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คําสําคัญ:  ชุมชนเมือง/ สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ/ รูปแบบ 
 กฤติญา  กีรติกอบมณี: รูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง. อาจารย.ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ.: รศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย  และ ผศ.ดร.ลุยง  วีระนาวิน. 250 หน5า. 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค. 1. เพ่ือศึกษาความต5องการจําเป9นของประชาชนในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 2. เพ่ือศึกษาป;จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง
ท่ีจะตอบสนองความต5องการจําเป9นของประชาชนผู5ขอรับบริการอย<างท่ัวถึง 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล เป9นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยการใช5
แบบสอบถาม การสัมภาษณ.เชิงลึก การสนทนากลุ<มและ การสัมมนาอิงผู5เชี่ยวชาญ กลุ<มตัวอย<างและ
ผู5ให5ข5อมูล ประกอบไปด5วยครัวเรือนเครือข<ายพัฒนาสิ่งแวดล5อมคลองบางบัว จํานวน 13 ชุมชน ผู5นํา
ชุมชน ตัวแทนภาครัฐ ผู5ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห.ข5อมูลโดยใช5ค<าเฉลี่ย ส<วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห.
ความต5องการจําเป9น  (PNI) และการวิเคราะห.เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว<า 1.ความต5องการจาํเป9นของประชาชนในชุมชนเมืองเรียงตามลําดับคือ 
1.1) ด5านท่ีอยู<อาศัย 1.2) ด5านการเสียชีวิตและสวัสดิการด5านการกู5ยืม 1.3) ด5านสิ่งแวดล5อม 2.ป;จจัย
ด5านเพศ การศึกษา อาชีพ สวัสดิการท่ีต5องการมากท่ีสุดในป;จจุบันลําดับท่ี 1 การได5รับความช<วยเหลือ
จากกองทุนสวสัดิการชุมชน และระดับความคิดเหน็ต<อกองทุนสวสัดิการชุมชนระดับเมือง มีความสัมพันธ.
กับความต5องการจําเป9นของประชาชนผู5ขอรับบริการอย<างมีนัยยะสําคัญ  3.รูปแบบ“HELPB Model” 
ย<อมาจากการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 6 ด5าน คือ H=Housing สวัสดิการด5านท่ีอยู<
อาศัย และ Health สวัสดิการด5านสุขภาพอนามัย , E=Environment สวัสดิการด5านสิ่งแวดล5อม,  
L=Loans สวัสดิการด5านการกู5ยืม, P= Passed- away สวัสดิการด5านการตาย และ B =Birth 
สวัสดิการด5านการเกิด มีองค.ประกอบคือ หลักการ 6 ประการ 1 วัตถุประสงค. และ 10 ป;จจัย เง่ือนไข  
หนุนเสริมให5เกิดกระบวนการมีส<วนร<วมและประสานความร<วมมือเชิงบูรณาการระหว<างชุมชน ภาครัฐ 
ท5องถ่ิน กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา องค.การเอกชน ซ่ึงรูปแบบนี้ได5ผ<านกระบวนการรับรอง
จากผู5เชี่ยวชาญและผู5ท่ีเก่ียวข5องถึงความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ความเป9นไปได5ในการปฏิบัติ และ
การนําไปใช5ประโยชน. 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา                                    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                            ปgการศึกษา 2559 
ลายมือชื่ออาจารย.ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ.   1. ..................................  2. .................................... 



 จ 

55260906: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION 
KEY WORDS: URBAN COMMUNITY/ INTEGRATED COMMUNITY WELFARE/ MODEL  
 KITTIYA KIRATIKOBMANEE: THE PATTERN OF INTEGRATED COMMUNITY WELFARE 
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 This research aimed 1. To study on the people needs in term of urban 
community welfare management 2. To study on the factors of urban community 
welfare management which met the needs and covered for all urban people 3. To 
develop the effective model of integrated urban community welfare management. 
The research used Mixed Method Research to collect data through questionnaire, 
In-depth Interview, Focus Group Discussion and connoisseurship. The research 
sampling was the household in Khlong Bangbua Environmental development 
network in 13 communities, community leaders, government representatives, and 
academic experts. The research analysis was analyzed through means, standard 
deviation, needs assessment analysis through Priority Need Index (PNI) and content 
analysis.        
 The research found that; 1.The needs of urban people could prioritize as 
follow; 1. Housing 2. Passed away and Loans 3. Environment. 2. According to the results 
the factors of gender, education background and occupation pointed out that the 
housing welfare issue was the first rank that people mostly needed in term of 
accessing to community welfare funds. Moreover, the results also indicated that the 
opinion on urban welfare funds had significant relationship to the needs of people 
who received the service. 3. “HELPB Model” was abbreviated from the integrated 
urban community welfare management in 6 components which were H=Housing and 
Health, E=Environment, L=Loans, P= Passed- away and B =Birth. The model 
consisted of 6 principals 1 objective and 10 factors which helped to create the 
participation approach and integrated collaboration between communities, 
goverment sector, bangkok government, academic sector and private sector. The 
model was already accepted and verified by Connoisseur  in term of applicable, 
practical and beneficial for community context.    
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 ก�อนเข	ามาศึกษาข	าพเจ	าต้ังคําถามว�า  “พัฒนาศึกษา” คือการพัฒนาด	านการศึกษา ใช	หรือไม� 
หรือเป$นการใช	การศึกษาเพ่ือไปสู�เป(าหมายในการพัฒนา  แต�แท	ท่ีจริงแล	ว พัฒนศึกษานั้นจะเห็นได	ว�า
ไม�ใช�แค�การใช	การศึกษาเป$นอาวุธในการพัฒนา (Mean to End ) แต�ยังต	องบูรณาการความรู	เชิง
วิชาการในหลายศาสตร?หลายแขนง ศิลปะการหลอมรวมความร�วมมือ ร�วมใจและ ความมีน้ําใจจาก
บุคคลหลายๆฝBายเพ่ือให	บรรลุเป(าหมาย ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และพัฒนา
ประเทศอีกด	วย 
 วิทยานิพนธ?ฉบับนี้สําเร็จลุล�วงไปด	วยดี ตามเป(าหมายเพราะได	รับความช�วยเหลือเก้ือกูล 
ความเอ้ืออาทร เอาใจใส� ความร�วมมือ และคําแนะนําข	อคิดท่ีเป$นประโยชน?แก�ข	าพเจ	าในการศึกษา
ค	นคว	า จากผู	มีพระคุณหลายท�านจึงขอกราบขอบพระคุณเป$นอย�างสูง ดังนี้ 
 ครอบครัวของข	าพเจ	า คุณพ�อ คุณแม� พ่ีน	อง คุณตา คุณยาย อากง อาม�า ท่ีส�งเสริมสนับสนุน
การศึกษาให	มีโอกาสเล�าเรียนศึกษาต้ังแต�ยังเด็ก ให	กําลังใจรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูท่ีดีมาโดยตลอด 
 รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย อาจารย?ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ?ท่ีกรุณาได	ให	คําปรึกษา แนะนําข	อมูล
ท่ีเป$นประโยชน?ต�องานวิจัยต้ังแต�เริ่มจนจบด	วยความเอาใจใส�เป$นอย�างยิ่ง  ดร.ลุยง วีระนาวิน ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ 
อุ�นอารมณ?เลิศ ศ.ดร.กิตติพงษ? เกิดฤทธิ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ?ท่ีกรุณาสละเวลามาชี้แนะทิศทาง
ในงานวิจัยชิ้นนี้ด	วยความเมตตา คณาจารย?สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทุกท�านท่ีได	ร�วมกันถ�ายทอดความรู	และประสบการณ? ร�วมแลกเปลี่ยนเรียนรู	ทางวิชาการ 
ด	วยความต้ังใจและทุ�มเทความรู	ความสามารถอย�างเต็มท่ี 
 ศ.ดร.โกวิทย? พวงงาม อาจารย?ประจําภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห?ศาสตร? 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? ท่ีอบรมสั่งสอน ช�วยเหลือและประสานข	อมูลต�างๆท่ีเป$นประโยชน? มาโดยตลอด
ต้ังแต�ระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ดร. ศศิธร ศรีพรหม ดร.เบจมาภรณ? 
เสนารัตน? อาจารย?รณรงค? จันใด ดร.สิริยา รัตนช�วย และ ดร.อัจฉรา ชลายนาวิน คุณชูชาติ พรหมพิมพ?   
ท่ีสละเวลาตรวจและรับรองเครื่องมือการวิจัยและให	ข	อมูล ข	อเสนอแนะท่ีเป$นประโยชน?อย�างยิ่ง 

 ผศ.ประคอง สุคนธจิตต? อาจารย?วิโรจน?  มานะม่ันชัยพร คุณกนกพร  สารพุทธิ  คุณสุรัตน?  
เปKLยมศิริ ท่ีได	เมตตาร�วมให	ข	อมูล ข	อคิดเห็นต�องานวิจัยอย�างเต็มกําลัง คุณประภาส แสงประดับ  พ่ีตู�  
ป(าตุMย  ผู	นําชุมชนและชาวบ	านท้ัง 13 ชุมชน ได	แก�ชุมชนก	าวหน	า  ชุมชนชายคลองบางบัว ชุมชน
บางบัว(หลังกองการภาพ)  ชุมชนร�วมใจพัฒนาใต	  ชุมชนร�วมใจพัฒนาเหนือ  ชุมชนร	อยกรอง  
ชุมชนรุ�นใหม�พัฒนา  ชุมชนวรวีวัฒนา  ชุมชนสามัคคีรวมใจ  ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม	  ชุมชน
ชุมชนบ	านบางเขน  ชุมชนอุทิศนุสรณ?    ชุมชนคลองหลุมไผ�  และสํานักงานเขตบางเขน ท่ีมีมิตรภาพ
ท่ีดีตลอดระยะเวลาหลายปKในการทําวิจัยและสละเวลาเพ่ือให	ข	อมูลท่ีเป$นประโยชน?อย�างต�อเนื่อง  

 เพ่ือนๆร�วมชั้นเรียน สําหรับมิตรภาพท่ีดีและคอยช�วยเหลือกันตลอดช�วงเวลาท่ีศึกษาอยู�
จนถึงปPจจุบัน พ่ีหนุ�ม CD15  บ๋ิม นุ	ย CD17  น	องเอ CU ท่ีคอยช�วยเหลือหาข	อมูลงานวิจัยในด	านต�างๆ 
 สุดท	ายนี้ขอให	งานวิจัยของข	าพเจ	าเป$นไปเพื่อประโยชน?แก�สังคม แก�ประเทศชาติ 
อย�างน	อยท่ีสุดก็ขอให	เป$นแรงบันดาลใจในการพัฒนาประเทศ เพ่ือความอยู�ดีกินดี (Well-being) 
อย�างยั่งยืนของคนไทย 
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  บทท่ี  1 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เก่ียวกับ  "สิทธิและเสรีภาพ" กล$าวถึงมาตรการ  
ท่ีมีผลในเรื่องการให+ "สวัสดิการ" แก$ประชาชน เช$น สิทธิในการรับศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐจะต+องจัดให+
อย$างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม$เสียค$าใช+จ$ายตามมาตรา 43 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขท่ีได+
มาตรฐานโดยกําหนดให+ผู+ยากไร+มีสิทธิได+รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม$เสียค$าใช+จ$ายตามมาตรา 52  เด็กและเยาวชนซ่ึงไม$มีผู+ดูแลมีสิทธิได+รับการเลี้ยงดูและการศึกษา
อบรมจากรัฐตามมาตรา 53  บุคคลซ่ึงอายุเกิน 60 ป>และไม$มีรายได+เพียงพอแก$การยังชีพมีสิทธิได+รับ
ความช$วยเหลือจากรัฐตามมาตรา 54 บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได+รับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเป?นสาธารณะและความช$วยเหลืออื่นจากรัฐตามมาตรา 55 เป?นต+น (รัฐธรรมนูญแห$ง
ราชอาณาจักรไทย, 2550)   
 จากบทบัญญัติดังกล$าวนั้นทําให+แนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ให+ความสําคัญกับการพัฒนาประชาชนและสังคมไทยให+
มีคุณภาพสอดคล+องกับเปGาหมายในการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมุ$งส$งเสริมความม่ันคงทางสังคมเพ่ือ
ตอบสนองความจําเป?นขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให+มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและพ่ึงตนเองได+อย$างท่ัวถึง 
เหมาะสม เป?นธรรม โดยกําหนดแผนยุทธศาสตรH 5 ป> สร+างสวัสดิการสังคมไทยฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ครอบคลุมมิติด+านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู$อาศัย การทํางานและการมีรายได+ 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไปโดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป?นมนุษยH 
สิทธิท่ีประชาชนจะต+องได+รับ และการมีส$วนร$วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ ซ่ึงอยู$ในรูปของ
การเป?นสังคมสวัสดิการโดยในปJจจุบันได+มีแผนยุทธศาสตรHสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555-
2559) ถือเป?นแม$บทท่ีคณะกรรมการส$งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห$งชาติจัดทําข้ึน ตามมาตรา 7 
แห$งกฎหมายส$งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเป?นการแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ 
ฉบับท่ี 11(พ.ศ. 2555 – 2559) ไปสู$การปฏิบัติ ในการจัดทําได+มีการระดมความคิดเห็นและการมีส$วน
ร$วมจากภาคส$วนท่ีเก่ียวข+องท้ังในส$วนกลาง ส$วนภูมิภาคและท+องถ่ิน โดยได+มีการประเมินการพัฒนา
งานสวัสดิการสังคมท่ีผ$านมา และนําแนวความคิดการพัฒนางานสวัสดิการสังคมในกระแสโลกมาปรับ
ให+เหมาะสมกับสังคมไทย โดยเฉพาะอย$างยิ่งแผนยุทธศาสตรHฉบับนี้มีฐานคิดในการมองสวัสดิการ
สังคมเป?นสิทธิที่ประชาชนพึงได+รับ โดยตั้งเปGาหมายให+ได+รับสวัสดิการถ+วนหน+าภายในพ.ศ.2560 
(คณะกรรมการส$งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห$งชาติ, 2555) 
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 คณะกรรมการส$งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห$งชาติ (2555) ได+กําหนดเปGาหมายให+
ประชาชนได+รับสวัสดิการถ+วนหน+าภายในป> 2560 โดยให+ความสําคัญกับการลงทุนด+านการจัด
สวัสดิการโดยรัฐเพ่ือส$งเสริมให+ภาคส$วนต$างๆ ได+แก$ องคHการเอกชน องคHการชุมชน องคHการธุรกิจ 
ตลอดจนประชาชนได+เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดสวัสดิการสังคม เช$น การเป?นผู+ให+การเสียภาษี การ
บริจาค การเป?นอาสาสมัครในกิจกรรมทางสังคมต$างๆ เพ่ือตอบสนองการเป?นสังคมสวัสดิการ ในการ
สร+างหลักประกันทางสังคมให+แก$ประชาชนใน 4 เรื่องหลัก ดังต$อไปนี้ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย, 2554) ได+แก$ 

1. การพัฒนาระบบบริการสังคม (Social Service) ในลักษณะเป?นสิทธิท่ีประชาชนได+รับ
บริการโดยเท$าเทียมกันหรือเสียค$าใช+จ$ายในราคาถูก 

2. การประกันสังคม (Social Insurance) ในลักษณะท่ีผู+รับบริการมีส$วนร$วม เช$น การซ้ือ
ประกันหรือการสมทบเงินเข+ากองทุน 

3. การช$วยเหลือทางสังคม (Social Assistance) ในลักษณะตรวจสอบ (means-test) ว$า
จนจริงเดือดร+อนจริง จึงให+การช$วยเหลือ 

4. การส$งเสริมสนับสนุน (Social Promotion) ท่ีเป?นการให+บริการลักษณะส$งเสริมความ
เข+มแข็งของภาคส$วนต$างๆ ให+เข+ามามีส$วนรับผิดชอบต$อสังคมได+อย$างกว+างขวางและมีประสิทธิภาพ  
 การสร+างหลักประกันทางสังคมเป?นการสร+างความม่ันใจให+กับประชาชนซ่ึงเป?นเรื่อง
เกี่ยวข+องกับวิถีชีวิตตั้งแต$เกิดจนตาย (จันทนา เจริญวิริยะภาพ, 2546: 8) ซ่ึงสอดคล+องกับ ปcวย 
อ้ึงภากรณH ท่ีกล$าวถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนตามวงจรชีวิตต้ังแต$เกิดจนตาย (อ+างถึงใน ระพีพรรณ 
คําหอม, 2554: 10) ในบทความเรื่อง “จากครรภHมารดาถึงเชิงตะกอน” สวัสดิการสังคมนั้นเป?นเรื่องท่ี
เก่ียวข+องกับความเป?นอยู$ท่ีดีของประชาชน โดยถือเป?นระบบพ้ืนฐานท่ีสามารถสร+างหลักประกันความ
เป?นอยู$ให+กับประชาชนได+ทุกเพศทุกวัย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH, 2549: 
36) เพ่ือช$วยเหลือสนับสนุน ให+บุคคล ครอบครัว กลุ$ม ชุมชน สังคม หรือประชาชนโดยภาพรวมมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี (Quality of Life) (ทัศนยH ลักขณาภิชนชัช, 2545: 1) โดยผ$านบริการด+านสวัสดิการ
สังคมท่ีประชาชนทุกคนควรจะได+รับ แต$ปJจจุบันกลับถูกละเลยเพราะประชาชนส$วนใหญ$ยังมีความรู+
และทัศนคติต$องานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะหHยังไม$ถูกต+องเช$น การเข+าใจว$าเป?นเรื่องท่ีรัฐ
ต+องจัดให+ประชาชนทุกประชาชนและมีสิทธิท่ีจะได+รับบริการแบบ "ผู+รอรับผลประโยชนHจากรัฐ" หรือ 
"ผู+รับการสงเคราะหH" ดังนั้นรัฐบาลจําเป?นต+องให+ความสําคัญเป?นอย$างมาก เพราะในประเทศท่ีเจริญ
แล+วมักจะใช+เป?นตัวชี้วัดกับประสิทธิภาพและคุณภาพของรัฐบาลชุดนั้นว$า สามารถจัดโครงการท่ี
ตอบสนองกับปJญหาพื้นฐานของประชาชนในสังคมได+มากน+อยเพียงใด รัฐบาลจึงจําเป?นต+องใช+
มาตรการด+านการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสม มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการการจัดสรร
ทรัพยากรให+เกิดการกระจายรายได+อย$างเหมาะสมเช$นกัน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยH, 2549) ซ่ึงงบประมาณจะนําไปจัดสรรในเรื่องรายจ$ายด+านสวัสดิการสังคม 
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 จากเอกสารงบประมาณรายจ$ายประจาํป> พ.ศ. 2550 –2554 ซ่ึงแสดงรายจ$ายด+าน
สวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศ ปรากฏว$าสวัสดิการด+านการศึกษามีรายจ$ายสูงสุด รองลงมา
ได+แก$ด+านสาธารณสุข ด+านการสังคมสงเคราะหHซ่ึงประกอบด+วยการประกันสังคม สวัสดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะหHอ่ืน ๆ ด+านการเคหะและชุมชนและด+านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ตามลําดับ โดยมีงบประมาณรายจ$ายด+านสวัสดิการสังคมมีสัดส$วนต$อผลิตภัณฑHมวลรวมภายในประเทศ 
GDP ป> 2551 –2554 ในอัตรา 7.8, 6.9, 9.3, 7.1 และ 7.8 ตามลําดับ ข+อน$าสังเกตท่ีสําคัญคือใน
งบประมาณด+านสวัสดิการสังคม ป> 2552 –2556 มีรายจ$ายน+อยมากเพียงร+อยละ 0.35, 0.37, 0.36, 
0.36 และ 0.34 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 1 งบประมาณรายจ$ายการบริการชุมชนและสังคม ต้ังแต$ พ.ศ. 2550 – 2554 
งบประมาณรายจ�าย 
การบริการชุมชนและ
สังคม (สวัสดิการสังคม) 

2550 
 

2551 
 

2552 
 

2553 
 

2554 
 

การศึกษา 355,241.1 364,634.2 419,233.2 379,124.8 422,195.1 
การสาธารณสุข 148,704.5 154,140.4 169,633.2 178,432.4 209,848.0 
การสังคมสงเคราะหH  
- การประกันสังคม  
- สวัสดิการสังคม 
-สงเคราะหHแก$บุคคล
ประเภทต$างๆ 

 
112,398.8 
91,174.7 
5,431.3 

 
 115,086.4 

94,734.7 
6,216.6 

 
151,449.7 
131,595.8 
7,032.7 

 
117,996.1 
109,216.2 
6,063.5 

 
139,465.5 
129,644.5 
6,975.3 

การเคหะและชุมชน  25,689.4 46,386.0 78,034.1 28,838,6 45,611.5 
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

13,089.4 13,729.6 14,101.4 13,195.0 14,821.9 

รวม 655,123.2 639,976.6 832,451.6 717,586.9 831,942.4 
งบประมาณรายจ$าย

ประจําป> 
1,566,200 1,660,000 1952,700 1,700,00 2,070,000 

 

ท่ีมา: องคHการเพ่ือการพัฒนาความร$วมมือด+านเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 
and Development- OECD), “งบประมาณรายจ$ายการบริการชุมชนและสังคม ต้ังแต$ พ.ศ. 2550 – 
2554,” (งบประมาณรายจ$ายการบริการชุมชนและสังคมประจําป>, 2557). 
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 การจัดสวัสดิการนั้นส$วนใหญ$ภาครัฐมีหน+าท่ีเป?นผู+จัดทํา โดยใช+องคHการในฝuายปกครอง
เป?นผู+จัดทํา ต$อมาได+ขยายขอบเขตวิธีการท่ีเพ่ิมข้ึนโดยการจัดต้ังเป?นองคHการเพ่ือทําหน+าท่ีในการจัด
สวัสดิการสังคมเป?นการเฉพาะ ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได+เข+ามีส$วนร$วมในลักษณะของการ
สนับสนุนหรือเสริมในส$วนที่ภาครัฐอาจทําได+ไม$ท่ัวถึงหรือล$าช+า แต$ท้ังนี้รัฐยังคงมีบทบาทนําในด+าน
การจัดสวัสดิการสังคม (เฉลิมพงศH มีสมนัย, 2547) โดยบางครั้งการกระจายงบประมาณนั้นไม$ได+
ตอบสนองความต+องการของประชาชนอย$างแท+จริง สวัสดิการนั้นจะมีความแตกต$างข้ึนอยู$กับบริบท
ของแต$ละชุมชน รวมท้ังงบประมาณท่ีมีจํากัดจึงต+องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนด
ทางเลือกเพ่ือให+การจัดสวัสดิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ชนินทรH วะสีนนทH, 2549) 
 ในการจัดบริการสังคมจะต+องคํานึงถึงการเข+าถึงการใช+บริการ (accessibility) ท่ีผู+ให+บริการ
ต+องมีความพร+อมท่ีจะรับผิดชอบในบริการนั้นๆ (accountability) ตลอดจนประชาชนกลุ$มต$างๆ 
สามารถใช+บริการได+ โดยมีเปGาหมายให+เกิดความพอเพียงท่ีต+องมีการให+บริการอย$างเท$าเทียม (equity) 
มีประสิทธิภาพ (efficiency) (Chambers, 1993) รวมท้ังมีความครอบคลุมในด+าน สุขภาพอนามัย 
การศึกษา ผู+ด+อยโอกาส ความยากจน สตรี เด็ก เยาวชน ผู+สูงอายุ และผู+พิการ ท้ังท่ีเป?นกลุ$มเปGาหมาย
และนอกกลุ$มเปGาหมายของการจัดบริการสังคม (ESCAP, 2000) สอดคล+องกับ ระพีพรรณ คําหอม 
(2548) ท่ีกล$าวว$าสวัสดิการสังคมเป?นนโยบายที่เกี่ยวข+องกับประชาชนทุกคนและเป?นเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศได+เป?นอย$างดี เช$น บริการด+านสุขภาพอนามัย การศึกษา
และท่ีอยู$อาศัย เป?นต+น โดยเป?นหน+าท่ีของรัฐในการกําหนดกลุ$มเปGาหมายการกระจายบริการหรือ
ทรัพยากรให+กับประชาชน  
 ในป> พ.ศ.2550 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH ได+จัดต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนท+องถิ่นระดับชาติ  โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนขยายการจัดต้ังและสมทบงบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชน ตามแผนปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมไทยเพ่ือชีวิตม่ันคง และได+มีการถ$ายโอนภารกิจให+กับองคHการปกครองส$วนท+องถ่ิน
ดําเนินการ (วริฏฐา แก+วเกตุ, 2550) ตามรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได+มีการตรา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให+แก$องคHการปกครองส$วนท+องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ข้ึน ซ่ึงมีเนื้อหาสาระในการกําหนดอํานาจและหน+าท่ีในการจัดบริการสาธารณะระหว$างรัฐกับ
องคHการปกครองส$วนท+องถ่ิน และระหว$างองคHการปกครองส$วนท+องถ่ินด+วยกันเอง นอกจากนั้นยังเปyด
โอกาสให+ประชาชนได+เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดสวัสดิการชุมชนมากข้ึน 
 ในขณะท่ีภาครัฐ ฐานะท่ีเป?นภาคส$วนท่ีเป?นทางการ (Formal Sector) ยังคงขับเคลื่อน
สวัสดิการสังคมกระแสหลักตามนโยบายและยุทธศาสตรHที่วางไว+ และภาคส$วนที่ไม$เป?นทางการ 
(Informal Sector) ท่ีให+การสนับสนุนได+แก$ มูลนิธิ องคHการศาสนา องคHการพัฒนาเอกชนและภาค
ชุมชน โดยเฉพาะภาคชุมชนมีบทบาทอย$างมากในการจัดสวัสดิการของตนเอง ซ่ึงท้ังสองส$วนได+
ทํางานควบคู$กันเพ่ือก$อให+เกิดการพ่ึงพาอาศัยกันระหว$างชุมชน ครอบครัว โดยท่ีการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเป?นแนวทางท่ีสําคัญในการจัดสวัสดิการท่ีภาครัฐไม$สามารถจัดให+ประชาชนได+ท่ัวถึงและ
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เพียงพอ ซ่ึงเป?นการแก+ไขปJญหาของชุมชนท่ีต+องเริ่มท่ีตัวชุมชนเอง ในการกําหนดทางเลือก เพราะ
ภาครัฐยังมีจุดอ$อนในการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม ไม$ว$าจะเป?นการขาดฐานข+อมูลท่ีเข+าถึง
ปJญหาท่ีแท+จริง ขาดการให+ความสําคัญกับการคิดเชิงบูรณาการ และการดําเนินนโยบายท่ีขาดความ
ต$อเนื่อง ดังนั้นแนวทางในการพัฒนากลไกระดับนโยบายท่ีเก่ียวกับสวัสดิการสังคมให+เป?นสาธารณะ
มากข้ึน มีการบูรณาการสวัสดิการโดยเปyดโอกาสให+ทุกภาคส$วนเข+ามามีส$วนร$วมในการวางรากฐาน
ของสวัสดิการท่ีต+องมีการประสานบูรณาการของทุกฝuายโดยใช+ประชาชนเป?นศูนยHกลางและเป?นตัวต้ัง 
 ในป> 2552 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได+ผลักดัน“สวัสดิการชุมชน” ให+เป?นวาระ
แห$งชาติ ได+มีการให+ความสําคัญกับการบูรณาการการจัดสวัสดิการและขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการ (Welfare Mix) ที่เน+นให+ประชาชนในชุมชนมีส$วนร$วมท่ีจะวางรากฐานท่ีจะ
พัฒนาสังคมและชุมชนให+เข+มแข็ง มีระบบการจัดการท่ีดีในทุกระดับ โดยภาครัฐเป?นผู+ให+อย$างมีคุณค$า
และประชาชนเป?นผู+รับอย$างมีศักดิ์ศรีบนฐานความสัมพันธHเชิงอํานาจที่เท$าเทียม รวมถึงการให+
ความสําคัญกับทุนทางสังคมและชุมชน โดยมีแนวคิดพ้ืนฐานจากการออมทรัพยH การผลิต ความเชื่อ
จิตวิญญาณ  ความศรัทธา อันมีเงื่อนไขความสําเร็จจากการบูรณาการจากภาคส$วนท่ีเป?นทางการ 
(Formal Sector)และภาคส$วนท่ีไม$เป?นทางการ (Informal Sector) 
 ในการจัดสวัสดิการโดยภาครัฐนั้นอาจแบ$งเป?น 2 ระดับ คือ การจัดสวัสดิการโดย
ส$วนกลางและการจัดทําโครงการเฉพาะกิจ ส$วนการจัดสวัสดิการของท+องถ่ินนั้น ได+แก$ การบริการ
สาธารณูปโภค เช$น ไฟฟGา ถนน ประปา และการให+บริการด+านสวัสดิการสังคมของเทศบาล องคHการ
บริหารส$วนจังหวัด (อบจ.) องคHการบริการส$วนตําบล (อบต.) การจัดสวัสดิการโดยภาคธุรกิจท่ีมัก
เป?นไปตามท่ีกฎหมายบังคับท่ีเป?นการจัดสวัสดิการข้ันตํ่าในสถานประกอบการตามท่ีกําหนด 
นอกจากนั้นยังมีการจัดสวัสดิการแบบไม$เป?นทางการของเอกชนท่ีไม$แสวงหาผลกําไร เช$นองคHการ
ศาสนา มูลนิธิ และองคHการพัฒนาเอกชน เป?นต+น (ระพีพรรณ คําหอม, 2551: 23-24) โดยภาคส$วนต$างๆ
จะทําหน+าท่ีเป?นภาคีในด+านการสนับสนุนสวัสดิการซ่ึงเป?นผู+สนับสนุนแบบแลกเปลี่ยนต$างตอบแทน
และร$วมรับผลประโยชนHร$วมกัน สวัสดิการชุมชนเป?นการสร+างหลักประกันในการดําเนินชีวิตของภาค
ประชาชน โดยมีหัวใจสําคัญ คือ การพ่ึงตนเองและการช$วยเหลือเก้ือกูล ต้ังอยู$บนฐานของการให+
เกียรติเคารพ และการอยู$ร$วมกันกับธรรมชาติอย$างเห็นคุณค$าและการมีส$วนร$วมในทุกระดับเป?นการ
จัดสวัสดิการท่ีตั้งอยู$บนพ้ืนฐานของศาสนา ภูมิปJญญาและวัฒนธรรมท+องถ่ิน โดยสร+างระบบความสัมพันธH
ระหว$างกันเพ่ือตอบสนองความต+องการของประชาชนอย$างแท+จริง ที่จะนําไปสู$การพึ่งตนเองได+
ของชุมชน 
 จากท่ีกล$าวมาแล+วท้ังหมดนั้น จะเห็นได+ว$าการจัดสวัสดิการชุมชนก็เพ่ือความอยู$ดีมีสุข 
(Well-being) ท่ีประชาชนคนในโลกนี้ต+องการและมักเป?นคําที่ถูกกล$าวถึงจากนักวิชาการและนัก
นโยบายว$าเป?นเปGาหมายใหม$ของการพัฒนาประเทศ ที่สามารถแบ$งองคHประกอบได+เป?น 8 มิติ 
(Swarbrick, 2009: 112-115) ประกอบด+วย (1) ทางร$างกาย (2) จิตวิญญาณ (3) สิ่งแวดล+อม 
(4) เศรษฐกิจ (5) การประกอบอาชีพ (6) สังคม (7) ทางปJญญา และ (8) ทางอารมณH สําหรับ ประเวศ วะสี 
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(2548: 23-25) ได+กล$าวถึงองคHประกอบนั้นมีอยู$ 4 มิติ ได+แก$ (1) การมีร$างกายท่ีสมบูรณHแข็งแรง 
ปราศจากโรคหรือความเจ็บปuวย มีอาหาร สิ่งแวดล+อม ท่ีอยู$อาศัย เป?นปJจจัยเก้ือหนุนทางเศรษฐกิจท่ี
เพียงพอ และส$งเสริมความอยู$ดีมีสุข  (2) ด+านจิตใจท่ีมีสภาวะท่ีแจ$มใส ไม$มีความกังวล มีเมตตา ไม$มี
ความเห็นแก$ตัว (3) ด+านสังคม ท่ีมีความผาสุกของครอบครัว สังคมและชุมชน โดยสามารถให+การดูแล
ช$วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเอ้ืออาทร เสมอภาค ยุติธรรมและมีระบบบริการท่ีดี และ (4) ด+านจิต
วิญญาณ มีความผาสุกท่ีเกิดจากจิตสัมผัสกับสิ่งท่ีทําให+เกิดความหวัง ความเชื่อม่ัน ศรัทธา มีการปฏิบัติ
ในสิ่งท่ีดีงาม ไม$เห็นแก$ตัว และมีความเสียสละ ซึ่งสอดคล+องกับ พระราชบัญญัติสุขภาพแห$งชาติ 
พ.ศ.2550 ท่ีมีข+อมูลท่ีแสดงไว+ว$าองคHประกอบของความอยู$ดีมีสุขมี 4 ด+าน ได+แก$ (1) ด+านร$างกายท่ีมี
ความแข็งแรงและการเข+าถึงบริการ (2) ด+านจิต คือมีจิตใจดีและมีความสุข (3) ด+านปJญญาสติปJญญา 
ท่ีมีฉลาดรู+เท$าทัน และ (4) ด+านสังคม ความเสมอภาคเป?นธรรม ดังนั้น จึงกล$าวได+ว$าองคHประกอบของ
ความอยู$ดีมีสุขท่ีมีความครอบคลุมในทุกมิติของคําว$า “ความอยู$ดีมีสุข” ซ่ึงไม$ได+จํากัดอยู$เฉพาะ “การมี” 
ทรัพยากรท่ีเป?นวัตถุและไม$ใช$วัตถุ เท$านั้น แต$ยังรวมถึงวิธีการบรรลุความเป?นสุขและสิ่งท่ีมนุษยH
อยากจะเป?นด+วยกระบวนการในการก+าวไปสู$การพ่ึงตนเอง ซ่ึงรากฐานความอยู$ดีมีสุขนี้มาจากหลัก
ปรัชญาบวกกับแนวความคิดในเรื่องของความสุขนั่นเอง 
 เม่ือมองจากนโยบายของทุกรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติท่ีได+กําหนด
เปGาหมายในการมุ$งเสริมสร+างความเข+มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน$าอยู$ ชุมชนน$าอยู$ให+กระจาย
ครอบคลุมท่ัวประเทศไทย (กรมการปกครอง, 2557) โดยให+ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีเป?นแบบองคH
รวมเพ่ือนําไปสู$ความยั่งยืน โดยประสานการแปลงนโยบายไปสู$การปฏิบัติ ท่ีมีลักษณะเหมือนเมืองใน
ทวีปยุโรปท่ีได+รับการกระตุ+นและสนับสนุนจากสํานักงานองคHการอนามัยโลกให+เป?นเมืองน$าอยู$ ก$อนท่ี
จะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลกมากกว$า 2,000 เมือง โดยเป?นท่ียอมรับและเข+าใจกันดีว$าเป?น
ยุทธศาสตรHอยู$ดีมีสุขท่ีได+เน+นพ้ืนท่ีชุมชนเมือง เป?นสําคัญ เพราะมีความหนาแน$นของประชากรและ
ลักษณะปJญหาท่ีมีความสลับซับซ+อนเก่ียวพันกันหลายด+าน ท้ังด+านสิ่งแวดล+อมในเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ท่ีส$งผลกระทบโดยตรงต$อความอยู$ดีมีสุขของประชาชน 
(สมาคมสันนิบาต แห$งประเทศไทย, 2550: 26) ชี้ให+เห็นว$าสิ่งแวดล+อมน$าอยู$จะส$งผลต$อความอยู$ดีมี
สุขด+วยโดยเฉพาะในเขตเมือง 
 ท่ีผ$านมาภาครัฐมีความจําเป?นต+องพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ี
ต+องพิจารณาปJจจัยท่ีเป?นพ้ืนฐานของการกินดีอยู$ดีของประชาชนท่ีมีความหลากหลาย (นิวัติ  เรืองพานิช, 
2542: 21) นโยบายของภาครัฐมีผลกระทบต$อความอยู$ดีมีสุข สร+างทุนทางสังคมให+กับชุมชนซ่ึงถ+า
พ้ืนฐานเหล$านั้นเกิดความเสื่อมโทรมหรือลดน+อยลง ผลกระทบท่ีต+องตามมาอย$างแน$นอนคือความ
เปราะบางของภูมิคุ+มกันทางสังคม ความไม$เป?นสุขของประชาชน การถดถอยทางเศรษฐกิจ จะนํามา
ซ่ึงปJญหาความยุ$งเหยิงสับสน ความไม$มีเสถียรภาพทางการเมือง (Nettle, 2005: 101) ผลลัพธHท่ี
จะต+องเกิดข้ึนตามมาคือ ความตรึงเครียดในสังคม ท่ีพร+อมจะระเบิดเป?นความขัดแย+งอย$างรุนแรงได+
ทุกเม่ือเช$นในประเทศไทย ท่ีจะเป?นชนวนนําไปสู$ความหายนะทางเศรษฐกิจ สังคมความน$าเชื่อถือใน
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สายตาของชาวต$างชาติ นํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เศรษฐกิจครัวเรือน สังคมและวัฒนธรรม ท่ี
ผ$านมาล+วนต+องพ่ึงพารัฐเป?นสําคัญในการทําให+ประชากรท้ังประเทศเกิดความอยู$ดีมีสุขมากข้ึน 
(สถาบันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม มหาวิทยาลัยแม$ฟGาหลวง, 2557) จึงน$าจะ
กล$าวได+ว$าชุมชนยังต+องพ่ึงพิงรัฐในการจัดการความอยู$ดีมีสุขของตนเอง 
 อย$างไรก็ตามสิ่งท่ีเป?นปJญหาของสังคมในปJจจุบันคือการทุจริต คอรัปชั่นขาดคุณธรรมและ
จริยธรรม ทําให+เกิดความไม$ม่ันคงในเสถียรภาพของรัฐบาล เศรษฐกิจ สังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยHสิน ท่ีเป?นมาอย$างยาวนาน ดังนั้นแนวทางท่ีดีกว$าน$าจะเป?นการสร+างให+ส$วนย$อยใน
สังคมมีการพัฒนาเพ่ือเป?นฐานท่ีรองรับความเจริญเติบโตของประเทศชาติให+มีม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงในการ
สร+างฐานชุมชนท+องถ่ินนั้นต+องนําทุกอย$างเข+ามาเชื่อมโยงกัน ท่ีจะเป?นปJจจัยในการขับเคลื่อนในระดับ
ชุมชน องคHการบริหารส$วนตําบล (อบต.) เพราะมีจุดแข็งท่ีจะเสริมพลังซ่ึงกันและกัน ชุมชนมีผู+นําคือ
กํานัน ผู+ใหญ$บ+านและสภาผู+นําชุมชน ท่ีจะขยายตัวไปเป?นชุมชนเข+มแข็งในทุกด+านท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล+อม สุขภาพ และการเมืองพร+อมกัน (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห$งชาติ, 2552: 91) การทําให+ประชาชนได+รู+จักวิธีคิดและกําหนดอนาคต เพ่ือสร+างการอยู$ดีมีสุขด+วย
ตนเอง จะทําให+เกิดการ ยอมรับในศักด์ิศรีของประชาชนมากข้ึน ซ่ึงการขับเคลื่อนจะต+องได+รับการ
สนับสนุนและต$อยอดไปสู$การปฏิบัติของแผนแม$บทชุมชน จากหน$วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในการสร+างความอยู$ดีมีสุขของประชาชน ซ่ึงต+องมีการบริหารจัดการในรูปแบบของพันธกรณีของ
ชุมชนท่ีจะทําให+เกิดความเป?นอยู$อย$างมีความสุขอย$างแท+จริง (อภิชัย มงคล และ คณะ, 2552: 38) 
 จากท่ีกล$าวมาแล+วทั้งหมดนั้น ผู+วิจัยจึงได+ทําการเลือกพื้นที่ในการศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง ประกอบด+วย 1) เขตบางเขนมีพ้ืนท่ี
จํานวน 37, 285 ตารางกิโลเมตร แบ$งออกเป?น แขวงอนุสาวรียH 17,005 ตารางกิโลเมตรและแขวงท$าแร+ง 
20,280 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดต$อกับเขตสายไหม (แขวงคลองถนน-แขวงออเงิน) 
ทิศตะวันออกติดต$อเขตคลองสามวา (แขวงบางชัน-แขวงสามวาตะวันออก) ทิศใต+ ติดต$อกับเขต
ลาดพร+าว (แขวงจระเข+บัว) เขตบึงกุ$ม และเขตคันนายาว และทิศตะวันตก ติดต$อกับเขตดอนเมือง 
เขตหลักสี่และเขตจตุจักร  2) ชุมชนเขตบางเขนเป?นชุมชนที่อาศัยอยู$บริเวณริมคลองบางบัว ซ่ึง
ครอบคลุมอีกสองเขต คือ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ มีชาวบ+านอพยพและย+ายถ่ินฐานมาอยู$กัน
อย$างหนาแน$น รวมท้ังการขยายตัวของเมือง ทําให+สองฝJ�งคลองเต็มไปด+วยชุมชนแออัด จึงเกิดปJญหา
ด+านสิ่งแวดล+อมตามมา อาทิเช$น ปJญหาขยะ ปJญหาท่ีอยู$อาศัย ปJญหาน้ําเน$าเสีย เป?นต+น ความเป?นอยู$
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอยู$ในระดับตํ่า อีกท้ังพ้ืนท่ีสองริมฝJ�งคลองเป?นท่ีดินของรัฐบาล 
ชาวบ+านจึงไม$สามารถเข+าถึงสวัสดิการของภาครัฐได+  และ 3) ชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) มี
ปJญหาเรื่องท่ีอยู$อาศัยไม$มีความม่ันคง เนื่องจากปลูกบ+านอาศัยอยู$ในท่ีของทางราชการ คือ กรมธนารักษH 
ปJญหาการไล$ท่ี การไล$รื้อเป?นเรื่องท่ีชาวชุมชนต+องประสบมาโดยตลอด กรอปกับทางสํานักงานเขต
บางเขนต+องการปรับภูมิทัศนHริมคลองให+เป?นระเบียบ สวยงาม และสร+างถนนเลียบริมคลองบางบัว 
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 ในส$วนของเหตุผลท่ีทําการเลือกนั้นเพราะว$าสภาพปJญหาท้ังเรื่องท่ีอยู$อาศัย สภาพการ
ดํารงอยู$ วิถีชีวิตของชุมชน อาศัย  ทําให+คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชน และเครือข$าย เกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการรวมทุนเพ่ือใช+ในการจัดการและบริหารทรัพยากรท่ีดินในอนาคต  จึง
มีการพัฒนาองคHการการเงินท่ีสําคัญของเมือง คือ สหกรณHคลองบางบัวมาดําเนินการโดยการใช+
กระบวนการวิธีการทางการเงินเข+ามาแก+ไขปJญหาจัดการในชุมชนโดยกระบวนการดังกล$าว ท้ังในเรื่อง
การจัดเช$าที่ดิน การบริหารเรื ่องที่อยู $อาศัย และยังดําเนินการไปสู$เรื่องอ่ืน ท้ังการสร+างระบบ
สวัสดิการของประชาชนในชุมชน เป?นต+น รวมถึงการบูรณาการให+เกิดการขับเคลื่อนในภาพใหญ$คือ
กองทุนระดับเขตท่ีประสานท้ังองคHการการเงิน ประสานทั้งความร$วมมือในพื้นที่ ทั้งสํานักงานเขต 
หรือหน$วยงานอ่ืนๆ เข+ามาร$วมแก+ปJญหาเป?นระบบการบูรณาการ หรือการประสานงานความร$วมมือ
อย$างต$อเนื่อง ซ่ึงในปJจจุบันอยู$ระหว$างการบูรณาการทุนของชุมชนในเรื่องสวัสดิการ และกองทุนใน
ระดับเมืองเพ่ือทําให+กองทุนให+มีศักยภาพยิ่งข้ึนและส$งผลถึงความยั่งยืน “กล$าวได+ว$า การท่ีชุมชนนํา
กระบวนการทางการเงินรูปแบบสหกรณHมาใช+เป?นการนําทุนท่ีมีในชุมชนมาแก+ไขปJญหาได+ในระยะยาว 
รวมถึงหากมองไปท่ีกองทุนระดับเมืองก็จะเห็นการแก+ปJญหาร$วมกันอย$างเป?นรูปธรรมมากข้ึนระหว$าง 
ชาวบ+าน ภารรัฐ พอช. และหน$วยงานอ่ืนๆ”  
 ชุมชนจึงก$อต้ังสวัสดิการชุมชนนั้นเริ่มโดยชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) ท่ีเป?นแกนนํา
ในการจัดสวัสดิการฐานชุมชนรวมถึงมีภาครัฐและองคHการเอกชน เข+ามามีส$วนร$วมในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ซึ่งกองทุนที่หลากหลาย ทั้งกลุ$มออมทรัพยH ฌาปนกิจชุมชน กลุ$มออมทรัพยHเพ่ือสร+างบ+าน 
ออมทรัพยHเพ่ืออนุรักษHคูคลอง ร+านค+าชุมชน ฯลฯ กว$า 10 กลุ$มในปJจจุบัน จึงได+รวมทุกกองทุนเข+ามา
ไว+ท่ีเดียวกัน ภายใต+ชื่อ “กองทุนรวม” มีสมาชิกกว$า 3,500 คน ซ่ึงเป?นประชาชนในเครือข$ายเขต
บางเขน โดยมีเงินกองทุนประมาณ 19 ล+านบาท นํากําไรท่ีได+มาจัดสวัสดิการให+กับชุมชน 
 แนวคิดในการบูรณาการกองทุนชุมชน เกิดจากการท่ีชุมชนส$วนใหญ$มีสภาพปJญหาด+าน
ความม่ันคงในท่ีดินท่ีอยู$อาศัย  เนื่องจากมีการบุกรุกท่ีดินมาเป?นระยะเวลายาวนาน และมีฐานะยากจน  
ทําให+ไม$สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงมีการรวมกลุ$ม โดยองคHการชุมชนได+มีการพัฒนาการแก+ไขปJญหา
ความม่ันคงในที่ดินที่อยู$อาศัย ต$อมาได+มีความคิดที่จะดูแลสิ่งแวดล+อมร$วมกัน โดยใช+นโยบายว$า 
“ประชาชนกับคลองต+องอยู$กันได+” จึงได+มีการรวมตัวจัดต้ังเครือข$ายชุมชนเพ่ือพัฒนาท่ีอยู$อาศัยข้ึน 
โดยใช+ชื่อว$า “เครือข$ายพัฒนาสิ่งแวดล+อมคลองบางบัว”  เริ่มก$อต้ังเม่ือ พ.ศ. 2541 ประกอบด+วย  13  
ชุมชน  ได+แก$ ชุมชนก+าวหน+า  ชุมชนชายคลองบางบัว ชุมชนบางบัว(หลังกองการภาพ)  ชุมชนร$วมใจ
พัฒนาใต+  ชุมชนร$วมใจพัฒนาเหนือ  ชุมชนร+อยกรอง  ชุมชนรุ$นใหม$พัฒนา  ชุมชนวรวีวัฒนา  ชุมชน
สามัคคีรวมใจ  ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม+  ชุมชนชุมชนบ+านบางเขน  ชุมชนอุทิศนุสรณH   ชุมชน
คลองหลุมไผ$ ในปJจจุบันสวัสดิการชุมชนได+ขยายไปยังชุมชนในเขตบางเขนท้ัง 36  ชุมชน และมี
สมาชิกกว$า 3,000 ครัวเรือนโดยได+จัดต้ังเป?น “กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมืองบางเขน” 
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 จากท่ีกล$าวมาแล+วนั้นแสดงให+เห็นถึงความสําคัญของปJญหาท่ีต+องมีการพัฒนาอย$าง
รีบด$วน ดังนั้นผู+วิจัยในฐานะนักพัฒนศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมือง เพ่ือหารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการท่ีสอดคล+องกับความต+องการของชุมชน ท่ี
จะสร+างความร$วมมือระหว$างภาครัฐ ชุมชน และองคHการเอกชน โดยเป?นต+นแบบท่ีดีในทางปฏิบัติ
เพ่ือท่ีจะส$งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี (Well-being) เป?นหลักประกันความม่ันคงในชีวิตของประชาชนอัน
จะนําไปสู$ความยั่งยืนของชุมชนตลอดไป 

 
คําถามในการวิจัย 

1. ความต+องการของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง นั้นมี
อะไรบ+าง 

2. ปJจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต+องการ
จําเป?นของประชาชนผู+ขอรับบริการอย$างท่ัวถึง นั้นมีอะไรบ+าง 

3. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล นั้นควรเป?น
อย$างไร 
 
วัตถุประสงค/การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความต+องการจําเป?นของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
ระดับเมือง 

2. เพ่ือศึกษาปJจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความ
ต+องการจําเป?นของประชาชนผู+ขอรับบริการอย$างท่ัวถึง 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช+การวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ทั้ง การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือให+การ
วิเคราะหHมีความสมบูรณHยิ่งข้ึน ในส$วนของขอบเขตของงานวิจัยประกอบด+วย 

1. ขอบเขตด+านเนื้อหาการวิจัย 
  ขอบเขตด+านเนื้อหานั้นจึงประกอบไปด+วย 

1.1 สํารวจความต+องการของชุมชนต$อการจัดสวัสดิการท้ัง 6 มิติ  ได+แก$ สวัสดิการด+าน
ท่ีอยู$อาศัย สวัสดิการด+านสุขภาพอนามัยสวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม สวัสดิการการกู+ยืม สวัสดิการด+าน
การเสียชีวิต สวัสดิการด+านการเกิด 

1.2 ศึกษาประวัติความเป?นมาและรูปแบบของสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
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1.3 ศึกษาปJจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีตอบสนองความ
ต+องการจําเป?น 

1.4 ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท้ัง 6 ประเภท 
2. ขอบเขตด+านพ้ืนท่ี    

  การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง”นั้นผู+วิจัยได+
กําหนดพ้ืนท่ีในการดําเนินงานวิจัยซ่ึงเป?นชุมชนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเป?นเครือข$ายพัฒนา
สิ่งแวดล+อมคลองบางบัว จํานวน 13 ชุมชน 

3. ขอบเขตด+านระยะเวลาในการเก็บข+อมูล 
  ผู+วิจัยจะทําการเก็บข+อมูลท้ังหมดในช$วงเวลาระหว$าง 15 มีนาคม พ.ศ.2558 – 31 
ตุลาคม พ.ศ.2559 
 
นิยามศัพท/เฉพาะ 

1. ชุมชน หมายถึง ชุมชนเมืองประกอบด+วย 13 แห$ง  ได+แก$ ชุมชนก+าวหน+า  ชุมชนชาย
คลองบางบัว ชุมชนบางบัว(หลังกองการภาพ)  ชุมชนร$วมใจพัฒนาใต+  ชุมชนร$วมใจพัฒนาเหนือ  
ชุมชนร+อยกรอง  ชุมชนรุ$นใหม$พัฒนา  ชุมชนวรวีวัฒนา  ชุมชนสามัคคีรวมใจ  ชุมชนบางบัวเชิง
สะพานไม+ ชุมชนชุมชนบ+านบางเขน  ชุมชนอุทิศนุสรณH ชุมชนคลองหลุมไผ$ 

2. ความต+องการสวัสดิการชุมชน หมายถึง ความต+องการท่ีแท+จริงของประชาชนท่ีอาศัย
อยู$ในชุมชนบางเขนต$อสวัสดิการชุมชนในมิติของ สวัสดิการด+านท่ีอยู$อาศัย สวัสดิการด+านสุขภาพ
อนามัยสวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม สวัสดิการการกู+ยืม สวัสดิการด+านการเสียชีวิต สวัสดิการด+านการเกิด 

3. สวัสดิการชุมชน หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดข้ึนโดยชุมชนระดับเมืองบางเขน ซ่ึงเป?นระบบ
การช$วยเหลือเก้ือกูลกันต้ังแต$เกิดจนตายในรูปแบบของเงิน และ ไม$ใช$เงิน เพ่ือสร+างหลักประกันความ
ม่ันคงให+แก$ประชาชนในชุมชนประกอบไปด+วยสวัสดิการด+านท่ีอยู$อาศัย สวัสดิการด+านสุขภาพอนามัย
สวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม สวัสดิการการกู+ยืม สวัสดิการด+านการเสียชีวิต สวัสดิการด+านการเกิด 

4. สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง หมายถึง สวัสดิการท่ีจัดให+ชุมชนโดยใช+มีหลัก
การบูรณาการทํางานระหว$างชุมชน ภาครัฐ ส$วนท+องถ่ิน หรือภาคเอกชน   

5. ระบบสวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบบริการสังคม ระบบประกันสังคม ระบบการ
ช$วยเหลือทางสังคม และระบบการส$งเสริมสนับสนุน คือ ระบบการช$วยเหลือทางสังคม ท่ีต+องเน+นการ
กําหนดกลุ$มเปGาหมายผู+รับบริการให+ชัดเจน และให+การช$วยเหลือให+ได+อย$างเป?นระบบและได+มาตรฐาน  
ระบบการประกันสังคม ท่ีต+องเน+นการขยายความครอบคลุมในการสร+างหลักประกันให+แก$ผู+มีรายได+ 
เช$น การขยายประกันสังคมในกลุ$มแรงงานนอกระบบ การสร+างหลักประกันใหม$ ๆให+เกิดข้ึน เช$น 
ระบบการออมแห$งชาติ การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน บนพ้ืนฐานของการเชื่อมประสานและ      
ไม$ซํ้าซ+อนกันในการรับบริการ และระบบบริการสังคม ท่ีต+องดูสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนต+องได+รับ 
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โดยยึดหลักความจําเป?นและความพอเพียง และระบบการส$งเสริมสนับสนุน ท่ีต+องมีการลงทุนเพ่ือให+
เกิดทุนทางสังคมท่ีทุกฝuายเข+ามามีส$วนร$วมเพ่ิมมากข้ึน   

6. คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีชีวิตท่ีความเป?นอยู$ข้ันพ้ืนฐานท่ีสุขสบายหรือมีความผาสุก 
มีความพึงพอใจในชีวิตความเป?นอยู$ของตนเอง โดยสามารถปรับตัวอยู$ร$วมกับสังคมและสิ่งแวดล+อมได+
อย$างมีความสุขมี 4 องคHประกอบ คือ1) สุขภาพด+านร$างกาย 2) สุขภาพด+านจิตใจ 3) ความสัมพันธH
ทางสังคม 4) มีรายได+ท่ีพอเพียง และ 5) สิ่งแวดล+อมท่ีเหมาะสม 
 
ประโยชน/ท่ีได5รับ 

1. ทราบความต+องการจําเป?นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง 

2. ได+ปJจจัยในการพัฒนารูปแบบจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะ
ตอบสนองความต+องการของประชาชนผู+ขอรับบริการอย$างท่ัวถึง 

3. ได+รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือท่ี
หน$วยงานรับผิดชอบจะได+นําไปเป?นแนวทางในการดําเนินการต$อไป 

4. เป?นประโยชนHกับผู+ท่ีเก่ียวข+องทุกฝuายเพ่ือสร+างประสิทธิผลและจะส$งผลต$อประชาชน ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ต$อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” ครั้งนี้ ผู&วิจัย
ได&ทบทวนวรรณกรรมท้ังจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง รวมท้ังเอกสารอ่ืนๆ นํามา
วิเคราะห1และสังเคราะห1เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยในประเด็นท่ีสําคัญ โดยมีรายละเอียด
ของการนําเสนอดังต7อไปนี้ 

1. แนวคิดความอยู7ดีมีสุขของประชาชน 
2. แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย1 
3. แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน 
4. แนวคิดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
5. แนวคิดการมีส7วนร7วม 
6. แนวคิดการประเมินความต&องการจําเป=น 
7. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
9. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
1. แนวคิดความอยู�ดีมีสุขของประชาชน 
 ทุกรัฐบาลมักแถลงนโยบายโดยใช&ระบบตลาดเสรี เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต&
กรอบความยั่งยืน เช7น นโยบายทางด&านสังคมท่ีมักเน&นการสร&างความเข&มแข็งของทุกชุมชนให&สามารถ
จัดการตนเองเก่ียวกับความเป=นอยู7ด&านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส7งเสริมบทบาทของครอบครัวให&มีความสัมพันธ1ท่ีเชื่อมโยงภูมิภาค ท&องถ่ิน 
ชุมชนอย7างเหมาะสม เพื่อร7วมกันรับผิดชอบดูแลกับรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อมอย7างท่ัวถึงเป=นธรรม และมีประสิทธิภาพซ่ึงหน7วยงานของรัฐบาลท่ีดูแลในเรื่องนี้โดยตรง
คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ (2557) ท่ีได&สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 
ฉบับท่ี 1-11 เก่ียวกับการสร&างความอยู7ดีมีสุขของประชาชนไว&ดังนี้ (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ
ธานินทร1 ผะเอม, 2552) 
 ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2504-2509 เริ่มต&นในการพัฒนาเฉพาะด&านเศรษฐกิจเป=นสําคัญ เช7นการ
ลงทุนในสิ่งก7อสร&างข้ันพ้ืนฐานของระบบคมนาคมและขนส7ง เข่ือนเพ่ือการชลประทานและพลังงาน
ไฟฟNา สาธารณูปโภค  
 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2510-2514 ขยายขอบเขตให&ครอบคลุมโดยสมบูรณ1 กระจายให&บังเกิดผล
ไปท่ัวประเทศเน&นเขตทุรกันดารและห7างไกลความเจริญและมีโครงการพิเศษ เช7น โครงการพัฒนา
ชนบทและช7วยเหลือชาวนา เป=นต&น 
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 ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2515-2519 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวของปริมาณ
เงินตรา ระดับราคาสินค&าที่จําเป=นต7อการครองชีพ ส7งเสริมการส7งออก ปรับปรุงโครงสร&างทาง
เศรษฐกิจและยกระดับการผลิต เร7งรัดการส7งออกและทดแทนสินค&านําเข&า กระจายรายได&และบริการ
ทางสังคม โดยลดอัตราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู7ชนบท ปรับปรุง
สถาบันและองค1การทางด&านเกษตรและสินเชื่อ รักษาระดับราคาสินค&าเกษตร 
 ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2520-2524 เน&นการฟOPนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ7งขยายการผลิต สาขา
เกษตร กระจายรายได&และการมีงานทําในภูมิภาคเร7งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลัก
ของชาติ โดยเฉพาะท่ีดิน แหล7งน้ํา ปQาไม&และแหล7งแร7 เร7งรัดการปฏิรูปท่ีดิน จัดสรรแหล7งน้ําในประเทศ 
 ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2525-2529 พัฒนาชนบท เร7งระดมเงินออม สร&างวินัยทางเศรษฐกิจ ปรับ
โครงสร&างเศรษฐกิจ เช7น การเกษตร กระจายอุตสาหกรรมไปสู7ส7วนภูมิภาคเน&นความสมดุลในการ
แก&ไขปSญหาเศรษฐกิจและสังคม แก&ปSญหาความยากจนในชนบทล&าหลัง กําหนดพ้ืนท่ีเปNาหมายคือ
อําเภอและก่ิงอําเภอเน&นการแปลงแผนไปสู7การบริหารการพัฒนาชนบทแนวใหม7 เน&นบทบาทและการ
ระดมความร7วมมือจากภาคเอกชน 
 ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2530-2534 เน&นการระดมเงินออมในประเทศ การใช&จ7ายภาครัฐอย7าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพและบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา และพัฒนาฝUมือแรงงานและ
คุณภาพชีวิต เพิ่มบทบาทองค1การภาคประชาชนในท&องถิ่นเพ่ือพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม ทบทวนบทบาทรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ มุ7งปรับโครงสร&างการผลิตและการตลาดให&
กระจายตัวสู7ภูมิภาค ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมท่ัวประเทศ 
 ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2535-2539 เน&นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย7างต7อเนื่อง และ
มีเสถียรภาพ การกระจายรายได&และการพัฒนาไปสู7ภูมิภาคและชนบท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย1 
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล&อม การพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ 
 ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2540-2544 การพัฒนาท่ีให&ความสําคัญกับการมีส7วนร7วมของทุกภาคส7วน
ในสังคมและมุ7งให& “คนเป=นศูนย1กลางการพัฒนา” และใช&เศรษฐกิจเป=นเครื่องมือช7วยพัฒนาให&คนมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนพร&อมท้ัง ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส7วนมาเป=นบูรณาการ
แบบองค1รวม เพื่อให&เกิดความสมดุลระหว7างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล&อมให&มี
เสถียรภาพม่ันคง ลดผลกระทบจากวิกฤตท่ีก7อให&เกิดปSญหาการว7างงานและความยากจนเพ่ิมข้ึนอย7าง
รวดเร็ว การเสริมสร&างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม การพัฒนา
ประชารัฐ เป=นการพัฒนาภาครัฐให&มีสมรรถนะ และพันธกิจหลักในการเสริมสร&างศักยภาพและ
สมรรถนะ ของคนและมีส7วนร7วมในการพัฒนาประเทศ 
 ฉบับท่ี 9  พ.ศ. 2545 - 2549 การพัฒนาและบริหารประเทศไปกับกระบวนทัศน1การ
พัฒนาแบบบูรณาการเป=นองค1รวมที่มี “คนเป=นศูนย1กลางการพัฒนา” เพ่ือให&ประเทศรอดพ&นจาก
วิกฤต สามารถดํารงอยู7ได&อย7างมั่นคงและนําไปสู7การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต&
กระแสโลกาภิวัตน1และสถานการณ1เปลี่ยนแปลงต7าง ๆ โดยให&ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุลท้ัง
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ด&านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล&อมเพ่ือนําไปสู7การพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู7ดีมีสุขของคนไทย 
พัฒนาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู7ความมั่นคง ความยากจนลดลง ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เสริมสร&างสุขภาพอนามัยให&ครอบคลุมประชาชนส7วนใหญ7ของประเทศ ลดปSญหายาเสพติด 
เพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการพ่ึงพาตนเอง  
 ฉบับท่ี 10  พ.ศ. 2550 – 2554  ให&ความสําคัญต7อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส7วนให&มี
ส7วนร7วมดําเนินการในทุกข้ันตอนของแผนยุทธศาสตร1พร&อมท้ังสร&างเครือข7ายการขับเคลื่อนการพัฒนา
สู7การปฏิบัติรวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอย7างต7อเนื่อง 
 ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2558 การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร&างความเป=นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม และสร&างภูมิคุ&มกันจากวิกฤตการณ1 เพ่ือให&ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล&อมอุดมสมบูรณ1อย7างยั ่งยืน คนไทยอยู 7ร7วมกันอย7างสันติสุข และพร&อมเชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงได&อย7างเป=นสุข เศรษฐกิจมีความเข&มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข7งขันสูงข้ึน มี
หลักประกันสังคมท่ีทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย7างมีธรรมาภิบาล การสร&างฐานการผลิตให&
เข&มแข็ง สมดุล อย7างสร&างสรรค1 การสร&างสภาพแวดล&อมท่ีเอ้ืออํานวยต7อการผลิต การค&า การลงทุน 
การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรู&คู7คุณธรรม สังคม ม่ันคงเป=นธรรม มีพลังและเอ้ืออาทร เน&นการผลิต
และบริโภคท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล&อม มีความม่ันคงของพลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข7งขันของประเทศ มีภูมิต&านทานโรค สุขภาพแข็งแรง ประชาชนกินดีอยู7ดีและมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึนกว7าเดิมโดยต้ังเปNาหมายมีความ ม่ังค่ัง อยู7ในชั้นแนวหน&าของอาเซียน ท่ีจะแข7งขันกับประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร1 เกาหลี และจีน เป=นต&น 
 Hinchcliffe and Woodward (2000: 114-116) ได&กล7าวถึงแผนพัฒนาท่ีมุ7งสู7 “สังคม
อยู7เย็นเป=นสุข” โดยมียุทธศาสตร1รองรับ 5 ประการได&แก7 

1. การพัฒนาคนให&มีคุณธรรมนําความรู&มีสุขภาวะท่ีดีมีครอบครัวอบอุ7นมีความสามารถใน
การพ่ึงตนเองได&มากข้ึนรวมท้ังมีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย7างมีศักด์ิศรีควบคู7กับการส7งเสริมการ
เรียนรู&ของคนทุกกลุ7มวัยอย7างต7อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือใช&ในการดํารงชีวิตอย7างรู&เท7าทันการเปลี่ยนแปลง 

2. เสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนและสังคมเป=นฐานที่มั่นคงของประเทศส7งเสริม
การรวมตัวร7วมคิดร7วมทําตามความพร&อมของชุมชนภายใต&ความเชื่อมโยงกับเทศบาลเมือง 

3. การปรับโครงสร&างเศรษฐกิจให&สมดุลและยั่งยืนโดยการบริหารเศรษฐกิจส7วนรวมอย7างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนสนับสนุนให&มีการกระจายผลประโยชน1อย7างท่ัวถึงเพ่ือให&การปรับโครงสร&าง
เศรษฐกิจช7วยแก&ปSญหาความยากจนและมีการกระจายรายได&ท่ีดีข้ึน 

4. การพัฒนาบนความหลากหลายทางชีวภาพและการสร&างความม่ันคงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมเพ่ือรักษาความสมดุลระหว7างการอนุรักษ1และการใช&ประโยชน1เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. การเสริมสร&างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศมุ7งสร&างความเป=นธรรมใน
สังคมอย7างยั่งยืนและเสริมสร&างความเข&มแข็งของภาคประชาชนให&สามารถเข&าร7วมในการบริหาร
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จัดการประเทศพร&อมท้ังเสริมสร&างภาคราชการให&ทํางานร7วมกับหุ&นส7วนการพัฒนาได&อย7างมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 เพื่อให&การบริหารจัดการเป=นไปตามวัตถุประสงค1ท่ีกําหนดไว& รัฐบาลจึงได&กําหนดให&
นโยบายอยู7ดีมีสุขระดับจังหวัด เป=นกรอบใหญ7ของการพัฒนาหมู7บ&าน และชุมชน การพัฒนาสวัสดิการ
สังคม รวมท้ังการแก&ไขปSญหาความยากจน เพ่ือเป=นการเสริมสร&างความเข&มแข็งและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป=นอยู7ของประชาชนบนพ้ืนฐานของอยู7รอดท7ามกลางกระแสโลกาภิวัตน1 
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย1, 2556: 7) การสร&างความสมานฉันท1ภายใต&    
ความแตกแยกของคนในประเทศไทยให&รอดพ&นจากความล7มสลายได&ซ่ึงโดยปกติประชาชนในชนบท
จะพากันกลับบ&านหากชุมชนมีความเข&มแข็ง ท่ีถือเป=นรากฐานสําคัญ ในการรวมพลังของทุกภาคส7วน
ให&ดําเนินงานพัฒนาท&องถ่ินของตนเองอย7างเป=นรูปธรรม นโยบายอยู7ดีมีสุข จึงเป=นเครื่องมือท่ีรัฐบาล
นําลงมาสู7ชุมชนอย7างเป=นรูปธรรม เพื่อแก&ไขปSญหาระดับรากแก&วโดยให&ประชาชนในชุมชนร7วม
แก&ปSญหา โดยมีหน7วยงานของรัฐบาลคอยสนับสนุน พัฒนาความคิดให&เชื่อมโยงกับการปกครอง
มุ7งเน&นให&มีเปNาหมายในการพ่ึงตนเอง มีความสามัคคีและความอยู7เย็นเป=นสุขจากนโยบายรัฐบาลท่ี
ต&องการขยายจํานวนประชาชนให&ได&รับการดูแลมากข้ึนเพ่ือให&มีโอกาสในการดํารงชีวิต โดยยึดหลัก 
เข&าใจ เข&าถึง และพัฒนา (กมลพร กัลยาณมิตร, 2550: 36) สอดคล&องกับวิถีชีวิตท่ีแต7ละคนต&อง
พ่ึงตนเองให&ได&ก7อน โดยการรู&จักประมาณตน ทําทุกอย7างด&วยความรอบคอบ ไม7ประมาท เพ่ือให& 
สิ่งเหล7านี้ช7วยสร&างภูมิคุ&มกันท่ีดีให&กับประชาชน (สุรยุทธ1 จุลานนท1, 2550) 
 จากแนวคิดท่ีสําคัญโดยให& “ประชาชน” เป=นศูนย1กลางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและมุ7งเน&นให&
ได&รับประโยชน1โดยตรง ในการกําหนด เปNาหมายและยุทธศาสตร1ท่ีได&สะท&อน “ความอยู7ดีมีสุข” ของ
ประชาชน อย7างไรก็ตาม คําจํากัดความของ “ความอยู7ดีมีสุข” ค7อนข&างซับซ&อน ในอดีตได&มี
พัฒนาการในแนวคิดต7างๆ ท่ีใกล&เคียงมากมาย เช7น ความจําเป=นพ้ืนฐาน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  
คุณภาพชีวิต  สวัสดิการ เป=นต&น แต7ยังมีความแตกต7างหรือไม7ครอบคลุมความหมายท้ังหมดของ 
“ความอยู7ดีมีสุข” ฉะนั้นก7อนที่จะมีการนําเสนอต7อไป จึงมีความจําเป=นอย7างยิ่งท่ีจะต&องตีกรอบ
ความหมายและขอบเขตของความอยู7ดีมีสุขให&ชัดเจนซ่ึงมีนักวิชาการได&ให&ความหมายไว&ดังต7อไปนี้ 

1.1 ความหมายของ ความอยู�ดีมีสุข 
  ณรงค1 เพชรประเสริฐ (2546: 18)  กล7าวว7า ความอยู7ดีมีสุข (Well Being) นั้น
หมายถึง การจัดการให&เกิดภาวการณ1กินดี อยู7ดี มีรายได&พอเลี้ยงชีพ มีปSจจัยสี่พอเพียง มีการศึกษา
และบริการสาธารณสุขโดยในภาษาไทย “กินดี อยู7ดี มีความสุข” มาจากคําว7า สวัสดี +การ หรือ 
สวัสดิการ ท่ีเป=นภาษาเขมร (สวสเดย) ตรงกับภาษาลาว ว7า สบายดี จึงหมายถึง การสบายดี ท่ีแปลว7า 
กินดี อยู7ดี และมีความสุข สําหรับ องค1การอนามัยโลก (2008) ให&คําจํากัดความว7า ความอยู7ดี มีสุข 
เป=นเรื่องของสุขภาพ หรือสุขภาวะ Well being  ตรงกับภาษาอังกฤษว7า Health หมายถึง “Health 
is a dynamic state complete physidal, mental, social and spirited well being and not 
merely the absence of disease and infirmity คือ สุขภาวะ ท้ังทางกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณ มิใช7เพียงแต7ปราศจากโรค สอดคล&องกับ Gordon and Spicker  (1999: 143)  และ 
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โชคสมาน สีลาวงษ1 และคณะ (2548: 11) ที่ได&ให&ความหมายว7า “ความอยู7ดีมีสุข” นั้นจะมี
องค1ประกอบของการพิจารณา “ภารกิจ” (Functioning’s) ท่ีเป=นความสําเร็จ ซ่ึงเชื่อมโยงกับโอกาส
ทางการเลือกในการดํารงชีวิตและ“สมรรถภาพ” (Capabilities) ท่ีเป=นขีดความสามารถในการนําไปสู7
ความสําเร็จซ่ึงเชื่อมโยงกับอิสรภาพท่ีประชาชนมีในการเลือกดํารงชีวิต ซ่ึงกรอบความหมาย “ความ
อยู7ดีมีสุข” นั้นจะเป=นการย้ําเน&นโอกาสทางเลือกและอิสรภาพท่ีจะใช&ความสามารถของประชาชนให&
ไปสู7ความสําเร็จ มิใช7เพียงการทําให&มีชีวิตยืนยาวข้ึน แต7เป=นความสัมพันธ1ท่ีซับซ&อนอันประกอบไป
ด&วย (Diener,  Lucas, Schimmack and Helliwell, 2009: 94-98) 

1. อรรถประโยชน1 หรือสวัสดิการ (Utility or Welfare) ท่ีเกิดข้ึนจากรายได&ท่ีแท&จริง 
แต7ยังมีจุดอ7อนในการสะท&อน “ความอยู7ดีมีสุข” เนื่องจากเป=นเพียงสิ่งท่ีชี้วัดแสดง “ความม่ังค่ัง” ใน
การครอบครองทรัพย1สิน แต7ยังไม7ได&พิจารณาด&าน “คุณลักษณะเฉพาะ” (Characteristic) ของ
ประชาชน ท่ีจะมี “ความอยู7ดีมีสุข” เพราะยังไม7ได&สะท&อนสิ่งท่ีประชาชนหามาได&จากคุณสมบัติของตน 

2. ความสุข (Happiness) เป=นส7วนหนึ่งของ “ความอยู7ดีมีสุข” แต7จะอย7างไรการใช& 
“ความสุข” เป=นเครื่องชี้วัด “ความอยู7ดีมีสุข” โดยลําพังนั้นก็ไม7สามารถกําหนดหรือสะท&อนถึงได&
อย7างครอบคลุมในปSจจุบัน 

3. ความจําเป=นพ้ืนฐาน (Basic Needs) ในหลายประเทศถึงแม&ว7าจะมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต7ในขณะเดียวกัน นั้นสภาวะความยากจนก็ยังอยู7ในระดับสูงเช7นกัน ดังนั้น
องค1การระหว7างประเทศจึงหันมาสนใจเก่ียวกับประเด็นของการพัฒนาความจําเป=นข้ันพ้ืนฐาน (Basic 
Needs) โดยมุ7งเน&นการขจัดความยากจน โดยการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและท่ีอยู7อาศัย ท่ีมี
ความเชื่อมโยงใกล&ชิดกับมาตรฐาน “ความเป=นอยู7” หรือ “ความอยู7ดีมีสุข” ของประชาชน แต7ถึง
อย7างไรก็ตาม ยังมีองค1ประกอบและแนวคิดท่ีกว&างและสลับซับซ&อนมากกว7า “ความจําเป=นพ้ืนฐาน” 
เช7น ประเด็นทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

4. การพัฒนาคน (Human Development) ท่ีไม7ได&มีความหมายเฉพาะถึงการท่ีจะ
เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนเท7านั้น แต7เป=นการเพ่ิมโอกาสทางเลือกเพ่ือให&บรรลุความอยู7ดีมีสุข 
ซ่ึงใกล&เคียงกับแนวคิด คํานิยาม “ความอยู7ดีมีสุข” มากที่สุด เพราะถือว7าเป=นองค1ประกอบของ 
“ความอยู7ดีมีสุข” นั้นครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินชีวิต ดังต7อไปนี้ 

4.1 ด&านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ (Health and Nutrition) ความยืนยาว
ของ อายุขัย การปราศจากโรค ภาวะโภชนาการและการบริการด&านสาธารณสุข 

4.2 ด&านการศึกษา (Education) ครอบคลุมมิติต7างๆ ทางด&านการเรียนรู& จนถึง
การพัฒนาทักษะฝUมือ รวมท้ังการเข&าบริการด&านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

4.3 ชีวิตการทํางาน (Wording Life) เนื่องจากการใช&ชีวิตส7วนใหญ7ข้ึนอยู7กับสภาพ
การทํางานท่ีมีผลกระทบต7อ “ความอยู7ดีมีสุข” เป=นอย7างมาก องค1ประกอบนี้ครอบคลุมความม่ันคง
ทางสังคมด&วย 

4.4 ชีวิตครอบครัว (Family life) ที่ถือเป=นประเด็นที่สําคัญท่ีส7งผลกระทบต7อ 
“ความอยู7ดีมีสุข” โครงสร&างและขนาดครอบครัวจะเป=นตัวกําหนดระดับความเป=นอยู7ของสมาชิก
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แต7ละคน ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ7น ต&องรับรู&ความต&องการของแต7ละคนและดูแลทุกคนอย7าง
เท7าเทียมกันไม7เลือกปฏิบัติ 

4.5 การพัฒนาด&านเศรษฐกิจ (Economic Growth Poverty Inequality and 
Economic Welfare) จะรวมประเด็นในเรื่องของความยากจนความไม7เท7าเทียมกันและสวัสดิการอัน
เป=นเครื่องมือสําคัญ ในการท่ีจะบรรลุเปNาหมายของคําว7า “ความอยู7ดีมีสุข” โดยเฉพาะในประเด็นการ
พัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

4.6 สิ่งแวดล&อมและความปลอดภัย (Environment and Safety) เป=นสิ่งจําเป=นต7อ 
“ความอยู7ดีมีสุข” ท่ีจะประกอบด&วยท่ีอยู7อาศัย ระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล&อม ตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน โดยเฉพาะจากปSญหาอาชญากรรม 

