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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อ 1) เพื อศึกษาบริบทและศักยภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบล
หลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื อสร้างต้นแบบสื อส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ให้ข้อมูลส่าคัญทั้งหมดจ่านวน 32 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึกตามประเด็นโครงสร้างค่าถามที ก่าหนด วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการวิจัยเรื องศักยภาพการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ปัจจัยที มีผลต่อความสา่เรจ็ของการจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชน ผลการวิจัยพบว่า กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต่าบลหลุมรัง มีศักยภาพในการจัดสวัสดิการที ครอบคลุมตลอดการด่ารงชีวิตของสมาชิก มีปัจจัยที ส่งผลต่อ
ความส่าเร็จ มี 5 ประเด็นหลัก คือ 1) สมาชิกในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท่าร่วมรับผลประโยชน์ 2) ได้รับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่าย 3) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง 4) มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ และ 5) มีการบริหารงานอย่างมีระบบ 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยต้นแบบสื อส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง จะประกอบด้วย 3 
สื อ คือ 1) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2)แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ  3) สปอตวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายใน
ชุมชน ส่าหรับเนื้อหาในสื อประชาสัมพันธ์จะมีจุดเน้นเนื้อหาส่าคัญที แตกต่างกันออกไป คือ  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
และสปอตวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายในชุมชน เน้นการให้เนื้อหาประเภทสิทธิประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการ 
ส่าหรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เน้นรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร รายชื อกรรมการกองทุน และรายละเอียดอื น ๆ 
โดยสื อที พัฒนาขึ้นนี้สามารถน่าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเพื อส่งเสริมการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 
ค าส าคัญ : รูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต่าบลหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี  

Abstract 
The study aimed to investigate 1) context and competence of Lumrang social welfare 

administration 2) development of administrative support media model of Lumrang community 
welfare fund. The samples were 32 respondents and the data was collected using in-depth 
interview and structured questionnaire. The analysis of data was conducted based on the study of 
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capabilities of community welfare fund administration and factors affecting achievement of such 
fund administration.  

 The finding revealed that Factors affecting achievement of capable Lumrang welfare 
fund administration composed of 1) sharing ideas and benefits between its members 2) supports of 
its partners 3) continuous development 4) public relation medias, and 5) administration with 
systemic management, fairness and transparency. The model of administrative support media of 
such fund composed of 1) vinyl banner 2) leaflet, and 3) community interest radio whilst the 
contents in the medias for public relation were different as follows: vinyl banner and community 
interest radio were featured in propagating the types of welfare fund benefits as propagating 
application procedure, fund committee list, and other related details were contents the leaflet 
focused on. In addition, such developed medias were recommended to use for supporting further 
understanding of the people about such welfare fund administration.  
Keyword: Community Welfare Fund Administrative Support Model in Lumrang, Boploi,Kanchanaburi  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

ปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นเรื องที รัฐบาลทุกสมัยให้ความส่าคัญในการแก้ไขโดยได้ก่าหนดเป็น
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงสู่การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที เกี ยวข้อง
ทั วประเทศ เพื อแก้ไขปัญหาความอยากจนในรูปแบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพ 
อยู่ดี กินดี สร้างรายได้โดยการน่าทรัพยากรในชุมชนมาสร้างมูลค่าเกิดเป็นสินค้าเพื อจ่าหน่าย การรวมกลุ่มกันของคน
ในชุมชนเพื อสร้างความเข้มแข็งในการด่าเนินชีวิต เช่น การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ซึ ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  12 (พ.ศ.2560-2564) 
ที มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาเครือข่ายชุมชนภายใต้รากฐานของความรู้สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ นและวัฒนธรรม 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพเพื อสร้างสินค้าให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น ซึ งจะน่าไปสู่การพัฒนาเพื อประโยชน์
สุขที ยั งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื อสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติโดยการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายใน ประเทศให้ เข้มแข็ง เพื อลดการ
พึ งพาปัจจัยภายนอก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการหนึ งต่าบล หนึ งผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตรให้ใช้ภูมิปัญญา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื อยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ 
และที เป็นมิตรต่อสิ งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการเชื อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ งพาซึ งกันและ
กัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี ยนแปลงจากภายนอก (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที  12 
(พ.ศ. 2560-2564) 

