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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศกึษาระดบัของกระบวนการประชาสงัคม

ทีสามารถขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีขององค์การบริหาร

สว่นตําบล (อบต.) ขนาดเลก็ในจงัหวดั ภูเก็ต พงังา กระบี 2) ศกึษาผลของการขบัเคลอืน

โครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างระดับ

ของกระบวนการประชาสังคมกับผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่

แผนพฒันาสามปี ซงึประชากรทีใช้ในการวิจยัคือ ผู้นํา คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุ

สวัสดิการชุมชนตําบล 20,918 คน ผู้บริหาร อบต. 210 คน กําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบ

หลายขนัตอน ซงึใช้เครืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ระดับลกึ 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุและวิเคราะห์พหุระดับทีใช้แบบจําลองการวิเคราะห์

เชิงเส้นตรงระดบัลดหลนั (HLM)  

 ผลการวิจัยพบว่า ระดับของกระบวนการประชาสงัคมทีสามารถขับเคลือน

โครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสร้าง

ความไว้วางใจ การสร้างจิตสาธารณะ การสือสาร การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหาร
 

1 ดุษฎีนพินธ์หลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเก็ต 2557 
1 นกัศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
1 รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต อาจารย์ทีปรึกษา 
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จัดการกองทุน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจุด

ประกายความคิด การสรุปบทเรียนและขยายผล การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน 

การจัดเวทีประชาสงัคม การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน การสร้างเครือข่าย 

ผลการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ภาพรวมตํากว่า

ร้อยละ 50ของโครงการและงบประมาณสวสัดิการทงัหมดของอบต. โดยสมาชิกกองทุน 

มีความพึงพอใจต่อโครงการสวัสดิการในระดับปานกลาง ด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นนัทนาการ การมีสขุภาพอนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ฌาปนกิจ

สงเคราะห์และผู้สงูอายุ การสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทัวไปและการมีทีอยู่อาศัย 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหพุบว่า การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชน มีความสมัพันธ์กับ

อตัราสว่นจํานวนโครงการของกองทนุกบัโครงการสวสัดิการชุมชนทงัหมดร้อยละ 35.60 

มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .001 และการดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน มีความสมัพันธ์

กบัอตัราสว่นงบประมาณโครงการของกองทุนกับงบประมาณสวัสดิการชุมชนทังหมด

ร้อยละ 25.60 มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .01 การวิเคราะห์พหุระดับ พบผลปฏิสมัพันธ์

ข้ามระดบัดงันี 1) การสรุปบทเรียนและขยายผล การสร้างวฒันธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อ    

การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ 2) การสร้างวฒันธรรมองค์กรและการจัดโครงสร้างองค์กร

มีอิทธิพลต่อการสร้างภาวะผู้นํา 3) การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนมีอิทธิพล

ต่อการจุดประกายความคิด การสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกองทุนทีมี

ประสทิธิภาพ ซงึสง่ผลต่อระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการ

ชมุชนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

 

คําสาํคญั : กระบวนการประชาสงัคม ประสทิธิผลองค์กร สวสัดิการชมุชน 

 

Abstract 

 The purposes of this research was 1) to study the civil society 

process that drove community welfare projects in a 3 years development plan 

of small sub-district administrative organization in Phuket, Phang Nga and 

Krabi Province, 2) to study the effect of process and 3) to study the 
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relationship between the civil society process and their effects. The population 

of this research included community leaders, community committees and 

20,918 member of community welfare fund, 210 executive members of sub-

district administrative organization.  Research samples were selected using 

multi-stage sampling. The questionnaires and in-depth interviews were applied 

in conducting the research. Multiple regression and multi-level analysis were 

used to test the research hypotheses following the Hierarchical Linear Model 

(HLM). 

 The findings presented a mean value of the civil society process 

including trust building, public consciousness, communication organizational 

structure, community management, quality improving service, organizational 

culture, generating new idea, reviewing project administration and developing 

of new services to members and community, strengthening community welfare 

services, creating public forum, seeking community potential and social 

capital as well as network building. The analysis of projects and budget 

showed that the community committee was not quite efficient in representing 

local demand. It was less than half of the projects that were inserted. The 

satisfaction level of community member was at mean value in sport and 

recreation promoting, sanitation, education, environment conservation, elder 

and cremation service, supplementary occupations, community service, 

livelihood. The result of multiple regression analysis was that the strengthening 

community welfare service civil society process had positive relationship with 

the ratio of projects at 35.60% with 0.001 significant and the strengthening 

community welfare service civil society process and the ratio of budget were 

25.60% at 0.01 significant. Multi-level analysis found that 1) Reviewing project 

administration and developing of new services to members and community 
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and organizational culture at community level had positive relationship the 

regression slope between participation. 2) Organizational culture and 

organizational structure at community level had positive relationship the 

regression slope between leadership. 3) Building strengthen knowledge for 

projects administration at member level had positive relationship the regression 

slope between generating new idea, network building, community management 

and satisfaction level of community member at 0.05 significant.  

 

Keywords : civil society process, organizational efficiency, community welfare  

 

บทนํา 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการ

สาธารณะของรัฐ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน (อปท.) และระหว่างอปท. ด้วยกันเอง 

โดยได้ถ่ายโอนภารกิจให้อปท. เป็นผู้ มีอํานาจจดัสรรทรัพยากรภายในท้องถินด้วยตนเอง

และจดัทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยตรง ซึงอปท. ทีทํางานบริการใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากทีสดุคือ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีหน้าทีตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติม 

(ฉบบัที 3) พ.ศ.2543 ในการจดัทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณรายจ่ายประจําปี

เพือเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ (องค์การบริหาร

ส่วนตําบล, 2545) อย่างไรก็ตาม อบต. ยังไม่สามารถบริหารงานอย่างอิสระตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมายโดยแท้จริง โครงการพฒันาจํานวนมากทีดําเนินการในพืนทีเขต

