องกบัการศึกษาของ 
ปฏิมากรณ์ โคกลือชา (2554 ) ได้ศึกษาการเสริมสร้างการด าเนินงานของกองทุน
สวสัดกิารชุมชนเทศบาลต าบลบวัขาว อ าเภอกุฉินารายณ์  จงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า การ
บรหิารจดัการกองทุนสวสัดิการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรระดมความ
ช่วยเหลอืจากองค์กรภายนอกในเรือ่งการฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชกิใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนสวสัดกิารชุมชนและสทิธปิระโยชน์ทีจ่ะไดร้บั  เพื่อเสรมิสรา้ง
การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการให้เกิดความ เข้มแข็งและยัง่ยืนอย่างแท้จริง  
สอดคล้องกบัการศึกษาของ ปณิชา วุฒิธรรมทว ี(2554) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันา
กองทุนสวสัดิการชุมชนสู่ความยัง่ยืน ศึกษาเฉพาะกรณีจงัหวดันนทบุรี พบว่า คณะ
กรรมการฯยังมีทักษะความรู้ในการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชนไม่เพียงพอ  
สมาชกิยงัไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวคิดสวสัดิการชุมชนและแนวทางในการ
บรหิารงานกองทุนสวสัดกิารชุมชน  ทัง้นี้ คณะกรรมการควรมกีารศกึษาดงูานการบรหิาร
กองทุนสวสัดกิารชุมชนในชุมชนต่างๆ ทีม่กีารบรหิารจดัการดเีด่นสามารถเป็นต้นแบบใน
การพัฒนากองทุนสวสัดิการชุมชนได้  และสอดคล้องกบัการศึกษาของ สุมติร  โพธิ ์
สะอาด (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน (กองทุนวนัละ 1 
บาท) ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณุโลก พบว่า แนวทางการพัฒนา
กองทุนต้องจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้หท้นัสมยั และควรส่งกรรมการผูร้บัผดิชอบการเงนิ
เข้าอบรมการจดัท าบัญชี งบประมาณ  เพื่อให้เกิดความช านาญและเป็นการพัฒนา
บุคลากรของกองทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ  โดยในส่วนของเงนิกองทุนควรท าเรือ่งขออุดหนุน
ไปยงัรฐับาลและทอ้งถิน่       

2. กลไกการขับเคลื่อนด้านการจัดสวัสดิการของกองทุนฯ มี 2 
กจิกรรม ประกอบดว้ย การส ารวจความต้องการในดา้นการจดัสวสัดกิารดว้ยการเขา้ร่วม
ประชุมประจ าเดอืนกบัชุมชนทัง้ 11 หมู่บ้านของต าบลท่าโพธิ ์ ซึ่งเป็น การค้นหาความ
ต้องการด้านสวสัดิการของคนในชุมชน และการจดัท าระเบียบขอ้บงัคบักองทุนฯ โดย
ปรบัปรุงดา้นการจดัสวสัดกิารใหต้รงตามความต้องการและเป็นปจัจุบนั นัน้ เมือ่ไดน้ าเขา้
สู่การปฏบิตัใินพืน้ทีจ่รงิ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก  เนื่องดว้ย
ที่ผ่านมาไม่เคยมกีารจดักจิกรรมลกัษณะดงักล่าว โดยจากการลงพื้นที่ท าให้ได้รบัรู้ถึง  
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ความตอ้งการดา้นการจดัสวสัดกิาร และสามารถน าไปปรบัปรุงเพือ่ก าหนดใหเ้ป็นระเบยีบ
ขอ้บงัคบักองทุนฯที่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นทีอ่ย่างแทจ้รงิ  ทัง้นี้ 
การปฏบิตักิารดงักล่าว นอกจากจะไดร้ะเบยีบขอ้บงัคบักองทุนแลว้ ยงัเป็นการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการจดัท าระเบยีบขอ้บงัคบักองทุนตัง้แต่เบือ้งตน้ ซึง่จะ
ไมท่ าใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้เหมอืนทีผ่่านมา ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
ดุษฎี อายุวฒัน์ และคณะ (2535) ได้กล่าวว่า การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้
โอกาสประชาชนเขา้ร่วมในการด าเนินงานตัง้แต่กระบวนการเบื้องต้นจนถงึกระบวนการ
สิน้สุด โดยในการเขา้ร่วมอาจจะเขา้ร่วมขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งหรอืครบวงจรกไ็ด ้การเขา้
ร่วมมทีัง้กลุ่มและองค์กรซึ่งมคีวามคิดเห็นที่สอดคล้องกนั การรบัผดิชอบร่วมกนั เพื่อ
ด าเนินการพฒันาหรอืเปลีย่นแปลงให้บรรลุไปในทศิทางที่ต้องการไดแ้ละสอดคล้องกบั
การศกึษาของ สุมติร โพธิส์ะอาด (2553) ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันากองทุนสวสัดกิาร
ชุมชน (กองทุนวนัละ 1 บาท) ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก พบว่า 
แนวทางการพฒันา กองทุนจะต้องด าเนินการให้มกีารประชุมสญัจรไปทุกหมู่บ้าน  โดย
แบ่งเขตใหจ้ านวนสมาชกิในแต่ละเขตใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหเ้กดิการมสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการด าเนินงานกองทุนของสมาชิกกองทุนเป็นไปอย่างทัว่ถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่อนัจะท าให้สมาชกิมคีวามรูส้กึร่วมในการเป็นเจา้ของและมคีวามผูกพนั
กบักองทุนในการเป็นเจา้ของร่วมกนั  

