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การบริหารจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชน: กรณีศึกษา กองทนุสวสัดกิารชุมชน เขตวฒันา*
 (Community Welfare Fund Management : A case study of Community 

Welfare Fund of Vadhana District) 
                                                                                          กานต์พิชชา ศิริ*** 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน และปัญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา ใช้วิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวมรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสรา้ง ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้ที่ดูแลก ากับการบริหารจัดการ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน เขตวัฒนามีแนวทางการบริหารจัดการกองทุน คือ มีการวางแผนการก่อนด าเนินงาน 
มีการสั่งอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา คือ 2.1 ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกองทุนยังขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า 
งบประมาณในการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่น้อยลงเกิดจากการจ่ายสวสัดิการที่เพ่ิมขึ้น 2.3 ปัญหาด้านคน 
พบว่าคณะกรรมการและสมาชิกบางคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในส่วนการด าเนินงานสวัสดิการด้าน
ต่างๆ และความเข้าใจในการด าเนินงานของกองทุนฯ 2.4 ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐใน
การขอเงินงบประมาณสนับสนุน ซึ่งตั้งเกณฑ์ในการด าเนินไว้ต้องขยายฐานสมาชิกในแต่ละปีงบประมาณ 
ให้ได้ 100 คน/ปี 3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 3.1 ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ใหม่ๆ และความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กองทุนฯ 3.2 ปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ ควรวางแผนการด าเนินงาน โดยเรียก
ประชุมเพ่ือขอมติในการจัดสวัสดิการเพ่ือให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3.3 ปัญหาด้านคน 
คณะกรรมการควรจัดสรรเวลาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานของกองทุนท าให้สมาชิกทุก
คนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น 3.4 ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของภาครัฐใน
การขอเงินงบประมาณสนับสนุน ตัวแทนคณะกรรมการควรน าปัญหาในส่วนนี้ให้ทางหน่วยงานไป
พิจารณาแก้ไข และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือภาครัฐให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ  

ค าส าคัญ: การบรหิารจัดการ,กองทุนสวัสดิการชุมชน,เขตวัฒนา                                       

*บทความน้ีเรียบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา 
 **นักศึกษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 

 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีมีความสุขมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ต้องเริ่มจากจุดแข็งในสังคมและทุนทางสังคมที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน ซึ่งเป็นทุน
ทางสังคมที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองในการพ่ึงพาตนเองได้ และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเงิน ให้ภาค
ประชาชนเป็นผู้ริเริ่มเป็นเจ้าของและด าเนินการด้วยตนเองจนมีคุณภาพระดับหนึ่ง จากนั้นองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลจึงสนับสนุนด้านการสมทบกองทุนระบบสวัสดิการของไทยในอดีตที่มี
ลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการ บ้านและวัดมีบทบาทส าคัญในการดูแลเรื่องจัดสวัสดิการ ควบคุมปัจจัยสี่
ของชุมชน ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งช่วงแรกเป็นการจัดให้เฉพาะผู้ที่
จ าเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสู่    
การจัดสวัสดิการโดยรัฐที่ควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น เช่น พ.ร.บ. การประกันสังคม ท าให้แรงงาน
ในระบบสามารถได้รับบริการอย่างทั่วถึง ในช่วงเศรษฐกิจเติบโต ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีระบบการประกันรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึง
ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางจนถึงรายได้สูง แต่คนที่เป็นแรงงานนอกระบบ เกษตรกร คนยากจน ไม่
สามารถเข้าสู่ระบบที่มีอยู่ได้ และไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการจากระบบประกันสังคมและภาครัฐ แม้จะ
ได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐบางส่วน แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ขาดหลักประกันความม่ันคงในชีวิต ท าให้
มีการรวมตัวกันฟ้ืนฟูระบบคุณค่าทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัด
สวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์ องค์กร
การเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทางศาสนา การจัดการทรัพยากร ให้เกิดแนวทางการจัดสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการคิดค้นร่วมกันมากข้ึน น าไปสู่การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล ที่เน้นให้มีการ
สมทบงบประมาณจากสามฝ่าย คือ ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบของออม
ทรัพย์เดิม หรือสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท จากการสมทบจากรัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น
อย่างกว้างขวางขึ้น (คู่มือกองทุนสวัสดิการชุมชน, 2562) 

 การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของกรุงเทพมหานคร เริ่มด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลโดยรัฐบาลก าหนดนโยบายตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนและสมทบ
งบประมาณเกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการของระบบสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ เพื่อจัด
สวัสดิการชุมชนในการสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างที่จะ
ท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งหัวใจหลักของการจัดสวัสดิการชุมชน           
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คือการพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตั้งบนพ้ืนฐานของการเคารพและการอยู่ร่วมกันของคนกับ
คน คนกับธรรมชาต ิอย่างเห็นคุณค่า ผลการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคน
ในชุมชนมีความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุขทั้งกายและทางจิตใจ (คู่มือ
กองทุนสวัสดิการชุมชน, 2562) 

 ส าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา ประกอบด้วย 1 กองทุน 1 เครือข่ายมีชุมชนเข้า
ร่วมทั้ง 11 ชุมชน จากจ านวนทั้ง 16 ชุมชน ซึ่งพื้นท่ีในส างานงานเขตวัฒนา เป็นพื้นที่ตั้งอยู่กลางใจ
เมืองหลวง มีนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติเข้ามาท่องเที่ยว เพราะเส้นทางในการท่องเที่ยวมีความ
สะดวกสบาย แต่ท่ามกลางความเจริญของพ้ืนที่ก็ยังมีประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากท่ีรัฐบาลให้การช่วยเหลือโดยตรงจึงมีการรวมตัว
ของประชาชนในพื้นที่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ประชาชน
ร่วมกันจัดตั้งเป็นผู้ริเริ่มและเป็นเจ้าของบริหารจัดการด้วยตัวเอง กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา 
จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพ่ือต้องการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องด้านสวัสดิการตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เพื่อยกระดับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ให้มีความเข้มแข็งใน       
การจัดการดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถจัดตั้งและพัฒนา
คุณภาพสวัสดิการอย่างทั่วถึง  

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานเขตวัฒนา จึงมีความสนใจที่จะวิจัยการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนว่าเป็นอย่างไร ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน มีอะไรบ้าง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อน า
ผลการศึกษาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนาให้มี         
การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
(Structured interview or Formal interview) 
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 มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเขตวัฒนา 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) 
จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. ผู้ที่ดูแลก ากับการบริหารจัดการ และผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
เขตวัฒนา ได้แก่ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา จ านวน 1 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่บัญชี จ านวน 1 คน ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา 1 คน และกรรมการอีก 
จ านวน 1 คน 
 2. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เขตวัฒนา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 4 คน 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตามการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวัฒนา 
จ านวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview guide) คือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถาม และการ
เรียงล าดับค าถามที่แน่นอนตายตัวเพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เปน็งานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็น
รายบุคคลเพื่อขอนัดหมายวัน-เวลาสัมภาษณ์ เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งอธิบายประเด็นของการ
สัมภาษณ์ให้ทราบอย่างคร่าวๆ และก่อนการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่าง
ชัดเจนว่า จะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงวิชาการเท่านั้น รวมทั้งขอ
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อนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการจดบันทึกการสนทนาและในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถามค าถาม
ตามท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเด็นๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ 
การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ    
 2. น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้น มาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันหรือ
แตกต่างกันของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล   
 

 ผลการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนามพบว่า 
 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา ให้ความส าคัญในการบริหาร

