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บทคัดย่อ  

 กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทุนทำงสังคมในกระบวนกำรด ำเนินงำนเพื่อกำร
พัฒนำไปสู่กำรเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ มีพื้นที่ของกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนเทศบำลต ำบลนำเฉลียง อ ำเภอ หนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นกรณีที่ศึกษำ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์เชิงลึก และ สังเกต แบบไม่มีส่วนร่วม กับ
กลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งประกอบด้วย แกนน ำ สมำชิกกลุ่ม ผู้น ำชุมชน และหน่วยงำนที่มีบทบำทเกี่ยวข้อง   

 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ หลักกำรส ำคัญที่ได้เป็นข้อเรียนรู้และข้อเสนอแนะให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในกำรใช้ประโยชน์จำกทุน
ทำงสังคมในกำรพัฒนำเป็นชุมชนพึ่งตนเอง ได้ข้อเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้แก่ หนึ่ง ทุนทำงสังคมต้องกำรผนึกก ำลังกับทุน
ชุมชนอื่นๆ สอง กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน (กำรมีพื้นที่และเวทีเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม) สาม กำรขยำยเครือข่ำยภำยในและ
ภำยนอกชุมชน (กำรสะสมและเพิ่มขึ้นทั้งเครือข่ำย) สี่ กำรจัดกำรและเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ (กำรพัฒนำ จัดเก็บ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้) ห้า กำรเสริมสร้ำงกิจกรรม (กิจกรรมวิชำกำรและนวัตกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต) เพื่อก่อให้เกิดกำรพัฒนำกลุ่ม
กองทุนผูสู้งอำยุอย่ำงยั่งยืนและเข้มแข็งในระยะยำว 
 

ค าส าคัญ: ทุนทำงสังคม, ชุมชนพึ่งตนเอง, กลุ่มกองทุนผู้สูงอำยุ, กำรพัฒนำชุมชน 
 

Abstract  
This study aimed to investigate the characteristics of social capital and guidelines for utilizing that 

capital in the operational process of the development to self-reliance community of an elderly welfare fund. 
Elderly welfare fund nachaliang municipality, nongphai district, petchaboon province was selected as a case 
study. Research methodology was based on qualitative approach. Data was collected by in-depth interviews, 
focus group discussions, and non-participatory observations with leaders and members of the Elderly welfare 
fund, community leaders, and key informants of involving agencies outside the group. 

Findings revealed that the Key lessons learned about how to utilize social capital in the operational 
process of the development to self-reliance community included the five principles which are Synergy of social 
capital and other community capitals, Community learning (Having platform for participations), Extend both within 
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and outside the group (Accumulation of networks), Knowledge management (development, storage and transfer 
of knowledge), Creative Activity (Academic Activities, Innovation for Quality of Life), It helped to the Development 
of Sustainable Community-based Elderly Welfare Fund. 
 

Keyword: SOCIAL CAPITAL, SELF-RELIANCE COMMUNITY, ELDERLY WELFARE FUND, DEVELOPMENT 
 

บทน า 

 ปัจจุบันประเทศไทยได้เริ่มเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) โดยในปี 2558 มีผู้สูงอำยุร้อยละ 14.2  และอีกไม่กี่ปี
ข้ำงหน้ำคำดว่ำในปี 2568 จะมีผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 และคำดว่ำในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ หรือ ปี พ.ศ. 2578 จะมีผู้สูงอำยุ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25 ซึ่งจะเข้ำสู่สังคมผูสู้งอำยุเต็มขั้น โดยวัยผู้สูงอำยุร่ำงกำยจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสรีระวิทยำในระบบต่ำงๆ มี
สมรรถภำพทำงกำยและกำรท ำงำนของระบบประสำทลดลง มีผลต่อกำรช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอำยุที่ลดลง รวมถึงมีปัญหำด้ำน
อื่นๆ ตำมมำ เช่น โรคไม่ติดตอ่เรือ้งรังต่ำงๆ สังคมจึงควรให้ควำมสนใจต่อกลุ่มประชำกรสูงอำยุ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุใน
ฐำนะทรัพยำกรบุคคลอันทรงคุณค่ำของประเทศให้ดีขึ้น และเพื่อเป็นกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หำกรัฐบำล
ไม่มีมำตรกำรในกำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมในขณะนี้ ในอนำคตผู้สูงอำยุเหล่ำนี้จะเป็นภำระที่สังคมและรัฐบำลต้องให้กำร
ดูแลและสงเครำะห์มำกขึ้น (สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม, 2557) 

กอปรกับในปัจจุบันนี้พบว่ำอำยุขัยเฉลี่ยของประชำกรมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้ระยะเวลำในกำรด ำรงชีวิตในช่วงวัย
สูงอำยุของเพิ่มขึ้น เมื่อเริ่มเข้ำสู่วัยสูงอำยุโดยส่วนมำกผู้สูงอำยุไม่สำมำรถท ำงำนได้ และไม่มีรำยได้จำกกำรประกอบอำชีพ แต่ใน
ขณะเดียวกันค่ำใช้จ่ำยในชีวิตประวันยังต้องมีตำมปกติ จึงเป็นสิ่งที่ควรค ำนึงถึงกำรใช้ชีวิต ควำมเป็นอยู่ และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตว่ำ
จะด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงไร จึงเป็นประเด็นที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงหลักประกันและควำมมั่นคงให้กับผู้สูงอำยุ (อัครวินท์ 
ศำสนพิทักษ,์ 2560) 