เมืองและชนบทมกัประสบความล้มเหลวหรือไม่สมัฤทธิ ผลเท่าทีควร ไม่สามารถขยายผล

และขาดความยังยืนซึงเท่ากับนโยบายส่วนใหญ่ทีดําเนินการไปไม่สามารถนําไปสู่

ความเป็นนโยบายสาธารณะเพือคุณภาพชีวิตทีดีได้ (เนาวรัตน์ พลายน้อย และธีรเดช 

ฉายอรุณ, 2552 : 1-2)  
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 กระบวนการประชาสงัคมจงึเป็นแนวทางทีช่วยเสริมช่องว่างระหว่างการดําเนิน

กิจการบริการสาธารณะของรัฐและความต้องการคุณภาพการบริการของประชาชน 

(ชยัอนนัต์ สมทุวณิช และคณะ, 2541 : 41 - 162) โดยกลุม่บคุคลทีมีจิตสาํนกึความเป็น

พลเมืองรวมตัวเป็นองค์กร มีเครือข่ายทีเข้มแข็งและการสือสารระหว่างสมาชิกเพือ

เสริมสร้างความร่วมมือกนัตดัสนิใจแก้ไขปัญหาทีมีความยุ่งยากซับซ้อนเกียวข้องกับคน

หลายกลุม่ทําให้ชมุชนสามารถพงึพาตนเองได้อย่างยังยืนและตอบสนองความต้องการ

ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี โดยนําแนวคิด ทฤษฎีประสิทธิผลองค์กรและการบริหารแบบมี

สว่นร่วมมาประยกุต์ใช้เพือประเมินสมรรถนะทงัในเชิงปริมาณและคณุภาพ  

 สาํนกังานการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แบ่งขนาด

อบต. เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพือให้เกิดความเป็น

ธรรมในการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขันตําของอบต. โดย

พิจารณาจากหลกัเกณฑ์สาํคญั 5 ประการ ดงัน ี1) เกณฑ์ระดับรายได้ 2) เกณฑ์ตัวชีวัด

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3) เกณฑ์ตัวชีวัดด้านเศรษฐกิจและสงัคม 4) เกณฑ์ตัวชีวัดด้าน

ประสทิธิภาพในการปฏิบติั 5) เกณฑ์ตวัชีวดัด้านธรรมาภิบาล (สาํนกังานคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิน, 2553 : 8-9) หากอบต. มีขนาดเลก็ 

มีทรัพยากรจํากดัในการบริหารจดัการเพียงลาํพงั ข้อเสนอทางเลอืกในการดําเนินกิจการ

บริการสาธารณะให้แก่ชมุชนท้องถินทีก่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคุณภาพ

การให้บริการต้องระดมทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือ (โกวิทย์ พวงงาม, 2552 : 356) 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของชัยวัชน์ หน่อรัตน์ (2546 : 238) พบว่า ประชาชนขาด

การมีสว่นร่วมในนโยบายสวสัดิการชมุชนระดบัหมู่บ้านและระดับตําบล เพราะนโยบาย

ดงักลา่วเป็นรูปแบบทีชมุชนจดัการเองไม่ได้ ทําให้งบประมาณทีรัฐบาลจัดสรรให้อปท. 

ไม่ได้ถกูตรวจสอบหรือประกันความเสียหาย เนืองจากประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า

งานสวัสดิการชุมชนเป็นงานในหน้าทีของอบต. ดังนัน ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า 

กระบวนการประชาสงัคมสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปีของอบต. ขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี ได้หรือไม่ อย่างไร อันจะเป็น
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ประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการประชาสังคมในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ

อบต. ต่อไป  

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 

 1.  เพือศกึษาระดบัของกระบวนการประชาสงัคมทีสามารถขบัเคลอืนโครงการ

สวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปีของอบต. ขนาดเลก็ในจงัหวดัภูเก็ต พงังา กระบี 

 2.  เพือศกึษาผลของการขบัเคลอืนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปีของอบต. 

 3.  เพือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของกระบวนการประชาสงัคมกับผล

ของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีของอบต.  

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การวิจัยครังนีศึกษากระบวนการประชาสังคมทีส่งผลต่อประสิทธิผลใน

โครงการสวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปีของอบต. ขนาดเลก็ในจงัหวดัภูเก็ต พงังา 

กระบี มีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

 ประชากร 

 ประชากรสําหรับการวิจัย ได้กําหนดเงือนไขดังนี 1) เป็นอบต.ขนาดเล็ก ใน

จงัหวดัภูเก็ต พังงา กระบี โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแบ่งขนาดอบต. ของสํานักงาน

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เนืองจากอบต. ขนาดเล็กมี

งบประมาณที จํากัดและจําเ ป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพือการพัฒนาระบบ

สาธารณปูโภคขนัพืนฐานเป็นหลกั ทําให้การพฒันาสวสัดิการชุมชนมีข้อจํากัดมากกว่า

อบต. ขนาดอืน 2) มีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลในพืนทีซึงได้จดแจ้งและรับรองจาก

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของ

มนษุย์จงัหวดั และทงั 3 พืนทีดงักลา่วมีสภาพ ภูมิสงัคมและสภาพเศรษฐกิจทีคล้ายกัน

เพือควบคุมตัวแปรสภาพแวดล้อมซึงในการวิจัยครังนีไม่ได้ศึกษา ดังนัน ประชากร

สาํหรับการวิจยั คือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน ประกอบด้วย ผู้นํากองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบล 105 คน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 595 คน สมาชิก
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กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 20,218 คน ผู้บริหารของอบต. 210 คน (กรมส่งเสริม

การปกครองสว่นท้องถิน, 2553 : 11) 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามเงือนไขจากหน่วยการวิเคราะห์ จํานวน 

600 คนจากการคํานวณ โดยใช้วิธีการกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi - 

Stage Sampling) ดงันี 

 1. การเลอืกตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster Sampling) ประกอบด้วยตวัแทนของ

ประชากร ดงันี ผู้นํากองทนุ คณะกรรมการกองทุน และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบล เพือตอบแบบสอบถาม 

 2. การเลือกตัวอย่างโดยสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

ประกอบด้วย 1) ผู้นํากองทุน 3 คน คณะกรรมการกองทุน 3 คน และกําหนดให้เป็น

สมาชิกกองทนุ 14 คน รวม 20 คนต่อหน่วย ทําให้มีขนาดตัวอย่างทังสิน 30 หน่วย โดย

ใช้วิธีการสุม่ด้วยการจบัฉลาก เพือตอบแบบสอบถาม  

 3. การเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงเพือสมัภาษณ์ระดับลกึผู้ ให้ข้อมูลหลกั 