จัดการ เพราะการบริหารจัดการนั้นมีผลต่อความส าเร็จของกองทุนฯ แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ แต่สามารถวัดและประเมินผลได้ การบริหารจัดการท าให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
คุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในองค์การดีข้ึน 
และยังเป็นการแสวงหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด สามารถช่วยให้มีกระบวนการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
ท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยการจัดการเป็นเทคนิคท่ีท าให้สมาชิก
ในองค์การเกิดจิตส านึกร่วมกัน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจซึ่งการบริหารจัดให้องค์การ
ประสบความส าเร็จนั้น ผู้บริหารองค์การต้องมีการวางแผน ไว้ล่วงหน้าไว้ว่าต้องการท าอะไร กับใคร   
ที่ไหนเมื่อไหร่ ความส าเร็จออกมาเป็นเป็นเช่นไร มีการจัดการองค์การโดยการก าหนดโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆของบุคลากรในองค์การ มีการจัดการเก่ียวกับตัว
บุคคล และมีการตัดสินใจ การสั่งงาน การออกค าสั่ง และการมอบหมายงาน รวมทั้งการแสดงออกใน
ภาวะผู้น าในการจูงใจอยากให้ท างาน โดยมีการประสานงาน ในหน่วยหรือต าแหน่งต่างๆ เพื่อให้    
การท างานนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การนั้นๆ ได้ และทุกครั้งในการบริหารจัดการ
ต้องมีการการรายงาน ซึ่งได้แก่ การรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อต้องการทราบว่ามีการเคลื่อนไหว
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ไปตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด การใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการจัดท าบัญชี การใช่จ่ายด้านการเงิน 
เพ่ือควบคุมด้านการเงิน ตามงบประมาณท่ีองค์การจะต้องปฏิบัติ และการบริหารจัดการในองค์การให้
มีประสบความส าเร็จและยั่งยืนได้นั้น ผู้บริหารต้องยึดคือ หลักธรรมาภิบาลบาลในการบริหารเพราะ
สามารถช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์การให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานท างานอย่าง 
เช่น ความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถท าให้
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์การนั้น ๆ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากหลักในการบริหารจัดการที่เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนากองทุนฯ แล้ว ความรู้ที่ใช้ใน          
การบริหาร ก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน นิรมิต เทียมทัน (2548, หน้า 62 – 63) อธิบายความรู้ในการจัดการ 
(knowledge Management) อาจแบ่งความความรู้ออกเป็นกลุ่มหลัก ได้หลัก ความรู้ด้านงานบุคคล 
ความรู้ด้านงาน ความรู้ทางด้านการเงินและบัญชี การวางแผนและงบประมาณ และความรู้ในการบริหาร
องค์การเป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นการมองการบริหารจัดการตามความเข้าใจของคนทั่วไป แต่ถ้าพิจารณา
องค์ประกอบทางการบริหาร จะเป็นความรู้ออกเป็น การบริหารงานบุคคล (Man) การบริหารพัสดุ 
(Material) การจัดการ (Management) ซึ่งถ้าขยายความการจัดการออกไปจะครอบคลุมความรู้ในการ
วางแผน (Planning) การจัดการองค์ (Organizing) การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (Staffing)            
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) เป็นต้น 
 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา         
ได้ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นการมีส่วนรวม มีข้ันตอนในการด าเนินของต าแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ         
ให้ที่มชีัดเจน และมีการสรางพลังการมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อแกไขปัญหา ท าให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง        
มีความพรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกันไดอยางยั่งยืน เนื่องจากความสัมพันธของสมาชิกกองทุน 
ดังกลาวอยูในแนวราบ แมมีที่มาหลากหลายแตกตางกันไปในแต่ละชุมชน แตก็มีสวนรวมเริ่มตั้งแต
การเรียนรู้ต่อการปรับตัว อยูรวมกันเปนชุมชน เรียนรูตอปญหาสวนรวมที่กระทบถึงทุกคน และ
สามารถรวมใจรวมพลังตอสู จนปญหาต่างๆ ที่เกิดในการบริหารกองทุนลุลวงไปได้ รวมไปถึงการ
ประสานกับองค์การทองถิ่นหรือภาครัฐเพ่ือให้เข้ามาดูแลจัดสิ่งอ านวยความสะดวกตางๆและให้
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกองทุนมากข้ึน รวมทั้งการเขาถึงสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานตางๆตามระบอบ 
ประชาธิปไตย และไดเรียนรู เขาใจและเขาถึงการจัดสวัสดิการโดยมีฐานการคิดที่เหมือนๆกัน คือ           
“จิตวิญญาณ” ของการชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีทุกขรวมแก มีสุขก็แบงปน”และยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหาร เพ่ือให้สมาชิกในกองทุน มีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง มีศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงพาในการแก้ปัญหา ให้เป็นระบบสวัสดิการชุมชน
แบบธรรมชาติ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับ
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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 ในส่วนข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา                                                   
 การวิจัยพบว่า การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา มีดังนี้ 
   1) การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา มีการวางแผนการก่อน
ด าเนินงาน มีการสั่งการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งมีการประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ เพ่ือน ามาปรับใช้ใน
การพัฒนากองทุนฯ 
   2) การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจ ในการพัฒนากองทุนฯ และเคารพซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักกฎระเบียบในการท างาน
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกในกองทุนฯ    
   3) การบริหารจัดการเน้นความโปร่งใน สามารถตรวจสอบได้และมีจิตอาสาในการ
ท างาน เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการท างาน 
   4) มีการพัฒนากองทุนฯ โดยการศึกษาดูงานกองทุนฯ อ่ืนๆ นอกพ้ืนที่ เพ่ือน ามาปรับ
ใช้ให้เข้ากับบริบทกองทุนของตนเอง โดยมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนฯ  