4.7 รัฐบาล (Governance) การท่ีมีความสัมพันธ1ท่ีดีระหว7างรัฐบาลและประชาชน 
จะนํามาซ่ึง “ความอยู7ดีมีสุข” การส7งเสริมบทบาทการมีส7วนร7วมของประชาชนเป=นการเพ่ิมพูนและใช&
ประโยชน1จากทรัพยากรมนุษย1ให&เต็มขีดความสามารถเป=นเครื่องมือ (Means) ของการยกระดับ 
“ความอยู7ดีมีสุข” องค1ประกอบนี้จะรวมเรื่องของความยุติธรรม สิทธิมนุษย1ชนและเสรีภาพ การกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการไปสู7ท&องถ่ิน 
  อาจกล7าวโดยสรุปได&ว7า แนวคิดด้ังเดิมกําหนดให&ความอยู7ดีมีสุขของประชาชน จะ
ข้ึนอยู7กับความสามารถในการเป=นเจ&าของทรัพย1สิน ฉะนั้น การวัดความอยู7ดีมีสุข จึงให&ความสําคัญกับ
การวัดรายได& แต7แนวคิด “ความอยู7ดีมีสุข” จะเกิดขึ้นได&ก็ต7อเมื่อผู &ที่เป=นเจ&าของมีความรู&
ความสามารถที่จะนําของเหล7านั้นไปใช&ในทางที่จะทําให&ชีวิตความเป=นอยู7ดีข้ึนได&สําเร็จ ดังนั้น
ความหมายของ “ความอยู7ดีมีสุข” ก็คือ การที่ประชาชนมีโอกาสทางเลือก และอิสรภาพท่ีจะใช&
ความสามารถไปสู7ความสําเร็จ แต7ความอยู7ดีมีสุขนั้นเป=นศูนย1กลางของทุกเรื่อง เช7น เม่ือพัฒนาให&คนมี
ศักยภาพมากข้ึน ท้ังด&านการเรียน การสื่อสาร จะต&องให&อิสระในการท่ีจะใช&ศักยภาพโดยการพูด การ
แสดงความคิดเห็นผ7านสื่อต7างๆ เพ่ือท่ีจะให&ประชาชนสามารถเข&ามามีส7วนร7วม ในกระบวนการพัฒนา 
“ความอยู7ดีมีสุข” ของประชาชนนั้นเม่ือนํามารวมกันจะเป=น “ความอยู7ดีมีสุข” ของสังคม ซ่ึงจะ
ประกอบด&วยหลายองค1ประกอบด&วยกัน 
  ความอยู7ดีมีสุขนั้นส7วนหนึ่งเป=นเรื่องท่ีเก่ียวข&องกับสุขภาพ เป=นกระบวนการท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวไปมาระหว7างสุขภาพและความเจ็บปQวย หากกระบวนการนี้ดําเนินไปด&วยดี มี
สมดุลก็จะเกิดความมีสุขภาพท่ีดี อันประกอบไปด&วย ร7างกายดี จิตใจดี มีชีวิตท่ีมีความสุขทางสังคม 
(Social Well-Being) แต7ถ&ากระบวนการนี้ดําเนินไปอย7างเสียสมดุลประชาชนก็มีโอกาสเกิดความ
เจ็บปQวย มีปSญหาสุขภาพต7างๆได& ซ่ึง Well being นั้นต&องมีการเชื่อมโยงกันเป=นองค1รวมอย7างสมดุล
ท้ังทางกาย จิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซ่ึง ความอยู7ดีมีสุขนั้นต&องรวมร7างกาย จิตใจ สังคม 
ปSญญา จิตวิญญาณและสุขภาพที่สมบูรณ1ทั้งหมดเชื่อมโยงกัน องค1ประกอบที่สมบูรณ1ดังท่ีกล7าว
มาแล&วของประชาชนนั้นจะทําให&เกิดการอยู7ร7วมกันด&วยดีในครอบครัว ชุมชน ท่ีทํางาน  สังคมและใน
โลก อย7างมีสันติภาพ เป=นต&น การท่ีจะอธิบายให&รู&ได&ในทางทฤษฎีหรือทางวิชาการนั้นจะไม7มีทาง
เทียบได&กับการรู&ได&ด&วยตนเองจากประสบการณ1  เม่ือสภาพทางร7างกายและจิตสมบูรณ1 ก็จะทําให&มี
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ความสามารถในการปรับตัวเอง เป=นการสร&างเชื่อมั่น ลดความเครียดและความขัดแย&งในจิตใจ 
สามารถควบคุมอารมณ1ให&เป=นปกติและปรับตัวให&เข&ากับคนอ่ืนหรือสังคม เช7น การรู&จักปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎเกณฑ1ต7างๆ สามารถกระทําตนเป=นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
และมีสมรรถภาพในการทํางานได&อย7างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.2 แนวคิดของความสุข 
  “ความสุข” (Happiness) มีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน ท่ีจะส7งผล
ต7อการสร&างผลงานท่ีมีคุณค7า (Easterlin, 2005: 6) เรื่องความสุขนั้นไม7ใช7เป=นเรื่องใหม7แต7ได&มีการ
กล7าวกันมาต้ังแต7ยุคอริสโตเติล (Oliver, 1996: 70) แต7เป=นความหมายในเชิง “จริยธรรม”  ท่ีได&รับ
อิทธิพลทางความคิดจากทางตะวันตก การให&ความหมายในเชิงระบบท่ีนําไปสู7ความสุขหรือท่ีเรียกว7า 
“Eudemonia” ซึ่งต7อมาได&เปลี่ยนให&เป=นคําศัพท1สมัยใหม7คือ “Happiness” และได&นํามาหลอม
รวมเข&ากับความคิดสมัยใหม7ท่ีได&พัฒนาเป=นนโยบายในการเสริมสร&างความเป=นอยู7ท่ีดีของประชาชน 
ดังนั้นในการศึกษาและค&นหา “ความสุข” ในมิติต7างๆ ของชีวิต ท่ีประกอบด&วยด&านสุขภาพ การเมือง 
การทํางานและค7าจ&าง ความรัก ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ
สังคม ตลอดจนด&านศาสนา จึงเป=นรากฐานที่สําคัญของคําว7า อยู7ดีมีสุขในปSจจุบัน (Cummins, 
Eckersley, Lo, Davern, Hunter and Okerstrom, 2004: 67) 
  คําว7า “ความสุข” นั้นมีความซับซ&อนในการที่จะนิยามให&ครอบคลุม เพราะมีความ
เป=นนามธรรมอยู7มาก อีกทั้งยังแตกต7างกันตามบุคคลซ่ึง Haybron (2008: 55) ได&อธิบายเรื่อง 
“ความสุข” โดย พยายามวัดมูลค7าจาก “อรรถประโยชน1” (Utility) หรือความพึงพอใจของประชาชน
จํานวนมากหรือยิ่งมากยิ่งดี รวมท้ังให&มีระดับของความพึงพอใจสูงท่ีสุดและนานท่ีสุด โดยเฉพาะสิ่งท่ี
ประชาชนทุกคนต&องการภายใต&การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีความความเจริญก&าวหน&าทางวัตถุ
เป=นอย7างมากและอาจไม7เข&าใจประเด็นในเรื่องจิตใจของประชาชนได&เท7าท่ีควร ประกอบกับการไม7เข&าใจ
นิยามความสุขท่ีแท&จริง และไม7มีเครื่องมือท่ีดีพอในการวัดและประเมินผลของนโยบายในเชิงนามธรรม 
ดังนั้น “รายได&” จึงมักเป=นตัวแทนสําคัญที่ถูกใช&วัดประเมินความอยู7ดีมีสุขภายใต&แนวคิดท่ีว7า
การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนจะนําไปสู7ความอยู7ดีมีสุขท่ีมากข้ึนนั่นเอง 
  Kroll (2011: 45-6) ได&อธิบายในเรื่องของความสุขว7าแบ7งเป=น 2 แนวความคิด โดยใน
ซีกโลกตะวันตกนั้นจะมีฐานคิดจากหลักบริโภคนิยม แต7ทางตะวันออกจะได&รับอิทธิพลจากหลัก
ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไม7ได&อิงกับข&อสมมติฐานของการมีความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต
จากการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน สอดคล&องกับ Layard (2005: 89) ท่ีพบว7าความสุข นั้นมาจากโอกาสในการ
สร&างปSจจัยสําคัญของมนุษย1ท่ีจะแปรเปลี่ยนเป=นรายได&หรือการถือครองทรัพย1สินท่ีประกอบด&วยการ
ปฏิบัติภารกิจและความสามารถ โดยท้ังสองปSจจัยจะต&องเก้ือกูลกัน เช7น การท่ีประชาชนมีรายได&สูง
นั้นมักมาจากความสามารถท่ีสูงด&วย เป=นต&น นอกจากนั้นแล&ว Layard (2005: 146) ยังชี้ว7าความสุข
นั้นเป=น“ความรู&สึกท่ีดี” หรือความมีสีสันของชีวิต (Enjoying Life) และทุกคนต&องการให&ความรู&สึก
แบบนี้คงอยู7ต7อไป ขณะท่ีแนวคิดท่ีมองความสุขของทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร1ท่ีใช&หลักมัชฌิมาปฏิปทา
ทางพุทธศาสนา (อภิชัย พันธเสน, 2547: 21) นั้นมีจุดเด7นท่ีการดํารงชีวิตอย7างพอประมาณและมี
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เหตุผล โดยมี “ปSญญา” เป=นหลักการท่ีสําคัญ ต&องไม7เบียดเบียนตนเองและผู&อ่ืน ท่ีเป=นไปในทํานอง
เดียวกันความสุขตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู7หัว ท่ีได&ทรงแนะแนวทาง 
การดําเนินชีวิต 5 ประการ คือ (1) พอประมาณ (2) มีเหตุผล (3) มีภูมิคุ&มกัน (4) ใช&ความรู& ความ
รอบคอบ และ (5) มีคุณธรรมความดีให&ทุกคนอยู7ร7วมกันอย7างมีความสุข เพราะความพอดีความ
พอประมาณ คือ ภูมิคุ&มกันที่ทําให&เกิดความมั่นคงเป=นปกติสุข และอาจไม7ร่ํารวยแต7ว7าอยู7ได&อย7าง
พอประมาณและเป=นสุข ถ&ามีความรอบรู&รอบคอบ มีคุณธรรม มีความดี ความสุขก็จะเกิด (เกษม วัฒนชัย, 
2548: บทนํา) 
  ในส7วนของต7างประเทศนั้นมีแนวคิดของความสุขท่ีน7าสนใจ เช7น ประเทศภูฎานได&ให&
ความสําคัญกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (Royal Government of Bhutan, 2005) ท่ีมีความเชื่อ
ว7าเป=นเปNาหมายหรือความต&องการสูงสุดในชีวิตของแต7ละคน ดังนั้น ถ&าการพัฒนาท่ีเน&นมนุษย1เป=น
ศูนย1กลางจึงควรจะนําไปสู7การบรรลุความพึงพอใจท้ังทางร7างกายและจิตใจ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอย7างยั่งยืน และเสมอภาค การอนุรักษ1สิ่งแวดล&อม การรักษาและส7งเสริมวัฒนธรรม และการ
ส7งเสริมการ ปกครองท่ีดี สําหรับ Kahneman et al. (1997) นั้นได&เสนอแนวคิดเก่ียวกับความสุขใน
แง7ของอรรถประโยชน1ในด&านประสบการณ1 (Experienced Utility) ท่ีถูกนํามาใช&เพ่ือการวัดและ
ประเมินสิ่งท่ีเป=นนามธรรม เช7น ความปรารถนา (Aspiration) ความคาดหวัง (Adaptation) และ
การเปรียบเทียบกับสังคม (Social Comparison) โดยมีข&อสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร1ท่ีสําคัญเช7น 
ในช7วงเวลาเท7ากัน แม&ว7าเหตุการณ1ท่ีหนึ่งจะเกิดเรื่องท่ีไม7ดีก7อนแล&วมีเรื่องท่ีดีตามมาไม7ได&หมายความ
ว7าโดยรวมแล&ว เหตุการณ1นี้เป=นเหตุการณ1ท่ีดี และขณะท่ีเหตุการณ1ท่ีสองแม&จะเกิดเรื่องดีก7อนแล&วเกิด
เรื่องท่ีไม7ดี ไม7ได&หมายความว7าเป=นเหตุการณ1ท่ีไม7ดี เพราะการวัดอรรถประโยชน1โดยรวมแต7ละจุดของ
เวลาในท้ังสองเหตุการณ1ดังกล7าว พบว7าอรรถประโยชน1โดยรวมเท7ากัน ดังนั้นจึงไม7แตกต7างกันตาม
ช7วงเวลานั่นเอง นอกจากนั้นแล&ว Diener (2000) ยังได&กล7าวเสริมถึงปSจจัยท่ีทําให&ประชาชนมี
ความสุข ท่ีมี 7 ตัวชี้วัด คือเงินทอง สติปSญญา และการศึกษา อายุและสถานภาพการสมรส ความเชื่อ
ในศาสนา สัมพันธภาพกับคนรอบข&างและคนในครอบครัว และการได&ทําสิ่งท่ีชอบในชีวิต สอดคล&อง
กับ Layard (2005) พบว7าความสุขของประชาชนท่ัวโลก ท่ีใช&เป=นดัชนีชี้วัดความสุข นั้นมีปSจจัยท่ีแยก
ออกได&เป=น 7 ด&าน คือ ด&านฐานะเศรษฐกิจ สุขภาพ ความสัมพันธ1ในครอบครัว ด&านการทํางาน ด&าน
เพ่ือนและสังคม ค7านิยม ทัศนคติและด&านความอิสระส7วนตัว  
  โดยสรุป คําว7า “ความสุข” ซ่ึงถูกมองว7าเป=น “ความรู&สึกดี” จะผันแปรไปตาม
อารมณ1ปSจเจกแต7เงื่อนไขสภาพแวดล&อมที่ส7งผลต7อความรู&สึกดังกล7าว ขณะเดียวกันเปNาหมาย
ปลายทางของมนุษย1มิได&อยู7ท่ีการแสวงหา และการได&มาซ่ึงทรัพย1สิน เงินทอง แต7มนุษย1มีเปNาหมาย
ของชีวิตบางอย7างท่ีสูงหรือไกลกว7าท่ีจะอธิบายได&ด&วยคําว7า “ความพึงพอใจ” ดังนั้น คําว7า “ความสุข” 
ในทัศนะนี้จึงมีความหมายถึงสภาพทาง “อัตวิสัย” ของปSจเจก แต7เก่ียวข&องกับ “ความอยู7ดีมีสุข” 
ยากท่ีจะแยกกันอย7างเด็ดขาด 
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 1.3 ปรัชญาของความอยู�ดีมีสุข 
  Raz  (2004: 12) กล7าวว7า “ความอยู7ดีมีสุข” (Wellbeing) เป=นคําท่ีถูกกล7าวถึงจาก
นักวิชาการและนักนโยบายด&านการพัฒนาว7าเป=นเปNาหมายใหม7ของการพัฒนา แต7ยังขาดการทําความ
เข&าใจคําว7า “ความอยู7ดีมีสุข” หมายถึงอะไร จึงมีการนําเสนอเป=นสองด&าน ด&านแรก ตามนิยามการ
พัฒนาของรัฐบาลท่ียอมรับแพร7หลาย โดยมองการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเป=นเปNาหมายเพียง
ประการเดียวตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร1 ท่ีมักเสนอว7าการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ถือว7า
เป=นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ต7อมาได&มีการเพ่ิมมิติต7างๆอีกเป=นจํานวนมาก เช7น ด&านการกระจาย
รายได& การบริการข้ันพ้ืนฐานแก7ประชาชน การกระจายอํานาจท้ังทางเศรษฐกิจและการเมืองไปสู7คน
ท&องถ่ิน เป=นต&น ซ่ึง Sumner (1996: 73) ท่ีกล7าวเสริมว7าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย7างเดียว 
ไม7ใช7ตัวบ7งชี้ท่ีพอเพียงถึงระดับการพัฒนาความอยู7ดีมีสุขของประชาชน  ซ่ึง Sen (1988: 128-131) 
ได&วิจารณ1เก่ียวกับการใช&ระดับการเจริญเติบโตมาเป=นเครื่องชี้วัดระดับการพัฒนาว7า 

1. การพิจารณาเฉพาะด&านการเจริญเติบโตของรายได&ประชาชาติต7อหัว ซ่ึงละเลยมิติ
ทางด&านการกระจายรายได&จะมีผลทําให&คนบางกลุ7มในสังคมถูกละเลย ไม7มีความสําคัญ หากการ
กระจายรายได&มีความไม7เท7าเทียมกันมากข้ึนแล&ว อาจเป=นไปได&ว7าคนบางกลุ7มอาจมีฐานะแย7ลงหรือ
คนจนมีจํานวนมากข้ึนได& 

2. ตัวเลขผลิตภัณฑ1มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือผลิตภัณฑ1มวลรวมในประเทศ 
(GDP) ที่ใช&ในการประเมินนั้นไม7ครอบคลุมผลกระทบไปสู7ภายนอก คือผลกระทบทางลบต7อ
สภาพแวดล&อมทางธรรมชาติและสังคมก7อให&เกิดความฟุNงเฟNอและลัทธิบูชาเงินและความม่ังค่ัง ลด
ความเอ้ือเฟOPอต7อกัน ทําลายทุนทางสังคม ซ่ึงถือว7าเป=นผลกระทบทางลบต7อสภาพแวดล&อมทางสังคม 

3. ถึงแม&ในกรณีท่ีการประเมินโดยใช&มูลค7าทางตลาดสามารถกระทําได& อาจมีปSญหาท่ี
ราคาตลาดไม7ได&สะท&อนการจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับความต&องการของสังคม     
มากท่ีสุด เพราะราคาตลาดท่ีเห็นอาจจะเป=นผลพวงจากการผูกขาดตัดตอนในระบบ อาจไม7ใช7ราคาท่ี
จุดดุลยภาพตามหลักเศรษฐศาสตร1 

4. รายได&ต7อหัวของประชาชนไม7สามารถบอกถึงระดับคุณภาพชีวิตของคนได&ท้ังหมด 
เพราะเป=นสิ่งท่ีต&องมองยาวตลอดชีวิตท่ีบางคนท่ีอายุยืนยาวแต7มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงกว7าอีกคนท่ีมีอายุ
สั้นกว7าถึงแม&ว7าจะมีรายได&เท7ากัน เป=นต&น 

5. รายได&ท่ีมีหรือทรัพย1สินทางเศรษฐกิจท่ีสะสมไว&ไม7ได&เป=นเปNาหมายสุดท&ายท่ีให&
ความสุขแก7ประชาชนได&จริงๆ มันเป=นเพียงเครื่องมือที่อาจนําไปใช&เพื่อให&สามารถบรรลุสิ ่งที่ตน
ปรารถนา เช7น ซ้ือหาอาหาร เสื้อผ&า บ&าน รถยนต1 ท่ีเงินจํานวนเดียวกันสามารถสร&างความพึงพอใจ
ให&กับคนสองคนได&ไม7เท7ากัน ดังนั้นการใช&รายได& มาทําการเปรียบเทียบอย7างเดียวจึงทําไม7ได& 
  Nussbaum and Sen (eds.) (1993: 41-43) ได&เสนอ “ความอยู7ดีมีสุขท่ีเป=น
เปNาหมายใหม7ของการพัฒนา” ท่ียึดถือว7าปSจจัยต7างๆ เป=นเปNาหมายปลายทางโดยตัวของมันเอง โดย
ความอยู7ดีมีสุขนั้นถ&าถูกมองว7าประชาชนเป=นผู&กระทําการ จึงควรเป�ดโอกาสให&สามารถท่ีจะกําหนด
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และวิธีการท่ีจะบรรลุเปNาหมายได& ดังนั้น ความอยู7ดีมีสุขจึงเป=นเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยการกระทําการ
ของประชาชน เพ่ือให&สามารถบรรลุเปNาหมายท่ีต&องการได& 
  โดยสรุป จะเห็นได&ว7า “ความอยู7ดีมีสุข” มิได&จํากัดอยู7เฉพาะ “ความพึงพอใจ”หรือ 
“การมี" หรือ “การครอบครองวัตถุ” เท7านั้น แต7ยังรวมถึงรากฐานของความอยู7ดีมีสุขท่ีมาจาก
ความจําเป=นของมนุษย1 ความต&องการทรัพยากรและวิถียังชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิตของตัวเองให&มากท่ีสุด
อีกด&วย 
  1.3.1 องค&ประกอบของความอยู�ดีมีสุข (Determinant of Well - being) 
   แนวความคิดเก่ียวกับความอยู7ดีสุขในประเทศไทย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 นั้นได&ให&ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน1การพัฒนามาเป=นแบบ
องค1รวม คือ การอาศัยความร7วมมือในการทํางาน จากหน7วยปฏิบัติท่ีเก่ียวข&องเข&ามามีส7วนร7วมของใน
การสร&างอยู7ท่ีความอยู7ดีมีสุขของประชาชน เป=นการใช&ประโยชน1จากศักยภาพของประชาชนให&มากข้ึน
เพ่ือเป=นการยกระดับความเป=นอยู7ของประชาชนให&ดีข้ึน ท่ีจะพิจารณาได&จากองค1ประกอบของความ
อยู7ดีมีสุข ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ (2557) ได&จัดทําไว& โดย 
“ความอยู7ดีมีสุข” จะประกอบไปด&วยการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังร7างกายและจิตใจมีความรู& มีงานทํา 
มีรายได&เพียงพอ มีครอบครัวอบอุ7นม่ันคง อยู7ในสภาพแวดล&อมและอยู7ภายใต&ระบบบริหารจัดการท่ีดี
ของรัฐบาล โดยตัวชี้วัดท่ีความสําคัญ มีดังต7อไปนี้ 
   องค1ประกอบท่ี 1 คือ ด&านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ความยืนยาวของ
อายุ การปลอดจากโรคภัยไข&เจ็บ และการให&บริการสาธารณสุข 
   องค1ประกอบท่ี 2 คือ การศึกษา กระบวนการเรียนรู& ความรู&พื้นฐาน และ
ทักษะต7างๆ รวมท้ังการเข&าถึงบริการคุณภาพการศึกษา 
   องค1ประกอบท่ี 3 คือ ชีวิตการทํางาน สภาพแวดล&อม และชีวิตการทํางานท่ีมี
คุณภาพท่ีเก่ียวข&องกับการจ&างงาน ความพอใจในค7าจ&างท่ีได&รับและระบบประกันสังคมด&วย 
   อย7างไรก็ตามความอยู7 ดี มีสุขท่ีได& กําหนดข้ึนเป=นการแสวงหาท่ีมุ7 งไปท่ี
ความสําเร็จของประชาชนไม7ใช7เฉพาะเครื่องชี้วัดที่เป=นเพียง “เครื่องมือ” นําพาไปสู7ความสําเร็จ
เท7านั้น ดังนั้นจึงให&ความสําคัญกับเครื่องชี้วัดท่ีมี ลักษณะเป=น “ผลลัพธ1” มากกว7าเป=น “ปSจจัย” 
ถึงแม&ว7าเครื่องชี้วัดทางด&าน “ปSจจัย” จะมีความสําคัญ และมีส7วนช7วยเสริมสร&างหรือยกระดับความ
อยู7ดีมีสุข แต7ก็ยังไม7ใช7เครื่องชี้วัดที่บ7งบอกความสําเร็จ ทางด&านสาธารณสุข สวัสดิการ และสิทธิ
เสรีภาพท่ีแสดง “ผลลัพธ1” ในความเพียงพอของปSจจัยต7างๆ ท้ังด&านอาหาร เสื้อผ&า ท่ีอยู7อาศัย น้ําด่ืม 
การให&บริการต7างๆ การสรรหาทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวกด&านการศึกษา การดูแลด&านสุขภาพ 
อนามัย และรายได&เป=นตัวอย7างของเครื่องชี้วัดทางด&าน “ปSจจัย” นอกจากนั้นแล&ว สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี (2555: 64-65) มีข&อมูลท่ีแสดงว7ารัฐบาลท่ีผ7านมา ได&ให&นโยบายเพ่ือเป=น แนวทาง 
การทํางานท่ีเรียกว7า นโยบายอยู7ดีมีสุขไปสู7ท&องถ่ิน เพ่ือสร&างฐานรากแก&วให&เข&มแข็ง โดยใช& “นโยบาย
ประชานิยม” ซ่ึงเน&นการให&บทบาทรัฐบาลในการดูแลบริหารจัดการบริการสาธารณะ โดยประชาชน
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เป=นฝQายรับความช7วยเหลือแต7เพียงฝQายเดียว ส7งผลให&ประชาชนขาดความเข&มแข็งในการดูแลตนเอง 
เป=นการลดทอนคุณค7าความเป=นมนุษย1 ตามตรรกะของเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม  
  1.3.2 แนวคิดและทฤษฎีอยู�ดีมีสุขของต�างประเทศ 
   จากทฤษฎีการพัฒนาของประเทศต7างๆ ในอดีตท่ีผ7านมาต7างมุ7งเน&นแต7ความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีดูจากผลิตภัณฑ1มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product) เพ่ือให&เกิด
การบริโภคสูงสุด (Cummins, Eckersley:allant,  Van Vugt and Misajon, 2003: 161) แต7ได&
ละเลยทางด&านจิตใจ จนทําให&เกิดปSญหาทางสังคมตามมามากมาย เช7น ความไม7เท7าเทียมของการ
กระจายรายได& ช7องว7างทางโอกาส ทําให&เกิดความแตกต7างระหว7างคนจนกับคนรวยยิ่งมีมากข้ึน จึง
เกิดแนวคิดใหม7ในการพัฒนาโดยหันมาเน&นท่ีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) 
แทน ผลิตภัณฑ1มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product) เพ่ือความอยู7ดีมีสุขของประชาชน 
โดยเน&นการพัฒนาท้ังทางด&านจิตใจควบคู7กันไปกับทางด&านเศรษฐกิจ ท่ีมีรายละเอียด ดังต7อไปนี้ 
   Diener, Suh Lucas and Smith (1999: 283) กล7าวว7าความอยู7ดีมีสุข 
(Well-being) มิได&เป=นแนวคิดใหม7ท่ีให&ความสําคัญเฉพาะด&านใดด&านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเพราะความก&าวหน&าทางวัตถุไม7ได&นําไปสู7ความอยู7ดีมีสุขเสมอไป ประเด็นข&อถกเถียงท่ีมีมาต้ังแต7
แรกคือ เรื่องจิตกําหนดวัตถุ ท่ีทําให&เกิดความเข&าใจเก่ียวกับความอยู7ดีมีสุข ได&กระจ7างแจ&งต้ังแต7ท่ีเป=น
รากฐานไปจนถึงประเด็นปSญหาในเชิงประจักษ1ของโลกทางวัตถุและโลกมิใช7วัตถุว7าประกอบกันอยู7
อย7างไร ซ่ึง Easterlin (2005: 55) ได&กล7าวเสริมว7าโดยต้ังคําถามว7าความอยู7ดีมีสุขของมนุษย1คืออะไร
และจะสร&างให&เกิดข้ึนได&อย7างไร ซ่ึงเป=นพ้ืนฐานของแนวคิดที่ประกอบด&วยทฤษฎีความจําเป=นของ
มนุษย1 (Theory of Human Needs) และทฤษฎีวิถียังชีพและทรัพยากร โดย Sen (1999: 44)  
กล7าวเสริมต7อว7า ความอยู7ดีมีสุขนั้นเป=นการพัฒนากระบวนการของการขยายตัวของเสรีภาพท่ีแท&จริง
ของมนุษย1  การนิยามเช7นนี้มีความแตกต7างจากกลุ7มแนวคิดกระแสหลัก ท่ีมองในแง7ของความเติบโต 
การเพ่ิมของรายได&ประชาชาติ กระบวนการสร&างผลผลิตทางอุตสาหกรรมด&วยเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทันสมัย โดยเสรีภาพนั้นเป=นทั้งกระบวนการและเปNาหมายของการพัฒนาท่ีมี หลายมิติเก่ียวข&อง
สัมพันธ1กัน เช7น เสรีภาพในทางการเมืองช7วยส7งเสริมให&เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และก7อให&เกิด
ความอุดมสมบูรณ1ของท้ังทรัพย1สินของประชาชนและสาธารณะ ท่ีเป=นท้ังกระบวนการซ่ึงเก่ียวข&องกับ
การกระทําและการตัดสินใจของประชาชนและเป=นเปNาหมายปลายทาง ท่ีจะทําให&เกิดสภาวะหรือ
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป=นการสร&างความอยู7ดีมีสุขให&เกิดข้ึนภายใต&เง่ือนไขท่ีมีนัยสําคัญ 
2 ประการ คือ 

1. การพัฒนาเป=นเรื่องของการขยายเสรีภาพ โดยไม7ได&ปฏิเสธการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ แต7ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของทรัพย1สินก็ไม7จําเป=นต&องนําไปสู7การขยายตัวของ
เสรีภาพของประชาชนเสมอไป 

2. การพัฒนาท่ีเป=นการเติบโตและการขยายตัวของเสรีภาพ ท่ีเป=นกระบวนการ
ท่ีประชาชนจะได&โอกาสไปสู7เปNาหมายปลายทางของโอกาสท่ีให&ประชาชนได&เลือก มาใช&ในการปฏิบัติ
และได&รับการยอมรับให&มีการขยายความต7อไปอย7างกว&างขวาง โดยเฉพาะภายหลังจากท่ีโครงการ
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พัฒนาแห7งสหประชาชาติ (United Nations Development Program [UNDP], 2009) ได&ประยุกต1
เอาแนวคิดดังกล7าวนี้ เป=นกรอบในการติดตามความก&าวหน&าของการพัฒนาในระดับนานาชาติ  
  1.3.3 แนวคิดของความอยู�ดีในประเทศไทย 
   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ (2556: 36-
37)  มีข&อมูลท่ีแสดงไว&ว7าแนวความคิดอยู7ดีมีสุข ในประเทศไทยนั้นเกิดข้ึนมานานแล&ว โดยเฉพาะใน
ปSจจุบัน ถือว7าการสร&างความอยู7ดีมีสุขเป=นยุทธศาสตร1หลักของประเทศและได&กําหนดไว&ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 กล7าวโดยสรุปคือ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทยในปSจจุบันไม7ได&มุ7งเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท7านั้น แต7ต&องพัฒนาทางด&าน
อ่ืนๆไปพร&อมๆกัน เช7น ครอบครัว สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล&อม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณเพ่ือให&เกิด
ความสมดุลในสังคม การสร&างความอยู7ดีมีสุขต&องอาศัยเชิงความรู&เชิงประจักษ1ท่ีสําคัญ คือปSจจัยท่ี
ส7งผลให&ประชาชนอยู7ดีมีสุข รูปแบบกระบวนการท่ีสามารถสร&างความอยู7ดีมีสุขให&กับประชาชน ได&
อย7างชัดเจนแท&จริงและยั่งยืน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลเพ่ือให&ทราบว7าคนไทยมีความสุข
เพ่ิมข้ึน หรือลดลง (สาสินี เทพสุวรรณ1 และรศรินทร1 เกรย1, 2550: 39) ท่ีความจริงแล&วความสุขนั้น
เป=นเรื่องง7ายท่ีทุกคนแสวงหาได&ด&วยตนเอง แต7กลับกลายเป=นเรื่องยากในสังคมปSจจุบัน ท่ีต&องไป
ข้ึนกับสิ่งของภายนอกหรือผู&อื่นที่เป=นเช7นนี้ เพราะแนวคิดในเรื่องความสุขของตะวันตกท่ีเข&ามามี
อิทธิพล จนทําให&ความสุขจากศาสนาพุทธท่ีมีอยู7แล&วในสังคมไทยได&หายไป ดังนั้นความสุขตามท่ีได&
นิยามจากนโยบายของรัฐบาลหรือท่ีเกิดจากปSจจัยภายนอกจึงเป=นการมองในมิติท่ีไม7ลึกซ้ึงพอและ
ไม7ใช7ความสุขแท&จริงท่ีพึงปรารถนา  
   ดังนั้น สุชีรา สนธิ์สายสิงห1 (2550: 15) จึงได&กล7าวว7า ความอยู7ดีมีสุข นั้นโดย
พ้ืนฐานเก่ียวข&องกับชีวิตท่ีดีท่ีแสวงหา ท่ีประกอบด&วยความสุขทางภาวะวิสัยและความสุขทางอัตวิสัย
ท่ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความอยู7ดีมีสุขทางภาวะวิสัย (Objective Well-Being-OWB) ท่ีโดยท่ัวไป
แล&วคือสิ่งท่ีขาดไม7ได&ท่ีประชากรควรจะได&รับเพ่ือสามารถมุ7งสู7ชีวิตท่ีดี ท่ีเน&นความเติบโตทางเศรษฐกิจ
หรือการสร&างความม่ังค่ังทางทรัพย1สิน เงินทอง โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของรายได&ประชาชาติ การมี
สุขภาพร7างกายท่ีดี มีความอิสระ ท่ีความสามารถในการคิดและตัดสินใจกระทําการท่ีจะเลือกรูปแบบ
ของชีวิตท่ีมีความหมายได& ท่ีเป=นสากลนี้ Doyal and Gough (1991: 25-28) ได&ชี้ว7ามีหลายวิธีการ
หรือหลายปSจจัยซ่ึงได&จัดไว&เป=น 8 กลุ7ม ได&แก7 1) อาหารและน้ําด่ืมท่ีเพียงพอ 2) บ&านท่ีอยู7อาศัยท่ีถูก
สุขลักษณะ 3) สภาพแวดล&อมของการทํางานท่ีไม7เป=นภัยอันตราย 4) มีการบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม 
5) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน 6) มีความสัมพันธ1ทางสังคมท่ีดี (7) มีสุขภาพทางร7างกาย
และทางเศรษฐกิจท่ีดี 8) มีการศึกษาในระดับสูงท่ีเหมาะสม รวมท้ัง Csikszentmihalyi and Jeremy 
(2003: 188-189) ได&มีการขยายแนวคิดนี้ต7อออกไปโดยเสนอในเรื่องของโอกาสและความสามารถท่ี
จะทําให&ได&รับการตอบสนอง ท่ีจะมีความแตกต7างกันไปไนแต7ละพ้ืนท่ีในสังคม ความอิสระท่ีจะทํา
อะไรในสังคมและวัฒนธรรมนั้นได&ตามท่ีต&นเองต&องการ 
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2. ความอยู7ดีมีสุขทางอัตวิสัย (Subjective Well-Being-SWB) ท่ีเป=นมิติของ
ความหลากหลายในการประเมินหรือมองชีวิตของตนเอง ซ่ึงรวมถึงความพึงพอใจในชีวิตท่ีวางอยู7บน
ความนึกคิด ตลอดจนอารมณ1 ความรู&สึกของปSจเจก “ความอยู7ดีมีสุขทางอัตวิสัย” จึงเป=นคําท่ีใช&
ครอบคลุมถึงเรื่องต7างๆ ได&แก7 ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของชีวิต เช7นการแต7งงาน การงาน รายได& 
ท่ีอยู7อาศัย และการพักผ7อน การมีอารมณ1ความรู&สึกในทางบวกเป=นประจํา โดยมีความรู&สึกในทางลบ
น&อยหรือไม7บ7น มีความรู&สึกนึกคิดหรือมองว7าชีวิตมีความหมายท่ีสามารถบรรลุสิ่งต7างๆท่ีหวังไว& 
  ดังนั้น ความอยู7ดีมีสุข ทางอัตวิสัย จึงต&องควบคู7กับความอยู7ดีมีสุขทางภาวะวิสัย
เพ่ือให&มีความครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงจากท่ีกล7าวมาแล&วท้ังหมด “ความอยู7ดีมีสุข” นั้นเป=นปรากฏการณ1
ต7างๆ ท่ีเกิดข้ึน ในทุกมิติของการดํารงชีวิต โดยอาจจําแนกได&เป=น ประเภทใหญ7ๆ คือ ด&านเศรษฐกิจ
และด&านสังคม ท่ีจะช7วยบ7งชี้ความอยู7ดีมีสุขท่ีได&กําหนดข้ึนท่ีมุ7งไปท่ีความต&องการของประชาชนท่ีเป=น
ผลลัพธ1ของการดําเนินงานท่ีเป=นส7วนเสริมสร&างหรือยกระดับความอยู7ดีมีสุข ท่ีจําเป=นต&องเชื่อมโยงกับ
นโยบายต7างๆของรัฐบาล ซ่ึงเป=นตัวขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือให&บรรลุวัตถุประสงค1เปNาหมายอย7าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย7างยั่งยืนตลอดไป 
  กล7าวโดยสรุปการพัฒนาความอยู7ดีมีสุขของประชาชน อันเกิดจากจิตใจท่ีมีความพอใจ 
ในชีวิตของตนเอง ซ่ึงความสุขส7วนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมาจากการมีวัตถุท่ีอํานวยความสะดวกสบาย
หรือการมีทรัพย1สินเงินทองมากมายตามท่ีมีผู&แสดงทัศนะไว&อย7างน7าสนใจดังท่ีกล7าวไว&ข&างต&น ดังนั้น
การพัฒนาประเทศจะไปในทิศทางใดจึงข้ึนอยู7นโยบายของรัฐบาลท่ีจะกําหนดไว&ในวัตถุประสงค1ของ
นโยบายสาธารณะท่ีเลือกนําไปปฏิบัติ ให&นําไปสู7ปSจจัยทางด&านเศรษฐกิจ ท่ีจะนํามาซ่ึงความม่ังค่ัง 
ทรัพย1สินเงินทองท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อให&ประชาชนนําไปแลกเปลี่ยนสิ่งของได&ตามท่ีต&องการ ซ่ึงเป=นอีก
องค1ประกอบหนึ่งท่ีทําให&เกิดความอยู7ดีมีสุข สําหรับในหัวข&อถัดไปนั้นผู&วิจัยจะนําเสนอในแนวคิด
เก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย1ซ่ึงจะทําให&เห็นภาพของความอยู7ดีมีสุขท่ีครอบคลุมมากข้ึน   
 
2. แนวคิดเก่ียวกับความม่ันคงของมนุษย& 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการของประเทศไทยท่ีสําคัญมี 2 รูปแบบ แบบแรกคือ สวัสดิการท่ี
จัดให&โดยรัฐ ซ่ึงจะดําเนินการผ7านหน7วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข&อง หรือดําเนินงานผ7านท&องถ่ินโดยองค1การ
ปกครองส7วนท&องถ่ิน ซ่ึงส7วนใหญ7จะให&บริการผ7านรูปแบบของการสงเคราะห1ช7วยเหลือเป=นตัวเงิน 
หรือ สิ่งของ มีระเบียบข&อบังคับชัดเจนในการให&ความช7วยเหลือการสงเคราะห1 แบบท่ีสอง คือ 
สวัสดิการชุมชน ซึ่งดําเนินการด&วยชุมชนบนแนวคิดของ “การให&อย7างมีคุณค7า และรับอย7างมี
ศักด์ิศรี” สวัสดิการชุมชนมุ7งเน&นให&การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให&เกิดการพ่ึงตนเองได&อย7างยั่งยืนของ
ชุมชนและมีกลไกในการรวบรวมคนท่ีปSญหาและความต&องการเหมือนกัน หรือมีแนวคิด เปNาหมาย 
ความต&องการท่ีสอดคล&องกันในการหารูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีครบวงจร คือสวัสดิการต้ังแต7เกิดจน
ตายให&แก7สมาชิกกองทุนของชุมชน ถึงแม&จะมีรูปแบบของสวัสดิการใน 2 แบบ แต7ในความเป=นจริงยัง
มีประชาชนส7วนหนึ่งซึ่งไม7สามารถเข&าถึงทั้งสวัสดิการโดยรัฐ และสวัสดิการชุมชนได& ถือว7าเป=น 
คนตกขอบ โดยไม7ได&รับบริการด&านสวัสดิการของรัฐและยังไม7สามารถเข&าถึงการเป=นสมาชิกกองทุน
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ชุมชน ดังนั้นจึงมีคําถามท่ีสําคัญประการหนึ่ง นั่นคือจะทําอย7างไรให&สามารถอุดช7องว7างระหว7าง
สวัสดิการโดยรัฐ และสวัสดิการชุมชน โดยให&ช7องว7างนั้นแคบมากท่ีสุด ลดการทํางานแบบต7างคนต7าง
ทําเพ่ือนําไปสู7การทํางานเชิงบูรณาการ เน&นการทํางานแบบเชื่อมโยงเป=นพหุภาคีให&เกิดข้ึน ดังนั้น
แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการจึงได&เกิดข้ึนภายใต&แนวคิดของการมีส7วนร7วมในการจัด
สวัสดิการให&แก7ประชาชน โดยมีภาคส7วนท่ีสําคัญคือ ภาครัฐ ชุมชน และองค1การเอกชนให&เข&ามาเป=น
ภาคี ทําให&เกิดกลไกการจัดสวัสดิการชุมชนอย7างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตอบสนองความต&องการ
ของประชาชน และเข&าถึงคนชายขอบ โดยสามารถดูแลประชาชนต้ังแต7เกิดจนตายได&อย7างท่ัวถึงและ
เป=นธรรมซ่ึงเป=นการสร&างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตนั่นเอง 
 มนุษย1เป=นสัตว1สังคมที่มีการต7อสู&แสวงหา ให&ได&มาซึ่งสิ่งที่ตนต&องการเสมอ และความ
ต&องการของมนุษย1นี้เองไม7มีท่ีสิ้นสุด (Unlimited Needs) คือเมื่อความต&องการเกิดข้ึนได&รับการ
ตอบสนองแล&ว ความต&องการขั้นนั้นจะลดความสําคัญลงจนหมดความสําคัญไปแต7จะเกิดความ
ต&องการสิ่งใหม7ต7อไป โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย1 (2556) ได&แบ7ง
ความต&องการพ้ืนฐานของมนุษย1เป=น 3 ด&านดังนี้ (มณฑิรา เขียวยิ่ง และคณะ, 2540: 16–17) 

1. ความต&องการทางด&านร7างกาย (Physiological Needs) เป=นความต&องการเพื่อ
ดํารงชีวิตเป=นความต&องการพ้ืนฐานท่ีต&องบรรลุเพ่ือให&มนุษย1อยู7อย7างปกติ ได&แก7 ความต&องการอาหาร 
อากาศ น้ําด่ืม การพักผ7อน การออกกําลังกาย ความสุขสบายเก่ียวกับเครื่องนุ7งห7มและท่ีอยู7อาศัย 
ความสะอาดของร7างกายท่ัวไป และความสะอาดของสภาพแวดล&อม ความต&องการควบคุมอุณหภูมิ
ของร7างกาย ตลอดจนความต&องการการขับถ7าย 

2. ความต&องการทางด&านจิตใจ (Psychological Needs) ได&แก7 ความต&องการความรัก
ความเป=นเจ&าของ ต&องการความม่ันคง ความเป=นอิสระ การพ่ึงพาอาศัยผู&อ่ืน ความสําเร็จ 

3. ความต&องการทางวิญญาณ (Spiritual Needs) ได&แก7 ความต&องการความเชื่อความหวัง 
ความมีศักด์ิศรี ความมีเหตุผล การปลอบใจและเสรีภาพ 
 โกศล  วงศ1สวรรค1 (2543: 94) ได&แบ7งความต&องการของมนุษย1ออกเป=น 2 ระดับ ดังนี้  

1. ความต&องการข้ันตํ่า 
1.1 ความต&องการทางด&านร7างกาย ได&แก7 ความต&องการอาหาร น้ํา อากาศและการ

ขับถ7าย 
1.2 ความต&องการทางด&านจิตใจ ได&แก7 ความต&องการในการมีกิจกรรมทางเพศความ

ต&องการในการมีอิสระท่ีจะกระทํากิจกรรมต7าง ๆ หรือมีการเคลื่อนไหวท่ีอิสระ 
2. ความต&องการข้ันสูง 

2.1 ความต&องการด&านจิตสังคมได&แก7ความต&องการได&รับความรักความเอาใจใส7 
2.2 ความต&องการทางด&านสัมพันธภาพระหว7างบุคคล ได&แก7 ความต&องการท่ีจะบรรลุ

ความสําเร็จ ความสมหวังในชีวิตและได&รับการยอมรับ 
 ปรียาพร วงศ1อนุตรโรจน1 (2541: 48–51) ได&แบ7งความต&องการของมนุษย1 เป=น 2 ด&าน 
ดังนี้ 
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1. ความต&องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป=นแรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนพร&อมกับ
ความต&องการมีชีวิต การดํารงชีวิต วุฒิภาวะไม7จําเป=นต&องอาศัยประสบการณ1การเรียนรู&แต7อย7างไร 
เกิดข้ึนเนื่องจากความต&องการทางร7างกายของเราเป=นสําคัญ เป=นแรงขับเบ้ืองต&นท่ีร7างกายถูกกระตุ&น
ทําให&เกิดความรู&ว7องไว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาที่จะตอบสนองต7อสิ่งเร&าเกิดข้ึนจากสภาวะทาง
อารมณ1 สิ่งกระตุ&นท้ังจากภายนอกและภายใน ได&แก7 

1.1 ความต&องการอาหารเพ่ือหล7อเลี้ยงชีวิต อาหารเป=นสิ่งจําเป=นสําหรับชีวิต 
1.2 ความต&องการน้ําเพื่อรักษาความสมดุลของร7างกาย ร7างกายของคนเราเสียน้ํา

เนื่องจากอากาศร&อน การออกกําลังกาย การทํางานหนักทําให&เหง่ือออกจากร7างกาย 
1.3 ความต&องการทางเพศ ความต&องการด&านนี้เริ่มข้ึนเม่ือคนเราย7างเข&าสู7วัยรุ7นและ

เป=นผู&ใหญ7 การแสดงออกถึงความต&องการทางเพศข้ึนอยู7กับปSจจัยอ่ืน ๆ เช7น ความพึงพอใจรสนิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น 

1.4 ความต&องการอุณหภูมิท่ีเหมาะสม คนเราดํารงชีวิตอยู7ได&ต&องอาศัยความสมดุลทาง
ร7างกาย อุณหภูมิท่ีไม7สูงเกินไป และตํ่าเกินไปพอท่ีร7างกายจะทนได& 

1.5 ความต&องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เพ่ือให&ร7างกายเกิดความปลอดภัยความปQวย
เจ็บเป=นไข&ของร7างกาย ทําให&ร7างกายพยายามสร&างภูมิคุ&มกันข้ึน เม่ือมีคนอ่ืนมาทําร&ายคนเราก็จะหลีก
หนีหรือต7อสู&ปNองกันตัว 

1.6 ความต&องการพักผ7อนนอนหลับ เพื่อผ7อนคลายให&ร7างกาย ได&มีโอกาสสะสม
พลังงานใหม7 และซ7อมแซมส7วนสึกหรอของร7างกาย 

1.7 ความต&องการอากาศบริสุทธิ์ท่ีมีก�าซออกซิเจสําหรับการหายใจ เราอาจจะอดข&าว 
อดน้ําได&หลายชั่วโมงแต7กลั้นหายใจได&ไม7นาน 

1.8 ความต&องการการขับถ7าย เป=นการขับของเสียออกจากร7างกายซึ่งเป=นสิ่งจําเป=น
เช7นเดียวกับอาหารและน้ํา เพราะของเหลือเหล7านี้จะเป=นพิษกับร7างกาย ทําให&เราอึดอัดไม7สบาย
บางครั้งอาจทําลายชีวิตได& 

2. ความต&องการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) ความต&องการ
ประเภทนี้ค7อนข&างซับซ&อนและเกิดข้ึนจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรู&ประสบการณ1ท่ีบุคคลนั้น
ได&รับและเป=นสมาชิกอยู7 ความต&องการทางจิตใจและสังคมนี้ยังแตกต7างกันไปตามแต7ละบุคคล แต7ละ
สังคมและฐานะทางสังคมของบุคคล รวมท้ังเวลาและโอกาสท่ีแตกต7างกันออกไปด&วยลักษณะสําคัญ
ของความต&องการทางจิตใจและสังคมมีดังนี้ 

2.1 ความต&องการท่ีเกิดจากสังคมท่ีเป=นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมและกลายเป=น
ลักษณะนิสัยประจําตัวของแต7ละคนสิ่งเหล7านี้แตกต7างกันไปในแต7ละสังคม 

2.2 ความต&องการทางสังคมท่ีเกิดจากการเรียนรู&และประสบการณ1 เราต&องมีประสบการณ1
และการเรียนรู&มาก7อน จึงจะเข&าใจและเลือกกระทําได&บางทีเราก็ต&องการศึกษาว7าจะเริ่มต&นอย7างไร
และควรทําอย7างไรต7อไป 

2.3 ความต&องการนี้เปลี่ยนแปลงได&แม&ในบุคคลเดียวกัน 
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2.4 ความต&องการนี้มีมากข้ึนเม่ืออยู7รวมกลุ7มมากกว7าอยู7คนเดียว 
2.5 ความต&องการนี้เป=นพฤติกรรมปกป�ดมากกว7าพฤติกรรมเป�ดเผย 
2.6 ความต&องการท่ีมองไม7เห็นเป=นนามธรรมมากกว7ารูปธรรม 
2.7 ความต&องการทางจิตใจและสังคมมีอิทธิพลท่ีจะผลักดันให&คนเราทําอะไรก็ได&

บางครั้งก็ปราศจากเหตุผลและคุณธรรม 
 Maslow (Maslow’s Need Hierarchy) ได&เสนอทฤษฎีความต&องการโดยต้ังสมมุติฐาน

เก่ียวกับความต&องการของมนุษย1ไว&ดังนี้ (ปรียาพร วงศ1อนุตรโรจน1, 2541: 51) 
1. บุคคลย7อมมีความต&องการอยู7เสมอและไม7สิ้นสุด ขณะที่ความต&องการใดได&รับการ

ตอบสนองแล&ว ความต&องการอย7างอ่ืนก็จะเกิดข้ึนอีกไม7มีวันจบสิ้น 
2. ความต&องการท่ีได&รับการตอบสนองแล&วจะไม7เป=นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอ่ืน ๆ ต7อไป 

ความต&องการท่ียังไม7ได&รับการตอบสนองจึงเป=นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น 
3. ความต&องการของบุคคล จะเรียงเป=นลําดับขั้นตอนความสําคัญ เม่ือความต&องการ

ระดับตํ่าได&รับการตอบสนองแล&ว บุคคลก็จะให&ความสนใจกับความต&องการระดับสูงต7อไป 
 Maslow ได&อธิบายว7าความต&องการของบุคคลมี 5 ข้ันตอนตามลําดับดังนี้ (Ivancevich 
and Matteson, 2002: 150–151) 

1. ความต&องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป=นความต&องการข้ันตํ่าสุดของ
มนุษย1 ได&แก7 ความต&องการอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม การบรรเทาความเจ็บปวดต7าง ๆ 
เป=นต&น  

2. ความต&องการความปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต&องการมีอิสระ 
และปลอดภัยจากภัยคุกคามต7าง ๆ 

3. ความต&องการความรักและการมีส7วนเป=นเจ&าของ (Belongingness  Social and Love 
Needs) ความรู&สึกว7าตนได&รับความเป=นมิตร ความรักและมีส7วนร7วมในการเข&าเป=นสมาชิกกับกลุ7ม 

4. ความต&องการได&รับการยกย7องนับถือ (Self–Esteem Needs) เป=นความต&องการให&
คนอ่ืนยกย7อง ให&เกียรติ และเห็นความสําคัญของตน 

5. ความต&องการความสําเร็จในชีวิต (Self–Actualization Needs) เป=นความต&องการ
สูงสุดในชีวิต เป=นความต&องการท่ีเก่ียวกับการทํางานท่ีตนเองชอบหรือต&องการจะเป=นมากกว7าท่ีเป=นอยู7
ในขณะนี้ 
 Alderfer (Alderfer’s ERG Needs Theory) ได&เสนอทฤษฎีความต&องการท่ีเรียกว7า 
ทฤษฎี ERG (ERG : Existence–Relatedness–Growth Theory) โดยแบ7งความต&องการของมนุษย1 
เป=น 3 ประการ ดังนี้ (Ivancevich and Matteson, 2002: 153–154) 

1. ความต&องการมีชีวิตอยู7 (Existence Needs) เป=นความต&องการท่ีตอบสนองเพ่ือให&มี
ชีวิตอยู7ต7อไป ได&แก7ความต&องการทางกายและความต&องการความปลอดภัย 

2. ความต&องการมีสัมพันธภาพกับผู&อ่ืน (Relatedness Needs) เป=นความต&องการของ
บุคคล ท่ีจะมีมิตรสัมพันธ1กับบุคคลรอบข&างอย7างมีความหมาย 
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3. ความต&องการเจริญก&าวหน&า (Growth needs) เป=นความต&องการสูงสุดรวมถึงความ
ต&องการได&รับความยกย7อง และความสําเร็จในชีวิต 
 Murray (Murray’s Manifest Needs Theory) ได&เสนอ ทฤษฎีความต&องการโดยอธิบายว7า 
บุคคลมีความต&องการหลายอย7างในเวลาเดียวกันได& ท่ีเป=นความสําคัญมีอยู7 4 ประการ คือ (ปรียาพร 
วงศ1อนุตรโรจน1, 2541: 52–53) 

1. ความต&องการความสําเร็จ หมายถึง ความต&องการท่ีจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให&สําเร็จลุล7วงไป
ด&วยดี 

2. ความต&องการมีมิตรสัมพันธ1 ความต&องการมีความสัมพันธ1อันดีกับบุคคลอ่ืนโดยคํานึงถึง
การยอมรับของเพ่ือนร7วมงาน 

3. ความต&องการอิสระ เป=นความต&องการท่ีจะเป=นตัวของตัวเอง 
4. ความต&องการมีอํานาจ ความต&องการที่จะมีอิทธิพลเหนือคนอื่นและต&องการที่จะ

ควบคุมคนอ่ืนให&อยู7ในอํานาจของตน 
 Mc Cleland (Mc Cleland’s Achievement Motivation Theory) ได&เสนอทฤษฎี
ความต&องการความสําเร็จท่ีได&กล7าวเน&นถึงความต&องการไว& 3 ประเภท คือ (ปรียาพร วงศ1อนุตรโรจน1, 
2541: 53) 

1. ความต&องการประสบความสําเร็จ (Needs for Achievement) เป=นความต&องการมี
ผลงานและบรรลุเปNาหมายท่ีพึงปรารถนา 

2. ความต&องการมิตรสัมพันธ1 (Needs for Affiliation) เป=นความต&องการมีสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับผู&อ่ืน 

3. ความต&องการอํานาจ (Needs for Power) เป=นความต&องการมีอิทธิพลและครอบ
เหนือผู&อ่ืน 
 เม่ือพิจารณาทฤษฎีความต&องการทั้ง 4 ทฤษฎีนี้ จะเห็นว7าส7วนใหญ7จะจําแนกความ
ต&องการของมนุษย1 โดยเน&นความต&องการทางด&านจิตใจ ยกเว&นทฤษฎีความต&องการของมาสโลว1มี
แนวคิดว7ามนุษย1จะมีความต&องการทางด&านร7างกายและจิตใจโดยเม่ือความต&องการทางร7างกายได&รับ
ผลสําเร็จในระดับข้ันต7อไปจะเป=นความต&องการทางด&านจิตใจ ดังนั้นเม่ือมนุษย1ได&รับการตอบสนองท้ัง
ทางร7างกายและจิตใจแล&วก็จะคํานึงในเรื่องของเสรีภาพจากความหวาดกลัว (Freedom from Fear) 
และเสรีภาพจากความต&องการ (Freedom from Want) นั่นก็คือความม่ันคงของมนุษย1 
 ความม่ันคงของมนุษย1 (Human Security) เป=นแนวคิดใหม7เกี่ยวกับการพัฒนาท่ียึด
ประชาชนเป=นศูนย1กลาง (People Centered) ซ่ึงนําเสนอในรายงาน"การพัฒนามนุษย1 1994" ของ
แผนงานพัฒนาองค1การสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) และ ได&
ส7งผลให&ประเทศไทยได&นําแนวคิดนี้มาใช&พัฒนาประเทศชาติ โดยเริ่มใช&ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ต7อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แห7งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)วิสัยทัศน1การพัฒนาประเทศยังคงเน&นการพัฒนา แบบบูรณาการ 
เป=นองค1รวม ท่ีมีคนเป=นศูนย1กลางของการพัฒนาอย7างต7อเนื่องและยึดหลัก "ภูมิ สังคม" ตามความ
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หลากหลายทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แตกต7างกันไป ในแต7ละพ้ืนท่ีและ
วิถีชีวิตของชุมชนและสังคมนั้น ๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ, 
2550) สําหรับ ความม่ันคงของมนุษย1 นั้นเป=นการท่ีประชาชนได&รับหลักประกันด&านสิทธิ์ความ ปลอดภัย 
การตอบสนองต7อความจําเป=นข้ันพ้ืนฐานสามารถดํารงชีวิตอยู7ในสังคมได&อย7างมีศักด์ิศรี ตลอดจน
ได&รับโอกาสอย7างเท7าเทียมกันในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 ไพบูลย1 วัฒนศิริธรรม (2549) ระบุว7าแนวคิด "ความมั่นคงของมนุษย1" (Human 
Security) มีท่ีมาจากความไม7พึงพอใจกับการใช& "รายได&ประชาชาติ" (National Income) หรือ 
"รายได&บุคคล" (Personal Income) เป=นปSจจัยหลักในการวัดความเจริญก&าวหน&า ของประเทศหรือ
สังคมหนึ่ง ๆ แต7ควรจะใช&พ้ืนฐานสําคัญของชีวิตมนุษย1ท่ีควรจะมี 5 ประการ เป=น เครื่องวัดความ
ม่ันคงของมนุษย1ในด&านต7าง ๆ ดังนี้ 

1. ความม่ันคงทางสุขภาพ ได&แก7 ความไม7เป=นโรคร&ายแรง ไม7เจ็บไข&ได&ปQวยถึงข้ันท่ี เป=น
อุปสรรคต7อการประกอบอาชีพ หรือการดําเนินชีวิตตามปกติ เป=นต&น 

2. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ คือ มีช7องทางเลี้ยงชีพ หรือรายได&เพียงพอแก7ความจําเป=น
พ้ืนฐานของตนเองและครอบครัว อันประกอบด&วยปSจจัย 4 เป=นอย7างน&อย โดยไม7มีหนี้สินท่ี เป=นภาระ
เกินกําลังส7งคืน รวมท้ังมีหลักประกันความม่ันคงของรายได&ในอนาคตตามสมควร 

3. ความม่ันคงทางสังคม ซ่ึงรวมทังความม่ันคงของครอบครัว และชุมชน ความ ปลอดภัย
ในชีวิตทรัพย1สิน การอยู7ร7วมกันอย7างปกติสุขในสังคม เป=นต&น 

4. ความม่ันคงทางการเมืองการปกครอง ได&แก7 การมีสิทธิเสรีภาพเพียงพอ ไม7ถูก ละเมิด
สิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม เสมอภาคในสังคม ประเทศชาติมีความปลอดภัยจากการ รุกราน หรือ
ทําให&แตกสลาย เป=นต&น 

5. ความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม คือ มีทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล&อมท่ีเอ้ืออํานวยอย7างต7อเนื่องต7อการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต โดยไม7เกิดการ เสื่อม
โทรมจนเป=นปSญหาหรืออุปสรรคต7อความม่ันคงด&านอ่ืน ๆ 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา (2540) ได&เพ่ิมเติมแนวคิดด&านความม่ันคงของมนุษย1ท่ี นําเสนอ
โดยไพบูลย1 วัฒนศิริธรรม ในบริบทสังคมไทยอีก 2 ประเด็นเพ่ือให&สอดคล&องกับสังคมไทยในอนาคตท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงอยู7ตลอดเวลา ดังนี้ 

1. ม่ันคงทางสติ ปSญญา ภูมิปSญญา เพ่ือให&รู&เท7าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ความก&าวหน&า
ทางเทคโนโลยี และสามารถจัดการกับปSญหาความขัดแย&งต7าง ๆ ได& 

2. ม่ันคงทางจิตวิญาณไทย รู&จักแยกแยะ เลือกรับวัฒนธรรมของประเทศต7าง ๆ 
 แนวคิดความม่ันคงของมนุษย1 5 ประการท่ีไพบูลย1 วัฒนศิริธรรม และท่ีจิตติ มงคลชัย-

อรัญญา นําเสนอเพ่ิมเติมอีก 2 ประการดังกล7าวข&างต&น มีความสอดคล&องกับองค1ประกอบ ความม่ันคง
ของมนุษย1 7 องค1ประกอบ ท่ี UNDP ได&ประกาศไว& ดังนี้ 

1. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) หมายถึง ประชาชนมีรายได& 
พอเพียงแก7การยังชีพและมีหลักประกันการมีงานทํา หรือการประกันสังคม 
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2. ความม่ันคงทางด&านอาหาร (Food Security) หมายถึง ประชาชนสามารถหาอาหาร
มาเลี้ยงชีวิตได&อย7างพอเพียง โดยแยกจากรายได&ท่ีเกิดข้ึนหรือทรัพย1สินท่ีมีอยู7 

3. ความม่ันคงทางด&านสุขภาพ (Health Security) หมายถึง ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอด
จากโรคติดต7อต7าง ๆ และความเจ็บไข&ได&ปQวยอ่ืน ๆ รวมถึงการเข&าถึงบริการด&านการ รักษาพยาบาล
ทุกคน 

4. ความม่ันคงด&านสิ่งแวดล&อม (Environment Security) หมายถึง ความสมบูรณ1 ของ
ทรัพยากรบนแผ7นดิน ในอากาศ และในแหล7งนํ้า ซ่ึงทําให&มนุษย1สามารถสร&างถ่ินฐานอยู7ได& 

5. ความม่ันคงส7วนบุคคล (Personal Security) หมายถึง ประชาชนมีความปลอดภัย ใน
ชีวิตและทรัพย1สิน ปลอดจากอาชญากรรมและความรุนแรงต7าง ๆ โดยเฉพาะอย7างยิ่งในผู&หญิง และ
เด็กซ่ึงอ7อนแอกว7า 

6. ความม่ันคงของชุมชน (Communities Security) หมายถึง ความมีเกียรติและศักด์ิศรี
ในวัฒนธรรมชุมช ท่ีประชาชนอาศัยอยู7มีสันติภาพสงบสุขภายในชุมชน และระหว7างชุมชนใกล&เคียง 

7. ความม่ันคงทางการเมือง (Political Security) หมายถึง การมีสิทธิ และความเสมอภาค 
ตลอดจนการได&รับคุ&มครองสิทธิทางการเมือง 

 สรุปได&ว7าความม่ันคงของมนุษย1ครอบคลุมมิติการพัฒนาหลายมิติ โดยจะนําไปสู7 เปNาหมาย
คือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงหมายถึง ชีวิตท่ีดีมีความสุข มีความสมบูรณ1ท้ังทางด&าน ร7างกายและจิตใจ 
และมีความพร&อมและสามารถที่จะดํารงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองได&อย7าง
สอดคล&องกับสภาพแวดล&อม ค7านิยมทางสังคม และวัฒนธรรมท&องถ่ิน มีสันติภาพ สงบสุขภายใน
ชุมชน และระหว7างชุมชนม่ันเอง ดังนั้นเม่ือแนวคิดการพัฒนาประเทศ ได&ยึดคนเป=นศูนย1กลางของการ
พัฒนา ศาสตราจารย1 อมาตยา เซน (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ, 2545) ได&
ให&แนวคิดไว&ว7า "ผลกระทบสุดท&ายของการพัฒนานั้นก็คือ การทําให&ปSจเจกบุคคลสามารถบรรลุ 
ผลสําเร็จในสิ่งท่ีต&องการ การมีรายได&จะเป=นเพียงเครื่องมือหรือทางผ7านไปสู7ความสําเร็จเท7านั้น" และ
ได&ให&นิยาม สําคัญไว&ว7า "ภารกิจ" หมายถึง ความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการเลือกดําเนินชีวิตของ
แต7ละ ปSจเจกบุคคล ในขณะท่ี "สมรรถภาพ" หมายถึงความสามารถท่ีจะนําไปสู7ความสําเร็จ ซ่ึง
เก่ียวข&องกับทางเลือกหรืออิสรภาพท่ีบุคคลสามารถเลือกในการดํารงชีวิตหรือแสวงหาความสําเร็จใน
ชีวิต 
 
3. แนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการชุมชน 
 ผู&ทรงคุณวุฒิทางสังคมวิทยาได&ศึกษาและให&คําจํากัดความของคําว7า “ชุมชน” มากมาย 
และเรียกชื่อแตกต7างกันไปตามลักษณะสําคัญของชุมชนนั้น ๆ เช7น ชุมชนเมือง ชุมชนแออัด ชุมชน
ชนบท เป=นต&น 
 ความหมายของคําว7า “ชุมชน”มีความหมายท่ีหลากหลายและถ&ามองโดยรวมจะเห็นว7า มี
นัยหรือความหมายใกล&เคียงกัน สามารถสรุปรวม เป=นแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนใน 4 แนวคิดดังนี้      
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1) แนวคิดสังคมวิทยา 2) แนวคิดทางมนุษยนิยม 3) แนวคิดเก่ียวกับชุมชน และประชาสังคม 4) แนวคิด
เก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม7 (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543) 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ชุมชน คือ หมู7ชน กลุ7มคนท่ีอยู7รวมกันเป=นสังคมขนาดเล็ก 
อาศัยอยู7ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน1ร7วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)  
 ชุมชน (Community) ในพจนานุกรมศัพท1สังคมวิทยา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2524: 72) ได&
ให&ความหมายไว&  แนวดังนี้ คือ 1) กลุ7มย7อยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคมแต7มี
ขนาดเล็กกว7า และมีความสนใจร7วมท่ีประสานกันในวงแคบกว7า 2) เขตพ้ืนท่ีระดับของความคุ&นเคย 
และการติดต7อระหว7างบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอย7างท่ีทําให&ชุมชนต7างไป
จากกลุ7มเพ่ือนบ&าน ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเป=นแบบเลี้ยงตนเองท่ีจํากัดมากกว7าสังคม แต7ภายใน
วงจํากัดเหล7านั้นย7อมมีการสังสรรค1ใกล&ชิดกว7า และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกว7า อาจมีสิ่งเฉพาะ
บางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เช7น เชื้อชาติ ต&นกําเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา และ 3) ความรู&สึกและ
ทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปSจเจกบุคคลให&รวมเข&าเป=นกลุ7ม คล&ายคลึงกับ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์และคณะ 
(2545) ท่ีกล7าวว7าชุมชน คือ กลุ7มคนพวกหนึ่งท่ีมาอยู7รวมกันในอาณาบริเวณหนึ่ง โดยคนเหล7านี้ถือว7า 
ตนมีความผูกพันอยู7กับอาณาบริเวณแห7งนั้น มีความยึดเหนี่ยวกันเป=นป�กแผ7นม่ันคง มีการกระทํา
กิจกรรมต7าง ๆ หลายด&านด&วยกลุ7มต7าง ๆ ท่ีต&องพ่ึงพาอาศัยกัน เช7น ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัว 
โรงเรียน วัด ร&านค&า โรงงาน ฯลฯ รวมกันเป=นหมู7บ&านเป=นเมือง แต7กระนั้นก็ตามแม&ว7าชุมชนจะมี
กิจกรรมต7าง ๆ หลายด&านและสามารถ ตอบสนองความจําเป=นพ้ืนฐานของการดํารงชีวิตของสมาชิกได& 
แต7ชุมชนก็ยังเป=นหน7วยย7อย ของสังคมท่ีต&องข้ึนอยู7กับอํานาจรัฐ เช7นเดียวกับ สนธยา พลศรี (2545) 
ท่ีให&ความหมายว7า ชุมชน หมายถึง กลุ7มทางสังคมท่ีอยู7อาศัยร7วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เช7น 
ครอบครัว ละแวกบ&าน หมู7บ&าน ตําบล หรือเรียกเป=นอย7างอ่ืนมีความเก่ียวข&องกันสัมพันธ1กัน มีการ
ติดต7อสื่อสารและเรียนรู&ร7วมกัน มีความผูกพัน เอ้ืออาทรกันภายใต&บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน 
ร7วมมือและพ่ึงพา อาศัยกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค1และเปNาหมายร7วมกัน 
 ชุมชน คือ สถานที่และกลุ7มคนที่บุคคลรู&จักเป=นอย7างดี รู&ทั้งข&อดีและข&อเสีย ของชุมชน 
เป=นท้ังส7วนหนึ่งของระบบรวมและระบบส7วนบุคคล (Peter Cook, 1996) 
 ธีระพงศ1 แก&วหาวงษ1 (2543: 19) กล7าวว7า ชุมชนเป=นกลุ7มคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมี
การติดต7อสื่อสารเก่ียวข&องกันอย7างเป=นปกติอัน เนื่องมาจากการอยู7ในพ้ืนท่ีร7วมกันการมีอาชีพร7วมกัน 
การประกอบกิจกรรมร7วมกัน การมีวัตถุประสงค1ร7วมกัน การมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจ
ร7วมกัน 
 ประเวศ วสี (2542: 13) ได&ให&ความหมายของชุมชนว7าการท่ีคนจํานวนหนึ่งมี วัตถุประสงค1
ร7วมกัน มีความเอ้ืออาทรต7อกัน มีความพยายามทําอะไรร7วมกัน มีการเรียนรู&ร7วมกัน ในการกระทํา ซ่ึง
รวมถึงการติดต7อสื่อสาร 
 สนธยา พลศรี (2542: 24) ได&กล7าวถึงชุมชนว7าเป=นกลุ7มทางสังคมท่ีอยู7อาศัย ร7วมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกันมีความเก่ียวข&องสัมพันธ1กันมีการติดต7อสื่อสารและเรียนรู&ร7วมกันมีความผูกพัน
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เอ้ืออาทรกันภายใต&บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันร7วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค1
และเปNาหมายร7วมกัน 
 จากความหมายข&างต&น พบว7า ความหมายของชุมชนจะครอบคลุมลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 

1. ความสัมพันธ1 (Relationship) ของกลุ7มบุคคล องค1การ และสถาบันต7าง ๆ โดยมีการ
ติดต7อสื่อสาร (Communication) ระหว7างกัน 

2. อาณาบริเวณ (Area) ท่ีเป=นท่ีดําเนินกิจกรรมต7าง ๆ ร7วมกัน 
3. การปฏิบัติต7อกัน (Interaction) โดยมีหน&าท่ีความรับผิดชอบในการดํารงอยู7มี วัตถุประสงค1

และเปNาหมายร7วมกัน 
4. ตัวแทนของวัฒนธรรมท่ีถูกสร&างสรรค1ข้ึน 
5. กลุ7มองค1การหรือเครือข7ายทางสังคม 

 3.1 รูปแบบของชุมชน 
  ไชยยันต1 กัมปนาทแสนยากร (2540: 18-20) ได&จําแนกชุมชนตามลักษณะเด7นของ

ชุมชน ดังนี้ 
1. ชุมชนมหานคร (Metropolitan Centers) เมืองท่ีมีประชากร ต้ังแต7 500,000 คน

ข้ึนไป 
2. เมืองอุตสาหกรรม (Industrial Cities) เป=นเมืองอุตสาหกรรมต7าง ๆ เช7น เหมืองแร7 

ถลุงเหล็ก ผลิตรถยนต1 เครื่องเรือน รองเท&า ฯลฯ 
3. เมืองการค&า (Commercial Cities) เป=นศูนย1กลางการค&าด&านต7าง ๆ 
4. เมืองหลวง (Government Cities) เป=นท่ีต้ังของเมืองหลวง และหน7วยงานของ

รัฐบาล 
5. เมืองการศึกษา (Educational Cities) เป=นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย 

โรงเรียนต7าง ๆ 
6. เมืองสถาบันต7าง ๆ (Institutional Cities) เป=นท่ีตั้งของสถาบันองค1การต7าง ๆ เช7น

โรงพยาบาล สถานีอนามัย สุขาภิบาล โดยท่ัวไปแล&วมักจะมีการจัดองค1การเล็ก ๆ เป=นสาขากระจาย
อยู7ท่ัวไปในเมืองนั้น  

7. ชุมชนชานเมือง (Suburban Communities) เป=นชุมชนท่ีอยู7ใกล&ตัวเมือง ประชากร
ยังมีการติดต7อไปมาอยู7ในเมือง  

8. สถานท่ีตากอากาศ (Resort Communities) เช7นชายทะเล เชิงเขา สถานท่ีเล7น
กีฬา ฯลฯ  

9. หมู7บ&านเกษตรกรรม (Agricultural Villages)  
10. ชุมชนเป�ด (Open Country Communities) เป=นชุมชนท่ีเป=นศูนย1รวมของ

หลายด&าน เช7น โรงเรียน วัด โกดังเก็บของ สถานีน้ํามัน ฯลฯ  
11. ชุมชนแบบอุดมการณ1 (Ideological Communities) เป=นชุมชนท่ีเราต้ังใจให&

เป=นแบบนั้นหรือท่ีเรียกว7า “Intentional Communities” ซ่ึงข้ึนอยู7กับความเชื่อทางด&านต7าง ๆ เช7น 
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ทางศาสนา ความชอบ ความสนใจ ชุมชนแบบอุดมการณ1นี้ มีความสําคัญมากในการทํางานจัด
ระเบียบ และพัฒนาชุมชน เพราะเป=นสิ่งซ่ึงทุกคนเชื่อว7าจะสร&างสวัสดิการทางสังคมได&  

  Charles Sanders Peirce (1999) วางแผนว7า ชุมชนในอุดมคติจะต&องมี การติดต7อ
สัมพันธ1อย7างอิสระและเป�ดเผยระหว7างสมาชิก และการติดต7อสัมพันธ1อย7างอิสระและเป�ดเผยนี้คือ
ตัวชี้วัดคุณภาพของชุมชน 

  ส7วน Victor Gruen (2006) ได&แบ7งรูปแบบชุมชนเมืองท่ีเหมาะสมไว& 5 ประเภทดังนี้  
1. ชุมชนละแวกบ&าน หรือ หมู7บ&าน Victor Gruen เสนอว7ารูปแบบชุมชนเมืองใน

ระดับหมู7บ&านควรประกอบด&วยจํานวนครอบครัวประมาณ 250 ครอบครัว และมีจํานวนประชากร 
3.6 คน ต7อครอบครัว จํานวนประชากรท้ังหมดของชุมชนท่ีเหมาะสม ประมาณ 900 คน  

2. ชุมชนขนาดเล็ก (Community) ระบบของชุมชนเมืองเป=นชุมชนขนาดเล็กท่ี
ประกอบด&วยจํานวนหมู7บ&าน 4-5 หมู7บ&าน จํานวนประชากรประมาณ 4,500 คน มีบริเวณท่ีเป=น
ศูนย1กลาง ทําหน&าท่ีให&บริการและการค&าของชุมชน มีจํานวนประชากรประมาณ 250 ครอบครัว หรือ 
900 คน รวมประชากรท้ังสิ้นของชุมชนประมาณ 5,400 คน  

3. เมือง (Town) เป=นเมืองท่ีมีขนาดใหญ7ข้ึนโดยประกอบด&วยประชากร 4 ชุมชน มี
จํานวนประชากรประมาณ 20,600 คน และมีศูนย1กลางทําหน&าท่ีให&บริการแก7เมือง ท่ีมีประชากร
ประมาณ 54,000 คน รวมประชากรของเมืองประมาณ 25,000 คน  

4. นคร (City) เป=นชุมชนเมืองขนาดใหญ7ที่ประกอบไปด&วย 10 เมือง มีบริเวณ
ศูนย1กลางเมือง จํานวนประชากรบริเวณศูนย1กลางเมืองประมาณ 10,000 ครอบครัว หรือประมาณ 
30,000 คน และประชากรของเมืองรอบนอกศูนย1กลาง 10 เมือง มีจํานวนประมาณ 250,000 คน 
รวมพลเมืองของนคร (City) ท้ังสิ้นประมาณ 280,000 คน  

5. มหานคร (Metropolis) เป=นรูปแบบของชุมชนเมืองท่ีใหญ7ท่ีสุด ซ่ึงประกอบด&วย
พลเมืองบริเวณชานเมือง จํานวน 10,000 ครอบครัว หรือประมาณ 250,000 คน บริเวณศูนย1กลาง
มหานครมีจํานวนครอบครัว 100,000 ครอบครัว หรือประมาณ 250,000 คน มีพลเมืองรวมท้ังสิ้น
ของมหานครประมาณ 3,300,000 คน  

  สรุปข&อมูลชุมชนกรุงเทพมหานคร ชุมชน หมายถึง ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน 
หมู7บ&านจัดสรร ชุมชนเมืองท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดข้ึนและ ชุมชนแออัด ท้ังนี้โดยทําเป=นประกาศ
กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชุมชนชานเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีกรุงเทพมหานครได&จัดทําเป=นประกาศกําหนด
ชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินการด&านเกษตรกรรมในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอกเป=นส7วนใหญ7 มี
บ&านเรือนไม7แออัด แต7ขาดการวางแผนทางด&านผังชุมชน เช7น ทางระบายน้ํา ทางเดินเท&า เพ่ือปNองกัน
การเกิดปSญหา น้ําท7วมขัง การสัญจรไปมาของประชาชนในชุมชน  

2. ชุมชนหมู7บ&านจัดสรร หมายถึง ชุมชนที่มีบ&านจัดสรรที่เป=นที่อยู7อาศัย และ
ดําเนินการในภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะบ&านเป=นบ&านเด่ียวท่ีมีบริเวณ ทาวเฮาส1 
ตึกแถว หรือบ&านแฝด สภาพท่ัวไปควรจะต&องมีการพัฒนา เช7น ทางระบายน้ํา ขยะ ทางเท&า ซ่ึง
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กรุงเทพมหานครพิจารณาถึงความต&องการของประชาชนและความเหมาะสมในการท่ีจะเข&าไป
ดําเนินการพัฒนา ซ่ึงจะได&จัดทําเป=นประกาศกําหนดชุมชน  

3. เคหะชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีได&รับการจัดต้ังดําเนินการและดูแลโครงการโดยการ
เคหะแห7งชาติ มีสภาพเป=นแฟลต และกรุงเทพมหานครเข&าไปดําเนินการ ในด&าน ทางระบายน้ํา ขยะ 
ทางเท&า เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและอ่ืน ๆ  

4. ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีความหนาแน7นของบ&านน&อยกว7าชุมชนแออัด 
กล7าวคือน&อยกว7า 15 หลัง ต7อ 1 ไร7 แต7มีความหนาแน7นของจํานวนบ&านมากกว7าชุมชนชานเมือง และ
กรุงเทพมหานครได&จัดทําประกาศกําหนดเป=นชุมชน โดยท่ีชุมชนดังกล7าวไม7เป=นชุมชนตามท่ีกล7าวมา
ในข&ออ่ืน ๆ 

5. ชุมชนแออัด  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจปSญหาทางสังคมหลายประการ โดยเฉพาะ
ปSญหาชุมชนแออัด  
  ความหมายของ “ชุมชนแออัด”  

  ชุมชนแออัด หรือภาษาอังกฤษว7า “Crowded Community” ใช&แทนคําว7า “สลัม” 
ชุมชนแออัดเป=นคําท่ีผ7านการอนุมัติจากรัฐมนตรีเพ่ือใช&แทนคําเดิม ต้ังแต7วันท่ี 27 เมษายน 2525 
เหตุผลของการเปลี่ยนคําดังกล7าว คือ คําว7า “สลัม” ให&ความหมายในเชิงตํ่าต&อย ผู&ท่ีอาศัยรู&สึกตนเป=น
คนชั้นล7าง คือ หมายถึงช7องว7างทางสังคมอันอาจก7อให&เกิดผลลบได&  

  ชุมชนแออัดตามความหมายของกระทรวงมหาดไทย หมายถึง “สภาพ เคหะสถาน
หรือบริเวณท่ีพักอาศัย ที่ประกอบด&วยอาคารเก7าแก7ชํารุดทรุดโทรม มีบริเวณที่สกปรกรกรุงรัง 
ประชาชนอยู7กันอย7างแออัดผิดสุขลักษณะ ตํ่ากว7ามาตรฐานสมควร จนไม7อาจอยู7แบบครอบครัว
ตามปกติวิสัยมนุษย1 ทําให&ไม7ปลอดภัยในด&านสุขวิทยาและอนามัย” 

  ตามคํานิยามของการเคหะแห7งชาติ หมายถึง “ชุมชนท่ีส7วนใหญ7มีอาคารหนาแน7นไร&
ระเบียบและชํารุดทรุดโทรม ประชากรอยู7กันอย7างแออัด มีสภาพแวดล&อมไม7เหมาะสมอันอาจเป=น
อันตรายต7อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผู&อยู7อาศัยและชุมชนท่ีมีปSญหาด&านเศรษฐกิจและ
สังคม” 

  ทองสุข ขันทอง ให&ความหมายไว&ว7า “แหล7งท่ีมีอาคารหนาแน7นและอาคารส7วนมาก
ชํารุดทรุดโทรม หรือมีสภาพไม7เหมาะที่จะใช&เป=นที่อยู7อาศัยหรือมีลักษณะเป=นอันตรายต7อสุขภาพ 
อนามัย ความปลอดภัย ศีลธรรม หรือสวัสดิภาพของผู&ท่ีอยู7อาศัยและประชาชน” 

  ตามร7างพระราชบัญญัติชุมชนแออัดได&ให&ความหมายชุมชนแออัดไว&ว7า หมายถึง 
“บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพไม7ถูกสุขลักษณะ มีน้ําขัง อับชื้น หรือสกปรก มีอาคารและผู&อยู7อาศัยอยู7อย7าง
แออัดอันอาจเป=นอันตรายต7อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือเป=นแหล7งท่ีอาจก7อให&เกิดการกระทํา
ท่ีขัดต7อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

  ร7างพระราชบัญญัติชุมชนแออัด เดิมชื่อว7าร7างพระราชบัญญัติปรับปรุงแหล7งเสื่อมโทรม 
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยได&แต7งต้ังคณะกรรมการยกร7างพระราชบัญญัติควบคุมและปรับปรุงแหล7งเสื่อม
โทรมข้ึน เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2520 ตามท่ีการเคหะแห7งชาติเสนอโดยให&การเคหะแห7งชาติเป=น
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เจ&าของเรื่องในการดําเนินการ เม่ือคณะกรรมการได&พิจารณาร7างเสร็จแล&วการเคหะแห7งชาติจึงได&ร7าง
พระราชบัญญัติควบคุมแหล7งเสื่อมโทรมไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2525 ซ่ึงต7อมา นายดํารง ลัทธิพิพัฒน1 ดํารงตําแหน7งเป=นผู&ว7าการเคหะแห7งชาติ ได&นําร7าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงแหล7งเสื่อมโทรมดังกล7าวเพ่ือมาแก&ไขเพ่ิมเติมหลักการบางประการ รวมท้ังได&
เปลี่ยนชื่อเป=นร7างพระราชบัญญัติชุมชนแออัด และได&ส7งให&กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เม่ือวันท่ี 10 
กันยายน 2525  

1. เหตุผลของการร7างพระราชบัญญัติชุมชนแออัด มีใจความดังนี้ คือ เนื่องจากท่ี
ชุมชนเดิมในเมืองใหญ7 ๆ หลายแห7งขาดการบริการที่เหมาะสม ทําให&เป=นชุมชนที่ไร&ระเบียบ ผิด
สุขลักษณะ หนาแน7น และสกปรก รวมท้ังมีประชากรจํานวนมากอพยพย&ายถ่ินฐานเข&ามาอาศัยเมืองใหญ7 ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน จนทําให&เกิดชุมชนแออัด มีสภาพเชนเดียวกับชุมชนเดิม นับเป=นบ7อเกิดแห7งปSญหาทาง
สังคมนานาประการ โดยเฉพาะปSญหาท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัย อาชญากรรม ศีลธรรม และความ
ปลอดภัยของประชาชน สมควรแก&ไข จัดปSญหาดังกล7าวให&หมดสิ้นไป ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพ สภาพการอยู7อาศัย และสิ่งแวดล&อมให&ดีข้ึน ตลอดจนเพ่ือให&รัฐบาลสามารถให&ความ
ม่ันคงแก7ผู&อยู7อาศัยในชุมชน และปรับปรุงชุมชนแออัดให&สําเร็จลุล7วงตามเปNาหมาย จึงจําเป=นต&องตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน  

2. หลักการสําคัญของร7างพระราชบัญญัตินี้ ก็คือรัฐบาลจะกําหนดให&เจ&าของท่ีดินหรือ
อาคารดําเนินการปรับปรุงก7อน ถ&าไม7ทําหรือทําไม7ได& รัฐจะเข&าดําเนินการปรับปรุงเอง โดยใช&
ค7าใช&จ7ายของรัฐ 
 3.2 องค&ประกอบของงานสวัสดิการชุมชน 

  เม่ือพิจารณาถึงความต&องการในด&านต7าง ๆ ของชุมชนท่ีต&องการการตอบสนองแล&วนั้น 
จึงสามารถจําแนกความต&องการตามองค1ประกอบของงานสวัสดิการชุมชน ซ่ึงเป=นงานท่ีมีลักษณะ 
งานท้ังด&านการปNองกัน แก&ไข ฟOPนฟู และพัฒนา อีกท้ังงานต7าง ๆ จะถูกผลักดันให&เป=นรูปธรรมใน 
รูปแบบ กิจกรรม โครงการหรือหากเป=นระดับมหภาคจะออกมาในรูปแบบของนโยบายและ กฎหมาย
ต7อไปและจําเป=นต&องอาศัยผู&ปฏิบัติงานที่มีความรู&จากหลายสาขาอาชีพและประชาชนเองเป=น      
ผู &แสวงหาหนทางเพ่ือจัดเป=นรูปธรรมตามองค1ประกอบของงานสวัสดิการชุมชนในทางปฏิบัติ
ประกอบด&วยปSจจัยด&านต7าง ๆ 7 ประการดังนี้ (สถาบันองค1การพัฒนาชุมชน, 2544) 

1. การศึกษา (Education) 
2. สุขภาพอนามัย (Health) 
3. ท่ีอยู7อาศัย (Housing) 
4. การทํางานและมีรายได& (Employment and Income Maintenance) 
5. ความม่ันคงทางสังคม (Social Security) 
6. บริการสังคม (General Social Services) 
7. นันทนาการ (Recreation) 