แต่ปัจจุบันสถำนกำรณ์พัฒนำที่เน้นกำรพัฒนำกระแสหลกัเป็นผลท ำให้เกิดผลกระทบมำกมำย จะเห็นได้จำกกำรเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดควำมไม่สมดุลในกำรพัฒนำ จึงเกิดควำมยำกจน ควำมเหลื่อมล้ ำ ควำมขัดแย้ง และน ำไปสู่ปัญหำสังคม 
จนท ำให้พื้นฐำนของประเทศที่เคยแข็งแรงกลับอ่อนลง ก่อให้เกิดกระแสกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ตั้งแต่ฉบับที ่8 จนถึงแผนฉบับที่ 12  เป็นยุคกำรเปลี่ยนผ่ำนกระบวนทัศน์ใหม่ในกำรพัฒนำที่ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำสังคมและ
คุณภำพชีวิต ยึด “ภำคประชำชน” เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ โดยมีแนวคิดในกำร
สร้ำงควำมยั่งยืนให้กับชุมชนที่เรียกว่ำ “ชุมชนพึ่งตนเอง” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและกำรตืน่ตัวเพื่อที่จะพัฒนำชุมชนแนวใหม่มำกขึ้น
และขับเคลื่อนนโยบำยเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเองในหลำยๆพื้นที่  โดยพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดีขึ้น และสิ่งหนึ่งที่
ถูกหยิบยกให้เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนก็คือ “ทุนทำงสังคม”  (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน, 2554) 

“ทุนทำงสังคม” เป็นทุนชุมชนประเภทหนึ่งที่เกิดจำกร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน ที่ท ำให้เกิดควำมสัมพันธ์ในลักษณะ
เครือข่ำยของคน หรือสถำบันชุมชน บนพื้นฐำนควำมสัมพันธ์ของกำรมีส่วนร่วม กำรพึ่งพำอำศัยกัน กำรไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน และกำรเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน และมีแนวทำงกำรปฏิบัติทียึดถือเป็นแบบแผนของกลุ่ม (กมลวรรณ วรรณธนัง, 2553)  ทุนทำงสังคมมี
ควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อยๆ เพรำะสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของชุมชนและท ำให้เกิดพลังของกลุ่ม มำกขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำนเนื่องจำกสมำชิกทุกคนได้มีกำรพึ่งพำอำศัยกัน แลกเปลี่ยนทำงสังคม และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนร่วมกัน จึงท ำให้ชุมชน
เกิดควำมเข้มแข็ง ส่งผลท ำให้ชุมชนและสมำชิกในชุมชนสำมำรถด ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น มีควำมเป็นอยู่ที่ดี จนน ำไปสู่กำรพึ่งพำตนเองได้ 

จำกปัญหำข้ำงต้นดังกล่ำว จึงเกิดกระแสกำรพัฒนำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน และกำรตื่นตัวของ
ชุมชนเพื่อที่จะพัฒนำชุมชนแนวใหม่มำกขึ้นและขับเคลื่อนนโยบำยเกี่ยวกับชุมชนพึ่งตนเองในหลำยๆพื้นที่  เพื่อพัฒนำกำรร่วมกลุ่ม
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอำยุให้ดีขึ้น โดยสร้ำงกิจกรรมของชุมชนที่มีกำรสร้ำงกลุ่มในพื้นที่ เพื่อที่จะหำแนวทำงในกำรแก้ไข
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ควำมมั่นคง และสร้ำงหลักประกันในด้ำนเศรษฐกิจ (อำชีพ/รำยได้) สังคม (เครือข่ำย) และสุขภำพ(ควำมเจ็บป่วย/ควำมสุข) ที่ยั่งยืน
ให้กับคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุที่ดี (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2559) 

“กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ” เป็นรูปแบบกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนที่มีครอบครัว ชุมชนเป็นผู้จัดกำรในกำรจัดบริกำร
สังคมให้กับผู้สูงอำยุ สร้ำงเครือข่ำยของผู้สูงอำยุ โดยใช้เงินกองทุนเป็นเครื่องมือ มีเป้ำหมำยให้ผู้สูงอำยุเป็นผู้คิด ผู้จัดกำรและรับ
ประโยชน์ โดยมีบริกำรส ำคัญๆ เช่น กำรจัดสวัสดิกำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำรกำรจัดกำรศพ กำรออมเงินเพื่อสูงอำยุ 
ศูนย์บริกำรผู้สูงอำยุในชุมชน กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ กำรรวมกลุ่มสร้ำงงำนของผู้สูงอำยุ เป็นรูปแบบกำรจัดสวัสดิกำรที่ส ำคัญ
ในกำรสร้ำงหลักประกันและควำมมั่นคงในชีวิตของประชำชนในยำมสูงอำยุ (สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน, 2552) 