(Key Informants) ในกองทนุและอบต. ทีเป็นกรณีศกึษา 2 แห่ง 

 ตัวแปร ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ คือ ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมแบ่ง

ได้ 2 ระดบั ดงันี 

 1. ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ ได้แก่ อายุ ระดับ

การศกึษา เงินสะสม อาชีพ การมีสว่นร่วมในงานกองทุน การฝึกอบรมหรือการศึกษาดู

งาน การสร้างจิตสาธารณะ การสร้างภาวะผู้นํา การสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน

กองทนุ การสอืสารระหว่างสมาชิกกองทนุทีมีประสิทธิภาพและการสร้างความไว้วางใจ

ในการบริหารงานกองทนุ 

 2. ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุน ได้แก่ การจุดประกาย

ความคิด การค้นหา ศกัยภาพและทนุของชมุชน การจดัเวทีประชาสงัคม การดําเนินงาน

จัดสวัสดิการชุมชน การสรุปบทเรียนและขยายผล การสร้างเครือข่าย การสร้าง
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วฒันธรรมองค์กร การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างองค์กร

และการพฒันาคณุภาพการให้บริการ 

 ตวัแปรตาม คือ ผลของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันา

สามปี มีตวัชีวดั  

 1. อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการของกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนกบัจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2. ระดบัความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชนตาม

แผนพฒันาสามปี 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนมีความสัมพันธ์กับ

อัตราส่วนโครงการสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับโครงการสวัสดิการชุมชน

ทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2.  ระดับของกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนมีความสัมพันธ์กับ

อตัราสว่นงบประมาณสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับงบประมาณสวัสดิการ

ชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 3.  ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุมีความสมัพนัธ์กับ

ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต.  

 4.  ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมระดับสมาชิกและระดับความพึงพอใจ

ของสมาชิกต่อโครงการสวสัดิการชมุชนได้รับอิทธิพลร่วมกันจากระดับของกระบวนการ

ประชาสงัคมระดบักองทนุ 

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด  

 การวิจัยนีได้รวบรวมผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยทีเกียวข้อง

เพือสร้างกรอบแนวคิดตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงัน ี
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 ประชาสังคม (Civil Society)  

 ประชาสงัคม หมายถงึ การรวมตวักนัของประชาชนทีมีจิตสาธารณะและจัดตัง

ขนึเป็นองค์กรอาสาสมคัรเพือร่วมกันแสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกัน

อย่างอิสระ ดําเนินกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนัน การสร้างจิต

สาธารณะ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกในประชาสังคมทีมีความรัก เอืออาทร 

ปรารถนาดีต่อกัน มีความรู้สึกร่วมในความเป็นเจ้าของ มีจิตสํานึกร่วมกันทีต้องการ

ช่วยเหลอืกนัทําประโยชน์ต่อชุมชนด้วยความสมัครใจ อธิบายตามทฤษฎีประชาสงัคม

ดงันี 

 ทฤษฎีประชาสงัคมและภาคสาธารณะของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Habermas, 

1998 : 63) ได้รับอิทธิพลจากการเปลยีนโครงสร้างทางสงัคมตามตัวแบบของเฮเกลทีมี

อํานาจรัฐเป็นศูนย์กลาง ตัวแบบของมาร์กซ์ทีมีอํานาจทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลาง 

ประชาสงัคมจงึควรมีสงัคมเป็นศูนย์กลางและได้รับอิทธิพลเรืองการสือสารระหว่างกัน

ตามแนวคิดของท็อกเกอร์วิลล์ในการสร้างพืนทีสาธารณะให้องค์กรชุมชนและกลุ่ม

พลเมืองอาสาได้มีสถาบันทีเป็นศูนย์กลางของประชาสงัคม สถาบันทางสงัคมจึงควร

ตังอยู่บนพืนฐานแห่งสิทธิพลเมือง (Cohen & Arato, 1992 : 410 - 411) โดยทฤษฎี

ได้อธิบายถึงบุคลิกภาวะหรืออัตลกัษณ์ของบุคคล เกิดจากจริยธรรมทีแฝงฝังอยู่ใน

การสือสารระหว่างบุคคล แบ่งได้ 2 ส่วน คือ อัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ร่วม 

(Collective Identity) โดยการก่อรูปของอัตลกัษณ์นันต้องกระทําผ่านกระบวนการ

ยอมรับซึงกันและกัน (Mutual Recognition) ภายในกลุ่มอันส่งผลต่อความสมานฉันท์ 

ความต้องการหรือประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกนั ดงันนั กระบวนการประชาสงัคม 

หมายถงึ วิธีดําเนินการของสมาชิกกองทนุเพือร่วมกนัขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชน

ให้เข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีอย่างเป็นขนัตอน ดงันี 

 1.  การจดุประกายความคิด หมายถงึ การรวมกลุม่ของสมาชิกเพือแลกเปลียน 

ประสบการณ์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน โดยวิเคราะห์สาเหตุ แนวทาง 

การแก้ปัญหาทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจนประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนัก

ถงึความจําเป็นทีต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและเชือมโยงกับศักยภาพและ

ทนุทางสงัคมทีมีอยู่อย่างมีประสทิธิภาพ 
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 2.  การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิก

เพือระดมความเห็นในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของชุมชน 

รวมทงัสงัเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ จดัเวทีประชาคมเพือให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักใน

การรวมตวักนัแก้ไขปัญหาโดยชมุชน 

 3. การจดัเวทีประชาคม หมายถึง การเปิดพืนทีให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลายและไม่เป็นทางการ โดยนําเสนอ

ประเด็นทีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพือสร้างความไว้วางใจในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์

หาสาเหต ุแนวทางการแก้ปัญหาและนําไปสูก่ารปฏิบติั 

 4. การดําเนินงานจดัสวสัดิการชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพือ

