ปัจจัยการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการจังหวัดชัยนาทสู่ความยั่งยืน
Factors to Sustainable Chai Nat Community Fund Management
จรรยา กลัดล้อม1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความจาเป็นในการจัดตั้งและดาเนินงาน ปัจจัย/เงื่อนไขที่มีส่วนช่ วย
สนับสนุนให้ การกองทุนสวัส ดิการชุมชนจังหวัดชัยนาทที่ ยั่งยืนเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลที่ สาคัญคื อบุคคลที่
ปฏิบัติ งาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก สมาชิ ก ใช้แบบสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ กมีการตรวจความตรง
เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา กาหนดตัวแปรต่างๆ
มีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ผลที่ ได้ นาไปสู่การสนทนากลุ่มจานวน 12 คน เพื่อตรวจสอบความถู กต้องของเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีความตระหนักว่า
ชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาด้วยคนในชุมชนเอง มีความสามารถในการขับเคลื่อนบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุ มชนด้ วยตนเอง มี ปั จจั ย/เงื่ อนไขที่ ช่ วยสนั บสนุ นให้ เกิ ดผลส าเร็ จในการบริ หารจั ดการกองทุ นสวั สดิ การชุ มชน การให้ บริ การดู แ ล
ชาวบ้ านอย่างเป็นรูปธรรม กลไกโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ มีคุณภาพ สามารถเชื่ อมโยงบูรณาการ
การทางานร่วมกับกลุ่มองค์กรและหน่วยงานอื่นๆได้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ระบบการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
เปิดเผยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน เป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ
ปัจจัย/เงื่อนไขดั งกล่าวข้างต้ นจะเป็ นกรอบกาหนดให้ แนวทางและวิธีการบริหารกองทุ นสวัสดิการชุ มชนเป็ นไปในแนวทางที่
ถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน
คาสาคัญ: การบริหาร, จัดการ, กองทุนสวัสดิการ, จังหวัดชัยนาท, ยั่งยืน

Abstract
This paper examined the current situation, problems, and necessity of the establishment and
operationalization, factors and conditions that contribute to the outcomes of the sustainable Chai
Nat community welfare fund management. This is a qualitative research. The key informants
included internal auditors, external experts, and community members. The in-depth interview was
adopted as research instrument. The Index of Item-Objective Congruency (IOC) and content validity
was validated, and then validation was affirmed by the panel of five experts. The variables were then
determined. The focus group of 12 participants was carried out to ascertain the validity of the
content. The results demonstrated that most people were aware of the intent of establishing the
community welfare fund and recognized that the community needs to rise to solve the challenging
circumstances adequately by local people and must be capable of mobilizing the own community
welfare fund. In addition, factors and conditions supporting the successful implementation of the
community welfare fund must be taken into consideration; tangible serviceability to the local
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people, effective structural mechanism of the community welfare fund committee to the integrated
synergy with other agencies and departments, systematic management, membership benefits system,
disclosure and compliance, and support from local people and being a model to other communities
in learning. These factors and conditions provide the framework and guidelines for community
welfare fund management exactly that may extend the highest benefits to all people and
community and parties involved.
Keywords: Administration, Management, Welfare Fund, Chai Nat Province, Sustainable

บทนา

เศรษฐกิ จที่ ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสังคมความเป็ นอยู่