กำรศึกษำครั้งนี้ต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทุนทำงสังคมในกำรพัฒนำกลุ่มกองทุนสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุได้อย่ำงไร โดยใช้กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุที่ประสบควำมส ำเร็จสำมำรถและมีควำมเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุน
สวัสดิกำรเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนในระดับ
ชุมชนให้ครอบคลุมช่วงก่อนวัยสูงอำยุและวัยสูงอำยุ สร้ำงหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ  
มำกขึ้น และเป็นข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนอื่นๆในกำรพัฒนำกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในชุมชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทุนทำงสังคมในกระบวนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ 
 2. เพื่อเสนอแนวทำงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยแก่ชุมชนอื่นๆในกำรพัฒนำกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 กำรศึกษำเรื่องทุนทำงสังคมกับกำรพัฒนำเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำ
เฉลียง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ก ำหนดลักษณะพื้นที่ที่ศึกษำเป็นกลุ่มกองทุนที่ประสบควำมส ำเร็จที่สำมำรถพัฒนำ
ควำมเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนพื้นที่ถูกคัดเลือกมำเป็นกรณีศึกษำ (Case Study) คือ กลุ่มกองทุนสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุต ำบลนำเฉลียง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกลุ่มกองทุนผู้สูงอำยุที่มีลักษณะเกิดจำกกำรร่วมกลุ่มระดับ“พื้นที่”
เป็นฐำน (Area-based) ในที่นี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป “กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนเทศบำลต ำบลนำเฉลียง” ที่มีลักษณะ
เป็นกลุ่มประชำชนภำยในชุมชนที่เกิดรวมกลุ่มกันเอง และมีกำรร่วมกลุ่มในระดับพื้นที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรจำกฐำนกองทุน
ผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้กับประชำชนในชุมชนให้ครอบคลุมช่วงก่อนวัยสูงอำยุและวัยสูงอำยุให้มีศักยภำพ ควำมมั่นคง 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี ได้แก่ กำรจัดสวัสดิกำรรักษำพยำบำล สวัสดิกำรกำรจัดกำรศพ กำรออมเงินเพื่อสูงอำยุ ศูนย์บริกำร
ผู้สูงอำยุในชุมชน กำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ กำรรวมกลุ่มสร้ำงงำนของผู้สูงอำยุ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอำยุให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเนื่องในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ 
อำศัยกระบวนกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสนทนำกลุ่ม กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรสังเกตแบบไม่มีส่วนรวม โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกตัวแทนจำกผู้ที่มีบทบำทและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของกลุ่มเป็นผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ภำยในกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1 กลุ่มสมำชิกในกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ 10 คน ซึ่งได้แก่ สมำชิกในกลุ่ม 
1.2 แกนน ำกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ 5 คน ได้แก่ หัวหน้ำกลุ่ม รองหัวหน้ำกลุ่ม และคณะกรรมกำรกลุ่ม 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่ภำยนอกกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
2.1 กลุ่มผู้น ำชุมน 5 คน ได้แก่ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกเทศบำล/สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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2.2 หน่วยงำนภำยนอก 3 คน ได้แก่ เจ้ำหน้ำพัฒนำสังคม (นำยกเทศบำล) และหัวหน้ำกองสวัสดิกำรสังคมและใช้วิธีกำร
ตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมกำรใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ควบคู่กำรสังเกตไปพร้อมกันโดยมีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลครัง้ที่ 2 กับผู้ให้ข้อมูลหลักกลุม่ที่ 1 อีกครั้งเพื่อตรวจสอบควำมน่ำเช่ือถือและควำมครบถ้วนข้อมูล จำกนั้นใช้วิเครำะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหำ (Content  Analysis) ร่วมกับบริบทพื้นที่ศึกษำจริง เพื่อบรรยำยและแปลผลตำมข้อเท็จจริงจำกข้อมูลพื้นที่ และยึด
หลักวิเครำะห์ตำมกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรอธิบำยข้อสรุปตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำที่ได้ก ำหนดไว้ 
 

ผลการวิจัย 

 ข้อมูลสภาพบริบทท่ัวไป จุดเร่ิมต้น พัฒนาการ และความส าเร็จกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
เทศบำลต ำบลนำเฉลียง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  มีจ ำนวนหลังคำเรือน  1,502 หลังคำเรือน 

มีประชำกำร 4,571 คน และมีเนื้อที่ประมำณ 2.8 ตำรำงกิโลเมตร โดยมีชุมชนทั้งหมด 6 ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย แสงไพศำล
พัฒนำ ยำงงำมพัฒนำ ก้ำวหน้ำพัฒนำ ส ำรำญพัฒนำ รำษฏร์พัฒนำ และทองรัตนะพัฒนำ ส่วนใหญ่แต่ละชุมชนเป็นเนื้อท่ี
กำรเกษตร ประชำชนประกอบอำชีพท ำนำ ท ำไร่ ค้ำขำย และรับจ้ำงทั่วไป กองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนเทศบำลต ำบลนำ
เฉลียง จัดตั้งขึ้นในเทศบำลต ำบลนำเฉลียง เนื่องจำกในอดีตพบว่ำสมำชิกมีปัญหำในกำรขำดหลักประกันและสวัสดิกำรในกำร
ดูแลยำมสูงวัย เจ็บป่วยและตำย เพรำะเมื่อมองดูจำกจ ำนวนผู้สูงอำยุมีจ ำนวน 1,871 คน (จ ำนวนผู้สูงอำยุช่วยเหลือตนเองได้มี 
1,486 คน, จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังมี 367 คน, จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้มี 18 คน) และสมำชิกเหล่ำนี้
เริ่มพบกับปัญหำสุขภำพมำกขึ้น มีทั้งเจ็บป่วย โรคควำมดัน  โรคเบำหวำน ปวดเมื่อยต่ำงๆ และบวกกับปัญหำกำรถูกทอดทิ้ง อยู่
โดดเดี่ยวมำกขึ้น จึงท ำให้ชุมชนต่ำงๆที่อยู่ในพื้นที่ต ำบล นำเฉลียงได้ตระหนักและเล็งเห็นในอนำคตกับกำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุที่จะ
ท ำให้ผู้อย่ำงไรให้กับผู้สูงอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีหลักประกันและสวัสดิกำรในยำมสูงอำยุ เจ็บป่วย และตำย  
 จำกปัญหำดังกล่ำว กำรจัดตั้งกลุ่มสวัสดิกำรผู้สูงอำยุโดยมีแกนน ำชุมชนได้ร่วมกันหำแนวทำงในกำรที่จะพัฒนำ
สวัสดิกำรกองทุนผู้สูงอำยุ โดยเริ่มแรกมีสมำชิกประมำณ 15 คน โดยใช้ “เวทีแลกเปลี่ยนชุมชน” มีกำรร่วมตัวกันและสร้ำง
เครือข่ำยในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในชุมชน  จึงเกิดกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนเทศบำลต ำบลนำ
เฉลียง จัดตั้งโดยกำรรวมตัวกันของผู้สูงอำยุ และมีกำรสนับสนุนจัดตั้งจำกเทศบำลต ำบลนำเฉลียง เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 
พ.ศ.2551 โดยด ำเนินงำนภำยใต้อุดมกำรณ์ที่ว่ำ “ชมรมผู้สูงอำยุ” เป็น “ชมรมของผู้สูงอำยุ โดยผู้สูงอำยุ เพื่อสมำชิกชมรม
ผู้สูงอำยุและสังคมโดยรวม”  โดยวัตถุประสงค์หลักของกลุ่ม ก็คือ เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนของผู้สูงอำยุ กำรจัด
สวัสดิกำร ช่วยเหลือเพื่อนผู้สูงอำยุ และกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจผู้สูงอำยุ กำรบริหำรทำงกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน(สำขำผู้สูงอำยุ) เพื่อจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิกที่ เกิด แก่ เจ็บป่วยและตำย ช่วยเหลือสมำชิกผู้สูงอำยุของ ชุมชน ซึ่ง
ปัจจุบันกองทุนมีเงินอยู่ 300,000 กว่ำบำท และมีสมำชิกปัจจุบัน 292 คน กำรด ำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนผู้สูงอำยุ 
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 1 มกรำคม 2551 ให้เป็นกองทุนหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐำนของกำรพึ่งตนเอง กำรช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตำยตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม  