 2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน   
 จากการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ประกอบด้วย  
   1) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกองทุนยังขาดความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาปรับใช้ในการท างานของกองทุนฯ ไม่มี
การบริหารที่ถูกต้องและชัดเจน ท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง 
  2) ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณในการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่
น้อยลงเกิดจากการจ่ายสวัสดิการที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งเกิดจากกองทุนฯ ไม่สามารถขยายฐานสมาชิกเพ่ิมได้ 
ท าให้ระดับการออมเงินได้จ านวนน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่ต้องจ่ายสวัสดิการด้านต่างๆ 
มีสูงขึ้นเรื่อยๆ 
  3) ปัญหาด้านคน พบว่าคณะกรรมการ, และสมาชิกบางคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ในส่วนการด าเนินงานสวัสดิการด้านต่างๆ และความเข้าใจในการด าเนินงานของกองทุนฯ ข้อมูลการ
จัดสวัสดิการของกองทุน และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน, การมีส่วนร่วมในการท างานเนื่องจาก
คณะกรรมการบางคนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบนอกเหนือจากการท างานให้กองทุน ซึ่งท าให้พบปะการ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการค่อยข้างน้อย   
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4) ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐในการขอเงินงบประมาณสนับสนุน 
ซ่ึงตั้งเกณฑ์ในการด าเนินไว้ ต้องขยายฐานสมาชิกในแต่ละปีงบประมาณ ให้ได้ 100 คน /ปี 

 3. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 จากการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ มีดังนี้                                            
   1) ปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเป็น
คณะกรรมการในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ใหม่ๆ และความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทุนฯ   
          1.1) ควรมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรม
ความรู้จากหน่วยภายนอก หรือให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานและกองทุนฯ 

  2) ปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับงบประมาณ ก่อนจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นสวัสดิการ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย คณะกรรมการกองทุนฯ ควรวางแผนการด าเนินงาน โดย
เรียกประชุมเพ่ือขอมติในการจัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าควร
เพ่ิม ลด สวัสดิการด้านใดได้บ้าง และคณะกรรมการและสมาชิกควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนได้รับให้ชัดเจน และ
ถูกต้อง หากได้เป็นสมาชิกเพ่ิมได้การขยายฐานสมาชิกท าให้จ านวนเงินการออมเพ่ิมข้ึนด้วย 