  สามารถอธิบายรายละเอียดของสวัสดิการแต7ละด&านได&ดังนี้ 
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1. ด&านการศึกษา (Education) ได&แก7การจัดการศึกษาในระดับต7าง ๆ เช7น การศึกษา 
ระดับก7อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซ่ึงในปSจจุบันนี้มีท้ัง
การศึกษาแบบเป=นทางการ คือการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยตรง และการศึกษาแบบ   
ไม7เป=นทางการอันเป=นความรู&ท่ีให&โดยผ7านทางองค1การหรือหน7วยงานท่ีไม7เก่ียวข&องกับการศึกษา เช7น
สื่อมวลชน การอบรมความรู&พิเศษต7าง ๆ เป=นต&น 
   สําหรับประเทศไทยจัดการบริการการศึกษาในปSจจุบันออกเป=น 3 ส7วนได&แก7 
การ บริการการศึกษาส7วนกลาง ส7วนภูมิภาค และส7วนท&องถ่ิน 

2. ด&านสุขภาพอนามัย (Health) เป=นการให&บริการท้ังทางกายและทางจิตใจ รวมท้ัง 
การสาธารณสุข (Public Health) เช7น การให&ความรู&เก่ียวกับยารักษาโรค การแนะนําการวางแผน 
ครอบครัว  การให&คําปรึกษาเก่ียวกับสุขภาพจิต การควบคุมคุณภาพของอาหาร เป=นต&น 

3. ด&านท่ีอยู7อาศัย เป=นการจัดบริการสังคมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดให&ประชาชน 
เพ่ือให&ได&มีท่ีอยู7อาศัยเหมาะสมมีมาตรฐานเพียงพอในเรื่องอนามัยและความเป=นอยู7 โดยรัฐบาล จะ
ก7อสร&างบ&านให&ผู&ท่ีมีรายได&น&อยและไม7มีท่ีอยู7อาศัยได&เช7าซ้ือในราคาถูก หรืออาจให&บริการกู&ยืม เงินใน
การสร&างบ&าน รวมท้ังให&คําแนะนําแก7ประชาชนเก่ียวกับการก7อสร&างท่ีอยู7อาศัย 

4. การทํางานและการมีรายได& คือการจัดหางาน หรือเป=นสื่อกลางให&กับผู&ต&องการจะ 
ทํางานได&ทํางานอีกท้ังดูแลในเรื่องค7าจ&างหรือรายได&ท่ีต&องเหมาะสมและเป=นธรรม นอกจากนี้ยังหมาย
รวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการทํางานและสร&างความม่ันคงในการ ทํางานและ
การดํารงชีวิต บริการประเภทนี้ เช7น การฝ�กอบรม การจัดหางาน เป=นต&น 

5. ความม่ันคงทางสังคม เป=นโครงการท่ีจัดข้ึนเพ่ือคุ&มครอง ประชาชนโดยออกมาเป=น
ตัวบทกฎหมายเพ่ือปNองกันแก&ไขปSญหาการว7างงาน การเจ็บปQวย การเสียชีวิตของหัวหน&าครอบครัว 
ชราภาพ และอุบัติเหตุ เป=นต&น โดยปกติความม่ันคงทางสังคมจะประกอบด&วยโครงการบริการเพ่ือ
สุขภาพอนามัยและสวัสดิการ เช7นบริการสงเคราะห1อนามัยแม7 และเด็ก บริการฟOPนฟูอาชีพ เป=นต&น 

6. บริการสังคม เป=นบริการท่ีจัดให&แต7ละบุคคลให&สามารถใช&ชีวิตร7วมกันเป=นกลุ7ม 
สามารถปรับตนเองให&เข&ากับสิ่งแวดล&อม และสนับสนุนการทําหน&าท่ีของแต7ละคนให&ดีข้ึน เป=นงาน ท่ี
อาศัยหลักวิชาชีพสังคมสงเคราะห1ท่ีมุ7งช7วย บุคคล กลุ7ม และชุมชน ได&แก7งานสงเคราะห1กลุ7ม และการ
จัดระเบียบชุมชน ตัวอย7างของการบริการในประเภท นี้ เช7น บริการสําหรับคนชรา บริการ สําหรับคน
พิการ  บริการสวัสดิการครอบครัว  บริการชุมชน บริการวางแผนครอบครัว เป=นต&น 

7. นันทนาการ เป=นบริการท่ีจัดข้ึนเพ่ือให&ประชาชนมีความรื่นเริงบันเทิงใจ บํารุงสุข
ทางใจเพ่ือให&ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีแข็งแรง บริการประเภทนี้เช7น การจัดงานรื่นเริงต7าง ๆ การ ท7องเท่ียว 
การชมภาพยนตร1 เป=นต&น 
  อย7างไรก็ตาม การจําแนกองค1ประกอบของงานสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ 
ความมันคงทางสังคมของสหรัฐอเมริกา โดยแบ7งเป=น 4 ประเภทใหญ7 คือ 1. การประกันสังคม 
(Social Insurance) 2. การสงเคราะห1ประชาชน (Public Assistance) 3. การบริการสังคม (Social 
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Services) 4.การส7งเสริมสวัสดิการ (Social Promotion) สังคม (วันทนีย1 วาสิกะสิน, สุรางรัตน1 
วศินารมณ1และกิติพัฒน1 นนทปSทมะดุลย1, 2541: 3) 
 3.3  ฐานคิดกองทุนสวัสดิการชุมชน 

  สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน (2550) กล7าวถึง ฐานคิดของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ 
การสร&างหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชน ซ่ึงหมายรวมถึงทุกอย7างท่ีจะทําให&คน ในชุมชน
มีความเป=นอยู7ท่ีดีข้ึน ท้ังในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การช7วยเหลือเก้ือกูล เป=นเรื่องท่ี เก่ียวกับวิถีชีวิต
ต้ังแต7เกิด แก7 เจ็บ ตาย หัวใจของการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การพ่ึงตนเองและ การช7วยเหลือเก้ือกูลกัน 
"ให&อย7างมีคุณค7า รับอย7างมีศักด์ิศรี" การจัดสวัสดิการต้ังอยู7บนพ้ืนฐานของการเคารพและอยู7ร7วมกัน
กับธรรมชาติ อย7างเห็นคุณค7า อยู7บนพ้ืนฐานของศาสนา ภูมิปSญญา วัฒนธรรมท&องถ่ิน และการมีส7วนร7วม 

  ประเวศ วะสี (2542: 18-20) ได&กล7าวในลักษณะเดียวกัน เรื่องการรวมกลุ7มเพ่ือ 
ช7วยเหลือซ่ึงกันและกันไว&ว7า ทุกคนมีศักด์ิศรี มีคุณค7า และมีศักยภาพ ไม7ว7าท7านจะมีอาชีพอะไร ขอให&
ทําเรื่องนั้นๆ ให&ดีส7วนหนึ่งอีกส7วนหนึ่งให&นึกถึงว7าจะทําอะไรเพ่ือเพ่ือนมนุษย1ได&บ&าง โดยเฉพาะคนจน 
คนด&อยโอกาส คนเสียเปรียบ ควรรวมกลุ 7มกับคนที่มีวัตถุประสงค1เดียวกัน พบปะกันบ7อย ๆ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู&จากกันว7าจะทําอะไรเพื่อผู&อื่นได&บ&าง จะเกิดความสุขจากความเชื่อมโยงสัมพันธ1
ระหว7างมนุษย1กับมนุษย1 การรวมกลุ7มนั้น ก็คือ การสร&างความเป=นชุมชน เครือข7ายกลุ7ม ประชาคมใน
ระดับต7างๆ การใช&วิกฤติเป=นโอกาส ท่ีจะสร&างจิตสํานึกใหม7 ให&เป=น จิตสํานึกใหญ7 จิตสํานึกในการทํา
เพ่ือผู&อ่ืน จิตสํานึกสาธารณะท่ีจะรักษาผลประโยชน1ของ ส7วนรวม จิตสํานึกท่ีมีมิตรภาพต7อมวลมนุษย1
และสรรพสิ่ง เม่ือเปลี่ยนจิตสํานึกจากการอยาก เป=น จิตสํานึกแห7งการให&ความสุขจะเกิดข้ึนฉับพลัน
ทันที (Instant Happiness) คนมีน&อยก็ให&มากได& การไม7มีเงิน ไม7ได&แปลว7าท7านไม7มีอะไร ท7านยังมีใจ 
มีปSญญา ซ่ึงมีค7ามากกว7าเงินมาก การ เคลื่อนไหวของคนไทยช7วยกันได&ทุกรูปแบบ เช7น ช7วยลด
ความเห็นแก7ตัว ช7วยมีความเอ้ืออาทร ต7อกัน ช7วยคนจน ช7วยเด็ก ช7วยสตรี ช7วยคนเป=นเอดส1 ช7วย
ชุมชน ช7วยเป=นอาสาสมัครทํางาน ต7างๆ ฯลฯ ฉะนั้นอย7าไปกลัวความจน เราจนเงินเท7านั้น แต7ไม7จนใจ 

  นอกจากนี้เครือข7ายสวัสดิการชุมชน 4 ภาค ยังได&แบ7งการจัดสวัสดิการชุมชน 
ออกเป=น 7 ฐานตามกิจกรรมหลักท่ีดําเนินการ ซ่ึงแต7ละฐานมีสัมพันธ1เชื่อมโยงกันภายใต&บริบท ของ
ชุมชนนั้นๆ ได&แก7 1) ฐานการจัดการทรัพยากร 2) ฐานองค1การการเงินชุมชน 3) ฐาน วิสาหกิจชุมชน 
4) ฐานชุมชนเมือง 5) ฐานสวัสดิการผู&นําชุมชน 6) ฐานสวัสดิการผู&สูงอายุ และ 7) ฐานศาสนา 
(สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย1, 2547) 

  ณรงค1 เพ็ชรประเสริฐ และคณะ (2548: 10) ได&แบ7งการจัดสวัสดิการในชุมชนภาค
เกษตร ออกเป=น 3 ฐาน ได&แก7 

1. ฐานทรัพยากร เป=นการจัดสวัสดิการเพื่อทุกคนเน&นการสร&างความม่ันคงทางด&าน 
อาหาร รวมถึงรายได& มีการใช&ประโยชน1จากปQาสาธารณะ แหล7งน้ํา ทรัพยากรทางทะเล รวมท้ัง 
ทรัพยากรส7วนบุคคล (ของผู&อ่ืน) 

2. ฐานวัฒนธรรม ได&แก7 การเก้ือกูลของครอบครัว และเครือญาติ ระบบอุปถัมภ1 และ
การจัดการของศาสนสถาน 
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3. ฐานงานพัฒนา เป=นส7วนท่ีชุมชนรับเอารูปแบบจากภายนอกเขาไปดําเนินการใน 
ชุมชน กิจกรรมบางอย7างก็ริเริ่ม และทํากันเองในชุมชน แต7บางกิจกรรมก็ได&รับการสนับสนุนการจัดต้ัง
เบ้ืองต&นจากองค1การภายนอก ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน เช7น กิจกรรมการจัดกลุ7มฌาปนกิจ กลุ7ม
ออมทรัพย1 กองทนพัฒนาอาชีพ กลุ7มธุรกิจชุมชน 

  จากท่ีกล7าวถึงการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชนนี้ ทางเครือข7ายสวัสดิการชุมชน 4 ภาค 
ได&จัดแบ7งฐานการจัดสวัสดิการจากกิจกรรมท่ีองค1การชุมชนดําเนินการเป=นหลัก ซ่ึงเป=นส7วนหนึ่งใน
ฐานงานพัฒนา ตามท่ี ณรงค1 เพ็ชรประเสริฐ และคณะได&กล7าวไว& ส7วนฐานทรัพยากร และฐาน
วัฒนธรรม จะอธิบายให&เห็นภาพการจัดสวัสดิการแบบไม7เป=นทางการได&ชัดเจนข้ึน เนื่องจากเป=น
กิจกรรมการดูแลพ่ึงพากันระหว7างคนกับคน และคนกับธรรมชาติอยู7ในวิถีชีวิตของชุมชน 
  3.3.1 การจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชน 

   วิชิต นันทสุวรรณ (2547) ได&กล7าวถึงสวัสดิการชุมชน โดยเชื่อมโยงสัมพันธ1กัน
ท้ังระบบของชุมชน ในเรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนยั่งยืน (Sustainable Community) ว7ามี 10 
ระบบท่ีเก่ียวข&องสัมพันธ1กันอย7างเป=นกระบวนการ ได&แก7 ระบบคุณค7า ระบบการเรียนรู& ระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน ระบบทุนชุมชน ระบบธุรกิจชุมชน ระบบอุตสาหกรรมชุมชน ระบบสิ่งแวดล&อม 
ระบบการรักษาสุขภาพของชุมชน ระบบการจัดการของชุมชน และระบบสวัสดิการ ชุมชนสําหรับ
ระบบสวัสดิการชุมชนนี้ การคิดในครั้งแรกของชุมชน คือ ชาวบ&านต&องมีสวัสดิการ เหมือนข&าราชการ 
เม่ือรัฐให&ไม7ได& ชุมชนต&องดําเนินการเอง จึงมีกองทุนท่ีเกิดข้ึนจากการนําผล กําไรของกองทุนชุมชน
ต7างๆ มาจัดสรรเป=นค7ารักษาพยาบาล ค7าทําศพ บํานาญ ฯลฯ เม่ือสําเร็จ แล&วพบว7า เปNาหมายท่ี
สําคัญของระบบสวัสดิการชุมชน คือ การสร&างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตร7วมกัน 

   จากท่ีกล7าวมาข&างต&น จะเห็นว7า สวัสดิการชุมชน เป=นผลประโยชน1ท่ีเกิดข้ึน
จากการ จัดสรรผลกําไรในกิจกรรมกองทุน ธุรกิจชุมชน และอุตสาหกรรมชุมชน เพ่ือมาช7วยเหลือดูแล
กัน แต7เครือข7ายสวัสดิการชุมชน 4 ภาค ได&มีแนวคิดในการพัฒนางานสวัสดิการชุมชนข้ึนมาจากเดิม 
ท่ีชุมชนทําอยู7 โดยการจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึนมาเพ่ือช7วยเหลือดูแลกันอย7างเป=นระบบ ให&
พัฒนาต7อยอดจากกลุ7ม กองทุนที่จะสวัสดิการอยู7เดิมในชุมชน หรือจัดตั้งเป=นกองทุนสวัสดิการ
ชาวบ&านข้ึนมาใหม7 เป=นกองทุนร7วมสมทบระหว7างชุมชน รัฐ และองค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน ตามท่ี
ได&มีข&อเสนอเชิงนโยบายต7อรัฐ จากงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนแก&จนอย7างยั่งยืน เม่ือวันท่ี 2-4 
กันยายน 2547 ดังนี้ 

1. รัฐบาลกําหนดเรื่องสวัสดิการชุมชนเป=นวาระแห7งชาติ สร&างระบบโครงข7าย 
ความคุ&มครองทางสังคม (Social Safety Net) โดยให&ชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดสวัสดิการ และ
รัฐให&การสนับสนุนตามแนวทางการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

2. รัฐสนับสนุนงบประมาณการจัดสวัสดิการชุมชนไปยังองค1การชุมชนโดยตรง 
ให&ชุมชนเป=นผู&ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด&านต7างๆ เพื่อให&ชุมชนสามารถดําเนินการจัด
สวัสดิการสวัสดิการได&ครอบคลุม สอดคล&องกับปSญหาความต&องการของชุมชน และมีความคล7องตัวใน
การดําเนินการ เช7น การสนับสนุนงบประมาณกองทุนผู&สูงอายุอําเภอละ 1 ล&านบาท พร&อมจัดสรร 
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ท่ีดินสาธารณะให&ครือข7ายผู&สูงอายุทําประโยชน1อําเภอละ 1 แปลง การสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน 
ในอัตราส7วนเท7ากับในกองทุนสวัสดิการท่ีองค1การชุมชนมีอยู7 (1 : 1) ฯลฯ 

3. ให&องค1การชุมชนมีส7วนร7วมในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ ท่ีมีอยู7ตาม 
หน7วยงานและกฎหมายฉบับต7าง ๆ เช7น พ.ร.บ. ผู&สูงอายุ พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. ส7งเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 เบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ งบประมาณในการส7งเสริมสุขภาพของคนใน ชุมชน
ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห7งชาติ พ.ศ.2545 

4. ให&องค1การชุมชนมีส7วนร7วมในการออกกฎหมาย / นโยบายท่ีเก่ียวข&องกับ 
สวัสดิการสังคมในทุกเรื่อง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ของบ ต7างๆ ให&เอ้ือต7อการจัด สวัสดิการชุมชน 
เช7น การยกเว&นหรือลดภาษีให&ผู&บริจาคเข&ากองทุนซากาต กองทุนผู&สูงอายุ ฯลฯ 

5. องค1การปกครองส7วนท&องถ่ินสนับสนุนงบประมาณการจัดสวัสดิการของ
ชุมชน นําแผนงานสวัสดิการชุมชนเข&าบรรจุเป=นแผนงานขององค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน และใช&
แผน แม7บทชุมชนเป=นเครื่องมือเชื่อมโยงกับแผนงานของหน7วยงานในทุกระดับ ได&แก7 องค1การบริหาร 
ส7วนตําบล เทศบาล องค1การบริหารส7วนจังหวัด ผู&ว7าราชการจังหวัด ฯลฯ มีกลไกการทํางาน ร7วมกัน
ระหว7างชุมชนกับหน7วยงานสนับสนุน ตลอดจนการวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให&องค1การ
ปกครองส7วนท&องถ่ินสนับสนุนงบประมาณการจัดสวัสดิการชุมชน (สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน, 
2547) 

   กองทุนสวัสดิการชุมชน เป=นกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนใน
พ้ืนท่ี หนึ่ง เช7น ในระดับตําบล ภูมินิเวศน1 วิถีวัฒนธรรม ฯลฯ ท่ีประสงค1จะดูแลซ่ึงกันและกัน บน 
พ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรต7อกัน โดยการสมัครเป=นสมาชิกด&วยความสมัครใจ (สถาบันพัฒนาองค1การ
ชุมชน, 2547) 
  3.3.2 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

   กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดข้ึนจากการท่ีคนในชุมชนมาร7วมกันคิด ร7วมกันสร&าง 
ระบบ ร7วมกันบริหารจัดการ และร7วมกันรับผลประโยชน1 จึงเป=นกองทุนท่ีทุกคนร7วมกันเป=น เจ&าของ 
ตังนั้น เงินกองทุนจึงได&มาจากการร7วมสมทบของสมาชิกในรูปแบบท่ีกองทุนแต7ละแห7ง กําหนดข้ึนมา 
เช7น ออมวันละบาท การนํารายได&หรือกําไรจากกลุ7มออมทรัพย1 กลุ7มวิสาหกิจ ชุมชน และกองทุน
ต7างๆ ท่ีมีอยู7ในชุมชนเข&ามาสมทบ นอกจากนี้เงินกองทุนยังมาจากแหล7งอ่ืนๆ เช7น การสนับสนุนจาก
องค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน หน7วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค1การ ต7างประเทศ ตลอดจนดอกผล
หรือรายได&จากการดําเนินงานของกองทุน (สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน, 2547) 

   กองทุนสวัสดิการชุมชน เน&นความยืดหยุ7นคล7องตัว แต7มีการบริหารจัดการท่ีดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล ให&ความสําคัญกับการมีส7วนร7วมของสมาชิก เป�ดเผย โปร7งใส มีแผนงาน ตรวจสอบได& 
โดยมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีสมาชิกเลือกต้ังข้ึนมาเป=นผู&บริหารวางหลักเกณฑ1กติกา 
เพ่ือจัดสวัสดิการให&กับสมาชิกต้ังแต7เกิดจนตาย เช7น ค7าคลอดบุตร ค7ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห1
ยามชรา ค7าทําศพ ฯลฯ หรือนําเงินกองทุนไปบริหารจัดการให&เกิดดอกผลในลักษณะต7างๆ ตามท่ีเห็น
ร7วมกัน ซ่ึงหลักเกณฑ1ของแต7ละท&องถ่ินอาจแตกต7างกันไป (สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน, 2548: 6)  
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  3.3.3 ประโยชน&ของการจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชน 
   ประเวศ วะสี (2542: 8-10) ได&กล7าวถึงประโยชน1ของกองทุนชุมชน ท่ีเป=นฐาน

การจัดสวัสดิการชุมชนไว&ว7า การมีกองทุนชุมชน ซ่ึงมีชื่อต7างๆ เช7น ธนาคารหมู7บ&าน สหกรณ1เครดิตยูเนี่ยน 
กลุ7มสัจจะออมทรัพย1 เป=นกลไกทางการเงิน โดยมีชาวบ&านเองเป=นผู&จัดการทําให&เกิดการออม  สมาชิก
กู&ไปลงทุนประกอบอาชีพ ผลประโยชน1ท่ีได&นํามาจัดสวัสดิการให&สมาชิก เช7น การศึกษา การเจ็บปQวย 
การตาย ดังนั้นกองทุนชุมชน จึงทําให&ชุมชนเข&มแข็งข้ึนท้ังทาง เศรษฐกิจ สังคม การมีกองทุนชุมชน
นั้นจะทําให&ชุมชนเข&มแข็ง มีการจัดสวัสดิการ ชุมชน วันถือเป=นประโยชน1ร7วมกัน โดยไม7ต&องพ่ึงพารัฐ
ท่ีก็ยังมีข&อจํากัดในการจัดสวัสดิการสังคม ได&ไม7ท่ัวถึง ต7อมาได&มีการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนข้ึน
เป=นรูปธรรม โดยการสนับสนุน จากโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบ&านท่ีทางสถาบันพัฒนาองค1การ
ชุมชน ได&กล7าวถึงประโยชน1 ของการจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชนว7าได&มากกว7าตัวสวัสดิการ คือ 

1. เกิดกองทุนสวัสดิการในการดูแลช7วยเหลือกันบนพ้ืนฐานของความผูกพัน 
เอ้ืออาทร ซ่ึงกันและกัน สมาชิกเป=นท้ังผู&ให&อย7างมีคุณค7า และผู&รับอย7างมีศักด์ิศรี 

2. เป=นการสนับสนุนการจัดระบบสวัสดิการของขบวนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง
ทุกระดับ โดยมีองค1การชุมชนเป=นแกนหลักในการบริหารจัดการและมีส7วนร7วมจากภาคีพัฒนา 

3. สร&างบทเรียน/องค1ความรู& กระตุ&นให&เกิดกองทุนและกลไกความร7วมมือ
ช7วยเหลือ กันเองในทุกระดับ ขยายไปสู7ท&องถ่ินต7างๆ และพัฒนาเป=นนโยบายการจัดระบบสวัสดิการ 
ชาวบ&าน  ต7อไป (สถาบันพัฒนาองค1การชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย1 
2548: 13) 

   โดยสรุปประโยชน1ของการจัดทํากองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีสําคัญคือ การสร&าง 
ความสัมพันธ1ท่ีดีของคนในชุมชน การดูแลเอาใจใส7 การช7วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันโดยเฉพาะ การ
ดูแลกลุ7มผู&ยากลําบากให&สามารถใช&ชีวิตอยู7ในชุมชนได& การสร&างหลักประกันชีวิตให&สมาชิกใน ชุมชนท่ี
ทําให&คนในชุมชนรู&สึกม่ันคง ภาคภูมิใจ อยู7ได&อย7างมีคุณค7า อยู7อย7างมีศักด์ิศรี และมีความสุขในชีวิต 
 
4. แนวคิดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
 ท่ีมาของแนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ นั้นพัฒนามาจากแนวคิดสวัสดิการสังคมได&มี
การจัดปรับตัวมาผสมผสานกันมากข้ึน ภายใต&ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในยุค
โลกาภิวัตน1 จากการจัดสวัสดิการสังคมกระแสหลักโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนเป=นผู&ดําเนินการหลัก 
มาสู7การการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมุ7งเน&นการมีส7วนร7วมจากทุกภาคส7วนในสังคม โดยเฉพาะประชาชน 
และ ชุมชน ผู&เป=นเจ&าของปSญหา ให&สามารถจัดการแก&ไขปSญหาช7วยเหลือดูแลกันเองได& โดยท่ีภาครัฐ 
ยังคงมีบทบาทเข&าไปแทรกแซง ส7งเสริม สนับสนุน เพ่ือให&เกิดความเป=นธรรมในสังคม นอกจากนี้ ยัง
เป=นการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบวก ท่ีให&ความสําคัญกับระบบความสัมพันธ1ของคน ครอบครัวชุมชน 
ท&องถ่ิน และสังคม การเป=นพลเมืองท่ีมีสิทธิและความผู&ผิดชอบท่ีพึงปฏิบัติต7อกันในสังคม ไม7ใช7เรื่อง
ของคนใดคนหนึ่ง ฝQายใดฝQายหนึ่งอีกต7อไป พัฒนาการดังกล7าวนี้ได&นํามาสู7แนวคิดสวัสดิการแบบ
บูรณาการ (Welfare Mix) ซ่ึงเป=นแนวคิดท่ีเริ่มมีการกล7าวถึงกันมาต้ังแต7 ค.ศ. 1970 สืบเนื่องมาจนถึง
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คริสต1ศตวรรษท่ี 20 ได&เกิดกระแสการต่ืนตัวของแนวคิดนี้มากยิ่งข้ึนใน ประเทศตะวันตกแถบยุโรป 
และมีความใกล&เคียงกับแนวคิดสวัสดิการพหุลักษณ1 (Welfare Pluralism) ในประเทศอเมริกา 
แนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) มักจะถูกกล7าวถึงในมิติของการปฏิรูประบบการเมือง 
การปกครอง การเงินการคลังเพื่อสังคม นโยบายสังคมที่ผสมผสานกับนโยบายเศรษฐกิจมาเป=น
นโยบายสวัสดิการสังคมในรูปโฉมใหม7นี้ รวมไปถึงการจัดปรับบทบาทและความสัมพันธ1ระหว7างภาค
ส7วนผู&จัดบริการสวัสดิการสังคม (วริฎฐา แก&วเกตุ, 2550 :54) 
 4.1 ความหมายของสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 

4.1.1 ความหมายของสวัสดิการแบบบูรณาการ โดย Pete A/cock (2000: 56) ได&
ให&คํานิยาม 

   “สวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix)” ในบริบทสังคมของยุโรปตะวันตก 
หมายถึง การจัดสวัสดิการท่ีไม7ได&มีฝQายใดฝQายหนึ่งทําเพียงฝQายเดียว มาจากความร7วมมือ และการ
พัฒนาของผู&จัดบริการสวัสดิการสังคมจากภาคส7วนต7างๆ ท่ีแตกต7างกัน ท้ังภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคอาสาสมัคร ได&มีการดําเนินการและเจริญเติบโตตีคู7กันเรื่อยมา เป=นความสัมพันธ1ท่ี
ต7างตอบแทนกัน และมีการแลกเปลี่ยนกันระหว7างภาครัฐ กับภาคส7วนต7างๆ  

   อภิญญา เวชยชัย (2548: 1) กล7าวถึงแนวคิด การจัดสวัสดิการภายใต&บริบท
สังคมไทย ซ่ึงใกล&เคียงกับนิยามของ Pete Alcock คือ การจัดสวัสดิการไม7ควรใช&การให&เป=นรูปแบบหลัก
แบบเดียว ระบบสวัสดิการสังคมไทยจึงควรมีการออกแบบท่ีหลากหลาย สอดคล&องกับสถานการณ1
ปSญหา และ เข&าถึงความยากลําบาก และซับซ&อนของคนท่ีประสบปSญหาต7างกลุ7มต7างความต&องการ
มากข้ึน การสร&างระบบสวัสดิการสังคม จึงต&องพิจารณาต&นทุนท่ีมีคุณค7าอยู7แล&วในสังคม คือ ทุนทาง
สังคม สอดคล&องกับความจริงในบริบทสังคมไทย เป=นคุณค7าเชิงความสัมพันธ1 และปฏิสัมพันธ1ของคน
ทุกภาคส7วนในสังคมที่มีภูมิความรู& ประสบการณ1 วัฒนธรรมเกื้อกูลดํารงอยู7 และพัฒนาระบบ
สวัสดิการท่ีเกิดจากฐานของครอบครัว หรือชุมชนท่ีมีศาสนา เป=นแกนอย7างเหมาะสม สอดคล&องกัน 
อีกท้ังต&องคํานึงถึงการมีส7วนร7วมอย7างเต็มรูปแบบของบุคคล และกลุ7มคนท่ีมีส7วนเก่ียวข&อง การจัด
สวัสดิการจึงไม7ควรมีรูปแบบใดรูปแบบเดียว แต7ควรจะมีการดําเนินงานโดยภาคีหลาย ภาคส7วน ท้ังรัฐ 
องค1การพัฒนาเอกชน องค1การชุมชน องค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน แต7ละภาค ภาคีจะมีแนวโน&มท่ี
สัมพันธ1กัน บนฐานความสัมพันธ1ใหม7ท่ีเท7าเทียม เป=นหุ&นส7วนในการจัดการทางสังคมร7วมกัน และ
ร7วมมือกันในการทํางานได&มากยิ่งข้ึน 

   วริฎฐา แก&วเกตุ (2550: 57) จึงได&คํานิยามสรุปไว&ว7า "สวัสดิการแบบบูรณาการ” 
หมายถึง การจัดสวัสดิการที่เข&าถึงปSญหาและความต&องการของกลุ7มคนท่ีหลากหลาย มาจากฐาน
ครอบครัว และชุมชนท่ีมีสถาบันศาสนา เป=นแกนยึดเหนี่ยว มีระบบความสัมพันธ1ท่ีเก้ือกูลกัน ซ่ึงคน
ในทุกภาคส7วนในสังคม ท้ังหน7วยงานภาครัฐ หน7วยงานภาคเอกชน องค1การปกครอง ส7วนท&องถ่ิน 
องค1การอาสาสมัคร องค1การพัฒนาเอกชน และองค1การชุมชน มาดําเนินงานร7วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&ร7วมกัน ต7างฝQายต7างตอบแทนกัน บนฐานความสัมพันธ1ใหม7ท่ีเป=นหุ&นส7วน การพัฒนาสวัสดิการ
อย7างเท7าเทียมกัน 
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 4.2 ลักษณะสวัสดิการแบบบูรณาการ 
  วริฏฐา แก&วเกตุ (2550: 57-58) กล7าวไว&ว7า ลักษณะสวัสดิการแบบบูรณาการ เริ่มต&น

จากลักษณะสวัสดิการไม7เป=นทางการหรือเครือข7ายการช7วยเหลือดูแลกัน (Helping Network) 
ประกอบด&วย 5 ประการ ซ่ึงแสดงให&เห็นถึงระบบ ปฏิสัมพันธ1ของคนกับสังคม จากการช7วยเหลือดูแล
กันในเรื่องใกล&ตัวขยายไกลตัวออกไป ดังนี้ 

1. การดูแลตัวบุคคล (Personal Care) - การทําความสะอาด การแต7งตัวให& การเลี้ยงดู 
2. การดูแลเรื่องการอยู7อาศัย ( Domestic Care) - การทําอาหาร ทําความสะอาด 
3. การหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน(Auxiliary Care) -การทําสวน หรือทํางานเล็กๆน&อยๆ 
4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) - การเยี่ยมเยียน และการสร&างอิสรภาพ 
5. การตรวจตราเฝNาระวังภัย (Surveillance) ~ การดูแลเราระวังภัยต7อตนเอง และ

กลุ7ม คนท่ีมีความเปราะบางในชีวิต 
  จากลักษณะสวัสดิการแบบไม7เป=นทางการ 5 ประการ ท่ี Johnson เสนอไว&นั้น หาก

นํามาใช&กับบริบทสังคมไทย วริฎฐา แก&วเกตุ เห็นว7าควรเพิ่มการหนุนเสริมจิตใจ (Spirituality 
Support) ไว&อีกประการหนึ่ง รวมเป=น 6 ประการ เนื่องจาก วัฒนธรรมของสังคมไทย นั้นอยู7บนฐาน
ของระบบคุณค7า ความสัมพันธ1กันทางด&านจิตใจเป=นสําคัญ เห็นได&จากการอบรมบ7ม นิสัย การปลูกฝSง
คุณธรรม ศีลธรรมจรรยา การสร&างความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งศักด์ิสิทธิ์เหนือ ธรรมชาติ การกตัญ�ู
รู&คุณ การเคารพผู&อาวุโส เป=นต&น ซ่ึงเป=นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ท่ีเชื่อมโยง
กลุ7มคนในช7วงวัยต7างๆ เข&าด&วยกัน 

  นอกจากนี้ วริฎฐา แก&วเกตุ ยังเห็นด&วยกับท่ี Johnson ได&เสนอไว&นั้นมีความ จําเป=น
อย7างยิ่งต7อการมองงานสวัสดิการสังคมในอีกมิติหนึ่ง ซ่ึงมองจากฐานความสัมพันธ1ของคนในสังคม จะ
ทําให&ภาพของการปฏิบัติที่เรียกว7าเป=นการช7วยเหลือดูแลกัน การดําเนินชีวิตเพ่ือตอบสนองความ
ต&องการของตัวคนๆ นั้นเอง และผู&อ่ืนท่ีอยู7ร7วมกันในสังคม หากได&พิจารณาประกอบกับฐานประเด็น 
ท่ีเป=นองค1ประกอบของสวัสดิการสังคมไทยในความหมายกว&าง ทั้ง 7 ด&าน อันได&แก7 การศึกษา 
สุขภาพอนามัย ท่ีอยู7อาศัย การมีงานทําและประกันรายได& ความม่ันคงทางสังคม บริการทางสังคม 
และนันทนาการ รวมถึงฐานกลุ7มเปNาหมายในการจัดสวัสดิการสังคม ย7อมจะทําให&ลักษณะการ
ช7วยเหลือดูแลกันในบริบทสังคมไทยท่ีชัดเจนข้ึน 

1. การดูแลตัวบุคคล (Personal Care) เริ่มจากการดูแลตัวเอง สมาชิกในครอบครัว 
ญาติพ่ีน&อง เพ่ือนฝูง และเพ่ือนบ&าน เป=นการดูแลท้ังบุคคลท่ีช7วยเหลือตนเองได& และช7วยเหลือตนเอง
ไม7ได& เช7นเด็กเล็ก ผู&สูงอายุ ผู&เจ็บปQวย และผู&พิการทุพลภาพ มีการดูแลทําความสะอาด ร7างกาย ปNอน
อาหารให& การเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ผู&ที่เดือดร&อน ยากไร& รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเอง และผู&อ่ืน 

2. การดูแลเรื่องการอยู7อาศัย (Domestic Care) เกี่ยวกับการกันการอยู7อย7างมี
สุขอนามัย และมีความม่ันคงในการอยู7อาศัย ได&แก7 การทําอาหารแบ7งปSนกันในครัวเรือน เพ่ือนบ&าน 
คนยากไร& ช7วยงานบุญ งานศพ การทําความสะอาดบ&านเรือนของตนเอง และชุมชนให&มีสุขอนามัยท่ีดี 
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การสร&าง หรือซ7อมแซมบ&าน หรือสถานท่ีสาธารณะ เช7น วัด โรงเรียน ศาลา สะพาน ฯลฯ ให&ม่ันคง
ถาวร การรักษาสิ่งแวดล&อม และปรับปรุงภูมิทัศน1 การช7วยจัดหา สร&างระบบสาธารณูปโภค เช7น 
ไฟฟNา ถนน น้ําประปา รวมถึงการให&อยู7อาศัยในบ&าน หรือท่ีดินของส7วนบุคคลหรือท่ีสาธารณะ 

3. การหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน (Auxiliary Care) เก่ียวกับการทํางาน และการเรียนรู&
โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ1ความรู& แรงงาน เงิน และสิ่งของระหว7างกัน ขยาย 
ปฏิสัมพันธ1จากภายในครอบครัวออกไปยังกลุ7มคนต7างๆ ในชุมชนท่ีเก่ียวของด&วย ได&แก7 การทํางานท่ี
เก้ือหนุนซ่ึงกันและกันระหว7างนายจ&าง กับลูกจ&าง การรวมกลุ7มอาชีพ การเอาแรง ช7วยกันแบบไม7มี
ค7าจ&าง การอุดหนุนกันระหว7างผู&ซ้ือ กับผู&ขายผลผลิตสินค&า และบริการในชุมชน การให&ยืมใช&สิ่งของ 
อุปกรณ1เครื่องมือต7างๆร7วมกัน การช7วยเหลือ/บริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร การให&คําปรึกษา คําแนะนํา
ต7างๆ และการถ7ายทอดทักษะ ความรู&ในด&านการศึกษา หรือดาน อาชีพการงานของตนเองให&ผู&อ่ืน 
รวมถึงประสบการณ1ชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปSญญาท&องถ่ิน และอบรมบ7มนิสัยคุณธรรม ศีลธรรมจรรยา 

4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป=นการสร&างสัมพันธภาพกับกลุ7มคนต7างๆ 
ในชุมชน ได&แก7 การเยี่ยมเยียนไต7ถามสารทุกข1สุกดิบกัน การกระจายข&อมูลข7าวสารถึงกัน การเข&าร7วม
กิจกรรมกลุ7ม และชุมชน การเล7นกีฬา และทํากิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ1กับ ผู&อ่ืน 

5. การตรวจตราเฝNาระวังภัย (Surveillance) เป=นการปNองกัน เพื่อไม7ให&มีปSญหา
เกิดข้ึน หรือถ&าหลีกเลี่ยงปSญหานั้นไม7ได& จะเป=นการบรรเทาปSญหานั้นให&เบาลง และมีผลกระทบด&าน 
ความเสียหายต7อคนและสังคมน&อยท่ีสุดได&แก7 การตรวจตรา เฝNาระวังภัยทางสังคม เช7น ยาเสพติด 
การคุกคามทางเพศ อาชญากรรม กลุ7มผู&มีความเสี่ยง และความเปราะบางในชีวิต ภัยทางธรรมชาติ 
เช7น น&าท7วม ดินถล7ม ภัยแล&ง และอุบัติภัย เช7น การจราจร ไฟไหม& 

6. การหนุนเสริมจิตใจ (Spirituality Support) เป=นการสร&างความรู&สึกร7วม ให&
คุณค7าของ กันและกัน เพ่ือพัฒนาจิตใจให&ม่ันคงและเข&มแข็ง ได&แก7 การสร&างการยอมรับ และเคารพ
ความแตกต7างหลากหลายซ่ึงกันและกัน การสร&างความไว&วางใจ มีความศรัทธาร7วมกัน การสร&าง 
ความรู &สึกภาคภูมิใจ ปลาบปลื ้มใจที่ได&ให&และรับแก7กัน ความรู &สึกมั่นคง ปลอดภัยให&แก7กัน 
ความกตัญ�ูรู&คุณ และความสามัคคี รักใคร7ปรองดอง เป=นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  ลักษณะสวัสดิการแบบไม7เป=นทางการ ท้ัง 6 ประการนี้จึงมาจากความต&องการของ
ภายใน ตัวบุคคล และความต&องการท่ีจะได&รับจากสังคม เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีอยู7รอด ปลอดภัย และ
อยู7ดี มีสุขร7วมกัน เม่ือแนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) มีหัวใจหลักอยู7ท่ีการเข&าถึง 
และจะสามารถตอบสนองปSญหาและความต&องการของประชาชนได& จึงกล7าวได&ว7า ลักษณะสวัสดิการ 
แบบไม7เป=นทางการนี้ ย7อมถือเป=นลักษณะสวัสดิการแบบบูรณาการด&วย ซ่ึงเป=นการยึดเอาปSญหา และ
ความต&องการของประชาชนเป=นตัวต้ัง แล&วบูรณาการทํางานของภาคส7วนต7างๆ ท่ีเป=นทางการ และ 
ไม7เป=นทางการ เข&าด&วยกัน เกิดเป=น "ระบบสวัสดิการร7วม" ข้ึนมา 
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 4.3 องค&ประกอบของการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ 
  จากท่ีได&กล7าวไปแล&วว7าการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการเกิดจากพลังความร7วมมือ 

ของผู&จัดบริการสวัสดิการสังคมจากภาคส7วนต7างๆในสังคม ณรงค1 เพชรประเสริฐ และคณะ (2548:  
59) จึงได&กล7าวถึงองค1ประกอบการจัดสวัสดิการของภาค ส7วนต7างๆ แบ7งออกเป=น 2 ประเภท ได&แก7 
การจัดสวัสดิการแบบเป=นทางการ (Formal Sector of Welfare) และการจัดสวัสดิการแบบไม7เป=น
ทางการ (Informal Sector of Welfare) ซ่ึงสอดคล&อง กับท่ี Johnson ได&กล7าวถึงองค1ประกอบของ
การจัดสวัสดิการแบบบูรณาการไว&เป=น 2 ประเภทนี้ เช7นกัน เม่ือพิจารณาถึงภาคส7วนท่ีเป=นทางการ 
และภาคส7วนท่ีไม7เป=นทางการในโครงสร&างบริบทของสังคมไทย ได&แก7 

1. การจัดสวัสดิการแบบเป=นทางการ (Formal Sector of Welfare) เป=นการจัด
สวัสดิการสังคม ของหน7วยงานภาครัฐ ท้ังส7วนกลาง และองค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน หน7วยงาน ภาค
ธุรกิจ โดยมีอํานาจหน&าท่ีตามกฎหมายบังคับ มีดังนี้ 

1.1 การจัดสวัสดิการโดยภาครัฐ แบ7งเป=น 2 ระดับ ได&แก7 การจัดสวัสดิการโดย
ส7วนกลาง ประกอบด&วย การทํางานของกระทรวงต7างๆ ได&แก7 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย1 กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณะสุข ฯลฯ อีกส7วน คือ 
การจัดทําโครงการเฉพาะกิจของรัฐบาล เช7น หลักประกันสุขภาพถ&วนหน&า กองทุนหมู7บ&านและชุมชน
เม่ือ ธนาคารประชาชน โครงพักชําระหนี้เกษตรกร บ&านเอ้ืออาทร บ&านม่ังคง โครงการ SML การ
แก&ไขปSญหาแล&ง น้ําท7วม เป=นต&น 

1.2 การจัดสวัสดิการโดยส7วนท&องถ่ิน ได&แก7 การให&บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เช7น ถนนไฟฟNา น้ําประปา เป=นต&น และการให&บริการด&านสวัสดิการสังคม ของเทศบาล องค1การ
บริหารส7วนตําบล (อบต.) องค1การบริหารส7วนจังหวัด (อบจ.) ในท่ีนี้อเนก เหล7าธรรมทัศน1 (2543, 
อ&างถึงใน วริฎฐา แก&วเกตุ, 2550: 60) เสนอให&กระทรวงมหาดไทย หรือ รัฐบาล ต&องพยายามจัดงบ
ทุกประเภทท่ีเป=นงบอุดหนุน ให&แก7องค1การท่ีบําเพ็ญคุณประโยชน1 ให&แก7สาธารณะให&ทํางานได&ดียิ่งข้ึน 
เช7น แทนท่ีหน7วยงานจะให&ท&องถ่ินทํางานสังคมสงเคราะห1 โดยจัดต้ังหน7วยงานสังคมสงเคราะห1ของ
องค1การปกครองส7วนท&องถ่ินเพ่ือไปดูแล คนเจ็บปQวย คนพิการ คนสูงอายุ ก็อาจจะให&มูลนิธิ องค1การ
การกุศล องค1การบําเพ็ญประโยชน1ร7วมทํางาน ได&รับเงินอุดหนุนจากท&องถ่ินสนับสนุนด&วย นอกจากนี้
ให&เปลี่ยนจากการจ&างคนทํางานประจําด&านสวัสดิการหรือสังคมสงเคราะห1แก7คนในท&องถ่ินมาเป=นการ
รับอาสาสมัครทํางานร7วมกัน การสร&างองค1การปกครองท&องถ่ินเป=นประชาธิปไตย ท่ีประชาชน เข&ามา
มีส7วนช7วย ร7วมแก&ปSญหาให&แก7 ส7วนรวม และเกิดความรู&สึกรัก รู&สึกเป=นเจ&าขององค1การปกครอง
ส7วนท&องถ่ิน 

1.3 การจัดสวัสดิการโดยภาคธุรกิจ แบ7งเป=น 2 ประเภท ได&แก7 การจัดสวัสดิการ
ตามท่ีกฎหมายบังคับ ประกอบด&วยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสวัสดิการ
ข้ันตํ่าในสถานประกอบการตามท่ีกฎหมายกําหนด เช7น ห&องน้ํา ตู&ยา น้ําด่ืม เป=นต&นการจัดสวัสดิการ
อ่ืนๆ นอกเหนือ จากท่ีกฎหมายบังคับ เช7น การจัดท่ีพักฟรี อาหารฟรี รถรับส7งพนักงานการจัดต้ัง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป=นต&น 



 45

2. การจัดสวัสดิการแบบไม7เป=นทางการ (Informal Sector of Welfare) เป=นการจัด
สวัสดิการตามความสมัครใจในการทําประโยชน1เพ่ือสังคม มีดังนี้ 

2.1 การจัดสวัสดิการโดยภาคเอกชนท่ีไม7แสวงหาผลกําไร ในที่นี้รวมถึงองค1การ
สาธารณะประโยชน1 และองค1การอาสาสมัคร แบ7งเป=น 3 กลุ7ม ได&แก7 1) องค1การศาสนา ไม7ว7าจะเป=น 
วัด โบสถ1 มัสยิด (2) มูลนิธิ หรือองค1การการกุศล เช7น สภากาชาดไทย สภาสตรีแห7งชาติในพระบรม
ราชูปถัมภ1 สภาสังคมสงเคราะห1แห7งประเทศไทย มูลนิธิปQอเต็กต๊ึง มูลนิธิร7วมกตัญ�ู ฯลฯ และ 
(3)องค1การพัฒนาเอกชน มีการประสานการทํางานเป=นเครือข7ายกัน 

2.2 การจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน ซึ่งเครือข7ายสวัสดิการชุมชน 4 ภาคได&ให&      
คํานิยามการจัดสวัสดิการชุมชนคือ การสร&างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนซ่ึง
หมายรวมถึงทุกอย7างท่ีจะทําให&คนในชุมชนมีความเป=นอยู7ท่ีดีข้ึน ท้ังในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ 
การช7วยเหลือเก้ือกูล เป=นเรื่องท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตต้ังแต7เกิด แก7 เจ็บ ตาย หัวใจของการจัดสวัสดิการ 
ชุมชน คือ การพ่ึงตนเองและการช7วยเหลือเก้ือกูลกัน "ให&อย7างมีคุณค7า รับอย7างมีศักด์ิศรี" การจัด 
สวัสดิการต้ังอยู7บนพ้ืนฐานของการเคารพและอยู7ร7วมกันกับธรรมชาติ อย7างเห็นคุณค7า อยู7บน พ้ืนฐาน
ของศาสนา ภูมิปSญญา วัฒนธรรมท&องถ่ิน และการมีส7วนร7วมในทุกระดับ 

  ภาคชุมชนในที่นี้ ประกอบด&วย เครือข7ายการช7วยเหลือดูแลกันตามธรรมชาติ 
(Halping Network) และกลุ7มองค1การชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจากฐานงานพัฒนา ท้ังท่ีหน7วยงานส7งเสริม
สนับสนุน ให&จัดต้ังข้ึน และชุมชนรวมตัวจัดต้ังกันข้ึนมาเอง ซ่ึงก็มีฐานท่ีมาจากเครือข7ายการ ช7วยเหลือ
ดูแลกันตามธรรมชาติ โดยเป=นการดูแลท่ีเริ่มจากตัวบุคคล ขยายความสัมพันธ1ในการ สนับสนุนดูแล
กันข้ึนมาเป=น ครอบครัว เพ่ือนฝูง และเพ่ือนบ&าน 

  จากท่ีกล7าวถึงลักษณะสวัสดิการแบบบูรณการ ซ่ึงเป=นความต&องการท่ีเริ่มจากเรื่อง
ใกล&ตัว ขยายออกไป เช7นเดียวกับองค1ประกอบของการจัดสวัสดิการแบบบูรณการ ท่ีเริ่มจากตัวบุคคล 
ขยายปฎิสัมพันธ1กับครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนฝูง เพ่ือนบ&าน รวมถึงการเข&าไปมีส7วนร7วมในกลุ7ม
องค1การชุมชน และองค1การผู&จัดบริการสวัสดิการสังคมจากภาคส7วนต7าง ๆ  

  วริฎฐา แก&วเกตุ (2550: 64-65) ได&ศึกษาแบบจําลอง "Total Welfare in Society 
(TWS)" ของ Richard Rose (1986) ซ่ึงประกอบด&วย การจัดสวัสดิการจาก 3 ภาคส7วน ได&แก7 
ครัวเรือน ระบบตลาดธุรกิจ และภาครัฐ ต7อมา Pattamaporn Busapathumrong (1999) เสนอว7า
แบบจําลองนี้ควรมีการเพ่ิมภาคส7วนขององค1การพัฒนาเอกชนท้ังท่ีแสวงหาผลกําไรและไม7 แสวงหา
ผลกําไร นอกจากนี้การวัดสวัสดิการในสังคมไทย ควรคํานึงถึงบทบาทของวัด และชุมชน ด&วย ดังนั้น 
วริฎฐา แก&วเกตุ จึงได&เสนอแบบจําลองสวัสดิการแบบบูรณาการ (Model of Welfare Mix) ให&มี
ความสมบูรณ1ข้ึน และสอดคล&องกับภาคส7วนต7าง ๆท่ีมีอยู7ในสังคมไทย โดย ขยายองค1ประกอบของ
ภาคส7วนท่ีไม7เป=นทางการ รวมถึงจําแนกภาครัฐ เป=นส7วนกลาง และส7วน ท&องถ่ินให&ชัดเจน เนื่องจากมี
บทบาทอย7างมากในการจัดสวัสดิการสังคม เป=นดังนี้ 
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 4.2 แบบจําลองการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ& 
  เม่ือผู&ศึกษาพิจารณาองค1ประกอบ และกลไกในแบบจําลองสวัสดิการแบบบูรณาการ

ข&างต&นแล&วพบว7า มีความสอดคล&องกับท่ี จิตติ มงคลชัยอรัญญา และคณะ (2550: 9-11) ได&กล7าวถึง
แบบจําลองการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ1 จากแผนยุทธศาสตร1 5 ปU สร&าง สวัสดิการสังคม
แห7งชาติฉบับท่ี 1 (2550-2554) ซ่ึงประกอบด&วย ประเภทของงานสวัสดิการสังคม 7 ประการและ
กลไกการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ1จากระดับบุคคล สู7ระดับประเทศ แสดงให&เห็นถึงขอบเขต
ของสังคมในแต7ละระดับ ต้ังแต7ระดับครอบครัว ชุมชน/หมู7บ&าน ทองถ่ิน(ตําบล/เทศบาล) จังหวัด และ
ระดับชาติ ทิศทางการจัดสวัสดิการ สังคมควรมีความสอดคล&องตอบสนองปSญหาท้ังในระดับชาติ และ
ระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงท้ัง 2 ระดับใหญ7ๆ นี้ควรมีการแลกเปลี่ยนข&อมูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือให&การดําเนินงานใน
ระดับพ้ืนท่ีส7งผลต7อการแก&ไข ปSญหาระดับ ชาติในเวลาเดียวกัน 

  นอกจากขอบข7ายการจัดสวัสดิการสังคมท้ัง 7 ประการ นั้นเป=นสิ่งท่ีประชาชนทุกคน
พึงได&รับสวัสดิการสังคมครบทุกประเภท แต7ปริมาณความช7วยเหลือในบางประเภทจากหน7วยต7างๆ
ภายนอก ท่ีนอกเหนือจากสิทธิข้ันพ้ืนท่ีนั้นอาจได&รับไม7ได&เท7ากัน ข้ึนอยู7กับ (1) ขีดความสามารถใน
การช7วยเหลือดูแลตนเองและชุมชน (2) ความต&องการและความพึงพอใจของแต7ละคน (3) ขีด
ความสามารถในการบริการจากภาครัฐท่ีต&องเน&นการแก&ไขปSญหาท่ีจําเป=นเร7งด7วนบางด&านเสียก7อน 

  บทบาทสําคัญขององค1การท่ีอยู7ระดับสูงกว7า คือ การกําหนดทิศทางอย7างกว&างๆ การ
สนับสนุนเชิงวิชาการ ทรัพยากร เน&นการจัดกระบวนการ ระบบกลไกการทํางาน โดยเป�ดโอกาสให& 
ระดับพ้ืนท่ีมีอิสระในการเลือกกิจกรรม และรายละเอียดการดําเนินงานให&มากท่ีสุด เนื่องจากปSญหา
ความต&องการ ตลอดจนขีดความสามารถในการแก&ไขปSญหาของแต7ละพื้นที่นั้นไม7เหมือนกันและ
ไม7เท7ากัน สิ่งสําคัญคือแต7ละชุมชนจะต&องเริ่มต&นแก&ไขปSญหาจากการใช&ทรัพยากรท่ีตนเองมีอยู7เป=น
สําคัญไม7ว7าจะเป=น ความคิด เวลา อุปกรณ1เครื่องมือ เครื่องใช& เงินสมทบ เงินบริจาค แรงงาน รวมท้ัง
รายได&จากกองทุนประเภทต7างๆในชุมชนทังท่ีเกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ดอกผล จาก
เงินกองทุนหมู7บ&าน กองทุน SML และ/หรือเงินที่ได&จากการสนับสนุนของกระทรวงต7างๆ ให&ทํา 
กองทุนหมุนเวียนท่ีมีอยู7 อาทิ กองทุน กขคจ. ฯลฯ หรือจากกลุ7ม กองทุนท่ีจัดดังโดยชุมชนเอง เช7น 
กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ7มสัจจะออมทรัพย1 หรือกองทุนฌาปนกิจ เป=นต&น ในด&านกลไกการทํางานนั้น
บุคคลหรือองค1การท้ังภายในและภายนอกชุมชนย7อมมีบทบาทท่ีแตกต7างกันไป จึงควรมีการประสาน
เชื่อมโยงกันแบบบูรณาการเพ่ือให&เกิดผลกระทบเชิงบวกแบบทวีคูณ (Synergy Effect) 

  จากแบบจําลองแนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ และแนวคิดสวัสดิการแบบพหุลักษณ1 
เมื่อนํามาผสมผสานกันย7อมจะได&แนวทางไปสู7ภาคปฏิบัติของการบูรณาการเครือข7าย กองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับอําเภอ เริ่มต้ังแต7ปSญหาและความต&องการของคนในชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงผู&
ยากลําบากด&วย คือ การช7วยเหลือดูแลกันในรูปแบบหลากหลาย เป=น "สวัสดิการ" ท่ีไม7ใช7เพียงเงิน
เท7านั้น และมีความครอบคลุมสวัสดิการสังคมประเภทต7าง ๆ การค&นหาและสร&าง กลไกการทํางาน
ร7วมกัน จากองค1การภายใน และภายนอกชุมชน มีท้ังภาคส7วนท่ีเป=นทางการ และไม7เป=นทางการ 
รวมถึงบทบาทหน&าท่ีของกลไกในระดับพ้ืนท่ี และระดับชาติ ซ่ึงมีท้ังการทํางานแบบนักวิชาชีพและ



 47

อาสาสมัครอยู7ร7วมกัน การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู7ในชุมชน ท&องถ่ิน เพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนให&
เข&าถึง และครอบคลุมการดูแลผู&ยากลําบากท่ีแท&จริงในชุมชนท&องถ่ินนั้นๆด&วย 
 
5. แนวคิดการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 ในปSจจุบันปSญหาด&านเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ&อนและการพัฒนาอย7างยั่งยืนต&อง
อาศัยกระบวนการความร7วมมือและการมีส7วนร7วมของหลายฝQายในสังคมในขณะท่ีภาคประชาชน
เติบโต มีศักยภาพและมีความต&องการท่ีจะมีส7วนร7วมในการกําหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ
ของรัฐ อีกท้ังภาครัฐเองมีขีดความสามารถจํากัดจําเป=นต&องเป�ดโอกาสและส7งเสริมสนับสนุนให&ชุมชน
และสังคมได&มีส7วนเข&ามาแก&ไขปSญหาได&อย7างมีประสิทธิภาพโดยจัดกระบวนการหรือกลไกการบริหาร
จัดการของรัฐท่ีเป�ดโอกาสให&ประชาชนมีส7วนร7วมในการวิเคราะห1สาเหตุของปSญหา การจัดทําแผน 
และดําเนินการแก&ไขปSญหาของชุมชนสนับสนุนให&มีคณะกรรมการของประชาชนในชุมชนและท&องถ่ิน
ให&ร7วมคิด ร7วมทํางาน และเรียนรู&ประสบการณ1ความรู&ความสามารถซึ่งกันและกัน ส7งเสริมให&มี
เครือข7ายความร7วมมือระหว7างชุมชนหรือท&องถ่ินในการแลกเปลี่ยนความรู&ความเข&าใจในการพัฒนา
ด&านต7างๆ และผลกระทบจากการพัฒนา จัดให&มีกระบวนการและช7องทางของการมีส7วนร7วมใน
กิจกรรมทางการพัฒนาเป=น 2 ระบบควบคู7กันไป คือ ระบบการมีส7วนร7วมในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาร7วมกับภาครัฐ ซึ่งเป=นระบบที่มีการปฏิบัติอยู7ในปSจจุบันและระบบการจัดการกิจกรรมการ
พัฒนาใหม7 โดยให&ประชาชนมีส7วนร7วมอย7างสมบูรณ1 ซ่ึงภาครัฐเป=นฝQายสนับสนุนในด&านนโยบาย 
มาตรการ และงบประมาณสนับสนุนเสริมสร&างวิสัยทัศน1และสร&างขีดความสามารถในการจัดการหรือ
การมีส7วนร7วมให&แก7องค1การประชาชน องค1การพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุรกิจ
เอกชน 
 สําหรับแนวคิดการมีส7วนร7วมของประชาชนนั้นเกิดและอยู7เคียงคู7กับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากอํานาจสูงสุดในการครองประเทศมาจากประชาชน และประชาชนเป=นผู&ให&
ฉันทานุมัติแก7องค1การต7าง ๆ ของรัฐ เป=นผู&ใช&อํานาจดังกล7าวในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอัน
เป=นการสอดคล&องกับบทบัญญัติมาตรา 3 รัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ฉะนั้นจึงเห็นควรให&ประชาชนเข&ามามีบทบาทร7วมโดยตรงในการบริหารจัดการ เพ่ือให&เกิดความ
โปร7งใส และเป=นไปตามความต&องการของประชาชน ซ่ึงถือว7าเป=นการเข&าไปมีส7วนร7วมอย7างแท&จริง 
(Authentic Participation) จากข&อกําหนด ดังกล7าวข&างต&น สอดคล&องกับการกําหนดยุทธศาสตร1ใน
การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซ่ึง
มีเปNาหมายการพัฒนาภายใต&กระบวนการมีส7วนร7วมของประชาชนในสังคมไทย ท่ีได&รวมพลังร7วมกัน
ระดมความคิดกําหนดวิสัยทัศน1ร7วมกัน มุ7งพัฒนาสู7 “สังคมเข&มแข็งและมีดุลยภาพ” ใน 3 ด&าน คือ 
สังคมคุณภาพ สังคมแห7งภูมิปSญญาและการเรียนรู& และสังคมสมานฉันท1 เอ้ืออาทรต7อกัน เพ่ือ
เสริมสร&างระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกภาคส7วนของสังคมไทย สนับสนุนกระบวนการกระจายอํานาจ
ให&องค1การปกครองส7วนท&องถ่ินและชุมชน มีบทบาทในการพัฒนาท&องถ่ินของตนเอง ภายใต&ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรวมของการพัฒนาประเทศในอนาคต 20 ปU สร&างโอกาสให&
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คนไทยคิดเป=น ทําเป=น มีเหตุผล สามารถเรียนรู&ได&ตลอดชีวิต พร&อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีดํารงไว&ซ่ึง
คุณธรรมและคุณค7าของเอกลักษณ1ของสังคมไทยท่ีพ่ึงพาเก้ือกูลกัน ตลอดจนมีจารีตประเพณีท่ีดีงาม 
และยังคงใช&หลักคนเป=นศูนย1กลางของการพัฒนาประเทศเพ่ือให&สอดคล&องกับความสําคัญ ในการพัฒนา
ด&านทรัพยากรมนุษย1และสังคม อย7างมีคุณภาพและทันต7อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปSญหาของการ
มีส7วนร7วมของประชาชนมีผลกระทบต7อการบริหารพัฒนาประเทศชาติ เป=นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
จํานวนประชากร เน&นในการพัฒนาคนเป=นศูนย1กลาง โดยมีความเชื่อว7าจะสามารถช7วยพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ โดยการมีส7วนร7วมของประชาชนและการทํางานแบบ       
พหุภาคี ประยุกต1ใช&ในการทํางานเชิงรุกร7วมกับองค1การปกครองระดับท&องถ่ินและองค1การประชาชน
เพ่ือเสริมสร&างความเข&มแข็งของชุมชนอย7างมีประสิทธิผลและท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี  
 พีรพล ไตรทศาวิทย1 (2549: 46-47) กล7าวถึงความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย ในหลายๆด&าน เช7น ด&านการรับรู&ข&อมูลข7าวสาร สิทธิได&
รับทราบข&อมูลหรือข7าวสารสาธารณะท่ีอยู7ในครอบครองของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบต7อ
คุณภาพสิ่งแวดล&อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนท&องถ่ิน สิทธิการมีส7วนร7วม
ในกระบวนการพิจารณาของเจ&าหน&าท่ีของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง ท่ีมีผลกระทบต7อสิทธิ
และเสรีภาพของตน กําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใช&อํานาจรัฐทุกระดับ  บํารุงรักษาและใช&ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล&อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย7างสมดุล   
 นอกจากนี้ Davis (2001: 160) ได&สรุปประโยชน1ของการมีส7วนร7วมไว& 14 ประการได&แก7  

1. เพ่ิมผลผลิตให&สูงข้ึน  
2. คุณภาพของงานดีข้ึน  
3. ได&รับความคิดเห็นมากข้ึน  
4. มีแรงจูงใจมากข้ึน  
5. มีความรู&สึกยอมรับถึงกันและกัน 
6. ทําให&นับถือตนเองมากข้ึน  
7. มีความพึงพอใจต7องานสูงข้ึน 
8. มีความร7วมมือกันมากข้ึน  
9. ลดความเครียดลงได&  
10. มีความผูกพันต7อเปNาหมายของงานสูงข้ึน  
11. ยอมรับต7อการเปลี่ยนแปลงได&ดีข้ึน  
12. มีการสื่อสารกันดีข้ึน 

 Swansburg (1996: 339) ได&ประมวลประโยชน1ของการบริหารแบบมีส7วนร7วม โดย
จําแนกออกเป=นประเด็น ดังรายละเอียดต7อไปนี้ 

1. เกิดความไว&วางใจกันสูงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
2. เพ่ิมความรับผิดชอบให&กับและผู&ปฏิบัติงาน 
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3. ลดความสับสนช7วยปรับปรุงการติดต7อสื่อสารให&ดีข้ึน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําให&ผลงานเพ่ิมข้ึน 
5. ทําให&เกิดทีมงานที่มีความร7วมมือร7วมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถในการ

ตัดสินใจ และทําให&เข&าใจองค1การได&ดีข้ึน 
6. เพ่ิมประสิทธิผลในงาน เกิดการปรับปรุงคุณภาพและทักษะของการทํางาน 
7. เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ิมความกระตือรือร&นในการเข&ามามีส7วนร7วมของ

ผู&ปฏิบัติงาน ทําให&งานและคุณค7าของงานมีความเป=นรูปธรรม 
8. ได&ความคิดใหม7ๆในการตัดสินใจและแก&ปSญหา 
9. ช7วยให&ทุกคนเข&าถึงเปNาหมายและวัตถุประสงค1ได&อย7างชัดเจน 
10. เพ่ิมความผูกพันต7อองค1การ โดยทุกคนมีทัศนคติในทางท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
11. ลดต&นทุนลง 
12. เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 
13. เกิดความยอมรับท่ีจะช7วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําให&เพ่ิมความสามารถ ในการเรียนรู&

ของทีมงาน การปรับตัวและการพัฒนาสู7ความเป=นเลิศ 
 5.1 ความหมายของการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  การมีส7วนร7วมของประชาชนเป=นเปNาหมายของการพัฒนาคนส7วนใหญ7ของสังคมเพ่ือ
สืบทอดความยั่งยืนให&เกิดขึ้นอย7างต7อเนื่อง เป=นองค1ประกอบสําคัญในกิจกรรมที่จะสร&างความ
เจริญก&าวหน&าให&เกิดข้ึนในทุกชุมชน สําหรับความหมายของการมีส7วนร7วมนั้นได&มีนักวิชาการหลาย
ท7าน นําเสนอไว&ดังต7อไปนี้ 
  WHO / UNICEF (2007: 52-53) ให&ความหมายว7า การมีส7วนร7วมคือการท่ีกลุ7มของ
ประชาชนก7อให&เกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะกระทําการตัดสินใจใช&ทรัพยากร และมีความรับผิดชอบใน
กิจกรรมท่ีกระทําในกลุ7ม เป=นการเป�ดโอกาสให&ประชาชนได&ร7วมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ ร7วมลง
มือปฏิบัติ และร7วมรับผิดชอบในเรื่องราวต7างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง เพ่ือแก&ไขปSญหา
และนํามาซ่ึงความเป=นอยู7ของประชาชนที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต&องการ ช7วยให&ประสบ
ความสําเร็จตามเปNาหมายได& สอดคล&องกับ อาภรณ1พันธ1 จันทร1สว7าง (2552: 19) ท่ีได&ให&ความหมาย
ของการมีส7วนร7วมของประชาชนว7า เป=นผลมาจากการเห็นพ&องต&องกันในเรื่องราวของความต&องการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติการนั้นๆ เหตุผล
เบ้ืองแรกท่ีคนเรามารวมกันได& จะต&องมีการตระหนักว7าการกระทําท้ังหมดท่ีทําโดยกลุ7มหรือโดยนาม
กลุ7มนั้นกระทําผ7านกลุ7มซ่ึงเป=นเสมือนตัวนําให&บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได& นอกจากนั้นแล&ว ดิเรก 
ฤกษ1หร7าย (2554: 71) ยังกล7าวเสริมว7าเป=น กระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนกระทําการออกมาใน
ลักษณะของการทํางานร7วมกันท่ีจะแสดงให&เห็นถึงความต&องการ ความสนใจ ที่จะบรรลุเปNาหมาย
ร7วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให&เกิดอิทธิพลสร&างอํานาจต7อรอง ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคม และการมีส7วนร7วมของประชาชนท่ีแท&จริง จะต&อง 
ไม7หมายความเพียงแต7แต7การดึงประชาชนเข&ามาร7วมโครงการท่ีรัฐเป=นผู&กําหนด “รูปแบบเปNาหมาย
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ของงาน” และ “กําหนดให&มีการเข&าร7วมงาน” ดังท่ีผ7านมา แต7จะต&องเป=นการมีส7วนร7วมอย7างมีสํานึก
รับผิดชอบ มีบทบาทอย7างเต็มท่ีต้ังแต7ค&นคิดปSญหา วางแผนปฏิบัติงาน ดูแล กํากับ ประเมินผล 
ติดตามงาน เพ่ือสร&างความเข&มแข็งบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตัวเองเป=นสําคัญ สําหรับ ทวีทอง หงส1วิวัฒน1 
(2553:2) ได&ขยายความของการมีส7วนร7วม ว7าเป=นการท่ีประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถ
ของตนในการจัดการควบคุมการใช&และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู7เพ่ือประโยชน1ต7อการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคมตามความจําเป=นอย7างสมศักด์ิศรี มีการรับรู& แสดงออกในการตัดสินใจกําหนดชีวิต
ของตนเองเพ่ิมความสามารถในการควบคุมทรัพยากร ท้ังนี้จะต&องเป=นสิ่งท่ีประชาชนริเริ่มข้ึนมาเอง 
มิใช7พฤติกรรมท่ีถูกกําหนดข้ึนมาหรือชี้นําโดยฝQายรัฐบาล ในกิจกรรมซ่ึงมุ7งสู7การพัฒนาชุมชน อันเกิด
จากพลังและความสามารถของประชาชนท่ีผลึกกําลังในการพัฒนา ทําให&มีความรู&สึกเป=นส7วนหนึ่งของ
งานและเป=นเจ&าของผลิตผลของการพัฒนานั้น นอกจากนั้นแล&ว นิรันดร1 จงวุฒิเวศน1 (2553: 183) ยัง
กล7าวเพ่ิมเติมอีกว7าการมีส7วนร7วมของประชาชนนั้นมีความเก่ียวข&องทางด&านจิตใจและอารมณ1  ซ่ึงผล
ดังกล7าวเป=นเหตุเร&าให&กระทํา บรรลุจุดมุ7งหมายของกลุ7มนั้นกับทําให&เกิดความรู&สึกร7วมรับผิดชอบกับ
กลุ7มดังกล7าวด&วย เป=นองค1ประกอบสําคัญสําหรับประสิทธิภาพในการวางแผน ดําเนินการ ให&เกิดผล
สูงสุดต7อผู&ท่ีเก่ียวข&องทุกฝQาย 
  สรุปได&ว7า การมีส7วนร7วมของประชาชน คือ การท่ีผู&คนในชุมชนเข&าไปจัดการควบคุม
การใช&และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู7เพ่ือประโยชน1ต7อการดํารงทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นร7วมกัน
คิดค&นสาเหตุของปSญหาและมีความเห็นพ&องต&องกันในการท่ีจะดําเนินการแก&ไขปSญหาของชุมชนให&
บรรลุตามวัตถุประสงค1หรือนโยบายที่วางไว& เป=นการมีส7วนช7วยเหลือโดยสมัครใจ เข&าร7วมกับ
กระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนร7วมรับผลประโยชน1 และมีจุดสําคัญท่ีจะให&การมีส7วนร7วมนั้นเป=นการ
ปฏิบัติอย7างแข็งขัน มีอํานาจตัดสินใจ (Share Decision Making) เป=นผู&กําหนดนโยบาย (Policy 
Formulation) กําหนดเปNาหมายแผนงาน (Participation on Formulating Objective and Plan) 
ร7วมดําเนินการในกระบวนการจัดการ (Participating on Management) ร7วมรับผิดชอบในเรื่องต7างๆ 
อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน เพ่ือประโยชน1ต7อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีประชาชน
ก7อให&เกิดสิ่งต7างๆ ร7วมกันนั่นเอง ซ่ึงการจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการระดับเมืองก็เป=นส7วนหนึ่ง
ของกิจกรรมเหล7านั้น ซ่ึงผู&วิจัยจะทําการหาความจริงในเรื่องนี้ต7อไป 
  นอกจากนั้นแล&ว สมนึก ปSญญาสิงห1.(2550) ได&กล7าวเสริมว7า การมีส7วนร7วมของ
ประชาชน คือ กระบวนการท่ีให&ประชาชนเข&ามามีส7วนเก่ียวข&องกับการดําเนินงานพัฒนาร7วมคิด ร7วม
ตัดสินใจ แก& ปSญหาของตัวเอง ร7วมใช&ความคิดริเริ่มสร&างสรรค1 ใช&ความรู&ความชํานาญ ร7วมกับการใช&
วิทยาการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทําให&ประสบความสําเร็จมากข้ึนเพราะบรรยากาศ
ในการทํางานจะเกิดความสามัคคีปรองดองมีความเข&าใจซ่ึงกันและกัน มีความเป=นระเบียบสิ่งเหล7านี้
จะเป=นปSจจัยท่ีจะทําให&เกิดพลัง ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการเอาชนะการต7อต&านการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากผู&ท่ีมีส7วนร7วมจะสามารถเข&าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงได&ดีกว7า ความวิตกกังวลจะลดลง 
และนําไปสู7ความผูกพัน ทําให&เกิดความร7วมมือจนประสบความสําเร็จ สําหรับ สัญญา สัญญาวิวัฒน1 
(2543) ได&ให&แนวความคิดเก่ียวกับการมีส7วนร7วมว7า ในกิจกรรมทุกอย7างควรให&ประชาชนมีส7วนร7วมให&
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มากท่ีสุดเท7าท่ีจะมากได& เพ่ือให&เขาได&เป=นผู&ตัดสินใจทํางานได&ตามท่ีเขาได&ตัดสินใจไปแล&วด&วยตนเอง 
ซ่ึงจะทําให&ได&การปฏิบัติงานที่เป=นไปตามความสนใจและความต&องการ ได&มีโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง รวมท้ังพฤติกรรมอันประกอบไปด&วย การร7วม และสมยอมตามพฤติกรรมท่ีคาดหวังของกลุ7ม
ทางการและไม7ใช7ทางการหรือในความหมายก็คือ การท่ีประชาชนก7อให&เกิดสิ่งต7าง ๆ นั่นเอง รวมท้ัง 
สายสุนีย1 ปวุฒินันท1 (2553) ได&เพิ่มเติมว7าเป=นการเกี่ยวข&องทางจิตและอารมณ1 ซ่ึงผลของการ
เก่ียวข&องนี้เป=นเหตุให&การกระทําบรรลุจุดมุ7งหมายของกลุ7มนั้นกับท้ังให&เกิดความรู&สึกรับผิดชอบกับ
กลุ7มดังกล7าว เป�ดโอกาสให&ผู&ร7วมงานมีส7วนร7วม ตามแนวทางคํานิยามการมีส7วนร7วม 3 ประการ คือ 
การให&มีส7วนร7วม การให&มีส7วนช7วย และการให&มีส7วนรับผิดชอบกิจกรรมการบริหาร ร7วมกันคิด 
ร7วมกันทําต้ังแต7ระดับกลุ7มเล็ก ๆ จนกระท่ังเป=นกิจกรรมท่ีมีคนกลุ7มใหญ7หรือมากกลุ7ม และมีความ
รับผิดชอบมากข้ึน พร&อมท้ังเกิดความหลากหลายในรูปแบบการร7วมกันปฏิบัติ สรุปแล&วการมีส7วนร7วม นั้น
เป=นการท่ีทุกคนในหน7วยงานหรือในทีมงานได&มีส7วนร7วมในการบริหารโดยร7วมคิด ร7วมทํา และร7วมกัน
แก&ปSญหา และ สมบูรณ1 อําพนพนารัตน1 (2550: 16) ได&ให&ความหมาย การมีส7วนร7วม ว7าเป=นแนวทาง
ท่ีเป�ดโอกาสให&ชุมชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ สามารถเข&ามีส7วนร7วมเก่ียวข&องในเรื่องท่ีมีผลกระทบร7วมกันเพ่ือให&
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีต&องการ โดยมีการจัดการ การควบคุม การใช& และกระจายทรัพยากร ซ่ึง
เป=นส7วนหนึ่งของปSจจัยการผลิต เพื่อประโยชน1ต7อการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ และสังคมตาม
ความจําเป=น และได&สรุปข้ันตอนการมีส7วนร7วม ประกอบด&วย (1) การสํารวจข้ันต&น (2) การศึกษาเพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญ (3) การแสวงหาแนวทางในการแก&ไข (4) การกําหนดแนวทาง (5) การปฏิบัติ
ตามโครงการ (6) การประเมินผล (7) การพิจารณาทบทวนโครงการที่ได&ทําไปแล&ว สําหรับ 
McGregor (2000: 58) กล7าวถึงการปฏิบัติงานแบบมีส7วนร7วม เพ่ือให&เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต&อง
ประกอบด&วยบรรยากาศของการทํางานท่ีมีความสะดวกสบาย สมาชิกมีความเข&าใจและยอมรับใน
ภารกิจของกลุ7ม มีการแลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน สมาชิกมีโอกาสออกและใช&
ความคิดเห็นเพ่ือให&การมีส7วนร7วมกิจกรรม มีความตระหนักอยู7เสมอในภารกิจ มีการยอมรับเหตุผล
ของกันและกัน การวิจารณ1เป=นไปอย7างเป�ดเผยและมีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนา มีการ
ตรวจสอบการทํางานเป=นระยะ ๆ ประกอบไปด&วย 4 มิติ คือ (1) การมีสวนร7วมในการตัดสินใจ 
(2) การมีส7วนร7วมในการพัฒนาสิ่งท่ีได&ตัดสินใจ (3) การมีส7วนร7วมในการแบ7งปSนผลประโยชน1ท่ีได&จาก
การดําเนินการ (4) การมีส7วนร7วมในการประเมินผล สอดคล&องกับ วรนาถ แสงมณี  (2549: 59) ท่ี
กล7าวถึงการทํางานร7วมกัน อย7างมีประสิทธิภาพว7า ต&องประกอบด&วย 11 องค1ประกอบ คือ (1) ความ
สมดุลในบทบาท (2) เปNาหมายท่ีชัดเจน (3) ความเป�ดเผยและกล&าเผชิญหน&า (4) การสนับสนุนและ
ไว&วางใจกัน (5) ความร7วมมือและความขัดแย&ง (6) วิธีดําเนินการที่ดี (7) ภาวะผู&นําที่เหมาะสม 
(8) การตรวจสอบและติดตามงาน (9) การพัฒนาบุคลากร (10) ความสัมพันธ1ระหว7างกลุ7ม (11) การ
ติดต7อสื่อสารท่ีดี นอกจากนั้นแล&ว Moorhead และ Griffin (2000) ให&ความหมายว7า การมีส7วนรวม
เป=นกระบวนการให&ผู&ทํางานได&แสดงความเห็นในการตัดสินใจเก่ียวกับการทํางานของตนเอง เป=นการ
ร7วมคิด ร7วมตัดสินใจร7วมวางแผนและดําเนินการ ร7วมประเมิน ร7วมรับผิดชอบในงานท่ีทําร7วมกัน 
เพ่ือให&เกิดความร7วมมือในการทํางานและบรรลุเปNาหมายใน แนวทางท่ีได&วางไว& โดย การบริหารแบบ
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มีส7วนร7วมเป=นการจูงใจให&ผู&ร7วมปฏิบัติงานในองค1การได&มีส7วนร7วมในการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ 
และร7วมมือในปฏิบัติด&วยความเต็มใจ เน&นการมีส7วนเก่ียวข&องอย7างแข็งขัน ให&ความคิดสร&างสรรค1ใน
การแก&ปSญหาอย7างแท&จริง ทําให&งานสําเร็จตามเปNาหมายที่กําหนด ซึ่งมี 4 ข้ันตอนด&วยกัน คือ  
(1) การมีส7วนร7วมในการค&นหาปSญหาและสาเหตุของปSญหา (2) การมีส7วนร7วมในการวางแผน (3) การ
มีส7วนร7วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน (4) การมีส7วนร7วมในการติดตามและประเมินผล 
  Cohen and Uphoff (1977: 213-218) ได&อธิบายและวิเคราะห1การมีส7วนร7วมของ
ประชาชน โดยได&แบ7งออกเป=น 4 รูปแบบ คือ 

1. การมีส7วนร7วมในการตัดสินใจ (Decision-making) ซ่ึงอาจเป=นการตัดสินใจต้ังแต7
ในระยะเริ่ม การตัดสินใจในช7วงของกิจกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 

2. การมีส7วนร7วมในการดําเนินกิจกรรม (Implementation) ซ่ึงอาจเป=นไปในรูปของ
การเข&าร7วม โดยการให&มีการสนับสนุนทางด&านทรัพยากร การเข&าร7วมในการบริหารและการร7วมมือ
รวมท้ังการเข&าร7วมในการร7วมแรงร7วมใจ 

3. การมีส7วนร7วมในผลประโยชน1 (Benefits) ซ่ึงนับเป=นประโยชน1ทางวัตถุทางสังคม 
หรือโดยส7วนตัว 

4. การมีส7วนร7วมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงนับเป=นการควบคุมและตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด และเป=นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส7วนร7วมต7อไป 
  สุรัสวดี หุ7นพยนต1 (2548: 17) ได&เสนอ รูปแบบหรือชนิดการมีส7วนร7วมของประชาชน
ท่ีก7อให&เกิดผลดีต7อกระบวนการพัฒนาไว& 4 รูปแบบ ซ่ึง ได&แก7 

1. การมีส7วนร7วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบไปด&วย 3 ข้ันตอน คือ 
ริเริ่ม ตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีส7วนร7วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด&วยการสนับสนุน
ด&านทรัพยากร การบริการ และการประสานขอความร7วมมือ 

3. การมีส7วนร7วมในผลประโยชน1 (Benefits) ไม7ว7าจะเป=นผลประโยชน1ทางด&านวัตถุ
ผลประโยชน1ทางสังคม หรือผลประโยชน1ส7วนประชาชน 