ช่วยเหลอืสวสัดิการชมุชน โดยการระดม เงินทนุ ความรู้ บุคลากรและการบริหารจัดการ 

และหาแนวทางผลกัดนัโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี 

 5. การสรุปบทเรียนและขยายผล หมายถึง การรวมกลุ่มของสมาชิกเพือ

ร่วมกนัทบทวนเป้าหมายและสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนทีผ่านมา รวมทังพัฒนา

กลยทุธ์ในการจดัสวสัดิการชมุชนให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อสมาชิกกองทุน

ได้และมีการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพยิงขนึ 

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment)  

 การเสริมสร้างพลังอํานาจ หมายถึง กระบวนการหรือผลลัพธ์การพัฒนาที

มุ่งเน้นให้เกิดความเชืออํานาจภายในตน (Internal Locus of Control) และมีสว่นร่วมใน

การตดัสนิใจแก้ไขปัญหาจนเกิดผลสมัฤทธิ ในระดบับคุคล องค์กรและชมุชน ซงึแนวคิดนี

ได้นํามาใช้ร่วมกบักระบวนการประชาสงัคม ดงันี  

 1.  การสร้างภาวะผู้นํา หมายถงึ การแสดงออกของผู้นํากองทนุในการโน้มน้าว

ให้สมาชิกเห็นเป้าหมายเดียวกนัและชกัจงูให้ร่วมมือกนัดําเนินการให้บรรลเุป้าหมายนัน 

โดยคํานึงถึงความต้องการและเคารพในความแตกต่างของสมาชิกกองทุน (Drury, 

Cocking, Beale, Hanson & Rapley, 2005 : 316)  

 2.  การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ หมายถงึ การแสดงออกของสมาชิก

ในการปฏิบัติงานทีมีผลต่อความสาํเร็จของงาน เช่น มีความรู้ความเข้าใจในงาน 
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มีความมุ่งมันรับผิดชอบในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมัพันธภาพทีดีภายใน

กองทนุ (Amenumey & Lockwood, 2008 : 270)  

 3.  การสือสารทีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกใน

การถ่ายทอดความรู้ แลกเปลียนความคิดเห็นกันเพือความเข้าใจทีตรงกัน (Ibrahim & 

Alkire, 2007 : 385) 

 4.  การสร้างความไว้วางใจ หมายถงึ การแสดงออกของสมาชิกถงึความเชือมนั

ในความสําเร็จและการสนับสนุนผู้นําทีดูแลความต้องการของสมาชิก และมีความพึง

พอใจทีมีผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติงานและมีความผูกพัน (Foster-Fishman & 

Keys, 1997 : 364)  

 5.  การสร้างวฒันธรรมองค์กร หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกถึงบรรทัด

ฐานค่านิยม มาตรฐานจริยธรรม แนวปฏิบติัไปสูเ่ป้าหมายร่วมกนัเช่น การทํางานเป็นทีม 

การช่วยเหลอืดแูลอย่างใกล้ชิด มีข้อตกลงร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นผลสมัฤทธิ

ของงาน (Psoinos & Smithson, 2002 : 138)  

 6.  การจัดโครงสร้างองค์กร หมายถึง การกําหนดแนวทางการเชือมโยง

ทรัพยากรเข้ากับระบบปฏิบัติงานเพือให้ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Miller, 

Goddard & Laschinger, 2001 : 1882) 

 7.  การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ หมายถึง การระดมทรัพยากร 

ความรู้และการจัดการจากสมาชิกเพือการวางแผนจัดสวัสดิการชุมชน ควบคุมและ

ประเมินผลการดําเนินงาน รวมทงัพฒันาระบบบริหารจดัการภายใต้วตัถปุระสงค์ร่วมกัน

อย่างประหยดัและสร้างประโยชน์สงูสดุ  

 8.  การสร้างเครือข่าย หมายถึง การสร้างระบบความสัมพันธ์ทีเชือมโยง

บทบาทของสมาชิกและระบบปฏิบัติงานเข้าด้วยกันโดยความสมัครใจ มีวัตถุประสงค์

ร่วมกนั การสอืสารและการจดัโครงสร้างองค์กรทีมีประสิทธิภาพ (Kolodinsky, Stewart 

& Bullard, 2006 : 31 ; Mintzberg, 1989 : 17 - 32)  
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 9.  การพฒันาคณุภาพการให้บริการ หมายถึง การจัดบริการสวัสดิการชุมชน

ให้กบัสมาชิกโดยตรงตามข้อกําหนดของกองทนุ ภายใต้มาตรฐานเดียวกนั ด้วยอธัยาศัย

ไมตรีจิต เพือให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายและพงึพอใจต่อการรับบริการทกุครัง 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  

 การบริหารแบบมีสว่นร่วม หมายถงึ ระดับของการมีส่วนร่วมของกระบวนการ

ประชาสงัคมเพือขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนให้เข้าสู่แผนพัฒนาสามปี มีดังนี 

1) การร่วมคิด ร่วมวางแผนกําหนดปัญหาหรือความต้องการในชุมชน 2) การร่วม

ตัดสินใจเพือจัดลําดับความสําคัญของปัญหาหรือความต้องการในชุมชน 3) การร่วม

กําหนดแผนการพัฒนาให้ได้ผลตามความต้องการเพือให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่าง

ยังยืน 4) การร่วมดําเนินการตามโครงการ เพือให้บรรลผุลตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ 

5) การร่วมรับผลประโยชน์ทีพงึจะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามนโยบายของอปท. 

ซึงครอบคลมุทังในเชิงปริมาณ คุณภาพและการกระจายของผลประโยชน์ทีเกิดจาก

การมีส่วนร่วม 6) การร่วมติดตามผลการดําเนินการ รวมทังปรับปรุงนโยบายหรือ

โครงการ (ศิริพร ตนัติยมาศ, 2550 : 29) 

 ประสิทธิผลองค์กร 

 ประสทิธิผลองค์กร หมายถึง ผลของการขับเคลือนโครงการเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปี มีตวัชีวดั ดงันี 

 1. อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการของกองทุนสวัสดิการ

ชมุชนกบัจํานวนโครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดตามแผนพฒันาสามปี 

 2. ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการในงานสวัสดิการชุมชน

ของอบต. 