จากนโยบายต่าง ๆ ที มุ่งแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีชีวิตที พอดี บนวิถีความพอเพียงโดยการเพิ ม
รายได้ ลดรายจ่ายขยายโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขบนพื้นฐานของความสมดุล ความ
พอประมาณอย่างมีเหตุ มีผลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจึงเป็นฟันเฟื่องที ส่าคัญใน
การใช้กลยุทธ์ขับเคลื อนการแก้ปัญหาความยากจน ซึ งภารกิจส่าคัญคือการเสริมสร้างการบริหารจัดการของชุมชนให้
เข้มแข้งพึ งตนเองได้อย่างยั งยืน การจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชนเป็นแนวคิดหนึ งที เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
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ที จะวางรากฐานที จะพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง มีระบบ มีการจัดการที ดีในทุกระดับ โดยให้ชุมชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเน้นให้ความส่าคัญในบริบทของความยากจน ความมั นคงของมนุษย์ ทุนทาง
สังคมและชุมชน การมีส่วนร่วม สวัสดิการสังคมและชุมชน โดยมีแนวคิดพื้นฐานจากการออมทรัพย์ การผลิต ความเชื อ 
จิตวิญญาณ ความศรัทธาและมีเงื อนไขความส่าเร็จจากการน่า ความคิดใน 3 ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
และส่วนที อยู่ในชุมชนนอกจากนั้นการน่าทางจิตวิญญาณของผู้น่าที มีความคิด อุดมการณ์และวิสัยทัศน์ที ชัดเจน จะ
สามารถที ท่าให้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกันเป็นการก่าหนดเป้าหมายที แน่นอน ทุกคนจะต้องไปให้ถึงและมีภารกิจ
รูปธรรมที เด่นชัด ปฏิบัติได้เพื อบรรลุเป้าหมายที ก่าหนด พร้อมกันนี้จะต้องมีความเชื อมั นและไว้วางใจต่อกัน สุดท้าย 
จะต้องมีปัจจัยร้อยรัด อารมณ์ร่วม หรือความต้องการร่วมกัน ซึ งรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนมีทั้งรูปแบบธรรมชาติ
และรูปแบบที มีการจัดการ โดยรูปแบบที มีการจัดการนั้นสามารถก่าหนดได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดสวัสดิการจาก
ฐานองค์กรการเงินชุมชน 2) การจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน 3) การจัดสวัสดิการจากฐานการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม 4) การจัดสวัสดิการจากฐานอุดมการณ์/ศาสนาและการจัดสวัสดิการจากฐานผู้
ยากล่าบาก   โดยมีขบวนการภาคประชาชน 5) กองทุนเพื อการลงทุนเพื อสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