และการด าเนิ นชี วิ ตของประชาชน (ส านั กงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
แห่งชาติ, 2550)
ปัจ จุบัน ชุม ชนท้ องถิ่นไทยมีความตื่นตัวใน
การจัดสวัสดิการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย
รูปแบบ ภาครัฐให้ความสนใจการจัดสวัสดิการในระดับ
ชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเครื่องมือเสริมจัดสวัสดิการ
โดยรั ฐซึ่ งจะท าให้ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ อยู่ นอกภาค
ทางการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการได้ระดับหนึ่ ง
อันจะนาไปสู่ก ารมี คุณภาพชีวิตที่ ดีมี ความมั่ นคง
แม้การจัดสวัสดิการชุมชนบนฐานการออมทรัพย์ก็
มี ความเชื่ อมโยงกั บทั กษะความสามารถในการผลิ ต
ของสมาชิก ในชุม ชนซึ่งอยู่บนฐานภูมิปัญ ญาและ
ฐานทรั พยากรธรรมชาติ ของชุ มชน การจั ดสวัสดิ การ
จึงเป็นเครื่องมื อของการสร้างพลังชุมชน การพึ่งตนเอง
รวมถึงการเป็นเครื่องมือเพื่อ “พัฒนาคน” การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสวัสดิการโดยชุมชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้าง “สังคมสวัสดิการ” ซึ่งหมายถึง “สังคมที่
มีสวัสดิการหลายรูปแบบ จัดการโดยหลายสถาบัน
โดยแต่ล ะรูป แบบและแต่ล ะสถาบันมี ความเป็ น
อิสระต่อกัน” บนหลักการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข”
เป้ าหมาย คือ การ “กิ นดี อยู่ ดี มี สุข มี สิทธิ ” (ณรงค์
เพ็ชรประเสริฐ, 2546, หน้า 1-6) การหาแนวทาง
เสริมสร้างความเข้มแข็งของขบวนสวัสดิการชุมชน

แนวความคิ ดด้ านสวั สดิ การสั งคมเป็ นเรื่ อ ง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน สาหรับประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว ระบบสวั ส ดิ ก ารถื อ ว่ า เป็ น ระบบ
พื้นฐานของสังคมที่สามารถสร้างหลักประกันความเป็นอยู่
ให้กับประชาชนในประเทศทุกเพศทุกวัย สาหรับ การ
จัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
ตามลาดับ โดยขยายขอบเขตจากการดูแลเฉพาะ
กลุ่มที่ ป ระสบปัญ หาทางสัง คมและผู้ด้อยโอกาส
มี ก ารพัฒ นารูป แบบการจัดสวัส ดิก ารสังคมไปสู่
การให้ห ลักประกันในเรื่อ งของสิท ธิ การคานึงถึง
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วมและการ
ช่วยให้ประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และสังคม
ตามหลักปรัชญาพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห์
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยได้มีก ารออก
พระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริม การจั ดสวัส ดิก ารสัง คม
พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการส่งเสริม
งานด้านนี้ มาตรา 6 กาหนดว่าการจัดสวัสดิการสังคมให้
มีก ารส่งเสริม และสนับ สนุนให้บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ
สถาบั นศาสนาและองค์กรอื่นใดได้มีส่วนร่วมด้วย
ซึ่ ง จะเห็ น ว่า การจั ด สวัส ดิ ก ารสั ง คมไม่ เพี ยงแต่
หน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่ทาหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการ
หน่ วยต่ างๆ ในสั งคมสามารถเข้ ามามี ส่ วนร่ วมใน
การจัดการได้ทั้งสิ้น จากการพั ฒนาประเทศที่ เน้นภาค
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มีความสาคัญในภาพรวม และยังสาคัญยิ่งสาหรับ
บางพื้ นที่ ที่ ขบวนสวัสดิการชุมชนยั งไม่ เข้มแข็ งหรือ
ไม่ ส ามารถก่ อเกิ ด/พั ฒ นาด้ วยตนเองได้ เพราะ
นอกจากไม่สามารถพึ่งตนเองได้ในขั้นพื้นฐานแล้ว
พื้ นที่ ดังกล่ าวอาจจะประสบปั ญหาไม่ สามารถรองรั บ
จัดการ หรือ ได้ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการโดย
รัฐที่คาดว่าจะเข้มข้นขึ้นในอนาคต
จังหวัดชั ยนาท เป็ นจังหวัดหนึ่ งที่ มี การจั ดตั้ ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนครบทุ กพื้นที่การปกครอง
จานวน 59 กองทุ น โดยการสนับ สนุนการจัดตั้ง
โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์
โดยการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยชุมชน กองทุนสวัสดิการชุม ชนจึงเป็น
กองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่
ชุมชนด้วยความสมัครใจที่ ป ระสงค์จ ะดูแลซึ่งกั น
และกั นบนพื้นฐานความเอื้ ออาทรต่อกั นเป็นกองทุ นที่
“ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ”เน้นการบริหารจัดการ
ที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล ให้ความสาคัญกับการ
มี ส่ วนร่วมของสมาชิ ก แต่ ยื ดหยุ่ น คล่ องตั ว เปิ ดเผย
โปร่งใสตรวจสอบได้ เพื่ อนาไปสู่ความมั่ นคงและยั่งยื น
สามารถดูแลชาวบ้านในชุมชนด้วยกั น ได้ทุกเพศ ทุ กวัย
ทุ กประเภท ตั้ งแต่ เกิ ดจนตาย (สถาบั นพั ฒนาองค์ กร
ชุ มชน, 2552, หน้ า 3-14) ซึ่ งหากชุ มชนมี การบริ หาร
จัดการที่ดี โดยชุมชนเองแล้ว จะทาให้คนในชุมชน
มีก ารช่วยเหลือดูแลซึ่งกั นและกัน ก่ อ ให้เกิดเป็น
ความมั่ นคง และยั่ งยืนในระยะยาวและมี ความเข้มแข็ ง
ของชุมชนตามมา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาทได้จัดคุณภาพ
กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดเป็น 3 ระดับ คือ 1) สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ (ระดับดี) มี จ านวน 15 กองทุ น 2) ต้ อง
หนุนเสริม (ระดับปานกลาง) มีจานวน 30 กองทุน 3) ต้อง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

มี ก ารพั ฒนา (ระดั บอ่ อน) มี จ านวน 14 กองทุ น
(เอกสารรายงานผลการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดชัยนาท, 2558)
จากสภาพการณ์ ดั งกล่ าวซึ่ งผู้ วิ จั ยเป็ น
คณะ ท างานขั บ เคลื่ อ นกองทุ น สวั ส ดิก ารชุ ม ชน
จังหวัดชัยนาทและเกี่ยวข้องกับ การจัดสวัสดิก าร
ชุมชนทั้งในระดับตาบลและระดับจังหวัดมาระดับหนึ่ง
เห็ นด้ วยกั บการจั ดระบบสวัสดิการชุ มชนและมุ่ งหวั ง
จะทาให้ก องทุนสวัสดิก ารชุมชนทุกกลุ่ม ประสบ
ความสาเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการด้วย
ตนเองและการสนั บสนุ นจากภาครัฐ และจะมี รู ปแบบ
การบริหารจัดการอย่างไรจึงจะท าให้ ส าเร็จและยั่งยื น
การด าเนิ นการจั ดสวั สดิ การชุ มชนหากมี การบริ หาร
จั ดการที่ ดี และเข้ าใจถึ งความส าคั ญของเจตนารมณ์
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพราะ
เป็ นส่วนหนึ่ งของรากฐานในการพัฒ นาประเทศ
เป็นการสร้างความพร้อมในหลัก ประกั นต่อการ
ดารงชีพ เป็นความจ าเป็นพื้นฐาน และเป็นองค์
ความรู้ที่สามารถปรับใช้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในพื้นที่ ให้ เกิ ดประโยชน์ ของนโยบายสนับ สนุ น
การจัดสวัสดิการชุมชน ผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญใน
การศึ กษารูปแบบการบริหารจัดการกองทุ นสวัสดิการ
ชุม ชนจั ง หวั ดชั ยนาทที่ ยั่ ง ยืน เพื่ อให้ ได้ รูป แบบ
กรอบแนวความคิ ดและแนวทางการดาเนินงาน
กระบวนการ และกลไกสร้ างความเข้ มแข็ งที่ มี ความ
เหมาะสม และสมบูรณ์ กั บความส าเร็จของการบริหาร
จัด การกองทุ นสวัส ดิก ารชุม ชนจังหวัดชัยนาทที่
ยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั จจุ บั นปั ญหาและความ
จ าเป็ นในการจั ดตั้ งและด าเนิ นงานกองทุ นสวัสดิ การ
ชุมชนจังหวัดชัยนาทที่ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาปัจจัย/เงื่อนไขที่มีสว่ นช่วยสนับสนุน
ให้ การบริ หารจั ดการกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนจั งหวั ด
ชัยนาทประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน

สุริยา ธิศาเวช, ดุสิต รักษ์ทอง, และสุรพงษ์ แสวงศรี
(2550) เสนอหลักการบริหารจัดการกองทุนไว้ดังนี้
ที่มาของกองทุนคือทุนที่มีหลายประเภท
ทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ค วามรู้ ห รื อ ภู มิ ปั ญ ญา
เงินตราและทุนทางสังคมวัฒนธรรมแต่ในหลักการ
บริหารจัดการทุนเหล่านี้ต่างมีหลักเดียวกันคือการ
สร้างความเจริญเติบโตให้แก่ทุนหรือการทาให้ทุนเหล่านี้
เพิ่ มขึ้นไม่ มี วันหมดรูปแบบหรือวิธี การจั ดการเพื่ อให้
เพิ่มขึ้นจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการแสวงหาทุน
มาสร้ างความเติ บโตหรื อเพิ่ มทุ นของตนเองเพราะ
การแสวงหาทุนจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกย่อม
ไม่ ยั่งยืนกองทุ นหรือองค์กรจึ งต้องใช้เพื่ อนาหลักการ
บริหารให้ เหมาะสมกั บตนเองซึ่งมี หลักที่ เป็ นแนวทาง
หลักการบริหารจัดการทุนเพื่อการพึ่งตนเอง
งานสวัสดิการสังคม
งานสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั บ
ทุกคนในสังคมตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งตายอาจกล่าวได้ว่า