 งานสวัสดิการชุมชน 

 งานสวัสดิการชุมชน หมายถึง การจัดบริการพืนฐานสําหรับประชาชนที

เกียวข้องกบัวิถีชีวิต โดยคนในชมุชนร่วมกันสร้างระบบบริหารจัดการ ร่วมรับประโยชน์

และร่วมกันรับผิดชอบ เพือความเป็นอยู่ทีดี ทําให้ชุมชนและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง

เหมือนกนัและยกระดบัมาตรฐานการดําเนินชีวิต (ออมทรัพย์ พลพงษ์, 2553 : 16 - 18) 

ดงันี การมีสขุภาพอนามยัทีดี การศกึษาทีดี การมีทีอยู่อาศัย การมีงานทําการกีฬาและ
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นนัทนาการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการสงัคม

ทวัไป  

 การจดัทําแผนพัฒนาสามปี 

 แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอบต. เพือ

กําหนดนโยบาย แนวทาง รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท้องถินทีจัดทําขึน

สาํหรับปีงบประมาณแต่ละปีทีมีความต่อเนืองกันเป็นแผนก้าวหน้า มีขันตอนดังนี 

1) การเตรียมการจดัทําแผน โดยหน่วยงานทีรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาชีแจงผู้บริหาร

ท้องถิน 2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน 4) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลําดับ

ความสําคัญและการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา 5) การพิจารณาคัดเลือกและ

จดัทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเพือจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี

และร่างแผนพฒันาสามปีให้สมบรูณ์ต่อไป (อดลุย์ แก้วเทพ, 2553 : 40 - 42) 

 

วิธีการวิจยั 

 การวิจัยครังนีใช้อบต. เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) และออกแบบ

งานวิจัยในลกัษณะผสมผสานโดยศึกษาแบบอธิบาย (Explanatory Design) เริมจาก

การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลกัแล้วใช้ผลการวิจัยทีได้เพือพิจารณาคัดเลือกประเด็น

และผู้ ให้ข้อมูลหลกัในการวิจัยเชิงคุณภาพเพือช่วยอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ (นิทรา 

กิจธีระวฒุิวงษ์, 2556 : 134-136) มีขนัตอนในการดําเนินงานวิจยั ดงันี 

 ประชากร คือ คณะกรรมการพฒันาท้องถินในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี 

ประกอบด้วย 1) ผู้นํากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 105 คน 2) คณะกรรมการกองทุน

สวสัดิการชมุชนตําบล 595 คน 3) สมาชิกกองทนุสวสัดิการชมุชนตําบล 20,218 คนและ 

4) ผู้บริหารของอบต. 210 คน 

 กลุ่ มตัวอย่าง คือ ตัวแทนของประชากรทุกกลุ่มตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
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กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจํานวนประชากร 35 หน่วย โดยคํานวณได้ขนาดกลุ่ม

ตวัอย่าง 600 คน ใช้วิธีกําหนดกลุม่ตวัอย่างแบบหลายขนัตอน ดงันี 

 1. การเลอืกตวัอย่างแบบกลุม่ ประกอบด้วย ตวัแทนของประชากรทกุกลุม่  

 2. การเลอืกตวัอย่างโดยสุม่แบบง่าย มีขนัตอน ดงันี 

  2.1 กําหนดขนาดตัวอย่างจาก 30 หน่วย โดยแต่ละหน่วยประกอบด้วย 

1) ผู้นํากองทนุ 3 คน 2) คณะกรรมการกองทุน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาฯ และ 3) สมาชิกกองทนุ 14 คน รวมจํานวนตัวอย่างในแต่

ละหน่วยเท่ากบั 20 คน เพือตอบแบบสอบถาม 

  2.2 เนืองจากในจงัหวดัภูเก็ตมีอบต. ขนาดเลก็ทีมีกองทุน 1 แห่ง จึงเลือก

ตัวอย่างโดยสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) กําหนดให้เป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง 1 หน่วย ซงึกําหนดตวัอย่างตาม 2.1 

  2.3 กําหนดกลุม่ตวัอย่างในจงัหวดัพงังาและกระบี โดยวิธีการคํานวณแบบ

สดัส่วนต่อจํานวนประชากร จังหวัดกระบีมีกลุ่มตัวอย่าง 13 หน่วยและจังหวัดพังงามี

กลุม่ตวัอย่าง 16 หน่วย รวม 29 หน่วย 

  2.4 จบัฉลากแบบไม่มีการคืนที จากจํานวนประชากรทีเหลือ 34 หน่วยใน

จงัหวดัพงังาและกระบี ให้เป็นกลุม่ตวัอย่างจํานวน 29 หน่วย โดยกําหนดตัวอย่างแต่ละ

หน่วยตาม 2.1 

  2.5 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพือสมัภาษณ์ระดับลกึผู้ ให้

ข้อมูลหลกั โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างกองทุนกรณีศึกษา 2 หน่วยทีมีผลคะแนนเฉลีย

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุต่อโครงการสวสัดิการชมุชนในระดบัสงูสดุและตําสดุ 

 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1.  ร่างเครืองมือวัดตามวัตถุประสงค์การวิจัยโดยกําหนดนิยามปฏิบัติการ 

ประกอบด้วยเครืองมือวัด 3 ชุดได้แก่ แบบสอบถาม แบบสํารวจจํานวนโครงการ

งบประมาณและแบบสมัภาษณ์ระดบัลกึ 

 2.  นําแบบสอบถามให้ผู้ เชียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความเทียงตรงและเป็น

ปรนยัโดยใช้ดชันีวดัความสอดคล้องความเห็นของผู้ เชียวชาญ (Index of Congruence : 
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IOC) โดยตดัข้อคําถามทีซํากนัออก 1 ข้อ ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 ถือว่าข้อคําถาม

ทีผู้ วิจยัได้พฒันาขนึ ได้รับการยอมรับจากผู้ เชียวชาญ 

 3. นําเครืองมือวัดทังหมดไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรทีไม่ใช่

กลุม่ตวัอย่างจํานวน 40 ชุด โดยใช้ค่าสมัประสิทธิ ของความเชือมันสตูรของครอนบาค 

มีค่า α = 0.994 

 4. นําเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลปรับปรุงอีกครัง จนสามารถ

นําไปใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างจริงได้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครังนี สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตวัอย่างได้ 28 หน่วย จากกลุ่มตัวอย่างทังหมด 30 หน่วยและใช้สถิติเพือการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี 

 1. การวิเคราะห์ค่าสถิติพืนฐานกระบวนการประชาสงัคม ผลของการขับเคลือน

โครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปีจากข้อมูลในแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์เพียร์สนั  

 2.  การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างกระบวนการประชาสังคมกับผลของ 

การขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเ ข้าสู่แผนพัฒนาสามปีจากข้อมูลใน

แบบสอบถามและแบบสาํรวจ ซงึทงัหมดเป็นตวัแปรเชิงปริมาณมีระดับการวัดเป็นแบบ

ช่วง สามารถใช้สถิติวิเคราะห์ ดงัน ี

  2.1  การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพือวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประชาสังคมระดับกองทุนและอัตราส่วนจํานวน

โครงการและงบประมาณสวัสดิการชุมชนของกองทุนกับจํานวนโครงการและ

งบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมด 

  2.2 การวิเคราะห์พหรุะดบั (Multi - Level Analysis) เพือวิเคราะห์ความสมัพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการประชาสังคมระดับสมาชิกกับระดับความพึงพอใจของสมาชิก

กองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชนตามแผนพัฒนาสามปีทีได้รับอิทธิพลร่วมกันจาก

กระบวนการประชาสงัคมระดบักองทนุ  
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 3.  การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือศกึษาการขบัเคลอืนโครงการ

สวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี โดยสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ ให้ข้อมูลหลักจาก

กองทุน กรณีศึกษา 2 หน่วยทีมีคะแนนเฉลียความพึงพอใจของสมาชิกต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนระดบัสงูสดุและตําสดุ  

 

ผลการศึกษา 

 1.  ผลการวิเคราะห์ระดบัของกระบวนการประชาสงัคมพบว่า มีค่าเฉลียอยู่ใน

ระดบัปานกลางในระดบัสมาชิก ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจในการบริหารงานกองทุน 

การสร้างจิตสาธารณะ การสือสารระหว่างสมาชิกกองทุนทีมีประสิทธิภาพ และระดับ

กองทุน ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาคณุภาพการให้บริการ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจุดประกายความคิด 

การสรุปบทเรียนและขยายผล การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน การค้นหาศักยภาพ

และทนุของชมุชน การสร้างเครือข่าย 

 2.  ผลของการขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี มีดงัน ี 

  2.1  ผลการวิเคราะห์อตัราสว่นจํานวนโครงการและงบประมาณสวัสดิการ

ชุมชนของกองทุน สวัสดิการชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับตํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดในปี 2555 

   2.2  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนของอบต. พบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามลาํดบัดงันี การส่งเสริม

กีฬาและนันทนาการ การมีสขุภาพอนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้สงูอาย ุการสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทวัไปและการมีทีอยู่

อาศยั 

 3.  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัของกระบวนการประชาสงัคมกับ

ผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ตามสมมติฐาน

การวิจยั ดงันี  
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  3.1  การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนมีความสมัพนัธ์กบัอตัราสว่นจํานวน

โครงการสวสัดิการของกองทนุกบัจํานวนโครงการสวสัดิการชมุชนทงัหมด ร้อยละ 35.60 

มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 

  3.2  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน

งบประมาณสวสัดิการชมุชนของกองทนุกบังบประมาณสวัสดิการชุมชนทังหมด ร้อยละ 

25.60 มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  3.3  การมีส่วนร่วมในงานกองทุน การสร้างภาวะผู้ นํา การสร้างความรู้

ความเข้าใจในงานกองทุนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการ

สวสัดิการชมุชนตามแผนพฒันาสามปี 

  3.4  การค้นหาศกัยภาพและทุนของชุมชน การสรุปบทเรียนและขยายผล 

การสร้างเครือข่าย มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสมาชิกอย่างมีนัยสําคัญ ซึงผล

การทดสอบปฏิสมัพนัธ์ข้ามระดบัสามารถ สรุปผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 ดงันี  
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พหรุะดบัตามแบบจําลองสดุท้าย (Final Model)  

อิทธิพลคงที  Coefficient SE t-ratio p-value 

ค่าเฉลียความพงึพอใจของสมาชิกโดยรวม  00  2.686 0.054 49.480 0.000 

กระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ     

     การค้นหาศกัยภาพและทนุของชุมชน  02  0.952 0.370 2.574 0.020 

     การสรุปบทเรียนและขยายผล  05   1.121 0.373 3.004 0.008 

     การสร้างเครือข่าย  06   -1.203 0.492 -2.447 0.026 

กระบวนการประชาสงัคมระดบัสมาชิกกองทนุ     

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ x การสรุปบทเรียนและขยายผล 21   
-0.465 0.137 -3.398 0.002 

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ x การสร้างวฒันธรรมองค์กร 22    
0.368 0.129 2.862 0.008 

     การสร้างภาวะผู้นํา x การสร้างวฒันธรรมองค์กร 41   0.727 0.143 5.093 0.000 

     การสร้างภาวะผู้นํา x การจดัโครงสร้างองค์กร 42  -0.620 0.115 -5.377 0.000 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ  50  0.146 0.061 2.385 0.025 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x  การจุดประกายความคิด  51  0.559 0.233 2.403 0.024 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x การสร้างเครือข่าย  52  -0.491 0.201 -2.440 0.022 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุ x การบริหารจดัการกองทนุทีมี 

     ประสทิธิภาพ  53
 

-0.241 0.112 -2.153 0.042 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

อิทธิพลสุ่ม ..DS  Variance df 2  p-value 

ระดบักองทนุ
 

     

    ค่าเฉลียความพงึพอใจของสมาชิก
  ju0     

 
0.297 0.088 16 60.007 0.000 

     อาชีพ  ju1  0.068 0.005 26 37.322 0.070 

     การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ  ju2  0.030 0.001 24 31.263 0.146 