ต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร  ี ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ่าเภอบ่อพลอย ประกอบ
ไปด้วย 18 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไร่เจริญ หมู่ 2 บ้านบ่อเหียง หมู่ 3 บ้านหนองขาม หมู่ 4 บ้านยางสูง หมู่ 5 บ้านหลุม
รัง หมู่ 6 บ้านหนองหมู หมู่ที  7 บ้านสันติสุข หมู่ 8 บ้านล่าเหย หมู่ 9 บ้านหนองไก่ชุม หมู่ 10 บ้านหนองเต็ง หมู่ 11
บ้านไร่ใหม่ หมู่ 12 บ้านวังทอง หมู่ 13 บ้านงาม หมู่ 14 บ้านวังเงิน หมู่ 15 บ้านจงเจริญ หมู่ 16 บ้านจัดสรร หมู่ 17 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ 18 บ้านถ้่าผาวังจันทร์ พ้ืนที โดยทั วไปเป็นที ราบลุ่มสลับภูเขาเตี้ยๆ มีถนนสายบ่อพลอย – หนองปรือ 
(หมายเลขทางหลวง 3086) ตัดผ่านกลางต่าบลและมีแห่งน้่าธรรมชาติ ได้แก่ ล่าตะเพิน ซึ งมีต้นน้่าจากเทือกเขาในเขต
อ่าเภอหนองปรือไหลผ่านต่าบลหลุมรัง พ้ืนที เหมาะแก่การท่าเกษตร  อาชีพหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตร เช่น ท่านา ท่าไร่ เลี้ยงหมู เลี้ยงโค ต่าบลหลุมรัง มีการจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตและธุ รกิจชุมชน
จากฐานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยหลักการใช้ประโยชน์ตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ นด้วยกระบวนการที ผนวกความคิดสร้างสรรค์ซึ งเกิดจากองค์ความรู้ และนวัตกรรมน่าเข้าสู่ขั้นตอนการ
พัฒนาน่าเอานัยส่าคัญของการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์มาด่าเนินการขับเคลื อนการพัฒนาวงกว้างให้ครอบคลุมภาค
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ งแวดล้อมอย่างเชื อมโยงกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ นผนวกเข้ากับ
การใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบที ส่งเสริมการ
ด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื อให้ประชาชนในต่าบลรับรู้ 
และเข้าใจอันจะส่งผลถึงการยอมรับและร่วมมือให้การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที ให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ้น 
ร่วมทั้งประชาชนได้รับสวัสดิการด้วยความภาคภูมิใจ กองทุนมีการพัฒนาเป็นที พึ งพาและหนุนเสริมความเป็นอยู่ที ดี
ของสมาชิกในชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี อย่างแท้จริง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื อศึกษาบริบทและศักยภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. เพื อสร้างต้นแบบสื อส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากรในการวิจัยคือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนประชาชนต่าบลต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ผู้น่าชุมชนต่าบล
หลุมรัง ที เป็นตัวแทน 18 หมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง เจ้าหน้าที องค์การบริหารส่วน
ต่าบลหลุมรัง ที รับผิดชอบ/เกี ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการวิจัยครั้งนี้ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างส่าหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ งประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ ได้แก่ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี จ่านวน 5 คน ผู้แทนประชาชนต่าบลต่าบลหลมุรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จ่านวน 5 คน 
ผู้น่าชุมชนต่าบลหลุมรัง ที เป็นตัวแทน 18 หมู่บ้าน จ่านวน 18 คน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง 
จ่านวน 2 คน เจ้าหน้าที องค์การบริหารส่วนต่าบลหลุมรัง ที รับผิดชอบ/เกี ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน จ่านวน 2 
คน รวมจ่านวน 32 คน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เครื องมือที ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม และมีแบบสัมภาษณ์
แบบกึ งโครงสร้าง (Semi-Structure interview) เพื อใช้ในการสัมภาษณ์ เชิงลึกส่าหรับผู้ ให้ข้อมูลหลักซึ งเป็น
แบบสอบถามที เกี ยวข้องกับบริบทและศักยภาพการดา่เนินงานของกลุ่มกองทุนสวสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุร ี

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย        
 ขั้นตอนที่ 1 ก่าหนดประเด็นข้อค่าถามแบบกึ งโครงสร้างเพื อให้ทราบถึงศักยภาพและการด่าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถึงปัจจัยที ช่วยส่งเสริมให้การด่าเนินการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนประสบความส่าเร็จ โดยได้จัดกลุ่มประเด็นค่าถามของการด่าเนินงานวิจัย ดังนี้  
 1) สภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต่าบลหลุมรัง และ
ประชาชนชาวหลุมรังในการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบล      
 2) ปัจจัยที มีผลต่อความส่าเร็จของการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง   
 3) ปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง    
 4) แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชน ออมวันละบาท ของต่าบลหลุมรัง เป็นอย่างไร  

โดยน่าข้อค่าถามนี้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ่านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือที เป็นค่าถาม
แบบกึ งโครงสร้าง แล้วน่าเครื องมือไปทดลองสอบถามเพื อปรับแก้ไขภาษาให้เข้าใจง่าย   
 ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ ได้แก่ 

1)  สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส่าคัญที กระจายในทุกหมู่บ้าน 
โดยผู้ให้ข้อมูลส่าคัญต้องเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลสมอพลือมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