วั ฎจั กรชี วิ ต (life cycle) ของคนในสั งคมแต่ ล ะคน
ต้องได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่ จ าเป็นต่อการดารงชีวิต
เช่ น บริการด้านสุขภาพอนามั ย บริการด้านการศึกษา
บริการด้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งมักจะมีข้อคาถามว่าใคร
ควรจะท าหน้าที่ จัดระบบบริการสวัสดิการสังคมให้กั บ
ประชาชน และใครควรได้รับบริการบ้าง คนทุกคนใน
สังคมและหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมควรได้รับ
การดูแล ท าอย่างไรที่ จ ะท าให้คนในสังคมได้รับ
การบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง การกระจายบริการ
หรือทรัพยากรให้กับประชาชนที่มีลักษณะปัญ หา
หลากหลาย แตกต่างกันได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
ประเด็ น เหล่ านี้ ยั ง เป็ น ข้ อ โต้ แ ย้ ง เป็ น อย่ า งมาก
ทั้งในด้านปรัชญา แนวคิด พัฒนาการของสังคมแต่
ละสั ง คม และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะของ
นโยบาย แผนงาน และกิจกรรม

ทบทวนวรรณกรรม
การบริหารจัดการกองทุนชุมชน
ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
จึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปะในอัน
ที่ จะจัดการกองทุ นชุม ชนเพื่ อ ให้บ รรลุผ ลส าเร็จ
จึงต้องค่อยเป็นค่อยไปสิ่งหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณา
ด้ วยคื อ “การเรี ยนรู้ ” ของคนในชุ มชน เสรี พงศ์ พิ ศ
(2548, หน้า 19-20) กล่าวว่าชาวบ้านได้เรียนรู้ได้
ค้นพบความรู้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้ค้นพบ “ทุน”
เกิดเป็น “กองทุน” ขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
ผู้คนในท้องถิ่นโดยตรงชาวบ้านในเครือข่ายต่างๆ
พบว่าการเรียนรู้และการสร้างปัญญาทาให้พวกเขา
ได้พบอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าและมากกว่าเงินทองมากนัก
พวกเขาได้ความรู้ได้ปัญญาซึ่งเป็นที่มาของเงินแต่
เงินที่เป็นทุนและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตครอบครัวและ
ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่มาแล้วไปใช้แล้วหมดอย่างที่
เกิดขึ้นทาให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินและทาให้ชาวบ้าน
อยู่ในวงจรอุบ าทว์อย่างไม่ สิ้นสุดผลสาคัญที่ สุดที่
เกิ ดขึ้ นจากการค้ นพบศั กยภาพของตนเองและค่ อยๆ
พั ฒนาศั กยภาพเหล่ านี้ คื อเกิ ดความเชื่ อมั่ นในตนเอง
เชื่อมั่นว่าชุมชนพึ่งตนเองได้เชื่อมั่ นว่าสามารถจัดระบบ
ชุมชนใหม่จัดการทรัพยากรใหม่จัดการสวัสดิการ
ใหม่ทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในชุมชนและอยู่ร่วมกัน
กับ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อ มอย่างยั่ง ยืนและเป็น สุข
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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วั นทนี ย์ วาสิ กะสิ น, และคนอื่ นๆ (2549,
หน้า 1) ให้นิยาม “สวัสดิการสังคม” คือกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดตั้งขึ้ นโดยหน่ วยงานทั้ งของรั ฐบาลและอาสาสมั คร
เพื่อมุ่งป้องกันและขจัดปัญหาสังคม หรือปรับปรุง
ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล กลุ่ม และชุมชน
องค์ประกอบของการจัดสวัสดิการสังคม
องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมโดยทั่วไป
มีการใช้ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะกว้างและลักษณะแคบ
ดังนี้1) องค์ประกอบของงานสวัสดิการสังคมในลักษณะ
กว้าง แบ่งเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษา (education)
2) สุ ขภาพอนามั ย (health) 3) ที่ อยู่ อาศั ย (housing)
4) การท างานและการมี รายได้ (employment and
income maintenance) 5) ความมั่ นคงทางสั งคม
(social security) 6) บริการทางสังคม (social services)
7) นั นทนาการ (recreation) 8) กระบวนการยุ ติ ธรรม
(justice)

สวั ส ดิ ก ารชุม ชนได้ แก่ ผู้ป ฏิ บั ติง านในตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ เลขานุการ 2.กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ด้ านการตรวจสอบของกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนได้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง กรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.