     การสร้างจิตสาธารณะ  ju3  0.300 0.090 26 64.194 0.000 

     การสร้างภาวะผู้นํา  ju4  0.236 0.057 24 43.208 0.010 

     การสร้างความรู้ความเข้าใจ  ju5  0.253 0.064 23 58.401 0.000 

ระดบัสมาชิก  ijr      0.539 0.290    

Deviance =  1026.873 จํานวนค่าพารามิเตอร์ทีประมาณค่า = 22 
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สรุปและอภิปรายผล  

 1.  ระดับกระบวนการประชาสังคมทีสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการ

ชมุชน มีค่าเฉลยีอยู่ในระดบัปานกลางทังระดับสมาชิกและระดับกองทุน ได้แก่ การค้นหา

ศักยภาพและทุนของชุมชน การดําเนินจัดสวัสดิการชุมชน การสรุปบทเรียนและ

การขยายผล การสร้างเครือข่าย การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน การมี

ส่วนร่วมในงานกองทนุ การสร้างภาวะผู้นํา 

 2.  ผลของการขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี        

มีตวัชีวดั ดงันี 

  2.1  กองทนุสามารถขับเคลือนโครงการสวัสดิการชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา

สามปี ภาพรวมอยู่ในระดับตํากว่าร้อยละ 50 ของจํานวนโครงการและงบประมาณ

สวสัดิการชมุชนทงัหมดในปี 2555  

  2.2  ระดับความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนต่อโครงการสวัสดิการชุมชน

ของอบต. อยู่ในระดับปานกลาง ดังนี การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การมีสขุภาพ

อนามัยทีดี การศึกษาทีดี การอนุรักษ์สิงแวดล้อม ฌาปนกิจสงเคราะห์และผู้สงูอายุ 

การสร้างอาชีพเสริม บริการสงัคมทวัไปและการมีทีอยู่อาศยั 

 3.  ความสมัพันธ์ระหว่างระดับของกระบวนการประชาสงัคมกับผลของ

การขบัเคลอืนโครงการสวสัดิการชมุชนเข้าสูแ่ผนพฒันาสามปี ดงันี 

  3.1  การค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน มีความสมัพันธ์กับระดับ

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต. มีค่าสมัประสิทธิ

เป็นบวกแสดงว่า กองทนุทีมีการค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชนมากมีแนวโน้มทีระดับ

ความพึงพอใจของสมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนสูงกว่ากองทุนทีมีการค้นหา

ศักยภาพและทุนชุมชนน้อยและกองทุนกรณีศึกษาทีมีค่าเฉลียความพึงพอใจของ

สมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนของอบต. ในระดับสูงสดุมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิน  

  3.2  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน

จํานวนโครงการและงบประมาณสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนกับจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชมุชนทงัหมดของอบต. โดยมีค่าสมัประสทิธิเป็นบวก
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แสดงว่า กองทนุทีมีการดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนได้มากมีแนวโน้มทีจะเพิมจํานวน

โครงการและงบประมาณสวสัดิการชุมชนทีเข้าสู่แผนพัฒนาสามปีได้สงูกว่ากองทุนทีมี

การดําเนินงานจดัสวสัดิการชมุชนได้น้อย 

  3.3  การสรุปบทเรียนและขยายผล มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ

ของสมาชิกกองทุนและมีอิทธิพลต่อขนาดของการมีส่วนร่วมในงานกองทุนทีมีผลต่อ

ระดบัความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของ อบต.  

  3.4  การสร้างเครือข่าย มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพงึพอใจของสมาชิก

กองทุนและมีอิทธิพลต่อขนาดการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนทีมีผลต่อ

ความพงึพอใจของสมาชิกกองทนุในโครงการสวสัดิการชมุชนของอบต. 

  3.5  การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน มีอิทธิพลต่อขนาดของ

การจุดประกายความคิด การสร้างเครือข่าย และการบริหารจัดการกองทุนที มี

ประสทิธิภาพ โดยระหว่างการสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุนกับการจุดประกาย

ความคิดมีผลปฏิสัมพันธ์เป็นบวก แสดงว่า กองทุนทีมีความถีของการจุดประกาย

ความคิดสงูมีผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกในโครงการสวสัดิการชุมชนสงูกว่ากองทุน

ทีมีความถีของการจุดประกายความคิดตํา ขณะทีการสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน

กองทุนกับการสร้างเครือข่ายและการบริหารจัดการกองทุนทีมีประสิทธิภาพ มีผล

ปฏิสมัพนัธ์เป็นลบ แสดงว่าทงัสองตวัแปรดงักลา่ว กองทนุยงัไม่สามารถดําเนินการเป็น

รูปธรรมได้เท่าทีควร 

  3.6  การมีสว่นร่วมในงานกองทนุ มีอิทธิพลต่อขนาดของการสรุปบทเรียน

และขยายผลการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีมีผลต่อความพึงพอใจของสมาชิกในโครงการ

สวสัดิการชมุชนของอบต. 

  3.7  การสร้างภาวะผู้นํา มีอิทธิพลต่อขนาดของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

และการจดัโครงสร้างองค์กรประชาสงัคมทีมีผลต่อความพงึพอใจของสมาชิกในโครงการ

สวัสดิการชุมชนของอบต. โดยการสร้างภาวะผู้นํากับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีผล

ปฏิสัมพันธ์เป็นบวก ขณะทีการสร้างภาวะผู้ นํากับการจัดโครงสร้างองค์กรมีผล

ปฏิสมัพนัธ์เป็นลบ แสดงว่ากองทนุควรจดัโครงสร้างองค์กรทีมีความยืดหยุ่น 
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อภิปรายผล 

 1.  การค้นหาศักยภาพและทุนชุมชน อบต. ควรร่วมมือกับสํานักงานพัฒนา

ชุมชนหรือภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานและ

การจัดทําประชาคมหมู่บ้าน เพือร่วมกันค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชน เนืองจาก 

ทุนทางสงัคมและทุนมนุษย์ต้องอาศัยระยะเวลาอันเป็นผลจากการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือประสานงานกันในแนวราบ องค์กรมีความเข้มแข็งในการจัดการภายใน 

เน้นทีกําลงัทนุ สติปัญญา ทรัพยากร อันนําไปสู่การสร้างประชาสงัคม (ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 

2549 : 42 - 43)  

 2.  การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน กองทุนควรให้ความสําคัญเป็นอันดับ

แรก จากความเห็นของผู้ บริหารอบต. จะพิจารณาผลการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

กองทนุเป็นหลกั โดยเสนอแนะให้กองทนุมีการจดัประชุมเพือติดตามผลการดําเนินงาน

อย่างสมําเสมอ และสมาชิกกองทุนให้ความเห็นว่า คณะกรรมการกองทุนและอบต. 