เมื่อมองถึงเป้ำหมำยสูงสุดของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุส ำคัญ คือกำรท ำให้ผู้สูงอำยุมีควำมมั่นคงในด้ำนคุณภำพ
ชีวิต สำมำรถพึ่งพำตนเอง พึ่งพำซึ่งกันและกันในกลุ่ม และกำรสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนและระหว่ำงชุมชน” เพื่อมุ่งเน้นกำรจัด
สวัสดิกำรผู้สูงอำยุอยู่ 3 หลัก คือ “กองทุนของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ เพ่ือสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและสังคมโดยรวมในชุมชน” 
ซึ่งมีใช้แนวทำงเป็นหลักโดยเน้นกำรท ำจัดสวัสดิกำรชุมชนแบบครบวงจรมีแผนพัฒนำกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุชุมชนเทศบำล
ต ำบลนำเฉลียง โดยมีหลักกำรจัดสวัสดิกำรของกองทุน ดังนี้ 

1. กองทุนสวสัดิกำรผู้สูงอำยุเกิดจำกควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็นของชุมชนและชมรมผู้สูงอำยุ 
2. ควบคุมโดยสมำชิกตำมหลักประชำธิปไตย โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเป็นผู้ตัดสินใจ ก ำหนดระเบียบและ

เง่ือนไขของกองทุนด้วยตนเอง 
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3. หลักกำรพึ่งตนเองและควำมเป็นอิสระ โดยให้กำรสนับสนุนกำรจัดเวทีประชำคม กำรประชุมของชมรม
ผู้สูงอำยุเพื่อให้เกิดกำรพูดคุย หำรือและพิจำรณำจัดตั้งกองทุน 

4. ควำมเอื้ออำทรต่อสมำชิกและชุมชน โดยกำรจัดสวัสดิกำรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและข้อมูลข่ำวสำร โดยกำรช่วยเหลือจำกภำยนอก เป็นกำรให้ค ำแนะน ำข้อมูลและ

สนับสนุนกำรด ำเนินกำร โดยไม่ชี้น ำหรือก ำหนดเง่ือนไขให้ชุมชนปฏิบัติตำม 
ในส่วนควำมส ำเร็จชุมชนพ่ึงตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง โดยมีเป้ำหมำยของ

กลุ่ม คือกำรส่งเสริมให้สมำชิกในกลุ่มมีส่วนในร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สุขภำพ สังคม เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำไปสู่ชุมชนพึ่งตนเอง โดยพบว่ำควำมส ำเร็จของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในแต่ละด้ำนดังนี ้

1. ควำมส ำเร็จดำ้นเศรษฐกิจของกลุม่กองทุนสวัสดิกำรผูสู้งอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ปัญหำสมำชิกหลกัเกิดจำกกำรไม่มี
หลักประกันและควำมมั่นคงในชีวิตตอนสูงอำยุ เพรำะผู้สูงอำยุส่วนใหญ่ในอดีตมีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม และเป็นแรงงำน
รับจ้ำง มีปัญหำในเรื่องสวัสดิกำรขอแต่ละคน จึงท ำให้เกิดแนวคิดในกำรจะระดมทุนและช่วยเหลือกลุ่มสมำชิกเหล่ำนี้ได้อย่ำงไรก็คือ
กำรจัดตั้งกลุ่มสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในชุมชนเพื่อเป็นกำรช่วยเหลือกลุ่มสมำชิกเหล่ำนี้ ควำมส ำเร็จกลุ่มผู้สูงอำยุได้รับสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรเจ็บป่วย รักษำพยำบำล สวัสดิกำรผู้สูงอำยุที่ยำกไร้ ยำกจน ขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู สวัสดิกำรกรณีเสียชีวิต สวัสดิกำรพัฒนำอำชีพ 
สวัสดิกำรผู้ประสบภัย จึงท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกมีควำมมั่นคงในชีวิตมำกขึ้นในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือดูแลไปจนถึงเสียชีวิตได้ ไม่
ต้องกังวลล ำบำกในอนำคตส ำหรับคนดูแลต่อไป ดังนั้นควำมส ำเร็จของกลุ่มสำมำรถสรุปได้ว่ำ มีเงินกองทุนสวัสดิกำรที่ครอบคลุม  
ทุกด้ำนและเข้มแข็ง จ ำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้น จ ำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น สำมำรถกู้ยืมได้ และมีเงินปันผลให้สมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง 

2. ควำมส ำเร็จกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงด้ำนสังคม จำกกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
ในกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ก็มีส่วนช่วยให้สมำชิกเกิดกำรเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มร่วมกัน สะท้อน
ให้เห็นกำรยึดเหนี่ยวในกำรร่วมกลุ่มและควำมสำมัคคีกำรช่วยเหลือด ำเนินกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ พบปะสังสรรค์ กิจกรรมอบรม
พัฒนำอำชีพและสร้ำงรำยได้เสริม กิจกรรมนันทนำกำร กิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยและออกก ำลังกำย กิจกรรมศำสนำ 
ประเพณีและวัฒนธรรม กิจกรรมกำรกุศล เป็นต้น สะท้อนได้จำกกำรรวมกลุ่มที่หลำกหลำยในกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่ม
อำสำสมัครดูแลสุขภำพชุมชน กลุ่มผู้น ำชุมชน กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กลุ่มพัฒนำอำชีพระดับต ำบล 
โดยแต่ละกลุ่มมีควำมเช่ือมโยงและพึ่งพำซึ่งกันและกันและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของตนเองให้แก่กัน และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยที่
เข้มแข็งระหว่ำงบุคคล ระหว่ำงกลุ่ม ระหว่ำงชุมชน  และปลูกฝังในกำรสร้ำงกิจกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุและกำรเรียนรู้ของเยำวชน
เพื่อที่ทดแทนและสำมำรถด ำเนินกิจกรรมกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ  จึงท ำให้กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ค่อนข้ำงมีควำม
เข้มแข็งเป็นอย่ำงมำก มีเครือข่ำยทั้งภำยในชุมชน และภำยนอกชุมชน มีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ว่ำจะเป็นเรื่องกำรบริหำรจัดกำร วิชำกำร กิจกรรมกลุ่ม ที่ท ำให้เกิดกำรพัฒนำร่วมกันของแต่ละกลุ่มในชุมชน” 