   3) ปัญหาการบริหารจัดการเก่ียวกับคน คณะกรรมการควรจัดสรรเวลาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงานของกองทุนท าให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน
นั้นจะท าให้ระบบการท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนส าคัญต่อการท างานเป็นทีม 
เพราะบางครั้งคณะกรรมการอาจคิดเอาเองว่าเรื่องบางเรื่องสมาชิกบางคนไม่จ าเป็นต้องรู้ก็ได้ นั่นอาจ
หมายถึงการกีดกันหรือปกปิดข้อมูลที่ท าให้ การท างานในระบบทีมเกิดปัญหา ฉะนั้นต้องบริหารตรง
จุดนี้ให้ดี 
   4) ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐในการขอเงินงบประมาณ
สนับสนุน เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิญประชุม ตัวแทนคณะกรรมการควรน าปัญหาในส่วนนี้ให้ทาง
หน่วยงานไปพิจารณาแก้ไข และสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภาครัฐให้เล็งเห็นถึงความส าคัญ เพ่ือให้
ระเบียบ หลักเกณฑ์ในการขอเงินสนับสนุนในการขยายฐานสมาชิกมีสัดส่วนจ านวนคนเข้ากับบริบท
ของในแต่ละพ้ืนที่ 
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อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา มีประเด็นที่
น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 1) มีการวางแผนการก่อนด าเนินงาน มีการสั่งอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่
ชัดเจน ซึ่งมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพัฒนากองทุนฯ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Henri 
Fayol (อ้างถึงในชลิดา ศรมณี, 2561, หน้า 23 - 25) และสรุปผลได้ว่า หลักขององค์การและการจัดการ 
(Principles of Organization and Management) และแบ่งกิจกรรมหรือส่วนประกอบของการบริหาร 
(Functions of Administration) นั้นม ี5 ขั้นคือ 1. การวางแผน (Planning)  2. การจัดรูปงาน 
(Organizing)  3. การสั่งการ (Commanding)  4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบคุม
บังคับบัญชา  (Controlling) นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีของ          
Gulick & Urwick (อ้างถึงในวงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี 2561, หน้า 15) และสรุปผลได้ว่า การจัดการแบบ
หลักการบริหารนั้น เป็นแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการ การท างานโดยเน้นที่ผู้บริหาร 
มากกว่าลูกน้องด้านล่างๆ โดยมีสมมุติฐานว่า ความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารมากกว่าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการ จึงเรียกว่าเน้นอยู่ที่การบริหารของผู้บริหารมากกว่า
ลูกน้อง เช่น P – Planning หมายถึง การวางแผน ไว้ล่วงหน้าไว้ล่วงหน้าว่าต้องการท าอะไร กับใคร   
ที่ไหนเมื่อไหร่ และต้องการความส าเร็จออกมาเป็นเช่นไร O - Organizing หมายถึง การจัดการ
องค์การโดยการก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในต าแหน่งต่างๆของบุคลากร        
ในองค์การ D – Directing หมายถึง การอ านวยการนับตั้งแต่การวินิจฉัย การตัดสินใจ การสั่งงาน 
การออกค าสั่ง และการมอบหมายงาน รวมทั้งการแสดงออกในภาวะผู้น าในการจูงใจอยากให้ท างานและ                    
Co – Coordinating หมายถึง การประสานงาน ซึ่งได้แก่ การท าหน้าที่ในการประสานงานของ
กิจกรรมในหน่วยต่างๆ เพื่อให้การท างานนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การนั้นๆ ได้ 

 2. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตวัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมในการคิด 
ตัดสินใจในการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลให้สมาชิกและประชาชนพื้นที่เข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือ
เป็นการพัฒนากองทุนฯ และต้องเคารพซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักกฎระเบียบในการท างานร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกในกองทุนฯ การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิด สัญญา เคณาภูมิ 
(อ้างถึงใน วชิรวัชร งามละม่อม,2559 ,หน้า 1) ซึ่งสรุปผลได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่สมาชิก
ได้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติตามโครงการร่วมติดตามประเมินผลเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องมาจากความสมัครใจ พึงพอใจ และได้รับ
ผลประโยชน์ทีเ่กิดจากชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิมนต์ ชานุชิต (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ในต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
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อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ และสรุปผลได้ว่าการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมโดยกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบลโพธิ์หมากแข้งมีกระบวนการบริหารจัดการ 6 ด้าน คือ ด้านการวางแผนจัด
องค์การ การขับเคลื่อนด าเนินงานการประสานงาน การควบคุม และการสนับสนุนงบประมาณโดยมี
การเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การจัดองค์การที่มี
แบบแผน นอกจากนี้กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหมากโพธิ์หมากแข้ง ยังมีข้อพิเศษในส่วนที่มีปัจจัย
สนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยภายในได้แก่ ทุนทางสังคม ทุนทาง
การเงิน ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมและปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์โอกาสจากภายนอก
ชุมชนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ตามงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและ
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดบริหารจัดการท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี 

 3. การบริหารจัดการเน้นความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้และมีจิต
อาสาในการท างาน เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการท างาน การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
แนวคิดของ UNESCAP (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 102 – 103) และสรุปผลได้ว่า Good 
Governance คือ กระบวนการในการตัดสินใจและกระบวนการซึ่งการตัดสินใจได้รับการปฏิบัติ 
(หรือไม่ปฏิบัติ) UNESCAP เสนอว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ การตรวจสอบได้ 
(Accountable) โดยทั่วไปองค์การจะได้รับการตรวจสอบจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ
หรือการกระท าขององค์การนั้น การตรวจสอบได้ไม่สามารถน าไปบังคับใช้ได้โดยปราศจากหลักความ
โปร่งใสและหลักนิธิธรรม และความโปร่งใส (Transparent) คือการตัดสินใจและการบังคับใช้ ให้มี
การปฏิบัติตามหลักนิติธรรมและยังหมายถึงว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยอิสระ โดยที่ข้อมูลข่าวสารจะต้องได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบ       
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย  