4. การมีส7วนร7วมในการประเมินผล (Evaluation)  
  ชนิดหรือรูปแบบของการมีส7วนร7วมท้ัง 4 แบบ นับได&ว7าเป=นการมีส7วนร7วมท่ีจะทําให&
การพัฒนาชุมชนอย7างยั่งยืน สามารถตอบสนองกับความต&องการของประชาชนตามแนวคิดของการ
กระจายอํานาจทางการปกครอง สอดคล&องกับแนวคิดของ อรพินท1 สพโชคชัย (2553: 14) ท่ีมองถึง
การมีส7วนร7วม ของประชาชน คือ ร7วมและสนองความเห็น ร7วมตัดสินใจ ร7วมดําเนินการ ร7วมรับ
ประโยชน1ร7วมรับรู&ข&อมูลและร7วมติดตามประเมินผลการดําเนินการ รวมท้ัง กรรณิการ1 ชมดี (2542: 
13-15) ได&สรุปรูปแบบการมีส7วนร7วมของประชาชน ประกอบด&วย การมีส7วนร7วมประชุม ร7วมออกเงิน 
การเป=นกรรมการ มีส7วนเป=นผู&นํา การร7วมสัมภาษณ1 การเป=นผู&ชักชวน บริจาค การผู&บริโภค ผู&ใช&
แรงงานหรือลูกจ&าง การร7วมออกวัสดุอุปกรณ1 
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  ดังนั้น การมีส7วนร7วม คือ วิธีการบริหารหรือรูปแบบท่ีเป�ดโอกาสให&ทุกฝQายซ่ึงเก่ียวข&อง
กับงานมีส7วนแสดงความคิดเห็น และมีอิทธิพลต7อการตัดสินใจ ท้ังนี้เนื่องจากการทํางานนั้น สิ่งสําคัญ
ท่ีสุดคือ การตัดสินใจ ในประเทศโลกเสรี ท่ีเชื่อเรื่องความเสมอภาคและประชาธิปไตย ถ&าเอาวิธีการนี้
มาใช& จะช7วยเพ่ิมความพอใจและแรงจูงใจให&ผู&ร7วมงาน การบริหารแบบมีส7วนร7วมต&องเริ่มท่ีความเชื่อ
ในวิธีการนี้ การทํางานในกระบวนการนี้ส7วนดีคือ เป=นการสื่อสารให&เข&าใจกระบวนการท่ีจะไปถึงข้ัน
สุดท&ายในการตัดสินใจ การมีส7วนร7วมจะทําให&การวางแผนต7างๆถูกต&องชัดเจนตรงตามความต&องการ 
เกิดความร7วมมือ และทําให&งานบรรลุตามเปNาหมายได&ง7ายข้ึน 
  สรุปได&ว7า การมีส7วนร7วมคือกระบวนการท่ีผู&มีส7วนเก่ียวข&อง ได&เข&ามามีส7วนในการ
ตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญต7อการทํางาน องค1ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหารแบบมีส7วนร7วม ทําให&
ประสบความสําเร็จได& คือการสร&างความรู&สึกผูกพันและร7วมรับผิดชอบต7อสิ่งท่ีได&ร7วมกันตัดสินใจ ซ่ึง
ความรู&สึกเช7นนี้จะนําพาให&ทุกคนร7วมมือกันดําเนินงานให&ประสบผลสําเร็จ ต7อไป ซ่ึงการบริหารแบบมี
ส7วนร7วม เป=นการท่ีเป�ดโอกาสให&ทุกคน ได&มีส7วนร7วมในการตัดสินใจ มีอิสระในการทํางาน ตลอดจนมี
สิทธิเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือร7วมแก&ปSญหา ช7วยให&มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเชิงความคาดหวัง
จากการร7วมปฏิบัติงานตามบทบาทหน&าท่ีและการสร&างความคาดหวังร7วมกัน ในทุกระดับ ช7วยลดการ
ต7อต&าน และเป=นแรงจูงใจให&ผู&ร7วมทําโครงการเกิดความพึงพอใจทําให&มีผลการปฏิบัติงานสูงข้ึน 
  จากท่ีนําเสนอมาแล&วท้ังหมดนั้น การมีส7วนร7วมของประชาชน จะมีส7วนเก่ียวข&องท่ี
สําคัญโปรดดู แผนภูมิท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  ลักษณะในการมีส7วนร7วมของประชาชน 

การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน 

การร�วมลงมือปฏิบัติ 

การร�วมรับผลประโยชน&
ผลประโยชน& 

การคิดริเร่ิมหรือการค�นหา
และนําเสนอ 

การร�วมรับผิดชอบ 

การร�วมวางแผนและตัดสินใจ 
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  ในการวัดระดับการมีส7วนร7วมของประชาชนนั้นจะดูจากการรับรู& การให&ความสําคัญ
และระดับในการปฏิบัติของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงสิ่งเหล7านี้จะเป=นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานท่ีได&มีการทําร7วมกัน และในงานวิจัยนี้ จะหมายถึงการบริหารการจัดสวัสดิการ
สังคมเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 5.2  องค&ประกอบของการมีส�วนร�วม 
  มานิตย1 นวลละออ (2549: 4) กล7าวถึง มิติองค1ประกอบของการมีส7วนร7วมโดย
พิจารณาจาก Model Dimension of People’s Participation ดังนี้ 
  มิติท่ี 1 ระบบคุณค7า สมมติฐาน และเปNาหมายของผู&ดําเนินการ การใช&กรอบความคิด 
ทฤษฎีการมีสวนร7วม (ลักษณะ, ผลกระทบ) 
  มิติท่ี 2 คุณลักษณะของการมีส7วนร7วมนั้นอยู7ในข้ันตอนใด ใครบ&างท่ีเข&ามามีส7วนร7วม 
การมีส7วนร7วมในแต7ละข้ันตอนเกิดข้ึนได&อย7างไร (สมัครใจ, ถูกเกณฑ1) 
  มิติท่ี 3 บริบทของการมีส7วนร7วม ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
  มิติท่ี 4 ผลท่ีเกิดข้ึน เชิงรูปธรรมหรือเชิงนามธรรม 
  การมีส7วนร7วมตลอดจนประสิทธิภาพของการมีส7วนร7วม จะข้ึนอยู7กับองค1ประกอบ
สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1. อํานาจการตัดสินใจ ของผู&ร7วมทํางานว7าซึ่งมีระดับ การตัดสินใจท่ีแตกต7างกัน 
ข&อมูล ข7าวสารเป=นทรัพยากรสําคัญของอํานาจ และความมีประสิทธิภาพในการทํางานร7วมกัน หาก 
ไม7มีการชี้แจงข&อมูลข7าวสารประสิทธิภาพก็จะตํ่าลง การมีส7วนร7วมจะเน&นถึงการไหลเวียนของข&อมูล
ข7าวสารระหว7างกัน 

2. ผลประโยชน1ซ่ึงเป=นเครื่องมือท่ีสําคัญในการก7อให&เกิดพฤติกรรมในตัวประชาชนซ่ึง
มีความสําคัญในการท่ีจะกระตุ&นการมีส7วนร7วม มีอิทธิพลทําให&เกิดความรู&สึกประสบความสําเร็จ  

3. มีการรับรู& แห7งตนในการเพ่ิมความสามารถเพ่ิมผลงาน ตลอดจนเข&าร7วมในการ
ตัดสินใจในงานท่ีสําคัญ ทําให&รู&สึกว7าตนเองมีอํานาจเพ่ิมข้ึน ได&รับข&อมูลข7าวสาร มีความรู& จึงเข&ามี
ส7วนร7วมและเสริมสร&างประสิทธิภาพให&มากข้ึน 

4. ความรู& และทักษะของผู&เข&าร7วมกิจกรรมมีความสําคัญในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน
ของภารกิจนั้น 
 5.3 ปKจจัยท่ีมีความสัมพันธ&ต�อพฤติกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  พฤติกรรมการเข&ามามีส7วนร7วมของประชาชนเป=นปรากฏการณ1ท่ีสลับซับซ&อน ข้ึนอยู7
กับปSจจัยหลายอย7าง ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากน&อยต7างกัน ซ่ึง McClosky (2008: 12) ได&อธิบาย ไว&
ดังนี้คือ 

1. ปSจจัยทางด&านสิ่งแวดล&อมสังคม (The Social Environment) เช7น ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได& เชื้อชาติ เพศ ระยะเวลาที่อยู7อาศัย การเปลี่ยนแปลงชนชั้นทางสังคม สิ่งเหล7านี้มี
ความเก่ียวข&องสัมพันธ1กับการมีส7วนร7วมด&วยความสมัครใจของประชาชน 
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2. ปSจจัยทางด&านจิตวิทยา (Psychological Variable) ซ่ึงข้ึนอยู7กับว7าการเข&าร7วมนั้น
ให&ผลประโยชน1หรือผลตอบแทนอย7างไรบ&าง ตอบสนองความต&องการ เช7น การมีอํานาจ การแข7งขัน 
ความสําเร็จ ความสัมพันธ1กับผู&อ่ืน สถานภาพท่ีสูงข้ึน การยอมรับจากสังคม เป=นต&น 

3. ปSจจัยด&านสิ่งแวดล&อมทางการเมือง ซึ่งนโยบายของแต7ละรัฐบาล มักมีความ
แตกต7าง ในด&านความต&องการให&ประชาชนมีบทบาทมากหรือน&อย ไม7เท7ากัน  
  การท่ีประชาชนจะตัดสินใจเข&ามามีส7วนร7วมในโครงการหรือกิจกรรมต7าง ๆ นั้น ข้ึนอยู7กับ
เง่ือนไขและปSจจัยหลายประการ  ท้ังปSจจัยส7วนประชาชน  ปSจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงเป=น
คุณลักษณะภายในของประชาชนมีส7วนสําคัญ ได&แก7 อายุและเพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับ
การศึกษาสถานภาพทางสังคม  เช7น ชั้นทางสังคม  ศาสนาอาชีพ รายได&และทรัพย1สิน ระยะเวลาใน
ท&องถ่ิน และระยะเวลาท่ีอยู7อาศัยในสถานภาพแรงงาน เศรษฐกิจ  การศึกษา ความรู&ความเชี่ยวชาญ
ได&ครอบครอง ความเชื่อ ค7านิยม นิสัย ประเพณีในชุมชน มีผลต7อการมีส7วนร7วมของประชาชน
เช7นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2  ปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ1ต7อพฤติกรรมการมีส7วนร7วมของประชาชน 
 
  5.4 ข้ันตอนของการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  ข้ันตอนของการมีส7วนร7วมของประชาชนนั้นจะประกอบด&วย การมีส7วนร7วมในการ
วิเคราะห1ปSญหา (Analysis) การเลือกวิธีการแก&ไขปSญหา (Decision Making) การดําเนินการแก&ไข
ปSญหา (Implementation) การมีส7วนร7วมรับผลประโยชน1 และการประเมินผล (Evaluation) 
นอกจากนั้นแล&วยังมีนักวิชาการ ได&ให&ความคิดเห็นไว&ดังนี้ว7า 
  ทวีทอง หงส1วิวัฒน1 (2553: 6-7) ได&กล7าวถึงข้ันตอนการมีส7วนร7วมในการดําเนินงาน
ให&บรรลุวัตถุประสงค1ตามเปNาหมาย คือ  

พฤติกรรมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน 

คุณลักษณะส�วน
บุคคลและสถานภาพ

ทางสังคม 

ด�านจิตวิทยาในด�าน
ผลประโยชน& 

ด�านสภาพแวดล�อม
ภายนอก 
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1. ร7วมทําการศึกษาค&นคว&าถึงปSญหาและสาเหตุของปSญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวม
ตลอดถึงความต&องการของชุมชน 

2. ร7วมค&นหาและสร&างรูปแบบ และวิธีการพัฒนาเพ่ือแก&ไขและลดปSญหาของชุมชน
รวมตลอดถึงความต&องการของชุมชน 

3. ร7วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก&ไข
ตลอดจนสนองความต&องการของชุมชน 

4. ร7วมตัดสินใจในการใช&ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให&เป=นประโยชน1ต7อส7วนรวม 
5. ร7วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารพัฒนาให&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ร7วมลงทุนในกิจกรรมโครงการในชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง 
7. ร7วมปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให&บรรลุตาม

เปNาหมายท่ีวางไว& 
8. ร7วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร7วมบํารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมท่ีได&ทํา

ไว&ในกระบวนการของการพัฒนาโดยภาครัฐ ทบทวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน วัฒนธรรมท&องถ่ิน ดังนั้น การมีส7วนร7วมของประชาชนจึงมีความสําคัญมากในฐานะเปNาหมาย
ของการพัฒนา 
  Putti (2007) กล7าวถึงขั้นตอนของการมีส7วนร7วมในการดําเนินงานเรื่องให&บรรลุ
วัตถุประสงค1 และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว& คือ ร7วมทําการศึกษาค&นคว&าปSญหาและสาเหตุของ
ปSญหาท่ีเกิดข้ึน ร7วมคิดหรือสร&างรูปแบบวิธีการพัฒนาเพ่ือแก&ไขและลดปSญหา หรือเพ่ือสร&างสรรค1สิ่ง
ใหม7ท่ีเป=นประโยชน1 หรือสนองความต&องการ ร7วมวางนโยบายหรือแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เพ่ือขจัดหรือแก&ไขและสนองความต&องการ ร7วมตัดสินใจการใช&ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให&เป=นประโยชน1ต7อ
ส7วนรวม ร7วมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาให&มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร7วมการลงทุน
โครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง ร7วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมให&บรรลุเปNาหมายท่ีวางไว&ร7วมควบคุม ติดตามประเมินผล และร7วมบํารุงรักษาโครงการและ
กิจกรรมท่ีทําไว&ท้ังภาครัฐและเอกชน ให&เกิดประโยชน1 และแบ7งการมีส7วนร7วม ออกเป=น 3 ข้ันตอน มี
รายละเอียดดังนี้  

1. การมีส7วนร7วมแบบเป=นไปเอง ซ่ึงเป=นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันข้ึน
เองเพ่ือแก&ไขปSญหากลุ7มของตนเอง โดยเน&นการกระทําท่ีมิได&รับการช7วยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบท่ี
เป=นเปNาหมาย 

2. การมีส7วนร7วมแบบชักนํา ซึ่งเป=นการเข&าร7วมโดยต&องการความเห็นชอบหรือ
สนับสนุนโดยรัฐบาลหรือองค1การต7างๆ ท่ีสนับสนุน เป=นรูปแบบโดยท่ัวไปของประเทศท่ีกําลังพัฒนา 

3. การมีส7วนร7วมแบบบังคับ ซ่ึงผู&มีส7วนร7วมภายใต&การดําเนินนโยบายของรัฐบาลการ
จัดการโดยเจ&าหน&าท่ีของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบผู&กระทําได&รับผลทันทีแต7จะไม7ได&รับผล
ระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม7ได&รับการสนับสนุนจากประชาชนในท่ีสุด 
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 5.5 แนวทางการจัดการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549: 142-149) ได&แบ7งแนวทางการจัดการ การมีส7วนร7วม
ของประชาชน ในข้ันตอนต7างๆ เพ่ือให&เกิดการยอมรับ และก7อให&เกิดผลประโยชน1สูงสุด ดังนี้  

1. ด&านการรับรู& (Perception) ต&องสร&างสํานึกให&ท้ังภาครัฐและประชาชน มีความ
ตระหนัก การรับรู& การยอมรับในสิทธิหน&าที่และส7วนร7วมของทุกกลุ7มทุกฝQาย ตลอดจนเข&าใจสิทธิ
หน&าท่ีตามหลักการเท7าเทียมกัน ประสานประโยชน1 มิฉะนั้น จะนําไปสู7ความขัดแย&งและความรุนแรง
ในท่ีสุด   

2. ทัศนคติ (Attitude) สร&างความเข&าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐและ
ประชาชน ต7อการมีส7วนร7วมของประชาชน ให&ข&อมูล ข&อเท็จจริง รวมท้ังบุคลากรภาครัฐผู&รับผิดชอบ 
จะต&องมีทัศนคติท่ีดีต7อประชาชนและกระบวนการ ปรับปรุงบทบาทและค7านิยม ตลอดจนต&องมีความ
อดทนในการทํางานกับประชาชน จริงใจในการให&ความสําคัญของการมีส7วนร7วมของประชาชน 
ก7อให&เกิดความสัมพันธ1อันดี ความไว&วางใจซ่ึงกันและกัน ร7วมกันบรรลุเปNาหมายอย7างมีประสิทธิภาพ  

3. การเป=นตัวแทน (Representation) การสรรหา จะต&องคํานึงถึงประชาชนทุกกลุ7ม 
ทุกฝQาย เพ่ือให&มีหลากหลาย ทุกกลุ7มนั้นมีตัวแทนเข&าไปร7วมด&วย จะได&ประสานผลประโยชน1จนเกิด
ความเป=นธรรมข้ึน   

4. ความเชื่อม่ันและไว&วางใจ (Trust) การมีส7วนร7วมนั้น ต&องสร&างความเข&าใจ ความจริงใจ 
ความเชื่อม่ันและไว&วางใจ (Trust) ต&องแสดงให&เห็นอย7างชัดเจน เป=นรูปธรรม สร&างความเชื่อถือ 
ศรัทธา เป=นเง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําให&กระบวนการมีส7วนร7วมประสบความสําเร็จหรือล&มเหลว  

5. การแลกเปลี่ยนข&อมูลข7าวสาร (Information-sharing) ท่ีใช&ร7วมกัน ท้ังข&อเท็จจริง 
ความคิด ความรู&สึก ความคาดหวัง อย7างหลากหลายและสมบูรณ1ครบถ&วน ซ่ึงจะทําให&การวินิจฉัย
ปSญหาและการเสนอทางเลือกมีหลากหลาย  ตรงกับความต&องการมากข้ึน ทําให&การตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบาย มีความรอบคอบยิ่งข้ึน มีประสิทธิภาพ  

6. ฉันทามติ (Consensus) การมีส7วนร7วมของประชาชนและผู&ท่ีเก่ียวข&องทุกภาคส7วน
ในการหาวิธีแก&ไขปSญหาท่ียุ7งยากซับซ&อนร7วมกัน เป=นท่ียอมรับหรือเป=นฉันทามติของประชาสังคมซ่ึง
ทุกคนยินยอมเห็นพ&องต&องกันในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการ โดยหลักของการมีส7วนร7วมท่ีดี      
ท่ีประชาชนจะร7วมมือกัน ลดความขัดแย&ง สร&างข&อตกลงท่ีม่ันคงยืนยาว การยอมรับระหว7างกลุ7ม และ
หาข&อสรุปร7วมกันได&ทุกฝQาย แม&ว7าอาจจะมีความเห็นที่แตกต7างกันก็ตาม ก็ต&องสามารถที่จะปรับ
ความเห็นท่ีต7างกัน โดยการเจรจาหาข&อยุติท่ีทุกฝQายยอมรับกันได&อย7างสันติวิธี  เพ่ือนําไปสู7ข&อสรุปท่ี
เห็นพ&องหรือฉันทามติร7วมกันได&ทุกฝQาย 

7. ความมุ7งหมาย (Purpose) ในการมีส7วนร7วมต&องกําหนดไว&อย7างชัดเจนว7าเป=นไป
เพ่ืออะไร ประชาชนผู&เข&าร7วมจะได&ตัดสินใจถูกว7าควรเข&าร7วมหรือไม7 มีความเข&าใจตรงกันและเดินไป
ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะสะท&อนให&เห็นความเป=นเอกภาพทางความคิดเห็น การดําเนินกิจกรรม มี
เปNาหมาย รูปแบบและลักษณะอย7างไร รวมทั้งขั้นตอนของกิจกรรมจะต&องระบุว7ามีก่ีข้ันตอนและ
ประชาชนสามารถเข&าร7วมในข้ันตอนใดบ&าง  
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8. การประเมินผล (Appraisal) เป=นเครื่องมือสําคัญอย7างหนึ่งทําให&เกิดประโยชน1สูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน สร&างความเป=นธรรม โปร7งใส รวมทั้งสามารถนําปSญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนํามา
ปรับปรุงแก&ไขและพัฒนาผลการดําเนินงานให&มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นการมีส7วนร7วมของประชาชน
ในการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) จึงต&องเริ่มต้ังแต7ต&นจนจบ โครงการจึงจะทําให&
เกิดประโยชน1สูงสุดได& 

9. ความโปร7งใส (Transparency) เป=นกระบวนการท่ีทําให&ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบ
การใช&ดุลยพินิจ สําหรับการตัดสินใจ ลดการทุจริตและข&อผิดพลาดของนโยบาย แผนโครงการลงได& 
ประกอบด&วย การเป�ดเผยข&อมูล การเข&าถึงข&อมูล และกระบวนการตรวจสอบ 
  สมเดช สีแสง (2553: 29) กล7าวว7า การเป�ดโอกาสประชาชนเข&ามามีส7วนร7วมอย7าง
สมํ่าเสมอ จะทําให&เกิดประสบการณ1 สร&างการเรียนรู& ความคิดใหม7ท่ีท&าทายอย7างต7อเนื่อง ดังนั้น 
เพ่ือให&เกิดการมีส7วนร7วมของภาคประชาชนท่ีก&าวไปข&างหน&า ภาครัฐจะต&องเตรียมความพร&อมและ
เห็นประโยชน1 ในบทบาทของการมีส7วนร7วมภาคประชาชน รวมท้ังจะทําให&เกิดความม่ันใจได&ว7าการ
พัฒนาสิ่งต7างๆจะเป=นไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา ก7อให&เกิดประโยชน1สูงสุดต7อชุมชนและสังคมรวมท้ัง
การ ส7งเสริมให&มีการผนึกกําลังร7วมกันของท้ังภาครัฐ และภาคประชาชนในลักษณะเครือข7าย การทํา
ความเข&าใจกัน ผนึกกําลังเป=นหนึ่งเดียวเพ่ือสร&างผลประโยชน1ในเชิงการทํางาน ท่ีจะต&องอาศัยความ
ร7วมมือกัน เชื่อมโยงการมีส7วนร7วมของประชาชนและกลุ7มต7างๆในชุมชน ส7งเสริมสนับสนุน โดยอาศัย
เครือข7ายการมีส7วนร7วมในการทํางานของคนในชุมชนเพ่ือร7วมกันแก&ไขปSญหา ซ่ึงการดําเนินงานจะ
นําไปสู7การพัฒนาการมีส7วนร7วมท่ียั่งยืนได&ในท่ีสุด 
  Hirsch (1990) ได&สรุปจุดเด7นของการมีส7วนร7วมได& 3 ด&าน ดังนี้ 

1. ด&านบริบท การมีส7วนร7วมในการพัฒนาท่ีเกิดจากประชาชนในชุมชนซ่ึงมีความใกล&ชิด
กับบริบทของชุมชนเป=นอย7างดี ย7อมทําให&การตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมมีความถูกต&องและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ด&านการปฏิบัติ การมีส7วนร7วมในการตัดสินใจของประชาชนในชุมชน ทําให&เกิด
ความรู&สึกว7าตนเป=นส7วนหนึ่งของการพัฒนา และยังเป=นแรงกระตุ&นให&ได&มีโอกาสใช&ความสามารถของ
ตนท้ังในด&านความคิดและการปฏิบัติอย7างเต็มท่ี 

3. ด&านจิตใจ การมีส7วนร7วมในการตัดสินใจของประชาชนในการพัฒนา ย7อมทําให&
ประชาชนมีความรู&สึกเป=นเจ&าของ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต7อการดําเนินชีวิตในสังคม 
  ดังนั้นผู&วิจัยจึงสรุปได&ว7าการมีส7วนร7วมนั้นเป=นสิ่งท่ีเสริมสร&างความสําเร็จในการพัฒนา
ด&านสวัสดิการชุมชน ไม7ว7าจะเป=นการมีส7วนร7วมของคนในชุมชน การมีส7วนรวมของภาครัฐ รวมไปถึง
การเข&ามามีส7วนร7วมของภาคองค1กรเอกชน ต7างๆ การขับเคลื่อนงานสวัสดิการนั้นต&องอาศัยความ
ร7วมมือจากภาคีในการแก&ปSญหาต7าง ๆ เพ่ือก7อให&เกิดความยั่งยืนของชุมชน  
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6. แนวคิดการประเมินความต�องการจําเปQน   
 กระบวนการวิเคราะห1ความแตกต7างระหว7างสิ่งท่ีควรจะเป=นและสิ่งท่ีเป=นอยู7ในปSจจุบัน ท่ี
แทรกตัวเข&าไปอยู7ในทุกเรื่องที่จะพบว7าก7อนอื่นต&องทําการประเมินความต&องการจําเป=น  (Needs 
assessment) เพ่ือตอบคําถามให&ได&ว7ามันมีปSญหาอย7างนั้นจริงและตัวสภาพปSญหานั้นคืออะไรแน7 ซ่ึง
คําว7า “การประเมินความต&องการจําเป=น”  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห1ความแตกต7างระหว7างสิ่งท่ี
ควรจะเป=นและสิ่งท่ีเป=นอยู7ในปSจจุบัน หากมีความขัดแย&งระหว7างความแตกต7างท่ีพบก็จะชี้ให&เห็นถึง
ปSญหาท่ีเกิดขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546: 6) เช7น  ต&องหาความต&องการสวัสดิการ
ชุมชน (needs assessment) 7 มิติ เพ่ือใช&ในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง โดยนําความต&องการของประชาชนท่ีมีต7อการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีอยากได&เป=นตัวต้ัง (สิ่งท่ี
ควรจะเป=น) ไปวิเคราะห1เปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนจริง (สิ่งท่ีเป=นอยู7)  ซ่ึงจะพบ ความ
แตกต7างท่ีต&องการพัฒนาว7าจริงๆ แล&วประชาชนต&องการรูปแบบการจัดสวัสดิการจริงหรือไม7 สิ่งใดท่ี
ขาดไปและควรพัฒนาอะไร ซ่ึงจะต&องนําสิ่งท่ีต&องพัฒนาไปกําหนดไว&ในการพัฒนาสวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการระดับเมืองต7อไป ซ่ึง สุวิมล ว7องวาณิช (2548: 62) ได&ให&ความหมายคําว7า “การประเมิน
ความต&องการจําเป=น”  ไว&ว7า เป=นกระบวนการประเมินเพื่อกําหนดความแตกต7างของสภาพท่ีเกิด
ข้ึนกับสภาพท่ีควรจะเป=น จากนั้นนําผลท่ีได&มาวิเคราะห1ประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงว7าสมควรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ&าง ทําให&ได&ข&อมูลท่ีนําไปสู7การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมืองท่ีเป=นการเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดข้ึนปลายทางในเชิงสร&างสรรค1ท่ีเป=นการเปลี่ยนแปลงทางบวก        
 ดังนั้น Needs Assessment หรือ การประเมินความต&องการจําเป=น จึงเป=นกระบวนการ
วิเคราะห1ความแตกต7างระหว7างสิ่งท่ีควรจะเป=นและสิ่งท่ีเป=นอยู7ในปSจจุบัน หากมีความขัดแย&งระหว7าง 
ความแตกต7างท่ีพบก็จะชี้ให&เห็นถึงปSญหาท่ีเกิดข้ึน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546: 6) ซ่ึงจะ
พบความแตกต7างท่ีต&องการพัฒนารวมท้ังวิธีการตัดสินคุณค7าหรือตีราคาของสิ่งท่ีถูกประเมินและเป=น
การเสนอสารสนเทศ  เพ่ือช7วยเสนอทางเลือกในการตัดสินใจต7อการดําเนินการต7าง ๆ สําหรับ สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน1 (2544:21) กล7าวว7าเป=นกระบวนการท่ีก7อให&เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค7า) เพ่ือช7วยให&ผู&มี
อํานาจหรือผู&เก่ียวข&องได&ตัดสินใจเลือกทางเลือกได&อย7างมีประสิทธิภาพ โดย ศิริชัย  กาญจนวาสี 
(2545: 21 - 22) ได&อธิบายว7าเป=นกระบวนการศึกษาสิ่งต7างๆโดยใช&ระเบียบวิธีวิจัย (Research 
Oriented) เป=นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค1 ช7วยเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
และเป=นการตัดสินคุณค7าของสิ่งท่ีมุ7งประเมิน สอดคล&องกับ นงลักษณ1  วิรัชชัย (2545: 151) ท่ีได&สรุป
ความหมายของการประเมินความต&องการจําเป=นว7า จะนําไปสู7กระบวนการท่ีเรียกว7า Evaluation 
ต7อไป จึงกล7าวได&ว7า Evaluation เป=นความหมายของการประเมินความต&องการจําเป=น (Need 
Assessment) ท่ีกว&างและครอบคลุมมากท่ีสุด นอกจากนี้ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย1ศรี (2546: 8-9) ได&
กล7าวเสริมถึงความหมายในลักษณะสอดคล&องกันและเป=นไปในทิศทางเดียวกันระหว7าง Need 
Assessment กับ Evaluation ว7า เป=นการประเมินความต&องการจําเป=น (Need Assessment) 
เบ้ืองต&น  สําหรับ พิสณุ  ฟองศรี (2549: 4) ได&ให&ความหมายของการประเมินความต&องการจําเป=น 
(Need Assessment) ว7าเป=นกระบวนการตัดสินคุณค7าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยนําสารสนเทศหรือผลจาก
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การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ1ที่กําหนดไว& สอดคล&องกับ สุวิมล  ว7องวาณิช (2548: 62) ได&ให&
ความหมายคําว7า “การประเมินความต&องการจําเป=น”  ไว&ว7า การประเมินความต&องการจําเป=นเป=น
กระบวนการประเมินเพ่ือกําหนดความแตกต7างของสภาพท่ีเกิดข้ึนกับสภาพท่ีควรจะเป=น โดยระบุสิ่งท่ี
ต&องการให&เกิดว7ามีลักษณะเช7นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว7ามีลักษณะเช7นใด จากนั้นนําผลท่ี
ได&มาวิเคราะห1ประเมินสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงว7าสมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ&าง การประเมินความต&องการ
จําเป=นทําให&ได&ข&อมูลท่ีนําไปสู7การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลท่ี
เกิดข้ึนปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต&องการจําเป=นจึงเป=นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร&างสรรค1และเป=นการเปลี่ยนแปลงทางบวก                     
 จากท่ีกล7าวมาถึงความหมายของการประเมินความต&องการจําเป=น (Need Assessment) 
ข&างต&น สรุปได&ว7า หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค7าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยนําผลการวัดมาเทียบกับ
เกณฑ1ท่ีกําหนดไว& และสามารถนําผล ไปใช&ในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในครั้งต7อไป 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546: 18-21) ได&อธิบายถึงข้ันตอนการประเมินความ
ต&องการจําเป=น สรุปได&เป=น 3 ตอนดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ข้ันก�อนการประเมิน (Pre-Assessment) เป=นการสํารวจ (Exploration) ท่ี
ประกอบด&วยข้ันตอนย7อยๆ ดังนี้ 

1. วางแผนสําหรับการประเมินความต&องการจําเป=น 
2. นิยามหรือกําหนดจุดประสงค1ท่ัวไปสําหรับการประเมินความต&องการจําเป=น 
3. กําหนดขอบเขตของการประเมินความต&องการจําเป=นหลักและ/หรือประเด็นท่ีต&องการ

ประเมิน 
4. กําหนดรายละเอียดและข&อมูลความต&องการตามขอบเขตท่ีจะประเมินซ่ึงรวมถึง

กลุ7มเปNาหมายในการประเมิน 
5. ตัดสินใจกําหนดเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข&อมูล แหล7งข&อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูล 

และการใช&ประโยชน1จากข&อมูล ผลท่ีได&จากข้ันตอนนี้ คือ แผนเบ้ืองต&นสําหรับการประเมินความ
ต&องการจําเป=นและการนําไปใช&ในข้ันท่ี 2 และ 3 
 ข้ันท่ี 2 ข้ันการประเมิน (Assessment) หลังจากการสํารวจความต&องการจําเป=นต7างๆ 
แล&วในข้ันนี้เป=นข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข&อมูล (Data Gathering) ประกอบด&วยข้ันตอนย7อยๆ 
ดังนี้ 

1. สรุปตัดสินใจกําหนดเก่ียวกับบริบท ขอบเขต และสิ่งท่ีเก่ียวข&องในการประเมินความ
ต&องการจําเป=น 

2. เก็บรวบรวมข&อมูลของความต&องการ ซ่ึงในข้ันตอนนี้ย7อมทําให&ทราบความต&องการของ
ผู&รับบริการหรือกลุ7มเปNาหมาย 

3. หลังจากเก็บรวบรวมข&อมูลแล&ว นําข&อมูลท่ีได&มาจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ต&องการจําเป=นในเบ้ืองต&นระยะแรก 

4. วิเคราะห1หาสาเหตุของความต&องการหรือประเด็นปSญหา 
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5. วิเคราะห1และสังเคราะห1ข&อมูลท้ังหมด 
 ผลท่ีได&จากข้ันตอนนี้ คือ ความต&องการจําเป=นหรือปSญหาท่ีต&องการการแก&ไขตามลําดับ
ความสําคัญในระยะแรก 
 ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการประเมิน (Post Assessment) เม่ือได&ผลการประเมินความต&องการ
จําเป=นแล&วในข้ันตอนนี้เป=นข้ันตอนสําคัญข้ันตอนหนึ่ง คือ การนําผลการประเมินไปใช& (Utilization) 
ประกอบด&วยข้ันตอนดังนี้ 

1. จัดเรียงลําดับ (Set Priority) ความสําคัญของความต&องการจําเป=น เทคนิคท่ีใช&ในการ
จัดเรียงลําดับ เช7น การวิเคราะห1ความแตกต7างของค7าเฉลี่ย (Mean Difference Analysis) การ
วิเคราะห1ข&อมูลหลายมิติ (Multi Component Data Analysis) การกําหนดดัชนีความต&องการจําเป=น
ท่ีมีการถ7วงน้ําหนัก (Weighted Needs Index) 

2. พิจารณาหาทางเลือกสําหรับการแก&ไขปSญหา จากข&อท่ี 1 การจัดเรียงลําดับทําให&ทราบ
ปSญหาท่ีสําคัญเร7งด7วนท่ีสุด ถ&าหากไม7นํามาแก&ปSญหาก็จะสูญเปล7าในการทําการประเมิน ดังนั้นจึงต&อง
ช7วยกันพิจารณาหาทางเลือกในการแก&ปSญหา 

3. พัฒนาแผนการปฏิบัติ เพ่ือใช&ในการดําเนินการต7อไป 
4. ประเมินผล ของการประเมินความต&องการจําเป=น 
5. รายงานผล การประเมินความต&องการจําเป=น 

 พิสณุ  ฟองศรี (2549: 228) ได&แสดงข้ันตอนการประเมินความต&องการจําเป=น (Need 
Assessment) ไว&ดังแผนภูมิท่ี 3 
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แผนภูมิท่ี 3  ข้ันตอนการประเมินความต&องการจําเป=น (Need Assessment) 
ท่ีมา:  พิสณุ  ฟองศรี, การประเมินทางการศึกษา: แนวคิดสู�การปฏิบัติ, พิมพ1ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
เทียมฝQา, 2549), 23. 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดการประเมินความต&องการจําเป=น  
(Need Assessment) และวิเคราะห1สิ่งท่ีจะประเมิน 

ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดวัตถุประสงค1 หรือประเด็นการประเมิน 
ความต&องการจําเป=น(Need Assessment) และตัวช้ีวัด 

ข้ันตอนท่ี 3    กําหนดเกณฑ1และค7านํ้าหนัก(ถ&ามี) 

ข้ันตอนท่ี 5   การสร&างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข&อมลู 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดกรอบแนวคิดและขอบเขต 
การประเมินความต&องการจําเป=น(Need Assessment) 

ข้ันตอนท่ี 6 การเก็บรวบรวมข&อมลู 

ข้ันตอนท่ี 7 การวิเคราะห1ข&อมลู 

ข้ันตอนท่ี 9 การประเมินความต&องการจําเป=น 
 (Need Assessment) งานประเมิน (ถ&ามี) 

 

ข้ันตอนท่ี 8   การเขียนรายงานการประเมิน 
ความต&องการจําเป=น (Need Assessment) 
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 จากท่ีกล7าวมาแล&วนั้นการพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีตรงต7อ
ความต&องการของประชาชนนั้นจําเป=นต&องมีการประเมินความต&องการจําเป=น(Need Assessment) 
เพ่ือเป=นเครื่องชี้วัด "ความอยู7ดีมีสุข" ซ่ึงประกอบด&วย 2 ส7วนคือ เครื่องชี้วัด "ภารกิจ" ท่ีบุคคลจะ
สามารถกระทําได& และหรือ "สมรรถภาพ" ที่บุคคลมีอยู7 รัฐมีบทบาทหน&าท่ีท่ี จะต&องปรับปรุง 
ยกระดับมาตรฐาน "ความอยู7ดีมีสุข"ของประชาชน โดยการจัดบริการหรือจัดหา เครื่องมือต7าง ๆในอัน
ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนายกระดับความสามารถและศักยภาพของประชาชน  
 
7. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
 ผู&วิจัยได&ศึกษาค&นคว&าแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบนั้นเป=นการนําทฤษฎีแนวทางและกรอบ
แนวคิดมาพัฒนาเพ่ือให&สามารถแปลความหมายของปรากฏการณ1ต7าง ๆ ได&โดยสร&างความสัมพันธ1
ของตัวแปร หรือเป=นโครงสร&างของความเก่ียวข&องระหว7างหน7วยต7าง ๆ หรือตัวแปรมีความเก่ียวข&อง
เป=นเหตุผลซ่ึงกันและกัน ประกอบด&วย ความหมายและความสําคัญของรูปแบบ ประเภทของรูปแบบ 
องค1ประกอบของรูปแบบ จุดมุ7งหมายสําคัญของการตรวจสอบรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 7.1 ความหมายและความสําคัญของรูปแบบ 
  รูปแบบ หรือ Model มีความหมาย สรุปได&ดังนี้ ตามพจนานุกรมการศึกษาของ 
Good (1973) กล7าวไว& คือ รูปแบบ หมายถึง หลักการหรือแนวคิด และเป=นชุดของปSจจัยหรือตัวแปร
ท่ีมีความสัมพันธ1ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเป=นตัวประกอบและเป=นสัญลักษณ1ทางระบบสังคม ส7วน 
Keeves (1988); Joyce and Weil (1992); Baldev Raj (1996); Willer (1999) ได&ให&ความหมาย
ว7า เป=นแนวคิดหรือการย7อหรือการจําลองหรือการเลียนแบบความสัมพันธ1ส7วนต7าง ๆ ของข&อมูลใน
ระบบท่ีปรากฏอยู7ในโลกแห7งความเป=นจริงของปรากฏการณ1อย7างใดอย7างหนึ่ง โดยมีจุดมุ7งหมายเพ่ือ
ช7วยในการจัดระบบความคิดเก่ียวกับความเป=นจริงในเรื่องนั้น หรือเพ่ืออธิบายปรากฏการณ1การศึกษา
โครงสร&างท่ีมีความสัมพันธ1เชิงเหตุและผลท่ีสลับซับซ&อนขององค1ประกอบหรือตัวแปรท่ีเป=น
กระบวนการของปรากฏการณ1สําคัญเพ่ือเป=นการจัดระเบียบโดยการลดทอนเวลาให&เข&าใจสาระสําคัญของ
ปรากฏการณ1นั้นให&ง7ายข้ึน  เช7น การจําแนกประเภท กรอบแนวคิดของงานวิจัย เป=นต&น  
  นอกจากนั้นแล&ว Daft (1992) และ Bardo and Hardman (1982) กล7าวว7า 
รูปแบบ หมายถึงสิ่งท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือบรรยายคุณลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณ1นั้น ๆ เพ่ือให&ง7าย
ต7อการทําความเข&าใจ รูปแบบจึงไม7ใช7การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ1อย7างละเอียดทุกแง7ทุกมุม 
แต7เป=นตัวแทนอย7างง7ายที่ใช&อธิบายมิติที่สําคัญบางมิติเท7านั้น ส7วนการที่จะระบุว7ารูปแบบหนึ่ง ๆ 
จะต&องมีรายละเอียดมากน&อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมนั้น ควรมีองค1ประกอบอะไรบ&าง ไม7ได&มี
ข&อกําหนดตายตัว ท้ังนี้ข้ึนอยู7กับปรากฏการณ1แต7ละอย7าง และวัตถุประสงค1ของผู&สร&างรูปแบบท่ี
ต&องการจะอธิบายปรากฏการณ1นั้น ๆ อย7างไร ดังนั้น รูปแบบจึงเป=นการสร&างความคิดรวบยอดของ
ชุดปรากฏการณ1 ด&วยวิธีการของเหตุผลท่ีมีจุดมุ7งหมายเพ่ือให&เกิดความกระจ7างชัดในนิยามความสัมพันธ1 
และข&อเสนอของระบบรูปนัยท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงรูปแบบท่ีมีความเท่ียงตรงจะพัฒนาเป=นทฤษฎีต7อไป  
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  จากความหมายของรูปแบบท่ีกล7าวมาแล&วนั้น สามารถสรุปได&ว7า รูปแบบเป=นเครื่องมือ
ท่ีจะช7วยให&นักทฤษฎีมองเห็นเหตุการณ1และแสดงความสัมพันธ1 ตลอดจนการควบคุม อ&างอิง หรือ
แปลความหมาย การสร&างรูปแบบจึงเป=นที่นิยมของนักทฤษฎีโดยทั่วไป รูปแบบเป=นการแสดง
องค1ประกอบและความสัมพันธ1ขององค1ประกอบเท7านั้น ไม7ใช7ปรากฏการณ1หรือสถานการณ1จริง จึง
เป=นเพียงข&อมูลท่ีแสดงความสัมพันธ1ของตัวแปรต7างๆ ท่ีประกอบเข&าด&วยกันจริง ๆ สรุปได&ว7า รูปแบบ 
ช7วยให&มองเห็นทฤษฎีได&ง7ายขึ้น แต7ไม7ใช7ตัวทฤษฎีโดยตรง ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงใช&คําว7า 
“รูปแบบ (Model)” เพ่ือประโยชน1ในการทําความเข&าใจและนําไปสู7การพัฒนารูปแบบต7อไป 
 7.2 ประเภทของรูปแบบ 
  รูปแบบตามแนวคิดของ Keeves (1988) และ Bardo and Hardman (1982) ได&
แบ7งรูปแบบออกเป=นประเภทต7าง ๆ สรุปได&ดังนี้ 

1. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร1 (Mathematic Model) เป=นรูปแบบความคิดท่ีใช&สมการ
หรือสูตรทางคณิตศาสตร1เป=นสื่อในการแสดงความสัมพันธ1ของตัวแปรต7าง ๆ 

2. รูปแบบเชิงสาเหตุหรือทฤษฎี (Casual/Theoretical Model) เป=นรูปแบบ
ความคิดท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห1วิถีเส&นทาง (Path Analysis) ทําให&สามารถศึกษารูปแบบ
เชิงข&อความท่ีมีตัวแปรสลับซับซ&อนได& แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้ คือ ต&องสร&างข้ึนจากทฤษฎีท่ี
เก่ียวข&องหรืองานวิจัยท่ีมีมาแล&ว ซ่ึงรูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส&นตรง แต7ละสมการจะแสดง
ถึงความสัมพันธ1เชิงสาเหตุระหว7างตัวแปรของสถานการณ1หรือปSญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นมีการเก็บ
รวบรวมข&อมูลในสภาพการณ1ท่ีเป=นจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบว7ามีความสอดคล&องกันหรือไม7 

3. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป=นรูปแบบท่ีสร&างข้ึนจากกรอบความคิดท่ี
มีทฤษฎีเป=นพ้ืนฐาน และเป=นตัวช7วยให&เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร&างท่ีสัมพันธ1กัน  
 7.3 องค&ประกอบของรูปแบบ 
  องค1ประกอบของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบท่ีควรมีสิ่งท่ีสําคัญ คือ จะต&องนําไปสู7
การทํานายผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถพิสูจน1ทดสอบได&หรือสามารถนําไปสร&างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน1
ทดสอบได& โครงสร&างของรูปแบบจะต&องประกอบด&วยความสัมพันธ1 ซ่ึงสามารถใช&อธิบาย ปรากฏการณ1 
ต7อเรื่องนั้นได& รูปแบบจะต&องสามารถช7วยสร&างจินตนาการ ความคิดรวบยอด และความสัมพันธ1 
รวมท้ังช7วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู& ประกอบด&วยความสัมพันธ1เชิงโครงสร&างมากกว7า
ความสัมพันธ1เชิงเชื่อมโยง เพราะฉะนั้น  รูปแบบเป=นสิ่งท่ีมีประโยชน1มาก แต7ต&องใช&ให&ถูกกับงานใน
แต7ละลักษณะ จึงไม7อาจจะกําหนดให&เป=นหลักเกณฑ1แน7นอนตายตัวได& (Brown and Moberg, 1980; 
Keeves, 1988) 
  ดังนั้น ผู&วิจัยเห็นว7าการกําหนดองค1ประกอบของรูปแบบทางทฤษฎีของการจัด
สวัสดิการสชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองนั้นไม7ได&ระบุว7าต&องมีองค1ประกอบใดบ&าง จํานวนเท7าใด 
และมีลักษณะเป=นอย7างไร ไม7มีหลักเกณฑ1ที่แน7นอน ขึ้นอยู7กับลักษณะเฉพาะท่ีต&องดําเนินการให&
สําเร็จเป=นสําคัญ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค1ของการพัฒนารูปแบบโดยใช&ข&อมูลท่ีพิสูจน1และ
เชื่อถือได& รวมท้ังเป=นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
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 7.4 จุดมุ�งหมายสําคัญของการตรวจสอบรูปแบบ 
  การตรวจสอบรูปแบบมีความจําเป=นและมีความสําคัญอย7างยิ่ง เพราะเป=นการ
ตรวจสอบ รูปแบบนั้นว7ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่ียงตรง เชื่อถือได&เพียงใด จุดมุ7งหมาย
สําคัญของการตรวจสอบรูปแบบ ว7ามีความเหมาะสมและความเป=นไปได&ในการปฏิบัติจริงหรือไม7 โดย
ปกติแล&วรูปแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร1และพฤติกรรมศาสตร1 มักจะดําเนินการตรวจสอบรูปแบบ
ด&วยวิธีการทางสถิติ แต7การตรวจสอบรูปแบบบางเรื่องนั้นไม7สามารถกระทําด&วยวิธีการดังกล7าวได& 
เนื่องจากมีข&อจํากัดบางประการ ซ่ึงผลของการตรวจสอบจะนําไปสู7การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น 
และนําไปสู7การสร&างทฤษฎีใหม7 ๆ ต7อไป (Keeves, 1988) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้สามารถดําเนินการโดย
ใช&ผู&ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข&องกับสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองจํานวน 5-8 ท7านเพ่ือทําการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยอาศัยความรอบรู&ของผู&เชี่ยวชาญ การตรวจสอบ จะดําเนินการวิเคราะห1วิจารณ1
อย7างลึกซ้ึงเฉพาะประเด็นท่ีถูกนํามาพิจารณา ผสมผสานปSจจัยต7าง ๆ เข&าด&วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู&ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให&ได&ข&อสรุปของสิ่งท่ีจะทําการประเมิน มีการกําหนดประเด็นสําคัญท่ีพิจารณา 
การบ7งชี้ข&อมูลท่ีต&องการ การเก็บรวบรวมข&อมูล การประมวลผลข&อมูล การวินิจฉัยข&อมูล ตลอดจน
วิธีการนําเสนอข&อมูล 
  ผู&วิจัย จึงสรุปว7า การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบทางทฤษฎีการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง หมายถึง การดําเนินการด&วยวิธีการทางสถิติหรือผู&เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป=นไปได&ของรูปแบบในการปฏิบัติจริง ซึ่งผลของการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจะนําไปสู7การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้นและนําไปสู7การ
สร&างทฤษฎีใหม7ต7อไป 
 7.5 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบ เป=นการกําหนดมโนทัศน1ที่เกี่ยวข&องสัมพันธ1กันอย7างเป=นระบบ 
เพ่ือชี้ให&เห็นชัดเจนว7ารูปแบบเสนออะไร เสนออย7างไร เพื่อให&ได&อะไร และสิ่งที่ได&นั้นอธิบาย
ปรากฏการณ1อะไร และนําไปสู7ข&อค&นพบอะไรใหม7 เพื่อให&สามารถนํารูปแบบท่ีสร&างข้ึนไปใช&ให&ได&
ประโยชน1สูงสุด สําหรับการพัฒนารูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
นั้นมีข้ันตอนการพัฒนารูปแบบเริ่มจาก 1) การศึกษาค&นคว&าข&อมูลที่เกี่ยวข&องกับการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 2) การศึกษาสภาพปSญหาของ การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองในปSจจุบัน 3) การศึกษาความต&องการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
4) การกําหนดกรอบแนวคิดในการเสริมสร&างการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 5) การสร&าง
รูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 6) การพิจารณา ตรวจสอบ ปรับปรุง 
และพัฒนารูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง และ 7) การรูปแบบ
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองไปให&ผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล&วทําการปรับปรุงรูปแบบ
เพ่ือให&เกิดความสมบูรณ1 
  การพัฒนารูปแบบดังกล7าวข&างต&นนั้น ผู&วิจัยได&นําข&อมูลมาจัดทําการวิเคราะห1ข้ันตอน
ของการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได&ว7า ผู&วิจัยจะต&องศึกษาค&นคว&าแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ี
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เก่ียวข&องในการพัฒนารูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองนําเอาข&อมูล
ท่ีรวบรวมศึกษามาวิเคราะห1เพ่ือกําหนดเป=นกรอบแนวคิดในการวิจัย สร&างความสัมพันธ1เกี่ยวกับ
องค1ประกอบของรูปแบบอย7างชัดเจน เพ่ือนําไปสู7ผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณ1ท่ีมุ7งหวังของ
การวิจัย มีการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาความเป=นไปได&ของรูปแบบ อย7างไรก็ตามยัง
ต&องให&ผู&เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือจัดทําเป=นรูปแบบท่ีสามารถใช&ให&เกิดประสิทธิผลต7อไป 
  ในการวิจัยนี้ เป=นการวิจัยรูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง ผู&วิจัยจะนําเสนอการพัฒนารูปแบบท่ีดีและเหมาะสมและได&มีการตรวจสอบรูปแบบจาก
ผู&ปฏิบัติงานจริง ได&แก7 ความคิดเห็นของผู&ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับการพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองและความคิดเห็นของผู&ทรงคุณวุฒิ จึงต&องอาศัยข&อคิดเห็นจากผู&ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู&ความเข&าใจและความสามารถในการวิเคราะห1วิจารณ1ได&อย7างลึกซ้ึง เพ่ือท่ีจะได&นํารูปแบบท่ี
ได&รับการพิจารณาแล&ว ไปใช&ให&เกิดผลดีต7อการพัฒนาชุมชน สังคม ของประเทศไทย ต7อไป 
  กล7าวโดยสรุปได&ว7า รูปแบบทางทฤษฎีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
นั้นคือสิ่งท่ีสร&างหรือพัฒนาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี ที่ได&จากการศึกษาของผู&วิจัย เพื่อถ7ายทอด
ความสัมพันธ1ขององค1ประกอบ เพ่ือให&เกิดความเข&าใจง7ายและกระชับถูกต&องและสามารถตรวจสอบ 
เปรียบเทียบกับปรากฏการณ1จริงของการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีเป=นผลกระทบ
ข้ันสุดท&ายของการพัฒนา คือ มีสวัสดิการท้ัง 7 มิติ  ได&แก7 สวัสดิการด&านการเกิด สวัสดิการการตาย 
สวัสดิการสุขภาพอนามัย สวัสดิการผู&สูงอายุ สวัสดิการด&านที่อยู7อาศัย สวัสดิการศึกษา  และ
สวัสดิการการกู&ยืม กล7าวได&ว7าการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีเป=นรูปแบบทางทฤษฎี
ท่ีกําหนดเป=นองค1ประกอบและดัชนีชี้วัดอาจมีชื่อหรือความหมายท่ีแตกต7างกันตามบริบทหรือขนาด
ของระดับการวัดของการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบใหม7ท่ีมีเปNาหมายร7วมกัน ซ่ึงมีขอบเขต
กว&างขวางมีรูปแบบไม7แน7นอน ไม7มีความชัดเจน ข้ึนอยู7กับสถานการณ1ท่ีเปลี่ยนไปตามความคิดเห็น
ของประชาชนสาระหรือเนื้อหาของการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองจึงเก่ียวโยงท่ีเป=น
ความหมาย และลักษณะของคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ความอยู7ดีมีสุข ในชุมชนชุมชนน7าอยู7 
ความเข&มแข็งและการพ่ึงตนเองของชุมชนความหมายของการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมืองจึงมีลักษณะแตกต7างกันมีความหลากหลายข้ึนกับทัศนะการรับรู&ของระดับประชาชน สภาพของ
แต7ละท&องถ่ิน ท่ีต&องใช&เทคโนโลยี ภูมิปSญญาและการเรียนรู&ท่ีเหมาะสม เศรษฐกิจชุมชนเข&มแข็ง และ
การบริหารจัดการท่ีเข&มแข็ง โดยทุกมิติจะต&องสัมพันธ1และส7งต7อการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองร7วมกันเป=นองค1รวม ในทุกด&าน   

 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  นอกจากจะทบทวนวรรณกรรม แนวคิดแล&วนั้น การให&ได&มาซึ่งแนวทางการศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง”จําเป=นต&องอาศัยฐานงานวิจัยท้ังในและ
ต7างประเทศดังนี้ 
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  8.1 งานวิจัยในประเทศ 
   8.1.1 งานวิจัยสวัสดิการชุมชน 
    วริฎฐา  แก&วเกตุ (2550: 199-207)ได&ศึกษาเรื่อง “การจัดสวัสดิการแบบ
บูรณาการในชุมชนโดยหุ&นส7วนการพัฒนาหลายฝQาย ศึกษาเฉพาะกรณี ตําบลน้ําเก๋ียน อําเภอภูเพียง 
จังหวัดน7าน” พบว7าประชาชน และบุคลากรของหน7วยงานในชุมชนมีส7วนร7วมในการให&และรับบริการ
สวัสดิการท่ีมีอยู7ในชุมชนอยู7ในระดับปานกลาง โดยส7วนใหญ7การมีส7วนร7วมให&และรับบริการสวัสดิการ
นั้นเป=นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ในส7วนของสวัสดิการแบบเป=นทางการนั้น การมีส7วนร7วมในการให&บริการอยู7 
ในระดับน&อย แต7มีส7วนร7วมในการรับบริการอยู7ในระดับปานกลาง ซ่ึงในท่ีนี้การมีส7วนร7วมในการให& 
และรับบริการสวัสดิการโดยหน7วยงานภาครัฐส7วนกลาง มากกว7าหน7วยงานภาครัฐส7วนท&องถ่ิน  
   สวัสดิการโดยหน7วยงานภาครัฐส7วนกลางท่ีกลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในการให&
และ รับบริการอยู7ในระดับน&อย ได&แก7 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู7บ&าน โครงการพักชําระหนี้
เกษตรกร และการสงเคราะห1ผู&ด&อยโอกาสโดย พมจ. 
   ด&านสวัสดิการโดยหน7วยงานภาครัฐส7วนท&องถ่ิน หรอ อบต.นั้น กลุ7มตัวอย7างมี 
ส7วนร7วมในการให&และรับบริการอยู7ในระดับน&อย อย7างไรก็ดีกลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในการรับ บริการ
สาธารณูปโภคมากกว7าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมา คือ การสนับสนุนกลุ7มอาชีพ ท่ีเป�ดโอกาสให& ประชาชน
เข&ามาเป=นหุ&นส7วนธุรกิจชุมชนของนิคมอาชีพ และโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดย สนับสนุน
การศึกษาร7วมกับโรงเรียน และชุมชน จะเห็นได&ว7าสวัสดิการดังกล7าวสอดคล&องกับ สวัสดิการโดย
หน7วยงานภาครัฐส7วนกลางท่ีกลุ7มตัวอย7างส7วนร7วมมาก ส7วนสวัสดิการท่ี กลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมน&อย 
ได&แก7 ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน การแก&ไขปSญหาท่ีอยู7อาศัยของ
คนจน การสงเคราะห1เบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ ผู&พิการ และผู&ติดเชื้อเอดส1 เนื่องจากสวัสดิการเหล7านี้ ถือเป=น
ภารกิจของ อบต. ท่ีต&องรับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหน&าท่ี กฎหมายบังคับอยู7แล&ว 
   สวัสดิการโดยหน7วยงานภาคธุรกิจนั้นไม7มี อยู7ในชุมชน ท่ีประชาชนจะเข&าไปมี
ส7วนร7วมได& แต7เป=นลักษณะที่คนในชุมชนเข&าไปทํางานในบริษัท ห&างร&าน โรงงาน แล&วจึงได&รับ
สวัสดิการตามกฎหมายบังคับ หรือสวัสดิการท่ีหน7วยงานนั้นๆ จัดให& ตามความสมัครใจ ในส7วนของ
สวัสดิการแบบไม7เป=นทางการ กลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในการให&และรับ บริการอยู7ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงในท่ีนี้มีส7วนร7วมในสวัสดิการโดยภาคชุมชนมากกว7าสวัสดิการโดย องค1การภาคเอกชนท่ีไม7แสวงหา
ผลกําไร โดยการมีส7วนร7วมในการให&และรับบริการสวัสดิการนี้อยู7 ในระดับปานกลาง 
   กลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในสวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูปของเครือข7ายการดูแล
กันตาม ธรรมชาติอยู7ในระดับมาก ซ่ึงในเรื่องการช7วยเหลือดูแลกันในครอบครัว และเครือญาติ นั้นมี 
ส7วนร7วมมากกว7าการจัดสวัสดิการในทุกเรื่อง แต7อย7างไรก็ดีในการศึกษาเชิงคุณภาพพบว7า ครอบครัวมี
บทบาทในการเลี้ยงดูลูกหลานน&อยลง และเด็กก็ไม7สนใจช7วยแบ7งเบาภาระงานของ ครอบครัวมากนัก 
รากฐานสําคัญท่ีทําให&คนในชุมชนช7วยเหลือดูแลกันมากนั้น เนื่องจากโครงสร&าง ความสัมพันธ1ท่ีเป=น
เครือญาติกันท้ังตําบล และใน 5 หมู7บ&านจะมีการติดต7อเชื่อมโยงถึงกันอยู7ตลอด ทําให&ขยายเครือข7าย
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การช7วยเหลือดูแลกันไปยังหมู7เพ่ือนฝูง และเพ่ือนบ&านด&วย มีการทํา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน1จัดงาน
บุญประเพณีร7วมกัน ทําให&ได&ความสัมพันธ1ท่ีดีต7อกัน 
   การมีส7วนร7วมในการให&และรับบริการสวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูปของกลุ7ม
ต7างๆ อยู7 ในระดับปานกลาง พบว7า การมีส7วนร7วมของแต7ละกลุ7มนั้นใกล&เคียงกัน กลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วม
ใน กองทุนฌาปนกิจตําบล และกลุ7มออมทรัพย1มากกว7ากลุ7มอ่ืนๆ ซ่ึงกองทุนฌาปนกิจตําบลนี้ทุกคน 
ในครอบครัวต&องมีส7วนร7วมจ7ายสมทบรายหัว เพ่ือช7วยเหลือเพ่ือนบ&านยามเสียชีวิต ส7วนกลุ7มออมทรัพย1
นั้นมีอยู7ในทุกหมู7บ&าน เชื่อมโยงกันเป=นเครือข7ายออมทรัพย1ตําบล มีการจัดสวัสดิการเกิด แก7 เจ็บ ตาย 
ในรูปตัวเงินให&กับสมาชิก ดําเนินการมาก7อนท่ีจะมีกองทุนสวัสดิการชุมชน หรือ "กองทุนออมวันละ
บาท" ด&านสวัสดิการโดยองค1การภาคเอกชนท่ีไม7แสวงหาผลกําไร กลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมใน การให&
และรับบริการสวัสดิการโดยองค1การศาสนา อันได&แก7 วัด และ คริสตจักรในชุมชน อยู7ใน ระดับปาน
กลาง โดยกลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในการทําบุญกุศล และรับผลบุญกุศลนั้นๆ มากกว7า เรื่องการอบรม
ปลูกฝSงคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องการสงเคราะห1ช7วยเหลือชาวบ&าน ประชาชนมี ส7วนร7วมไปทําบุญ
กุศลกันสมํ่าเสมอ แม&ว7าจะเป=นคนว7างงานที่มีรายได&น&อย หรือแทบไม7มีรายได& เลยก็ตาม โดยมี
ความคิดว7า "มีมากก็ให&มาก มีน&อยก็ให&น&อย" 
   ในภาพรวมของการมีส7วนร7วมในการให&และรับบริการสวัสดิการสวัสดิการท่ีมี
อยู7ใน ชุมชน สรุปได&ว7า การมีส7วนร7วมในการให&และรับบริการสวัสดิการแบบไม7เป=นทางการมากกว7า 
สวัสดิการแบบเป=นทางการ โดยกลุ7มตัวอย7างมีส7วนร7วมในสวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูปของ เครือข7าย
การดูแลกันตามธรรมชาติมากกว7าทุกเรื่อง รองลงมา คือ สวัสดิการโดยภาคชุมชนในรูป ของกลุ7ม 
สวัสดิการโดยองค1การศาสนา สวัสดิการโดยหน7วยงานภาครัฐส7วนกลาง สวัสดิการโดย หน7วยงาน
ภาครัฐส7วนท&องถ่ิน และสวัสดิการโดยมูลนิธิ องค1การการกุศล และองค1การพัฒนาเอกชน 
   ประสิทธิ์ มีช&าง (2552: 153-163) ได&ศึกษาเรื่อง “ทางเลือกการจัดสวัสดิการ
สังคมสําหรับชุมชนโดยการสนับสนุนขององค1การบริหารส7วนตําบล”พบว7าสวัสดิการสังคม สําหรับ
ชุมชนโดยการสนับสนุนขององค1การบริหารส7วนตําบล ท่ีมีการดําเนินการใน ชุมชนควรจัดในลักษณะ 
"สวัสดิการสังคมแบบ 3 ส7วน" (ไตรภาคี) หรือเรียกว7า "แบบสวัสดิการ พหุลักษณ1" ทางเลือกการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับชุมชนโดยการสนับสนุนขององค1การปกครอง ส7วนท&องถ่ิน มีดังนี้ 

1. สวัสดิการสังคมแบบรัฐสนับสนุน หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐสนับสนุน เป=น
การจัดสวัสดิการภาคบังคบชองรัฐโอนถ7ายงานสู7 อบต. ที่จัดให&กับประชาชน โดยคํานึงถึงความ
ครอบคลุมทั่วถึง เป=นธรรม ครอบถ&วน รูปแบบที่จัดให& เช7น การจัดบริการเบี้ยสงเคราะห1ยังชีพ 
การจัดบริการ สุขภาพโดยองค1การปกครองส7วนท&องกิน การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา การจัด
สวนสาธารณะ การส7งเสริมศึกษาเรียนรู& 12 ปU เป=นต&น 

    การพัฒนาโดยส7วนใหญ7จะตกอยู7ในมือของภาครัฐเป=นสําคัญ ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การต&องการความรวดเร็วและความสะดวกในกระบวนการการทํางาน ในแต7ละข้ันตอนของการวาง
แผนการ ปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล แนวทางเช7นนี้เป=นอุปสรรคสําคัญท่ีป�ดช7องทางการเข&ามา
มีส7วนร7วมของชุมชน ท้ังๆ ท่ีปSญหาชุมชนท่ีเกิดข้ึนมีมากเกินกว7าขีดความสามารถในการจัดการของ 
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ภาครับแต7เพียงฝQายเดียว ตัวอย7างเช7น ประชาชนในชุมชนเมืองซ่ึงประกอบด&วยชุมชนแออัด ชุมชน 
ชานเมือง เคหะชุมชน และชุมชนหมู7บ&านจัดสรร รวมแล&วประมาณ 1,246 ชุมชน ประสบปSญหาหลัก
อัน ได&แก7 การขาดความม่ันคงในท่ีอยู7อาศัย ระบบสาธารณูปโภคและบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีไม7เพียงพอ 
สภาพแวดล&อมในชุมชนเสื่อมโทรม ความยากจน ปSญหายาเสพย1ติด อาชญากรรม ฯลฯ ปSญหาเหล7านี้
มีจํานวนมาก แต7ภาระความรับผิดชอบกลับตกอยู7กับการจัดการของภาครัฐแต7เพียง อย7างเดียว โดยท่ี
ชุมชนไม7ได&มีส7วนในการแก&ไขปSญหาร7วมกับภาครัฐแต7อย7างใด ส7งผลให&ปSญหา ของชุมชนไม7ได&รับการ
แก&ไขอย7างตรงจุดอย7างที่สุด จนเป=นเหตุในการบั่นทอนความเป=นชุมชนที่ละ เล็กละน&อย เพราะ
ศักยภาพของคนในชุมชนไม7ได&รับการพัฒนา อีกท้ังยังเป=นการสร&างค7านิยมท่ีไม7 ถูกต&องให&กับชุมชน 
เนื่องจากชุมชนจะไม7พึ่งตนเองในการแก&ไขปSญหาของตนเอง แต7เฝNารอคอยการแก&ไขปSญหา จาก
ภาครัฐ รัฐจึงกลายเป=นผู&จัดสวัสดิการสังคมแทนชุมชนแทบท้ังหมด 

2. สวัสดิการสังคมแบบของประชาชน หมายถึง สวัสดิการทางเลือกท่ีเกิดข้ึน
จากศักยภาพ ความเข&มแข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชนพ้ืนถ่ิน สวัสดิการในรูปแบบนี้จะเกิดข้ึนจาก 
ความสนใจ ความสมัครใจร7วมกันของกลุ7ม เปNาหมายเป=นรูปแบบที่ไม7เป=นทางการ การจัดระบบ 
สวัสดิการจึงข้ึนอยู7กับข&อตกลงร7วมกัน หรือการสร&างหลักประกันผ7านช7องทางของวัฒนธรรมให&กับ คน
ในชุมชน เป=นสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนจากฐานคิดด&านประเพณี ด&านวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน ด&านภูมิ ปSญญา
ชาวบ&าน ด&านศาสนา ด&านจิตวิญญาณ ด&านอ่ืนๆ เช7น กองบุญข&าว กองทุนซา-กาด ใน ศาสนาอิสลาม 
รวมท้ังในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การช7วยเหลือเก้ือกูล เป=นเรื่องท่ีเก่ียวข&อง กับวิถีชีวิตต้ังแต7
เกิดแก7เจ็บตายเช7นกองทุนสัจจะออมทรัพย1กองทุนออมวันละบาทกองทุน สวัสดิการผู&นําชุมชน 
กองทุนสวัสดิการผู&สูงอายุในชุมชน เป=นต&น 

3. สวัสดิการสังคมแบบเครือข7ายท&องถ่ิน หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐท่ีเกิดจาก
อํานาจ หน&าท่ีของ อบต. ร7วมกับองค1การเครือข7ายในชุมชน เช7น องค1การประชาชน องค1การเอกชน 
องค1การภาค ธุรกิจชุมชน ฯลฯ ซ่ึงเป=นรูปแบบการจัดสวัสดิการร7วมกันระหว7างท&องถ่ิน โดยใช&แผน 
โครงการ กิจกรรมด&านสวัสดิการสังคมท่ีตอบสนองกับความต&องการของแต7ละท&องถ่ิน 

4. สวัสดิการสังคมแบบ 3 ส7วน หรือแบบพหุลักษณ1 หมายถึง สวัสดิการชุมชน
ท่ีเกิดจากการประสาน ผนึกรวมกันระหว7างสวัสดิการของรัฐ องค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน องค1การ
ประชาชนและภาคเอกชนเข&าด&วยกัน แนวคิดท่ีต&องการสร&างหลักประกันเพื่อความมั่นใจแก7คนใน 
ชุมชน ซ่ึงหมายถึงทุกสิงทุกอย7างท่ีทําให&คนในชุมชนดีข้ึน อาจอยู7ในรูปของสิ่งของ เงินทอง น้ําใจการ
ช7วยเหลือเก้ือกูลกัน เป=นเรื่องเก่ียวข&องกับวิถีชีวิตต้ังแต7เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการ ชุมชนทํา
ให&เกิดรายได& ลดรายจ7าย เกิดความสัมพัทธ1มิตรไมตริท่ีดีต7อกันของคนในชุมชน และทํา ให&คนใน
ชุมชนรู&สึกม่ันคงภาคภูมิใจอยู7อย7างมีศักด์ิศรีและมีความสุข 

   การจัดสวัสดิการสังคม เป=นการระบบการดูแล สงเคราะห1ช7วยเหลือเก้ือกูล 
ให&กับผู&มี ความยากไร&ฐานะยากจนในสังคม ชุมชน "สวัสดิการสังคม" (Social Welfare) หมายถึง 
ระบบการ จัดบริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกับการปNองกัน การแก&ไขปSญหาการพัฒนา และการส7งเสริม
ความม่ันคง ทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเป=น ข้ันพ้ืนฐานของประชาชน ให&มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
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พ่ึงตนเอง ได&อย7างท่ัวถึง เหมะสม เป=นธรรมตามมาตรฐาน สากลท้ังทางด&านการศึกษา สุขภาพอนามัย 
ท่ีอยู7 อาศัย การทํางาน การมีรายได& นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการสังคมท่ัวไปโดย
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเป=นมนุษย1จึงต&องยึดหลักการทํางานร7วมกันระหว7าง "รัฐบาลกลางสนับสนุน/ 
องค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน และภาคประชาชนในชุมชน,, ร7วมกันจัดระบบสวัสดิการสังคม 3 แนวทาง 
คือ 

   ระบบสวัสดิการสังคมในภาพรวมของชุมชน ผลการวิเคราะห1ข&อมูลท่ีได&พบว7า
ระบบสวัสดิการสังคม สําหรับองค1การบริหารส7วนตําบล ท่ีมีการดําเนินการในชุมชนควรจัดในลักษณะ 
"สวัสดิการสังคมแบบ 3 ส7วน" (ไตรภาคี) หรือเรียกว7า "แบบสวัสดิการพหุลักษณ1 ทางเลือก การจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับชุมชนโดยการสนับสนุนขององค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน มีดังนี้ 

1. สวัสดิการสังคมแบบรัฐสนับสนุน หมายถึง การจัดสวัสดิการที่ภาครัฐ
สนับสนุนโดยตรงให&กับท&องถ่ิน เซ7น เบ้ียยังชีพผู&สูงอายุ เบ้ียยังชีพคนพิการ เงินสงเคราะห1คนปQวยโรค
เอดส1 ฯลฯ เป=นเพียง อบต. ดําเนินการจัดหาเปNาหมายมารับบริการ การสนับสนุนจากรัฐท่ีเข&าไป
สนับสนุน   

2. สวัสดิการสังคมแบบของประชาชน หมายถึง สวัสดิการชุมชนท่ีเกิดข้ึนจาก 
ศักยภาพ ความเข&มแข็งของภาคประชาชนในชุมชน พ้ืนถ่ิน ในท&องท่ีหนึ่งๆ ร7วมมือกันจัดสวัสดิการ 
สังคมในรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดข้ึนจากความสนใจ ความสมัครใจร7วมกันของกลุ7ม เปNาหมายเป=น รูปแบบ
ท่ีไม7เป=นทางการ การจัดระบบสวัสดิการจึงข้ึนอยู7กับข&อตกลงร7วมกัน หรือการสร&าง หลักประกันผ7าน
ช7องทางของวัฒนธรรมให&กับคนในชุมชน เป=นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากฐานคิดด&าน ประเพณี ด&าน
วัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน ด&านภูมิปSญญาชาวบ&าน ด&านศาสนา ด&านจิตวิญญาณ ด&านอ่ืนๆ เช7น เรื่องท่ี
เก่ียวข&องกับวิถีชีวิตต้ังแต7เกิด แก7 เจ็บ ตายได&แก7 กลุ7มฌาปนกิจสงเคราะห1กลุ7ม สัจจะออมทรัพย1 กลุ7ม
กองทุนออมวันละบาท กลุ7มกองทุนสวัสดิการผู&นําชุมชน กองทุนสวัสดิการ ผู&สูงอายุในชุมชน เป=นต&น  

3. สวัสดิการสังคมแบบเครือข7ายท&องถ่ินหมายถึงสวัสดิการชุมชนโดยรัฐใช&
อํานาจ- หน&าท่ีของ อบต. ดําเนินการ โดยร7วมมือกับองค1การเครือข7ายในชุมชนเป=นกลไกบริหาร
จัดการ เช7น องค1การประชาชน องค1การเอกชน องค1การภาคธุรกิจชุมชน ฯลฯ ซ่ึงเป=นรูปแบบการจัด
สวัสดิการ ร7วมกันระหว7างท&องถ่ิน โดยใช&แผน โครงการ กิจกรรมด&านสวัสดิการสังคมท่ีตอบสนองกบ
ความต&องการของแต7ละท&องถ่ิน   

4. สวัสดิการสังคมแบบ 3 ส7วน หรือแบบพหุลักษณ1 หมายถึง สวัสดิการชุมชน
ท่ีเกิด จากการประสาน ผนึกรวมกันระหว7างสวัสดิการของรัฐ องค1การปกครองส7วนท&องถ่ิน องค1การ 
ประชาชนและภาคเอกชนเข&าด&วยกัน แนวคิดที่ต&องการสร&างหลักประกันเพื่อความม่ันใจแก7คนใน 
ชุมชนซ่ึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย7างท่ีทําให&คนในชุมชนดีข้ึนอาจอยู7ในรูปของสิ่งของ เงินทอง น้ําใจ การ
ช7วยเหลือเก้ือกูลกัน เป=นเรื่องเก่ียวข&องกับวิถีชีวิตต้ังแต7เกิดจนตาย ผลซองการจัดสวัสดิการ ชุมชน     
ทําให&เกิดรายได& ลดรายจ7าย เกิดความสัมพัทธ1 มิตรไม7ตรีท่ีดีต7อกันของคนในชุมชน และทํา ให&คนใน
ชุมชนรู&สึกม่ันคงภาคภูมิใจอยู7อย7างมีศักด์ิศรีและมีความสุข 
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   ปSทมวดี โพชนุกูล ซูซูกิ (2552: 85-92) ได&ศึกษาเรื่อง “วรรณกรรมปริทรรศน1
และการสังเคราะห1ความรู&เรื่อง “สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย” พบว7า สวัสดิการสังคมมีความ
จําเป=นต7อการจัดสวัสดิการเองของชุมชน อภิญญา เวชยชัยและศิริพร ยอดกมลศาสตร1 (2547) กลับ
คาดหมายบทบาทของชุมชนในระดับสูง หนังสือเรื่อง สวัสดิการสังคม ฉบับชาวบ&าน: แนวคิด นโยบาย 
แนวทางปฏิบัติ โดยอภิญญาและศิริพร (2547) สรุปว7าองค1การเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนยัง      
ไม7สามารถจัดสวัสดิการให&แก7ชุมชนได&อย7างเพียงพอ บางกลุ7มล&มเหลว และแม&ชุมชนจะสามารถช7วยเหลือ
ตัวเองได&ในระดับหนึ่ง แต7ในด&านหลักๆแล&วก็ยังต&องพ่ึงรัฐอยู7 กรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จนั้นใช7ว7า
จะสามารถนําไปขยายผลได&ท้ังหมด ท้ังนี้เพราะแต7ละชุมชนนั้นมีปSจจัยแวดล&อม มีทรัพยากรต้ังต&นท่ี
แตกต7างกัน องค1การเศรษฐกิจของชุมชนอาจจะยังไม7สามารถบริหารจัดการระบบสวัสดิการแทนรัฐ 
แต7สามารถเป=นองค1ประกอบหลักของระบบการจัดสวัสดิการได& และนักวิจัยได&สรุปในภาพรวมว7า 
“ระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสังคมไทยยังอ7อนด&อยในทุกๆด&าน ไม7ว7าด&านผู&จัด (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) 
ด&านความครอบคลุม และด&านระบบสวัสดิการ เป=นสวัสดิการระดับตํ่าและไม7เพียงพอ” 
   สมชัย จิตสุชนและคณะ (2554: 10-11) ได&ศึกษาเรื่อง “สู7ระบบสวัสดิการ
สังคมถ&วนหน&าภายในปU 2560” พบว7า คนไทยต้ังแต7เกิดจนตายควรได&รับสวัสดิการในฐานะท่ีเป=น
สวัสดิการพ้ืนฐาน 
   สวัสดิการก7อนเกิด เป=นสวัสดิการที่ได&รับผ7านแม7ที่อุ&มท&องมีการบํารุงครรภ1
อย7างถูกต&อง ซ่ึงประกอบด&วยการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย1 การได&รับโภชนาการท่ีครบถ&วน
สําหรับตนเองและสําหรับทารกในครรภ1 
   สวัสดิการสําหรับเด็กและนักเรียน รัฐช7วยค7าเลี้ยงดูบุตรให&เด็กไทยทุกคนใน
อัตราเท7ากับสิทธิประโยชน1ผ7านกองทุนประกันสังคมคือคนละ 400 บาทต7อคนต7อเดือนจนอายุ 6 ปU มี
ศูนย1เด็กเล็กท่ีดูแลเด็กก7อนวัยเรียนทุกคนอย7างท่ัวถึงท้ังด&านโภชนาการ การพัฒนาสติปSญญา( ไอคิว) 
และพ้ืนฐานทางอารมณ1(อีคิว) รวมท้ังสถานสงเคราะห1เด็กสําหรับช7วยเหลือเด็กทุกคนท่ีประสบปSญหา
ทางสังคม สําหรับด&านการศึกษาจัดให&เรียนฟรีเป=นระยะเวลา 15 ปUโดยเพ่ิมค7าครองชีพเพ่ิมเติมให&กับ
ครอบครัวนักเรียนท่ียากจน(เช7นค7าเดินทางมาโรงเรียน) เพ่ิมระดับคุณภาพการศึกษาให&เท7าเทียมกัน
มากข้ึนคือเป�ดโอกาสการเข&าถึงการศึกษาโดยไม7มีสิ่งกีดกัน (barrier) นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาท้ังระบบการศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ (การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย) 
และการศึกษาท่ีครอบคลุมชนกลุ7มน&อย 
   ไพฑูรย1 นิยมนา และคณะ (2552) ได&ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข7ายกองทุนสวัสดิการสังคมระดับอําเภอ กรณีศึกษาอําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบว7า มี
จํานวน 6 กลุ7มกองทุนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข7าย และมีกิจกรรมร7วมกันอย7างต7อเนื่อง
มาแล&วมากกว7าหนึ่งปU  โดยต้ังชื่อเครือข7ายว7า “เครือข7ายกองทุนเสริมสร&างชีวิตและสวัสดิการชุมชน
จังหวัดศรีสะเกษ” แต7ละชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมกองทุนสองกองทุนควบคู7กันไป คือ “กองทุน
เสริมสร&างชีวิตชุมชน” และ “กองทุนสวัสดิการชุมชน” โดยกองทุนเสริมสร&างชีวิตชุมชน จะดําเนิน
กิจกรรมทางการเงิน มีการซ้ือหุ&น การฝาก การถอน และการกู& ซ่ึงผลกําไรจากการดําเนินการของ
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กองทุนเสริมสร&างชีวิตชุมชน ร&อยละ 30 จะจัดสรรเพ่ือนําไปเป=นทุนสําหรับการจัดสวัสดิการให&กับชาว
ชุมชนท่ีเป=นสมาชิก 
   สําหรับรูปแบบการบริหารจัดการเครือข7าย เป=นรูปแบบที่มีกระบวนการ
ดําเนินงาน4 ข้ันตอน 1.การก7อตัวของเครือข7ายด&วยการจุดประกายและขายความคิดด&วยแนวคิดตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พร&อมด&วยการตั้งประเด็นในเชิงท&าทายเพื่อการสร&างความตระหนักให&กับ
ชาวชุมชนว7า ชุมชนเราจะก&าวสู7การเป=นชุมชนเทิดพระเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงได&อย7างไร 2.มีการ
กําหนดคําขวัญเพ่ือการบริหารจัดการว7า “ร7วมทุน รวมใจ รับใช&ชุมชน” และมีพันธกิจร7วมกันว7า จะ
แบ7งเบาภาระหนี้เงินกู&นอกระบบของสมาชิก พร&อมท้ังส7งเสริมให&สมาชิกเกิดการออม บริหารจัดการ
เครือข7ายในรูปของคณะกรรมการ โดยที่แต7ละกลุ7มกองทุนบริหารจัดการอย7างอิสระภายใต&บริบท
ชุมชนตนเอง แต7มีแนวทางในการบริหารจัดการคล&ายคลึงกัน 3.มีการเสริมสร&างความสัมพันธ1ระหว7าง
กลุ7มกองทุนด&วยการจัดให&มีการประชุมอย7างต7อเนื่องและใช&สถานท่ีประชุมหมุนเวียนกันจัดกิจกรรม  
ไปศึกษาดูงานร7วมกัน มีการรวมสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนท้ังเครือข7ายเข&าด&วยกัน เพ่ือนําไป
ทําประกันชีวิตให&กับสมาชิก และมีการกู&เงินระหว7างกลุ7มเพื่อเสริมสภาพคล7องทางการเงินให&กับ
กองทุนตนเอง 4.การรักษาความสัมพันธ1ระหว7างกลุ7มด&วยการเข&าร7วมกิจกรรมของกลุ7มอ่ืนอย7างต7อเนื่อง 
เช7นการร7วมพิธีเป�ดกองทุน การจัดสรรเงินเข&าเครือข7ายเพ่ือการจัดกิจกรรมต7างๆ เช7นการประชุม 
การศึกษาดูงาน เป=นต&น 
   จินตนา กาศมณี (2557) ได&ศึกษา “การจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเครือข7ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว”  ผลการศึกษา
พบว7า ความสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา 
เครือข7ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตให&ดีข้ึน เกิดการ
พ่ึงตนเองอย7างยั่งยืนและสร&างความเข&มแข็งให&กับภาคประชาชน  ดังนั้น ทุกชุมชนในเครือข7ายจึง
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการร7วมมือร7วมใจสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชน การสร&างสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือก7อให&เกิด การช7วยเหลือเก้ือกูล พ่ึงพากันของคนในชุมชน และการปNองกันชุมชนจากภัย
ภายนอกท่ีเป=นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด&าน  นําไปสู7ความเข&มแข็งให&คนในชุมชน 
ลักษณะสําคัญท่ีนํามาสู7ความสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือข7ายกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เขตคันนายาว มี 4 ประการ ดังนี้  
   ประการแรกคือ การสร&างทุนทางสังคม ประกอบด&วยความไว&เนื้อเชื่อใจ และ
เครือข7ายทางสังคม ประการท่ีสองคือ ภาวะผู&นําท่ีเกิดจาก“จิตวิญญาณของผู&นํา” ซ่ึงมาจากความ
ซ่ือสัตย1 ความจริงใจ การมีจิตสาธารณะ การมีวิสัยทัศน1และแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือบรรลุ
เปNาหมายสูงสุดของชุมชน ประการที่สามคือ การมีส7วนร7วม ซึ่งมีความจําเป=นอย7างยิ่งในการจัด
สวัสดิการชุมชน ท่ีมาจากการสร&างพลังการมีส7วนร7วมของชุมชน เพ่ือการแก&ไขปSญหา เกิดการพ่ึงพา
ตนเอง มีความพร&อมท่ีจะช7วยเหลือซ่ึงกันและกันได&อย7างยั่งยืน และประการท่ีสี่คือ การสร&างเครือข7าย 
เป=นลักษณะท่ีสําคัญอีกส7วนหนึ่งของการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน ท่ีเกิดจากการสร&าง
การเรียนรู& การช7วยเหลือซ่ึงกันและกัน การพ่ึงพาตนเอง การรักษาและใช&ทรัพยากรท่ีมีอยู7ในชุมชนให&
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เกิดประโยชน1มากที่สุด โดยการเชื่อมโยงกันระหว7างชุมชนในเขตพื้นคันนายาว ท่ีมีความคิดเห็น
ตรงกันในการสร&าง “สวัสดิการชุมชน” ให&เกิดขึ้นเป=นรูปธรรมจนนํามาสู7ความสําเร็จในการจัด
สวัสดิการชุมชนของเครือข7ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว อีกท้ังยังพบว7า บทบาทภาครัฐ
และองค1กรปกครองส7วนท&องถิ่นในการจัดสวัสดิการชุมชน คือ การหนุนเสริม สนับสนุน อํานวย
ความสะดวก ให&คําปรึกษาต7อกิจกรรมต7าง ๆ ของการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชน ประเด็น
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเป=นอิสระจากอํานาจรัฐ และอํานาจต7างๆ ท่ีไม7ชอบธรรม จึงนับว7ามี
ความสําคัญและกระทําได&ภายใต&บทบาทดังกล7าว 
  8.1.2 งานวิจัยความม่ันคงของมนุษย1และความอยู7ดีมีสุข 