3. ควำมส ำเร็จชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงด้ำนสุขภำพ จำกกำร
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม เนื่องจำกปัญหำผู้สูงอำยุเรื่องยังพบปัญหำในเรื่องสุขภำพที่พบในเรื่องของกำรเจ็บป่วยที่เกิดจำก
ควำมเครียด กำรถูกทอดทิ้งอยู่คนเดียวที่ต่อเนื่องมำเป็นเวลำรำยปี บำงคนเป็นโรคควำมดัน เบำหวำน หัวใจ ปวดเมื่อยร่ำงกำย
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อมีกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุได้จัดสรรงบในกำรดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุทุกสัปดำห์ของ
ชมรมผู้สูงอำยุไม่ว่ำจะเป็นกำรเยี่ยมบ้ำน กำรออกก ำลังกำย นันทนำกำร ท ำบุญฟังธรรม ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปควำมส ำเร็จได้ว่ำ 
ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดีขึ้น และควำมเจ็บป่วยลดลง และไม่เครียด มีควำมสุขจำกกำรท ำกิจกรรม 

กระบวนการด าเนินงานของการพัฒนากลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
 กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุนำเฉลียง มีเป้ำหมำยสูงสุด ซึ่งได้แก่ ประชำชนมีหลักประกันในชีวิตและสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ ส ำหรับกำรพัฒนำกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุนำเฉลียงเน้นระดับชุมชนโดยมีศูนย์กำรเรียนรู้กลุ่มกองทุน
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สวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยมีกระบวนกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยมีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ขั้นตอนของการวางแผน (Plan) เป็นกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดแผนงำนร่วมกันโดยผ่ำน วิธีกำรประชุมประจ ำเดือน
ภำยในกลุ่ม กำรประชุมประจ ำเดือนของหมู่บ้ำน กำรประชุมร่วมกับหน่วยงำน ภำยนอก และจัดกิจกรรมของกลุ่ม เพื่อก ำหนด
แผนกำรด ำเนินงำน ดังนี ้

1) แผนระบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ (สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ เกี่ยวกับกำรเจ็บป่วยและรักษำพยำบำล, สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
เกี่ยวกับผู้ยำกไร้ ยำกจน และขำดอุปกำระเลี้ยงดู, สวัสดิกำรผู้สูงอำยุเกี่ยวกับกำรพัฒนำอำชีพ) 

2) แผนกิจกรรมกลุ่ม (กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่หลำกหลำย) 
3) แผนกำรบริหำรงำนทั่วไป (พัฒนำองค์ควำมรู้แกนน ำและสมำชิก กำรขยำยเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก) 
4) แผนด้ำนกองทุน (จัดสวัสดิกำร กำรระดมทุน กู้ยืม กำรสงเครำะห์ให้กับสมำชิก) 
ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ (Do) เป็นกำรด ำเนินงำนของกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในกำรท ำกิจกรรมของกลุ่มในแต่ละด้ำน ดังนี้ 
1) ด้ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ (จัดกิจกรรมให้ควำมรู้สมำชิกในกำรพัฒนำกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ กำรสร้ำง

รำยได้ กำรออม) 
2) ด้ำนกิจกรรมกลุ่ม (จัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่หลำกหลำยสัปดำห์ละ 1 ครั้งทุกวันอังคำร ได้แก่ กิจกรรมทำงศำสนำ 

ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมนันทนำกำร ออกก ำลังกำยและกีฬำ กิจกรรม เกี่ยวกับสุขภำพอนำมัย กิจกรรมพัฒนำอำชีพและเสริมสร้ำง
รำยได้ กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ กิจกรรม ท่องเที่ยว กิจกรรมกำรกุศลและสำธำรณกุศล กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงำนภำยนอกชุมชน) 

3) ด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป (จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้พร้อมกับท ำกิจกรรมในด้ำนกำรบริหำรด ำเนินงำนกองทุน
สวัสดิกำรผู้สูงอำยุให้กับแกนน ำและสมำชิก และกำรเตรียมประชุมคณะกรรมบริหำรกลุ่มกองทุนเป็นประจำทุกเดือน และ
ประชุมใหญ่สำมัญสมำชิกปีละหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนำยนของทุกปี) 

4) ด้ำนกองทุน (กำรระดมทุน กำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเพื่อกำรเจ็บป่วย เลี้ยงดู เยี่ยมบ้ำน ตำย พัฒนำอำชีพ จัดตั้งกำร
จัดตั้งแหลง่เรียนรู้ชุมชนส ำหรับผู้สูงอำยุ จัดตั้งกองทุนปั้นน้ ำใจเพื่อผู้สูงอำยุ จัดตั้งกองทุนขยะส ำหรับผู้สูงอำยุ จัดตั้งสื่อเรียนรู้ชุมชน) 

ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหำที่พบในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
1) ด้ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ กำรตรวจสอบกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้สมำชิกในกำรพัฒนำกองทุน

สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ กำรสร้ำงรำยได้ กำรออม) 
2) ด้ำนกิจกรรมกลุ่ม (กำรตรวจสอบจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่หลำกหลำยสัปดำห์ละ 1 ครั้งทุกวันอังคำรว่ำ

เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้และผลที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุ) 
3) ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป (กำรตรวจสอบกำรท ำงำนของแกนน ำและคณะกรรมบริหำรกลุ่มกองทุนเป็นประจ ำ