 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน     
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 1) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการกองทุนยังขาด
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาปรับใช้ในการท างานของ
กองทุนฯ ไม่มีการบริหารที่ถูกต้องและชัดเจน ท าให้การบริหารจัดการขาดความต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของเจษฎา ยอดเพชร (2559) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และสรุปผลได้ว่า 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น มีปัญหาโดยภาพรวมของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหนองแวง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ 
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มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกองทุน ดังนี้ คณะกรรมการบางคนยังขาดความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนากองทุนขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนฯ   

 2. ปัญหาด้านงบประมาณที่น้อยลง ซึ่งเกิดจากการจ่ายสวัสดิการด้านต่างๆ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
และงบประมาณในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการท างานน้อยลง การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ
เจษฎา ยอดเพชร (2559) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และสรุปผลได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น มีปัญหาโดยภาพรวมของกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบลหนองแวง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกองทุน ดังนี้ 
การขาดงบประมาณค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ค่าจ้างให้แก่กรรมการไม่มีแรงจูงใจ ที่จะทุ่มเท
บริหารจัดการกองทุน ,ขาดงบประมาณการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือมาท าหน้าที่งานธุรการ เช่น 
การรับฝากเงินออม ขาดอาคารสถานที่ด าเนินงาน ขาดวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะเก้าอ้ี ตู้เก็บ
เอกสาร และการบริหารงานการเงิน บัญชี ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร ,ขาดการบูรณาการของกองทุน 
เช่น คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับคน พบว่าคณะกรรมการ และสมาชิกรวมถึงประชาชน
พ้ืนที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับ
ข้อมูลการจัดสวัสดิการของกองทุน และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
การวิจัยของ ไพรสน ยอดบุญมา (2557) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา ซึ่งสรุปผลดังนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลจ าป่าหวาย มีข้อมูลอุปสรรคปัญหาและ
อุปสรรคที่กระทบต่อภาพรวมของการด าเนินงาน รวมถึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและโอกาสใน
การพัฒนาการจัดการกองทุน คือ การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ได้สรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคมีความคล้ายกันและแตกต่างกันออกไปบ้างสรุปประมวลได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่มีผู้ให้
ความเห็นหลายประเด็น ดังนี้  
 สมาชิกกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจประเด็นเรื่องของสมาชิกยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินกิจกรรมและการมีส่วนร่วมที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนฯ ทั้งนี้แนวทางการแก้ไขคือต้องเร่งการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลความคิดเห็นในเวที ระดับต่างๆ และใน
เวทีของการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนกับสถาบัน หรือองค์กรในชุมชน 
เพ่ือช่วยให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยัง
สอดคล้องสอดคล้องกับการวิจัยของ ลัดดา ลาวรรณ (2554) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหาการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัดร้อยเอ็ด และสรุปผลได้ว่า 
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กลุ่มประธาน/คณะกรรมการกองทุนฯ พบประเด็นปัญหาที่ส าคัญ คือ การสื่อความหมาย ได้แก่     
ขาดการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องขาดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และความชัดเจนในรูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานกองทุนฯ และความรู้
ความเข้าใจในหลักการและแนวทางปฏิบัติ และนอกจากนี้งานวิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ
นภาวดี สัพโส (2554) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร และสรุปผลได้ว่า ปัญหาอุปสรรคที่กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครพบ คือ การบริหารจัดการเกี่ยวกับคน พบว่า 
คณะกรรมการกองทุนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุน ไม่มีแผนการด าเนินงาน        
ที่ชัดเจน คณะกรรมการบางคนมีหน้าที่หลายอย่างในชุมชนท าให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน
ในกองทุน  
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ ประเด็นที่
น ามาอภิปราย คือ ปัญหาการบริหารจัดการเกี่ยวกับคน คณะกรรมการควรจัดสรรเวลาเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงานของกองทุนท าให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงาน
นั้นจะท าให้ระบบการท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนมีส่วนส าคัญต่อการท างานเป็นทีม 