   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย1 (2550) ได&พัฒนาดัชนีชี้
วัดมาตรฐานความม่ันคงของมนุษย1 เพ่ือใช&เป=นเครื่องมือในการติดตามประเมินสถานการณ1ความม่ันคง
ของมนุษย1ของประเทศไทย ตัวชี้วัด 10 มิติ ได&แก7 ท่ีอยู7อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา การมีงานทํา
และรายได& ความม่ันคงส7วนบุคคล ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม สังคม-วัฒนธรรม สิทธิและ
ความเป=นธรรม และการเมืองธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัด 2 ระดับ คือระดับบุคคล 69 ตัวชี้วัด ระดับพ้ืนท่ี 
56 ตัวชี้วัด ผลการศึกษาท้ัง 10 มิติ พบว7า ค7าดัชนีฯ ในภาพรวมท้ังประเทศ มีค7าเฉลี่ย 69.65 
ค7าสูงสุด 87.87 และค7าตํ่าสุด 11.62  
   สาสินี เทพสุวรรณ1 และคณะ (2550) ได&ศึกษาเรื่อง ดัชนีความอยู7ดีมีสุข
มวลรวมของคนไทย ผลการศึกษา พบว7า ดัชนีความอยู7ดีมีสุขมวลรวมของผู&ชายสูงกว7าผู&หญิง กลุ7ม
อายุ 20-39 ปU สูงกว7ากลุ7มอายุอื่นๆ และกลุ7มอาชีพเกษตรกรสูงกว7ากลุ7มท่ีไม7ใช7เกษตรกรทางด&าน
ความสัมพันธ1ระหว7างความอยู7ดีมีสุข แต7ละประเภท พบว7า มีความสัมพันธ1กันอย7างมีนัยสําคัญ และ
การสร&างดัชนีความอยู7ดีมีสุขโดยการให&ค7าตัวถ7วงน้ําหนักต7างกันจะมีผลทําให&ดัชนีความอยู7ดีมีสุขมวล
รวมสูงข้ึนกว7าการถ7วงน้ําหนักเท7ากัน ท้ังนี้เป=นเพราะการถ7วงน้ําหนักดังกล7าว เป=นการถ7วงน้ําหนักจาก
การให&ประชาชนลําดับความสําคัญของเหตุผลที่ก7อให&เกิดความสุขด&วยตนเอง ดังนั้นการกําหนด
นโยบายเพ่ิมความสุขของประชาชนควรคํานึงถึงความเห็นของประชาชนเป=นสําคัญ 
   เกษราภรณ1 คลังแสง และบัวพันธ1 พรหมพักพิง (2551) การสังเคราะห1ตัวชี้วัด
ความอยู7ดีมีสุข: การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขจังหวัดเลย พบว7า องค1ประกอบหลัก
ตัวชี้วัดความอยู7ดีมีสุขของคนเมืองเลยประกอบด&วย 4 องค1ประกอบ คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม เศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม ในการศึกษาครั้งนี้พบว7า สิ่งท่ีคนเมืองเลยอยากจะเป=นคือ 
การมีครอบครัวท่ีอบอุ7น สมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู7ด&วยกันอย7างพร&อมหน&าพร&อมตามากท่ีสุด ร&อยละ 
26.20 รองลงมา คือการมีอาหารอุดมสมบูรณ1ร&อยละ 14.60 การมีสุขภาพร7างกายที่แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข&เจ็บร&อยละ 13.10 การมีลูกหลานท่ีดีประสบความสําเร็จในชีวิต และมาดูแลยาม
แก7เฒ7า ร&อยละ 10.00 การมีทรัพย1สิน เงินทอง และการมีปSจจัย 4 เพียงพอสําหรับบริโภคในครัวเรือน
ร&อยละ 9.20 การมีน้ําสําหรับบริโภคและใช&ในการทําเกษตรกรรมร&อยละ 6.20 การได&ทําบุญ ได&
ช7วยเหลือคนอ่ืน ชุมชนและสังคมในบางโอกาสร&อยละ 3.80 การมีท่ีดินสําหรับทําเกษตรกรรมและท่ี
อยู7อาศัยเป=นของตนเอง และชีวิตของตนเองร&อยละ 1.50 และมีความปลอดภัยในชีวิต ร&อยละ 0.80 
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ตามลําดับ และพบอีกว7า คนเมืองเลยมีความสุขในระดับพอสมควรมากท่ีสุดสูง ถึงร&อยละ 82.20 และ
มีผู&ท่ีมีความสุขในระดับมากเท7ากันกับผู&ท่ีไม7ค7อยมีความสุขคือ ร&อยละ 8.90 
    พิริยะ ผลพิรุฬห1 และปSงปอนด1 รักอํานวยกิจ (2551)ได&ทําการศึกษาเรื่อง 
ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุ7มตัวอย7างในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว7า ทุน
ทางสังคมในระดับต7างๆไม7ว7าจะเป=นระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ส7งผลต7อความสุข
อย7างมีนัยสําคัญ ยังพบอีกว7า ความสุขของบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว ส7งผลเชิงบวกต7อความสุขของ
บุคคลนั้นๆ ด&วยเช7นกัน ถ&าคนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ1ท่ีดีต7อกัน มีความรักใคร7ซ่ึงกันและกัน ก็จะ
ส7งผลทําให&ครอบครัวนั้นมีความสุขมากข้ึนด&วย 
   ยุทธนา คลายอยู7 (2551) ได&ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห1ดัชนีชี้วัดความอยู7ดี
มีสุขของราษฎรในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง: กรณีศึกษาอําเภอปากท7อ จังหวัดราชบุรี  ผลการวิเคราะห1วัต
ระดับความอยู7ดีมีสุขพบว7า โดยภาพรวมแล&วราษฎรในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ร&อยละ 79.61 มีระดับสูงกว7า
ราษฎรในพื้นที่ทั ่วไป ร&อยละ 76.40 ยกเว&นด&านสุขภาพอนามัย ความรู& ชีวิตการทํางาน และ
สภาพแวดล&อมท่ีมีค7าตํ่ากว7าพ้ืนท่ีท่ัวไป และเม่ือทําการวิเคราะห1ความสัมพันธ1ของตัวแปรท่ีมีผลต7อ
ดัชนีแต7ละตัวโดยการหาค7าผลกระทบส7วนเพ่ิมนั้น สรุปได&ว7าเกษตรกรซ่ึงส7วนใหญ7เป=นผู&ท่ีมีการศึกษาตํ่า 
ซ่ึงจะเห็นความสําคัญของดัชนีชี้วัดความอยู7ดีมีสุขน&อย และยังไม7ค7อยเข&าใจความหมายของตัวชี้วัด  
แต7ละตัวจึงทําให&โอกาสท่ีเกษตรกรจะไม7เห็นด&วยกับดัชนีชี้วัดสําหรับใช&ในพ้ืนท่ีท่ัวไปมีค7ามาก สังเกต
ได&จากค7าผลกระทบส7วนเพ่ิมของตัวแปรด&านระดับการศึกษา และตัวแปรด&านอาชีพจะมีค7าติดลบมาก 
ส7วนตัวแปรด&านอายุ และตัวแปรด&านรายได&มีผลต7อการยอมรับดัชนีชี้วัดน&อย ส7วนตัวแปร ด&านสถานะ
ทางสังคมมีผลต7อการยอมรับดัชนีชี้วัตมาก เนื่องจากผู&ที่เป=นผู&นํามีระดับการศึกษาสูงกว7าสมาชิกใน
ชุมชนท่ัวไป และสามารถรับทราบข&อมูลข7าวสารจากภายนอกชุมชนมากกว7าราษฎรท่ัวไป และตัวแปร
ด&านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญต7อพ้ืนท่ีสูง 
   เริงชัย ตันสุชาติ (2551) ได&ศึกษาดัชนีความสุขและความอยู7ดีมีสุขของ
ประชากรอําเภอสันทราย ผลการวิจัยพบว7า ความสุข หมายถึง “การมีอาชีพม่ันคง พออยู7พอกิน 
ไม7มีหนี้สิน มีความสุขกายสบายใจ ครอบครัวอบอุ7น และการมีความสามัคคีในชุมชน” พบว7า ความสุข
โดยเฉลี่ยของกลุ7มตัวอย7าง เท7ากับ 3.63 อยู7ระดับปานกลาง โดยเพศหญิงจะประเมินความสุขโดย
เฉลี่ยมากกว7าเพศชาย และสถานภาพสมรสจะประเมินความสุขมากกว7าสถานภาพโสดและแยกกันอยู7 
หรือหย7าร&างหรือหม&าย และการศึกษายังได&แสดงให&เห็นว7า ตัวแปรเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร1อัน
ได&แก7 รายได& และการออม มีความสัมพันธ1กับระดับของความสุขในทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ีหนี้สิน 
ไม7มีความสัมพันธ1กับความสุขสอดคล&องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร1ท่ีเชื่อว7ารายได&เป=นปSจจัยกําหนด
ความสุข เพราะสามารถนํามาใช&ในการซื้อสินค&าและบริการเพื่อตอบสนองความต&องการของตน 
ประการท่ีสาม ดัชนีชี้วัดเชิงคุณภาพทางด&านสังคมอันได&แก7 ด&านครอบครัว เศรษฐกิจ สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต ปSญหาสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สินต7างก็มีความสําคัญในการ
อธิบายความสุขในแต7ละระดับได& ประการท่ีสี่ การให&ความสําคัญกับเปNาหมาย ความสําเร็จ และความ
ภาคภูมิใจของครอบครัว พบว7า ส7วนใหญ7ให&ความสําคัญกับการเรียนและหน&าท่ีการงานของบุตรหลาน
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มากที่สุด รองลงมาคือความอบอุ7นภายในครอบครัว ส7วนอันดับที่สาม จึงเป=นเศรษฐกิจ จากผล
การศึกษาชี้ให&เห็นว7ารายได&ไม7ได&เป=นเพียงตัวแปรเดียวหรือเป=นตัวแปรท่ีมีสําคัญสูงสุดท่ีสามารถ
กําหนดระดับของความสุขของบุคคลได& ยังข้ึนอยู7กับความอบอุ7นและความเข&าใจกันของสมาชิกใน
ครอบครัว ความอยู7ดีกินดี การมีสุขภาพท้ังกายและจิตใจท่ีดี ตลอดจนปSญหาสังคมในชุมชนและความ
ปลอดภัยในชุมชนอีกด&วย 
   สุนทรี แผ7แสง (2551) การศึกษาความสัมพันธ1ระหว7างปSญหาและความ
ต&องการด&านสุขภาพกับความอยู7ดีมีสุขของครอบครัว ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ผลการศึกษาพบว7า ความอยู7ดีมีสุขของครอบครัวในตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอยู7ในระดับมาก (x = 7.07, S.D. =0.078) ด&านเศรษฐกิจอยู7
ในระดับปานกลาง (x= 6.58, S.D. - 0.080) ด&านสุขภาพ อยู7ในระดับปานกลาง (x= 6.67, S.D. = 
0.071) และด&านสังคมวัฒนธรรมอยู7ในระดับปานกลาง (x = 6.91, S.D. = 0.079) ส7วนความสัมพันธ1
ระหว7างปSญหาและความต&องการด&านสุขภาพของครอบครัวกับความอยู7ดีมีสุข ไม7มีความสัมพันธ1กัน
อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.31 แต7พบว7า ปSญหาและความต&องการด&านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ1
กันอย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางตรงกันข&ามระดับน&อย 
   ความสุขระดับประชาชนครอบครัวและชุมชนพบว7า มีความอยู7ดีมีสุขในระดับ
มาก ความต&องการด&านการพัฒนาความอยู7ดีมีสุขของประชาชนและครอบครัวต&องการให&พัฒนาด&าน
แหล7งน้ํ าเ พ่ือการอุปโภคเพ่ือการเกษตรพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอยจัดให& มีการอนุรักษ1
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล&อมพัฒนาและส7งเสริมอาชีพส7งเสริมการทําการเกษตรปลอดสารพิษ
สนับสนุน และส7งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจัดให&มีบริการด&านสุขภาพจัดให&มี
สวัสดิการ สําหรับผู&สูงอายุและผู&ด&อยโอกาสอย7างท่ัวถึง 
   สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร1 (2551) ได&ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของ
คนไทยปU 2550 ผลการวิจัยพบว7า คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีได&จากการประเมินจากมาตรวัดมีดังนี้ 
คุณภาพชีวิตด&านการทํางาน ตัวอย7างมีความพึงพอใจอยู7ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
8.07 จาก 10) คุณภาพชีวิตด&านครอบครัว ความพึงพอใจอยู7ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 9.01 จาก 
10) คุณภาพชีวิตด&านสิ่งแวดล&อม อยู7ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนน 8.18 จาก 10) คุณภาพชีวิต
ด&านสุขภาพและความเครียด อยู7ในระดับค7อนข&างดี โดยในรอบปUท่ีผ7านมาตัวอย7างส7วนใหญ7เคย
เจ็บปQวยเล็กน&อย แต7ส7วนใหญ7ยังไม7เคยเจ็บปQวยจนต&องเข&ารักษาตัวในสถานพยาบาล และไม7มีโรค
ประจําตัว สําหรับภาวะความเครียดนั้น ส7วนใหญ7ไม7มีอาการผิดปกติท่ีแสดงถึงความเครียด คุณภาพชีวิต
ด&านชีวิตความเป=นอยู7ในปSจจุบัน ตัวอย7างเกินกว7าครึ่ง ร&อยละ 55.7 เห็นว7าเหมือนเดิม ร&อยละ 29.0 
เห็นว7าดีขึ้น มีเพียงร&อยละ 15.3 ที่เห็นว7าเลวลง โดยสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยในแต7ละภาค    
ส7วนใหญ7มีความพึงพอใจในระดับมากและใกล&เคียงกัน 
   อุไรรัตน1 บุตรตะกะ (2551) ความต&องการการพัฒนาความอยู7ดีมีสุขของประชาชน
และครอบครัว : กรณีศึกษาองค1การบริหารส7วนตําบอหนองจิก อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดย 
ผลการวิจัยพบกว7า  
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1. ค7าเฉลี่ยความสุขของประชาชนด&านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมอยู7
ในระดับปานกลาง (6.55) ค7าเฉลี่ยความอยู7ดีมีสุขของประชาชนด&านเศรษฐกิจอยู7ในระดับปานกลาง 
(6.75) ค7าเฉลี่ยความอยู7ดีมีสุขของประชาชนด&านสุขภาพและความม่ันคงอยู7ในระดับมาก (7.18) และ
ค7าเฉลี่ย ความอยู7ดีมีสุขด&านสังคมอยู7ในระดับมาก (7.65) 

2. ค7าคะแนนระดับความสุขของระดับประชาชนครอบครัวและชุมชนตามการ
รับรู&ข&อมูลของกลุ7มตัวอย7างอยู7ในระดับมาก (7.4, 7.69 และ 7.44) 
   พรเพ็ญ ปานคํา (2552)  ได&ทําการวิจัยเรื่อง ความอยู7ดีมีสุขของครัวเรือน
ผู&ย&ายถิ่นอีสาน ผลการวิจัยพบว7า ครัวเรือนผู&ย&ายถ่ินอีสานส7วนใหญ7ประเมินว7าครัวเรือนมีความสุข 
โดยครัวเรือน ที่ประเมินว7ามีความสุขคิดเป=นร&อยละ 100.0 คือครัวเรือนท่ีมีดิน 51-60 ไร7 และ
ครัวเรือนท่ีได&รับการบริการจาก หน7วยงานรัฐและเอกชนต้ังแต7 17 บริการข้ึนไป นอกจากนี้ ครัวเรือน
ท่ีมีฐานะรวยประเมินว7ามีความสุขคิดเป=น ร&อยละสูงถึง 91.0 รองลงมาครัวเรือนท่ีมีการศึกษาต้ังแต7 
9.4 ปUข้ึนไป ประเมินว7ามีความสุข คิดเป=นร&อยละ 85.7 แต7อย7างไรก็พบว7า ครัวเรือนท่ีประเมินว7าไม7มี
ความสุขมากกว7า ร&อยละ 40.0 คือ ครัวเรือนท่ีขาดแคลนข&าว ต้ังแต7 11 เดือนข้ึนไป และครัวเรือน
ยากจน นอกจากนี้ยังพบว7า ครัวเรือนท่ีมีขนาดครัวเรือน ต้ังแต7 7 คนข้ึนไป ประเมิน ว7าไม7มีความสุข 
คิดเป=นร&อยละ 39.5 และครัวเรือนท่ีมีสัดส7วนผู&ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรน&อยกว7าร&อยละ 26.0 
ประเมินตนเองว7าไม7มีความสุข คิดเป=นร&อยละ 39.0 โดยตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ1กับความอยู7ดีมีสุข 
ได&แก7 จํานวนเครื่องอํานวยความสะดวกภายในครัวเรือน ความเพียงพอทางด&านอาหารของครัวเรือน 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และสัดส7วนผู&ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร เม่ือวิเคราะห1ปSจจัยท่ี
กําหนดความอยู7ดีมีสุขของครัวเรือนผู&ย&ายถ่ิน พบว7า ขนาดของครัวเรือน ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนผู&ย&ายถ่ินยากจน และ สัดส7วนผู&มีถ่ินปลายทางกรุงเทพฯ และเขตเมือง โดยตัวแปรอิสระท่ี
นํามาศึกษาจําแนกระดับความอยู7ดีมีสุขของ ครัวเรือนย&ายถ่ินได&ร&อยละ 93.5 
   ภัทรพร ศรีพรหม (2552) ได&ทําการวิจัยเรื่อง ความอยู7ดีมีสุขและสินทรัพย1ทุน
ในชุมชนชนบท : กรณีหมู7บ&านท7า ตําบลยางคํา อําเภอ โพนทราย จังหวัดร&อยเอ็ด และหมู7บ&านดง 
ตําบลพังแดง อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว7า ชุมชนชนบททั้งสองแห7งมี
สภาวะของสินทรัพย1ทุนท้ัง 5 ด&าน ได&แก7 ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย1 
และทุนทางสังคม ซ่ึงมีทุนกายภาพในรูปของบ&านท่ีอยู7อาศัยและ ท่ีดินทํากิน มีทุนการเงินในรูปแบบ
การออมทรัพย1ของกลุ7มและกองทุน และมีการกู&ยืมเงินในระบบและนอก ระบบจากเครือญาติและ
นายทุนนอกหมู7บ&าน ครัวเรือนมีโอกาสในการเข&าไปใช&ประโยชน1จากทรัพยากรธรรมชาติ ครัวเรือนมี
ความรู& ทักษะ และภูมิปSญญาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและประสบการณ1ของตนเอง การมีสุขภาพดี 
ส7งผลให&การทํางานมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ทุนทางสังคมยังเป=นเครือข7ายความสัมพันธ1ใน
แนวราบท่ีมีอยู7ในชุมชนชนบท 
   การสะสมและการแปลงรูปสินทรัพย1ทุนของครัวเรือนและชุมชนในชนบทต7อ
ความอยู7ดีมีสุขของ ครัวเรือน พบว7าครัวเรือนและชุมชนมีการสะสมและแปลงรูปสินทรัพย1ทุนในการ
ดํารงชีวิต ซ่ึงสินทรัพย1ทุนดังกล7าวครัวเรือนและชุมชนได&นํามาใช&ประโยชน1เพื่อให&บรรลุในสิ่งท่ี
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ต&องการท้ังความอยู7ดีมีสุขทางภาวะวิสัย และความอยู7ดีมีสุขทางอัตวิสัย การพัฒนาประเทศในรอบ 40 
ปUท่ีผ7านมา พบว7าทรัพยากรธรรมชาติถูกใช&เป=น จํานวนมากส7งผลให&ทุนทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย7าง
ชัดเจน ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือครัวเรือนให&ความสําคัญกับ ทุนมนุษย1ในเรื่องการหาเลี้ยงชีพ ส7วนการ
อพยพย&ายถ่ินของสมาชิกในครัวเรือน ด&านหนึ่งยังคงเป=นการบริโภค และการเงิน แต7อีกด&านหนึ่งเป=น
การไหลออกของแรงงานในครัวเรือน ส7งผลทําให&ทุนมนุษย1ในชุมชนชนบท อ7อนแอลง 
   เกษราภรณ1 คลังแสง (2553) ได&ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลการ
ประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู7ดีมีสุขของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ัวไปด&วยแบบ
ประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และความอยู7ดีมีสุข มหาวิทยาลัยขอนแก7น: กรณีศึกษาตําบลยางคํา 
อําเภอโพนทราย จังหวัดร&อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว7า ระดับคุณภาพชีวิตและความอยู7ดีมีสุขในภาพรวม
ของครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ัวไป ท้ัง 6 ด&าน อยู7ในระดับมาก ด&านการมีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิต ในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 4.62, S.D. = 0.41) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 4.61, S.D. = 0.38) 
ด&านการมีและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล&อมที่ดี ในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 4.64, 
S.D.= 0.50) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 4.54, S.D. = 0.42) ด&านความปลอดภัยจากสิ่งแวดล&อมและ
สารพิษในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 4.27, S.D.= 0.68) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 4.33, S.D. = 0.63) 
ด&านการมีสุขภาวะองค1รวมในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 4.45, S.D.= 0.50) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 
4.47, S.D. = 0.53) ด&านการสืบทอดจารีตประเพณีปฏิบัติในชุมชน ในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 
4.58. S.D. = 0.48) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 4.62, S.D. = 0.44) และด&านความม่ันคงทางชีวิตใน
ครัวเรือนและชุมชน ในครัวเรือนยากจน (ค7าเฉลี่ย 4.54, S.D. = 0.54) ครัวเรือนท่ัวไป (ค7าเฉลี่ย 
4.53, S.D. = 0.58) และเม่ือทดสอบความแตกต7างของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู7ดีมีสุขของ
ครัวเรือนยากจนและครัวเรือนท่ัวไป พบว7า ครัวเรือนยากจนมีค7าเฉลี่ยเท7ากับ 4.50 และครัวเรือน
ท่ัวไปมี ค7าเฉลี่ย 4.54 ซ่ึงไม7มีความแตกต7างกันอย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   รศรินทร1 เกรย1 และคณะ (2553) ได&ทําการศึกษาความสุขของคนไทย : การ
ดําเนินชีวิตอย7างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภาคภูมิใจ ผลการวิจัยพบกว7าปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต7อ
ระดับความสุข คือการดําเนินชีวิตอย7างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภูมิใจในตนเอง และมีปSจจัย
ควบคุมด&านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม พบว7า มีประชากรจํานวน 25,324 คน หญิงมีสัดส7วนสูง
กว7าชาย ประชากรท่ีมีสัดส7วนสูงสุดอยู7ในกลุ7มวัยแรงงาน (25-59 ปU) เป=นผู&มีคู7จบระดับประถมศึกษา 
เป=นกรรมกร ฐานะทางเศรษฐกิจค7อนข&างไม7ดี และอาศัยอยู7ในเขตชนบท ร&อยละ 81.60 ของ
ประชากรอยู7ในกลุ7มท่ีมีระดับความสุขมาก พบว7า ผู&ท่ีดําเนินชีวิตอย7างมีคุณธรรมด&วยการรักษาศีลห&า
ครบทุกข&อเป=นประจํา การทําสมาธิเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา ความรู&สึกว7าตนเองเคร7งศาสนา
มากกว7า มีโอกาสท่ีจะมีความสุขมากกว7า ส7วนเรื่องจิตวิญญาณ วัดโดยการให&โอกาสผู&อ่ืนก7อนตนเอง 
ความรู&สึกเป=นสุข เม่ือช7วยเหลือผู&อ่ืน การบริจาค และความภาคภูมิใจในตนเอง ยิ่งมีมากก็มีโอกาสมี
ความสุขมากข้ึน โดยสรุป ร&อยละ 81.60 ของประชากรอายุ 15 ปUข้ึนไปอยู7ในกลุ7มท่ีมีระดับความสุขมาก 
การดําเนินชีวิตอย7างมีคุณธรรม จิตวิญญาณ และความภูมิใจในตนเอง เป=นปSจจัยท่ีส7งผลต7อความสุข
คนไทย  
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   วาสนา เทียมศร (2553)  ได&ทําการวิจัยเรื่อง ความอยู7ดีมีสุขของผู&สูงอายุ
เทศบาลตําบลชนแดน อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ1 ผลการวิจัยพบว7า ความอยู7ดีมีสุขท้ัง 5 ด&าน 
คือ ด&านสุขภาพอนามัย พบว7าผู&สุงอายุในเขตเทศบาลตําบลชนแดนส7วนใหญ7มีสุขภาพดี เพระได&รับ
การตรวจสุขภาพเป=นประจํา และรู&จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ด&านความรู& ผู&สูงอายุ สามารถ
อ7านออกเขียนได&เป=นจํานวนมากกว7าผู&ไม7รู&หนังสือ ด&านรายได&และการกระจายรายได&พบว7า ผู&สูงอายุ
ยังต&องทํางานเนื่องจากยังทํางานได&และต&องเลี้ยงดู ครอบครัว ส7วนใหญ7มีรายได&จากเงินสวัสดิการเบ้ีย
ยังชีพและเงินท่ีตนเองทํางานได&ด&านครอบครัว พบว7าผู&สูงอายุส7วนใหญ7มีครอบครัวและยังอยู7ร7วมกัน 
คอยดูแลเอาใจใส7ซ่ึงกันและกัน มีเพียงส7วนน&อยท่ีอยู7อย7างโดดเด่ียว และด&านสภาพแวดล&อมในการ
ดํารงชีวิต ผู&สูงอายุในเขตเทศบาลได&รับการดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน มีท่ีพักอาศัย
ท่ีม่ันคงแข็งแรง ปราศจากสิ่งรบกวน จากภายนอก 
   สังคม ศุภรัตนกุล (2554)  ได&ทําการวิจัยเรื่อง ความม่ันคงด&านสุขภาพของ
ครอบครัวในชนบทอีสาน  ผลการวิจัยพบว7า ครอบครัวในชนบทอีสานมีรูปแบบกระบวนการสร&าง
ความม่ันคงด&านสุขภาพของครอบครัว 3 รูปแบบ ประกอบด&วย (1) รูปแบบการสร&างผ7านครอบครัว
ได&แก7 การขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวและภูมิปSญญาพ้ืนบ&าน (2) รูปแบบการสร&างผ7านชุมชนได&แก7 
กระบวนการรวมกลุ7มเพื่อทําการในชุมชนและการสร&างเครือข7ายสุขภาพชุมชน และ (3) รูปแบบ
การสร&างผ7านโครงสร&างทางสังคมได&แก7 การจัดบริการสุขภาพของรัฐและการสนับสนุนการดําเนินงาน
สุขภาพของส7วนท&องถ่ิน ท้ังหมดนี้มีทุนทางสังคมเป=นองค1ประกอบได&แก7 (1) ทุนมนุษย1 (2) ทุนทาง
สังคมในครอบครัว (3) ทุนทางสังคมในชุมชน และ (4) ทุนทางสังคมในโครงสร&าง 
   ครอบครัวในชนบทอีสานมีระดับความม่ันคงด&านสุขภาพส7วนใหญ7อยู7ในระดับ
ปานกลาง คิดเป=นร&อยละ 53.8 โดยมีระดับความม่ันคงด&านสุขภาพของครอบครัวในมิติทางกายสูงสุด 
คิดเป=นร&อยละ 69.3 รองลงมาคือมิติทางปSญญา มติทางสังคมและมิติทางใจ คิดเป=นร&อยละ 51.2 
49.2 และ 48.2 ตามลําดับ ซ่ึงได&รับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากทุนทางสังคมในโครงสร&าง (x=0.53) 
รองลงมา คือจากทุนทางสังคมในครอบครัว (x= 0.40) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ได&รับอิทธิพลทางอ&อมสูงสุดจากทุนทางสังคมในชุมชน (x= 0.32) รองลงมาคือ จากทุนทางสังคมใน
โครงสร&าง (x= 0.28) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และได&รับอิทธิพลทางอ&อมตํ่าสุดจากทุน
มนุษย1 (x=0.10) อย7างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุนทางสังคมท้ังหมดนี้สามารถอธิบายระดับ
ความม่ันคงด&านสุขภาพของครอบครัวในชนบทอีสานได&ร&อยละ 74.0 (R2= 0.74) 
   ชูเกียรติ สุตะวงศ1 ปUการศึกษา (2555) ได&ทําการวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนชุมชน
อยู7ดีมีสุขภายใต&แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การถอดบทเรียน กรณีศึกษา หมู7บ&านสันปูเลย 
ตําบลบัวสลี อําเภอแม7ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย พบว7า 
   บริบทของชุมชนมีลักษณะเป=นสังคมเกษตรกรรม ศักยภาพของชุมชนท่ีเป=น
ส7วนสําคัญ ต7อการพัฒนาจนสามารถประสบความสําเร็จสู7การเป=นชุมชนอยู7ดีมีสุข ได&แก7 1) ระบบ
เครือญาติ มีการดํารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัย 2) ภาวะผู&นํา มีการปกครองท่ีตัดสินใจดําเนินงานโดยต&อง
ผ7านประชาคมหมู7บ&านมีการทําแผนชุมชนร7วมกัน รวมถึงการปกครองมีการจัดระบบสังคมท่ีดีทําให&
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สมาชิกในชุมชนมุ7งสู7จุดมุ7งหมายเดียวกันคือชุมชนอยู7ดีมีสุขภายใต&แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) การเป=นแหล7งศึกษาดูงาน ชุมชนมีศูนย1การเรียนรู&ไว&สําหรับร7วมกันทํากิจกรรม โดยการให&
ทดลองปฏิบัติจริง ทําให&เกิดกระบวนการเรียนรู&แบบมีส7วนร7วมเป=นแหล7งแลกเปลี่ยนเรียนรู& เพ่ือนํา
ความรู&ไปประยุกต1ใช&ในชีวิตประจําวัน ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงปSจจัยท่ีมีอิทธิพลต7อการขับเคลื่อนให&
ชุมชนอยู7ดีมีสุข ได&แก7 ปSจจัยทุนทางเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ7มอาชีพต7างๆ กลุ7มพลังงานทดแทน รวมถึง
กองทุนสวัสดิการของชุมชนมีกลุ7มออมทรัพย1 ศูนย1สาธิตการตลาด กลุ7มยุ&งฉางธนาคารข&าว ปSจจัยทุน
ทางสังคม ชุมชนยึดม่ันปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา มีวัฒนธรรมอันเป=นอัตลักษณ1มีภูมิปSญญา
ด้ังเดิมด&านสมุนไพร และการจัดการระบบเหมืองฝาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปSจจัยทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชนมีทรัพยากรหลากหลาย ท้ังดิน แหล7งน้ํา ปQาไม& ซ่ึงมีส7วนช7วยเสริมสร&าง
การดํารงชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได&เป=นอย7างดี 
   สําหรับแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนอยู7ดีมีสุขนั้น ชุมชนโดยแกนนําและ
องค1การได&เข&าไปกระตุ&นความคิด สร&างจิตสํานึกแก7สมาชิกในชุมชน ร7วมมือกันทํากิจกรรมท้ังในระดับ
ครัวเรือน และระดับหมู7บ&านเพ่ือบรรลุเปNาหมายความอยู7ดีมีสุข โดยมุ7งส7งเสริมให&มีการใช&ทรัพยากร
อย7างคุ&มค7า หาทางลดค7าใช&จ7าย เพ่ิมรายได& โดยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว1เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป=นหลัก 
เหลือจึงขาย ส7งเสริมการออม การทําเกษตรอินทรีย1 การรวมกลุ7มไร7นาสวนผสม กลุ7มเพาะเชื้อเห็ด 
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเอง แปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค7า และมีการถ7ายทอดภูมิปSญญา วิธีใช&
สมุนไพรตามหลักโบราณ การเล7นดนตรีพ้ืนเมืองและฟNอนรําให&แก7เยาวชน เพ่ือสืบสาน ภูมิความรู& 
วัฒนธรรมมีการจัดต้ังกาด (ตลาด) พื้นบ&านอาหารปลอดภัย สร&างสรรค1พัฒนาทุนชนให&เป=นแหล7ง
ท7องเท่ียวบนพ้ืนฐานการอนุรักษ1สิ่งแวดล&อม ใช&ทรัพยากรธรรมชาติอย7างยั่งยืน ปลูกปQาไผ7ทดแทนเพ่ือ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและไม7ละเลยในการดูแลผู&ยากไร& ให&ทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ ให&
เบ้ียยังชีพแก7ผู&สูงอายุและผู&ด&อยโอกาส กิจกรรมสร&างสรรค1ต7างๆ ดังกล7าวเกิดข้ึนภายใต&แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ&าอยู7หัว พร&อมกับการบริหารจัดการชุมชน
ภายใต&กฎระเบียบท่ีร7วมกันกําหนดให&เป=นแนวปฏิบัติ โดยใช&หลักคําสอนของศาสนาเป=นเครื่องมือ
สร&างภูมิคุ&มกันให&แก7ชุมชน ควบคู7กับการส7งเสริมองค1ความรู&จากหน7วยงานภายนอกเป=นการนําภูมิ
ปSญญาด้ังเดิมของชุมชนกับความรู&สมัยใหม7มาบูรณาการกันได&อย7างกลมกลืนและเหมาะสม ชุมชน
สามารถอยู7ดีมีสุขได& ด&วยยึดมั่นในคุณธรรมนําชีวิต ประกอบอาชีพสุจริตบนพ้ืนฐานของความ
พอประมาณ และใช&ความรู&ประกอบการตัดสินใจอย7างมีเหตุผล 
  8.1.3 งานวิจัยการมีส7วนร7วม 
   จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ1 (2548) ได&ศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส7วนร7วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานขององค1การบริหารส7วนตําบล: กรณีศึกษา องค1การบริหารส7วนตําบล
คลองขุด อําเภอบ&านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว7า ระดับการมีส7วนร7วมเฉพาะด&านการติดตาม
ตรวจสอบการมีส7วนร7วมของประชาชนในการดําเนินงานขององค1การบริหารส7วนตําบลคลองขุด อยู7ใน
ระดับ ปานกลาง และจําแนกการติดตามการข7าวสารความเคลื่อนไหวการทํางานขององค1การบริหาร
ส7วนตําบล และติดตามการแก&ไขปSญหาความต&องการของประชาชน 
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   ดวงเดือน นกทวี (2548) ได&ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส7วนร7วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ต ซ่ึงได&ศึกษาลักษณะการมีส7วนร7วม 4 ด&านดังนี้ 

1. ลักษณะการมีส7วนร7วมในการตัดสินใจ ซ่ึงโดยภาพรวมอยู7ในระดับปานกลาง 
พบว7า เทศบาลได&ให&ประชาชนร7วมคิดเพ่ือกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาเพ่ือแก&ไขปSญหาท&องถ่ินใน
ระดับมาก รองลงมาได&แก7ประชาชนได&ร7วมกับเทศบาลพิจารณาคัดเลือกและกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล และได&เข&าร7วมประชุมเมื่อมีโครงการท่ีมีผลกระทบต7อ
ประชาชน ซ่ึงโดยภาพรวมอยู7ในระดับปานกลาง 

2. ลักษณะการมีส7วนร7วมในการดําเนินการของประชาชน ซ่ึงโดยภาพรวมอยู7
ในระดับปานกลาง พบว7า ประชาชนได&เข&ามามีส7วนร7วมในกระบวนการคัดเลือกผู&แทนประชาคมเป=น
คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนารองลงมาประชาชน ประชาชนได&มีส7วนร7วมในการเสนอปSญหา
เพ่ือใช&เป=นแนวทางในการจัดการโครงการ/กิจกรรมต7างๆในแผนพัฒนาเทศบาล 

3. ลักษณะการมีส7วนร7วมในผลประโยชน1ของประชาชน ซ่ึงโดยภาพรวมอยู7ใน
ระดับปานกลาง พบว7า แผนพัฒนาตอบสนองความต&องการและแก&ไขปSญหาท&องถ่ิน รองลงมา 
ประชาชนได&รับผลประโยชน1จากโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาเทศบาล และปSญหาความต&องการ
ของประชาชนได&รับการแก&ไข และประชาชนได&เข&าร7วมในการประชาคมในแผนพัฒนา/โครงการของ
เทศบาล 

4. ลักษณะการมีส7วนร7วมในการติดตามประเมินผลของประชาชน ซ่ึงโดยภาพ
รวมอยู7ในระดับปานกลาง พบว7า การได&เข&ามามีส7วนร7วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ด&วยการตอบแบบสอบถามหรือการให&สัมภาษณ1 รองลงมา การมีส7วนร7วมในการกําหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช&
ในการติดตามประเมินผลโครงการในชุมชน และประชาชนได&ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทศบาลท่ีเทศเทศบาลประกาศใช& 
   ทัชเชษฐ1 นิยมสุข (2551) การมีส7วนร7วมของประชาชนในการบริหารงานของ
เทศบาลในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว7า 

1. การรับข7าวสารการบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร พบว7า ประชาชนจะได&รับข7าวสารการบริหารงานของเทศบาลอยู7ในระดับปานกลาง 
แหล7งการรับข7าวสาร มาจากเสียงตามสายและประสบการณ1เก่ียวกับการทํางานด&านสาธารณประโยชน1
พบว7าประชาชน ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเข&าร7วมกิจกรรมสาธารณประโยชน1ในระดับตํ่า 

2. ประชาชนมีส7วนร7วมในการบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑลของ 
กรุงเทพมหานครในระดับปานกลาง 

3. ผลการศึกษากลุ7มเปNาหมายเชิงคุณภาพสนับสนุนผลการศึกษาจากกลุ7ม
ตัวอย7างเชิงปริมาณ ในเรื ่องการรับข7าวสารการบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑลของ
กรุงเทพมหานคร ว7า กลุ7มเปNาหมายส7วนมากได&รับข7าวสารจากเสียงตามสายมากท่ีสุด และกลุ7มเปNาหมาย
ส7วนมากจะเข&าร7วมกิจกรรมประสบการณ1เก่ียวกับการทํางานด&านสาธารณประโยชน1ด&วยตัวเอง 
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4. ปSญหาและอุปสรรคที่พบ คือ เรื ่องความไม7โปร7งใสในการบริหารงาน
ของเทศบาลและ ความไม7มีประสิทธิภาพในการให&บริการแก7ประชาชนในเรื่องต7างๆ เช7น การ
ประชาสัมพันธ1ข&อมูล ข7าวสารไม7ท่ัวถึงและรวดเร็ว 

5. ประชาชนต&องการมีส7วนร7วมในการบริหารงานของเทศบาลในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานคร โดยมีความต&องการดังนี้ ให&จัดต้ังองค1การท่ีคอยประสานงานระหว7างประชาชน
กับเทศบาล ในการจัดทํากิจกรรมในชุมชน เป�ดโอกาสให&ประชาชนตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปSญหาและความต&องการตลอดจนแนวทางแก&ไข และร7วมตัดสินใจใน การ
บริหารงานของเทศบาล 
   มาลี เบ็ญจะมโน (2552) ได&ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส7วนร7วมของประชาชนใน
การดําเนินงานขององค1การบริหารส7วนตําบลห&วยกะป� จังหวัดชลบุรี พบว7า ปSจจัยท่ีทําให&ประชาชนมี
ส7วนร7วม ได&แก7 ความคาดหวังในผลประโยชน1ของประชาชน ทัศสนคติต7อองค1การบริหารส7วนตําบล
และความเชื่อถือในตัวผู&นํามีความสัมพันธ1กับการมีส7วนร7วมของประชาชนในการดําเนินงานของ
องค1การบริหารส7วนตําบลอย7างมีนัยเป=นสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว&นความรู&ความเข&าใจ
เก่ียวกับบทบาทหน&าท่ีขององค1การบริหารส7วนตําบลมีความสัมพันธ1กับการการมีส7วนร7วมของ
ประชาชนในการดําเนินงานขององค1การบริหารส7วนตําบล อย7างไม7มีนัยสําคัญ 
   อลงกรณ1 ปราบไพรี (2552) ได&ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา 5 ปU 
(2552-2549) โดยกระบวนการประชาคม: กรณีศึกษาอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม7 พบว7า 
แผนพัฒนาอําเภอท่ีจัดทําโดยกระบวนการประชาคม เป=นแผนท่ีสะท&อนปSญหาและความต&องการของ
ประชาชน และสามารถแก&ไขปSญหาของชุมชน ได&ดีกว7าแผนพัฒนาอําเภอรูปแบบเดิมท่ีจัดทําโดย
ภาครัฐ โดยมีสาเหตุดังนี้ 

1. สมาชิกประชาคมส7วนใหญ7 เห็นว7าประชาคม คือ องค1การท่ีเสมือนตัวแทน
ของประชาชนส7วนใหญ7ในชุมชน จึงสามารุรับฟSงความคิดเห็นของประชาชนส7วนใหญ7โดยไม7ละเลยต7อ
เสียงส7วนน&อย อีกทั้งดําเนินการโดยยึดหลักผลประโยชน1ส7วนร7วมมากกว7าพวกพ&อง สอดคล&องกับ
หลักการของประชาธิปไตย 

2. แผนพัฒนาอําเภอโดยกระบวนการประชาคม เป=นแผนที่สะท&อนความ
ต&องการของประชาชนจึงสามารถแก&ไขปSญหาของชุมชนได&ดีกว7าแผนพัฒนาอําเภอท่ีจัดทําโดยส7วน
ราชการ 

3. ประชาชนสามารถผลักดันโครงการต7างๆให&เกิดข้ึนอย7างเป=นรูปธรรม โดย
การเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต7อส7วนราชการ และองค1การปกครองส7วนท&องถิ่น อาทิ 
องค1การบริหารส7วนตําบล เทศบาล 
   สาธิต  เชื้ออยู7นาน (2554) ได&ศึกษาการเรียนรู&จากการมีส7วนร7วมในการพัฒนา
ระบบสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยาระหว7างภาครัฐบาล องค1กรปกครองส7วนท&องถ่ิน องค1กรพัฒนา
ชุมชนและองค1กรชุมชน ผลการศึกษาพบว7าการริเริ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกิดข้ึนมาจะไม7
ประสบความสําเร็จหากไม7ได&รับการสนับสนุนและผลักดันจากองค1กรปกครองส7วนท&องถ่ินและผู&นํา



 82

ท&องท่ี กํานันและผู&ใหญ7บ&าน ท้ังในการอํานวยความสะดวกและจัดสรรงบประมาณในการสมทบ  ใน
ทํานองนี้เม่ือพิจารณามิติการเมืองภายในตําบลจึงมีผลต7อความม่ันคงของระบบการบริหารจัดการ
กองทุน ซ่ึงหากการบริหารจัดการไม7มีประสิทธิภาพและไม7พยายามสร&างให&ภาคส7วนในตําบลมีส7วนร7วม
ให&เพ่ิมข้ึน  อนาคตของการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนก็จะแปรผันไปตามการข้ึนลงและ
การเข&าออกของผู&นําท&องถ่ิน 
   ดังนั้นจากการศึกษาจึงค&นพบว7าภาครัฐบาล องค1กรปกครองส7วนท&องถ่ิน 
องค1กรพัฒนาชุมชน จะต&องทําหน&าท่ีเป=นพ่ีเลี้ยงให&ความรู&  ความเข&าใจและความชอบธรรมในการ
ดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  อีกท้ังการมีส7วนร7วมของกลุ7มองค1กรชุมชนในตําบลก็เป=นส7วน
สําคัญยิ่งในการสร&างความม่ันคงและเข&มแข็งให&กับหารดําเนินงานกองทุนฯ ทําให&เกิดการลกเปลี่ยน
เรียนรู&และพัฒนาให&กองทุนสวัสดิการชุมชนเป=นสมบัติสาธารณะของตําบลมากข้ึน  และนําไปสู7
ความรู&สึกของประชาชนส7วนใหญ7ให&รู&สึกเป=นเจ&าของร7วมกัน 
 8.2 งานวิจัยในต�างประเทศ     
  Diener (2000) ได&ทําการวิจัยเรื่องปSจจัยท่ีทําให&คนมีความสุขหรือไม7มีความสุข มี 7 
ตัวชี้วัด คือเงินทอง สติปSญญา และการศึกษา อายุและสถานภาพการสมรส ความเชื่อในศาสนา 
สัมพันธภาพกับคนรอบข&างและคนในครอบครัว และการได&ทําสิ่งท่ีชอบในชีวิต พบว7า เงินทอง ความ
ร่ํารวย จากการศึกษาพบว7า เม่ือความต&องการพ้ืนฐานของมนุษย1สมบูรณ1แล&ว เช7น มีอาชีพ มีบ&าน มี
รถ มีครอบครัว ความร่ํารวยท่ีเพ่ิมข้ึนไม7ได&ทําให&คนมีความสุขมากข้ึน 
  ระดับสติปSญญาและการศึกษาไม7มีส7วนสัมพันธ1กับความสุข ในทางตรงข&ามพ7อแม7หรือ
ผู&คน ในยุคสมัยก7อนไม7ได&รับการศึกษามากนัก แต7พวกเขาก็มีความสุข 
  อายุและสภาพสมรส คนสูงอายุจะมีความสุขมากกว7าคนหนุ7มสาว คนท่ีกําลังจะ
แต7งงานมีความสุข รวมท้ังคนท่ีแต7งงานแล&วจะมีความสุขมากกว7าคนโสด 
  ความเชื่อในศาสนา การมีความเชื่อในศาสนาทําให&จิตใจมีความสุข อาจเป=นเพราะ
พระธรรม คําสั่งสอน หรือการเข&าไปอยู7ในกลุ7มคนท่ีคอยให&กําลังใจช7วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  สัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบข&างและคนในครอบครัวมีส7วนทําให&คนมีความสุข 
โดยเฉพาะการสนับสนุนจากคนในครอบครัวและชุมชน 
  การได&ทําสิ่งท่ีชอบในชีวิต ทําให&คนมีความสุขได& 
  Layard (2005) ได&ทําการวิจัยเรื่อง ความสุขของประชาชนท่ัวโลก โดยใช&ดัชนีชี้วัด
ความสุขเป=นเปNาหมายในการพัฒนาประเทศ สําหรับปSจจัยท่ีมีต7อความสุขได&แยกออกเป=น 7 ด&าน คือ 
ด&านฐานะเศรษฐกิจ ด&านสุขภาพ ด&านความสัมพันธ1ของคนในครอบครัว ด&านการทํางาน ด&านเพ่ือน
และสังคมรอบด&าน ด&านค7านิยมส7วนบุคคล และด&านความอิสระส7วนตัว จากการศึกษาพบว7า ด&าน
ฐานะทางเศรษฐกิจ คนส7วนใหญ7เชื่อว7าเงินเป=นปSจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต7อการมีความสุข และยิ่งเรามีเงิน
มากเท7าใดเรายิ่งมีความสุขมากข้ึนเท7านั้น แต7ผลการสํารวจพบว7า พวกเขาจะเลือกทางเลือกไหนใน
ระหว7าง 2 ทาง คือทางเลือกแรกสมมุติให&พวกเขามีรายได& 50,000 เหรียญต7อปU ในขณะท่ีผู&อ่ืนมี
รายได&เฉลี่ย 25,000 เหรียญต7อปU และทางเลือกท่ีสองพวกเขามีรายได& 100,000 เหรียญต7อปU ขณะท่ี
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ผู&อ่ืนมีรายได&เฉลี่ย 250,000 เหรียญต7อปU ผลปรากฏว7า ผู&ร7วมในการสํารวจเลือกทางเลือกแรกมากกว7า 
หมายความว7า โดยท่ัวไปเราให&ความสําคัญกับรายได&ในเชิงเปรียบเทียบ มากกว7าตัวเงินจริงท่ีเราได&รับ 
และปกติเรามักเปรียบเทียบกับคนท่ีอยู7ในฐานะพอๆกับเราหรือคนรอบข&าง หากเปรียบเทียบตัวเรากับ
คนท่ีมีฐานะสูงกว7าเราจะมีความสุขลดลง อย7างไรก็ตาม ไม7ได&หมายความว7าเงินไม7สําคัญตรงกันข&าม
เงินมีความสําคัญต7อการมีความสุขอย7างยิ่ง โดยเฉพาะ กับคนท่ีมีฐานะยากจน เพราะจํานวนเงินท่ี
เท7ากันมีผลต7อคนรวยและคนจนไม7เท7ากัน 
  ด&านสุขภาพเป=นปSจจัยท่ีมีผลต7อความสุขมนุษย1มีความอดทนต7อความเจ็บปวด และ
การปQวยทางจิตได&น&อยกว7าการมีข&อจํากัดทางด&านร7างกาย นั่นหมายความว7าปSญหาเรื่องความเจ็บปวด 
และปSญหาทางจิตมีผลกระทบต7อความสุขมากกว7าความจํากัดของสภาพร7างกาย 
  ด&านความสัมพันธ1ในครอบครัว พบว7า คนท่ีแต7งงานมีความสุขมากกว7าคนโสด โดย
ระดับความสุขของคู7แต7งงานจะเริ่มเพ่ิมข้ึนต้ังแต7 2-3 ปU ก7อนการแต7งงาน และเพ่ิมข้ึนถึงระดับสูงสุด
ภายใน ปUแรกของการแต7งงาน หลังจากนั้นระดับความสุขจะเริ่มลดลง แต7ระดับความสุขยังคงสูงกว7า 
4 ปU ก7อนการแต7งงาน ท้ังนี้การแต7งงานให&ประโยชน1หลายอย7างต7อคู7สมรส เช7น (1) ความรู&สึกว7ามีคนรัก 
ทําให&ระดับฮอร1โมนมีความสมดุลเพ่ิมข้ึน (2) ความสะดวกสบายต7างๆเพ่ิมข้ึน เพราะมีการช7วยเหลือซ่ึง
กันและกัน (3) ฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน เพราะมีทรัพย1สินมากข้ึน และ (4) ความสามารถท่ีจะ
มีเพศสัมพันธ1ท่ีดีกว7าท้ังในด&านจํานวนครั้งท่ีมากกว7า และระดับความพึงพอใจ แต7ละครั้งท่ีสูงกว7า ผล
การศึกษาถึงระดับการลดลงของความสุขจากการหย7าร&าง พบว7า คู7สมรสจะมีความสุขลดลง โดยปUท่ี
แย7ท่ีสุดคือปUท่ีหย7าร&าง แต7ผู&ชายกลับไปมีระดับความสุขเท7าเดิมหนึ่งปUหลังการหย7าร&าง ขณะท่ีผู&หญิง
จะยังคงทรมานต7อไปอีกหลายปU การหย7ายังส7งผลกระทบต7อเด็กอีกด&วย พบว7า กว7าร&อยละ 70 ของ
เด็กท่ีพ7อแม7หย7าร&างจะก7ออาชญากรรมเม่ืออายุเพียง 15 ปU อีกท้ังต&องออกจากโรงเรียน โดยไม7จบ
การศึกษามากกว7าเด็กท่ัวไปถึงสองเท7า แม&ว7าคู7สมรสจะแต7งงานใหม7ก็ไม7ทําให&สถิติเหล7านี้เปลี่ยนแปลงไป 
  ด&านการทํางาน งานเป=นปSจจัยท่ีส7งผลต7อการมีความสุข เพราะงานจะนํามาซ่ึงรายได&
แล&ว ยังนํามาซ่ึงมิตรภาพและความสําเร็จ การมีงานทํายังเป=นสัญลักษณ1ของการมีส7วนช7วยเหลือสังคม
ทําให&ได&รับการยกย7องและมีสถานภาพทางสังคม การตกงานจึงเป=นหายนะสําหรับชีวิตเพราะจะรู&สึก
เสมือนถูกปฏิเสธจากสังคม ส7งผลให&เขาสูญเสียความนับถือตัวเอง และมีความสุขลดลง 
  สังคมท่ีดีทําให&คนเรามีความสุข ตัวชี้วัดคุณภาพของสังคม ได&แก7 ความรู&สึกไว&เนื้อเชื่อ
ใจกันของคนในสังคม การสํารวจในประเทศต7างๆ ท่ัวโลก พบว7าประเทศท่ีประชาชนรู&สึกไว&วางใจกัน
มากท่ีสุดคือ นอร1เวย1 ร&อยละ 64 ส7วนประเทศบราซิลเป=นประเทศท่ีประชาชนเชื่อใจกันน&อยท่ีสุด 
ร&อยละ 5 และพบอีกว7าประชาชนในประเทศท่ีพัฒนาแล&วย&ายถ่ินฐานบ7อยกว7าคนในประเทศกําลัง
พัฒนา การโยกย&ายบ7อยๆ ทําให&ประชาชนขาดความไว&เนื้อเชื่อใจกัน และก7อให&เกิดปSญหาทางจิตจนมี
ผลทําให&ความสุขลดลง 
  ด&านค7านิยมส7วนบุคคล เนื่องจากความสุขของแต7ละคนย7อมมาจากตัวเราเอง คนเรา
จะมีความสุขเพ่ิมมากข้ึนเม่ือพอใจกับสิ่งท่ีเป=นอยู7 โดยเฉพาะอย7างยิ่งเม่ือไม7เปรียบเทียบกับผู&อ่ืนเราจะ
พบความสุขจากภายในตัวเราเอง 
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  ด&านความอิสระส7วนตัว มี 3 มิติ คือ อิสรภาพส7วนตัว อิสรภาพทางการเมือง และ
อิสรภาพทางการเงิน จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว7างประเทศต7างๆ พบว7าในประเทศท่ีประชาชนมี
สิทธิมีเสียงรัฐบาลท่ีมีคุณภาพ (ปราศจากการทุจริตและระบบการบริการท่ีมีประสิทธิผล) ประเทศ
ปราศจากความรุนแรง ประชาชนในประเทศนั้นจะมีความสุขมากกว7าประเทศท่ีมีลักษณะตรงข&าม 
  Franke, Thomas (2007) ได&ทําการศึกษาเรื่อง Innovation: The European 
Journal of Social Sciences ในประเทศเยอรมนี ผลการศึกษาพบกว7า  ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการตามของโปรแกรมของสวัสดิการ ที่ต&องมีโครงสร&างทางการเมืองและการบริหารจัดการ
สหกรณ1เป=นพ้ืนฐานสําหรับการตระหนักถึงมาตรการการจัดกิจกรรมและการระดมและกระบวนการ
ฟOPนฟูตามความจําเป=นโดยพ้ืนท่ีใกล&เคียง ดังนั้นจึงถือได&ว7าเป=นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับการจัดการงาน
สวัสดิการให&เข&าถึงเปNาหมายในการพัฒนาแบบบูรณาการเมือง โดยการจัดสวัสดิการนี้จะถูกนํามาใช&ใน
ลักษณะที่แตกต7างกัน ขึ้นอยู7กับรูปแบบขององค1กรต7างๆที่มีปSจจัยความพร&อมท่ีไม7เท7ากัน ต้ังแต7
เจ&าหน&าท่ี ผู&มีอํานาจท่ีประกอบด&วยโครงสร&างท่ีซับซ&อน ท่ีเก่ียวข&องกับระดับท่ีแตกต7างกันของการ
ควบคุมและการดําเนินงานในกรอบของสังคมเชิงบูรณาการของเมือง เช7น ด&านการเข&าถึงสิทธิทางการ
ศึกษา ท่ีส7วนใหญ7ได&รับการศึกษาจากโรงเรียนหรือจากศูนย1การศึกษาของภาครัฐ เนื่องจากส7วนใหญ7
แต7งงานแล&วและคิดว7าภาระในครอบครัวและความสามารถในการเรียนรู&ท่ีมีจํากัดเป=นอุปสรรคต7อ
การศึกษา สิ่งท่ีกลุ7มตัวอย7างส7วนใหญ7ต&องการ คือ การฝ�กอาชีพท่ีเหมาะกับเพศและความสามารถ 
และทรัพยากรท่ีมีอยู7ในชุมชนเพ่ือนํามาใช&ในอาชีพและชีวิตประจําวัน และโดยส7วนใหญ7ต&องการสิทธิ
ทางด&านสาธารณสุขมากท่ีสุด โดยพบว7าส7วนใหญ7ยังไม7มีปSญหาในเรื่องนี้ 
  Leveille, Trocmé and Chamberland (2011) ได&ทําการวิจัยเรื่อง Community 
Partnerships in Child Welfare ผลการวิจัยพบว7าภาครัฐมักมีการจัดการท่ีมักจะละเลยในเรื่องการ
กระทําผิดต7อเด็กท่ีมีความซับซ&อนทางสังคมโดยเป=นแบบอย7างวิธีการทางด&านสวัสดิการท่ีเป=นบริการท่ี
เป=นนวัตกรรมใหม7ท่ีเป=นแหล7งท่ีมาของการสอบสวน ในความไม7เสมอภาค ท่ีรองรับประชากรกลุ7มย7อย 
เช7นชาวพ้ืนเมืองหรือคนพิการ ในระบบสวัสดิการเด็กนั้นมีความสําคัญโดยเฉพาะอย7างยิ่งถ&ากับความ
ไม7เท7าเทียมทางสังคมท่ีมีชนชั้นในหมู7ประชากรกลุ7มย7อยท่ีมีช7องโหว7ในระบบสวัสดิการเด็ก ดังนั้นข&อ
ค&นพบจากงานวิจัยนี้จะเป=นแนวทางท่ีหน7วยงานภาครัฐจะนําไปใช&ในการจัดทํายุทธศาสตร1ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต7อไป 
  Rose Ernst , Linda Nguyen, Kamilah C. Taylor (2013) ได&ทําการศึกษาเรื่อง C 
i t i z e n  Control: Raceat th e Wel fare Office ผลการวิจัยพบกว7าในรัฐวอชิงตันนั้นจัดให&กับ
ประชาชนหนึ่งในสามของผู&อยู7อาศัยทั้งหมดที่มีความแตกต7างกัน โดยเจ&าหน&าที่ของสํานักงาน
สวัสดิการต&องมีวิธีการ ท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบท่ีเป=นระบบในการเก็บรวบรวมข&อมูลจาก 54 
ชุมชน ท่ีสรุปผลการวิจัยท่ีแสดงหลักฐานว7าภาครัฐตอกย้ําความคิดในเรื่องของการเหยียดผิว จาก
การศึกษาท่ีมีการตรวจสอบของการให&เงินสินเชื่อบ&านหรือการวิเคราะห1ทางกฎหมายท่ีมีอคติ ดังนั้น
จากการสํารวจว7าแอฟริกันอเมริกัน เอเชียอเมริกันหรือตรวจสอบ Latina  ท่ีเห็นได&ชัดโดยเฉพาะเม่ือ
เปรียบเทียบระหว7างอเมริกันผิวขาวกับแอฟริกันอเมริกันหรืออเมริกันเอเชียเก่ียวกับสถานะความเป=น
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พลเมืองของความเป=นชนชาติของชาวอเมริกัน เอเชีย หรือชาวต7างประเทศอ่ืนๆ สรุปได&ว7าในกรุง
วอชิงตัน เมืองหลวงของประเทศสหรัฐ นั้นระบบสวัสดิการของประชาชนจะข้ึนอยู7กับคุณลักษณะส7วน
บุคคลของผู&นั้นสําหรับระดับสวัสดิการท่ีจะได&จากภาครัฐท่ีให&ความสําคัญกับประชาชนกลุ7มต7างๆท่ี      
ไม7เท7ากัน 
  Action for Welfare Research and Development Society (2014) ผลการวิจัย
พบว7าได&มีโครงการวิจัยเก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการท่ีมีการปรับปรุงสุขภาพในประเทศนอร1ดิกโดย
การหาวิธีการแก&ปSญหาเพ่ือสังคมและให&บริการด&านสุขภาพกับประชาชนท่ีมีคุณภาพสูงเป=นความ
ร7วมมือระหว7างสถาบันการศึกษาของฟ�นแลนด1 เดนมาร1ก ไอซ1แลนด1 ท่ีต&องการสร&างสวัสดิการท่ีจะ
ตอบสนองความต&องการท่ีเพ่ิมข้ึนสําหรับความร7วมมือการวิจัยในเรื่องสุขภาพและสวัสดิการของชาว
ยุโรป ในมุมมองกว&าง ไม7เพียง แต7การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน1จากการว7างงานหรือด&านศึกษา
แต7จะพยายามท่ีจะเรียนรู&เก่ียวกับผลกระทบของประชากรในสังคมและปSจจัยด&านสุขภาพท่ีจะนําไปสู7
การจําแนกประเภทของโรคท่ีจะนําไปสู7การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงการปNองกันโรคท่ีดี
และระบบสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและผลท่ีได&จากการศึกษานั้นจะนําไปพัฒนาเป=นโครงการ
ในด&านสวัสดิการท่ีตอบสนองแบบเฉพาะเจาะจงกับประชากรท่ีมีความแตกต7างกันท้ังชาติพันธ1 ศาสนา 
ความเชื่อ ฯลฯ 
  Mary M. McKay (2014) ได&ทําการศึกษาเรื่อง Global Social Welfare โดยเป=น
การวิจัยประยุกต1ในงานการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห1 ไปท่ัวโลกโดยให&ความสําคัญกับประเทศ
กําลังพัฒนา ในการเป=นอยู7ท่ีดีของบุคคลกลุ7มครอบครัวและชุมชน ด&านการทํางานเพ่ือสังคมระดับโลก 
ผลการวิจัยพบกว7าในการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมและการปฏิบัติ ในด&านความเป=นอยู7ของ
บุคคลกลุ7มครอบครัวและชุมชน ความยากจน การขาดแคลนอาหารและความไม7มั่นคงท่ีอยู7อาศัย 
ความปลอดภัย ด&านสิ่งแวดล&อม ปSจจัยทางสังคมของสุขภาพ มารดาและเด็กสุขภาพ สุขภาพจิต การ
ติดยาเสพติดโรคและความเจ็บปQวยทางเพศและความไม7เท7าเทียมกันของรายได&และสิทธิมนุษยชน 
ความยุติธรรมทางสังคม การเข&าถึงการดูแลสุขภาพและทรัพยากรทางสังคม การเสริมสร&างการดูแล
และการให&บริการ การบาดเจ็บ และการตอบสนองต7อภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงคราม ความรุนแรง 
การเคลื่อนไหวของประชากรและการค&าสงครามและผู&ลี้ภัยอพยพ / ย&ายถ่ิน การค&ามนุษย1 เด็กกําพร&า
และมีช7องโหว7 เด็ก ๆ ท่ีมีการเชื่อมโยงท่ีสําคัญระหว7างบุคคลครอบครัวและชุมชนและรัฐบาล ซ่ึงใน
การจัดสวัสดิการท่ีมีความซับซ&อนในด&านของความต&องการต7างๆของท้ังประชาชนและชุมชน ท่ีจะต&อง
ทําตัวชี้วัดและมีการประเมินทุกช7วงเวลาหนึ่งเพ่ือให&มีข&อมูลท่ีจะนําไปปรับปรุงโครงการหรือ
ยุทธศาสตร1ในการพัฒนาในครั้งต7อไป 
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9. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองนั้นสามารถสร&างเป=นกรอบแนวคิดการวิจัยได&ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข&อง 
- แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงของมนุษย1 
- แนวคิดการประเมินความต&องการจําเป=น 
- แนวคิดความอยู7ดีมีสุขของประชาชน 
- แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน 
- แนวคิดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
- แนวคิดการมีส7วนร7วม 
- แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบ 
 - งานวิจัยท่ีเกี่ยวข&อง 
 

มิติความต&องการจําเป=นในสวัสดิการ 
-สวัสดิการด&านท่ีอยู7อาศัย (HOUSING) 
-สวัสดิการด&านสุขภาพอนามัย (HEALTH) 
-สวัสดิการด&านส่ิงแวดล&อม 
(ENVORONMENT) 
-สวัสดิการด&านการกู&ยืม (LOANS) 
-สวัสดิการด&านการเสียชีวิต (PASS-AWAY) 
-สวัสดิการด&านการเกิด (BIRTH) 

รูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
• วัตถุประสงค1 
• หลักการ 
• ปSจจัย/เงื่อนไข 
• กิจกรรม 

 
 

การตรวจสอบรูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง 

• การจัดสนทนากลุ7ม(FOCUS 
GROUP) 

• การสัมมนาอิงผู&เช่ียวชาญ
(CONNOIRSURSHIP) 

รูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
• วัตถุประสงค1 
• หลักการ 
• ปSจจัย/เงื่อนไข 
• กิจกรรม 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” ผู วิจัยดําเนินการ
วิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) เป3นรูปแบบการวิจัยเชิงผสมผสานโดยเริ่มต นการ
วิจัยด วยวิธีเชิงปริมาณก6อน (Quantitative Research)   แล วใช ผลการวิจัยท่ีได ไปเป3นส6วนหนึ่ง
การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป3นการวิจัยในลักษณะของ
การศึกษาชุมชนที่มีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง (Welfare Mix) โดยเป3นการ
แสวงหาความรู ท่ีได จากปรากฏการณMจริงและทําให ได ข อมูลการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการใน
ด านต6างๆ  นอกจากนั้นยังเป3นงานวิจัยฐานชุมชน (Community-Based Research) ซึ่งเน น
กระบวนการมีส6วนร6วมของคนในชุมชนท่ีจะนําไปสู6แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการระดับเมืองได  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 การเลือกพ้ืนท่ีในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป3นการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
ดังนั้นผู วิจัยจึงมุ6งเน นการเลือกพ้ืนท่ีวิจัยท่ีเป3นชุมชนเมืองท่ีมีการแก ไขปVญหาชุมชนโดยฐานสวัสดิการ 
ซ่ึงจากการสํารวจพ้ืนท่ีเบ้ืองต นนั้น พบว6า เครือข6ายขบวนองคMกรชุมชนระดับเมืองบางเขนเป3นชุมชน
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยมีภาคีความร6วมมืออันได แก6 ชุมชน หน6วยงาน
ภาครัฐ องคMกรท องถ่ินและองคMกรเอกชน ซ่ึงแนวทางการทํางานดังกล6าวของชุมชนบางเขนถือว6าเป3น
การริเริ่มสร างสรรคMการแก ปVญหาท่ีชุมชนไม6สามารถเข าถึงการให บริการของรัฐได   นอกจากนั้นยัง
พบว6าในเครือข6ายขบวนองคMกรชุมชนระดับเมืองบางเขน มีชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) ท่ี
สามารถเป3นแกนนําในการจัดสวัสดิการชุมชนในเรื่องท่ีอยู6อาศัยและประสบผลสําเร็จเป3นท่ีประจักษM
แก6คนท่ัวไปเป3นอย6างดีและนําไปสู6การเป3นเครือข6ายท่ีมีกองทุนด านสวัสดิการชุมชนมีชุมชนเครือข6าย
ถึง 36 ชุมชน มีเงินกองทุนจํานวนกว6า 19 ล านบาท 
 ด วยเหตุผลดังกล6าวผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใช พ้ืนท่ีชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) 
และเครือข6ายขบวนองคMกรชุมชนระดับเมืองบางเขนเป3นพ้ืนท่ีในการศึกษาครั้งนี้ 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง และผู%ให%ข%อมูลสําคัญ 
 หลักจากผู วิจัยได กําหนดพื้นที่ในการวิจัยแล ว จึงได กําหนดประชากรและกลุ6มตัวอย6าง 
และผู ให ข อมูลสําคัญในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 ประชากร (Population) 

    ประชากร ได แก6ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยู6ในเขตบางเขน ปa พ.ศ.2557 ซ่ึงมี
ประชากร 190,659 คน แบ6งเป3นเพศชาย 92,407 คน และเพศหญิง 98,252 คน โดยมีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 92,627  หลังคาเรือนใน 75 ชุมชน  

1.2 กลุ6มตัวอย6าง (Sample) 
        กลุ6มตัวอย6าง ได แก6ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู6ในเขตบางเขนซ่ึงเป3นสมาชิกกองทุน

เครือข6ายระดับเมืองบางเขนจํานวน 13 ชุมชน 2,828 ครัวเรือน ผู วิจัยจะเก็บข อมูลจากกลุ6มตัวอย6าง
โดยกําหนดขนาดของกลุ6มตัวอย6างประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน ท้ัง 13 แห6ง  โดยการใช สูตรของยามาเน6 
(Yamane, 1973: 727-729)  ในการคํานวณเพ่ือกําหนดขนาดของกลุ6มตัวอย6างประชาชนในพ้ืนท่ี
ชุมชน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร อยละ 95 ยอมให มีความคลาดเคลื่อน ร อยละ 5 ซ่ึงมีรายละเอียดของ
การคํานวณหาขนาดของกลุ6มตัวอย6างประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนดังต6อไปนี้ 

 
 
    

        
   เม่ือ    n    แทน  ขนาดของกลุ6มตัวอย6าง 

N   แทน  ขนาดของประชากร 
e    แทน  ความคลาดเคลื่อนของการสุ6ม  (0.05) 
 

   จากการคํานวณหาค6าขนาดของกลุ6มตัวอย6างประชาชน ค6าที่คํานวณได  เท6ากับ 
351 ครัวเรือน  ดังนั้นผู วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ6มตัวอย6างประชาชนในพ้ืนท่ี 13 ชุมชน จํานวน  
400  ครัวเรือน เพ่ือได ข อมูลในการวิเคราะหMท่ีมีความถูกต องมากกว6าโดยแบ6งขนาดของกลุ6มตัวอย6าง
ในแต6ละแห6งเพ่ือให ข อมูลมีการกระจายและครอบคลุม  โดยใช วิธีการสุ6มกลุ6มตัวอย6างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling)  ซ่ึงมีรายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 2 ดังต6อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ขนาดของกลุ6มตัวอย6างท่ีใช ในการวิจัย 
ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน ประชากร 

(ครัวเรือน) 
กลุ�มตัวอย�าง 
(ครัวเรือน) 

1 ชุมชนก าวหน า 296 39 
2 ชุมชนชายคลองบางบัว 396 52 
3 ชุมชนบางบัว(หลังกองการภาพ) 229 38 
4 ชุมชนร6วมใจพัฒนาใต  295 39 
5 ชุมชนร6วมใจพัฒนาเหนือ 459 60 

N 
1+N (e)2 

n   = 
สูตร 
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ตารางท่ี 2 ขนาดของกลุ6มตัวอย6างท่ีใช ในการวิจัย (ต6อ) 
ลําดับท่ี รายช่ือชุมชน ประชากร 

(ครัวเรือน) 
กลุ�มตัวอย�าง 
(ครัวเรือน) 

6 ชุมชนร อยกรอง 229 39 
7 ชุมชนรุ6นใหม6พัฒนา 387 51 
8 ชุมชนวรวีวัฒนา   45 5 
9 ชุมชนสามัคคีรวมใจ 195 26 
10 ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม  68 10 
11 ชุมชนบ านบางเขน 44 5 
12 ชุมชนอุทิศนุสรณM 120 26 
13 ชุมชนคลองหลุมไผ6 65 10 

รวม  2,828 400 
ท่ีมา: กรุงเทพมหานคร, สํานักงานเขตบางเขน, (2559). “เอกสารสํารวจจํานวนประชากรเขตหลักสี่ 
ปa 2559,” (เอกสารสํารวจจํานวนครัวเรือนเขตบางเขน ประจําปa สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร). 
  