3. กลไกการขบัเคลือ่นดา้นการจดักจิกรรมส่งเสรมิการจดัสวสัดกิาร ม ี
3 กิจกรรมประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ  
กจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร ใกลช้ดิ ผกูมติรชุมชน  และการศกึษาดงูานนอกสถานที ่
นัน้  เมือ่ไดน้ าเขา้สู่การปฏบิตัใินพื้นทีจ่รงิ พบว่า กจิกรรมการจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ โดยจดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์กองทุนฯและ
จดัท าบอร์ดประชาสมัพนัธ์กองทุนฯ พรอ้มทัง้ใหท้ าการประชาสมัพนัธ์ผ่านเสยีงตามสาย
ของแต่ละหมู่บ้าน  และการจดักจิกรรมกองทุนสวสัดกิารสญัจร ใกล้ชิด ผูกมติรชุมชน     
ซึง่ประกอบดว้ย 2 กจิกรรมย่อย คอื กจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีโดยการสรา้งบา้นใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส  และกจิกรรมวนัผูส้งูอายุและ
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 นัน้ เป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสมัพนัธ์  ท าให้
ประชาชนในพื้นที่ทัง้ที่เป็นสมาชกิและประชาชนทัว่ไปในแต่ละชุมชนได้รบัทราบขอ้มูล
ข่าวสารทีเ่ป็นปจัจุบนัของกองทุนฯ และให้ความส าคญัต่อการมสีวสัดกิารในการด าเนิน
ชวีิต  ส่วนกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยจดัให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้
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เดินทางไปศึกษาดูงานจากกองทุนฯที่ประสบผลส าเร็จ  เป็นการเปิดวิสยัทศัน์ ให้เกิด
แนวคดิทีจ่ะน ากลบัมาพฒันาระบบการจดัสวสัดกิารใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในชุมชนต าบล
ท่าโพธิ ์ ซึ่งผลการศกึษาครัง้นี้สอดคล้องกบัการศกึษาของ ณภาวด ี สพัโส (2554) ได้
ศกึษาการบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดั
สกลนคร พบว่า ปญัหาและอุปสรรคในการบรหิารจดัการกองทุนสวสัดกิาร คอื ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน และแนวทางในการแก้ไข คือ 
ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชกิมสี่วนร่วมในกจิกรรมทุกครัง้ คณะกรรมการควรจดัท าโครงการ
ศกึษาดูงานเพื่อสร้างความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารกองทุนให้เกดิประสทิธภิาพ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทินกร กองทอง (2553) ได้ศึกษาแนวทางในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพโครงการกองทุนสวสัดกิารชุมชนขององค์การบรหิารส่วนต าบล  หนองสมิ  
อ าเภอบรบือ  จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
กองทุนสวสัดกิารชุมชน ควรจดัให้มกีารประชุมเชงิปฏบิตักิาร มกีารประชุมทุกฝ่ายให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปญัหา การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ มกีารศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่
ประสบผลส าเร็จด้านการบรหิารกองทุนสวสัดกิาร อนันับว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท าให้
เกดิการเรยีนรูร้่วมกนั  และสามารถเป็นตวัอย่างของการแกป้ญัหาในชุมชนไดอ้กีทางหนึ่ง  
เพือ่ใหชุ้มชนเขม้แขง็ยัง่ยนืและมัน่คงมากขึน้      

 

2. ข้อเสนอแนะ 
ข้อค้นพบจากการวิจัยในครัง้นี้  จะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการน าไปสู่

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงันี้  
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

ผลการศึกษาในครัง้นี้มีข้อเสนอแนะทางวิชาการที่มีเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทุกระดบั ดงันี้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรจดัฝึกอบรมเกี่ยวกบัความรู้และพฒันาการใน
ดา้นต่างๆของระบบสวสัดกิารสงัคมใหแ้ก่คณะกรรมการและสมาชกิกองทุนฯ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานทีท่นัสมยัและฝึกอบรมการใชง้าน  เพื่อเป็นการเพิม่พูนองค์ความรู ้และพฒันา
ศกัยภาพในการบรหิารจดัการกองทุนฯ 
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3. ผลการศึกษาครัง้นี้   สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการ
เกีย่วกบัการพฒันากลไกการขบัเคลื่อน    การจดัสวสัดกิารชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งศกึษา
คน้ควา้ของผูส้นใจเกีย่วกบัเรือ่งการจดัสวสัดกิารชุมชนต่อไป  

 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
การศึกษาในครัง้นี้ ได้มีการวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัด

สวสัดกิารชุมชน  โดยท าให้เกิดกลไกการขบัเคลื่อน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจดัการ
กองทุนฯ  ด้านการจดัสวสัดิการของกองทุนฯ และด้านกจิกรรมส่งเสรมิการจดัสวสัดิการ  ซึ่ง
ประกอบดว้ยการขบัเคลือ่นผ่านกจิกรรมทีห่ลากหลาย  ดงันัน้ จงึควรมกีารศกึษาวจิยัต่อยอดเพื่อ
พฒันาใหเ้ป็นกองทุนสวสัดกิารทีส่ามารถเขา้ถงึและเป็นประโยชน์สงูสุดกบัคนในชุมชนได้
อย่างครอบคลุมและยัง่ยนื ดงันี้ 

1. ควรศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพษิณุโลก 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานใหก้บักองทุนสวสัดกิารชุมชนต าบลท่าโพธิ ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัพษิณุโลก 

3. ควรมกีารศกึษาแบบเจาะลกึในประเด็นเกี่ยวกบัการพฒันาระบบ
การจดัสวสัดกิารทางสงัคมใหส้ามารถเกดิประโยชน์สงูสุดกบัชุมชนอย่างทัว่ถงึและยัง่ยนื  
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