ควรร่วมมือกับผู้นําชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสถาบันพัฒนา

องค์กรเอกชน (2550 : 7 - 10 อ้างถงึใน ธิดารัตน์ คีมกระโทก, 2551 : 45 - 46) ทีอธิบาย

ว่า การบริหารกองทุน ควรจัดให้มีคณะกรรมการกองทุนโดยคัดเลือกจากตัวแทนทีมี

ความหลากหลาย โดยการทํางานต้องประสานกบัผู้นําชมุชน เพือให้ดแูลสมาชิกได้ทวัถงึ 

 3.  การสรุปบทเรียนและการขยายผล มีผลปฏิสมัพันธ์เป็นลบแสดงว่า การทบทวน

เป้าหมายและการวางแผนพฒันากลยทุธ์ของกองทนุยงัขาดประสิทธิภาพ ทําให้สมาชิก

ขาดความไว้วางใจ กองทุนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ

อบต. ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนตามหลกัการบริหาร

อย่างมีธรรมาภิบาล รวมทงัประชาสมัพนัธ์ผลงานต่อสาธารณะอย่างต่อเนือง 

 4. การสร้างเครือข่าย การวิจยัครังนีเน้นศกึษาอบต. ขนาดเล็กในพืนทีชนบท 

ซึงมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ

สวสัดิการชมุชนได้อย่างทวัถงึ โดยสมาชิกกองทนุให้ความเห็นว่า คณะกรรมการกองทุน

และอบต. ควรร่วมมือกนัทํากิจกรรมเพือช่วยกันผลกัดันโครงการในภาพรวมของตําบล 

การสร้างเครือข่ายจงึเป็นการช่วยลดข้อจํากดัจากขนาดและทรัพยากรของกองทุนลงได้ 
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ซึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้าน

สงัคมและเศรษฐกิจ (Kolodinsky, Stewart & Bullard, 2006 : 31) 

 5. การสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทุน กองทุนควรเร่งสร้างความร่วมมือ

กับอปท. สํานักงานพัฒนาชุมชนหรือภาคีเครือข่ายการพัฒนาในการจัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานกองทนุแก่สมาชิกอย่างทวัถึง เพือให้เกิดการพัฒนา

แนวคิดต่าง ๆ ไปสู่การกําหนดเป้าหมายทีมีคุณค่าและตอบสนองความคาดหวัง 

(Cannon & Bowers, 1991 : 23) 

 6. การมีส่วนร่วมในงานกองทุน โดยผู้นําและคณะกรรมการกองทุนได้เปิด

โอกาสให้สมาชิกเข้ามามีสว่นร่วมในระดบัปานกลาง คือ การรับข้อมูลความคิดเห็นและ

ร่วมกนัปรึกษาหารือในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิน เนืองจากการมีสว่นร่วมเกียวข้องกบั

ความสมัพนัธ์ภายในกลุม่ การเห็นคณุค่าและผลประโยชน์ร่วมกนั การเข้าถึงสารสนเทศ

ทีมีคณุภาพ การเสริมสร้างพลงัอํานาจของบคุคล ความไว้วางใจ การมีวิสยัทัศน์อันเป็น

พืนฐานของภาวะผู้นํา (Dambe & Moorad, 2008 : 583)  

 7.  การสร้างภาวะผู้นํา จากการสมัภาษณ์ผู้นํากองทุนกรณีศึกษาทีมีค่าเฉลีย

ความพงึพอใจของสมาชิกต่อโครงการสวัสดิการชุมชนในระดับสงูสดุพบว่า มีลกัษณะ

เป็นผู้นําการเปลยีนแปลง มีความมุ่งมนัทีจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

มีวิสยัทศัน์ มีเป้าหมายชดัเจนทีจะขยายงานสวัสดิการชุมชนอย่างครบวงจรและเข้าถึง

ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทังมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุน เพือให้กองทุน

สามารถพงึพาตนเองได้อย่างแท้จริง 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชน เป็นกระบวนการประชาสงัคมระดับ

กองทนุขนัตอนแรกในการทําความเข้าใจถึงลกัษณะพืนฐานและขีดความสามารถของ

ชุมชน อบต. จึงควรประสานสํานักงานพัฒนาชุมชน เพือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

การจดัเก็บข้อมลูพืนฐานแก่คณะกรรมการกองทุนและผู้นําชุมชนเพือเพิมประสิทธิภาพ

ในการจดัเก็บข้อมลูและการค้นหาศกัยภาพและทนุของชมุชนได้อย่างแท้จริง  
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 2. การดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน ซึงมีความสัมพันธ์กับการพิจารณา

จดัสรรงบประมาณอุดหนุนจากอบต. เพือให้กองทุนสามารถจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่

สมาชิกได้อย่างมีคุณภาพและยังยืน อบต. จึงควรประสานงานในการจัดประชุม

คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยเชิญคณะกรรมการกองทนุเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างต่อเนือง 

เพือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน

ของกองทนุอย่างใกล้ชิด รวมทงัระดมความคิดและทรัพยากรทีมีอยู่ตามศกัยภาพและทนุ

ของชมุชนในการแก้ไขปัญหาของกองทนุให้สาํเร็จลงได้ 

 3. การสรุปบทเรียนและขยายผล ทีมีผลต่อการดําเนินงานของกองทุน

สวสัดิการชมุชนในอนาคต ดังนัน กองทุนควรนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการต่อที

ประชมุคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสมําเสมอ เพือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน และอบต. 

ได้เห็นถงึศกัยภาพการบริหารกองทนุจากความร่วมมือกบัอบต.  
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