กลุ่มบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 4.กลุม่ สมาชิก
กองทุ นสวัสดิการชุมชนก าหนดเครื่องมื อที่ ใช้คือ แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึก (in-depth interview) เพื่อ
ใช้เก็ บข้อมูลภาคสนามในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมู ล
ส าคั ญ แ ล ะ ใช้ ก ารสั งเก ต แ บ บ มี ส่ วน ร่ ว ม
(participant observation process) เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้อมู ลที่ มี ความสมบู รณ์ มากยิ่ งขึ้นผู้ ศึ กษาได้ เข้าร่ วม
กิ จกรรมการด าเนิ นงานของกองทุ นสวั สดิ การชุ มชน
จังหวัดชัยนาท และภาคีร่วมพัฒนา และกระบวน
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของกองทุ นสวัสดิ การชุมชน
จังหวัดชัยนาท เมื่ อได้เก็ บข้อมู ลด้วยวิธีการต่างๆ
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลทั้งการตรวจสอบความตรง
(validity) โดยมีหลั กเกณฑ์ โดยการตรวจสอบความตรง
ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบความคิดการวิจัยในครั้งนี้อย่างเป็น
ขั้นตอนและกาหนดเกณฑ์การดาเนินงานในแต่ละ
ขั้ นตอนไว้ชั ดเจน ใช้ การวิเคราะห์ ข้ อมู ล โดยจ าแนก
ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการวิจัยและ
หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่กาหนดไว้ข้างต้น

ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร บทความ ต ารา งานวิจั ย
ตลอดจนเข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับงานสมั ชชา
สวั ส ดิ ก ารชุม ชน สู่ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น จั ด การตนเอง
และ แนวคิด ทฤษฎีและการบริหารจัดการกองทุน
สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน และกลไกการท างานเชิง พื้ น ที่
นามาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยการจัดสนทนา
กลุ่ม (focus group) ผู้วิจั ยเชิญ ตั วแทนของผู้ให้
ข้ อมู ลส าคั ญ จ านวน 12 คน มี การตรวจสอบข้ อมู ล
ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สาคัญให้ได้ม าซึ่ ง
คาตอบพื้ นฐานส าคั ญ ที่ มี พื้ นฐานความคิด และ
ความเข้าใจรวมทั้งประสบการณ์ตามตาแหน่งหรือ
ลักษณะงานของบุคคลกลุ่มต่างๆ แยกออกเป็น 1.
กลุ่ มบุ คคลที่ ปฏิ บั ติ งานด้ านการบริ หารของกองทุ น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความจาเป็นในการ
จัดตั้งและดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
ชัยนาทที่ยั่งยืน ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่
เข้ าใจต่ อเจตนารมณ์ ของการจัดตั้ งกองทุ นสวัส ดิก าร
ชุมชนโดยมีความตระหนักว่าชุม ชนต้องลุก ขึ้นมา
จัดการแก้ ปั ญหาด้ วยคนในชุมชนเอง มี ความสามารถ
ในการขับเคลื่อนบริหารจัดการกองทุ นสวัสดิการชุมชน
ด้วยตนเอง โดยมี ความจ าเป็ นในการให้ความช่วยเหลื อ
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ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและขยายผลสู่การช่วยเหลือ
ด้านอาชีพลดภาระหนี้สินพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้นส าหรับ คนที่มี รายได้น้อย ซึ่งผู้ให้ข้อมูล สาคัญ
ทุ ก กลุ่ม ต่ างมี ความคิดเห็ นสอดคล้อ งตรงกั นกั บ
ความส าคัญ และความจ าเป็ นของการจัดตั้ง และ
การดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนภายใต้
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. ปัจจัย/เงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดผลสาเร็จ
ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
2.1 การให้บริการดูแลชาวบ้านในการบรรเทา
ความเดือดร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ บรรเทา
ปัญหาได้จริง จับต้องได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.2 กลไกโครงสร้างคณะกรรมการกองทุ น
สวัสดิการชุมชนและได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใน
กระบวนการคิดร่วมกั นอย่างเป็นระบบโดยมี เป้าหมาย
เดียวกันในการให้บริการสมาชิกและผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยความเต็มใจแบบเอื้ออาทรกัน
โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา มีการจัดประชุม
ต่ อเนื่ องเพื่ อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนและรายงานผล
การดาเนินงานร่วมกัน มีการทางานแบบมีส่วนร่วม