ทุกเดือน ตรวจสอบกำรเรียนรู้ของสมำชิกในกำรเข้ำร่วมท ำกิจกรรมทุกเดือน) 
4) ด้ำนกองทุน (กำรตรวจสอบกำรเงิน รำยรับ รำยจ่ำย กำรระดมทุน เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเพื่อกำรเจ็บป่วยรักษำ 

เลี้ยงดู เยี่ยมบ้ำน ตำย และกำรเงินเกี่ยวกับกำรท ำกิจกรรมให้ผู้สูงอำยุทุกเดือน ตรวจประเมินปัญหำและช่วยเหลือของผู้สูงอำยุทุกเดือน) 
ขั้นตอนการขั้นตอนแก้ไขและปรับปรุง (Act) เป็นขั้นตอนกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม โดยมีแนวทำงดังนี้ 
1) ด้ำนระบบกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ กำรถ่ำยทอดและปลูกฝังองค์ควำมรู้ในพัฒนำระบบจัดกองทุนสวัสดิกำร

ผู้สูงอำยุมีครอบคลุมตั้งแต่กำรเจ็บป่วย รักษำ และเสียชีวิตให้กับสมำชิกรุ่นใหม่ 
2) ด้ำนกิจกรรมกลุ่ม กำรพัฒนำองค์ควำมรู้และพัฒนำกิจกรรมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ได้แก่ กำรจัดฝึกอบรม 

กำรดูงำน กำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุอย่ำงต่อเนื่อง 
3) ด้ำนกำรบริหำรงำนท่ัวไป กำรจัดตั้งศูนย์เรียนส ำหรับผู้สูงอำยุศูนย์กลำง เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอำยุ 
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4) ด้ำนกองทุน กำรระดมทุนและขยำยกองทุนให้ใหญ่โดยเปิดรับสมำชิกจำกภำยนอกให้มำกขึ้น อำทิ ชมรมจัดหำรำยได้ เงินบริจำค 
ทุนทางสังคมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ 
จำกพัฒนำกำรและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง จะเห็นได้ถึงควำมสัมพันธ์ใน

กำรท ำงำนที่เป็นระบบแบบควำมเป็นเครือญำติพี่น้อง มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดถือกันปฏิบัติมำร่วมกัน ควำมเคำรพและเช่ือฟังผู้
อำวโุสและผู้น ำ ดังนั้นปัจจัยเหล่ำนี้จึงส่งผลต่อระบบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง 
เพรำะทุกคนในชุมชนมีระบบควำมคิดที่แบ่งปันกัน ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรและกิจกรรมที่ชุมชนจัดให้ได้อย่ำงทั่วถึงและ
เพียงพอ โดยที่ไม่ต้องมีกำรแย่งชิง มีควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน เป็นผลท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ในกำรพัฒนำกลุ่ม
กองทุนสวัสดิกำรผู้สงูอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ซึ่งผ่ำนระบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกฝ่ำยในชุมชน กำรช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ควำมไว้วำงใจ กำรเสียสละ ควำมสำมัคคี ในกำรท ำกิจกรรมตำ่งๆของชุมชน เช่น กำรร่วมแรงร่วมใจงำนส ำคัญของหมู่บ้ำน กำรเข้ำ
ร่วมอบรม  ฝึกทักษะ อำสำสมัคร และกำรพัฒนำกิจกรรมชุมชน จึงสะท้อนลักษณะกำรมีส่วนรวมของสมำชิกในชุมนที่แน่นแฟ้นมำ
กขึ้นจึงเกิดพลังในกำรขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ได้โดยมีทุนทำงสังคมเป็น
ทุนดั้งเดิมและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนมำตลอด จะเห็นได้จำกข้อควำมข้ำงล่ำงต่อไปนี้  

“ทุนทางสังคมที่ส าคัญของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลต าบลนาเฉลียง คือ กระบวนการบริหารจัดการกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้แกนน ากลุ่มและสมาชิกในการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่ม และการเปิด
โอกาสให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแสดงความคิดเห็น มีความไว้เนื้อเนื้อใจ เป็นการท าให้สมาชิกใน
ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์โดยตรงที่ได้เรียนรู้จากตนเองและกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลนาเฉลียง จนพัฒนาเป็นเครือข่ายของสมาชิกทั้งในกลุ่มและชุมชนจนสามรถพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้” 
(แกนน ำและสมำชิกกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ: สัมภำษณ์)  ดังนั้นทุนทำงสังคมที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกองทุนสวัสดิกำร
ผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ดังนี้ 

ด้านเครือข่ายของกลุ่ม  กองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงมีพัฒนำไปสู่กำรด ำเนินงำนสร้ำงเครือข่ำยทั้ง
ภำยในกลุ่มและภำยนอกกลุ่ม เพื่อให้เกิดกำรขยำยกว้ำงขวำงในกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันกันและกันในกำรด ำเนินงำน 

ด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่ม  แกนน ำและสมำชิกกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมกลุ่มหลำยกิจกรรม และสมำชิกก็ค่อนข้ำงให้ควำมร่วมมือด้วยควำมสมัครใจไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุม อบรม ฝึกอำชีพ 
กำรท ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิตที่กลุ่มจัดขึ้น 

ด้านรับรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม  กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียงมีควำมสัมพันธ์ทั้งเครือข่ำย
ภำยในและภำยนอกในลักษณะกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงในเรื่องควำมรู้และกิจกรรมให้กับสมำชิกภำยในและภำยนอกกลุ่ม 

ด้านความไว้วางใจของกลุ่ม  เป็นทุนทำงสังคมที่ส ำคัญของกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ซึ่งกลุ่มมีควำม
ไว้วำงใจต่อแกนน ำและสมำชิกเป็นอย่ำงมำกไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของแกนน ำ กำรจัดระบบสวัสดิกำร กองทุน กำรบริหำรงำนทั่วไป เป็นต้น 
 