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู วิจัยทําการศึกษาข อมูลจากผู ให ข อมูลสําคัญ ( Key Informants) 
โดยใช วิธีการคัดเลือกลุ6มตัวอย6างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีหลักเกณฑMในทาง
เทคนิคท่ีใช การขอความคิดเห็นจากผู มีประสบการณMตรง (Critical Incident Technique) ซ่ึงเป3นผู ให 
ข อมูลสําคัญ ( Key Informants) รวมทั้งการแนะนําของผู ให ข อมูลสําคัญที่ให ไปทําการติดต6อขอ
สัมภาษณMกับผู ให ข อมูลสําคัญ (Key Informants) ท6านอ่ืนๆท่ีมีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงคMของ
งานวิจัยในเวลาต6อมา โดยทุกครั้งท่ีมีการเก็บรวบรวมข อมูลได แล ว ผู วิจัยจะทําการวิเคราะหMข อมูลไป
พร อมๆ กัน เพ่ือให เกิดความมีประสิทธิผลให มากท่ีสุด ซ่ึงในการวิจัยครั้งนีไ้ด จํานวนผู ให ข อมูลสําคัญท่ี
มีคุณลักษณะแตกต6างกัน (Heterogeneous Group) จํานวน 13 ท6าน ดังตารางท่ี 3  (กําหนดค6า
ความคลาดเคลื่อนเท6ากับ 0.05) (สมประสงคM เสนารัตนM, 2555) โดยมีเกณฑMในการคัดเลือกกลุ6มผู ให 
ข อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือผู วิจัยสามารถดําเนินการและควบคุมให เป3นไปอย6างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นในการประสานงานกับผู ให ข อมูลสําคัญท่ีเป3นผู มีชื่อเสียงและภารกิจมากจึงต องทําด วยตนเองใน
ทุกข้ันตอนของการติดต6อประสานงาน และผู นําชุมชนหรือผู ท่ีมีความรู และประสบการณMในเรื่องของ
การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองโดยมีหลักเกณฑMว6าผู ให ข อมูลสําคัญต องมีความรู  
ประสบการณM ตรงจุดประสงคMของการศึกษา ตามกรอบแนวความคิด ทฤษฎี (Theoretical Sampling) 
ข้ึนอยู6กับดุลพินิจของผู วิจัยเม่ือได ทําการวิจัยมาระดับหนึ่ง จะทราบว6าบุคคลประเภทไหนท่ีเหมาะสม
จะถูกคัดเลือกเนื่องจากสามารถพัฒนาหรือทําให บรรลุไปสู6ทฤษฎีหรือองคMความรู ท่ีแสวงหา ท่ีเป3น
เช6นนี้เพราะผู วิจัยเข าไปเก่ียวข องคลุกคลีและสร างความสนิทสนมจากการสัมภาษณMเชิงลึก จนทราบ



90 

ว6าใครท่ีเหมาะสมเป3นผู ให ข อมูลสําคัญ ( Key Informants) ของงานวิจัยท่ีในงานนี้ซ่ึงการสัมภาษณM
เชิงลึกประกอบด วยบุคคลท่ีเก่ียวข องมีรายชื่อดังนี้  
 
ตารางท่ี 3 รายชื่อผู ผู ให ข อมูลสําคัญ (Key Informants) 

ลําดับท่ี รายชื่อผู ให ข อมูลสําคัญ 
 ( Key Informants) 

ตําแหน6งและประสบการณM 

1 นายประภาส แสงประดับ ประธานสหกรณMเคหสถานเพ่ือท่ีอยู6อาศัยคลองบางบัว 
จํากัด 

2 นายวิลัย เรืองมา ประธานชุมชนรุ6นใหม6พัฒนา 
3 นางตุxย พลอยขาว ประธานกลุ6มแม6บ านบ านม่ันคง ชุมชนบางบัว 
4 นางสาว ละออง เสือศิริ ประธานชุมชนอุทิศนุสรณM 
5 นายชัยรัตนM เลี้ยงบุตร ประธานกลุ6มออมทรัพยM ชุมชนร6วมใจพัฒนาเหนือ 
6 นางสาววราภรณM ปานะพิพัฒนM ประธานสหกรณMบ านบางเขน 
7 นางสาววัชรี เย็นสบาย ประธานชุมชนคลองหลุมไผ6 
8 นางเรียม ดวงกระโทก ประธานกลุ6มออมทรัพยM ชุมชนร อยกรอง 
9 นายมานพ จงเกษมธรรม เลขานุการเครือข6ายสิ่งแวดล อมคลองบางบัว 
10 นายทวาย  มาทอง  กรรมการกลุ6มออมทรัพยM ชุมชนสามัคคีรวมใจ 
11 นางสาวสดสิริ วัฒกาพัทธM กรรมการกลุ6มออมทรัพยM ชุมชนบางบัว 
12 นายณัฐภัทรธร   เนติบันลือฤทธิ์ กรรมการกลุ6มออมทรัพยMร6วมใจพัฒนาใต  
13 นาย สุชิน แสงศรี ประธานกลุ6มออมทรัยพMชุมชนวรวีวัฒนา  
14 พันโท สมชาย จินตประยูร ประธานกลุ6มออมทรัยพMบางบัวเชิงสะพานไม  
15  นางชูศรี สุขรอด ประธานกลุ6มออมทรัยพMชุมชนก าวหน า 

 
หน�วยการวิเคราะห2 
 งานวิจัย “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง”นั้นมีหน6วยการ
วิเคราะหM(Unit of Analysis)ในการวิจัยครั้งนี้ใช ชุมชนเป3นหน6วยการวิเคราะหM นอกจากนี้ยังมีการ
วิเคราะหMปรากฎการณMด านต6างๆ ในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  ปVจจัย เง่ือนไข
ของความสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองเพ่ือนําไปสู6การรูปแบบสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง ต6อไป 
 
เครื่องมือท่ีใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล 
 งานวิจัย “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง”นั้น สําหรับเครื่องมือ
ท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลสามารถจําแนกได ดังต6อไปนี้ 
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมข อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณนั้นประกอบด วย 

แบบสอบถาม (Questionnaires)  และแบบประเมินรูปแบบ 
1.1 แบบสอบถาม 

1.1.1 ลักษณะของแบบสอบถาม 
    การศึกษาวิจัยข อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามท่ีใช ในการเก็บรวบรวม
ข อมูลครั้งนี้ ผู วิจัยได สร างและพัฒนาเครื่องมือข้ึนเอง โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยต6างๆท่ีเก่ียวข องมาใช เป3นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม(Questionnaires)  เพ่ือการวิจัย  
ซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้แบ6งออกเป3น 4 ตอน ได แก6 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข อมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงได แก6 เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได  การเป3นสมาชิกกองทุนและหนี้สิน โดยมีลักษณะของข อคําถาม
เป3นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 7 ข อ 
    ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความต องการด านสวัสดิการ 5 มิติ ลักษณะเป3นแบบ
มาตราส6วนประมาณค6า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ ได แก6 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น อย  และ
น อยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74) รวมท้ังสิ้นจํานวน 30 ข อ ซ่ึงแบบสอบถามประกอบไป
ด วยข อคําถามในมิติต6าง ๆ 5 ด านดังนี้ 

    1. สวัสดิการด านการเกิด จํานวน 5 ข อ 
    2. สวัสดิการด านการตาย จํานวน 5 ข อ 
    3. สวัสดิการด านสุขภาพอนามัย จํานวน 5 ข อ 
    4. สวัสดิการด านท่ีอยู6อาศัย จํานวน 5 ข อ 
    5. สวัสดิการด านสิ่งแวดล อม จํานวน 5 ข อ 
    6. สวัสดิการด านการกู ยืม  จํานวน 5 ข อ 

    โดยแบบสอบถามความต องการด านสวัสดิการ 6 มิติที่มีลักษณะเป3นแบบ
มาตราส6วนประมาณค6า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ ได แก6 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น อย  และ
น อยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยทุกข อจะมีคําตอบ 2 สภาพ เป3นแบบตอบสนองคู6 
(Dual Response Format) คือ ระดับสวัสดิการท่ีมีอยู6จริงในปVจจุบัน และระดับสวัสดิการท่ีคาดหวัง
ท่ีมีลักษณะเป3นมาตราส6วนประมาณค6า (Rating Scale) โดยมีเกณฑMการให คะแนน ดังนี้ (อุทุมพร 
จามรมาน, 2548) 
    5  หมายถึง ความเป3นจริงที่ตรงกับสภาพปVจจุบันมากที่สุดและสภาพใน
อนาคตท่ีต องการให เกิดข้ึนมากท่ีสุด 
    4  หมายถึง  ความเป3นจริงท่ีตรงกับสภาพปVจจุบันมากและสภาพในอนาคต
ท่ีต องการให เกิดข้ึนมาก 
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    3  หมายถึง   ความเป3นจริงที่ตรงกับสภาพปVจจุบันปานกลางและสภาพ
ในอนาคตท่ีต องการให เกิดข้ึนปานกลาง 

   2  หมายถึง  ความเป3นจริงท่ีตรงกับสภาพปVจจุบันน อยและสภาพในอนาคต
ท่ีต องการให เกิดข้ึนน อย 
    1  หมายถึง  ความเป3นจริงท่ีตรงกับสภาพปVจจุบันน อยที่สุดและสภาพใน
อนาคตท่ีต องการให เกิดข้ึนน อยท่ีสุด 
    ส6วนผลการวิเคราะหMข อมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายข อคําถาม ใช 
เกณฑMในการวิเคราะหMและแปลผลข อมูลตามแนวคิดของเบสตM (Best, 1981: 179-187)  ดังต6อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49    หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง น อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49      หมายถึง น อยท่ีสุด 

    ตอนท่ี 3 การได รับความช6วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด วย 
1. การได รับประโยชนMหรือความช6วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน  
2. ประเภทของสวัสดิการท่ีประชาชนได รับ 
3. ระดับความคิดเห็นต6อกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีดําเนินงานอยู6สามารถจัด

สวัสดิการได   
    มีลักษณะเป3นแบบมาตราส6วนประมาณค6า (rating scale) ชนิด 5 ระดับ 

ได แก6 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น อย  และน อยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 72-74) โดยมี
เกณฑMการให คะแนนดังต6อไปนี้ 

มากท่ีสุด  คิดเป3นคะแนน   5  คะแนน 
มาก   คิดเป3นคะแนน   4  คะแนน 
ปานกลาง  คิดเป3นคะแนน   3  คะแนน 
น อย   คิดเป3นคะแนน   2  คะแนน 
น อยท่ีสุด  คิดเป3นคะแนน   1  คะแนน 

    ส6วนผลการวิเคราะหMข อมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายข อคําถาม ใช 
เกณฑMในการวิเคราะหMและแปลผลข อมูลตามแนวคิดของเบสตM (Best, 1981: 179-187)  ดังต6อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49       หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49       หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง น อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49       หมายถึง น อยท่ีสุด 
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    ตอนท่ี 4 ข อเสนอแนะต6อการความต องการในจัดสวัสดิการชุมชน ท่ีเป3น
คําถามปลายเป�ด (Open-Ended Questions) เพ่ือเก็บรวบรวมข อมูลท่ีนอกเหนือจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1-3 

    ส6วนการวิเคราะหMปVจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ี
จะตอบสนองความต องการจําเป3นของประชาชนผู ขอรับบริการ ผู วิจัยจะได รวมคะแนนแบบสอบถาม
ในประเด็น ระดับความต องการด านสวัสดิการ 6 มิติ และจําแนกระดับความต องการจําเป3นใหม6
ออกเป3น 3 อันตรภาคชั้น โดยใช สูตรการหาความกว างของอันตรภาคชั้น แล วพบว6า มีข อคําถาม
ท้ังหมด 28 ข อ ค6าท่ีเป3นไปได มากท่ีสุด (คะแนนสูงสุดตามลิเคิรMทคือ 5 คะแนน คูณจํานวนข อ) คือ 
140 และค6าท่ีเป3นไปได น อยที่สุดคือ  (คะแนนตํ่าสุดตามลิเคิรMทคือ 1 คะแนน คูณจํานวนข อ) คือ 
28 ได ค6าพิสัยเท6ากับ 112 จํานวนอันตรภาคชั้นท่ีต องการคือ 3 เพราะฉะนั้นได ค6าความกว างของ
อันตรภาคชั้นเท6ากับ 37.34 ได เกณฑMในการวิเคราะหMข อมูลและแปลผลข อมูลระดับความต องการ
จําเป3น ดังต6อไปนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย 102.69 – 140.00  หมายถึง มาก 
     คะแนนเฉลี่ย 65.35 – 102.68  หมายถึง ปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 28.00 – 65.34  หมายถึง น อย 

1.2 การสร างแบบสอบถาม 
1.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต6างๆ ท่ีเก่ียวข องกับการสร าง

และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองเพ่ือนํามาใช เป3นแนวทางในการ
สร างแบบสอบถาม   

1.2.2 นําข อมูลที่ได จากศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต6างๆ ท่ี
เก่ียวข องกับการสร างและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองมาสร างเป3น
แบบสอบถาม  โดยให ครอบคลุมในประเด็นต6างๆ  ท่ีทําการวิจัย  

1.2.3 นําแบบสอบถามท่ีสร าง ข้ึนเสนออาจารยM ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธMและ
ผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท6าน ตรวจสอบคุณภาพด านความเท่ียงตรงของเนื้อหา ตลอดจนความถูกต อง
ของภาษาและนํามาปรับปรุงแก ไขตรวจสอบ เพ่ือให ข อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแก ไข 

1.2.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก ไขแล วมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม   
1.2.5 นําแบบสอบถามท่ีผ6านการหาคุณภาพแล วไปเก็บข อมูลกับประชากรและ

กลุ6มตัวอย6างท่ีทําการวิจัย 
1.3 การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

   เนื่องจากการสร างเครื่องมือในการศึกษาซ่ึงได มาจากการค นคว าข อมูลปฐมภูมิและ
ข อมูลทุติยภูมิ ดังนั้นเพ่ือความถูกต องผู วิจัยได นําไปตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช วิธีการ
ตรวจสอบความเป3นปรนัย  (Objectivity)  ซึ่งดูจากความชัดเจนของข อคําถามและคําตอบ และ
การตรวจสอบความเท่ียงตรงด านเนื้อหา  (Content Validity)  และภาษา โดยการพิจารณาจาก
นิยามเชิงทฤษฎีและนิยามศัพทMเฉพาะ โดยให ผู เชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ท6าน ว6ามีความครบถ วนสมบูรณM 
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ครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดหรือไม6 รวมถึงการพิจารณาความเป3นปรนัย  (Objectivity) ในความชัดเจน
ของข อคําถามและคําตอบว6าเข าใจตรงกันหรือไม6 ซึ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงด านเนื้อหา
(Content Validity) ใช การตรวจสอบค6าดัชนีความสอดคล อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  (Hemphill and Westie, 1950: 325-342)  ซ่ึงมีเกณฑMในการให คะแนน
ดังต6อไปนี้ 

     + 1 รู สึกแน6ใจว6าข อคําถามมีความสอดคล องกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต องการวิจัย      
       0    รู สึกไม6แน6ใจว6าข อคําถามมีความสอดคล องกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต องการวิจัย                                         

            - 1 รู สึกแน6ใจว6าข อคําถามไม6มีความสอดคล องกับเนื้อหาในประเด็นท่ีต องการวิจัย      
    ก6อนนําไปสอบถามในการเก็บข อมูลจริง โดยการหาค6า IOC นั้นผู วิจัยได นําไป
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาจากผู เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท6าน ได แก6 

1. ดร. ศศิธร ศรีพรหม 
2. ดร.เบญจมาภรณM เสนารัตนM 
3. ผู ช6วยศาสตราจารยM ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 
4. ดร.สิริยา รัตนช6วย 
5. ดร.อัจฉรา ชลายนาวิน 

   ท้ังนี้ผู วิจัยเลือกข อคําถามท่ีมีค6า IOC มากกว6า 0.5 จากผู เชี่ยวชาญท้ัง 5 ท6าน  
   การประเมินรูปแบบท่ีได สร างและพัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะโดยลักษณะคําถามเป3น
แบบมาตรประเมินค6า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรMท  (Likert’s Rating Scale)  ท่ีมีระดับของ
การประเมิน 5 ระดับ  ได แก6  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง น อย  และน อยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545: 72-74)  โดยมีเกณฑMการให คะแนนดังต6อไปนี้ 
   มากท่ีสุด  คิดเป3นคะแนน   5  คะแนน 
   มาก    คิดเป3นคะแนน   4  คะแนน 
   ปานกลาง  คิดเป3นคะแนน   3  คะแนน 
   น อย    คิดเป3นคะแนน   2  คะแนน 
   น อยท่ีสุด  คิดเป3นคะแนน   1  คะแนน 
   ส6วนผลการวิเคราะหMข อมูลท้ังในภาพรวมและจําแนกตามรายข อคําถาม ใช เกณฑMใน               
การวิเคราะหMและแปลผลข อมูลตามแนวคิดของเบสตM  (Best, 1981: 179-187)  ดังต6อไปนี้ 
   คะแนนเฉลี่ย  4.50 - 5.00  หมายถึง   มากท่ีสุด 
   คะแนนเฉลี่ย  3.50 - 4.49        หมายถึง  มาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.50 - 3.49        หมายถึง  ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.50 - 2.49  หมายถึง  น อย 
   คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.49         หมายถึง  น อยท่ีสุด 
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  การวิเคราะห2ความน�าเช่ือถือของเครื่องมือการวิจัย (Reliability Analysis) 
  การวิเคราะหMความเชื่อมั่น (Reliability) ผู วิจัยได นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนมาและ
ปรับปรุงแก ไขแล วไปทําการทดสอบ (Pre-Test) จํานวน 50 ชุด กับชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการท่ีมีคุณสมบัติใกล เคียงกับกลุ6มตัวอย6าง และไม6ใช6กลุ6มตัวอย6าง และได ค6าความเชื่อม่ัน
(Reliability)ของแบบสอบถามซ่ึงปรากฏผลว6าแบบสอบถามฉบับนี้มีค6าความเชื่อม่ันเท6ากับ 0.948 
โดยใช สูตรหาค6าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยใช เกณฑMสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha 
Coefficient)  

  α = 
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  ตามท่ี (jump, 1978)ได เสนอแนะเป3นเกณMการยอมรับไว ดังนี้ 
  ค6า Cronbach’s Alpha มากกว6าและเท6ากับ 0.7 สําหรับงานวิจยัเชิงสํารวจ(Exploratory 
Research) 
  ค6า Cronbach’s Alpha มากกว6าและเท6ากับ 0.8สําหรับงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
Research) 
  ค6า  Cronbach’s  Alpha มากกว6าและเท6ากับ  0.9 สําหรับการตัดสินใจ (Important 
Research) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
   การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” นั้นผู วิจัย
ได ใช เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูลเชิงคุณภาพซ่ึงประกอบไปด วย 

2.1.1 การศึกษาและวิเคราะหMเอกสาร ( Documentary Analysis) 
    ในการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการท่ีผู วิจัยได ศึกษาและวิเคราะหMเอกสารท่ี
เก่ียวข องในเรื่องของสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองเพ่ือให เกิดความเข าใจข อมูลท่ีถูกต องใน
เบ้ืองต นและสามารถนําไปวิเคราะหMตีความข อมูลต6างๆ โดยแหล6งข อมูลนั้นได แก6 เอกสารของชุมชน  
เอกสารสําคัญทางราชการ เอกสารรายงานการวิจัย วารสาร บทความ วิทยานิพนธM ตลอดจนสิ่งพิมพM
อ่ืนๆ และข อมูลจากอินเทอรMเน็ตท่ีเก่ียวข องกับการทําวิจัย  ท้ังนี้การการศึกษาและวิเคราะหMเอกสาร  
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(Documentary Analysis)นั้นสามารถฉายภาพของปรากฎการณMต6างๆ ท่ีเกิดข้ึนได และทําให ผู วิจัย
สามารถท่ีจะเข าใจเหตุการณMต6างๆซ่ึงจะนําไปสู6การทําวิจัยได อย6างสมบูรณMมากยิ่งข้ึน 

2.1.2 การสังเกต (Observation) 
    ผู วิจัยใช การสังเกตซ่ึงเป3นส6วนหนึ่งของการทําวิจัยโดยใช การสังเกตการณM
อย6างมีส6วนร6วม (Participant Observation) ร6วมกับการสังเกตการณMแบบไม6มีส6วนร6วม (Non-
Participant Observation) ในการมีส6วนร6วมของกิจกรรมต6างๆท่ีเก่ียวข องกับสวัสดิการชุมชนเพ่ือให 
ได ข อมูลในเชิงลึกขณะเดียวกันจะซักถามและจดบันทึกข อมูลท่ีต องการเพ่ิมเติม 

2.1.3 การสัมภาษณMเชิงลึก ( In-depth Interview) 
   การสัมภาษณMจะเกิดข้ึนเม่ือมีการกระทําหรือความสัมพันธMต6อกันระหว6างผู 

สัมภาษณMและผู ให สัมภาษณM  ทําให ทราบลักษณะท่ัวไปของบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ค6านิยม  และอ่ืน ๆ 
จากการแสดงอารมณMหรือพฤติกรรมออกมาระหว6างการสัมภาษณM โดยการสัมภาษณMในครั้งนี้ผู วิจัย
เน นการสัมภาษณMเชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณMจากผู  ให ข อมูลสําคัญ (Key 
Informants) ผ6านการสัมภาษณMแบบก่ึงโครงสร าง  (Semi – structured Interview) ท่ีประกอบด วย
ข อคําถามท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได เพ่ือให เกิดความชัดเจน รวมท้ังการสัมภาษณMอย6างไม6มีโครงสร าง  
(Unstructured Interview) โดยไม6ใช แบบสัมภาษณMซ่ึงเป3นการสัมภาษณMท่ีไม6มีขอบเขตของคําถามท่ี
แน6นอน  มีเพียงแนวทางการสัมภาษณM  (Interview Guide) กว างๆ ซ่ึงสร างข้ึนเป3นประเด็นหรือหัวข อใน
การสัมภาษณMเพ่ือให ได ข อมูลท่ีผู วิจัยต องการ 

2.1.4 การสนทนากลุ6ม (Focus Group) 
    การสนทนากลุ6ม (Focus Group) นั้นผู วิจัยเชิญผู มีส6วนเก่ียวข อง (Stakeholder) 
ท้ัง ประกอบไปด วย ตัวแทนภาครัฐและผู นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน จํานวน 14 ท6าน มาร6วม
กระบวนการสนทนากลุ6ม (Focus Group)  

2.1.5 การจัดสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 
    ในการจัดสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ครั้งนี้ผู วิจัยเชิญ
ผู เชี่ยวชาญด านสวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชนเมือง สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการท่ีทรงคุณวุฒิ
จํานวน 7 ท6านเข ามามีร6วนร6วมในการระดมความเห็นและข อเสนอแนะรวมถึงเพ่ือประเมินความ
เหมาะสมและความเป3นไปได ของร6างรูปแบบ ตลอดจนให การรับรองรูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
ระดับเมือง  
  2.2 การสร างเครื่องมือ 

2.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยต6างๆ ท่ีเก่ียวข องกับสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณการระดับเมืองเพ่ือเป3นแนวทางในการสร างเครื่องมือเช6น แบบสัมภาษณMก่ึงโครงสร าง แบบ
สังเกต การสนทนากลุ6ม การสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ เป3นต น 

2.2.2 นําข อมูลที่ได จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยต6างๆ ท่ี
เก่ียวข องกับสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณการระดับเมืองมากําหนดโครงสร างและประเด็นต6างๆ โดยให 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคMการวิจัย  
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2.2.3 สร างเครื่องมือวิจัยตามโครงสร างและประเด็นท่ีกําหนด นําเครื่องมือท่ีได 
เสนออาจารยMท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นและข อเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงแก ไข 

2.2.4 นําเครื่องมือท่ีผ6านการปรับปรุงแก ไขแล วไปดําเนินการเก็บข อมูลตามท่ี
กําหนด 
  2.3 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข อมูล 
   ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข อมูลถือได ว6าเป3นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญในการทําวิจัย
เป3นอย6างยิ่งดังนั้นผู วิจัยจึงกําหนดข้ันตอนการเก็บรวบรวมข อมูลดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 ทําหนังสือขอความร6วมมือในการเก็บข อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อนําไปมอบให กับบุคคล หน6วยงานและชุมชนที่จะเก็บข อมูลเก่ียวกับ
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
   ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข อมูลตามลักษณะของเครื่องมือแต6ละประเภท 
   ข้ันตอนท่ี 3 ทําการรวบรวมข อมูลจากบุคคล หน6วยงานและชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 4 นําข อมูลท่ีรวบรวมได มาทําการวิเคราะหM สรุป อภิปรายผล และให 
ข อเสนอแนะ 
 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (Steps in Research) 
 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาความต องการจําเป3นสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 ในการศึกษาความต องการจําเป3นสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองของประชาชน
นั้นผู วิจัยใช การวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณ ผู วิจัยใช แบบสอบถามเป3น
เครื่องมือในการรวบรวมข อมูลจากกลุ6มตัวอย6างคือประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู6ในเขตบางเขนซ่ึงเป3น
สมาชิกกองทุนเครือข6ายระดับเมืองบางเขนจํานวน 13 ชุมชน ส6วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู วิจัยใช การ
วิเคราะหMเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณMเชิงลึก กับผู ให ข อมูลสําคัญท่ีเป3นผู นําชุมชนหรือผู ท่ีมี
ความรู ความสามารถจํานวน 13 คน เพื่อให ทราบถึงความต องการจําเป3นของสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง 
 ข้ันตอนท่ี 2  การศึกษาปVจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองที่จะ
ตอบสนองความต องการจําเป3นของประชาชนผู ขอรับบริการ 
 ในข้ันตอนนี้ผู วิจัยใช การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือหาปVจจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต องการจําเป3นของประชาชนจากการทดสอบทางสถิติเพ่ือหา
ความสัมพันธMระหว6างตัวแปร 
 ข้ันตอนท่ี 3  การสร างรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
   ผู วิจัยศึกษาชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองด วยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในการศึกษาชุมชนท่ีมีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง จํานวน13 ชุมชน โดย
เก็บรวบรวมข อมูลจากการวิเคราะหMเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณMเชิงลึก  การสนทนากลุ6ม 
(Focus Group) จากผู ให ข อมูลสําคัญท่ีเป3นผู นําชุมชน ผู นํากิจกรรม ปราชญMชาวบ านหรือผู ท่ีมีความรู 
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ความสามารถ เพื่อให ทราบถึงกระบวนการ หลักการ วัตถุประสงคM ปVจจัยเงื่อนไข กิจกรรม ใน
จัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  และการนําข อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณในข้ันตอนท่ี 1
และ 2  มาประกอบการวิเคราะหM และสร างเป3นรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 ข้ันตอนท่ี  4 การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมือง 
 เม่ือได รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองแล ว ผู วิจัยได ให ผู เชี่ยวชาญ/ 
ผู มีส6วนเก่ียวข อง ท้ัง ตัวแทนภาครัฐ/ท องถ่ิน และตัวแทนชุมชน  จํานวน  5 ท6านทําการประเมิน
รูปแบบ โดยให คะแนนเพ่ือตรวจสอบความสอดคล องของแบบประเมิน (IOC) เม่ือตรวจสอบแล ว
ผู วิจัยทําการปรับปรุงรูปแบบต6อไป 
 ข้ันตอนท่ี  5 การรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 หลังจากผู วิจัยได พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมืองแล ว ผู วิจัยนํารูปแบบท่ีได เข าสู6การสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ(Connoisseurship)โดยเชิญผู เชี่ยวชาญ
ด านสวัสดิการ สวัสดิการชุมชนเมือง ผู นําชุมชน จํานวน 5 ท6าน เพ่ือรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง โดยคํานึงความถูกต อง ความครอบคลุม ความมีประสิทธิภาพ ความ
เป3นไปได ในการนําไปใช และความเหมาะสมของรูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
หลังจากนั้นผู วิจัยนํารูปแบบที่ได การรับรองไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองเพ่ือให เกิดความเหมาะสมต6อการนําไปใช งานจริง 
 จากข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (Steps in Research) ท้ัง 5 ข้ันตอน ผู วิจัยจึงขอสรุปเป3น
ภาพข้ันตอนดังแผนภูมิท่ี 5 
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ข้ันตอนการวิจัย                         การดําเนินการ              ผลท่ีได%รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย (Steps in Research) 
 
 

ขั้นตอนท่ี  3  การสร าง
รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมือง 

เก็บรวบรวมข อมูลจากการวิเคราะหMเอกสาร การ
สังเกต การสัมภาษณMเชิงลึก  การสนทนากลุ6ม 
จากผู ให ข อมูลสําคัญ และข อมูลท่ีได จากขั้นตอน
ท่ี 1และ2 มาวิเคราะหM สังเคราะหMแล วจึงร6าง
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 

ได ร6างรูปแบบสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการระดับเมือง 

ได ข อมูลปVจจัยท่ีจะตอบสนอง
ความต องการจําเป3นของผู ขอรับ
บริการในการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการ 

ขั้นตอนท่ี  1 การศึกษา
คว ามต อ ง ก า รจํ า เป3 น
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณา
การระดับเมือง 

การวิจัยเชิงปริมาณ ใช แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข อมูลจากกลุ6มตัวอย6าง   การวิจัยเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะหMเอกสาร การสังเกต 
การสัมภาษณMเชิงลึกซ่ึงได จากการเก็บข อมูลจาก
ผู ให ข อมูลหลักซ่ึงเป3นผู นําชุมชนหรือผู ท่ีมีความรู 
เกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจํานวน 13 ท6าน 

ได ความต องการจําเป3นการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง 

นํารูปแบบท่ีได เสนอต6อผู ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ/ 
ส6วนท องถิ่น และชุมชนเพื่อประเมินรูปแบบและ
ให ข อเสนอแนะรูปแบบ  

ได รูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองท่ีผ6านการ
ประเมินและได ข อเสนอแนะเพื่อ
นําไปพัฒนาและปรับปรุง 

ขั้นตอนท่ี   4 การพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปVจจัย
ในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองที่จะ
ตอบสนองความต องการ
จําเป3นของประชาชนผู ขอรับ
บริการ 

 การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาปVจจัยจาก การ
ทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธMระหว6างตัว
แปร 

ขั้นตอนท่ี  5  การรับรอง
รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมือง 

นํารูปแบบท่ีได การพัฒนาและปรับปรุงแล วมาทํา
การสัมมนาอิงผู ทรงคุณวุฒิเพื่อระดมความ
คิดเห็นและรับรองรูปแบบโดยผู เช่ียวชาญด าน
การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  

ได รูปแบบสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองท่ีผ6านการ
รับรองรูปแบบและนําไปใช ได 
อย6างมีประสิทธิผล 
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การจัดกระทําข%อมูลและการตรวจสอบข%อมูล 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” นั้นผู วิจัยได จัด
กระทําข อมูลและการตรวจสอบข อมูลดังต6อไปนี้ 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1 นําข อมูลท่ีได จากแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด วยข อมูลท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative 

Data) และเชิงคุณภาพ  (Qualitative Data) ท่ีผ6านการตรวจสอบความสมบูรณMของแบบสอบถามแล ว  
โดยเลือกเอาแบบสอบถามท่ีมีข อมูลครบถ วนสมบูรณMมาจัดระเบียบข อมูลแล วทําการวิเคราะหM    โดย
ข อมูลเชิงปริมาณจะใช เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหMข อมูล ส6วนข อมูลเชิงคุณภาพจะใช วิธีวิเคราะหM
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

1.2 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะหMข อมูล 
     สําหรับการวิจัยครั้งนี้ในส6วนของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะหMข อมูลต6างๆ ท่ีใช 

ในการวิจัยซ่ึงวิธีการทางสถิติท่ีนํามาใช  ได แก6 
1.2.1 การจัดตําแหน6งเปรียบเทียบ ได แก6 ค6าร อยละ (Percentage) 
1.2.2 การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และการแจกแจงความถ่ี

โดยการหาอันตรภาคชั้น โดยใช สูตร 
    ความกว างของอันตรภาคชั้น   =   พิสัย / ความกว างของอันตรภาคชั้นท่ีต องการ 

  พิสัย คือ ค6าสูงสุด – ค6าตํ่าสุด 
1.2.3 การวัดแนวโน มเข าสู6ส6วนกลาง (Central Tendency) ได แก6 ค6ามัชฌิม

เลขคณิตหรือค6าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) 
1.2.4 การวัดการกระจาย (Measure of Variation) ได แก6 ค6าส6วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
1.2.5 วิเคราะหMความต องการจําเป3นและจัดลําดับความสําคัญของความต องการ

จําเป3น โดยใช สูตร Modified  Priority Needs Index  (PNI Modified) (สุวิมล ว6องวาณิช, 2548: 279) 

     PNI Modified = (I-D)/ D 

     I  คือ คะแนนสภาพท่ีคาดหวัง 
     D คือ คะแนนสภาพท่ีเป3นอยู6จริง 

1.3 หลังจากนั้นนําผลท่ีได มาสรุปข อมูลและอภิปรายผลเพ่ือนําเสนอแนวทาง “รูปแบบ
การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง”ต6อไป 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ส6วนของข อมูลเชิงคุณภาพนั้นผู วิจัยนําข อมูลที่ได จากการศึกษาเอกสารต6างๆ การ
สัมภาษณMเชิงลึก การสังเกต  การสนทนากลุ6มและ การสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ มาแยกไว เป3นหมวดหมู6
และทําการวิเคราะหMเนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะหMเชิงเปรียบเทียบ (Pattern 
Matching) พร อมท้ังใช วิธีการตรวจสอบข อมูลแบบสามเส า  (Triangulation)  เพ่ือให ได ข อมูลท่ีมี
ความถูกต องและเชื่อถือได  (Valid and Reliable) 
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การวิเคราะห2และการนําเสนอผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” ผู วิจัยได นํา
ผลการวิจัยท่ีได จากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ท่ีได ทําการศึกษาชุมชนในเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเป3น
เครือข6ายองคMกรชุมชนระดับเขตบางเขนจํานวน 13 ชุมชนรวมถึงการสัมภาษณMเชิงลึกกับผู ให ข อมูล
หลักการสนทนากลุ6มกับผู มีส6วนเกี่ยวข อง และการจัดสัมมนาอิงผู เชี่ยวชาญ หรืออื่นๆ  นํามา
ประมวลผลข อมูล วิเคราะหMและสังเคราะหMเชื่อมโยงตามวัตถุประสงคMการวิจัยเพ่ือให สามารถตอบคําถาม
ของการวิจัยได อย6างสมบูรณMครบถ วน ซ่ึงการนําเสนอผลการวิจัยจะแบ6งเป3นบทต6อไป  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” ครั้งนี้จัดทําข้ึน
เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองโดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือศึกษาความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  ศึกษาป1จจัยใน
การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง และเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมี
ประสิทธิผล  ด.วยวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ท้ัง5 ข้ันตอน นําเสนอผล
การวิเคราะห-ข.อมูลออกเป/น 3 ส3วนท้ังผลการวิเคราะห-ข.อมูลเชิงปริมาณและข.อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ตอบโจทย-การวิจัยโดยมีรายละเอียดต3อไปนี้ 
 ส3วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห-ข.อมูลเชิงปริมาณ 
 ส3วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห-ข.อมูลเชิงคุณภาพ 
 ส3วนท่ี 3 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 
ส�วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 1. ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
  กลุ3มตัวอย3างในการศึกษาครั้งนี้ ได.แก3ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู3ในเขตบางเขนซ่ึงเป/น
สมาชิกกองทุนเครือข3ายระดับเมืองบางเขนจํานวน 13 ชุมชน 3,305 ครัวเรือน ผู.วิจัยจะเก็บข.อมูล
จากกลุ3มตัวอย3างโดยกําหนดขนาดของกลุ3มตัวอย3างประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน ท้ัง 13 แห3ง  โดยการใช.
สูตรของยามาเน3 (Yamane, 1973: 727-729)  ในการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุ3มตัวอย3าง
ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน ท่ีระดับความเชื่อม่ัน ร.อยละ 95 ยอมให.มีความคลาดเคลื่อน ร.อยละ 5 โดย
ข.อมูลโดยสรุปของผู.ตอบแบบสอบถามสามารถแบ3งออกเป/น 5 หัวข.อใหญ3 ได.แก3 ข.อมูลท่ัวไปของ
ผู.ตอบแบบสอบถาม ความต.องการด.านสวัสดิการ 6 มิติ ระดับความต.องการด.านสวัสดิการ 6 มิติ การ
ได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ี
ดําเนินการอยู3 ดังรายละเอียดต3อไปนี้ 
  1.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
   ในการศึกษาข.อมูลท่ัวไปของกลุ3มตัวอย3าง ประกอบด.วยการศึกษาตัวแปร  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได.เฉลี่ยต3อเดือนของครอบครัว สถานภาพในครัวเรือน จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน และการเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  ผลการศึกษาพบว3า 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลเพศของผู.ตอบแบบสอบถาม 
เพศ จํานวน ร�อยละ 

ชาย 154 38.5 
หญิง 246 61.5 
รวม 400 100.0 

  
   จากตารางท่ี 4 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า กลุ3ม
ตัวอย3างร.อยละ 61.5 เป/นเพศหญิง และกลุ3มตัวอย3างร.อยละ 38.5 เป/นเพศชาย  
   
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลเอายุของผู.ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จํานวน ร�อยละ 
20 – 34 ป\ 40 11.4 
35 – 49 ป\ 152 43.3 
50 - 63 ป\ 159 45.3 
ไม3ตอบ 49 

100.0 
รวม 351 

 
   จากตารางท่ี 5 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 
กลุ3มตัวอย3างส3วนใหญ3ร.อยละ 45.3 มีอายุอยู3ในช3วง 50 - 63 ป\ รองลงมาร.อยละ 43.3 อายุ 35 – 49 ป\ 
และมีกลุ3มตัวอย3างเพียงร.อยละ 11.4 ท่ีมีอายุ 20 – 34 ป\ 
  
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลระดับการศึกษาของผู.ตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา จํานวน ร�อยละ 
ไม3ได.รับการศึกษา 15 3.8 
ประถมศึกษา 198 49.5 
มัธยมศึกษาตอนต.น 72 18.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 8.3 
อนุปริญญา 38 9.5 
ปริญญาตรี 37 9.3 
สูงกว3าปริญญาตรี 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 
   จากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 
กลุ3มตัวอย3างส3วนใหญ3ร.อยละ 49.5 มีการศึกษาสูงสุดอยู3ในระดับประถมศึกษา รองลงมาร.อยละ 18.0 
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มีการศึกษาสูงสุดอยู3ในระดับมัธยมศึกษาตอนต.น ร.อยละ 9.5 มีการศึกษาสูงสุดอยู3ในระดับอนุปริญญา 
ร.อยละ 9.3 ปริญญาตรี ร.อยละ 8.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.อยละ 3.8 ไม3ได.รับการศึกษา  และมี
เพียงร.อยละ 1.8 ท่ีมีการศึกษาสูงสุดอยู3ในระดับสูงกว3าปริญญาตรี  
 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลอาชีพของผู.ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพ จํานวน ร�อยละ 

ไม3ได.ประกอบอาชีพ 16 4.0 
นักเรียน นักศึกษา 5 1.3 
ธุรกิจส3วนตัว 20 5.0 
รับจ.างท่ัวไป 119 29.8 
ค.าขาย 66 16.5 
เกษตรกร 1 0.3 
พ3อบ.าน แม3บ.าน 34 8.5 
พนักงานเอกชน 74 18.5 
รับราชการ 16 4.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 4.8 
ลูกจ.างของรัฐ 28 7.0 
อ่ืนๆ 2 0.5 
รวม 400 100.0 

  
   จากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 
กลุ3มตัวอย3างส3วนใหญ3ร.อยละ 29.8 ประกอบอาชีพรับจ.างท่ัวไป รองลงมาร.อยละ 18.5 ประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน และมีเพียงร.อยละ 0.3 ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 
  
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลรายได.เฉลี่ยต3อเดือนของครอบครัวของผู.ตอบแบบสอบถาม 

รายได�เฉล่ียต�อเดือนของครอบครัว จํานวน ร�อยละ 
น.อยกว3า 5,000 บาท 37 9.3 
5,000-15,000 บาท 126 31.5 
15,001-25,000 บาท 138 34.5 
25,001-35,000 บาท  68 17.0 
35,000-45,000 บาท 25 6.3 
45,000 บาทข้ึนไป 6 1.5 
รวม 400 100.0 
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   จากตารางท่ี 8 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า กลุ3ม
ตัวอย3างส3วนใหญ3ร.อยละ 34.5 มีรายได.เฉลี่ยต3อเดือนอยู3ในช3วง 15,001 - 25,000 บาท รองลงมาร.อยละ 
31.5 มีรายได.เฉลี่ยต3อเดือนอยู3ท่ี 5,000 - 15,000 บาท และมีเพียงร.อยละ 1.5 ท่ีมีรายได.เฉลี่ยต3อ
เดือนอยู3ท่ี 45,000 บาทข้ึนไป  
 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลสถานภาพในครัวเรือนของผู.ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพในครัวเรือน จํานวน ร�อยละ 

เจ.าบ.าน 229 57.3 
ผู.อยู3อาศัย 167 41.8 
อ่ืนๆ 4 1.0 
รวม 400 100.0 

  
   จากตารางท่ี 9 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 

กลุ3มตัวอย3างส3วนใหญ3ร.อยละ 57.3 เป/นเจ.าบ.าน และร.อยละ 41.8 เป/นผู.อยู3อาศัย  
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของผู.ตอบแบบสอบถาม 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวน ร�อยละ 
1-3 คน 129 32.25 
4-6 คน 236 59 
7-9 คน 32 8 
10 คนข้ึนไป 3 0.75 
รวม 400 100.0 

  
   จากตารางท่ี 10 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 

กลุ3มตัวอย3างร.อยละ 59.0 มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน รองลงมาร.อยละ 32.3 มีสมาชิกในครัวเรือน 
1-3 คน และมีเพียงร.อยละ 0.8 ท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนมากกว3า 10 คนข้ึนไป  
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลการเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนของผู.ตอบ

แบบสอบถาม 
การเป6นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
จํานวน ร�อยละ 

ไม3ได.เป/นสมาชิก 25 6.4 
เป/นสมาชิก 367 93.6 
ไม3ตอบ 8 

100.0 
รวม 400 
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   จากตารางท่ี 11 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 
กลุ3มตัวอย3างร.อยละ 93.6 เป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ3มตัวอย3างร.อยละ 6.4 ไม3ได.เป/น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  

 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลระยะเวลาการเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนของ

ผู.ตอบแบบสอบถาม 
ระยะเวลาการเป6นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

จํานวน ร�อยละ 

1-6 ป\ 179 51.9 
7-13 ป\  162 47.0 
14-19 ป\ 4 1.2 
ไม3ตอบ 55 

100.0 
รวม 400 

 
   จากตารางท่ี 12 แสดงจํานวนร.อยละของข.อมูลของผู.ตอบแบบสอบถามพบว3า 

กลุ3มตัวอย3างร.อยละ 93.6 เป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และกลุ3มตัวอย3างร.อยละ 6.4 ไม3ได.เป/น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยกลุ3มตัวอย3างท่ีเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น ร.อยละ 51.0 
เป/นสมาชิกมาแล.ว 1-6 ป\ รองลงมาร.อยละ 47.0 เป/นสมาชิกมาแล.ว 7-13 ป\ และมีเพียงร.อยละ 1.2 
ท่ีเป/นสมาชิกมาแล.ว 14-19 ป\  
  1.2 ความต�องการด�านสวัสดิการ 6 มิติ 
   ในประเด็นเรื่องความต.องการด.านสวัสดิการ 6 มิติ อันได.แก3 สวัสดิการด.านการเกิด 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย สวัสดิการด.าน
สิ่งแวดล.อม และ สวัสดิการด.านการกู.ยืม ซ่ึงผู.วิจัยได.แบ3งการศึกษาออกเป/นสามส3วน ได.แก3 สวัสดิการ
ท่ีได.รับในป1จจุบัน 3 อันดับแรก  สวัสดิการท่ีคาดหวังว3าจะได.รับในอนาคต 3 อันดับแรกเช3นกัน และ
ทัศนะของผู.ตอบแบบสอบถามในเรื่องความเหมาะสมของสวัสดิการด.านต3างๆ ท้ังในป1จจุบัน และ
อนาคต ผลการศึกษาพบว3า  
   สวัสดิการท่ีได�รับในป9จจุบัน พบว3า สวัสดิการท่ีได.รับในป1จจุบันท่ีกลุ3มตัวอย3าง
ได.รับมากท่ีสุด 3 ลําดับ เรียงจากมากไปน.อย ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่ง คือสวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย คิดเป/น
ร.อยละ 37.8 รองลงมาคือสวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย คิดเป/นร.อยละ 32.9 และลําดับท่ีสามคือ
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม คิดเป/นร.อยละ 42.8 ดังตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนร.อยละของสวัสดิการท่ีได.รับในป1จจุบัน 
สวัสดิการท่ีได�รับในป9จจุบัน จํานวน ร�อยละ 

อันดับ 1 
สวัสดิการด.านการเกิด 30 8.0 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 36 9.6 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 60 16.0 
สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย 142 37.8 

สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 22 5.9 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 86 22.9 
ไม3ตอบ 24 

100.0 
รวม 400 

 
   สวัสดิการท่ีคาดหวังว�าจะได�รับในอนาคต พบว3า สวัสดิการท่ีคาดหวังว3าจะได.รับ

ในอนาคต ท่ีกลุ3มตัวอย3างได.รับมากท่ีสุด 3 ลําดับ เรียงจากมากไปน.อย ดังนี้ ลําดับท่ีหนึ่งคือสวัสดิการ
ด.านท่ีอยู3อาศัย คิดเป/นร.อยละ 49.0 รองลงมาคือสวัสดิการด.านสุขภาพ คิดเป/นร.อยละ 29.0 และ
ลําดับท่ีสามคือ สวัสดิการด.านการเสียชีวิต คิดเป/นร.อยละ 37.2 ดังตารางท่ี 14 

อันดับ 2 
สวัสดิการด.านการเกิด 12 4.3 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 19 6.9 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 91 32.9 
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 66 23.8 

สวัสดิการด.านการกู.ยืม 88 31.8 
ไม3ตอบ 24 

100 
รวม 301 

อันดับ 3 
สวัสดิการด.านการเกิด 8 4.1 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 41 21.1 

สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 83 42.8 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 60 30.9 
ไม3ตอบ 216 

100 
รวม 376 
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนร.อยละของสวัสดิการท่ีคาดหวังว3าจะได.รับในอนาคต 
สวัสดิการท่ีคาดหวังว�าจะได�รับในอนาคต จํานวน ร�อยละ 

อันดับ 1 
สวัสดิการด.านการเกิด 23 5.8 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 45 11.4 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 52 13.2 
สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย 193 49.0 

สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 19 4.8 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 60 15.2 
ไม3ตอบ 6 

100.0 
รวม 400 

อันดับ 2 
สวัสดิการด.านการเกิด 8 2.6 

สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 58 18.7 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 90 29.0 
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 69 22.3 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 83 26.8 
ไม3ตอบ 6 

100.0 
รวม 316 

อันดับ 3 
สวัสดิการด.านการเกิด 9 3.6 
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 92 37.2 
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 29 31.6 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 65 26.3 
ไม3ตอบ 7 

100.0 
รวม 254 

 
 2. ความต�องการจําเป6นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
  2.1 ภาพรวมของความต�องการจําเป6นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง 
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   วิเคราะห-ความต.องการจําเป/นและจัดลําดับความสําคัญของความต.องการจําเป/น
ของประชาชนในการการจัดสวัสดิการท้ัง 6 มิติ ได.แก3  สวัสดิการด.านการเกิด สวัสดิการด.านการตาย 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม สวัสดิการด.านการ
กู.ยืม เพ่ือหาลําดับความสําคัญมากน.อย 3 ลําดับโดยใช.สูตร Modified  Priority Needs Index  (PNI 
Modified)  
   ผลการศึกษาพบว3าความต.องการจําเป/นของประชาชนลําดับท่ี 1 ได.แก3 สวัสดิการ
ด.านท่ีอยู3อาศัย โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.82 ลําดับท่ี 2 ได.แก3 สวัสดิการด.านการเสียชีวิตและสวัสดิการ
ด.านการกู.ยืมโดยมีค3า  PNI เท3ากันอยู3ท่ี 0.78 และลําดับท่ี 3 ได.แก3สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม โดยมีค3า 
PNI อยู3ท่ี 0.60 ดังตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15 แสดงลําดับความต.องการจําเป/นโดยภาพรวมของประชาชนในการการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 

สวัสดิการ 
ในป9จจุบัน ท่ีคาดหวังในอนาคต 

PNI ลําดับท่ี 
X  S.D. X  S.D. 

ด.านการเกิด 2.99 1.167 4.65 0.833 0.56 4 
ด.านการเสียชีวิต 2.59 0.980 4.61 0.791 0.78 2 
ด.านสุขภาพอนามัย 2.96 1.031 4.61 0.828 0.56 4 
ด.านท่ีอยู3อาศัย 2.45 0.952 4.46 0.800 0.82 1 
ด.านสิ่งแวดล.อม 2.87 1.012 4.58 0.828 0.60 3 
ด.านการกู.ยืม 2.64 1.216 4.69 0.769 0.78 2 
 
  2.2 ความต�องการจําเป6นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองโดยการจําแนกรายข�อ 
   วิเคราะห-ความต.องการจําเป/นและจัดลําดับความสําคัญของความต.องการจําเป/น
ของประชาชนในการการจัดสวัสดิการท้ัง 6 มิติ โดยการจําแนกประเด็นรายข.อ ได.แก3  สวัสดิการด.าน
การเกิด จํานวน 5 ข.อ สวัสดิการด.านการตาย จํานวน 5 ข.อ สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย จํานวน 5 
ข.อ สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย จํานวน 4 ข.อ สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม จํานวน 4 ข.อ และ สวัสดิการ
ด.านการกู.ยืม จํานวน 5 ข.อ โดยใช.สูตร Modified  Priority Needs Index  (PNI Modified)  
   ผลการศึกษาความต.องการจําเป/นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองโดยการจําแนกรายข.อพบว3า จากผลการศึกษาภาพรวมของความต.องการจําเป/น
ของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง (ตารางท่ี 15) ความต.องการจําเป/น
ของประชาชนลําดับท่ี 1 ได.แก3 สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย เม่ือจําแนกรายข.อแล.วพบว3า ประเด็นท่ีกลุ3ม
ตัวอย3างมีความต.องการจําเป/นมากท่ีสุดเป/นลําดับแรก คือประเด็นท่ีว3า มีความม่ันคงในท่ีอยู3อาศัยของ
ท3านมากน.อยเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.75 ส3วนลําดับท่ี 2 ได.แก3 การจัดการด.านออมทรัพย-เพ่ือท่ี
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อยู3อาศัยในชุมชนของท3านเหมาะสมเพียงใด มีการจัดการเรื ่องสิทธิของผู .อยู 3อาศัยในชุมชน
เหมาะสมเพียงใด และชุมชนมีการร3วมวางผังในเรื่องที่อยู3อาศัยของชุมชนเพียงใด โดยมีค3า PNI 
เท3ากันท่ี 0.66 (ตารางท่ี 16) 
   ส3วนความต.องการจําเป/นของประชาชนในภาพรวมลําดับท่ี 2 ได.แก3 สวัสดิการด.าน
การเสียชีวิตและสวัสดิการด.านการกู.ยืม เม่ือจําแนกรายข.อแล.วพบว3า   
   สวัสดิการด.านการเสียชีวิต ประเด็นท่ีกลุ3มตัวอย3างมีความต.องการจําเป/นมากท่ีสุด
เป/นลําดับแรก คือประเด็นท่ีว3า ครอบครัวของผู.เสียชีวิตได.รับการช3วยเหลือด.านค3าใช.จ3ายงานศพท่ี
จําเป/นอย3างเหมาะสมเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.95 ลําดับท่ี 2 คือประเด็นท่ีว3า การช3วยเหลือเรื่อง
ค3าใช.จ3ายการจัดการศพเหมาะสมเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.93 และลําดับท่ี 3 คือประเด็นท่ีว3า มี
กองทุนฌาปนกิจชุมชนเหมาะสมเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.86 ดังตารางท่ี 16 
   สวัสดิการด.านการกู.ยืมประเด็นท่ีกลุ3มตัวอย3างมีความต.องการจําเป/นมากท่ีสุดเป/น
ลําดับแรก คือประเด็นท่ีว3า ชุมชนมีแหล3งเงินกู.ท่ีเพียงพอมากน.อยเพียงใด และ การเข.ามาช3วยเหลือ
ของรัฐในการเข.ามาช3วยเหลือการกู.เงินของชุมชนมากน.อยเพียงใด โดยมีค3า PNI เท3ากันท่ี 0.74 ลําดับ
ท่ี 2 คือประเด็นท่ีว3า ชุมชนมีเครือข3ายด.านการเงินท่ีดีมากน.อยเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.73 และ
ลําดับท่ี 3 คือประเด็นท่ีว3า ชุมชนมีการดําเนินการเพ่ือกู.ยืมเหมาะสมเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.72  
ดังตารางท่ี 16 
   ความต.องการจําเป/นของประชาชนในภาพรวมลําดับท่ี 3 ได.แก3 สวัสดิการด.าน
สิ่งแวดล.อม เม่ือจําแนกรายข.อแล.วพบว3า ประเด็นท่ีกลุ3มตัวอย3างมีความต.องการจําเป/นมากท่ีสุดเป/น
ลําดับแรก คือประเด็นท่ีว3า ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะและกําจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีสาธารณะและ
แม3น้ําลําคลองมากน.อยเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.67 ลําดับท่ี 2 คือประเด็นท่ีว3า มีพ้ืนท่ีสาธารณะ
ของชุมชนในการจัดกิจกรรมต3างๆเหมาะสมเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.64 และลําดับท่ี 3 คือ
ประเด็นท่ีว3า มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ.วน สมบูรณ-มากน.อยเพียงใด โดยมีค3า PNI อยู3ท่ี 0.62  ดัง
ตารางท่ี 16 
 
ตารางท่ี 16 แสดงลําดับความต.องการจําเป/นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ

ระดับเมืองโดยการจําแนกรายข.อ 

ความต�องการจําเป6น 
ในป9จจุบัน 

ท่ีคาดหวังใน
อนาคต PNI 

ลําดับ
ท่ี 

X  S.D. X  S.D. 

สวัสดิการด�านการเกิด 
1. ช3วงต้ังครรภ-แม3ท่ีอุ.มท.องได.รับบริการ

โภชนาการครบถ.วนท้ังแม3และเด็กอย3าง
เหมาะสมเพียงใด 

2.8 1.008 4.45 0.839 0.59 3 
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ตารางท่ี 16 แสดงลําดับความต.องการจําเป/นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองโดยการจําแนกรายข.อ (ต3อ) 

ความต�องการจําเป6น 
ในป9จจุบัน 

ท่ีคาดหวังใน
อนาคต PNI 

ลําดับ
ท่ี 

X  S.D. X  S.D. 

2. ได.รับบริการการคลอดบุตรอย3างถูกหลัก
ทางการแพทย-แผนป1จจุบันโดยสะดวก
และปลอดภัยเพียงใด 

3.01 1.103 4.62 0.835 0.53 5 

3. เม่ือมีการคลอดบุตรได.รับเงินช3วยเหลือ
เหมาะสมเพียงใด 

2.34 1.015 4.62 0.832 0.97 1 

4. มีศูนย-เด็กเล็กท่ีให.บริการอย3างครบถ.วน
ท้ังด.านโภชนา การพัฒนาด.านอ่ืนๆ
เพียงใด 

2.62 1.044 4.54 0.855 0.73 2 

5. เด็กได.รับการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาท่ีเหมาะสมเพียงใด 

2.98 1.084 4.65 0.793 0.56 4 

สวัสดิการด�านการตาย 
6. การช3วยเหลือเรื่องค3าใช.จ3ายการจัดการ

ศพเหมาะสมเพียงใด 
2.38 0.979 4.6 0.819 0.93 2 

7. ครอบครัวของผู.เสียชีวิตได.รับการ
ช3วยเหลือด.านค3าใช.จ3ายงานศพท่ีจําเป/น
อย3างเหมาะสมเพียงใด 

2.38 0.963 4.63 0.803 0.95 1 

8. มีกองทุนฌาปนกิจชุมชนเหมาะสม
เพียงใด 

2.47 1.022 4.6 0.817 0.86 3 

9. ชุมชนมีสถานท่ีในการจัดการศพ
เหมาะสมเพียงใด 

2.72 1.042 4.48 0.843 0.65 5 

10. ชุมชนมีส3วนร3วมเป/นเจ.าภาพในการจัด
งานศพเพียงใด 

2.61 1.052 4.42 0.843 0.69 4 

สวัสดิการด�านสุขภาพอนามัย 
11. การรักษาพยาบาลในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ.วนหน.าเหมาะสมเพียงใด 
3.01 1.111 4.67 0.785 0.55 4 

12. มีสถานบริการสาธารณสุขใกล.บ.าน
เหมาะสมเพียงใด 

3.03 1.191 4.63 0.813 0.53 5 
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ตารางท่ี 16 แสดงลําดับความต.องการจําเป/นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองโดยการจําแนกรายข.อ (ต3อ) 

ความต�องการจําเป6น 
ในป9จจุบัน 

ท่ีคาดหวังใน
อนาคต 

PNI 
ลําดับ

ท่ี 

X  S.D. X  S.D.   

13. มีการตรวจเยี่ยมและให.คําปรึกษา
ป1ญหาด.านสุขภาพ โดยนักวิชาการ 
หรือเจ.าหน.าท่ีสาธารณสุขมากน.อย
เพียงใด 

2.78 1.129 4.51 0.844 0.62 3 

14. สิ่งแวดล.อมบริเวณชุมชนมีความ
ปลอดภัยต3อสุขภาวะของท3านเพียงใด 

2.74 1.075 4.57 0.82 0.67 2 

15. กรณีเจ็บปfวยต.องนอนโรงพยาบาลท3าน
ได.รับเงินชดเชยเหมาะสมเพียงใด 

2.23 1.069 4.68 0.788 1.10 1 

สวัสดิการด�านท่ีอยู�อาศัย 
16. มีความม่ันคงในท่ีอยู3อาศัยของท3านมาก

น.อยเพียงใด 
2.74 1.11 4.79 0.509 0.75 1 

17. การจัดการด.านออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3
อาศัยในชุมชนของท3านเหมาะสม
เพียงใด 

2.88 1.057 4.77 0.521 0.66 2 

18. มีการจัดการเรื่องสิทธิของผู.อยู3อาศัยใน
ชุมชนเหมาะสมเพียงใด 

2.84 1.135 4.72 0.542 0.66 2 

19. ชุมชนมีการร3วมวางผังในเรื่องท่ีอยู3
อาศัยของชุมชนเพียงใด 

2.81 1.121 4.67 0.573 0.66 2 

สวัสดิการด�านส่ิงแวดล�อมของชุมชน 
20. มีกิจกรรมร3วมกันของชุมชนในการ

พัฒนาชุมชน เช3น กิจกรรมทําความ
สะอาดชุมชน มากน.อยเพียงใด 

2.91 1.009 4.64 0.606 0.59 4 

21. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ.วน 
สมบูรณ-มากน.อยเพียงใด 

2.92 1.03 4.74 0.578 0.62 3 

22. มีพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนในการจัด
กิจกรรมต3างๆเหมาะสมเพียงใด 

2.81 1.05 4.62 0.614 0.64 2 

23. ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีสาธารณะและ
แม3น้ําลําคลองมากน.อยเพียงใด 

2.84 1.043 4.73 0.559 0.67 1 
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ตารางท่ี 16 แสดงลําดับความต.องการจําเป/นของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองโดยการจําแนกรายข.อ (ต3อ) 

ความต�องการจําเป6น 
ในป9จจุบัน 

ท่ีคาดหวังใน
อนาคต PNI 

ลําดับ
ท่ี 

X  S.D. X  S.D. 

สวัสดิการด�านการกู�ยืม 
24. ชุมชนมีแหล3งเงินกู.ท่ีเพียงพอมากน.อย

เพียงใด 
2.68 1.103 4.67 0.649 0.74 1 

25. ชุมชนมีการดําเนินการเพ่ือกู.ยืม
เหมาะสมเพียงใด 

2.73 1.102 4.7 0.628 0.72 3 

26. การคิดดอกเบ้ียเงินกู.ท่ีชุมชนกําหนดมี
ความเหมาะสมเพียงใด 

2.86 1.199 4.74 0.667 0.66 4 

27. ชุมชนมีเครือข3ายด.านการเงินท่ีดีมาก
น.อยเพียงใด 

2.66 1.087 4.6 0.633 0.73 2 

28. การเข.ามาช3วยเหลือของรัฐในการเข.า
มาช3วยเหลือการกู.เงินของชุมชนมาก
น.อยเพียงใด 

2.64 1.084 4.6 0.626 0.74 1 

 
 3.ป9จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต�องการ
จําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
  การศึกษาเพ่ือหาป1จจัยท่ีส3งผลต3อความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการใน
ครั้งนี้ ผู.วิจัยได.ทําการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรท้ังหมด 11 ตัวแปร ได.แก3 
ตัวแปรเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได.ต3อเดือน สถานภาพในครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1 สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 
การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ผลการทดสอบทางสถิติพบว3า 
  3.1 เพศมีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการอย�าง
ท่ัวถึง 
 
   H0: เพศไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
   H0:  
   H1: เพศมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 



114 

ตารางท่ี 17 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างเพศกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
อย3างท่ัวถึง 

เพศ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ชาย 13.9 54.3 31.8 100.0 
หญิง 17.1 62.4 20.4 100.0 

   Significant = 0.038 
   Cells Count less than 5 = 0% 
   Pearson Chi-Square = 6.548 
 
   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 17 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย เพศกับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 6.548 และ
ค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.038 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน H0และยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า เพศมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.2 อายุมีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ  

   H0: อายุไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
   H0:  
   H1: อายุมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 

ตารางท่ี 18 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างอายุกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
อย3างท่ัวถึง 

อายุ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
20 – 34 ป\ 22.5 57.5 20.0 100.0 
35 – 49 ป\ 19.1 56.6 24.3 100.0 
50 - 63 ป\ 13.3 57.6 29.1 100.0 

 Significant = 0.446 
 Cells Count less than 5 = 0% 
 Pearson Chi-Square = 3.711 
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   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 18 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย อายุกับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 3.711 และ
ค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.446 ซ่ึงมากกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธ สมมติฐาน H1 สรุปว3า อายุไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.3 การศึกษามีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 

   H0: การศึกษาไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
   H0:  
   H1: การศึกษามีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 
ตารางท่ี 19 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการศึกษากับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับ

บริการอย3างท่ัวถึง 

การศึกษา 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ไม3ได.รับการศึกษา 13.3 26.7 60.0 100.0 
ประถมศึกษา 16.2 62.4 21.3 100.0 
มัธยมศึกษาตอนต.น 24.3 51.4 24.3 100.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.1 66.7 24.2 100.0 
อนุปริญญา 2.7 67.6 29.7 100.0 
ปริญญาตรี 21.6 62.2 16.2 100.0 
สูงกว3าปริญญาตรี 0.0 28.6 71.4 100.0 

   Significant = 0.001 
   Cells Count less than 5 = 18.9% 
   Pearson Chi-Square = 31.799 
 

   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 19 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การศึกษากับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 
31.799 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.001 ซึ่งน.อยกว3านัยยะสําคัญที่ กําหนดไว. (0.05) 
เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การศึกษามีความสัมพันธ-กับ
ความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
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  3.4 อาชีพมีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ  
   H0: อาชีพไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ

   H0:  
   H1: อาชีพมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 

ตารางท่ี 20 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างอาชีพกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
อย3างท่ัวถึง 

อาชีพ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ไม3ได.ประกอบอาชีพ 6.3 37.5 56.3 100.0 
นักเรียน นักศึกษา 0.0 50.0 50.0 100.0 
ธุรกิจส3วนตัว 5.0 85.0 10.0 100.0 
รับจ.างท่ัวไป 13.7 56.4 29.9 100.0 
ค.าขาย 18.2 65.2 16.7 100.0 
เกษตรกร 100.0 0.0 0.0 100.0 
พ3อบ.าน แม3บ.าน 23.5 61.8 14.7 100.0 
พนักงานเอกชน 21.9 56.2 21.9 100.0 
รับราชการ 31.3 43.8 25.0 100.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5.3 63.2 31.6 100.0 
ลูกจ.างของรัฐ 3.6 67.9 28.6 100.0 
อ่ืนๆ 50.0 50.0 0.0 100.0 

   Significant = 0.011 
   Cells Count less than 5 = 19.98% 
   Pearson Chi-Square = 39.885 

 
   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 20 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย อาชีพกับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 39.885 
และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.011 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า อาชีพมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/น
ของประชาชนผู.ขอรับบริการ  
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  3.5 รายได�ต�อเดือนมีความสัมพันธ�กับความต�องการจาํเป6นของประชาชนผู�ขอรับ
บริการ 
   H0: รายได.ไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ
   H0:  
   H1: รายได.มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 
ตารางท่ี 21 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างรายได.กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ

อย3างท่ัวถึง 

รายได� 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
น.อยกว3า 5,000 บาท 5.6 58.3 36.1 100.0 
5,000-15,000 บาท 13.0 53.7 33.3 100.0 
15,001-25,000 บาท 15.2 59.4 25.4 100.0 
25,001-35,000 บาท  22.1 69.1 8.8 100.0 
35,000-45,000 บาท 32.0 56.0 12.0 100.0 
45,000 บาทข้ึนไป 16.7 83.3 0.0 100.0 

   Significant = 0.003 
   Cells Count less than 5 = 22.2% 
   Pearson Chi-Square = 26.862 
 
   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 21 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย รายได.กับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 26.862 
และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.003 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) อย3างไรก็ตามพบว3า
จํานวนผู.ตอบแบบสอบถามในแต3ละ Cell ท่ีน.อยกว3าและเท3ากับ 5 มีจํานวนร.อยละ 22.2 ซ่ึงมากกว3า
ค3าท่ีกําหนดไว.คือร.อยละ 20 ซ่ึงอาจทําให.เกิดความผิดพลาดในการคํานวณ เพราะฉะนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว3า รายได.ไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.6 สถานภาพในครัวเรือนมีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชน
ผู�ขอรับบริการ 
   H0: สถานภาพในครัวเรือนไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการ    
   H0:  
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   H1: สถานภาพในครัวเรือนมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 

ตารางท่ี 22 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างสถานภาพในครัวเรือนกับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
สถานภาพใน

ครัวเรือน 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
เจ.าบ.าน 19.4 55.5 25.1 100.0 
ผู.อยู3อาศัย 11.5 64.2 24.2 100.0 
อ่ืนๆ 0.0 75.0 25.0 100.0 

   Significant = 0.216 
   Cells Count less than 5 = 33.3% 
   Pearson Chi-Square = 5.786 
 
   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 22 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย สถานภาพในครัวเรือน
กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square 
เท3ากับ 5.786 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.216 ซ่ึงมากกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) 
เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ สมมติฐาน H1 สรุปว3า สถานภาพในครัวเรือนไม3มี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชน
ผู�ขอรับบริการ 
   H0: จํานวนสมาชิกในครัวเรือนไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ    
   H0:  
   H1: จํานวนสมาชิกในครวัเรือนมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
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ตารางท่ี 23 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างจํานวนสมาชิกในครัวเรือนกับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ระดับความต�องการจําเป6น 
มาก ปานกลาง น�อย รวม 

1-3 คน 22.7 56.3 21.1 100.0 
4-6 คน 12.3 61.9 25.8 100.0 
7-9 คน 17.2 55.2 27.6 100.0 
10 คนข้ึนไป 0.0 33.3 66.7 100.0 

   Significant = 0.123 
   Cells Count less than 5 = 33.3% 
   Pearson Chi-Square = 10.034 

 
   แปลความหมาย 

   จากตารางที่ 23 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson 
Chi-Square เท3ากับ 10.034 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.123 ซ่ึงมากกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนด
ไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธ สมมติฐาน H1 สรุปว3า จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.8 สวัสดิการท่ีต�องการมากท่ีสุดในป9จจุบันลําดับท่ี 1 มีความสัมพันธ�กับความต�องการ
จําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
   H0: สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1 ไม3มีความสัมพันธ-กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
   H0:  
   H1: สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1มีความสัมพันธ-กับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 

ตารางท่ี 24 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างสวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1 กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

สวัสดิการ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
สวัสดิการด.านการเกิด 3.3 73.3 23.3 100.0 
สวัสดิการด.านการตาย 0.0 22.2 77.8 100.0 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 11.7 61.7 26.7 100.0 
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ตารางท่ี 24 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างสวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1 กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง (ต3อ) 

สวัสดิการ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย 19.7 75.4 4.9 100.0 
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 13.6 68.2 18.2 100.0 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 28.5 47.0 28.5 100.0 

   Significant = 0.000 
   Cells Count less than 5 = 16.7% 
   Pearson Chi-Square = 102.917 
 

   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 24 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย สวัสดิการท่ีต.องการ
มากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1 กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า 
มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 102.917 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะ
สําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า 
สวัสดิการที่ต.องการมากที่สุดในป1จจุบันลําดับที่ 1 มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ  
   3.9 สวัสดิการท่ีต�องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 มีความสัมพันธ�กับความ
ต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
   H0: สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1ไม3มีความสัมพันธ-กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
   H0:  
   H1: สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1มีความสัมพันธ-กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 
ตารางท่ี 25 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างสวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 กับความ

ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

สวัสดิการ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
สวัสดิการด.านการเกิด 9.1 50.0 40.9 100.0 
สวัสดิการด.านการตาย 6.7 33.3 60.0 100.0 
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย 13.5 75.0 11.5 100.0 
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ตารางท่ี 25 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างสวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง (ต3อ) 

สวัสดิการ 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย 21.6 55.8 22.6 100.0 
สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 15.8 73.7 10.5 100.0 
สวัสดิการด.านการกู.ยืม 10.0 76.7 13.3 100.0 

   Significant = 0.000 
   Cells Count less than 5 = 28.6% 
   Pearson Chi-Square = 56.063 
 
   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 25 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย สวัสดิการท่ีต.องการ
มากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า 
มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ 56.063 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะ
สําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) อย3างไรก็ตามพบว3าจํานวนผู.ตอบแบบสอบถามในแต3ละ Cell ท่ีน.อยกว3า
และเท3ากับ 5 มีจํานวนร.อยละ 28.6 ซ่ึงมากกว3าค3าท่ีกําหนดไว.คือร.อยละ 20 ซ่ึงอาจทําให.เกิดความ
ผิดพลาดในการคํานวณ เพราะฉะนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H0 และ ปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว3า 
สวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 ไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการ  
  3.10 การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน มีความสัมพันธ�กับ
ความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 

1. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านการเกิด มี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการเกิด
ไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการเกิดมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
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ตารางท่ี 26 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการ
เกิดกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

การได�รับความช�วยเหลือจาก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ระดับความต�องการจําเป6น 
มาก ปานกลาง น�อย รวม 

ไม3ได. 0.0 48.3 51.7 100.0 
ได. 18.7 61.4 19.9 100.0 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 
     Pearson Chi-Square = 32.713 
 
     แปลความหมาย 
     จากตารางท่ี 26 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการเกิด กับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  32.713 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการเกิดมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  

2. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านการตาย มี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการตายไม3มี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการตายมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
 

ตารางท่ี 27 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการ
ตายกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

การได�รับความช�วยเหลือจาก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ระดับความต�องการจําเป6น 
มาก ปานกลาง น�อย รวม 

ไม3ได. 5.0 35.0 60.0 100.0 
ได. 17.2 62.3 20.6 100.0 

 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 
     Pearson Chi-Square = 30.621 
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     แปลความหมาย 
     จากตารางท่ี 27 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการตาย กับความต.องการจําเป/นของประชาชน 
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  30.621 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการตายมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  

3. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านสุขภาพอนามัยมี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสุขภาพอนามัย
ไม3มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสุขภาพอนามัย
มีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
 
ตารางท่ี 28 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.าน

สุขภาพอนามัยกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
การได�รับความช�วยเหลือจาก

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ไม3ได. 25.8 61.9 12.3 100.0 
ได. 9.6 57.9 32.5 100.0 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 
     Pearson Chi-Square = 31.510 
 

     แปลความหมาย 
     จากตารางที่ 28 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสุขภาพอนามัยกับความต.องการจําเป/นของประชาชน
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  31.510 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสุขภาพ
อนามัยมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  
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4. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านท่ีอยู�อาศัย มี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านท่ีอยู3อาศัยไม3มี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านที่อยู3อาศัยมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
 
ตารางท่ี 29 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านท่ีอยู3

อาศัยกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
การได�รับความช�วยเหลือจาก

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ไม3ได. 21.6 67.6 10.8 100.0 
ได. 9.9 50.8 39.3 100.0 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 
     Pearson Chi-Square = 45.654 
 

     แปลความหมาย 
     จากตารางที่ 29 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านท่ีอยู3อาศัยกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.
ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  45.654 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านท่ีอยู3อาศัยมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 

5. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านส่ิงแวดล�อม มี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการ 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสิ่งแวดล.อมไม3มี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสิ่งแวดล.อมมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
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ตารางท่ี 30 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.าน
สิ่งแวดล.อมกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 

การได�รับความช�วยเหลือจาก
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

ระดับความต�องการจําเป6น 
มาก ปานกลาง น�อย รวม 

ไม3ได. 27.9 57.4 14.7 100.0 
ได. 10.2 60.5 29.3 100.0 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 

     Pearson Chi-Square = 24.854 
 

     แปลความหมาย 
     จากตารางที่ 30 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสิ่งแวดล.อมกับความต.องการจําเป/นของประชาชน      
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  24.854 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านสิ่งแวดล.อมมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  

6. การได�รับความช�วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด�านการกู�ยืม มี
ความสัมพันธ�กับความต�องการจําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการอย�างท่ัวถึง 
     H0: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการกู.ยืมไม3มี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
     H0:  
     H1: การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการกู.ยืมมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
     H1:  
 
ตารางท่ี 31 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการ

กู.ยืมกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
การได�รับความช�วยเหลือจาก

กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
ไม3ได. 24.4 69.2 6.4 100.0 
ได. 9.4 52.0 38.6 100.0 

     Significant = 0.000 
     Cells Count less than 5 = 0% 
     Pearson Chi-Square = 59.434 
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     แปลความหมาย 
     จากตารางที่ 31 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย การได.รับ
ความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการกู.ยืมกับความต.องการจําเป/นของประชาชน     
ผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง พบว3า มีค3าPearson Chi-Square เท3ากับ  59.434 และค3าระดับนัยสําคัญ 
เท3ากับ0.000 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนดไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ 
ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า การได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนด.านการกู.ยืมมี
ความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ  
  3.11 ระดับความคิดเห็นต�อกองทุนสวัสดิการชุมชน มีความสัมพันธ�กับความต�องการ
จําเป6นของประชาชนผู�ขอรับบริการอย�างท่ัวถึง 
   H0: ระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนไม3มีความสัมพันธ-กับความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ     
   H0:  
   H1: ระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ-กับความต.องการ
จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 
   H1:  
 
ตารางท่ี 32 แสดงความสัมพันธ-ระหว3างระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนกับความต.องการ

จําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
ระดับความคิดเห็นต�อกองทุน

สวัสดิการชุมชน 
ระดับความต�องการจําเป6น 

มาก ปานกลาง น�อย รวม 
มาก 42.5 55.8 1.8 100.0 
ปานกลาง 6.1 67.3 26.5 100.0 
น.อย 0.0 16.2 83.8 100.0 

   Significant = 0.032 
   Cells Count less than 5 = 0.0% 
   Pearson Correlation = 0.573 

   แปลความหมาย 
   จากตารางท่ี 32 การศึกษาความสัมพันธ-ระหว3างตัวแปรป1จจัย ระดับความคิดเห็น
ต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนกับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ พบว3า มีค3า Pearson 
Correlation เท3ากับ 0.573 และค3าระดับนัยสําคัญ เท3ากับ 0.032 ซ่ึงน.อยกว3านัยยะสําคัญท่ีกําหนด
ไว. (0.05) เพราะฉะนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และ ยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปว3า ระดับความ
คิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ-ไปในทิศทางเดียวกับความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนผู.ขอรับบริการ  
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    กล3าวโดยสรุปเพ่ือตอบวัตถุประสงค-การศึกษาแล.วนั้น  
1. ความต.องการจําเป/นของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 

ระดับเมืองพบว3า 
     ความต.องการจําเป/นของประชาชนลําดับท่ี 1 ได.แก3 สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย 
     ความต.องการจําเป/นของประชาชนลําดับท่ี 2 ได.แก3 สวัสดิการด.านการ
เสียชีวิตและสวัสดิการด.านการกู.ยืม 
     ความต.องการจําเป/นของประชาชนลําดับท่ี 3 ได.แก3 สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 

2. ป1จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความ
ต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึงจากการทดสอบความสัมพันธ-ทางสถิติของ      
ตัวแปรท้ัง 11 ตัวแล.ว พบป1จจัยท่ีส3งผลต3อความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการ 6 ตัวแปร 
ได.แก3  

2.1 ป1จจัยเรื่องเพศ  
2.2 ป1จจัยเรื่องระดับการศึกษา  
2.3 ป1จจัยเรื่องอาชีพ  
2.4 ป1จจัยเรื่องสวัสดิการท่ีต.องการมากท่ีสุดในป1จจุบันลําดับท่ี 1  
2.5 ป1จจัยเรื่องการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนไม3ว3าจะ

เป/นด.านการเกิด การตาย ด.านสุขภาพอนามัย ด.านสิ่งแวดล.อม ด.านการกู.ยืม  
2.6 ป1จจัยเรื่องระดับความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชน 

    จากผลการวิเคราะห-ข.อมูลเชิงปริมาณข.างต.นจะเห็นว3าความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง มีความต.องการสวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย
เป/นอันดับแรก โดยกิจกรรมสวัสดิการท่ีได.รับในป1จจุบันมีความเหมาะสมดีแล.ว คือ การจัดการด.าน
ออมทรัพย-เพื่อที่อยู3อาศัยในชุมชนมีความเหมาะสม  อย3างไรก็ตาม ประชาชนมีความต.องการ
สวัสดิการท่ีความคาดหวังในอนาคตคือ ต.องการมีความม่ันคงในท่ีอยู3อาศัย  รองลงมาความต.องการ
สวัสดิการด.านเสียชีวิต  ซ่ึงในป1จจุบันชุมชนมีส3วนร3วมเป/นเจ.าภาพในการจัดงานศพ  และหวังว3าใน
อนาคตครอบครัวของผู.เสียชีวิตได.รับการช3วยเหลือด.านค3าใช.จ3ายงานศพท่ีจําเป/นอย3างเหมาะสม  
อันดับต3อมาสวัสดิการด.านการกู.ยืม  ชุมชนต.องการสวัสดิการเรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู.ที่ชุมชน
กําหนดมีความเหมาะสม  และสวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อมมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ.วน  ถัดมา
สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย ชุมชนมีสถานบริการสาธารณสุขใกล.บ.านเหมาะสม แต3หวังว3าในกรณี
เจ็บปfวยต.องนอนโรงพยาบาลจะได.รับเงินชดเชยเหมาะสม และสวัสดิการด.านการเกิด ชุมชนได.รับ
สวัสดิการท่ีมีอยู3เรื่องการคลอดบุตรได.รับเงินช3วยเหลือเหมาะสมแล.ว อย3างไรก็ตามคาดหวังสวัสดิการ
ท่ีจะได.รับในอนาคตคือเด็กได.รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยป1จจัยท่ีมีความสัมพันธ-
ต3อความต.องการจําเป/นของประชาชนในชุมชนเมือง นอกเหนือจากป1จจัยส3วนบุคคล เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ท่ีมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นในแต3ละด.านแล.ว  ป1จจัยเรื่องสวัสดิการท่ีมี
ความจําเป/นมากท่ีสุด และป1จจัยเรื่องการได.รับความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และระดับ
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ความคิดเห็นต3อกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับ
บริการในชุมชนเมือง  ดังนั้นเม่ือผลการวิเคราะห-เชิงปริมาณได.ชี้ให.เห็นถึงข.อเท็จจริงบางประการท่ี
ผ3านกระบวนการวิเคราะห-ทางสถิติและพบป1จจัยท่ีมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นอย3างมี
นัยสําคัญ  ผู.วิจัยจึงนําผลการวิเคราะห-ดังกล3าวมาเสาะหาจากปรากฎการณ-จริงในเครือข3ายชุมชน
ระดับเมืองบางเขนโดยใช.วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให.ทราบถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง  และให.ชุมชนมีส3วนร3วมในการพัฒนาพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล 
 
ส�วนท่ี 2 : ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 

1. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนในช�วงริเริ่ม (พ.ศ.2535-
2547) 
  1.1 ท่ีมาและจุดเริ่มต�นสวัสดิการชุมชน   
   เม่ือครั้งนายสมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหน3งผู.ว3ากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 แล.ว
เผชิญกับสภาพป1ญหาการขยายตัวของเมืองในเขตบางเขน มีประชาชนบางส3วนรุกล้ําพ้ืนท่ีของรัฐใน
การสร.างท่ีอยู3อาศัยบริเวณริมคลองในเขตบางเขน จนกลายเป/นชุมชนแออัด มีผู.คนอาศัยอยู3หนาแน3น 
และไม3ช3วยกันรักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยู3อาศัยและคูคลอง จนก3อให.เกิดป1ญหาขยะ ป1ญหาคูคลอง
สกปรก มีกลิ่นเน3าเสีย และการสัญจรไปมาทางน้ําไม3สะดวก จึงได.มีนโยบายการจัดการท่ีอยู3อาศัย โดย
ใช.วิธีการสั่งรื้อถอนชุมชนที่รุกล้ําพื้นที่ริมคลองในเขตกรุงเทพมหานคร และเป/นผลให.เกิดความ
เสียหายต3อสภาพแวดล.อมของเมือง  ชุมชนต3างๆ  ริมคลองในเขตกรุงเทพมหานคร จึงรวมตัวจัดต้ัง
เครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคูคลอง  9 สายคลอง ประกอบด.วย คลองเปรม คลองสว3าน  คลองหัว
ลําโพง คลองโอ3งอ3าง คลองลําสนุ3น คลองลาดพร.าว คลองบางบัว คลองบางเขน และคลองทุ3ง  มี
วัตถุประสงค-การก3อต้ังเพ่ือร3วมกันพัฒนาชุมชนดูแลรักษาคูคลองและสิ่งแวดล.อมให.สะอาด อีกนัยยะ
หนึ่งก็เพ่ือสร.างให.เห็นถึงพลังเครือข3ายชุมชนไม3ให.หน3วยงานภาครัฐเข.ามาจัดการไล3รื้อท่ีพักอาศัยของ
ตนเองและชุมชน  

 
   ก3อนที่เราจะมีสวัสดิการ เครือข3ายก3อตัวมาทําเรื่องสิ่งแวดล.อมมาก3อน มี
คณะกรรมการที่ทําเร่ืองนี้มาทําจนถึงป\ 2545-254646 ก็มีโครงการบ.านม่ันคง เราก็ทําโครงการ
กับพอช.เร่ืองบ.านม่ันคง ต3อมาก็สวัสดิการชุมชน และก็จะต3อยอดไปเร่ืองอ่ืนๆ  อีก เช3น อาชีพ  
(ชัยรัตน- เลี้ยงบุตร, 2559)   
   ชุมชนฝ1rงคลองและฝ1rงบกเรามีอุดมการณ-เดียวกัน คือทั้งสองเป/นพื้นที่บุกรุก
เหมือนกัน มีป1ญหาเดียวกัน เช3น ป1ญหายาเสพติด คนแออัด ชุมชนสกปรก และในที่ที่ของเราริม
คลองก็เหมือนกันเป/นที่ปsด ที่ถูกลืม เหมาะสําหรับค.ายาเสพติด สกปรก แต3พอเราเห็นลูกหลาน
เกิดข้ึน เราก็เลยมองอนาคตของลูกหลานว3าถ.าจะปล3อยให.เป/นแบบนี้ไปเร่ือยๆ ลูกหลานจะไม3มีที่อยู3 
เราก็เลยมีการประชุม คุยกันว3าจะทําอย3างไรกันดี ถ.าจะไปซ้ือที่อยู3ข.างนอกก็ไม3มีป1ญญาเพราะ
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เราเกิดมาเป/นคนจน ก็เลยมาคุยกันทั้งคนบนบก คนในน้ํา หาคนมีประสบการณ- มีพื้นฐานความรู. 
มาพูดคุย ปรึกษากัน ก็เลยมีทางออกว3าจะทําโครงการ 
   บ.านม่ันคง เพื่อไม3ให.โดนไล3ร้ือ เพราะรัฐเข.ามาทีไรก็จะไล3เราอยู3เร่ือยๆ หาว3าเรา
เป/นพวกสกปรก โสโครก พวกบุกรุก พวกสลัม  (ตุtย พลอยขาว, 2559) 

 
   โดยเครือข3ายได.ริเริ่มกิจกรรมการทอดผ.าปfาขยะ โดยให.ผู.นําชุมชนล3องเรือรับซ้ือ

ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช.ใหม3ได. แล.วนําไปขายให.กับร.านรับซ้ือ  ได.เงินมาประมาณ 180,000 บาท 
เพ่ือนําไปต3อเรืออเนกประสงค- ใช.ประโยชน-เป/นเรือดับเพลิง เรือดูดส.วม เรือเก็บขยะและใช.ใน
กิจกรรมทางน้ําได. ผลลัพธ-จากกิจกรรมดังกล3าว สามารถสร.างจิตสํานึกดีให.ชาวบ.านได.ร3วมกันรักษา
คลอง ลดการท้ิงขยะ และนําขยะมาแลกเป/นเงินเพ่ือสร.างรายได.ให.แก3ครอบครัว  จากผลสําเร็จของ
กิจกรรมทําให.เครือข3ายมีการดําเนินการในการดูแลรักษาคูคลอง เช3น เก็บขยะ เทน้ําหมักชีวภาพ และ
ช3วยกันดูแลสิ่งแวดล.อม ทรัพยากรในท.องถ่ิน และทําให.กรุงเทพมหานครชะลอการไล3รื้อชุมชนริมคลอง 
ท่ีร3วมเป/นเครือข3าย 
   กระท่ังป\ 2540 กรุงเทพมหานคร มีแผนจะไล3รื้อชุมชนสายคลองบางบัว จนทําให.
แกนผู.นําชุมชนสายคลองบางบัวได.ตระหนักถึงป1ญหาดังกล3าว จึงได.แยกตัวจากเครือข3ายพัฒนา
สิ่งแวดล.อมคูคลอง  9 สายคลอง มาจัดต้ัง “เครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อม คลองบางบัว” ในป\พ.ศ. 
2541 ประกอบด.วยจํานวน 13 ชุมชน แบ3งเป/น 2 ฝ1rง คือ ฝ1rงตะวันตก (หลักสี่) จํานวน 6 ชุมชน ได.แก3 
สะพานไม. 1 สะพานไม. 2 ชุมชนร3มไทร ชายคลองบางบัว  ก.าวหน.า ร3วมมิตรแรงศรัทธา และฝ1rง
ตะวันออก (บางบัว) จํานวน 7 ชุมชน เช3น สามัคคีร3วมใจ บางบัวกองการภาพ รุ3นใหม3พัฒนา ร.อยกรอง 
ร3วมใจพัฒนาใต. ร3วมใจพัฒนากลาง ร3วมใจพัฒนาเหนือ  เพ่ือดําเนินการกิจกรรมในการรักษาดูแล
สายน้ําริมคลองบางบัว อย3างไรก็ตามประมาณช3วงป\พ.ศ. 2545 -2546 ผู.ว3าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีท3าทีว3าจะไล3รื้อชาวบ.านท่ีอาศัยอยู3ริมคลองบางบัวท้ังหมดไปอยู3ท่ีแฟลตฝ1กข.าวโพด  
แต3ไม3สําเร็จ 
 

   โครงการบ.านม่ันคง เป/นโครงการที่มาจากป1ญหาร3วมกัน  แต3ในส3วนของสาย
คลองก็เกิดจากป1ญหาสิ่งแวดล.อม เราถูกว3าเป/นชุมชนแออัด ทําน้ําเน3าเสียต.องไปอยู3ที่อ่ืน มันก็
เลยทําเรามองว3าเราจะต.องมีการพัฒนาตัวเองให.เขาเห็นว3าเราสามารถจัดการตัวเองได. เราใช.
ชีวิตอยู3กับคลองได. (สดสิริ วัฒกาพัทธ-, 2559) 

 
   กระท่ัง พ.ศ. 2546  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบ.านม่ันคง โดยจัดสรรงบประมาณ 

146.63 ล.านบาท ให.สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) องค-กรภายใต.การกํากับของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย- ดําเนินการโครงการบ.านม่ันคง ในพ้ืนท่ีนําร3อง 10 แห3งท่ัวประเทศ 
และในป\2547 ได.เข.ามานําเสนอแนวคิดโครงการบ.านม่ันคงให.แก3เครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลอง
บางบัว แกนนําชุมชนและตัวแทนชาวบ.าน จํานวนประมาณ 40 คน  จากนั้นจึงเป/นจุดริเริ่มของการ
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ดําเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) เป/นหน3วยเอ้ือหนุนหรือพ่ี
เลี้ยงให.เกิดกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชน  
  1.2 หลักการและกระบวนการจัดการสวัสดิการชุมชนในช�วงริเริ่ม (พ.ศ.2535-
2547) 
   แนวคิดโครงการบ.านมั่นคง เป/นโครงการที่จะสร.างความม่ันคงด.านท่ีอยู3อาศัย
ให.กับผู.ท่ีมีรายได.น.อยและอยู3ในชุมชนแออัด  โดยท่ีครัวเรือนท่ีมีความสนใจท่ีจะเข.าร3วมโครงการบ.าน
ม่ันคงดังกล3าวนี้จะต.องมีการออมเงินให.ได.เงินร.อยละ 10 ของวงเงินกู.จํานวน 150,000 บาท  หรือคิดเป/น
จํานวน 15,000  บาท  ถึงจะมีสิทธ-เข.าร3วมโครงการและกู.เงินเพ่ือนํามาสร.างบ.านตามโครงการบ.าน
ม่ันคง ซ่ึงมีหลายครัวเรือนที่ไม3มีเงินออมก็จะไปกู.ยืมเงินนอกระบบและเงินจากญาติมาตกแต3งบ.าน
เพ่ิมเติมเพ่ือท่ีให.บ.านมีความพร.อมอยู3และมีความม่ันคงตามโครงการบ.านม่ันคง   

   เง่ือนไขในการเข.าร3วมโครงการบ.านม่ันคง เจ.าของบ.านจะต.องส3งเงินสมทบเข.ากลุ3ม
ออมทรัพย-เป/นประจําทุกเดือน โดยเจ.าของบ.านมีสิทธิที่จะกู.เงินได.จากสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน
(พอช.) รายละไม3เกิน 150,000 บาท หรือตามความเป/นจริง  ระยะเวลาในการชําระหนี้ไม3เกิน 180 งวด 
ในอัตราดอกเบ้ียร.อยละ 2  แต3ผู.กู.จะต.องจ3ายดอกเบ้ียในอัตราร.อยละ 5  เพ่ือสมทบเข.ากับเงินกองทุน
สวัสดิการวันละบาท ซ่ึงส3วนต3างจากดอกเบ้ียท่ีจ3ายจะจัดแบ3งเป/น ค3าใช.ในการบริหารร.อยละ 1 เงิน
สมทบกองทุนสํารองร.อยละ 1 และเงินสมทบกองทุนสวัสดิการร.อยละ 1  

   โดยชุมชนในเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อม คลองบางบัว ท้ังหมด 13 ชุมชน เข.าร3วม
โครงการบ.านม่ันคง จํานวน 9 ชุมชน และได.เริ่มก3อสร.างบ.านหลังแรกของโครงการบ.านม่ันคงท่ีชุมชน
สามัคคีร3วมใจเป/นบ.านนําร3อง  

1. กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
    กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนในยุคริเริ่มดําเนินการตามเง่ือนไขภายใต.