2)  ผู้แทนประชาชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
3) ผู้น่าชุมชนต่าบลสมอพลือที เป็นตัวแทน 18 หมู่บ้าน  
4)  คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง 
5)  เจ้าหน้าที องค์การบริหารส่วนต่าบลหลุมรัง ที รับผิดชอบ/เกี ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน  

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ประชุมประชาคมผู้ให้ข้อมูลส่าคัญ โดยการระดมความคิดในประเด็นโครงสร้างค่าถามที ตั้งไว้ โดยมี

กรอบแนวคิดในการศึกษา คือ การด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง โดยมีโครงสร้างค่าถาม คือ             
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1) สภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง บทบาทขององค์การบริหารส่วนต่าบลหลุมรัง และประชาชน
ชาวหลุมรังในการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบล 2) ปัจจัยที มีผลต่อความส่าเร็จของการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต่าบลหลุมรัง 3) ปัญหา อุปสรรค ของการบริหารจัดการกองทุน สวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง 4) แนวทางแก้ไข
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง ด่าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษาเอกสารการด่าเนินงาน 
การสัมภาษณ์ พูดคุยและจัดสถานการณ์ให้กลุ่มบุคคลที ถือเป็นผู้ให้ข้อมูลส่าคัญหรือที เป็นตัวแทนของกลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรังได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี ยนเรียนรู้ซึ งกันและกัน เปิดโอกาสให้สะท้อนภาพการ
ด่าเนินงานและการให้การบริการ ปัจจัยของความส่าเร็จในการด่าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ร่วมทั้ง
ร่วมกันเสนอแนวทางบทบาทในการส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี  ขั้นตอนนีท้างคณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ตามประเด็นโครงสร้างค่าถามที ตั้งไว้ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี ยนเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งการศึกษา
เอกสารต่าง ๆ โดยกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลจะศึกษาข้อมูลที เป็นบริบท ศักยภาพของสวัสดิการชุมชน โดยจัด
สถานการณ์เพื อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี ยนเรียนรู้ซึ งกันและกัน ระหว่างสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต่าบลหลุมรัง แล้วน่าข้อมูลที ได้มาวิเคราะห์ แล้วสังเคราะห์เพื อสร้างรูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต่าบลหลุมรังต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้ใช้กรอบของการวิจัยและสังเคราะห์ข้อมูลที ได้จากผู้ให้ข้อมูลส่าคัญโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นเพื อผลิตสื อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินสื อเพื อประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง โดยตัวแทนในภาคส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ผู้น่าชุมชนต่าบลหลุมรัง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที องค์การบริหารส่วนต่าบล ที รับผิดชอบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ประชาชนทั วไป รวม 32 คน  

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลงานวิจัยและน่าเสนอผลการวิจัยแก่ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง และ 
องค์การบริหารส่วนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบอ่พลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื อศึกษาบริบท ศักยภาพการด่าเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการด่าเนินงานของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนแนวทางพัฒนาสื อเพื อประชาสัมพันธ์กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต่าบลหลุมรัง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาบริบทและศักยภาพสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง และเพื อสร้างต้นแบบ
สื อส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เพื อใช้เป็นสื อสร้าง
ความเข้าใจในการด่าเนินงานต่อไป ผลการวิจัยพบว่า  

1. บริบทและศักยภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง การด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต่าบลหลุมรัง ผู้ให้ข้อมูลส่าคัญเห็นว่ามีการบริหารจัดการตนเองของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยให้คนในชุมชนมี
สว่นร่วมในการพัฒนาสร้างสุขแบบเน้นการมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื อให้เกิด
การดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูล ของพี น้องสมาชิกและผู้น่าชุมชน เพื อสร้างขวัญก่าลังใจและเอื้ออาทรซึ งกันและกัน 2) 
ด่าเนินการจัดสวัสดิการพื้นฐาน ให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง 3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบ
สวัสดิการของชุมชนหมู่บ้าน และเพื อเชื อมโยงเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนระดบัต่าบล มุ่งสร้างการมีร่วมของภาคชุมชน
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ในการพัฒนาระบบสวัสดิการจากฐานราก และ 4) ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความมั นคงในชีวิตของสมาชิกและเป็น
หลักประกันส่าหรับผู้น่าชุมชนที อุทิศตนเองท่างานเพื อส่วนรวม  

การจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง มีการแบ่งประเภทสวัสดิการที สมาชิกพึงมีสิทธิ
ได้รับมี 7 ประเภท โดยการจ่ายสวัสดิการกองทุนฯ จะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑ์ คือ 1) สวัสดิการด้านการเกิด 
2) สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสาธารณะสุข 3) สวัสดิการด้านการศึกษา 4) สวัสดิการด้านผู้สูงอายุ/เด็ก คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 5) สวัสดิการด้านการเสียชีวิต 6) สวัสดิการขวัญถุง 7) สวัสดิการด้านอื น ๆ ตามมติที ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ โดยสมาชิกสามารถเข้าถึงสวัสดิการโดยการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
รวมส่งเงินออมเข้ากองทุนวันละ 1 บาท หรือเดือนละ 30 บาท หรือปีละ 365 บาท  

ศักยภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและปัจจัยที ส่งผลต่อความส่าเร็จของการจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง คือ 1) สมาชิกในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผลประโยชน์ 2) ได้รับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่าย 3) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง 4) มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ และ 5) มีการบริหารงานอย่างมีระบบ 
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

ส่าหรับปัญหาในการด่าเนินการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง จ่าแนกออกเป็นประเด็นของ
การศึกษาได้ ดังนี้ 1) ปัญหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ 2) ปัญหาความตระหนักต่อการเข้าร่วมในการด่าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน และ 3) ปัญหาในการเสริมสร้างความเข้าใจด้านสวัสดิการชุมชนแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 1) การแก้ปัญหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ควรสื อที หลายหลายเข้าถึงประชาชนและสมาชิกได้มากขึ้น 2) เสริมสร้างความเข้าใจเพื อการแก้ปัญหา
ความตระหนักต่อการเข้าร่วมในการด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง และ 3) การแก้ปัญหาความ
เข้าใจด้านสวัสดิการชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมและพัฒนาสื อเพื อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการด่าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง  

2. การสร้างต้นแบบสื อส่งเสริมการด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษาสภาพการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนและปัจจัยที มีผลต่อความส่าเร็จของการ
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง สามารถน่ามาสังเคราะห์ข้อมูลเพื อสร้างต้นแบบสื อส่งเสริมการด่าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยจะประกอบด้วย 3 สื อ คือ 1) ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ 2)แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และ3) สปอตวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายในชุมชน ส่าหรับเนื้อหาใน
สื อประชาสัมพันธ์จะมีจุดเน้นเนื้อหาส่าคัญที แตกต่างกันออกไป คือ  ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และสปอต
วิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสายในชุมชน เน้นการให้เนื้อหาประเภทสิทธิประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการ ส่าหรับ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เน้นรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร รายชื อกรรมการกองทุน และรายละเอียดอื น ๆ 
อภิปรายผล 

การจัดสวัสดิการชุมชนให้ประสบความส่าเร็จนั้นจะต้องค่านึงถึงสภาพศักยภาพของชุมชนโดยมีฐานคิดจาก
ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นทุนทางสังคมในการจัดสวัสดิการชุมชน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชนและองค์กรภาคีทั้งภายนอกและภายในชุมชน ความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง ขับเคลื อนด้วยกลไก 
และแลกเปลี ยนเรียนรู้ เป็นประจ่าอย่างต่อเนื อง เพื อให้เกิดการตกผลึกทางความคิด มองปัญหาของชุมชนไปในทิศทาง
เดียวกัน ให้ความส่าคัญกับบริบทขององค์กรและสมาชิกในชุมชนชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายที จะเข้ามาหนุนเสริมและ
สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผลประโยชน์ สอดคล้องกับแนวคิดของของ อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอดกมล
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ศาสตร์, 2550) ที กล่าวว่าการจัดสวัสดิการชุมชนการที ชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของตนเอง ท่าให้ชุมชนสามารถริเริ ม
คิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเองได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน โดยชุมชน
เพื อชุมชนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ต่าบลหลุมรังมีหลักบริหารและค่านึงถึงผลกระทบและการ
เปลี ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที จะเกิดขึ้น โดยค่านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยยึดปฏิบัติบนฐานความรู้คู่คุณธรรม เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด่ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด่าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ่าเป็นที จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อัน เกิดจากการ
เปลี ยนแปลงท้ังภายในภายนอกสกล (สกล หาญสุทธิวารินทร์, 2560) 