สรุปและอภิปรายผล 

จำกกำรศึกษำทุนทำงสังคมกับกำรพัฒนำเป็นชุมชนพึ่งตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล นำเฉลียง 
โดยมีกำรรวบรวมและสังเครำะหข์้อมูลจำกกำรทบทวนและถอดบทเรยีนข้อมูลจำกพื้นที่จริงเกี่ยวกับลักษณะและแนวทำงกำรใช้ทุน
ทำงสังคมกับกำรพัฒนำเป็นชุมชนพึ่งตนเอง ท ำให้พบองค์ประกอบหลักที่ส ำคัญท ำให้ชุมชนประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำไปสู่
กำรเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม  สุขภำพ และวัฒนธรรม สำมำรถสรุปและอภิปรำยผล ได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบลนำเฉลียง ทุนทำงสังคมที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ ได้แก่ มิติ
โครงสร้ำง คือ เครือข่ำยของกลุ่ม มิติกำรปฏิสมัพันธ์ คือ กำรมีส่วนร่วม  มิติบรรทัดฐำน คือ ควำมไว้วำงใจกัน และมิติกำรรับรู้และ
กำรเรียนรู้ คือ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งทุนทั้ง 4 นี้มีบทบำทในกระบวนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มตั้งแต่ กำรวำงแผน 
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(Plan) กำรลงมือปฏิบัติ (Do) กำรตรวจสอบ (Check) จนถึงกำรแก้ไขและปรับปรุง (Act) มิติบรรทัดฐำน ทุนทำงสังคมที่ส ำคัญ คือ 
ควำมไว้วำงใจกัน ซึ่งมีบทบำทอย่ำงมำกในขั้นตอนกำรลงมือปฏิบัติ (Do) และกำรตรวจสอบ (Check) กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
ส ำหรับทุนทำงสงัคมในมติิทั้ง 4 นั้น มีบทบำทในกำรด ำเนินงำนของกลุม่กองทุนสวัสดิกำรผู้สงูอำย ุกระตุ้นให้กำรมีสว่นร่วมเกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำยภำยในและภำยนอกชุมชน เสริมสร้ำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และกิจกรรม รวมถึงถ่ำยทอดและ
ปลูกฝังองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรจัดระบบสวัสดิกำร กิจกรรมของกลุ่ม กำรบริหำรทั่วไป และด้ำนกำรเงิน โดยใช้ประโยชน์จำกทุน
ทำงสังคมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 

และจำกกำรถอดบทเรียนเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกทุนทำงสังคมกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุเทศบำลต ำบล
นำเฉลียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนอื่นๆที่เป็นกรอบแนวทำงกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนกำรใช้ทุน
ทำงสังคมในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มไปสู่กำรเป็นชุมชนพึ่งตนเองตนเองได้ในระดับชุมชนต่อไป ซึ่งได้ข้อเรียนรู้ดังนี ้

ข้อเรียนรู้ที่ 1 ทุนทางสังคมผนึกก าลังกับทุนชุมชนอื่นๆ  มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกำรด ำรงของ “ทุนชุมชน” ซึ่งได้แก่ ทุน
ทำงสังคม ทุนมนุษย์ ทุนสถำบัน ทุนวัฒนธรรม และทุนภำยนอก (หน่วยงำนภำยในและภำยนอก) โดยกำรมีกิจกรรมที่มีควำม
หลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรเช่ือมประสำน ควำมไว้วำงใจ ควำมช่วยเหลือ และควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยทำงสังคมของ
สมำชิกในชุมชน เพรำะกำรน ำน ำทุนทำงสังคมมำใช้ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรด ำเนินงำน ของกลุ่มจะต้องมีกำรผนึกก ำลังจำก
ปัจจัยเกื้อหนุนต่ำงๆ  ซึ่งได้ ทุนมนุษย์ (ผู้น ำชุมชนและปรำชญ์ชำวบ้ำน) ทุนสถำบันกลุ่มต่ำงๆภำยในชุมชน และหน่วยงำนภำยนอก ที่
เข้ำมำสนับสนุนกำรท ำให้ระบบกำรด ำเนินมีประสิทธิภำพ เพื่อสมำชิกทุก คนได้มีส่วนในกำรด ำเนินกิจกรรมทุกขั้นเพื่อให้เกิดพลังของ
กลุ่มในกำรขบัเคลื่อนกำรท ำงำน  สะท้อนได้จำกผลกำรศกึษำ  จะเห็นได้ว่ำ สมำชิกเกิดกำรรวมกลุ่มในกำรด ำเนินกิจกรรมและมีสว่นร่วม
ในกำรด ำเนินขั้นตอนไม่ว่ำจะเป็นกำรวำงแผน กำรลงมือปฏิบัติ กำรตรวจสอบ และปรับปรุงและแก้ไข และบวกกับกำรผนึกก ำลังจำก
ปัจจัยภำยนอกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นตัวแกนน ำ กลุ่มชุมชนต่ำงๆ หน่วยงำนภำยนอก ที่เข้ำมำสนับสนุนในกำรท ำให้ระบบกำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพและท ำให้กลุ่มมีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินกิจกรรมและกลุ่มเครือข่ำยกำรท ำงำนที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรชัย 
ตระกูลวรำนนท์ (2554) กระบวนกำรทำงสังคมที่สำมำรถช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมส่วนรวมได้คือต้องมีกำรท ำงำนร่วมกัน 
ซึ่งได้แก่ ผู้น ำชุมชน ประชำชน หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ำยชุมชน กำรด ำเนินงำนจึงต้องจ ำเป็นต้อง
ตระหนักเห็นถึงคุณค่ำของทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมเหล่ำนี้เพื่อท ำใหเ้กิดพลังในกำรท ำงำนของกลุ่มมำกขึ้น 

ข้อเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน: กำรมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นจุดที่ส ำคัญในกำรพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อเปิดโอกำสให้กับสมำชิกได้มีบทบำทในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ สะท้อนจำกกลุ่มกองทุนสวัสดกิำรผูสู้งอำยจุะ
เห็นได้ว่ำ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในเวทีและพื้นท่ีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน เพรำะจุดส ำคัญของกลุ่มคือ เป็น
ศูนย์กลำงที่ท ำให้ชำวบ้ำนพบปะพูดแลกเปลี่ยนปัญหำและควำมต้องกำรในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจ
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุปรำณี จันทร์ส่ง (2558) แนวทำงกำรจัดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
ในชุมชนทุกกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนพัฒนำชุมชนในทุกขั้นตอนโดยมีพื้นที่หรือศูนย์กำรเรียนรู้ของชุมชนเป็นจุดศูนย์กลำงใน
กำรแลกเปลี่ยนรู้กำรท ำงำนร่วมกัน 