โครงการบ.านม่ันคง ซ่ึงเป/นจุดเริ่มต.นของแนวคิดในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีสถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชนเป/นหน3วยงานสนับสนุนให.เกิดกระบวนการมีส3วนร3วมของคนในชุมชน  
    การจัดต้ังกลุ3มออมทรัพย- มีวัตถุประสงค-หลักเพื่อรวมกลุ 3มในการเข.าร3วม
โครงการบ.านม่ันคง และใช.เป/นกลไกในการบริหารจัดการเงินทุนเพ่ือกู.ยืมในการกู.ยืมเงินเพ่ือสร.างท่ีอยู3
อาศัยเป/นหลัก  ซึ่งหลังจากมีการจัดตั้งกลุ3มออมทรัพย-สมาชิกกลุ3มก็สามารถดําเนินการสร.างบ.าน
ม่ันคงหลังแรกของท่ีชุมชนสามัคคีร3วมใจเป/นบ.านนําร3องและได.ขยายการก3อสร.างบ.านม่ันคงไปยัง
ชุมชนบางบัวกองการภาพ  ในช3วงริเริ่มมีชุมชนในเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว 9 ชุมชน 
ได.แก3 ชุมชนสะพานไม. 1 ชุมชนชายคลองบางบัว  ชุมชนก.าวหน.า ชุมชนสามัคคีร3วมใจ ชุมชนบางบัว
กองการภาพ ชุมชนรุ3นใหม3พัฒนา  ชุมชนร.อยกรอง  ชุมชนร3วมใจพัฒนาใต. และชุมชนร3วมใจพัฒนาเหนือ 
ได.ริเริ่มตามกระบวนการเพ่ือเข.าร3วมโครงการบ.านม่ันคงในป\ 2546  ซ่ึงข้ันแรกคือดําเนินการจัดต้ัง
กลุ3มออมทรัพย-ภายในชุมชน  และแต3งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด.วย ประธาน รองประธาน 
เลขานุการ บัญชี เหรัญญิก ทะเบียน ประชาสัมพันธ-และกรรมการ แล.วให.คัดเลือกคณะกรรมการ       
แต3ละชุมชนๆ ละ 3 คน เข.ามาร3วมประชุมกับเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว   
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    ซ่ึงในทางปฏิบัติท่ีจะต.องมีการจัดต้ังกลุ3มออมทรัพย- ให.สมาชิกมีการออมทรัพย-
ร3วมกันเป/นประจําทุกเดือน เพ่ือต.องการให.ชาวบ.านมีโอกาสได.พบปะพูดคุยกันประจําทุกเดือน นํา
ป1ญหามาแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก.ไขสู3การพัฒนาต3อไป ซ่ึงจากการสัมภาษณ-แกนนํากลุ3มออมทรัพย-ฯ 
นายประภาส  แสงประดับ ได.สะท.อนให.เห็นถึงความคาดหวังต3อโครงการบ.านม่ันคงท่ีจะสามารถ
ช3วยเหลือแก.ไขป1ญหาให.ชาวบ.านในชุมชนมีความเป/นอยู3ท่ีดีข้ึน มีท่ีอยู3อาศัยท่ีม่ันคง ซ่ึงมีข.อความตอนหนึ่ง
ว3า 

 
    ผมเป/นหนึ่งในตัวแทนของชุมชนในการเข.าร3วมรับฟ1งการประชุมโดยที่สถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) ได.ส3งเจ.าหน.าที่มาให.ความรู.  คําแนะนําและทําความเข.าใจเก่ียวกับ
โครงการบ.านมั่นคง  ซึ่งพวกเราก็เข.าใจว3าเป/นโครงการที่เป/นการยกบ.านขึ้นบนบกและมี
การแบ3งป1นพื้นที่บนบกบางส3วนให.กับคนที่อยู3ในน้ําด.วย  โดยมีแนวทางอยู3 2 ลักษณะด.วยกัน คือ 
1)การร้ือย.ายและปลูกสร.างใหม3ในที่ดินเดิม 2)ร้ือย.ายและปรับปรุงบางส3วนในที่ดินเดิม  โดย
ที่ทุกชุมชนนั้นจะต.องเสียสละพื้นที่ในเขตที่ตนอาศัยอยู3นั้นเป/นระยะ 3 เมตรตลอดทั้งแนวสอง
ฝ1rงคลองเพื่อสร.างเป/นที่วิ่งแล3นของรถจักรยาน  และนอกจากนี้ยังสามารถที่จะให.รถพยาบาล
หรือรถดับเพลิงสามารถเข.ามาในพื้นที่ชุมชุนได.อย3างสะดวกสบายหากเกิดเหตุการณ-ฉุกเฉิน  
และยังจะต.องร3วมกันปลูกต.นไม.ริมคลองเป/นระยะทางถึง 14  กิโลเมตร (ประภาส  แสงประดับ, 
2559) 
 

    โครงการบ.านม่ันคงเป/นจุดเริ่มต.นให.คนยากจน คนสลัมมีความม่ันคงเรื่องท่ีอยู3
อาศัยมากข้ึน นอกจากนี้โครงการบ.านม่ันคงยังค3อยๆ ทําให.คนในชุมชนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตน มี
ส3วนร3วมในการพัฒนาชุมชน มีจิตสํานึกร3วมในการแก.ไขป1ญหาของชุมชนร3วมกัน สร.างความม่ันคงให.
ต3อเนื่องไปยังรุ3นลูกรุ3นหลาน ซ่ึงต.องเริ่มจากการรวมกลุ3มออมเงินเพ่ือเป/นหลักประกันและมีสิทธ-เข.า
ร3วมโครงการและกู.เงินเพ่ือนํามาสร.างบ.านตามโครงการบ.านม่ันคง  ซ่ึงมีหลายครัวเรือนท่ีไม3มีเงินออม
ก็จะไปกู.ยืมเงินนอกระบบ ดังนั้นกลุ3มออมทรัพย-ฯ จึงเป/นกลไกและเครื่องมือในการจัดการป1ญหาท่ีอยู3
อาศัย การจัดการสภาพแวดล.อมท่ีเหมาะสม เช3น การปลูกต.นไม.ริมถนน การรักษาความสะอาดของ       
คูคลอง จัดการป1ญหาขยะ และป1ญหาหนี้ระบบได.  รวมถึงได.มีการต3อยอดกิจกรรมด.านการพัฒนา
ชุมชน จนเป/นพ้ืนฐานการรวมกลุ3มท่ีนําไปสู3การจัดการสวัสดิการท่ีชุมชนเป/นฐาน ดังแผนภูมิท่ี 6 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงกระบวนการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
 

2. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
    การจัดสวัสดิการชุมชนของแต3ละชุมชนในเครือข3ายฯ เป/นไปตามหลักบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ท่ีว3ากองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดข้ึนจากการท่ีคนในชุมชนมาร3วมกัน
คิด ร3วมกันสร.าง ระบบ ร3วมกันบริหารจัดการ และร3วมกันรับผลประโยชน- จึงเป/นกองทุนท่ีทุกคน
ร3วมกันเป/น เจ.าของ ดังนั้น เงินกองทุนจึงได.มาจากการร3วมสมทบของสมาชิกในรูปแบบท่ีกองทุนแต3
ละแห3ง กําหนดข้ึนมา เช3น ออมวันละบาท การนํารายได.หรือกําไรจากกลุ3มออมทรัพย- กลุ3มวิสาหกิจ 
ชุมชน และกองทุนต3างๆ ท่ีมีอยู3ในชุมชนเข.ามาสมทบ นอกจากนี้เงินกองทุนยังมาจากแหล3งอ่ืนๆ เช3น 
การสนับสนุนจากองค-การปกครองส3วนท.องถ่ิน หน3วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค-การ ต3างประเทศ 
ตลอดจนดอกผลหรือรายได.จากการดําเนินงานของกองทุน (สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน, 2547)  โดย
ท่ีมาของเงินทุนสวัสดิการชุมชนมาจากการบูรณาการกองทุน 3 กองทุน ได.แก3 

2.1 กลุ3มออมทรัพย-ชุมชน กล3าวคือ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการของกลุ3มออมทรัพย-                
ท่ีได.รับการจัดสรรเงินจากดอกเบ้ีย ร.อยละ 1 ของสมาชิกโครงการบ.านม่ันคง นํามาจัดสวัสดิการ
ชุมชนข้ันพ้ืนฐาน 5 ด.าน  ได.แก3 เกิด เจ็บปfวย แต3งงาน บวช และเสียชีวิต 

2.2 กองทุนสวัสดิการผู.นํา  เกิดข้ึนจากเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว
ร3วมกับเครือข3ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล.อมคูคลอง 9 สายคลอง สํานักงานเขตบางเขนและสถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) ได.จัดกิจกรรมทอดผ.าปfาขยะ โดยมีสัญญาประชาคมว3าจะพัฒนา

เง่ือนไข 
- คณะกรรมการ 1 ชุด 
- สมาชิกออมเงินเป/นประจํา
ทุกเดือนให.ได.ร.อยละ 10 
ของวงเงินกู. 
 

กลุ3มออมทรัพย-ฯ 

กิจกรรม 
- ประชุม/ออมทรัพย-
ประจําเดือน 
- คณะกรรมการเข.าร3วมประชุม
กับเครือข3ายสายคลอง 9 สาย 
- จัดการท่ีอยู3อาศัย 
- จัดการสภาพแวดล.อมท่ีดี เช3น 
ปลูกต.นไม. รักษาความสะอาด     
คูคลอง 
- จัดสวัสดิการชุมชน 5 ด.าน 
 

วัตถุประสงค- 
- รวมกลุ3มเข.าร3วม
โครงการบ.านมั่นคง 
- ให.สมาชิกออมเงิน
เป/นหลักประกันในการ
กู.เงินเพ่ือสร.างท่ีอยู3
อาศัย 
 
 
 

โครงการบ.านมั่นคง 

ป1จจัย 
- พอช. 
- ผู.นําชุมชน / เครือข3ายฯ 
- ชาวบ.านท่ีมีความกล.า 
เสียสละ สร.างวินัยในตนเอง 
- ทุนทางสังคม 
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สิ่งแวดล.อมและฟxyนฟูสายน้ําในลําคลองให.ดีขึ้น มีการกระตุ.นปลูกฝ1งจิตสํานึกด.านสิ่งแวดล.อมและ
ร3วมกันรณรงค-ทอดผ.าปfาขยะ โดยนําขยะท่ีเก็บได.จากการทอดผ.าปfามารวมกันท่ีวัดเทวสุนทรและวัด
บางบัว จากนั้นนําไปขายให.กับร.านรับซ้ือของเก3า ได.เงินประมาณ 50,000 บาท ซ่ึงนํามาเป/นเงินทุน
จัดสวัสดิการให.กับผู.นําชุมชนก3อนเป/นอันดับแรก  ต3อมาได.รับเงินสมทบจากสถาบันพัฒนาองค-กร
ชุมชน จํานวน 2 ล.านบาท ในการจัดสวัสดิการชุมชนให.กลุ3มผู.นํา โดยเน.นการคุ.มครองอุบัติเหตุและ
เจ็บปfวย และช3วยเหลือในรายกรณี  เช3น จ3ายค3าปรับ ค3าประกันตัวผู.นํา ในการต3อสู.เรียกร.องความ
เป/นธรรมกับหน3วยงานภาครัฐ ทํางานพัฒนาชุมชนท่ีมักจะพบกับความเสี่ยง เช3น กิจกรรมเฝzาระวังยา
เสพติด กิจกรรมพัฒนาคูคลอง เพ่ือให.ชุมชนมีความม่ันคงด.านท่ีอยู3อาศัย โดยมีเง่ือนไขว3าผู.นําชุมชน
จะต.องเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการวันละบาท กล3าวคือต.องทําการออมเงินวันละบาท หรือเดือนละ 
30 บาท จึงจะได.รับสวัสดิการพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช3น การเกิด เจ็บปfวย แต3งงาน  บวช และเสียชีวิต  ท้ังนี้ 
กองทุนยังเป/นจุดเริ่มต.นให.เกิดการจัดสวัสดิการรายกรณีสําหรับผู.ด.อยโอกาส ผู.ยากไร. และคนยากจน
ในชุมชน  อาทิ จัดงานศพให.กับผู.ยากจน เช3น ซ้ือผ.าห3อศพ โรงศพ ค3าขนย.ายศพไปวัด เป/นต.น  
เงินกองทุนนี้จะถูกนํามาใช.แทนการขอเรี่ยไรเงินคนในชุมชนในกรณีช3วยเหลือคนยากไร.ในชุมชน  
อย3างไรก็ตาม คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกจะต.องมีความเห็นร3วมกันในการช3วยเหลือสวัสดิการ       
ผู.ยากไร.ในชุมชน  อาจกล3าวได.ว3าการจัดสวัสดิการชุมชนของกองทุนนี้ไม3ได.มีหลักเกณฑ- วัตถุประสงค- 
เง่ือนไขการจัดสวัสดิการที่เป/นระเบียบ แต3เป/นการจัดสวัสดิการชุนโดยชุมชนที่มีลักษณะการ
ช3วยเหลือเก้ือกูลอย3างเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 

2.3 กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท เป/นการจัดต้ังกองทุนโดยเปsดให.สมาชิก
กองทุนสวัสดิการผู.นํา กลุ3มออมทรัพย-โครงการบ.านม่ันคง และเปsดรับสมาชิกในชุมชนท่ีต.องการออม
เงินเพ่ือมีสวัสดิการได.เข.าร3วม โดยสมาชิกออมเงินวันละ 1 บาท / เดือนละ 30 บาท / ป\ละ 365 บาท 
มีสมาชิกแรกเริ่ม 1,501 คน  ซ่ึงสมาชิกจะได.รับสวัสดิการพ้ืนฐาน 5 ด.าน ได.แก3 เม่ือเกิดได.รับ 500 
บาทต3อคน หากเจ็บปfวยได.รับ 500 บาทต3อครั้ง ป\ละไม3เกิน 2 ครั้ง แต3งงานได.รับ 500 บาท บวช
ได.รับ 500 บาท และเสียชีวิตญาติจะได.รับ 4,000 บาท 
    กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนในช3วงริเริ่มตามท่ีได.กล3าวมาข.างต.น  สถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชน (องค-การมหาชน) หรือ พอช. เป/นหน3วยงานท่ีเข.ามาให.แนวคิดและแนวทางการ
บริหารจัดการกองทุน และได.กําหนดรูปแบบและเง่ือนไขการจัดสวัสดิการตามรูปแบบสวัสดิการชุมชน
ข้ันพื้นฐาน และสอดคล.องตามความต.องการพื้นฐานของสมาชิกและคนในชุมชน โดยเริ่มแรก
สวัสดิการชุมชนเขตบางเขนมีรูปแบบที่ไม3เป/นทางการ และเป/นการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน 
ป1จจัยภายในท่ีเก้ือหนุน ได.แก3 ผู.นํา ทุนทางสังคม ความเอ้ือเฟxyอเผื่อแผ3ซ่ึงกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ
กัน ช3วยเหลือกันในยากจําเป/น ความร3วมแรงร3วมใจในการทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ความเสียสละ
ของผู.นํา  และสมาชิกมีส3วนร3วมในการออมเงินวันละบาท โดยมีหน3วยงานภายนอกชุมชนเป/นป1จจัย
เก้ือหนุนให.เกิดกระบวนการมีส3วนร3วมในการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีจําเป/นพ้ืนฐาน เช3น ส3งเสริมให.เกิด
ความรู. ความเข.าใจในเรื่องแนวคิด หลักการจัดสวัสดิการชุมชน และให.เงินสมทบเพ่ือเป/นน้ําหล3อเลี้ยง
ให.องค-กรชุมชนสามารถบริหารจัดการและจัดสวัสดิการให.แก3สมาชิกและคนในชุมชนได.ในระยะ
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เริ่มต.น  ฉะนั้น การจัดสวัสดิการชุมชนในช3วงแรกนี้นอกจากการช3วยเหลือสวัสดิการพ้ืนฐานแล.ว ยัง
ส3งเสริมให.เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล.อม และกิจกรรมเครือข3ายสายคลอง 9 สาย ต3างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน นับว3าเป/นสวัสดิการชุมชนได.รับอีกรูปแบบหนึ่ง  ดังแผนภูมิท่ี 7  
 

 
 

แผนภูมิท่ี 7 แสดงรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการในช3วงริเริ่ม (พ.ศ.2535-2547) 
 
 
 5. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในป9จจุบัน 
(พ.ศ.2548-ป9จจุบัน) 
  5.1 พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงสู�กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 
   นับจากเข.าสู3กระบวนการในโครงการบ.านม่ันคงเม่ือป\ 2547 เป/นต.นมาดังท่ีกล3าว
มาแล.วนั้น เครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว ได.มีการดําเนินงานในเชิงเครือข3ายท่ีมีหน3วยงาน
ภาครัฐเข.ามาช3วยเหลือและสนับสนุนมากข้ึน  กระท่ังเม่ือป\ 2548 เครือข3ายฯ ท่ีเข.าร3วมโครงการบ.าน

โครงการบ.านมั่นคง 
ดอกเบ้ีย 5 % 

 

สถาบันพัฒนาองค-กร
ชุมชน (2 %) 

กลุ3มออมทรัพย- 
(3 %) 

บริหารจัดการ 
(1 % ) 

สบทบกองทุน
สํารอง (1%) 

สบทบกองทุน
สวัสดิการ (1%) 

เกิด 500 บาท 

เจ็บปfวย 500 บาท/
คร้ังแต3ไม3เกิน 2 คร้ัง/ป\ 

แต3งงาน 500 บาท 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท 

บวช 500 บาท 

กองทุนสวัสดิการผู.นํา
เครือข3ายพัฒนาชุมชนฯ 

อุบัติเหตุ / เจ็บปfวย 

ช3วยเหลือรายกรณี 

เสียชีวิต  4,000 บาท 

������
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ม่ันคงได.ประสบป1ญหาอุปสรรคในการสร.างบ.านม่ันคงหลังแรกๆ จึงเป/นจุดเปลี่ยนให.เครือข3ายฯ มีการ
ทํางานร3วมกับหน3วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ มากขึ้น  ทําให.ผลการดําเนินงาน
โครงการบ.านม่ันคงประสบความสําเร็จได. จึงมีการจัดทําความร3วมมือในการจัดการป1ญหาท่ีอยู3อาศัยท่ี
เป/นทางการร3วมกับกรมธนารักษ- และสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน ทําให.คนในชุมชนมีความเชื่อม่ันจน
เกิดการขยายตัวของสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ในการนี้ทําให.กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาทขยายตัวมาก
ข้ึนด.วยเช3นกัน ส3งผลให.เครือข3ายฯ มีการพัฒนาก3อรูปทํางานในระดับท่ีใหญ3ข้ึน และมีการขยายการ
จัดสวัสดิการท่ีครอบคลุมมากข้ึน โดยการดําเนินการท่ีมีสอดคล.องตามพระราชบัญญัติส3งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก.ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2550 ดังแผนภูมิท่ี 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 8 พัฒนาการรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 
 

   กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2548 
โดยมีพื้นฐานหลักการและการบริหารจัดการมาจากกลุ3มออมทรัพย-ในโครงการบ.านม่ันคง กองทุน
สวัสดิการผู.นํา กองทุนสวัสดิการวันละบาท ซึ่งเป/นทุนเดิมของชุมชนที่พัฒนาต3อยอดเป/นกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับเขต โดยสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) ได.สนับสนุนและส3งเสริมตลอดจน
ให.แนวทางการพัฒนา  จากองค-กรสวัสดิการชุมชนขยายเป/นเครือข3ายชุมระดับเขตบางเขน ท้ังนี้ 
เพ่ือให.เป/นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลจึงดําเนินการจัดต้ังเป/น “กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขต
บางเขน”  ซ่ึงเป/นไปตามพระราชบัญญัติการส3งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก.ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2550  ฉะนั้น หลักการและวัตถุประสงค-การจัดสวัสดิการชุมชนจึงชัดเจนและมีรูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีเป/นระบบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน รายละเอียดดังนี้ 

 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนวันละบาท 

พ.ศ.2547 

พ.ศ.2546 : กลุ3มออม
ทรัพย-โครงการบ.าน
มั่นคง 

พ.ศ.2549 : สหกรณ-
เคหสถานเพ่ือท่ีอยู3
อาศัย คลองบางบัว 
จํากัด 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับเขต

บางเขน พ.ศ.2550 
 

เครือข3ายขบวน
องค-กรชุมชนเมือง

บางเขน 
พ.ศ.2553 

ป1จจัยสนับสนุน 
พอช. , กรมธนารักษ- , สํานักงานเขต
บางเขน , สํานักงานเขตหลักส่ี ,ขยาย
เครือข3ายชุมชนจาก  11 เป/น 13 
ชุมชน 

ป1จจัยสนับสนุน : รัฐบาล , สํานักงานเขตบางเขน , พอช. , เครือข3ายชุมชน 39 ชุมชน 
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   หลักการและแนวคิดสําคัญของสวัสดิการชุมชน  
   หลักการตามท่ีระบุในพระราชบัญญัติการส3งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 

และแก.ไขเพ่ิมเติมพ.ศ.2550  โดยมีสาระสําคัญของตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข.องกับเครือข3ายองค-กร
สวัสดิการชุมชนเขตบางเขน ดังนี้ 

   “องค-กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว3า องค-กรภาคประชาชนท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมี
วัตถุประสงค-ในการจัดสวัสดิการสังคมให.แก3สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด.านการจัดสวัสดิการ
สังคมของเครือข3ายองค-กรสวัสดิการชุมชน และได.รับการรับรองให.ดําเนินงานด.านการจัดสวัสดิการ
สังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

   “เครือข3ายองค-กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว3าองค-กรท่ีเกิดจากการรวมตัวของ
องค-กรสวัสดิการชุมชนมากกว3าหนึ่งองค-กรเพ่ือร3วมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการ
สังคมขององค-กรสวัสดิการชุมชนทุกระดับ  

   หมวด 6 องค-กรสวัสดิการชุมชน มาตรา 40/1 องค-กรภาคประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค-
ในการจัดสวัสดิการสังคมให.แก3สมาชิกในชุมชนหรือท่ีได.รวมตัวเป/นเครือข3ายองค-กรสวัสดิการชุมชน 
ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการให.รับรองเป/นองค-กรชุมชนได.  

   การยื่นคําขอและการรับรองเป/นองค-กรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่งให.เป/นไป
ตามหลักเกณฑ- วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ประกอบไปด.วย  

1. มีการดําเนินกิจการและผลงานด.านการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงาน
ด.านการจัดสวัสดิการสังคมต3อเนื่องจนถึงวันยื่นคําขอไม3น.อยกว3าหนึ่งป\ 

2. มีท่ีทําการต้ังอยู3ในท.องท่ีท่ีจะยื่นคําขอไม3น.อยกว3าหนึ่งป\ 
3. มีบริการสวัสดิการสังคมในระดับชุมชนท่ีหลากหลายตามสภาพภูมิสังคมของ

ชุมชน เช3น การช3วยเหลือทางการเงิน สิ่งของบริการ การรวมกลุ3มอาชีพ  
4. มีการส3งเสริมและสนับสนุนให.สมาชิกได.เข.ามามีส3วนร3วมในการจัดสวัสดิการ

สังคมอย3างสมํ่าเสมอ 
   ในการรับรององค-กรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ ให.

องค-กรสวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติด.วยก็ได. 
   เม่ือมีการรับรองให.องค-กรใดเป/นองค-กรสวัสดิการชุมชนแล.ว ให.จดแจ.งการรับรอง

เป/นองค-กรสวัสดิการชุมชนในทะเบียนองค-กรสวัสดิการชุมชน และให.สํานักงานประกาศรับรองใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองค-กรสวัสดิการชุมชนนั้น  
   มาตรา 40/2 องค-กรสวัสดิการชุมชนได.รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม
หรือปฏิบัติงานด.านการจัดสวัสดิการสังคม  

   การสนับสนุนตามวรรคหนึ่งให.นําความในมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 
มาใช.บังคับโดยอนุโลม 
   มาตรา 35  องค-กรสาธารณประโยชน-อาจได.รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ
สังคม ต3อไปนี้  
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1. เงินอุดหนุนกองทุนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
2. การช3วยเหลือจากสํานักงานในด.านวิชาการและพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใน

องค-กรสาธารณประโยชน-ตามความจําเป/นและเหมาะสมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  
3. การช3วยเหลืออ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

   มาตรา 36  โครงการท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนต.องมีลักษณะ ดังต3อไปนี้  
1. เป/นโครงการด.านการจัดสวัสดิการสังคมท่ีมีผลต3อการปzองกัน การแก.ไขป1ญหา

การพัฒนาสังคม 
2. เป/นโครงการท่ีไม3ขัดต3อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม 

และ 
3. เป/นโครงการท่ีมีการดําเนินงานมาแล.ว โดยมีทุนอยู3บางส3วน หรือเป/นโครงการใหม3 

   มาตรา 37  ให.องค-กรสาธารณะประโยชน-ท่ีได.รับเงินอุดหนุนจากกองทุนตาม
มาตรา 35 (1) จัดทํารายงานการใช.จ3ายเงินตามหลักเกณฑ-และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
   มาตรา 40/3 ในกรณีท่ีปรากฏว3าองค-กรชุมชนใดมีพฤติการณ-ในการจัดสวัสดิการ
สังคมท่ีไม3สุจริต หรือไม3ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดหรือไม3มีผลงานตามมาตรฐานท่ี
คณะกรรมการกําหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได. และให.นําความในมาตรา 38 มาตร 39 และ
มาตร 40 มาใช.บังคับโดยอนุโลม  
   มาตรา 40/4 หน3วยงานของรัฐ องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน หรือองค-กรสาธารณประโยชน-
อาจให.ความร3วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานขององค-กรสวัสดิการชุมชนตามควรแก3กรณี  
   หลักการและแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน ภายใต�แนวคิดของสถาบันพัฒนา
องค�กรชุมชน (องค�กรมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  ซ่ึงมีหลักการ
และแนวคิดสําคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน ท่ีมีฐานคิดจากการทํางานเก่ียวกับองค-กรการเงินและ
สวัสดิการชุมชนในระดับตําบล โดยริเริ่มและผลักดันให.เกิดการสมทบงบประมาณจาก 3 ฝfาย ใน
อัตราส3วนสมทบ (1:1:1) ประกอบไปด.วย (1) ทุนจากการออมสมทบของสมาชิกในชุมชนท้ังในรูปแบบ
กลุ3มออมทรัพย-เดิม หรือสัจจะลดรายจ3ายวันละบาท  (2) การสมทบจากรัฐบาลกลาง  (3) การสมทบ
จากองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน หรือท่ีรู.จักในภาคประสังคมท่ีเรียกว3า สวัสดิการชุมชน 3 ขา  โดยให.
ความหมายคําว3าสวัสดิการชุมชน หมายถึงการสร.างหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนในชุมชน ซ่ึง
หมายรวมถึงทุกอย3างท่ีจะทําให.คนในชุมชนมีความเป/นอยู3ท่ีดีข้ึน ท้ังในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ 
การช3วยเหลือเก้ือกูล เป/นเรื่องท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตต้ังแต3เกิด แก3 เจ็บ ตาย เป/นระบบการช3วยเหลือ
เก้ือกูลของคนในท.องถ่ินท่ีมีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย ก3อให.เกิดรายได.ลดรายจ3าย และนําไปสู3
การแก.ไขป1ญหาความยากจน (สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน, 2555: 5) 
   ซึ่งการสนับสนุนหรือการสมทบจากรัฐบาลกลาง ได.ให.การสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนมาต้ังแต3ป\ 2548 เป/นต.นมา โดยมีแนวทางการสนับสนุนหรือสมทบ แบ3งเป/น 3 ระดับ  

1. ช3วงแรกเริ่มจะให.การสนับสนุนเพื่อการจัดต้ังองค-กร พัฒนาและสมทบเงิน
บางส3วน  
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2. สมทบเงินเข.ากองทุตามจํานวนสมาชิกท่ีมีอายุครบ 1 ป\ข้ึนไปในอัตราวันละ 1 
บาทต3อคนหรือป\ละ 365 บาท  โดยมีแผนสมทบต้ังแต3ป\ 2553 ต3อเนื่อง 3 ป\  

3. ให.องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ินท้ังเทศบาล องค-การบริหารส3วนตําบล องค-การ
บริหารส3วนจังหวัด พิจารณาสมทบตามงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได.ตามฐานะทางการคลัง
ของแต3ละองค-กร ซ่ึงเป/นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 29 มิถุนายน 2553  
   แนวคิดสําคัญของสวัสดิการชุมชนตามแบบฉบับของสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 
(องค-การมหาชน) ประกอบไปด.วย 7 ข.อหลักๆ ได.แก3 (สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน, 2555: 5) 

1. เงินเป/นเพียงเครื่องมือ ไม3ใช3เปzาหมายการพัฒนาจัดสวัสดิการและสร.างความ
เป/นอยู3ดีมีสุขของประชาชน โดยใช.ฐานทุนท่ีมีอยู3ภายในมาช3วยเหลือเก้ือกูลกัน 

2. ช3วยเหลือทุกคนอย3างเท3าเทียม ไม3สร.างความแตกแยก 
3. พัฒนาอย3างองค-รวม เชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุ3มองค-กรอ่ืนๆ ในชุมชนเป/น

ส3วนหนึ่งของ “ชุมชนท.องถ่ินจัดการตนเอง” , จังหวัดจัดการตนเอง  
4. ทําจากสิ่งท่ีเป/นจริงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน รู.จักปรับประยุกต-ให.

เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
5. พ่ึงตนเองและช3วยเหลือเก้ือกูลกันโดยยึดหลัก “ให.อย3างมีคุณค3า รับอย3างมี

ศักด์ิศรี”  
6. กระบวนการดําเนินงานสอดคล.องกับวัฒนธรรมภูมิป1ญญาท.องถ่ิน 
7. ทุกคนเป/นท้ังผู.ให.และผู.รับเป/นการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน  

   ป1จจัยภายในท่ีจะทําให.กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถช3วยเหลือสมาชิกได.
ครบถ.วน และเป/นเครื่องมือในการสร.างหลักประกันสังคมของชุมชนได.อย3างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ได.ในอนาคต องค-กรสวัสดิการชุมชนจะต.องยึดม่ันและดําเนินการ ใน 3 ด.าน ดังนี้ 

1. จํานวนสมาชิก ต.องมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย3างสมํ่าเสมอจนครอบคลุมประชากรท้ัง
ตําบล กระจายทุกช3วงวัย เพราะเม่ือสมาชิกจํานวนมาก เงินสมทบก็เพ่ิมข้ึนมากเช3นกัน ทําให.ช3วยลด
ความเสี่ยงของกองทุนได. 

2. มีความมั่นคงทางการเงิน เมื่อสมาชิกจ3ายเงินครบถ.วน สมํ่าเสมอ มีการ
สนับสนุนจากหน3วยงานอ่ืนๆ หรือมีรายรับจากแหล3งอ่ืนๆ อย3างต3อเนื่อง สัดส3วนการจ3ายสวัสดิการให.
สมาชิกและค3าใช.จ3ายบริหารจัดการสัมพันธ-กับรายรับ เน.นการพึ่งพาทุนภายในชุมชนท.องถ่ินเป/น
สําคัญ 

3. การบริหารจัดการเปsดเผย โปร3งใส  ระบบบัญชีการเงินถูกต.อง สมาชิกมีส3วนร3วม
ในการดําเนินการ มีการเผยแพร3ข.อมูลข3าวสารผลการดําเนินงานสู3สมาชิก หน3วยงานท่ีเก่ียวข.องและ
สาธารณอย3างต3อเนื่อง  
   นอกจากนี้ ตามท่ีสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (องค-กรมหาชน) กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย- ได.รับมอบหมายจากรัฐบาลให.เป/นหน3วยงานรับงบประมาณ เพ่ือ
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ดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2555 มีหลักการสําคัญในการดําเนิน
โครงการฯ ดังนี้ 

1. มุ3งเน.นการดําเนินงานเพ่ือให.เกิดคุณภาพท่ีนําไปสู3ความเข.มแข็งท่ียั่งยืนของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป/นหลัก โดยคํานึงถึงการสร.างขบวนการ การเปลี่ยนแปลงภาคประชาชน 
สร.างมิติทางสังคมให.เกิดการเก้ือกูลและสร.างความกระตือรือร.นในการบริหารจัดการเพ่ือให.บรรลุ
เปzาหมาย 

2. เครือข3ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพ้ืนท่ีเป/นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน
สร.างความร3วมมือกับหน3วยงานท่ีเก่ียวข.องท้ังภาครัฐ องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน และภาคประชา
สังคม 

3. ยกระดับและต3อยอดจากสวัสดิการชุมชนท่ีขบวนองค-กรชุมชนดําเนินการอยู3 
เป/นกระบวนการภาคประชาชน สร.างเวทีสาธารณะ และบูรณาการกับงานพัฒนาด.านอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค-กรการเงินชุมชนและบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล  

4. ในกระบวนการทํางานต.องสร.างการเรียนรู.และการจัดการความรู. เพ่ือการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชนท้ังในการปฏิบัติและวิชาการ  
   เปzาหมายการดําเนินงานของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนป\ 2555 
ได.แก3  

1. สนับสนุนการพัฒนาความเข.มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลท่ีมีอยู3แล.ว
ให.มีคุณภาพในการบริหารจัดการและสามารถดูแลสมาชิกและผู.ด.อยโอกาสได.กว.างขวางท่ัวถึง 

2. สนับสนุนให.มีการขยายผลการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม3ให.ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตําบลและเมืองท่ัวประเทศ  

3. การจัดต้ังและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและกลไกสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด ของชุมชนและองค-กรต3างๆ ท่ีจัดอยู3ให.เกิดการบูรณาการและ
การบริหารจัดการท่ีดีเอ้ือต3อการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

4. สร.างและพัฒนาองค-ความรู. และจัดการความรู.เพ่ือนําไปสู3การพัฒนานโยบาย
และกฎหมายอย3างต3อเนื่อง พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสู3บํานาญภาคประชาชนสร.างความม่ันคง
ของชีวิต 

   ตามท่ีกล3าวไปข.างต.น กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนเม่ือ
วันท่ี 1 มกราคม 2548 โดยดําเนินการตามหลักการสําคัญของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชน พ.ศ.2555 และมีสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนเป/นหน3วยงานหนุนเสริมกระบวนการต้ังแต3
แรกเริ่มในการสร.างฐานเดิมขององค-กรชุมชนเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว โครงการบ.าน
ม่ันคง ประกอบกับด.วยกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน มีองค-กรชุมชนเป/นฐานท่ีมีทุนเดิมค3อนข.าง
ชัดเจน  เป/นไปตามหลักเกณฑ- เง่ือนไขท่ีกําหนดไว. จึงพัฒนาต3อยอดและจัดต้ังเป/นเครือข3ายองค-กร
ชุมชนระดับเขตบางเขน  ท้ังนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน มีการกําหนดวัตถุประสงค- 
หลักเกณฑ-การบริหารตามระเบียบกองทุนฯ ดังนี้ 
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   วัตถุประสงค-กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน ประกอบไปด.วย 8 ข.อ 
ได.แก3 

1. เพ่ือจัดสวัสดิการด.านองค-กรการเงิน กองทุนระดับเมืองโดยสมาชิกในระดับ
เมืองและชุมชน   

2. เพ่ือจัดสวัสดิการด.านการอาชีพระดับเมืองและระดับชุมชนให.เข.าถึงอาชีพ และ
เศรษฐกิจชุมชน 

3. เพ่ือให.เกิดสวัสดิการส3งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล.อมในระดับเมืองและชุมชน 
4. เพ่ือให.เกิดกองทุนสวัสดิการด.านท่ีดิน และท่ีอยู3อาศัยระดับเมืองและชุมชน 
5. เพ่ือให.เกิดการจัดสวัสดิการเฝzาระวัง  มีอาสาสมัครตํารวจบ.าน (อส.ตร.) ดูแล 

เฝzาระวังความปลอดภัยของชุมชนและตรวจค.นเก่ียวกับยาเสพติด 
6. เพ่ือให.คนชายขอบ คนท่ีเข.าไม3ถึงสวัสดิการของรัฐ ได.มีการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให.ดียิ่งข้ึน 
7. เพ่ือจัดสวัสดิการให.เข.าถึงผู.สูงอายุ 
8. เพ่ือให.ชุมชนและเครือข3ายเมือง ร3วมกับภาคีท.องถ่ินในการจัดการตนเองได. โดย

ให.ชุมชนเป/นแกนหลัก  
   ระเบียบหลักเกณฑ-การสนับสนุนงบประมาณกองทุนท่ีเสนอรับการสมทบ
งบประมาณรอบท่ี 1 ได.ระบุไว.ท่ีเก่ียวข.องกับ กองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ดังเช3น (สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน องค-การมหาชน, น.14-15) 

   ข.อ 1 เป/นกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีประชาชนจัดต้ังข้ึน ดําเนินการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในพ้ืนท่ีระดับองค-การบริหารส3วนตําบล หรือระดับเทศบาล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ
ระดับกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการจัดต้ังและดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแล.วไม3ตํ่ากว3า 1 ป\ ได.
รับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานครว3ามีการจัดต้ังจริง  
   ข.อ 2 สมาชิกและผู.รับประโยชน-กองทุนสวัสดิการชุมชนมีข.อพิจารณาประเด็น
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กลุ3มจะต.องเปsดกว.างในการรับสมาชิกที่หลากหลายครอบคลุมทุกช3วงวัย 
ทุกกลุ3มคน เช3น เด็ก คนทํางาน ผู.สูงอายุ ผู.ด.อยโอกาส และสมาชิกจะต.องกระจายครอบคุลมพ้ืนท่ี 
ไม3กระจุกท่ีหมู3บ.านใดหมู3บ.านหนึ่ง โดยจะต.องมีสมสาชิกกระจายอยู3ในหมู3บ.าน / ชุมชนไม3น.อยกว3า
ร.อยละ 50 ของจํานวนหมู3บ.าน/ชุมชนท้ังหมดในตําบล/ท.องถ่ินท่ีมีการจัดต้ังกองทุนนั้น 

2. ในกรณีของกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีอยู3ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ เช3น กรุงเทพมหานครฯ 
มีการแบ3งการปกครองเป/นเขตและในเขตชุมชนมากกว3า 30 ชุมชนข้ึนไปโดยจะต.องมีสมาชิกกระจาย
อยู3ในหมู3บ.าน/ชุมชน ไม3น.อยกว3าร.อยละ 20 ของจํานวนหมู3บ.าน/ชุมชนท้ังหมดในตําบล/ท.องถ่ินท่ีมี
การจัดต้ังกองทุนนั้น 
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3. กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึนแล.วจะต.องมีเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการท่ีมา
จากการสมทบสมาชิกเพ่ือสวัสดิการเป/นการเฉพาะ ซ่ึงมิใช3เงินหุ.นหรือเงินฝากของสมาชิกกลุ3มออมทรัพย-
ปกติ และได.รับการสนับสนุนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดสวัสดิการชุมชนองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ินนั้น 

4. กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต.องมีระบบการบริการจัดการกองทุนที่ดี และมี
ธรรมาภิบาล ได.แก3 คณะกรรมการบริหารที่มาจากการคัดกรองสมาชิก มีการกําหนดสถานภาพ
สมาชิกท่ีชัดเจน มีระเบียบหลักเกณฑ-กองทุนท่ีผ3านการเห็นชอบร3วมกันของสมาชิก โดยคํานึงถึงความ
ยั่งยืนของกองทุน มีการจัดทําระบบบัญชีการเงินท่ีเป/นป1จจุบัน มีการจัดฐานข.อมูลสมาชิกและกิจการ
กองทุน มีแผนหรือตัวชี้วัดการพัฒนากองทุนมีระบบการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานต3อสมาชิกและผู.เก่ียวข.อง 

5. กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นจะต.องมีการจัดสวัสดิการให.กับสมาชิก ไม3น.อยกว3า 
3 ด.าน ตามความเหมาะสมและความสามารถในการสมทบของสมาชิก เช3น สวัสดิการเก่ียวกับเด็ก 
สุขภาพ การศึกษา อาชีพ รวมถึงการเชื่อมโยงงานกับสวัสดิการกับงานพัฒนาด.านอ่ืนๆ ของชุมชน  

   การคํานวณงบประมาณสมทบ กองทุนท่ีเสนนอรับการสมทบครั้งท่ี 1 โครงการฯ 
จะสมทบสวัสดิการเท3ากับจํานวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกท่ีมีอายุครบ 1 ป\ ณ วันท่ีต้ังกองทุน
รวมกันแต3ไม3เกิน 100,000 บาทต3อกองทุน ถ.ากองทุนฯ มีเงินสมทบของสมาชิกเท3ากับ 100,000 บาท 
โครงการจะสมทบ 100,000 บาท ถ.ากลุ3มมีเงินสมทบสวัสดิการมี 150,000 บาท โครงการจะสมทบ 
100,000 บาท แต3หากเงินสมทบสวัสดิการมี 80,000 บาท โครงการจะสมทบ 80,000 บาท  
   กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขต กรุงเทพมหานคร มีองค-กรชุมชนท่ี
เข.าร3วมกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน ในช3วงก3อต้ังมีสมาชิกแรกเข.าเพียง 53 คน ใน
จํานวน 14 ชุมชน ต3อมาป\ 2555 มีการขยายฐานสมาชิกเป/น 27 ชุมชน เพ่ือให.เป/นไปตามหลักเกณฑ- 
เง่ือนไขของโครงการท่ีจะต.องขยายผลจํานวนสมาชิกให.เพ่ิมข้ึนร.อยละ 20 ของชุมชนในเขตบางเขต
ท้ังหมด 70 ชุมชน เพ่ือให.สามารถดําเนินการตามข้ันตอนหลักเกณฑ-การพิจารณางบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนป\ 2555 ในรอบแรก และได.ขยายฐานสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป/น 39 ชุมชน ให.ได.เกิน
ร.อยละ 50 ของชุมชนให.เป/นไปตามเง่ือนไข ตามท่ีระเบียบฯ กําหนดไว.  

 
   ในช3วงระยะแรกกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขตครอบคลุมเฉพาะชมุชน
สายคลองบางบัว ต3อมาในระยะกลางมีเงื่อนไขที่จะต.องขยายผลให.สอดคล.องกับระเบียบชาติ จึง
ขยายสมาชิกเป/น 27 ชุมชน จาก 70 ชุมชน ในเขตพื้นที่บางเขน และในช3วงระยะที่สองก็ได.
ขยายสมาชิกเป/นร.อยละ 50 ของจํานวนชุมชนในเขตบางเขน มีองค-กรชุมชนเข.าร3วมจํานวน 39 
ชุมชน (ประภาส แสงประดับ, 2559)  

 
   ในป1จจุบัน ข.อมูล ณ ป\ 2556 กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน มีชุมชนท่ี

เข.าร3วมระดับเขต จํานวน 39 ชุมชน มีสมาชิกกองทุนฯ จํานวน 3,689 คน และขยายฐานสมาชิก
กระจายในพ้ืนท่ีเขตได.มากกว3าร.อยละ 50 คือ 39 ชุมชน จากจํานวนชุมชน 70 ชุมชน  ประกอบไปด.วย 
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(1) ชุมชนสามัคคีร3วมใจ  (2) ชุมชนร.อยกรอง (3) ชุมชนบางบัว (4) ชุมชนรุ3นใหม3พัฒนา (5) ชุมชน
อยู3รวย (6) ชุมชนร3วมใจพัฒนาใต.  (7) ชุมชนร3วมใจพัฒนาเหนือ  (8) ชุมชนบ.านบางเขน  (9) ชุมชน
คลองหลุมไผ3  (10) ชุมชนอุทิศอนุสรณ-  (11) กลุ3มตํารวจบ.าน  (12) ชุมชนวรวีน-วัฒนา  (13) ชุมชน
กองการภาพ  (14) ชุมชนพิทักษ-คุณธรรม  (15) ชุมชนซอยน้ําใส  (16) ชุมชนรามอินซากม.6  (17) หมู3บ.าน
เฉลิมสุขนิเวศน-ชมรมผู.สูงอายุ  (18) หมู3บ.านอนันต-สุขสันต-ชมรมผู.สูงอายุ  (19) ชุมชนเสนาร3วมใจ 
ซอยสยามธรณี  (20) ชุมชนเสนาร3วมใจ ซอยสยามธรณี  (21) ชุมชนเลิศอุบล ซอยบุรุษพัฒน- กม.7  
(22) ชุมชนพลังสามัคคี  (23) ชุมชนสวนทอง1 (24) หมู3บ.านรามอินทรา67 ชมรมผู.สูงอายุ  (25) กลุ3ม
วินมอเตอร-ไซด- พหลโยธิน51  (26) ชุมชนหมู3บ.านไปรษณีย-65  (27) ชุมชนพัชรัฐ  (28) ชุมชนเสนา
วิลล3า  (29) ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กเครือข3ายสายคลอง  (30) ชุมชนสดใส  (31) กลุ3มสวัสดิการ อปพร  
(32) หมู3บ.านพร.อมสุขชมรมผู.สูงอายุ (33) ชุมชนสวนทอง2  (34) ชุมชนหมู3บ.านยิ่งศิริ (35) กลุ3มวินมอเตอร-ไซด-
พหลโยธิน55  (36) ชุมชนหมู3บ.านไปรษณีย-นิเวศน-  (37) ชุมชนวัดไตรรัตนาราม (38) ชุมชนวังวราเวศน-  
(39) ชุมชนแฟลต สน.บางเขน   

   คุณลักษณะกลุ3มองค-กรสวัสดิการชุมชนท่ีเข.าร3วมกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขต
บางเขต มีการขยายและกระจายสมาชิกครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีเมือง และกลุ3มคนหลากหลายอายุ 
อาชีพ และรวมไปถึงผู.พิการ ผู.ด.อยโอกาสที่ไม3สามารถเข.าถึงสวัสดิการจากภาครัฐได.อย3างท่ัวถึง  
อย3างไรก็ตามจากจํานวนสมาชิกท้ังหมด 3,689 คน จําแนกเป/น สมาชิกกลุ3มบุคคลท่ัวไป 2,317 คน  
รองลงมากลุ3มผู.สูงอายุ 1,129 คน เด็กและเยาวชน 199 คน และกลุ3มผู.ด.อยโอกาส/ผู.พิการ 44 คน 
ตามลําดับ  นอกจากนี้ จากข.อมูลดังกล3าวทําให.ผู.วิจัยสามารถจําแนกประเภทกลุ3มองค-กรชุมชน
ออกเป/น 5 กลุ3ม ดังนี้   

1. ชุมชนท่ีอยู3ในเครือข3ายโครงการบ.านม่ันคง เช3น ชุมชนร.อยกรอง ชุมชนบางบัว 
ชุมชนสามัคคีร3วมใจ  ชุมชนรุ3นใหม3พัฒนา  ชุมชนร3วมใจพัฒนาเหนือ ชุมชนร3วมใจพัฒนาใต. 

2. เครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อม 9 สายคลอง  เช3น  ศูนย-พัฒนาเด็กเล็กเครือข3าย
สายคลอง  

3. กลุ3มคนท่ีมีอาชีพเดียวกัน  เช3น  กลุ3มวินมอเตอร-ไซด- , กลุ3มสวัสดิการ อปพร , 
กลุ3มตํารวจบ.าน 

4. ชมรมผู.สูงอายุ เช3น หมู3บ.านเฉลิมสุขนิเวศน-ชมรมผู.สูงอายุ, หมู3บ.านอนันต-สุขสันต- 
18-19-20 ชมรมผู.สูงอายุ, หมู3บ.านพร.อมสุขชมรมผู.สูงอายุ, หมู3บ.านรามอินทรา 67 ชมรมผู.สูงอายุ 

5. ชุมชนหมู3บ.านจัดสรรในเขตพ้ืนท่ีบางเขน  เช3น  ชุมชนแฟลต สน.บางเขน  
   คุณลักษณะพ้ืนฐานของแต3ละกลุ3มองค-กรชุมชนในเครือข3ายสวัสดิการบางเขน มี
ความหลากหลายมาก รวมท้ังพ้ืนฐานความต.องการสวัสดิการชุมชนท่ีมีความจําเป/นก็แตกต3างกันไป
ด.วยเช3นกัน ดังนั้นเม่ือแต3ละกลุ3มมีพ้ืนฐานการจัดสวัสดิการต3างกัน  กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขต
บางเขนจึงมีการต้ังระเบียบเกณฑ-กลางในการบริการจัดการโดยรวม และเป/นเกณฑ-กลางสําหรับการ
จัดสวัสดิการชุมชนให.แก3สมาชิกทุกกลุ3มท่ีสามารถเข.าถึงได.ท่ัวถึง  
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   การกําหนดเกณฑ-กลางการจัดสวัสดิการชุมชนร3วมกันในระดับเขต เพ่ือให.สมาชิก
และคณะกรรมการมีส3วนร3วมในการจัดสวัสดิการชุมชนร3วมกัน ประกอบไปด.วย 10 ข.อ ได.แก3 

1. ต.องมีการสมทบสวัสดิการวันละบาท หรือเดือนละ 30 บาท หรือป\ละ 365 
บาท ในระดับชุมชนหรือระดับเขต แล.วแต3กรณี 

2. หากสมทบในระดับเขต กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนจะเป/นผู.ดูแล
จ3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนจะเป/นผู.ดูแลจ3ายสวัสดิการ หากสมทบในระดับชุมชน ชุมชนนั้น
จะเป/นผู.ดูแลจ3ายสวัสดิการ 

3. ต.องมีผู.แทนสวัสดิการในระดับชุมชนมาเป/นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนระดับเขตบางเขนอย3างน.อย 1 คน 

4. การเข.าร3วมกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน จะต.องมีการรับรอง
องค-กรชุมชนหรือกลุ3มจากสํานักงานเขต หรือจากทางสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 

5. มีการจัดสวัสดิการร3วมกันในระดับเขต  ซึ่งอาจจะจําแนกโดยรวมเป/นการจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติมให.แก3คณะกรรมการ และจัดกิจกรรมท่ีสร.างการมีส3วนร3วมของคณะกรรมการและ
สมาชิกในระดับเขต ได.แก3 

5.1 จัดโต~ะจีนหรือผ.าปfาระดมทุนเข.ากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน
ร3วมกันป\ละ 1 ครั้ง  

5.2 จัดสวัสดิการไหว.พระ 9 วัด ร3วมกันอย3างน.อยป\ละ 1 ครั้ง  
5.3 จัดพวงหรีดในนาม “กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน” เม่ือสมาชิก

เสียชีวิตพร.อมร3วมงานศพ 
5.4 จัดสวัสดิการรดน้ําดําหัวทําบุญตักบาตรและให.ของขวัญเป/นกําลังใจให.

ผู.สูงอายุร3วมกันในช3วงเทศกาลสงกรานต- 1 ครั้ง 
5.5 จัดสวัสดิการให.สามี ภรรยา พ3อ แม3 และลูกของคณะกรรมการสวัสดิการ

ชุมชนระดับเขตบางเขน เม่ือเสียชีวิตจ3ายให. 1,000 บาท เจ็บปfวยนอนโรงพยาบาลอย3างน.อย 1 วัน 
6. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนอย3างน.อยเดือนละ 

1 ครั้ง  
7. ทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของชุมชนมาท่ีกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ

เขตบางเขนอย3างน.อยเดือนละ 1 ครั้ง 
8. กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานไปยัง

สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) เดือนละครั้ง 
9. มีการรณรงค-เรื่องสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการท่ีอยู3อาศัยร3วมกันอย3างน.อย       

ป\ละ 1 ครั้ง ในวันท่ีอยู3อาศัยโลก 
10. งบประมาณสมทบจากภาครัฐด.านสวัสดิการ ร.อยละ 70 จัดสรรในระดับ

ชุมชน และอีก 30 จัดสรรเข.ากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 
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   โครงสร�างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 
   โครงสร.างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน ประกอบด.วย 
ท่ีปรึกษากองทุน  ประธานกองทุน  ผู.ประสานงานกองทุน  เลขานุการ เหรัญญิก บัญชี ฝfายตรวจสอบ 
ประชาสัมพันธ- และกรรมการ  รวมท้ังสิ้น 40 คน  โดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
เขตบางเขน มาจากการคัดเลือกหรือตัวแทนของกองทุนแต3ละชุมชนท่ีเข.าร3วมอย3างน.อยชุมชน/องค-กร
ชุมชนละ 1 คน  ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป\ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
พ.นจากตําแหน3งตามวาระ  อาจได.รับการคัดสรรจากการจัดเวทีประชาคมสมาชิกเป/นกรรมการบริหาร
กองทุนฯใหม3ได.  โดยมีบทบาทหน.าท่ีในการบริหารจัดการกองทุนฯ และร3วมประชุมอย3างน.อยเดือนละ 
1 ครั้ง รวมทั้งต.องมีการประสานงานการทํางานกับหน3วยงานภายนอกที่จะเข.ามามีส3วนร3วมและ
สนับสนุนให.การริหารจัดการของกองทุนมีความเข.มแข็งและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช3น  สถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) , กรมธนารักษ- , สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร , สํานักงาน
สนับสนุนการวิจัยท.องถิ่น (สกว.) , มหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม เป/นต.น ดังแผนภูมิท่ี 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
แผนภูมิท่ี 9 โครงสร.างคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 

ประธาน ท่ีปรึกษา/ผู.ทรงคุณวุฒิ 

ทะเบียน 

ประชาสมัพันธ- 

เลขานุการ 
เหรัญญิก 

บัญชี 

ตรวจสอบ (1) 

กรรมการ 

ตัวแทนชุมชน/
องค-กรชุมชนท่ี
ร3วมเป/นสมาชิก 

คณะกรรมการมาจากการคัดเลือกของสมาชิก  

เป/นตัวแทนชุมชน/องค-กรละ 1 คน 

ตรวจสอบ (2) 

รองประธาน 
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   คณะกรรมการกองทุนฯ ตามโครงสร.างหน.าท่ี สามารถแบ3งบทบาทหน.าท่ี จําแนกเป/น 
1. ประธานกองทุนฯ  ทําหน.าท่ีเป/นประธานในท่ีประชุม ติดต3อประสานงานกับ

หน3วยงานภายนอก รับรู.ถึงป1ญหา และความต.องการของหน3วยงานต3าง ๆ 
2. ท่ีปรึกษากองทุนฯ  เป/นผู.ทรงคุณวุฒิทําหน.าท่ีในการให.คําปรึกษาและข.อเสนอแนะ

ท่ีเป/นประโยชน-ต3อการดําเนินงานให.คณะกรรมการกองทุนฯ 
3. รองประธานกองทุน  ทําหน.าท่ีแทนประธานกรณีประธานไม3สามารถปฏิบัติงานได. 
4. เลขานุการ  ทําหน.าท่ี ผู.ประสานงานเก็บรวบรวมเอกสารจากชุมชนเตรียมวาระ

ประชุมจดบันทึกวาระประชุม  ออกหนังสือไปยังหน3วยงานต3างๆ 
5. ฝfายบัญชี ทําหน.าท่ี สรุปยอดรับ-จ3ายจัดทํางบการเงินรายเดือน / รายป\ทําการ

บันทึกบัญชี  รายเดือน /รายป\ 
6. เหรัญญิก  ทําหน.าท่ีรวบรวมเอกาสรการเบิกจ3ายรับ-จ3ายเงิน 
7. ทะเบียน ทําหน.าท่ีคุมทะเบียนสมาชิกรายชุมชนท้ังใหม3และเก3า 
8. ประชาสัมพันธ-  ทําหน.าท่ีแจ.งข3าวสารข.อมูล  จัดทําแผนการประชาสัมพันธ-  

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ- 
9. ฝfายตรวจสอบ ทําหน.าท่ีตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ3าย  ควบคุม ดูแล การทํางาน

ของฝfายต3างๆ และติดต3อประสานงานกับหน3วยงานต3างๆ 
   บทบาทหน.าท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน ซ่ึงเป/นไปตามระเบียบข.อบังคับ ฯ ข.อ
ท่ี 19 คณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  มีอํานาจหน.าท่ี ดังนี้ 

1. บริการจัดการกองทุน  รวมท้ังตรวจสอบ  กํากับ  ดูแล  จัดสรรประโยชน-ของเงิน 
2. ออกระเบียบข.อบังคับ  หลักเกณฑ-  หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กองทุนและต.องได.รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมประชาคมสมาชิก 
3. รับสมาชิก  และจัดทําทะเบียนสมาชิก  พิจารณาสมาชิกพ.นจากสมาชิกภาพ

ตาม ข.อ 9. ในระเบียบฯ  
4. พิจารณาออกหลักเกณฑ-เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  สิทธิประโยชน-ท่ีสมาชิกพึงได.รับ 
5. แต3งต้ังกรรมการทะเบียนประจําชุมชน ตามระเบียบฯ ข.อ 14.  
6. จัดหรือเรียกประชุมสมาชิก  ตามระเบียบท่ีกําหนด ตกลงกัน หรือตามท่ีสมาชิก

ร.องขอ  จํานวนไม3น.อยกว3าหนึ่งในห.าของสมาชิกทั้งหมด  และต.องให.แล.วเสร็จภายในสิบห.าวัน  
นับต้ังแต3วันท่ีได.รับคําร.อง (หนังสือร.องขอจะต.องลงลายมือชื่อของผู.ร.องของทุกคน) 
   กระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ จะมุ3งเน.นให.เกิดการมีส3วนร3วมของสมาชิกทุก
กลุ3มและมีระบบการติดตาม ตรวจสอบที่โปร3งใส จึงได.กําหนดให.มีแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมเป/น
ประจําและต3อเนื่อง เพ่ือให.เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได. กล3าวคือ 

1. ให.คณะกรรมการมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  
2. ให.สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนเข.าร3วมประชุมประจําป\          

2 ครั้ง หรือ 6 เดือนต3อครั้ง 
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3. จัดการประชุมใหญ3สวัสดิการระดับเขตป\ละครั้ง เพ่ือดําเนินการระดมทุนสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 

4. ให.คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมลงในสมุดบันทึกทุกครั้ง 
5. ต.องมีระบบการบันทึกบัญชีการเงินที่เป/นป1จจุบันและตรวจสอบได.  ซ่ึงต.อง

สามารถออกรายงานการเงินท่ีเป/นป1จจุบัน และดําเนินการสรุปยอดการเงินประจําเดือน และประจําป\  
6. ต.องมีการติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการกองทุน / เครือข3ายสวัสดิการ

ระดับเขตและชุมชน  ประกอบไปด.วย มีแผนการติดตามประเมินผลทุก 3 เดือน และแผนการติดตาม
ประเมินผลทุกๆ 1 ป\ 

7. มีการรายงานผลการดําเนินงานต3อสมาชิก หน3วยงานภาครัฐ อาทิ สถาบัน
พัฒนาองค-กรชุมชน  สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ผู.ท่ีเก่ียวข.อง อาทิ เครือข3ายกองทุน
ระดับเมืองและมีการติดประกาศผลการดําเนินงานแก3สาธารณะ  

8. มีการจัดประชุมใหญ3สามัญประจําป\เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน  
  5.2 รูปแบบการจัดสวัสดิการกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 

5.2.1 แหล�งท่ีมาของเงินทุนท่ีใช�ในการจัดสวัสดิการชุมชน 
    กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตมีแหล3งท่ีมาของเงินจัดสรรสวัสดิการจาก 

2 ส3วนหลัก ๆ  ได.แก3  เงินออมของสมาชิกกองทุนฯ วันละบาท ป\ละ 365 บาท และเงินสมทบจาก
โครงการสนับสนุนการการจัดสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2555 ซ่ึงสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) มี
หน.าที่ในการดําเนินการจัดสรรเงินสบทบตามให.เป/นไปตามระเบียบ ขั้นตอนต3างๆ กล3าวคือ         
ดังแผนภูมิท่ี 10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 10  แสดงแหล3งท่ีมาของเงินทุนในการจัดสวัสดิการชุมชน 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับเขตบางเขน (1 : 

1) 

เครือข3ายกองทนุสวัสดิการชุมชนเขต
บางเขนสมาชิกออมเงินวันละ 1 บาท 

รัฐบาล / พอช.สมทบ 1 บาท
ต3อคน หรือ 365 บาทต3อคนต3อ
ป\ 

สํานักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร  
ทําหน.าที่ประสานงาน/ 
รับรองผลการดําเนินงาน 

หลักเกณฑ-/เง่ือนไข 
ระเบียบข.อบังคับ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเขตบางเขน 

หลักเกณฑ-/เง่ือนไข 
โครงการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน 
พ.ศ. 2550 
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    ส�วนท่ี 1 :  เงินออมของสมาชิก ท่ีเป/นเง่ือนไขให.สมาชิกออมเงินวันละ 1 
บาท ซ่ึงสามารถออมและจ3ายให.กองทุนสวัสดิการชุมชน เป/นหรือเงินสมทบเป/นรายเดือน หรือรายป\ 
ป\ละ 365 บาท  

    ซ่ึงการกําหนดจํานวนเงินออมเป/นไปตามหลักเกณฑ- เง่ือนไขในระเบียบ
ข.อบังคับกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขตได.กําหนดไว. ข.อท่ี 7 (2) ผู.สมัครรายหนึ่ง ๆ จะต.อง
ออมเงินสมทบเข.ากองทุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในระดับกลุ3ม หรือกองทุนระดับเขต อย3างสมํ่าเสมอ 
รายวันมูลวันละ 1 บาท (1 ป\ 365 บาท) หรือ รายเดือน หรือรายป\ ๆ ละ 365 บาท และค3าสมัครรายละ 
20 บาท  ไว.ท่ีกองทุนสวัสดิการ ระดับกลุ3ม หรือชุมชน หรือกองทุนระดับเขตบางเขน 

    การออมเงินวันละบาทสมาชิกสามารถออมเงินได.ท่ีกองทุนสวัสดิการชุมชน 
หรือในกลุ3มสวัสดิการในภายในชุมชนของตนเอง และ/หรือออมเงินสมทบในกองทุนสวัสดิการระดับ
เขตบางเขนด.วยอีกกลุ3มหนึ่งก็ได. ยิ่งออมมากยิ่งได.สวัสดิการมากเป/นทวีคูณหากออมเงินเป/นประจํา
ต3อเนื่องครบ 6 เดือน ซ่ึงวิธีการออมเงินสามารถออมเป/นรายเดือน เดือนละ 30 บาท หรือรายป\ ป\ละ 
365 บาท  ซ่ึงข.อมูลเม่ือป\ 2556 เงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิกมีจํานวน 5,236,540 บาท 
      ส�วนท่ี 2 :  เงินสมทบจากโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.2550 
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได.มอบให.กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย-ดําเนินการให.เป/นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม และต3อมากระทรวง
พัฒนาสังคมฯ ได.มอบหมายให.สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) ดําเนินการในโครงการสนับสนุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อให.จัดสรรเงินสมทบให.แก3องค-กรสวัสดิการชุมชน ซ่ึงกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับเขตบางเขน ได.รับการพิจารณาการสมทบเนื่องจากสามารถปฏิบัติได.ตามท่ีระเบียบหลักเกณฑ-
การสนับสนุนงบประมาณกองทุน กําหนดไว.  กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนจึงได.รับการ
สมทบกองทุนสวัสดิการจากสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน ท้ังหมดแล.ว 2 รอบ  รวมงบประมาณการ
สมทบท้ังสิ้น 1,749,960 บาท  แบ3งเป/น 

1. สมทบกองทุนสวัสดิการรอบท่ี 1 จํานวน    558,720   บาท 
2. สมทบกองทุนสวัสดิการรอบท่ี 2 จํานวน  1,191,240   บาท 

 
      เม่ือป\ที่แล.ว ปกติถ.าพูดถึงการสมทบของรัฐบาล เรามี 360 บาท  รัฐบาล
ก็จะสนับสนุนเรา 360 บาท แต3ป\ที่แล.วงบประมาณไม3พอ เขาก็เลยมาเกลี่ยให.ทุกๆ กองทุน ได.
เท3ากันหมด ก็เลยเหลือ ๆ 227 บาทต3อคนต3อหัว (ชัยรัตน- เลี้ยงบุตร, 2559) 

 
      อย3างไรก็ตาม การสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนใน 2 ส3วนข.างต.น ยัง
ไม3ครบถ.วนตามหลักการแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน พ.ศ.
2555 ท่ีกําหนดไว.ว3าจะต.องมีองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน ในท่ีนี้ก็คือ กรุงเทพมหานคร ดําเนินการ
สมทบเงินให.แก3กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนอีกหนึ่งส3วน  แต3ด.วยกรุงเทพมหานครเป/น
องค-กรปกครองส3วนท.องถิ่นลักษณะพิเศษ จึงมีข.อจํากัดและกระบวนการขั้นตอนในการสมทบเงิน
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สวัสดิการชุมชนค3อนข.างมีความล3าช.าและซับซ.อน ทําให.ช3วงระยะเวลาท่ีผ3านมาในส3วนกรุงเทพมหานคร
ยังไม3ได.ดําเนินการสมทบสวัสดิการชุมชน 

 
      การดําเนินงานของกรุงเทพมหานคร ยังไม3ได.ให.สนับสนุนสมทบเหมือนกับ 
อบต. เทศบาล เพราะโครงสร.างของกรุงเทพมหานครมีความซับซ.อนกว3า แต3เราก็มีความพยายาม
และทํางานร3วมกับเครือข3ายเมืองก็คือให.ความร3วมมือในการเข.าร3วมประชุมกับเครือข3ายองค-กร
สวัสดิการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลในระดบัเขต และกรุงเทพฯก็กําลังดําเนินการจะออก
พระราชบัญญัติให.มีการจัดสรรงบประมาณสมทบให.ครบ 3 ขา ตามที่ในพระราชบัญญัติกําหนดไว. 
(สุรัตน-, 2559)  

 
    อย3างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครฯ มีแนวโน.มความเป/นไปได.ท่ีจะให.การ

สมทบการจัดสวัสดิการชุมชนให.ครบท้ัง 3 ขา  ซ่ึงขณะนี้อยู3ระหว3างดําเนินการร3างข.อบัญญัติเรื่องการ
ให.การสนับสนุนเงินสมทบแก3กองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยจะริเริ่มดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีนําร3องจํานวน 35 เขต  นับว3าเป/นโอกาสในการพัฒนาเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเมืองให.
ขยายตัวมากข้ึน และสนับสนุนให.เครือข3ายสวัสดิการชุมชนเดิมมีฐานทางการเงิน การบริหารจัดการ
กองทุนท่ีม่ันคงและสามารถจัดสวัสดิการชุมชนให.กลุ3มผู.ท่ีไม3สามารถเข.าถึงสวัสดิการของภาครัฐได.รับ
สวัสดิการท่ีมีความจําเป/นพ้ืนฐานในการดํารงชีพท่ัวถึงมากข้ึน เช3น สวัสดิการด.านการเกิด สวัสดิการ
แต3งงาน/บวช ทุนการศึกษา สวัสดิการเพ่ือผู.สูงอายุ และด.านการเสียชีวิต  รวมถึงสวัสดิการท่ีไม3ใช3ตัว
เงินท่ีจะได.รับ เช3น สวัสดิการท่ีอยู3อาศัย สุขภาพอนามัย และการพัฒนาอาชีพ เป/นต.น   

5.2.2 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเขตบางเขน  
    การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเขตบางเขน มีระบบการบริหาร

จัดการกองทุน แบ3งเป/น 2 ส3วน ได.แก3เงินร.อยละ 70 ใช.สําหรับการจัดสวัสดิการให.แก3สมาชิกกองทุน 
โดยการจัดสวัสดิการนั้นจะให.เป/นบทบาทหน.าท่ีของคณะกรรมการในระดับชุมชน หรือกลุ3มองค-กร
ชุมชนเป/นผู.ดําเนินการภายในชุมชนของตนเอง และร.อยละ 30 เป/นการบริหารจัดการในระดับเขต 
โดยใช.ในการจัดสวัสดิการให.กับคนทํางานหรือคณะกรรมการ และนํามาจัดสวัสดิการชุมชนในระดับ
เขตท่ีเป/นกิจกรรมสร.างการมีส3วนร3วมของสมาชิกในเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  ท้ังนี้ 
รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเขตบางเขนได.ดําเนินการตามหลักการสําคัญของ
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการสังคม และปฏิบัติตามแนวทางท่ีกําหนดเป/นเกณฑ-กลาง และ
ข.อบังคับร3วมกัน โดยได.กําหนดเกณฑ-การจัดสวัสดิการ 8 ด.าน ประกอบด.วย การเกิด  การเจ็บปfวย
กรณีนอนโรงพยาบาลติดต3อกัน 2 วัน  การบวช  การแต3งงาน  ทุนการศึกษา  สําหรับคนพิการ  
ผู.สูงอายุ และการเสียชีวิต  

    การจัดสวัสดิการชุมชนภายใต.เงินร.อยละ 30 ของกองทุน จะมีการจัด
สวัสดิการท่ีแบ3งเป/น 2 กลุ3ม คือ สวัสดิการสําหรับคนทํางาน  สวัสดิการสมาชิกในระดับเขต  ซ่ึงการ
จัดสวัสดิการสําหรับคนทํางานหรือคณะกรรมการเพ่ือให.เป/นแรงจูงใจและเสริมกําลังใจให.สําหรับ



149 

คนทํางาน โดยสวัสดิการท่ีคณะกรรมการจะได.รับนอกเหนือจากสวัสดิการท่ีจ3ายโดยท่ัวไป ท้ัง 8 ด.าน 
ดังจะกล3าวในละเอียดในข.อ (1) คณะกรรมการ/คนทํางาน จะได.เพ่ิมเติมในด.านสวัสดิการค3าตอบแทน 
ค3าอาหาร ค3าเดินทางไปปฏิบัติงาน และการดูแลช3วยเหลือครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัว  

 
      กระบวนการคือชุมชนจะต.องเข.ามาเป/นสมาชิกสวัสดิการเมืองบางเขน 
แล.วคณะกรรมการกองทุนฯ ก็จะรวบรวมสมาชิกทั้งหมดเพื่อขอ งบสนับสนุน 1 บาทต3อคน ที่
บอกไป เสร็จแล.วพอเงินลงมาที่สวัสดิการชุมชนตัวนี้ ก็จะแบ3งการบริหารจัดการเป/น 70 : 30 ก็
คือ 70 ให.ชุมชนบริหารจัดการภายใต. 70 เปอร-เซนต- ส3วน 30 เปอร-เซ็นต-อยู3ส3วนกลาง ...ซ่ึงการ
จัดสวัสดิการทั้งหมด 14 ด.าน ในระดับเครือข3ายฯ  แต3ว3าในแต3ละชุมชนอาจจะจัดไม3ถึง 14 ด.าน
ก็ได. ถ.าชุมชนไหนมีเงินกองทุนเยอะก็อาจจะสามารถจัดได. 14 ด.าน แต3ถ.าชุมชนไหนมีเงินน.อยก็
จัดแค3 6 ด.านก็ได. ตามที่เรากําหนดไว.ในเกณฑ-กลาง นอกเหนือจากนั้นก็ข้ึนอยู3กับเงินของชุมชน
นั้น ๆ จะจัดการ (สดสิริ วัฒกาพัทธ-, 2559) 

 
1. สวัสดิการสําหรับสมาชิกกองทุนฯ 

     กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน มีการจ3ายสวัสดิการท่ีเป/นตัวเงิน
และไม3ได.เป/นตัวเงิน ดังนี้ 

1.1 เกิด    500 บาท 
1.2 เจ็บปfวย ครั้งละ   500  บาท แต3ไม3เกิน 2 ครั้ง/ป\ 
1.3 บวช    500 บาท 
1.4 แต3งงาน    500  บาท 
1.5 ทุนการศึกษา  1,000   บาท ต3อป\การศึกษา 
1.6 ทุพพลภาพ   100  บาท ต3อเดือน 
1.7 ผู.สูงอายุ   อายุสมาชิกครบ 10 ป\ และอายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 

100 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 20 ป\และอายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 150 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 30 ป\ และอายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 200 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 40 ป\และ อายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 250 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 50 ป\และ อายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 300 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 60 ป\และ อายุ 60 ป\ ได.บํานาญเดือนละ 350 บาท 

1.8 เสียชีวิต อายุสมาชิกครบ 6 เดือนข้ึนไป ตาย ได.ค3าทําศพ 4,000 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 2 ป\ข้ึนไป   ตาย ได.ค3าทําศพ 4,500 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 4 ป\ข้ึนไป   ตาย ได.ค3าทําศพ 5,000 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 8 ป\ข้ึนไป   ตาย ได.ค3าทําศพ 5,500 บาท 
        อายุสมาชิกครบ 16 ป\ข้ึนไป ตาย ได.ค3าทําศพ 6,000 บาท 
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2. สวัสดิการคนทํางาน 
2.1 คณะกรรมการจะได.รับสวัสดิการคนทํางาน  จะจ3ายให.ในกรณีท่ี

คณะทํางานปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีเขตบางเขนจะได.รับสวัสดิการเป/นค3าตอบแทนจากกองทุนฯ 100 
บาท/วัน/คนแต3ไม3เกิน 500 บาท/ครั้ง เพ่ือใช.ในการเป/นค3าใช.จ3ายในการเดินทางและค3าอาหารสําหับ
คนทํางาน  

2.2 ในกรณี พ3อ แม3 สามี และลูก ของคณะกรรมการเจ็บปfวยเข.า
โรงพยาบาลได.รับค3ารักษาพยาบาลอย3างน.อย 1 ครั้ง 

2.3 ในกรณี พ3อ แม3 สามี และลูก ของคณะกรรมการ เสียชีวิต จะ
ได.รับสวัสดิการ 1,000 บาท 

3. สวัสดิการท่ีไม3ใช3ตัวเงิน 
3.1 จัดโต~ะจีนหรือผ.าปfาระดมทุนเข.ากองทุน ป\ละ 1 ครั้ง เป/นกิจกรรม

ท่ีต.องการให.สมาชิกในระดับเครือข3ายมีส3วนร3วมในกิจกรรมร3วมกันอย3างน.อยป\ละ 1 ครั้ง 
3.2 ไหว.พระ 9 วัด ร3วมกันอย3างน.อยป\ละ 1 ครั้ง  ซึ่งสวัสดิการจัด

กิจกรรมไหว.พระ 9 วัด จัดขึ้นเพื่อให.สอดคล.องกับสมาชิกกองทุนท่ีมีฐานเดิมมาจากกลุ3ม/ชมรม
ผู.สูงอายุในชุมชน  โดยเฉพาะในชุมชนบ.านจัดสรร ซ่ึงคนในชุมชนค3อนข.างมีรายได. มีฐานะ และจะให.
ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการ กิจกรรมกลุ3มผู.สูงอายุ  ดังนั้น กิจกรรมไหว.พระ 9 วัด จึงเป/น
สวัสดิการท่ีตอบโจทย-ความต.องการของเครือข3ายระดับเมือง 

3.3 จัดพวงหรีดให.สมาชิกท่ีเสียชีวิต ซ่ึงการให.พวงหรีดจะต.องเขียนชื่อ
เป/นกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน เพ่ือแสดงให.เห็นถึงความใสใจและให.เกรียติต3อผู.เสียชีวิตและ
ครอบครัว  

3.4 รดน้ําดําหัวผู.สูงอายุ ป\ละ 1 ครั้ง  เป/นกิจกรรมส3งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย จัดข้ึนในวันสงกรานต-ของทุกป\ 

3.5 กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส3งเสริมการมีส3วนร3วมในการพัฒนาชุมชน  อาทิ 
จัดกิจกรรมวันเด็กแห3งชาติ  วันพ3อแห3งชาติ  วันแม3แห3งชาติ  ดังแผนภูมิท่ี 11 
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แผนภูมิท่ี 11 แสดงการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 
 
ส�วนท่ี 3 : รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 6. ผลการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
  จากผลการศึกษาความต.องการจําเป/นสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง ด.วยวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ พบว3าความต.องการจําเป/นสวัสดิการชุมชนเรียงตามลําดับความสําคัญ 3 อันดับแรก 
คือ 1. สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย  2.สวัสดิการด.านการเสียชีวิต  และสวัสดิการด.านการให.กู.ยืม  3.สวัสดิการ
ด.านสิ่งแวดล.อม  อย3างไรก็ตามด.านสวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย และด.านการเกิด  เป/นสวัสดิการ
จําเป/นพ้ืนฐานและยังเป/นองค-ประกอบท่ีจะทําให.ประชาชนมีควมอยู3ดีมีสุข อีกท้ังยังเป/นฐานสวัสดิการ
ท่ีจะช3วยให.เกิดความม่ันคงของมนุษย- ผู.วิจัยจึงเสาะหาจากปรากฎการณ-จริงในชุมชน และร3วมพัฒนา

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับเขต 
บางเขน 

 

การบริหารจัดการระดับเขต 
(30 %) 

การจัดสวัสดิการให.แก3สมาชิก
โดยชุมชน (70 %) 

สวัสดิการสมาชิก 
ระดับเขต 

พอช.สมทบ 

สวัสดิการคนทํางาน 

เบี้ยเล้ียงปฏิบัติงานนอก
พื้นท่ี 100/บาท/คน ไม3เกิน 
500 บาท 

สมาชิกสมทบ 
วันละ 1 บาท 

นโยบายรัฐ 

เกิด 500 บาท 

เจ็บปfวย 500 บาท/คร้ังแต3ไม3
เกิน 2 คร้ัง/ป\ 

แต3งงาน 500 บาท 

บวช 500 บาท 

ทุนการศึกษา 1,000 บาท/ป\ 

ทุพลภาพ 100 บาท/เดือน 

ผู.สูงอายุ 100-350 บาท 

เสียชีวิต 4,000 – 6,000 บาท 

ช3วยเหลือรายกรณี 

หากพ3อ แม3 สามี ภรรยา ลูก 
เสียชีวิต ได.รับสวัสดิการ 
1,000 บาท 

หากพ3อ แม3 สามี ภรรยา ลูก 
เจ็บปfวยนอนโรงพยาบาล
ได.รับ อย3างน.อย 1 คร้ัง 

ไหว.พระ 9 วัด ร3วมกันอย3างน.อยป\
ละ 1 คร้ัง 

จัดโต~ะจีนหรือผ.าปfาระดมทุนเข.า
กองทุน 1คร้ัง 

จัดพวงหรีดให.สมาชิกท่ีเสียชีวิต 

รดนํ้าดําหัวผู.สูงอายุ 1 คร้ัง 
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รูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการกับชุมชน  โดยได.ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการท้ัง 6 ด.าน หรือ 6 รูปแบบย3อย  เพ่ือนําข.อมูลมาสังเคราะห-และพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยสังเคราะห-จากการสัมภาษณ-เชิงลึก 
(IN-DEPTH INTERVIEW) สมาชิกในชุมชนและกลุ3มผู.นํา และคณะกรรมการ พบว3า  
  6.1 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านท่ีอยู�อาศัย 
   การจัดการสวัสดิการที่อยู3อาศัยในเครือข3ายระดับเมืองเขตบางเขน ถือเป/น
จุดเริ่มต.นท่ีให.เกิดการมีส3วนร3วม และเป/นสวัสดิการรูปแบบหนึ่งท่ีมีความจําเป/นพ้ืนฐานระดับแรก ๆ 
ของคนในชุมชน  ซ่ึงคนในชุมชนของเครือข3าย ต3างกล3าวอ.างถึงว3าการจัดสวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัยให.มี
ความม่ันคงได. สวัสดิการด.านอ่ืน ๆ จะตามมา  ดังท่ีกล3าวไปข.างต.นชุมชนเครือข3ายระดับเมืองเขต
บางเขน เข.าร3วมในโครงการบ.านม่ันคง ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการโดยสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน  

1. หลักการ 
    หลักการจัดสวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย คือให.คนในชุมชนท่ีมีรายได.น.อยและใน
ชุมชนเมืองมีท่ีอยู3อาศัยท่ีม่ันคง เพ่ือให.เป/นไปตามความคาดหวังสวัสดิการในอนาคตท่ีโดยส3วนใหญ3มี
ความต.องการสวัสดิการท่ีจําเป/นเรื่องการมีท่ีอยู3อาศัยท่ีม่ันคงมากท่ีสุด  โดยพัฒนาและส3งเสริมจาก
ฐานสวัสดิการท่ีได.รับในป1จจุบันในด.านการออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3อาศัย  ให.คนในชุมชนสามารถสร.าง
หลักประกันเพ่ือการกู.ยืมได.ด.วยตนเอง สร.างวินัยการออมเงินอย3างน.อย 5 ป\ ให.สามารถเข.าถึงแหล3ง
เงินกู.เพ่ือท่ีอยู3อาศัยได. และส3งเสริมการมีส3วนร3วมของคนในชุมชนและการบูรณาการของหน3วยงานท่ี
เก่ียวข.อง ในการสร.างความม่ันคงด.านท่ีอยู3อาศัยของคนมีรายได.น.อยในเขตเมือง และร3วมกันสร.าง
สภาพแวดล.อมท่ีดี คือย.ายคนที่อยู3ชายคลองขึ้นมาอยู3ในชุมชนที่จัดสรรที่อยู3อาศัยให.มีความเป/น
ระเบียบและรักษาสิ่งแวดล.อมในคูคลอง 

  ในกรณีสมาชิกมีความจําเป/นและไม3มีความสามารถในการจ3ายค3าผ3อนบ.านใน
โครงการบ.านม่ันคงได. ก็สามารถมากู.ยืมเงินกองทุนฯ ปลอดดอกเบ้ียเพ่ือเป/นเงินสํารองจ3ายค3าผ3อนบ.าน   

  ซ่ึงการจัดสวัสดิการนี้ตามท่ีระเบียบข.อบังคับ ด.านสิทธิประโยชน- ข.อท่ี 8 กําหนด
ไว.ว3า กรณีสมาชิกโครงการบ.านม่ันคงท่ีสมัครเป/นสมาชิกสวัสดิการชุมชน ผู.แทนกลุ3มคณะกรรมการ
สวัสดิการระดับชุมชนขอทดลองจ3ายค3าท่ีอยู3อาศัยโดยไม3ต.องเสียดอกเบ้ียเพ่ือช3วยเหลือให.กลุ3มออมทรัพย-
เพ่ือท่ีอยู3อาศัยชุมชนไม3เป/นหนี้เสีย โดยมีแผนฟxyนฟูหนี้กับทางองค-กรท่ีกู.เงินได.โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการเครือข3ายระดับเขตก3อน 

2. วัตถุประสงค�  
2.1 สร.างหลักประกันและความม่ันคงด.านท่ีอยู3อาศัยให.กับผู.มีรายได.น.อยและ

ชุมชนแออัดในเมือง 
2.2 ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยให.เข.าถึงแหล3งเงินกู.เพ่ือท่ีอยู3อาศัย 
2.3 ให.คนในชุมชนมีส3วนร3วมในการจัดการท่ีอยู3อาศัยและจัดระเบียบชุมชนให.