จากการศึกษาศักยภาพการด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง พบว่า ปัจจัยที ท่าให้การ
ด่าเนินส่าเร็จคือ 1) สมาชิกในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผลประโยชน์ 2) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
3) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง 4) มีการสื อสารประชาสัมพันธ์ และ 5) มีการบริหารงานอย่างมีระบบ เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับรุ่งศิริ นุชสุวรรณ (2553) ที ได้ศึกษาเรื อง ความยั งยืนของกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนวัน
ละ1บาท ชุมชนวัดเซิงหวาย เขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร ค้นพบว่า ปัจจัยความเสี ยงที มีผลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนฯ มีท้ังปัจจัยเสี ยง คือความเสี ยงด้านประชากรของสมาชิกกองทุนฯ ความเสี ยงด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ
คณะกรรมการจากการวิจัยพบจุดแข็งในการด่าเนินงานคือ การเน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิ
บาล เน้นนโยบายการบริหารงานเป็นทีมและให้ความส่าคัญกับการสร้างจิตส่านึกในการท่างานด้วยความซื อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใสโดยไม่ไดร้ับค่าตอบแทนจากการบรหิารจัดการใด ๆ การสนับสนุนด้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ นอกจากน้ี
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาเรื อง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนของยูสนานี สา
เล็ง (2553) พบว่ากระบวนการท่างานที เป็นกลุ่ม และการสื อสารประชาสัมพันธ์ช้ีแจงประโยชน์ที สมาชิกจะได้รับเป็น
แนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการงานสวัสดิการชุมชนอย่างมีคุณภาพ การวิจัยนี้จึงได้สร้างต้นแบบสื อส่งเสริมการ
ด่าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  เพื อเป็นเครื องมือช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกองทุนเพื อสร้างความสนใจและความเข้าใจในกองทุนใหม้ากยิ งข้ึนต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื อการน่าไปใช้ การส่งเสริมการด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี พบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาความตระหนักต่อการเข้าร่วมในการ
ด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัญหาการเสริมสร้างความเข้าใจด้านสวัสดิการชุมชน ปัญหาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ และปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื อนในระเบียบกองทุนสวัสดิการ เป็นผลมาจาการขาดการสื อสารที มี
ประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการควรมีวิธีการสื อสารข้อมูลถึงสมาชิกและประชาชนอย่างชัดเจนและต่อเนื องใน
หลากหลายช่องทางเพื อส่งผ่านข้อมูลได้อย่างทั้งถึง และที ส่าคัญควรมีการสื อสารสองทางเพื อตอบข้อส งสัยในการ
จัดการสวัสดิการชุมชนเพื อให้เกิดความชัดเจนอันจะน่าไปสู่การไว้เนื้อเชื อใจและให้ความร่วมมือในการด่าเนินงานต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการวิจัยสามารถน่าสู่นโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมให้ประชาชนทุกชน
เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ นสมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนและให้
สมาชิกมีการออมร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ท้ังนี้คณะกรรมการกองทุนควรมีแผนการบริหารจัดการเงินในกองทุน
อย่างมีระบบ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
3.1 ควรมีการศึกษาเกี ยวความเสี ยงและการบริหารความเสี ยงในการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื อน่าผลมาเป็นแนวทางการด่าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพยิ งข้ึน 
3.2 ควรน่ารูปแบบการส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต่าบลหลุมรัง อ่าเภอบ่อพลอยจังหวัด

กาญจนบุรี ไปทดลองใช้เพื อตรวจสอบและยืนยันประสิทธิผล 
3.3 ควรศึกษาในเรื องเดียวกันกับกองทุนสวัสดิการที แตกต่างกันเพื อน่าผลมาเปรียบเทียบสนับสนุนการ

วิจัยให้มีความน่าเชื อถือยิ งขึ้น 
3.4 ควรศึกษาปัจจัยที ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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