ข้อเรียนรู้ที่ 3 การขยายเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน: เป็นกำรสะสมและเพิ่มของสมำชิกและกลุ่มเครือข่ำยและ
กำรท ำงำนที่ใหญ่ขึ้น สะท้อนจำกกลุ่มกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุจะเห็นได้ว่ำ กลุ่มมีกำรขยำยกลุ่มเครือข่ำยและเช่ือมโยงกำร
ท ำงำนให้ใหญ่ขึ้นทั้งภำยในชุมชนและภำยนอกชุมชน และกำมีส่งเสริมปลูกฝังให้ให้กับสมำชิกรุ่นต่อไปได้มีกำรสืบสอดและสำนต่อ
รักษำแนวทำงในกำรสง่เสริมกลุม่กองทุนสวัสดิกำรผูสู้งอำยุให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนำควำมเข้มแข็งของกลุ่มจำกสมำชิกรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นต่อไป เพื่อสร้ำงผู้น ำและสมำชิกในกำรสบืทอดและขับเคลือ่นกลุ่มร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุปรำณี จันทร์ส่ง (2558) กำร
พัฒนำทุนทำงสังคมเพื่อสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งพบว่ำกำรด ำเนินงำนจะต้องมีกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยของสมำชิกให้เกิดขึ้นทั้ง
ภำยในและภำยนอกชุมชนเพื่อให้เกิดกำรสืบทอดและสำนต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มต่อไป 
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ข้อเรียนรู้ที่ 4 การจัดการและเสริมสร้างองค์ความรู้: กำรเสริมสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของเครือข่ำยแต่ ละกลุ่ม
เพื่อให้เกิดกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดพัฒนำต่อยอด ควำมรู้และท ำกิจกรรมแก่สมำชิก  ไม่ว่ำเป็นกำร
ประชุม ฝึกอบรม กำรดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข้งทุนทำงสังคมในด้ำนเครือข่ำย กำรมีส่วน
ร่วม และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่ำนกระบวนกำรกิจกรรมต่ำงๆของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับ กมลวรรณ วรรณธนัง 
(2553) โดยต้องมีกำรเน้นกระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ควรมีกำรท ำกิจกรรมและศึกษำดูงำนชุมชนที่เป็นต้นแบบเพื่อเกิดกำร
กระตุ้นในเรื่องกำรน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำตนเองและชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง 

ข้อเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างกิจกรรม: กลุ่มต้องมีกำรพัฒนำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม สุขภำพ และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้ำงให้ทุกคนได้พัฒนำทักษะในกำรด ำเนินชีวิต อำชีพ กำรดูแลและสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองตนได้ กำรท ำกิจกรรมจะเป็นตัวพำให้สมำชิกได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง
ต่อเนื่อง เกิดควำมรักควำมสำมัคคี และรู้สึกไม่เหินห่ำงซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญประภำ ภัทรำนุกรม (2553) กำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ของสมำชิกในชุมชนต้องมีกำรพัฒนำกิจกรรมในควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำของ
สมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชน จะต้องให้ควำมส ำคัญกับทุนชุมชน ซึ่งได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงสังคม 

ทุนสถำบัน และทุนวัฒนธรรม เพรำะแต่ละชุมชนมจีุดเด่นของทุนชุมชนที่แตต่่ำงกันจึงต้องมีกำรผนึกก ำลงัเพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำน
ของชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชนมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

2. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชน หน่วยงำนควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำอำชีพ หรือฝึกอบรม
อำชีพเสริมให้คนในชุมชน เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้และทุนหมุนเวียนภำยในชุมชน 

3. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชนต้องมีกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้หรือเวทีชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ในกำรเข้ำมำ
มีส่วนร่วม พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท ำกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดกิำรในระดบัชุมชนต้องมกีำรสร้ำงเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกชุมชนเพื่อสร้ำงเครือข่ำย
เรียนรู้ในกำรพัฒนำระบบกองทุนสวัสดิกำร องค์ควำมรู้ กิจกรรม และกำรบริหำรกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

5. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชนควรต้องมีกำรสร้ำงคนรุ่นใหม่ขึ้นมำทดแทนในอนำคตเพื่อเข้ำมำสำนต่อ
กำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 

6. ชุมชนหรือกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชนควรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกิจกรรม อำทิ กำรศึกษำ 
นันทนำกำร และกิจกรรมทำงสังคมและบ้ำเพ็ญประโยชน์ ในชุมชนมำกยิ่งขึ้นเพรำะจะท ำให้ผู้สูงอำยุรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำไม่โดด
เดี่ยวและช่วยให้สภำพจิตใจของผู้สูงอำยุดีขึ้นด้วย 

7. ชุมชนหรือกองทุนสวัสดิกำรในระดับชุมชนควรมีมำตรฐำนกำรสวัสดิกำรสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ ให้ครอบคลุมทุกด้ำน ไม่
ว่ำด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย กำรทำงำนและกำรมีรำยได้ นันทนำกำร กระบวนกำรยุติธรรม และกำรบริกำรทำง
สังคมทั่วไป โดยค ำนึงถึงถึงสิทธิท่ีประชำชนจะต้องได้รับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทุกระดับ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบทุนทำงสังคมกับกำรพัฒนำกองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุในชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง

กึ่งชนบท และชุมชนชนบท เพื่อท ำให้เห็นแนวทำงกำรประยุกต์ใช้ทุนสังคมในกำรด ำเนินงำนกองทุนผู้สูงอำยุท่ีแตกต่ำงกัน 
2. ควรมีกำรศึกษำทุนทำงสังคมกับกำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรชุมชนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ พึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน 
3. ควรศึกษำกำรจัดกำรทุนทำงสังคมของชุมชนกับพลวัตรกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
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