และทางานเป็นทีม ต้องมี การถอดบทเรียน หรือสรุปผล
การทางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 สามารถเชื่อมโยงบู รณาการการท างาน
ร่วมกับกลุ่มองค์กรและหน่วยงานอื่นๆได้โดยสร้าง
การมี ส่ วนร่ วมจากหลายฝ่ าย อย่ างน้ อย 3 ฝ่าย ได้แก่
ผู้นาชุมชน/กลุ่มองค์กร องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ น
(อปท.) และหน่ ว ยงานภาคี ภ าครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อมองเป้าหมายร่วมกัน และนาสู่ประสานความร่วมมือ
ในการทางานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
2.4.คณะกรรมการมี วิ ธี การด าเนิ นงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่โปร่งใส การบริหารจัดการอย่าง
เป็ นระบบ โดย มี การแบ่ งหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

คณะกรรมการด้านต่างๆอย่างชัดเจน และมีระบบ
ตรวจสอบการท างานของคณะกรรมการในลั กษณะ
ของการถ่วงดุลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เช่น การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจะดาเนินการในลักษณะ
คณะกรรมการไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีอานาจในการเบิก
จ่ายเงิน โดยยึดระบบหลักการบริหารจัดการที่ดี
2.5.ระบบการจั ดสวั สดิ การให้ กั บสมาชิ ก
การจ่ายเงินสวัส ดิ ก ารจะดาเนิน การในลัก ษณะ
เปิดเผยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎกติกาของ
กองทุ น เช่ น การจ่ ายค่ าฌาปนกิ จศพในงานพิ ธี โ ดย
คณะกรรมการเดินทางไปร่วมพิธีและมอบเงินสวัสดิการ
ให้ญาติผู้เสียชีวิตทุกรายและเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ ป่ วยทุ กรายเป็ นการประชาสั มพั นธ์ การด าเนิ นงาน
สู่สาธารณะ และมี การรายงานผลการด าเนินงานให้กั บ
สมาชิ กกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนและรายงานผล
การดาเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
2.6.การได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน
และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ จั งหวั ดชั ยนาท สถาบั นพั ฒนา
องค์ กรชุ มชน (องค์ การมหาชน) (พอช.) ซึ่ งช่ วยเหลื อ
ด้านการให้ ความรู้ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิตประชาชน
ในชุ มชน รวมทั้ งได้ รั บการสนั บสนุ นด้ านการวางแผน
และการบริ หารจั ดการ และได้ ความร่ วมมื อจากกลุ่ ม
องค์กรที่อยู่ในชุมชน เช่น อสม. ที่ดูแลเรื่องสุขภาพ
ให้ประชาชนในชุมชน รวมทั้ งการประชาสัมพันธ์กองทุ น
สวัสดิการชุมชน ให้เป็นที่เข้าใจในชุมชนอย่างทั่วถึง
2.7 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดสวัสดิการ
ในชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ
ในการจัดสวัสดิก ารชุม ชนเพื่อแก้ไขปัญ หาให้กั บ
ประชาชนจั งหวั ดชั ยนาทมี การบริหารจั ดการกองทุ น
สวัสดิการชุมชนในจังหวัดชัยนาทจ านวน 59 กองทุ น
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โดยประชาชนในตาบลมี ความเข้าใจและรับ รู้ต่อ
หลักการ เจตนารมณ์และเป้าหมายและเข้ามามีส่วนร่วม
ของกองทุ นสวั ส ดิ การชุ ม ชนในระดั บ ต าบล และ
การขับ เคลื่อนขบวนองค์ก รสวัสดิการชุมชนควรมี
การประสานงานขอความสนับสนุนการดาเนินงาน
ของกองทุ นสวั สดิ การชุ มชนกั บองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ทั้ งนี้ก ารบริห ารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในจังหวัดชัยนาทจานวน 59 กองทุน นอกจากจะมี
ระบบบริ ห ารจั ด การกองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนที่
ชั ดเจนแล้ ว นโยบายการสนั บสนุ นจากภาครัฐสู่ ความ
ต้องการได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีคุณภาพ
ชี วิ ตและการให้ บริ การความช่ วยเหลื อจากรั ฐบาล
และองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อช่ วยเหลื อและ
สนับสนุนการจัดให้มีระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับ
ประชาชนกลุ่มผู้ด้อย โอกาสในชุม ชนโดยส่วนใหญ่
ได้ให้ความคิดเห็นว่าจากนโยบายภาครัฐสนับสนุน
สวัสดิการชุม ชนโดยออกพระราชบัญ ญัติส่งเสริม
ก ารจั ด ส วั ส ดิ ก ารสั งคม พ .ศ. 2 5 46 แ ล ะ
พระราชบั ญ ญั ติส่ ง เสริม การจั ดสวัส ดิก ารสัง คม
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น
ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมขึ้นเพื่อให้ชุมชน