เพราะบางครั้งคณะกรรมการอาจคิดเอาเองว่าเรื่องบางเรื่องสมาชิกบางคนไม่จ าเป็นต้องรู้ก็ได้ นั่นอาจ
หมายถึงการกีดกันหรือปกปิดข้อมูลที่ท าให้การท างานในระบบทีมเกิดปัญหา ฉะนั้นต้องบริหารตรงจุด
นี้ให้ดี ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการวิจัยของ เจษฎา ยอดเพชร (2559) ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น และสรุปผลได้ว่า มีข้อเสนอแนะการวิจัยแนวทางการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะทั่วไปจากผลการวิจัยที่
ไดร้ับ ดังต่อไปนี้ 1. จัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการกองทุน เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้
ความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 2. สร้างจิตส านึก การเสียสละ 
การมีจิตอาสา และทุ่มเทด าเนินงานอย่างจริงใจ ปลูกจิตส านึกร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและ
สมาชิกให้เล็งเห็นประโยชน์ ตั้งเป้าหมายและการบริหารงานให้ชัดเจนรวมกันท างานอย่างจริงจัง       
3. คณะกรรมการควรมีการประชุมปรึกษาหารือ การด าเนินงานกองทุนอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง      
4. ส่งเสริมใหส้มาชิกในกองทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการกองทุนให้มากยิ่งขึ้น  
5. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ในด้านต่างๆ เป็นระยะ
ทุกๆ 6 เดือน 6. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการจะต้องด าเนินงานในเรื่องจัดหาสถานที่ตั้งการ
ด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 7. คณะกรรมการควรออกพ้ืนที่ให้บริการหรือเยี่ยมเยือนสมาชิกกองทุน 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางการแก้ไขปญัหา เพ่ือมาพัฒนากองทุน
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ต่อไป 8. ควรหางบประมาณซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ให้ทันสมัย เพื่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ให้เป็นปจัจุบัน 9. ควรเร่งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ ให้สมาชิกและ
คนในชุมชนได้ทราบ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ ไพรสน ยอดบุญมา (2557) ที่ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่ความเข้มแข็ง กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สรุปผลได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของกองทุนควรมีการด าเนินงาน สามประเด็นที่ส าคัญคือ 1. ควรมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุน ฯ อย่างสม่ าเสมอ 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของ
ท้องถิ่น เช่นเสียงตามสายหอกระจายข่าว หน่วยรถประชาสัมพันธ์ และในแต่ละเวทีของการประชุม 
ในชุมชน/หมู่บ้าน อย่างสม่ าเสมอ 3. กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ควรมีบทบาทในการร่วมกิจกรรม    
การกุศล หรือ กิจกรรมในชุมชนในฐานะท่ีเป็นต้นแบบในการร่วมบริจาค รับบริจาค หรือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในเรื่อง ต่างๆ ในเวทีการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ฯลฯ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในชุมชน 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้ 
 1. ควรสนับสนุนให้คณะกรรมการได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง โดยการได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและวิธีการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อ
สามารถน าความรู้เหล่านี้น ามาปรับใช้ในการท างานเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 2. สนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ที่เป็นต้นแบบ 
เพ่ือเรียนรู้การด าเนินงานว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้การขับเคลื่อนกองทุนมีปัญหา และปัญหาเหล่านี้มี
วิธีการแก้ไขอย่างไร และสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินงานให้เข้ากับ
บริบทของพ้ืนที่ของกองทุนฯ ตนเอง 
 3. คณะกรรมการกองทุนควรจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพ่ือสามารถรายงานผล
การด าเนินที่ผ่านมาให้สมาชิกกองทุนฯ รับทราบการด าเนิน และข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกันและสร้างความใกล้ชิดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก 
 4. หน่วยงานของภาครัฐควร สนับสนุนการด าเนินด้านงบประมาณในการจัดสวัสดิการด้าน
ต่าง ๆ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอเงินสบทบที่เหมาะสมให้เข้ากับพ้ืนที่บริบทของกองทุน 
เนื่องจากกองทุนแต่ละพ้ืนที่ มีประชากรแตกต่างกัน การด ารงชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งเป็นสาเหตุใน       
การขยายฐานสมาชิกเพ่ิม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขอรับเงินสนับสนุนในการบริหารกองทุนฯ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1. ควรเปรียบเทียบกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เป็นกองทุนฯ ต้นแบบหรือกองทุนฯ น าร่องที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อได้เห็นข้อแตกต่างในการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงในการ
ด าเนินงานต่อไป 
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ ที่กองทุนฯได้จัดให้ กับ
สมาชิกเพ่ือน ามาปรับและพัฒนาด้านสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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