พึ่งตนเองได้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมและต้องได้รับการ
เรี ยนรู้ กระบวนการการเรี ยนรู้ เป้ าหมายในการจั ด
ส วั ส ดิ ก าร ชุ ม ช น เรื่ อ งคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ความสามารถของชุม ชนในการจัดสวัส ดิการโดย
การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและการสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคประชาชนจากการจัดสวัสดิการชุมชน การจัด
สวั สดิ การชุ มชนที่ มี อยู่ เป็ นกระบวนการทางระบอบ
ประชาธิปไตยที่รัฐต้องดูแลสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
เพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่พึ่ งตนเองได้
อย่างยั่งยืนและสามารถทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

สอดคล้องกับงานวิจัยสมคิด แก้วทิพย์ (2551) ได้
ศึกษาพบว่าชุมชนเป็นหน่วยการจัดการตนเองที่มี
การจัดสวัส ดิก ารตามวิถีของตนเองแบบองค์รวม
หมายความถึ ง ชุ มชนใช้ รากฐานทางวั ฒนธรรม จารี ต
ประเพณี เข้ามาสร้างแนวคิดของการจัดสวัสดิการ
ที่มี ห ลากหลายรูป แบบและวิธีก าร ตั้งแต่ปัจ เจก
ครอบครัว คนใกล้ชิดและระดับชุมชนและสอดคล้องกั บ
งานวิจัยของจินตนา กาศมณี (2557) ที่ ได้ศึก ษา
พบว่า ความสาเร็จในการจัดสวัสดิการชุม ชน คือ
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น เกิ ดการพึ่งพาตนเอง
อย่ างยั่ งยื นและสร้ างความเข้ มแข็ งให้ ภาคประชาชน
ท านองเดี ยวกั บสถาบั นพั ฒนาองค์ กรชุ มชน (2550)
กล่ าวถึงสวัสดิการชุมชนคือการสร้างหลักประกั นเพื่ อ
ความมั่ นใจแก่คนในชุมชนซึ่งหมายรวมถึงทุ ก สิ่ง
ทุ กอย่างที่ ท าให้คนในชุ มชนดี ขึ้นอาจอยู่ในรูปสิ่ งของ
เงินทองน้าใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กั บวิถีชีวิตตั้งแต่เกิ ดจนตาย และมี ความสอดคล้องกั น
แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนของนริศรินทร พันธุ์เพชร
(2554) กล่ าวถึ งสวัสดิ การชุ มชนท าให้ ค นในชุ ม ชน
มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขกาย
สุขใจโดยคนในชุมชนร่วมกันจัดให้มีระบบการช่วยเหลือ
เกื้ อกู ลซึ่งกั นและกั นซึ่ งครอบคลุ มถึงผู้ ทุ กข์ ยากและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ปัจจัย/เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะเป็นกรอบ
กาหนดให้แนวทางและวิธีการบริหารกองทุ นสวัสดิการ
ชุ มชนเป็ นไปในแนวทางที่ ถู กต้ องชอบธรรม ภายใต้
การสร้ างภาวะการมี ส่ วนร่วมจากผู้ มี ส่วนได้เสี ย ทั้ งนี้
เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดกั บบุคคลผู้มี ส่ วนเกี่ ยวข้อง
ในชุมชนตามลาดับ
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อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่า
1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความจาเป็นใน
การจัดตั้งและดาเนินงานกองทุนสวัสดิก ารชุ มชน
จังหวัดชัยนาท พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจต่อ
เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
โดยมีความตระหนักว่าชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการ
แก้ปัญ หาด้วยคนในชุม ชนเอง มีความสามารถใน
การขั บเคลื่ อนบริ หารจั ดการกองทุ นสวั สดิ การชุมชน
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับอุมาพร พรหมศรี (2559)
โดยมี ความจ าเป็ นในการให้ ความช่ วยเหลื อผู้ ด้ อย
โอกาส ผู้ พิการและขยายผลสู่การช่วยเหลือด้ านอาชี พ
ลดภาระหนี้สินพัฒ นาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสาหรับ
คนที่ มี รายได้ น้ อย สอดคล้ องตรงกั นกั บความส าคั ญ
และความจาเป็นของการจัดตั้งและการดาเนินงาน
ของกองทุ นสวัสดิการชุมชนภายใต้สภาพทางเศรษฐกิ จ
และสังคมในปัจจุบัน
2. ปัจจัย/เงื่อนไขที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้ การบริหารจั ดการกองทุ นสวัสดิ การชุ มชนจังหวั ด
ชั ยนาทประสบความส าเร็ จ อย่ างยั่ งยื น พบว่ า
การให้บริการดูแลชาวบ้านในการบรรเทาความเดือดร้อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ บรรเทาปัญหาได้จริงจับต้องได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับทศพร ศิริสัมพันธ์
(2551, หน้ า 450-451) สอดคล้องกั บอมรา พงศาพิ ชญ์
(2549, หน้า 68-81) สอดคล้องกั บธีรยุทธิ์ เบ็ญล่ าเต๊ะ,
และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2554, หน้า 6) และสอดคล้อง
กับสถาบันพระปกเกล้า (2555, หน้า 3) คณะกรรมการมี
วิธีการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่โปร่งใส
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดย มีการแบ่ง
หน้า ที่ ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการด้า น
ต่างๆ อย่างชัด เจน และมี ร ะบบตรวจสอบการ
ท างานของคณะกรรมการในลั ก ษณะของการ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ถ่ว งดุ ล ที่ ส ามารถตรวจสอบได้ ทุ ก ขั้ น ตอน เช่ น
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจะดาเนินการในลักษณะ
คณะกรรมการไม่ให้ผู้ใดผูห้ นึ่งเป็นผู้มอี านาจในการ
เบิ กจ่ ายเงิ น โดยยึ ดระบบหลั กการบริ หารจั ดการที่ ดี
ระบบการจั ดสวั สดิ การให้ กั บสมาชิ ก การจ่ ายเงิ น
สวัส ดิก ารจะดาเนิน การในลัก ษณะเปิ ดเผยและ
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎกติกาของกองทุน
มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานให้ กั บ สมาชิ ก
กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนและรายงานผลการ
ดาเนิ น งานให้ กั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องได้ท ราบ
การได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน และได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ชั ย นาท สถาบั น
พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) (พอช.)
ซึ่งช่วยเหลือด้านการให้ความรู้ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนในชุมชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุน
ด้านการวางแผนและการบริห ารจัดการ และได้
ความร่ ว มมื อ จากกลุ่ ม องค์ ก รที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดสวัสดิการในชุมชน
เพื่อเป็นต้นแบบการศึก ษาเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ
ในการจัดสวัสดิก ารชุม ชนเพื่อแก้ไขปัญ หาให้กั บ
ประชาชน
ข้อเสนอแนะ
1. กองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนควรอบรมให้
ความรู้เพิ่ม ประสิท ธิภาพเกี่ยวกั บการดาเนินงาน
ให้ กั บ คณะกรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
ได้เข้าใจหลักคิดและเจตนารมณ์ในการดาเนินงาน
ของกองทุน
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2. กองทุนสวัสดิการชุมชนควรมีการพัฒนา
จัดระบบการบริหารจัดการกองทุ นให้มี ป ระสิท ธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
3. กองทุ นสวัสดิ การชุ มชนควรมี การทบทวน
ระเบียบข้อบังคับให้เป็นปัจจุบัน โดยไม่ ลอกเลียนแบบ
ใคร ให้ยึดบริบทของชุมชนตัวตั้ง
4. กองทุนสวัส ดิการชุมชนควรมีก ารขยาย
ฐานสมาชิ ก ในเชิง คุ ณ ภาพ เช่ น การสร้างความ
เข้าใจกับผู้นาชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรใน
ชุมชน โดยไม่นาตัวเงินมาเป็นตัวหลักในการขยาย
ฐานสมาชิกกองทุนฯ
5. กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน
6. กองทุ นสวั สดิ การชุ มชนจะต้ องมี การ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและ
มีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับสมาชิกและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีการปรับปรุง
ข้อมูลในด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
8. กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องสร้ างแกนนา
คนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
9. กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องมีการเชื่อมโยง
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานภาคีและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น
10. กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องจัดทาแผน
สวัสดิการและแผนชีวิตชุมชนบรรจุเข้าไปในแผนชุมชน
ผลักดันให้เข้าไปอยู่ในแผนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ถ้าเป็นไปได้ควรผลักดันให้อยู่ในแผนขององค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวั ดอย่ างสอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์
ของจังหวัด และแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์แห่งชาติรวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
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