มีสภาพแวดล.อมท่ีดี   
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2.4 จัดการป1ญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยการบูรณาการและประสานความ
ร3วมมือระหว3างชุมชนร3วมกับหน3วยงานรัฐ อาทิ สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) กรมธนารักษ-  
กรุงเทพมหานคร  

2.5 การจัดสวัสดิการให.คนท่ีมีรายได.น.อยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความม่ันคง 
ท่ัวถึงและยั่งยืน 

3. กิจกรรม 
3.1 การออมเงิน ซ่ึงทุกชุมชนจะต.องมีการจัดต้ังกลุ3มออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3อาศัย  

ซ่ึงการดําเนินการกิจกรรมนี้เป/นไปตามหลักเกณฑ-โครงการบ.านม่ันคงท่ีแหล3งกู.เงิน คือสถาบันพัฒนา
องค-กรชุมชน (พอช.) กําหนดไว.  โดยสมาชิกท่ีมีความประสงค-จะกู.ยืมเงินมาสร.างท่ีอยู3อาศัยจะต.อง
สร.างหลักประกันให.กับตัวเองและครอบครัว  โดยจะต.องดําเนินการออมเงินเพ่ือท่ีอยู3อาศัยเป/นประจํา
ทุกเดือน อย3างน.อย 300 บาทต3อเดือน หรือออมให.ได. ร.อยละ 10 ของวงเงินท่ีต.องการกู.ยืมตามท่ี
กําหนดไว.สูงสุดคือ 150,000 บาท  หมายความว3าสมาชิกจะต.องออมเงินให.ได.อย3างน.อย 15,000 บาท 
ถึงจะเข.าหลักเกณฑ- / เง่ือนไขการขอกู.เงินในโครงการบ.านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 
(พอช.)  

 
      โครงการบ.านม่ันคง บอกว3าที่คือบ.านสวัสดิการอยู3แล.ว เพราะไม3มีที่ไหน
บ.าน 150,000 บาท แต3นอนได.ทั้งครอบครัว ผ3อนเดือนละพันกว3าบาท นี่เป/นสวัสดิการที่คนจน
ได.รับผลประโยชน- (ตุtย พลอยขาว, 2559) 
      ในส3วนโครงการบ.านม่ันคงก็ยังทําอยู3 มีที่เสร็จแล.วและกําลังก3อสร.าง  
เช3นชุมชนพัฒนาเหนือก็กําลังก3อสร.าง  สามัคคีร3วมใจเหลืออีกประมาณ 40 หลัง  และ ชุมชนที่
สร.างเสร็จแล.ว100 เปอร-เซนต- มีสามัคคีร3วมใจ ชุมชนบางบัว ชุมชนอุทิศอนุสรณ- บ.านสวยอยู3
ติดเขต และบ.านบางเขน ก็เสร็จแล.ว (สดสิริ  วัฒกาพัทธ-, 2559)  

 
3.2 จัดทําบันทึกข.อตกลง (MOU) โดยสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนร3วมกับ

คณะกรรมการและสมาชิกในชุมชน ประสานงานและดําเนินการจัดทําบันทึกข.อตกลงความร3วมมือกับ
หน3วยงานท่ีเก่ียวข.องทุกฝfาย อย3างน.อย 5 ฝfาย ประกอบด.วย กรมธนารักษ- เก่ียวข.องเรื่องท่ีดิน  
สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน องค-การมหาชน (พอช.) เก่ียวข.องในฐานะหน3วยงานแหล3งทุนกู.ยืมเพ่ือท่ี
อยู3อาศัย โครงการบ.านม่ันคง และหนุนเสริมกระบวนการให.ชุมชนมีส3วนร3วมในการจัดการท่ีอยู3อาศัย
และสิ่งแวดล.อมในชุมชนเมือง  สํานักงานเขตหลักสี่  สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในฐานะ
หน3วยงานท.องถ่ินท่ีมีหน.าท่ีในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี และเจ.าของพ้ืนท่ีดิน (ในบางชุมชน) สหกรณ-
เคหะสถานเพ่ือท่ีอยู3อาศัยคลองบางบัว หรือกลุ3มออมทรัพย-ในชุมชน  ทั้งนี้เพื่อให.ทุกภาคส3วนมี
เปzาหมายท่ีจะทํางานร3วมกัน ดังนี้ 

3.2.1 จัดให.เกิดความม่ันคงในการอยู3อาศัยด.วยการจัดสิทธิการเช3าท่ีดินท่ี
ถูกต.องเพ่ือท่ีอยู3อาศัยของชุมชนต3างๆ เช3น ชุมชนบางบัวหลังกองการภาพ ชุมชนอุทิศอนุสรณ-  ชุมชน
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บางเขน  ชุมชนชายคลองบางบัวเชิงสะพานไม. 1 ชุมชนสามัคคี และชุมชนก.าวหน.า ได.รับสิทธิการอยู3
อาศัยท่ีถูกต.องพร.อม ๆ กับการจัดระเบียบการอยู3อาศัย 

3.2.2 ร3วมปรับปรุง พัฒนา ก3อสร.าง ชุมชนท่ีมีความม่ันคงโดยองค-กร
ชุมชน 

3.2.3 เกิดแผนการทํางาน แผนการพัฒนา แผนงบประมาณ และการจัด
กลไกการทํางานท่ีมีส3วนร3วมทุกฝfาย 

3.2.4 เกิดแผนการพัฒนาสิ่งแวดล.อม อนุรักษ-พัฒนาโดยชุมชนและ
หน3วยงานท.องถ่ินร3วมมือดําเนินการกันอย3างใกล.ชิด 

3.2.5 มีแผนการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาชีวิตความเป/นอยู3 อาชีพการ     
ทํามาหากิน สวัสดิการ ระบบทุนชุมชนและการจัดการดูแลร3วมกันเพ่ือให.สมาชิกทุกคนมีคุณภาพชีวิต
อย3างท่ัวถึงและเท3าเทียม 

3.2.6 สนับสนุนให.ชุมชนร3วมกันทํางานอย3างเชื่อมโยงกับเครือข3ายพัฒนา 
เพ่ือให.เกิดการขยายการแก.ป1ญหาท่ีอยู3อาศัย และสร.างการพัฒนาของชมชนอย3างต3อเนื่องเป/น
กระบวนการ 

3.3 คนในชุมชนมีส3วนร3วม ร3วมด.วยช3วยกันทํา สร.างบ.านม่ันคง กล3าวคือใช.การ
จ.างงานช3าง และคนในชุมชน ค3าจ.างวันละ 250-300 บาทต3อวัน รวมถึงเครือญาติ คนในครอบครัว
ช3วยกันสร.างบ.าน ไม3ใช.ผู.รับเหมาภายนอก  เพราะค3าจ.างแพงเกินกว3ากําลังทรัพย-ท่ีกู.ยืมในโครงการ
บ.านม่ันคง  ดังนั้นจึงต.องใช.วิธีการจ.างเท3าท่ีจําเป/น ลดรายจ3าย และควบคุมงบประมาณไม3ให.เกินกว3า 
150,000 บาท  เพ่ือไม3ให.สมาชิกมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน และลดป1ญหาการกู.หนี้นอกระบบ และสร.างรายได.
ให.คนในชุมชน  

 
      วิธีการปลูกบ.าน เราจะให.คนในชุมชนมาร3วมกันทํา ไม3เหมา เพราะเรา
ต.องการ เซฟค3าใช.จ3ายให.มากที่สุด  วันเสาร- อาทิตย- ลูก เมีย ญาติ หยุดจากงานก็มาช3วยกันขน
ทราย ขนปูน ขนอิฐบ.าง (ทัศนัย บุญขวัญ, 2559) 

 

3.4 สมาชิกออมเงินเป/นประจําทุกเดือน อย3างน.อย 300 บาทต3อคนต3อเดือน 
และต.องส3งเงินผ3อนบ.านเป/นประจําทุกเดือน  ในกรณีท่ีไม3มีเงินก็สามารถกู.ยืมเงินสํารองจากกองทุน
อ่ืนๆ ในชุมชน โดยมีอัตราดอกเบ้ียร.อยละ1 หรือปลอดดอกเบี้ย ขึ้นอยู3กับกฎ กติกาภายในชุมชน  
และการพิจารณาของคณะกรรมการ ท้ังนี้เพ่ือไม3ให.เกิดหนี้เสีย ค.างจ3ายแก3แหล3งทุนหรือสถาบันพัฒนา
องค-กรชุมชน  
 

      อย3างกรณี บางบัว เรามีเงินสมทบ มีสมาชิกประมาณ 600 กว3าคน เราก็
จะเก็บได.ทุกเดือน เดือนละ 18,000 บาท ถ.าเดือนไหนมีคนตายเยอะ เงินก็อาจจะหมดไป แต3ถ.า
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ไม3หมดเราก็สมทบไว. เพราะบางทีค3าบ.าน จะมีคนที่ไม3ได.ส3ง เงินส3วนนี้ก็สามารถเอาไปจ3ายให.กับ 
พอช.ก3อน เพื่อไม3ให.มีหนี้เสียและจะได.ไม3ต.องเสียค3าปรับ (สดศิริ วัฒกาพัทธ-, 2559)  
      การจ3ายให. พอช. เราจะจ3ายในนามกลุ3ม ไม3ได.จ3ายในนามบุคคล แต3ชุมชน
จะรู.ว3าใครไม3จ3ายบ.าง เพราะการทําสัญญากับ พอช. เราทําให.นามชุมชนเพราะฉะนั้นชุมชน
จะต.องรับผิดชอบร3วมกัน (เรียม ดวงกระโทก, 2559) 
 

3.5 สมาชิกและ/กลุ3ม จะต.องจ3ายเงินค3าเช3าท่ีดินให.แก3กรมธนารักษ-ตามท่ีตกลงไว. 
อย3างไรก็ตามบางชุมชนไม3ได.อยู3ในพ้ืนท่ีของกรมธนารักษ- แต3ไปอยู3ในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหานคร 
จะมีเง่ือนไขท่ียุ3งยากมากข้ึน  กล3าวคือชุมชนจะต.องมีการดําเนินการขอโฉนดชุมชน และจัดต้ังเป/น
ชุมชนอย3างเป/นทางการ มิเช3นนั้นก็ไม3สามารถก3อสร.างโครงการบ.านม่ันคงได. เพราะไม3ได.เป/นเจ.าของ
ท่ีดินและ/หรือไม3ได.เช3าท่ีดินของรัฐ /กรุงเทพมหานครอย3างเป/นทางการ  จะเห็นได.ว3าป1จจัย/เง่ือนไข
ด.านท่ีดินมีผลต3อการสร.างบ.านม่ันคงของสมาชิกในชุมชน ซ่ึงจะส3งผลต3อเนื่องไปยังการจัดสวัสดิการ
ด.านอ่ืนๆ อีกด.วย 
 

      ชุมชนเศรษฐกิจวรวีย- ป1จจุบันตั้งอยู3ในที่ดินของ กทม. ซ่ึงกําลังขอยื่นขอ
โฉนดชุมชน เราทําการออมเงินเพื่อที่อยู3อาศัยมา 5 ป\ แล.วเตรียมพร.อมที่จะเข.าโครงการบ.าน
ม่ันคง แต3ตอนนี้ทําไม3ได. เพราะไม3มีที่ดินที่จะให.เช3าเหมือนชุมชนอ่ืนๆ ... สมาชิกก็เร่ิมไม3ม่ันใจ
ว3าจะเล3นต3อดีไหมกลัวไม3ได.บ.าน กลัวโดนไล3ร้ือ...ที่ดินสําคัญมากมิเช3นนั้นเราก็จะไม3ได.อะไรต3อเลย  
(สุชิน แสงศรี, 2559) 

 

3.6 คณะกรรมการจะต.องมีการประชุม และจัดทํารายงานบัญชีทุกเดือน ให.แก3
สมาชิกและนําส3งให.สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนเป/นประจํา 

 
      กลุ3มจะต.องรู.ว3าเงินสวัสดิการใช.อะไรไปบ.าง ซึ่งคณะกรรมการจะต.อง
มีการสรุปทุกเดือน และเราก็ต.องสรุปให.กองทุนฯ เหมือนกันว3าเงินเราเอาไปจ3ายอะไรบ.าง 
(ประภาส แสงประดับ, 2559)  

 
3.7 ภาคีภาควิชาการเข.ามาให.การสนับสนุนความรู.วิชาการและการบริการ

สังคม อาทิ สถาบันการศึกษาใกล.เคียงให.การสนับสนุนเรื ่องการออกแบบบ.าน การวางผัง
สถาป1ตยกรรม ให.แก3ชุมชนในโครงการบ.านม่ันคง มาทํากิจกรรมการการพัฒนาชุมชนสร.างการมีส3วนร3วม
และความสัมพันธ-อันดีต3อกัน 
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      ก็มีมหาวิทยาลัยเขามาช3วยเราออกแบบบ.านด.วยกัน จนได.แบบบ.านที่มี
ขนาด 12.5 ตารางวา  มีบ.านเดี่ยวชั้นเดียว  บ.านเดี่ยว 2 ชั้น บ.านแฝด 2 ชั้น  และบ.านแถว 2 ชั้น 
(วราภรณ-  ปานะพิพัฒน-, 2559) 
      มหาวิทยาลัยใกล.เคียงมาช3วยออกแบบบ.าน มาช3วยกิจกรรมชุมชน ตอนนี้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มาช3วยในการออกแบบบ.าน  ซ่ึงเขาเข.ามา
เองเราไม3ได.ไปขอเขา และก็มี mou ร3วมกันระหว3าง พอช. ชุมชน สหกรณ- สถาบันการศึกษา 
(วัชรี เย็นสบาย, 2559)  

 
4. ป9จจัย/เง่ือนไข 

4.1 สมาชิกต.องมีการออมเงินในกลุ3มออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3อาศัยอย3างสมํ่าเสมอ 
อย3างน.อยต.องมีเงินออมร.อยละ 10 ของวงเงินท่ีต.องการกู.ยืมจากสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนหรือ 
พอช.   

4.2 ต.องมีหน3วยงานหลักท่ีมอบท่ีดินให.ชาวบ.านเช3าเพ่ือสร.างท่ีอยู3อาศัย ซ่ึงใน
เขตเมืองจะมีหน3วยงานท่ีเก่ียวข.อง อาทิ กรมธนารักษ-  กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้เพื่อให.ชาวบ.าน
ดําเนินการออมเงินเพ่ือท่ีอยู3อาศัยอย3างต3อเนื่อง สมํ่าเสมอ และม่ันใจว3าจะไม3ถูกไล3รื้อ  ซ่ึงในส3วนนี้
หน3วยงานหลายฝfายควรพิจารณาถึงความต.องการจําเป/นเรื่องการมีท่ีอยู3อาศัยท่ีม่ันคง โดยหน3วยงาน
ต.องทําข.อตกลงร3วมกันในการแก.ป1ญหาท่ีอยู3อาศัย 

4.3 มีหน3วยงานภายนอกคอยให.การสนับสนุนในด.านการให.เงินกู.ยืมดอกเบ้ียตํ่า 
และหนุนเสริมให.เกิดกระบวนการการมีส3วนของทุกฝfายในการให.ความร3วมมือในการจัดสวัสดิการท่ี
จําเป/นแก3คนในชุมชนเมืองครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกกลุ3ม   

4.4 มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ3มท่ีมีความเสียสละ ซ่ือสัตย- และมี
ความโปร3งใสในการบริหารจัดการเงินออม ดังแผนภูมิท่ี 12 
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แผนภูมิท่ี 12  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านท่ีอยู3อาศัย 
 
       โดยสรุปรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านท่ีอยู3อาศัย เป/น
จุดเริ่มต.นท่ีสําคัญสําหรับการจัดสวัสดิการของคนเมือง เนื่องจากการขยายตัวของเมืองหลวงป1ญหาท่ี
อยู3อาศัยของคนเมืองท่ีมีเกิดข้ึนอยู3เนื่องๆ โดยเฉพาะป1ญหาการถูกไล3รื้อท่ีอยู3อาศัยของชุมชนแออัด 
ชุมชนสลัม ให.เป/นระเบียบไม3บุกรุกพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม  แต3ทางออกของการจัด
ระเบียบชุมชนเมืองท่ีเป/นทางออกท่ีดีนั้น เครือข3ายชุมชนเมืองระดับเขตบางเขนจึงเป/นรูปแบบหนึ่งท่ี
สะท.อนให.เห็นว3าเป/นการจัดสวัสดิการชุมชนด.านท่ีอยู3อาศัยหากมีการสร.างการมีส3วนร3วม การบูรณา
การทํางานร3วมกันจากหลายภาคส3วน โดยใช.หลักการในโครงการบ.านม่ันคง มีวัตถุประสงค-คือการ
จัดการท่ีอยู3อาศัยให.ม่ันคงและไม3ทําลายสภาพแวดล.อมเมือง  โดยหน3วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ประชาสังคม จะต.องหนุนเสริมให.เกิดกระบวนการมีส3วนร3วมและมีการบริหารจัดการร3วมกันระหว3าง
ชุมชนและหน3วยงานภาครัฐ  
  6.2 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านการเสียชีวิต 
   การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเสียชีวิตเป/นสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีมี
ความจําเป/นและคนในชุมชนมีความต.องการมากเป/นอันดับสอง ด.วยเหตุท่ีเป/นกลุ3มคนยากจน มี
รายได.น.อย เม่ือมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจึงมีความจําเป/นต.องใช.เงินออม หรือเงินท่ีมีอยู3ออกมา

����	ก������� 

กรมธนารักษ- 
สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 
กรุงเทพหานคร 
 

สํานักงานเขตบางเขน 
โครงการบ.านม่ันคง 
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 

 

ท่ีอยู�อาศัย 

(Housing) 

กิจกรรม 
- ออมเงินสร.างหลักประกันการกู.เงินเป/นประจํา 
- ประสานการทํางานและทําข.อตกลงร3วมกับหน3วยงานท่ี
เก่ียวข.อง 
- ผ3อนจ3ายค3าบ.านทุกเดือนให.แก3 พอช. 
- ให.เงินสํารองจ3ายค3าผ3อนบ.านปลอดดอกเบ้ีย หรือดอกเบ้ียต่ํา
แก3สมาชิก 
- ช3วยเหลือเก้ือกูลในการสร.างบ.าน และช3วยกันดูแล
สภาพแวดล.อม 
 
 
 

หลักการ 
ให.ทุกคนมีที่อยู3อาศัยท่ีมั่นคง 

วัตถุประสงค- 
- สร.างหลักประกันให.มีสิทธิเข.าถึง
สวัสดิการด.านอื่นๆ 
- จัดการและแก.ไขป1ญหาท่ีอยู3
อาศัยร3วมกัน 

ป1จจัย/เง่ือนไข 
- สมาชิกต.องมีเงินออม  
- คณะกรรมการกองทุนต3าง ๆ ใน
ชุมชน 
- มีกองทุนในชุมชนมากกว3า 1 
กองทุน 
- การบริหารจัดการท่ีดี โปร3งใส 
- หน3วยงานปล3อยเช3าท่ีดินสร.างท่ีอยู3
อาศัย 
- มีการจัดระเบียบท่ีอยู3อาศัย 
ร3วมกับการจัดการสภาพแวดล.อม 
- มีหน3วยงานให.การหนุนเสริม 
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ใช.จ3ายจัดการงานศพ  ซ่ึงการจัดสวัสดิการในด.านนี้ชุมชนใช.การช3วยเหลือเก้ือหนุนและร3วมมือเป/น
เจ.าภาพในการจัดงานศพเป/นหลัก แม.ว3าผู.เสียชีวิตจะเป/นสมาชิกกองุทนฯ หรือไม3เป/นสมาชิกก็จะ
ได.รับการช3วยเหลือด.วยความเจ็มใจอย3างเท3าเทียม  อย3างไรก็ตามการมีกองทุนสวัสดิการชุมชนจะช3วย
ให.สมาชิกมีเงินสํารองท่ีสามารถใช.จัดการงานศพได. โดยไม3ต.องไปขอเรี่ยไรเงินจากเพ่ือนบ.าน คนใน
ชุมชนเหมือนแต3ก3อน  ฉะนั้นสวัสดิการเม่ือเสียชีวิตจึงเป/นสวัสดิการจําเป/นต3อคนในชุมชนเมือง 
โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวของผู.เสียชีวิตได.รับการช3วยเหลือด.านค3าใช.จ3ายงานศพท่ีจําเป/นอย3าง
เหมาะสม 

1. หลักการ 
  การจัดสวัสดิการยามเสียชีวิต เป/นสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานของสวัสดิการชุมชนท่ีได.

กําหนดไว.ในเง่ือนหลักเกณฑ-สวัสดิการชุมชน กล3าวคือ  
  อายุสมาชิกครบ 6 เดือนข้ึนไป    ตาย ได.ค3าทําศพ 4,000 บาท 
  อายุสมาชิกครบ 2 ป\ข้ึนไป         ตาย ได.ค3าทําศพ 4,500 บาท 
  อายุสมาชิกครบ 4 ป\ข้ึนไป         ตาย ได.ค3าทําศพ 5,000 บาท 
  อายุสมาชิกครบ 8 ป\ข้ึนไป         ตาย ได.ค3าทําศพ 5,500 บาท 
  อายุสมาชิกครบ 16 ป\ข้ึนไป       ตาย ได.ค3าทําศพ 6,000 บาท 
  ซ่ึงเป/นสวัสดิการท่ีคนในชุมชนให.ความสําคัญมาก เพราะจะเป/นเงินช3วยเหลือ

ในการจัดการงานศพ โดยเฉพาะในกลุ3มผู.มีรายได.น.อยให.เสียชีวิตอย3างมีศักด์ิศรี ให.มีเงินจัดงานศพ
อย3างสมเกียรติ ไม3ต.องตกเป/นศพไร.ญาติ และสร.างภาระให.กับคนในครอบครัว  จึงเป/นสวัสดิการ
จําเป/นในอนาคตท่ีครอบครัวของผู.เสียชีวิตอยากได.รับการช3วยเหลือด.านค3าใช.จ3ายงานศพในจํานวน
มากข้ึน  ซ่ึงสอดคล.องกับการทดสอบความสัมพันธ-เรื่องความช3วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน
ด.านการเสียชีวิตมีความสัมพันธ-กับความต.องการจําเป/นการได.รับบริการ  

  สมาชิกท3านหนึ่งเล3าให.ฟ1งว3า เม่ือก3อนในละแวกนี้ส3วนใหญ3เป/นคนจน มีรายได.
น.อย คนยากไร.อยู3จํานวนมาก เวลามีใครเสียชีวิตบางรายจะต.องขอเรี่ยไรเงิน จากคนในชุมชนเพ่ือนํา
เงินไปจัดการงานศพให.เพ่ือน เพราะในบ.านเขาไม3มีเงินเพียงพอ น3าสงสาร การจัดการงานศพรายหนึ่ง
ต.องใช.เงินพอสมควร หลายชุมชนจึงมีกองทุนฌาปนกิจ ท่ีจ3ายสวัสดิการเฉพาะเสียชีวิต เม่ือมีกองทุน
สวัสดิการชุมชมก็มีการจ3ายสวัสดิการชีวิตด.วยเช3นกัน  ฉะนั้นหลักการการจัดสวัสดิการเสียชีวิต 
จ3ายเงินสวัสดิการสมทบค3าใช.จ3ายในการจัดการงานศพในจํานวนท่ีกําหนดไว.ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ-
ของกองทุนในชุมชน และให.เกียรติสมาชิกโดยการให.พวงหรีด  การสนับสนุนค3าเดินทางสําหรับคนท่ี
ไปร3วมงาน  ในกรณีต.องช3วยเหลือศพไร.ญาติ จะเป/นการร3วมมือ ร3วมใจในการช3วยเหลือ เช3น ติดต3อ
ประสานงานกับวัดเพ่ือติดต3อจองศาลาวัด ผ.าห3อศพ โรงศพ และบําเพ็ญกุศล จํานวน 1 วัน เพ่ือให.
เป/นไปตามประเพณีทางพุทธศาสนา 
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    ของชุมชนพัฒนาใต.สวัสดิการที่จําเป/นมากคือเม่ือเสียชีวิต และก็เจ็บปfวย 
เพราะตายไม3สามารถไปเอาเงินที่ อ่ืน ๆ มาจัดงานศพได. พึ่งได.แต3กองทุนฯ (ณัฐภัทรธร  
เนติบันลือฤทธิ์, 2559)  
    เม่ือมีกรณีเสียชีวิต สมาชิกจะเข.ามาหาคณะกรรมการกองทุนฯ ก3อน เพื่อมา
ขอเบิกเงินไปก3อน 4,000-5,000 บาท ถ.ามีคนตายปุ�บ เขาก็จะไปหากรรมการกองทุนฯ เพราะ
เขาต.องใช.เงินไปจัดการศพ ค3าเคลื่อนย.ายศพ โรงศพ และอ่ืนๆ (วัชรี เย็นสบาย, 2559)  

2. วัตถุประสงค� 
2.1 ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยมีเงินในการจัดการงานศพ 
2.2 เป/นการจัดการสวัสดิการจําเป/นให.แก3สมาชิกในช3วงสุดท.ายของชีวิต  

3. กิจกรรม 
  สําหรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จะต.องปฏิบัติออมเงินวันละ 1 บาท 

ตามเง่ือนไขของกองทุนฯ และในยามเสียชีวิตสมาชิกจะได.รับสวัสดิการในกรณีเสียชีวิต จํานวน 4,000 
บาท และพวงหรีดในนามกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 1 พวง ตามเกณฑ-กลางท่ีกําหนด
ไว.ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางเขน  แต3มีบางกรณีท่ีชุมชนจะจ3ายสวัสดิการเพ่ิมเติม เช3น พวง
หรีด 1 พวง , โรงศพ 1 โรง , ผ.าห3อศพ ,เงินสมทบจากกองทุนฌาปนกิจในชุมชน (ถ.ามี) จํานวน 
4,000 บาทต3อคน 

 
    เร่ืองเสียชีวิตอาจจะมีสองประเด็นคือ ที่เล3นกับกองทุนสวัสดิการฯ อย3างเดียว 
และมีชุมชนที่เขามีกลุ3มฌาปนกิจของชุมชนเอง เช3น บางบัว ถ.าตาย เขาก็จะได.เงินสวัสดิการ 2 
ทาง คือได.เงินจากกองทุน 4,000 บาท และได.เงินจากกลุ3มฌาปนกิจ ที่มีการเก็บศพละ 20 บาท 
ต3างหาก (สดศิริ วัฒกาพัทธ-, 2559) 
    ถ.าตายเราก็จะให.พวงหรีด ถ.าเขาไม3ค3อยมีเราก็จะช3วยเป/นเจ.าภาพบ.าง 
พิจารณาเป/นราย ๆ ไป...ชุมชนฉันบางรายต.องพา จ3ายค3ารถไปโรงพยาบาลด.วย เพราะเขาเป/น
กล.ามเนื้ออ3อนแรง ทุกอย3าง  พอตายก็ต.องไปหาวัด หาโรง หาคนแบกศพ  ที่ชุมชนจะพิเศษคือ
จ3ายหมดทุกศพ ไม3เฉพาะสมาชิกแต3เราจะจ3ายน.อย (ละออง เสือศิริ, 2559) 

 
  สําหรับคณะกรรมการ/ผู.นํา และสมาชิกบางท3านท่ีต.องเดินทางไปร3วมงานศพ 

กองทุนฯ จ3ายค3าเดินทางให.ตามความเหมาะสมและตามมติของคณะกรรมการ 
  ในกรณีผู.ยากไร.ในชุมชนเสียชีวิต คณะกรรมการ ผู.นํากลุ3มจะดําเนินการติดต3อ

ประสานงานกับมูลนิธิโพธิภาวนาในการมาเคลื่อนย.ายร3างผู.เสียชีวิตไปยังวัดหรือสถานท่ีประกอบพิธี 
จัดการเรื่องผ.าห3อศพ  โรงศพ และประสานงานไปยังคณะกรรมการวัด หรือเจ.าอาวาสวัดบางบัวใน
จัดการงานศพให.เป/นไปตามประเพณี อย3างน.อยให.มีการสวดอภิธรรม 1 คืน สมาชิกก็จะไปร3วม
ทําอาหารและสมทบเป/นเจ.าภาพในการจัดการงานศพให.เป/นรายกรณี  
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    ให.เงิน 4,000 บาท ถ.าเจอแบบศพไม3มีญาติขอจะวิ่งเต.นให. ขอความร3วมมือ
จากทางวัด ช3วยประสานงานให. และอย3างชุมชนสะพานใหม3เขาก็จะให.โลงฟรี (วัชรี เย็นสบาย, 
2559)  
    ในกรณีถ.าศพอยู3ต3างจังหวัด ก็สามารถใช.เงินส3วนกลางไปจ3ายค3ารถไปร3วมงาน
ก็ได. แต3คนนัน้ๆ ต.องเป/นคนดี ช3วยเหลืองานชุมชน และเป/นกรรมการ 3 คนที่คัดเลือกมาทํางาน
เครือข3ายฯ เรามีสวัสดิการให.กับแม3กรรมการด.วย (ประภาส แสงประดบั, 2559) 
 

    ถ.าเป/นกรณีสมาชิกนับถือศาสนาอิสลาม ช3วยเหลือครั้งละ 500-1,000 บาท ซ่ึง
หลักการจ3ายเงินข้ึนอยู3กับมติคณะกรรมการเช3นกัน 

4. ป9จจัย / เง่ือนไข 
  ในการจัดสวัสดิการยามเสียชีวิต มีป1จจัยและเง่ือนไขท่ีสําคัญ ได.แก3 

4.1 สมาชิกต.องออมเงิน เป/นประจําและสมํ่าเสมอ และสมาชิกเป/นสมาชิกกลุ3ม
ฌาปนกิจภายในชุมชน และ/หรือกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท  

4.2 สมาชิกในชุมชน และคณะกรรมการกลุ3มจะต.องมีความเอื้ออาทรและมี
จิตใจดีท่ีพร.อมจะช3วยเหลือผู.ยากไร.ในชุมชนท่ีเสียชีวิต 

4.3 คณะกรรมการกองทุนฯ ต.องมีความเป/นธรรม การบริหารงานท่ีโปร3งใส 
เนื่องจากต.องมีการตัดสินใจในการช3วยเหลือผู.ยากไร.ท่ีไม3ใช3สมาชิกกองทุนในบางกรณี และบางราย
ต.องมีการช3วยเหลือท่ีข้ึนอยู3กับการตัดสินใจคณะกรรมการเป/นหลัก 

4.4 กองทุนฯ ต.องได.รับเงินสมทบจากรัฐบาล หรือองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน
อย3างต3อเนื่องอย3างน.อย 3-5 ป\ เป/นเงินสมทบในการจัดสวัสดิการสมาชิกให.มีความม่ันคงในชาวง
เริ่มต.น เพราะเงินท่ีใช.จ3ายสวัสดิการจํานวนค3อนข.างเยอะ เม่ือเทียบกับเงินออมของสมาชิก 

4.5 กองทุนฯ จะต.องมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกป\ และกระจายช3วงอายุของสมาชิกให.
ครอบคลุมทุกวัย  หากมีสมาชิกลดลง เงินกองทุนก็จะลดลง ทําให.กองทุนฯ จะมีความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการการเงิน 
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แผนภูมิท่ี 13  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเสียชีวิต 
 

   โดยสรุปการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเสียชีวิตมีหลักการเดียวคือ
ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยให.ได.รับสวัสดิการเสียชีวิต และตายอย3างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี  ซ่ึงวัตถุประสงค-ก็
เพ่ือช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยมีเงินในการจัดการงานศพและเป/นการจัดการสวัสดิการจําเป/นให.แก3
สมาชิกได.รับสวัสดิการ อย3างน.อยรายละ 4,000 บาท เพ่ือใช.ในการจัดการงานศพ จัดทําพิธีกรรมทาง
ศาสนาให.เหมาะสม และในบางรายท่ีเป/นผู.สูงอายุไม3มีญาติ คนเร3ร3อนท่ีมาอาศัยอยู3ในชุมชน ผู.ปfวยจิตเวช 
ผู.ยากไร. หากเสียชีวิตคณะกรรมการกองทุน และอาสาสมัครในชุมชนก็จะมาร3วมด.วยช3วยกันจัดการ
พิธีกรรมให.ถูกต.องเช3นกัน 
  6.3 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านการให�กู�ยืม 
   การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองด.านการให.กู.ยืมเงิน เป/นความ
ต.องการจําเป/นในด.านสวัสดิการของประชาชนเป/นอันดับสองเท3ากับสวัสดิการด.านการเสียชีวิต  ซ่ึงใน
สวัสดิการด.านนี้เดิมทีไม3ได.คาดหวังท่ีจะให.กู.ยืม เพราะส3วนใหญ3จะเน.นการออมเพ่ือสร.างความม่ังคง

 

การเสียชีวิต 

(Passed away) 

กิจกรรม 
- จ3ายสวัสดิการให.แก3สมาชิก ตามหลักเกณฑ-ท่ีกําหนดไว. จํานวน 
4,000-6,000 บาท ต3อราย 
- ประสานงานกกับมลูนิธิฯ วัด และช3วยเหลือและจัดงานศพให.ผู.รายไร.
ในชุมชน 
- จัดพวงหรีดในนามกองทุนสวัสดกิารชุมชน เพ่ือเป/นเกียรติแก3สมาชิก 
- ไปร3วมงานศพสมาชิกและคนในครอบครัว เพ่ือเป/นการใส3ใจและเห็น
อกเห็นใจซ่ึงกันและกัน 
- ทําบุญใส3ซองช3วยเหลือรายละ 500-1,000 บาท  
 

หลักการ 
ช3วยเหลือผู. มี รายได.น.อยให. ได.รับ
สวัสดิการเสียชีวิต และตายอย3างมี
เกียรติ มีศักดิ์ศรี 

วัตถุประสงค� 
- ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยมีเงินในการ
จัดการงานศพ 
- เป/นการจัดการสวัสดิการจําเป/น
ให.แก3สมาชิก 

ป9จจัย/เง่ือนไข 
- เป/นสมาชิกกองทุนและมีเงิน
ออม 
- สมาชิกในชุมชน/กองทุน
และคณะกรรมการ/ผู.นํา ต.อง
มีความเอื้ออาทร เกื้อกูลต3อผู.
ยากไร. 
- คณะกรรมการต.องมีความ
เป/นธรรม  
- รัฐ หรือ ท.องถิ่น ต.องให.การ
สมทบต3อเน่ืองอย3างน.อย 3-5 
ป\ 
- สมาชิกต.องเพ่ิมขึ้นทุกป\ และ
กระจายทุกช3วงวัย 

ภาคีเครือข�าย 

วัดบางบัว 
มูลนิธิ 
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เรื่องท่ีอยู3อาศัย การเกิด แก3 เจ็บตาย แต3ต3อมาการให.กู.ยืมนี้ไปผูกโยงกับการจัดสวัสดิการท่ีอยู3อาศัย  
หากสมาชิกไม3สามารถผ3อนส3งค3าบ.านได. คณะกรรมการกองทุนฯ ก็จะนําเงินในส3วนนี้หมุนเวียน
ออกไปก3อนและให.สมาชิกผ3อนชําระคืนภายหลัง เพราะกองทุนฯ มีไว.ให.คอยช3วยเหลือคนในชุมชนให.
มีเงินหมุนเวียนได.ในยามจําเป/น และไม3ให.เกิดป1ญหาหนี้นอกระบบและป1ญหาอ่ืน ๆ ตามมา จึงได.มี
การทํากติการ3วมกันในเรื่องการให.กู.ยืมเงินเพ่ือเป/นสวัสดิการ อย3างไรก็ตามข้ึนอยู3กับป1จจัย เง่ือนไขท่ีมี
ของกองทุนฯ ในชุมชนด.วย  

1. หลักการ  
    การจัดสวัสดิการให.กู.ยืมเงิน สําหรับผู.มีรายได.น.อยนับว3าเป/นสิ่งจําเป/นท่ีคนใน
ชุมชนเมืองมีความต.องการมาก เพราะการจะมีเงินทุนหรือการเข.าถึงสินเชื่อทางการเงินในระบบเป/น
เรื่องยาก ท่ีผ3านมาจึงเป/นเหตุให.เกิดป1ญหากู.ยืมนอกระบบ และเป/นหนี้นอกระบบดอกเบ้ียสูง  ดังนั้น
การแก.ป1ญหาหนี้นอกระบบในเมืองได.คือการท่ีชุมชนมีกองทุนต3างๆ ท่ีมาจากเงินออมภายในชุมชน
ร3วมกับเงินสนับสนุนสมทบกองทุนจากรัฐบาล เช3น กองทุนเงินล.าน  กลุ3มออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3อาศัย  
กองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท ทําให.ชุมชนมีเงินหมุนเวียนภายในชุมชน และทําให.คนใน
ชุมชนทั้งเมืองและชนบทสามารถเข.าถึงแหล3งกู.ยืมเงินในระบบได.มากขึ้น  อย3างไรก็ตามการจัด
สวัสดิการการให.กู.ยืมจะให.มีประสิทธิภาพนั้นแต3ละชุมชนจะมีแนวทางหลักการบูรณาการกองทุน
ชุมชน ซ่ึงในแต3ละชุมชนควรมีกองทุนฯ อย3างน.อย 2 กองทุนข้ึนไป อาทิ กลุ3มออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3
อาศัย  กองทุนเงินล.าน  กองทุนสวัสดิการออมวันละบาท เพ่ือกองทุนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอต3อการ
จัดสรรสวัสดิการการให.กู.ยืมได.ท่ัวถึงกับความต.องการของสมาชิก  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฯ จะต.อง
มีระบบการบริหารจัดการการเงินและการบัญชีของแต3ละกองทุนให.ดีด.วยเช3นกัน ซ่ึงสอดคล.องกับผล
การศึกษาเชิงปริมาณท่ีว3าประชาชนส3วนใหญ3มีความต.องการในอนาคตท่ีอยากให.ในชุมชนมีแหล3งเงินกู.
ท่ีเพียงพอ และต.องการให.หน3วยงานภารรัฐเข.ามาช3วยเหลือให.ชุมชนมีแหล3งเงินกู.  รวมถึงด.านการให.
กู.ยืมจะต.องมีความเหมาะสม 
 

    หลักการให.เงินกู.ยืมคนกู.ต.องทําจริง ซ่ือสัตย- และมีวินัยในการออม การส3งเงิน
คืนกองทุนต.องทําสมํ่าเสมอ มีน.อยส3งน.อย มีมากก็ส3งมาก หนี้จะได.หมดเร็ว และสามารถกู.ได.อีก 
คนอ่ืน ๆ ก็จะได.กู. อีก ต3อไปเร่ือย ๆ เพราะเงินในกองทุนก็เป/นเงินของทุกคน ...และกองทุนฯ 
ในชุมชนต.องหนุนเสริมกัน มีกองทุนเดียวไม3ได. อย3างชุมชนเรามีหลายกองทุนฯ เช3น กลุ3มออมทรัพย-
ก็มาช3วยหนุนเสริมให.กู.เร่ืองสร.างบ.าน, การศึกษา ได. (ทัศนัย บุญขวัญ, 2559) 

 

  กองทุนฯ ช3วยเหลือเป/นรายกรณีในเรื่องการให.กู.ยืมเงิน อัตราดอกเบ้ีย 0-2 % 
ให.แก3สมาชิกท่ีมีความจําเป/นและเดือดร.อนมาก  ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาอนุมัติเป/น
รายกรณี  โดยจะให.การช3วยเหลือ เช3น ไม3มีเงินจ3ายค3าผ3อนบ.าน  ใช.เงินเพ่ือต3อยอดอาชีพ และสมทบ
ค3าเล3าเรียนบุตร  ซ่ึงในกรณีการให.กู.ยืมจะให.เฉพาะบางรายเท3านั้นข้ึนอยู3กับความจําเป/นต.องการใช.จริง 
โดยได.รายละไม3เกิน 3,000-5,000 บาท หรือมากกว3านั้น  ซึ่งสมาชิกจะต.องมีการประมาณการ
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ค3าใช.จ3ายท่ีจะใช.จริงมาให.คณะกรรมการ แสดงเป/นหลักฐานค3าใช.จ3ายท่ีเกิดข้ึนจริงเป/นการแสดงถึง
ความจริงใจต3อกัน  เช3น  ค3าใช.จ3ายสําหรับค3าเทอม ค3าเล3าเรียน ค3าอุปกรณ-เพ่ือการเรียนแก3ลูก มี
รายการอะไรบ.าง จํานวนเท3าไหร3 , กู.เพ่ือต3อยอดอาชีพก็ควรท่ีจะมีการวางแผนค3าใช.จ3ายการลงทุน 
เช3น ค3ารถเข็น  ค3าเสื้อวินมอเตอร-ไซด- และรายรับท่ีคาดว3าจะได.รับ เป/นต.น  

2. วัตถุประสงค� 
2.1 สนับสนุนและช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยมีแหล3งเงินกู.ยืมเพ่ือใช.ในยามฉุกเฉิน

และใช.เป/นทุนในการประกอบอาชีพ  
2.2 จัดสวัสดิการท่ีจําเป/นให.สมาชิกกองทุนฯ และคนในชุมชนในยามเดือดร.อน 
2.3 ให.คนในชุมชนมีท่ีพ่ึงด.านการเงิน มีแหล3งกู.ยืมเงินในระบบชุมชน ไม3ไปกู.หนี้

นอกระบบ 
2.4 สร.างโอกาสให.คนในชุมชนมีอาชีพและรายได.ท่ีม่ันคง 

 
      การจัดสวัสดิการมองว3ากองทุนไม3จําเป/นต.องมีเงิน หรือกอดเงินไว.เยอะ ๆ 
แต3สวัสดิการจะต.องให.ประโยชน-กับสมาชิกมากที่สุด คิดถึงความจําเป/นของเขา (ตุtย พลอยขาว, 
2559) 
      มันเป/นสวัสดิการ มันเป/นเงินช3วยเหลือกัน ถ.าเราไปเอาดอกก็เท3ากับว3า
เราไม3ได.ช3วยเขา (ละออง เสือศิริ, 2559)   
      การให.ทุนไปต3อทุนทําอาชีพ หมุนเวียนกันในกลุ3ม ในกองทุน เช3นชุมชน
อุทิศอนุสรณ-ขาก็รวมกลุ3มใช.หนี้นอกระบบ ,ชุมชนบางบัวก็ใช.พัฒนากลุ3มอาชีพ (ประภาส 
แสงประดับ, 2559) 
 

3. กิจกรรม 
3.1 การให.กู.ยืมเพ่ือท่ีอยู3อาศัย 

    การจัดสวัสดิการให.กู.ยืมเพ่ือท่ีอยู3อาศัย มีอยู3 2 ลักษณะ คือ ให.กู.เพ่ือนําเงิน
ไปผ3อนชําระค3าบ.านในโครงการบ.านม่ันคง  ซ่ึงสมาชิกต.องมีความจําเป/นท่ีไม3สามารถชําระค3าผ3อนบ.าน
ได.จริง เช3น ว3างงาน ไม3มีรายได. เจ็บปfวย ค3าใช.จ3ายไม3เพียงพอกับรายได. หรือมีความจําเป/นอ่ืน ๆ ซ่ึง
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความจําเป/นนั้น ถึงจะอนุมัติให.กู.ยืมได.  โดยสมาชิกคนนั้นจะต.องเป/น
สมาชิกในโครงการบ.านม่ันคง ท่ีทําสินเชื่อกับสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน หรือเป/นสมาชิกกลุ3มออมทรัพย-
เพ่ือท่ีอยู3อาศัยของชุมชนอย3างใดอย3างหนึ่งหรืออยู3ท้ังสองกลุ3มข้ึนอยู3กับเง่ือนไขของแต3ละชุมชน  ใน
การกู.ยืมเงินเพื่อผ3อนชําระค3าบ.านสามารถขอกู.ได.ครั้งละไม3เกิน 3,000-5,000 บาทต3อครั้ง  ซ่ึง
คณะกรรมการจะดําเนินการนําเงินส3วนกลางของกลุ3มออกไปให.ก3อนเพ่ือรักษาเครดิตการเงินของกลุ3ม
เครือข3ายไว.ตามเง่ือนไขของ สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนหรือพอช. กําหนด  การกู.ยืมเงินในลักษณะนี้
บางกลุ3มคิดดอกเบ้ียร.อยละ 1.5 แต3บางกลุ3มปลอดดอกเบ้ีย เพราะเห็นว3าเป/นเรื่องท่ีสมาชิกกลุ3มต.อง
ดูแลช3วยเหลือซ่ึงกันและกันในยามเพ่ือนเดือดร.อน  
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      เป/นเงินปลอดดอกเบี้ย เป/นเงินสวัสดิการที่ช3วยเหลือ โดยเราจะให.ยืมไม3
เสียดอกเบี้ย ซ่ึงคนนั้นต.องเป/นสมาชิกสวัสดิการ  ซ่ึงเขาจะต.องล.มปfวยจริง และเขาจะต.องมีการ
ส3งบ.านดีมาตลอด คณะกรรมการก็จะพิจารณาให. (สดสิริ  วัฒกาพัทธ-, 2559) 
      ถ.าเกิดชุมชนมีป1ญหาเร่ืองการผ3อนบ.าน  เราก็สามารถเอาเงินส3วนนี้ไป
สํารองจ3ายค3าผ3อนบ.านให.กับสมาชิก  เราจะจ3ายให.กรณีเดียวคือไม3มีความสามารถในการจ3าย
ค3าผ3อนบ.านได.จริงๆ เงินส3วนนี้ก็ไปสํารองจ3ายก3อนแล.วค3อยไปตามเก็บภายหลัง (ชัยรัตน- เลี้ยงบุตร, 
2559) 

 
    อีกลักษณะหนึ่งเป/นการให.เงินกู.เพื่อต3อเติมที่อยู3อาศัย หรือไปเพิ่มเติม

วงเงินท่ีขอกู.มาจาก สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนหรือ พอช. ท่ีสมาชิกจะได.รับเงินมาเพ่ือสร.างท่ีอยู3
อาศัยจํานวน 150,000-300,000 บาทต3อหลังตามท่ีกําหนดไว.ในระเบียบโครงการบ.านม่ันคง แต3ด.วย
ป1จจัย เง่ือนไขการเงินของผู.มีรายได.น.อยมีไม3เพียงพอเพ่ือใช.ในการต3อเติมบ.านให.สมบูรณ-จึงมีความ
จําเป/นต.องไปกู.ยืมเงินมาเพ่ิมเติมอีก  ทําให.หลายครัวเรือนไปกู.หนี้นอกระบบจึงเป/นหนี้สินไปอีก  จาก
ป1ญหาหนี้นอกระบบนี้เครือข3ายจึงส3งเสริมให.ชุมชนมีกระบวนการจัดการ   บูรณาการกองทุนภายใน
ชุมชน กลุ3มออมทรัพย- กลุ3มเงินล.าน มาช3วยเก้ือหนุนปล3อยกู.ให.สมาชิก หลังละไม3เกิน 20,000 บาท  
การจัดสวัสดิการลักษณะนี้จัดทําเฉพาะบางชุมชนข้ึนอยู3กับการสร.างความเข.าใจและข.อตกลงร3วมกัน
ของสมาชิกและคณะกรรมการในกลุ3มองค-กรชุมชน  โดยผู.กู.จะต.องเสียดอกเบ้ียร.อยละ 1.5 บาท 
ให.กับกองทุนฯ / กลุ3มออมทรัพย-เพ่ือท่ีอยู3อาศัยภายในชุมชน อย3างไรก็ตามข้ึนอยู3กับเง่ือนไข ข.อตกลง
ภายในกลุ3มองค-กรชุมชนนั้น ๆ  
 

3.2 การให.เงินกู.ยืมเพ่ือต3อยอดอาชีพ 
    การจัดสวัสดิการให.กู.ยืมเพ่ือส3งเสริมและพัฒนาอาชีพให.มีรายได. มีความ

ม่ันคง ซ่ึงผู.ท่ีจะกู.ยืมได.ต.องเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน และ/หรือกองทุนชุมชนอ่ืน ๆ  
ซ่ึงผู.ท่ีจะกู.ต.องมีความต้ังใจจริงในการต3อยอดอาชีพเดิม และ/หรือมีความต.องการเพ่ิมรายได.ให.กับ
ครอบครัว หรือสมาชิกจะรวมกลุ3มมากู.เงินเพ่ือสร.างอาชีพเสริม หากมีสมาชิกมีคุณลักษณะความ
ต.องการอย3างใดอย3างหนึ่งก็สามารถมีสิทธิ์กู.เงินเพ่ือพัฒนา ต3อยอด สร.างอาชีพ เพ่ิมรายได.ให.กับ
ตนเองและครอบครัว ซ่ึงการกู.ยืมเงินจะไม3เสียดอกเบ้ีย 

 
      ให.กู.เพื่อทําอาชีพ เช3น ปzาข.างบ.านปzาตุtยเคยขายส.มตําแล.วหยุดไป ใช.
เงินทุนตัวเองหมด แล.วจะกลับมาลงทุนใหม3ก็ขอกู.ยืม 5,000 เราก็ให.ยืม เราไม3ได.ให.เยอะก็จะ
ประมาณ 5,000 8,000 บาท บางคนลงทุนขายผัก ก็จะให.กู.ยืมโดยปลอดดอกเบี้ย (ตุtย พลอยขาว, 
2559)  
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    การให.กู.ยืมในนามกลุ3ม เป/นการรวมตัวกันของสมาชิกท่ีมีวัตถุประสงค-และ
ความถนัดในอาชีพนั้น ๆ รวมตัวกันกู.ยืมเพ่ือพัฒนาเป/นกลุ3มอาชีพ  เช3น สมาชิกกลุ3มวินมอเตอร-ไซด-
รวมกลุ3มกันเพ่ือมากู.เงินไปซ้ือเสื้อวินมอเตอร-ไซด-มาหมุนเวียนกันภายในสมาชิกกลุ3มได.สวมใส3ขับข่ี
มอเตอร-ไซด-รับจ.างสร.างรายได.เพ่ิม, กลุ3มสมาชิกแม3บ.านชุมชนบางบัวรวมตัวกันกู.ยืมเงินเพ่ือพัฒนา
อาชีพรับจ.างทําอาหาร เป/นต.น   

 
      ชุมชนเมืองเรามีการต3อยอดจากฐานเดิมเร่ืองที่อยู3อาศัยที่แน3น ซ่ึงใช.เงิน 
30 เปอร-เซ็นต- ที่แบ3ง 15 เปอร-เซนต-มาให.กู.ยืมต3อยอดพัฒนากลุ3มอาชีพ กลุ3มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึง
กองทุนฯ เราสามารถไปโยงกับกองทุนอ่ืน ๆ ได.ให.ใช.เป/นต3อทุนไม3มีดอก (ประภาส แสงประดับ, 
2559)  

 
3.3 การให.เงินกู.ยืมเพ่ือการศึกษาของบุตร 

    การให.เงินกู.ยืมเพ่ือการศึกษาบุตร สมาชิกจะต.องมีความต.องการจําเป/นจริง ๆ 
ท่ีครอบครัวไม3สามารถหมุนเวียนเงินใช.จ3ายค3าเทอมบุตร ค3าอุปกรณ-การเรียน ก็สามารถมาขอกู.ยืม
เงินกองทุนฯ ไปใช.จ3ายได.ตามความเหมาะสมและจําเป/น  ซ่ึงสมาชิกจะต.องแสดงหลักฐานการจ3ายเงิน
ค3าเทอม ค3าอุปกรณ-เล3าเรียนบุตรให.แก3คณะกรรมการด.วย เพ่ือแสดงให.เห็นถึงความซ่ือสัตย- และบาง
ชุมชนมีการจัดสวัสดิการชุมชนสําหรับค3าทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดี ให.ทุนละ 1,000 บาท ต3อป\
การศึกษา มาช3วยหนุนเสริมและสร.างแรงบันดาลใจให.กับเด็กและเยาวชนในชุมชนเป/นเด็กดี ต้ังใจเรียน 

 
      ในชุมชนบางเขน สวัสดิการการศึกษาถ.าเร่ืองการให.กู.เงินค3าเทอม เราก็
ให.กู.ได.รายละ 3,000-8,000 บาท แต3ทุกอย3างก็ต.องข้ึนอยู3กับการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ซ่ึงชุมชนเราค3าเทอมจะต.องผ3อนส3งดอกเบี้ยร.อยละ1-1.5 บาท บางทีก็กู.จากกองทุนสวัสดิการฯ 
แต3ถ.าไม3มีก็ให.ไปกู.เงินกลุ3มออมทรัพย- กลุ3มเงินล.าน เรามีหลายกองทุน (ทัศนัย บุญขวัญ, 2559) 
 

4. ป9จจัย / เง่ือนไข  
4.1 เป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  และมีการออมเงิน

เป/นประจําไม3ขาด 
4.2 เป/นสมาชิกกองทุนชุมชนอื่น ๆ เช3น กลุ 3มออมทรัพย-เพื่อที่อยู3อาศัย  

กองทุนเงินล.าน  กองทุนสวัสดิการวันละบาท  เป/นต.น 
4.3 คณะกรรมการพิจารณาให.กู.ยืมเป/นรายกรณีบุคคล โดยจะพิจารณาเง่ือนไข

ต3าง ๆ  ได.แก3 (1) ความจําเป/นในความต.องการใช.เงินเป/นหลัก เช3น กู.เพ่ือผ3อนชําระค3าท่ีอยู3อาศัย 
(บ.านม่ันคง), ค3าเล3าเรียนบุตร, อาชีพ เป/นต.น (2) มีการออมเงินอย3างสมํ่าเสมอหรือไม3  (3) ความสามารถ
ในการคืนเงิน โดยมีเง่ือนไขจํานวนแรงงานในครัวเรือนมีก่ีคน มีรายได.เพียงพอหรือไม3  
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4.4 สมาชิกต.องมีสัจจะ และความซ่ือสัตย- นําเงินไปใช.จริงตามวัตถุประสงค-ท่ี
ขอกู.ไว. และต.องนําส3งหลักฐานการใช.เงินมาให.แก3คณะกรรมการกองทุน  เช3น แสดงใบกํากับภาษีการ
ใช.เงิน  

4.5 มีวินัยในการนําเงินมาผ3อนชําระคืนเป/นประจําทุกเดือน โดยไม3จํากัด
ยอดเงิน มีมากจ3ายมาก มีน.อยจ3ายน.อย แต3ต.องมาชําระเป/นประจําโดยสามารถเลือกจ3ายแบบรายวัน
หรือรายเดือนได.ตามสะดวก หากจ3ายคืนครบถ.วนก็มีสิทธิ์กู.ยืมใหม3ได.  

4.6 มีการบริหารจัดการการเงินท่ีดี โดยต.องให.มีเงินหมุนเวียนในกองทุนฯ 
อย3างสมํ่าเสมอ อย3างไรก็ตามยังคงต.องอิงหลักพ่ึงพาช3วยเหลือกัน ไม3บีบบังคับจนเกินไป  

4.7 ถ.ามีประสบการณ-การทํางานจริงแล.วมีแผนต3อยอดจากอาชีพเดิม จะได.
พิจารณาเป/นพิเศษ เพราะเป/นการสร.างโอกาสให.มีรายได.เพ่ิมพูน มีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

4.8 ในการกู.แต3ละครั้ง บางกรณีอาจจะต.องเสียดอกเบ้ีย 1-2 % ของยอดเงินกู. 
เพ่ือเป/นรายได.ของกองทุนฯ ให.มีจํานวนมากข้ึน เพ่ือจะได.ช3วยเหลือคนอ่ืนๆ ในชุมชนได.มากข้ึน
เช3นกัน  ท้ังนี้ข.นอยู3กับข.อตกลง กติกาของแต3ละชุมชนท่ีจะบริหารจัดการกองทุนให.เพียงพอต3อความ
ต.องการของสมาชิก  
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แผนภูมิท่ี 14  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการให.กู.ยืม 
 
    กล3าวโดยสรุปรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองด.านการ
ให.กู.ยืม มีหลักการคือการสร.างโอกาสและช3วยเหลือให.ผู.มีรายได.น.อยเข.าถึงแหล3งทุนกู.ยืมท่ีดอกเบ้ียตํ่า
หรือปลอดดอกเบ้ีย สร.างอาชีพ เพ่ิมรายได. และให.มีวินัยในการออม  โดยมีวัตถุประสงค-เพ่ือสนับสนุน
และช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยมีเงินทุนหมุนเวียนในยามจําเป/น และให.คนในชุมชนมีท่ีพ่ึงด.านการเงิน มี
แหล3งกู.ยืมเงินในระบบชุมชน ไม3ไปกู.หนี้นอกระบบสร.างโอกาสให.คนในชุมชนมีอาชีพและรายได.ท่ี
ม่ันคง  ท้ังนี้การดําเนินกิจกรรมหลัก ๆ คือการให.กู.ยืมเพ่ือช3วยผ3อนชําระค3าบ.านเป/นหลัก รองลงมาก็
เป/นเพ่ือการต3อยอดอาชีพ ซ่ึงป1จจัย เง่ือนไข ในการดําเนินกิจกรรมนั้นก็คือการสมทบออมเงินอย3าง

หลักการ 
-สร.างโอกาสและช3วยเหลือให.ผู.มี
รายได.น.อยเข.า ถึงแหล3งทุนกู.ยืม ท่ี
ดอกเบ้ียต่ําหรือปลอดดอกเบ้ีย สร.าง
อาชีพ เพ่ิมรายได. มีวินัยในการออม 

 

การให�กู�ยืม 

(Loans) 

กิจกรรม 
เงินกู.ดอกเบ้ียต่ํา ร.อยละ 0-2 ให.แก3สมาชิก ใช.ในยามจําเป/น
ฉุกเฉิน, ใช.เพ่ือผ3อนชําระท่ีอยู3อาศัยในโครงการบ.านมั่นคง, ใช.
เพ่ือต3อยอดและพัฒนาอาชีพให.ตนเอง ครอบครัว สนับสนุน
กลุ3มอาชีพให.มีเงินทุนหมุนเวียน , ให.กู.ยืมเพ่ือจ3ายค3าเทอม ค3า
เล3าเรียนบุตร 
** ท้ังน้ีข้ึนอยู3กับกติกาและเง่ือนไขของแต3ละชุมชน 

วัตถุประสงค� 
-สนับสนุนและช3วยเหลือผู.มรีายได.
น.อยมีเงินทุนหมุนเวียนในยาม
จําเป/น  
- ให.คนในชุมชนมีท่ีพ่ึงด.านการเงิน 
มีแหล3งกู.ยืมเงินในระบบชุมชน ไม3
ไปกู.หน้ีนอกระบบ 
- สร.างโอกาสให.คนในชุมชนมีอาชีพ
และรายได.ท่ีมั่นคง 

ป9จจัย / เง่ือนไข 
- สมาชิกต.องมีวินัยในการ
ออมเงินและส3งเงินคืนเป/น
ประจําและต3อเน่ือง 
- ชุมชนจะต.องมีกองทุน
อย3างน.อย 2 กองทุน เพ่ือ
เป/นเงินหมุนเวียนในชุมชน 
- สมาชิกต.องมีสัจจะ 
ซ่ือสัตย- 
- จํานวนเงินกู.พิจารณาเป/น
รายกรณีบุคคล / กลุ3ม  
- องค-กรการเงินชุมชนต.องมี
การบริหารจัดการเงินทุนท่ี
เป/นระบบ 
- ข.อตกลง เง่ือนไขกติกา
เรื่องอัตราดอกเบ้ียของ      
แต3ละชุมชน 
 

ภาคีเครือข�าย 
สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน 
สํานักงานเขตบางเขน 
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สมํ่าเสมอของสมาชิก และมีการบูรณาการกองภายในชุมชนเพ่ือช3วยเหลือคนในชุมชนไม3ให.เดือดร.อน 
รวมท้ังต.องมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับกองทุนระดับเครือข3ายเมืองมาช3วยเก้ือหนุนให.การจัด
สวัสดิการด.านการให.กู.ยืมมีประสิทธิภาพและเพียงพอต3อความต.องการของสมาชิกในชุมชน 
  6.4 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านส่ิงแวดล�อม  

1. หลักการ 
  ในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาด.านสิ่งแวดล.อม นับเป/นหัวใจของการจัด

สวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเป/นฐานอย3างแท.จริง ซ่ึงนําหลักการการมีส3วนร3วมมาเป/นเครื่องมือให.คนใน
ชุมชนปรับเปลี่ยนความคิดและมีจิตสํานักร3วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล.อม  เนื่องจากชุมชน
มีทุนเดิมในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล.อมเครือข3ายคลอง 9 สาย ที่ร3วมกันสร.างทุนทางสังคมในการ
จัดการทรัพยากร สิ่งแวดล.อม จนประสบความสําเร็จมาจนป1จจุบัน  โดยมีป1จจัยเก้ือหนุนท้ังป1จจัย
ภายในและป1จจัยภายนอกที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลให.เกิดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน พัฒนา
สิ่งแวดล.อม   

  การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาด.านสิ่งแวดล.อม ในท่ีนี้เน.นไปท่ีคูคลองสาย
คลองบางบัวท่ีเป/นเส.นทางคมนาคมและเป/นคูคลองท่ีหล3อเลี้ยงชีวิตของคนมาหลายสิบป\ เม่ือแหล3งน้ํา 
คูคลอง เน3าเสีย ส3งกลิ่นเหม็น ขาดการดูแลร3วมกัน จึงเป/นป1ญหาเริ่มต.นหรือท่ีมาของการร3วมมือ ร3วม
แรง ร3วมใจ ของคนในสายคลองบางบัว ลุกข้ึนมาต3อสู.และพัฒนาชุมชนให.ทุกคนมีส3วนร3วมในการดูแล
คูคลองบางบัว และใส3ใจสภาพแวดล.อมภายในชุมชน ให.สะอาด น3าอยู3 ปลอดภัย และคนในชุมชนมี
ความสามัคคี  ซ่ึงจากท่ีเคยกล3าวไปบ.างในส3วนพัฒนาการการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเขต จะเห็นได.
ชัดเจนว3าหลักการการจัดสวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม เป/นสวัสดิการที่ไม3เน.นตัวเงินหรือการจ3ายเงิน
เหมือนสวัสดิการด.านอ่ืนๆ แต3เงินเป/นกลไกที่คอยเกื้อหนุนให.คนในชุมชนมีส3วนร3วมในการจัดการ
สิ่งแวดล.อม และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

  หลักการในการดําเนินงาน เป/นลักษณะน้ําพ่ึงเรือ เสื่อพ่ึงปfา อย3างไรแล.วชุมชน
จะต.องเป/นผู.ริเริ่มกระบวนการชุมชนในการพัฒนาสิ่งแวดล.อมภายในก3อน และเชื่อมโยงประสาน
เครือข3ายระดับเมืองในกาพัฒนาสิ่งแวดล.อมคูคลองที่มีประสิทธิภาพ  เมื่อมีการระเบิดจากข.างใน 
หน3วยงานภายนอกก็จะเห็นถึงความต้ังใจจริง รูปธรรมความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล.อมของคนใน
ชุมชน และการขยายเครือข3ายสานพลังทํางานที่เข.มแข็งขึ้นในระดับเครือข3ายได.นั้น หน3วยงาย
ภายนอกได.รับรู. ได.เห็น และเข.ามาสัมผัส ทําความเข.าใจร3วมกันระหว3างคนภายในกับหน3วยงาน
ภาครัฐ ก็จะนําไปสู3การทํางานร3วมกันเชิงบูรณาการได. ต3างฝfายต3างช3วยเหลือกัน โดยมุ3งไปท่ีเปzาหมาย
เดียวกัน คือ การจัดการสิ่งแวดล.อมเมืองให.สะอาด ปลอดภัย น3าอยู3 

  ในด.านการจัดสวัสดิการสิ่งแวดล.อมจะต.องดําเนินการไปพร.อม ๆ กับการจัด
สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย และการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการทํางานในเครือข3ายระดับเมือง ประเด็น
ด.านท่ีอยู3อาศัยและสิ่งแวดล.อมต.องทําคู3ขนานกันไป อาจเป/นป1จจัย เง่ือนไข ท่ีเครือข3ายจะต.องดูแล
และรับผิดชอบในการบูรณาการประเด็นการจัดการท่ีอยู3อาศัยและการจัดการสิ่งแวดล.อมด.วย อาจ
กล3าวโดยสรุปด.านการจัดสวัสดิการสิ่งแวดล.อมในระดับองค-กรชุมชนและเครือข3ายเมืองเป/นการจ3าย
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สวัสดิการท่ีไม3ใช3ตัวเงิน แต3เป/นฐานการจัดสวัสดิการร3วมกันผ3านเครื่องมือหรือกิจกรรมต3าง ๆ ท่ีเป/น
กิจกรรมร3วมกันระดับเครือข3ายเมือง โดยมีหน3วยงานภายนอกสนับสนุนป1จจัยด.านเงิน สิ่งของ คน 
และความรู.ท่ีเป/นประโยชน-ต3อการจัดการสิ่งแวดล.อมให.กับคนในชุมชนอย3างต3อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค� 
2.1 ส3งเสริมให.คนในชุมชนเครือข3ายสายคลองบางบัวมีการพัฒนาและจัดการ         

คูคลองและสิ่งแวดล.อมในชุมชนร3วมกันในระดับเครือข3าย  
2.2 เพ่ือให.คนในชุมชนและเครือข3ายมีสภาพแวดล.อมความเป/นอยู3ท่ีเหมาะสม

และดีต3อสุขภาพ 
2.3 เพ่ือบําบัด ฟxyนฟู และรักษาสภาพแวดล.อมโดยเฉพาะคลองบางบัวให.ดีข้ึน 

3. กิจกรรม 
  สวัสดิการท่ีจัดให.แก3สมาชิก ส3วนมากเป/นกิจกรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน 

พัฒนาสิ่งแวดล.อมเครือข3ายสายคลองบางบัว การรณรงค-ให.ความรู.เรื่องการคัดแยกขยะและการท้ิงสิ่ง
ปฏิกูลจากครัวเรือนในท่ีท่ีเหมาะสม  สอดคล.องกับข.อมูลเชิงปริมาณท่ีพบว3าประชาชนมีความต.องการ
จําเป/นในอนาคตด.านสวัสดิการสิ่งแวดล.อมมากท่ีสุดในเรื่องอยากให.ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะ
และกําจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่สาธารณะและแม3น้ําลําคลอง และให.ชุมชนมีพื้นที่สาธารณะในการจัด
กิจกรรมต3าง ๆ อย3างเหมาะสม  

  โดยมีหน3วยงานภาคส3วนต3างๆ เข.ามาสนับสนุน  เช3น กรมธนารักษ-  สํานักงาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กองพันทหารราบท่ี 11  

3.1 การคัดแยกขยะ เป/นกิจกรรมริเริ่มให.ทุกครัวเรือนเห็นคุณค3าของขยะ เพ่ือ
ลดปริมาณขยะท่ีถูกท้ิงลงคูคลอง  โดยส3งเสริมให.ความรู.การคัดแยกขยะ และเปลี่ยนขยะเป/นเงินเพ่ิม
รายได.ให.กับครอบครัว หรือบางชุมชนมีโครงการนําขยะมาแลกไข3  

3.2 กิจกรรมทอดผ.าปfาขยะ เป/นกิจกรรมระดับเครือข3ายสายคลอง และเครือข3าย
สวัสดิการระดับเมืองทําร3วมกัน โดยให.แกนนําและอาสาสมัครล3องเรือรับขยะบริจาคจากชาวบ.าน
ตลอดสายคลองบางบัว และจัดพิธีทอดผ.าขยะให.แก3พระสงฆ-  ซ่ึงจากการทํากิจกรรมแต3ละครั้งจะนํา
เงินเข.าสมทบกองทุนทอดผ.าปfาขยะสายคลองบางบัว และนําเงินท่ีได.มาสร.างเรือเหล็กมีมูลค3าเกือบ 
200,000 บาท และเงินคงเหลือก็สะสมไว.ในกองทุนฯ นําต3อยอดทํากิจกรรมในคูคลองต3อไป  

 
      ส3วนใหญ3เป/นกิจกรรม เราก็มีผ.าปfาขยะ  ทําน้ําหมักชีวภาพ  เครื่องดัก
ไขมัน เก็บขยะในคลองร3วมกัน หลักการทําคือเราไม3ได.ทํากันชุมเดียว เราทํากันทั้งหมดทั้งสายคลอง 
แล.วก็ช3วยกันเก็บขยะในคลอง ในนามของเครือข3ายพัฒนาสิ่งแวดล.อมคูคลองบางบัว (กนกศักดิ์  
วิภาตกนก, 2559) 

 
3.3 ส3งเสริมอาชีพทําเชิงเทียน ผลิตภัณฑ-รีไซเคิลขวดพลาสติกมาทําเป/นเชิง

เทียน ใช.สําหรับงานพิธี เช3น วันพ3อแห3งชาติ  วันแม3แห3งชาติ งานตามประเพณีต3างๆ เข.าพรรษา ใช.ใน
การเวียนเทียน และเทศกาลต3างๆ จําหน3ายเป/นอาชีพเสริมสร.างรายได.ให.คนในชุมชน  
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      ในชุมชนมีการทําเอาขยะขวดน้ําเป/นเชิงเทียน เราทําขายด.วยใช.ด.วย ขาย
ใบละ 10 บาท ทําเป/นกลีบดอกบัวกันเทียนหยดลงมือ  อันไหนไฟรดก็รวมๆ กันชั่งกิโลขาย 
(ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์, 2559)  

 
3.4 ทําน้ําหมักชีวภาพ  การทําน้ําหมักชีวภาพคนในชุมชนได.รับการสนับสนุน

จากสํานักงานเขตบางเขน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- (นิด.า)  กองพันทราบราบท่ี11  เข.ามา
ให.ความรู.ด.านการทําน้ําหมัก  การทํา EM Ball จุลินทรีย-ช3วยบําบัด ฟxyนฟูน้ําในคูคลองไม3ให.เน3าเสีย
และส3งกลิ่นเหม็นทําลายสุขภาพ อนามัยของคนในชุมชน  นอกจากความรู.ท่ีหนุนเสริมแล.วยังสนับสน
ถนเครื่องมือ อุปกรณ-ต3างๆ ให.แต3ละชุมชน และกองทุนต3าง ๆ ในชุมชน ให.ดําเนินการจัดทําน้ําหมัก
และเทน้ําหมักลงคูคลองให.สมํ่าเสมอ  

 
      ในส3วนเขต เขาก็จะมาสอนทําแยกขยะ ทําน้ําหมักชีวภาพ, พาไปศึกษาดู
งานข.างนอก เร่ืองการจัดการขยะ ,มหาวิทยาลัยเกริก ทําวิจัยเร่ืองสิ่งแวดล.อมคลองบางบัว พา
เด็กเยาวชนไปดูงานเร่ืองการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ การเก็บขยะ ขยะเป\ยก ขยะแห.ง 
(กนกศักดิ์  วิภาตกนก, 2559) 

       “ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร-ให.กากน้ําตาล ให.ถังหมัก ในรายชุมชน  
เครือข3ายก็ได. 200 ถัง และถัง 1000 ลิตร 2000 ลิตรใช.สําหรับทํา ส3วนถังใหญ3เพื่อขยาย  มีการอบรม 
ให.อุปกรณ-มาทํา บางชุมชนได.รับการสนับสนุนเองก็มี ไม3ต.องผ3านเครือข3าย” (สุชิน แสงศรี, 
2559) 

       “ กรมทหารราบ 11 มาสอนทําอีเอ็มบอล ทําน้ําหมัก แนะนําการปลูก
หญ.าแฝก แต3ชุมชนคิดว3าไม3เหมาะ ก็เลยไม3ได.ทําและต3อมาUN ก็เข.ามาทํากิจกรรมวันสิ่งแวดล.อม
โลก เทอีเอ็มลงคลองบางบัว ” (สดศิริ  วัฒกาพันธ-, 2559) 

 
3.5 การสร.างห.องน้ํา/สุขา ที่ถูกสุขอนามัยและรักษาสิ่งแวดล.อม  โดยใช.ถัง

พลาสติกขนาดหนาและใหญ3จุถึง 600 ลิตร เป/นถังท่ีไม3เต็ม ไม3สิ่งกลิ่นเหม็น และมีระบบบําบัดสิ่ง
ปฏิกูลก3อนลงสู3คลอง ไม3ทําให.น้ําในคลองเน3าเสีย และรณรงค-ให.มีการสร.างห.องน้ํา/สุขาไว.บนบก 
รวมท้ังให.แต3ละครัวเรือนไม3ให.เทนําชะล.างต3างๆ ลงคูคลอง ไม3ท้ิงขยะ และช3วยกันเก็บขยะในคลองลง
ถังขยะ  

3.6 การปลูกกําแพงผักบุ.ง เป/นกิจกรรมที่นําภูมิป1ญญามาประยุกต-ใช.ในการ
จัดการสิ่งแวดล.อมคูคลอง  ซ่ึงการปลูกผักบุ.งจะช3วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําลดการเน3าเสียของน้ําได. 
นอกจากนั้นยังช3วยดักขยะท่ีลอยมาตามน้ําให.สามารถเก็บขยะข้ึนมาได.ง3าย  ไม3เพียงเท3านั้นยังเป/น
แหล3งอาหารของปลาได.ด.วย 
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4. ป9จจัย / เง่ือนไข 
4.1 ป1จจัยภายใน ประกอบไปด.วย  ผู.นํา  เครือข3ายสายคลองบางบัว และคน

ในชุมชน ให.ความร3วมมือ ร3วมใจและสามัคคี ในการทํากิจกรรมจัดการสภาพแวดล.อมท่ีเหมาะสม 
4.2 ป1จจัยภายนอก สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน (พอช.) กรมธนารักษ- มหาวิทยาลัย 

เกริก มหาวิทยาลัยนิด.า ทหารราบที่ 11 สํานักงานเขตบางเขน ในการเข.ามาสนับสนุนทรัพยากร 
และความรู.ให.แก3คนในชุมชนอย3างต3อเนื่อง  

4.3 มหาวิทยาลัยเกริก ทําให.ชุมชนมีการจัดการความรู. เป/นแหล3งศึกษา 
เรียนรู.ให.กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกในเรื่องการแยกขยะมูลฝอย และจัดกระบวนการวิจัยท.องถ่ิน
ให.ผู.นํา และชาวบ.านมีส3วนร3วมในการทําวิจัยด.านสิ่งแวดล.อมร3วมกับสํานักงาน สกว.  

4.4 สํานักงานเขตบางเขน จัดอบรมให.ความรู.เรื่องการทําน้ําหมัก และเข.ามา
เก็บขยะเป/นประจํา สมํ่าเสมอ  รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําเข่ือน 

4.5 กองพันทหารราบท่ี 11  ให.การสนับสนุนและทํากิจกรรมร3วมกัน เช3น โยน 
EM ball ในคลองบางบัว  

4.6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- (นิด.า) เข.ามาอบรมให.ความรู.เรื่องการ
ทําน้ําหมักชีวภาพ และสนับสนุนอุปกรณ-การทํา เช3น ถังพลาสติก 200 ลิตร  
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แผนภูมิท่ี 15  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสิ่งแวดล.อม 
 
 
 

 

ส่ิงแวดล�อม 

(Environment) 

ภาคีเกี่ยวข�อง กิจกรรม 
- การคัดแยกขยะ และเปลี่ยนขยะมาเป/นเงิน ลดปริมาณขยะ ให.ทุก
คนเห็นมลูค3าของขยะ 
- กิจกรรมทอดผ.าปfาขยะ เป/นกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล.อมระหว3างคนท่ี
อาศัยอยู3รอมสายคลองเดียวกัน  
- ส3งเสริมอาชีพรไีซเคิลขวดพลาสติกเป/นเชิงเทียน ลดขยะ เพ่ิมรายได. 
- ทํานํ้าหมักชีวภาพ และ EM ball ร3วมกับหน3วยงานภายนอก และเท
ลง/โยนลงคลองเป/นประจํา 
- ปลูกผักบุ.งริมคลองช3วยดักขยะ เพ่ิมออกซิเจนในนํ้า ลดการเน3าเสีย 
- ออกแบบและจัดสร.างบ.านมั่นคงให.รักษาสิ่งแวดล.อม  
- รณรงค-ให.คนในชุมชนไม3ท้ิงขยะและสิ่งปฏิกูลลงคูคลอง และให.คัด
แยกขยะ ช3วยกันดูแลสภาพแวดล.อมในชุมชนให.น3าอยู3 
 

กรมธนารักษ- 
สํานักงานเขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร- 
มหาวิทยาลยัเกริก 
 

กรมทหารราบ11 
 
 

หลักการ 
หลักคิดมาจากการพ่ึงพาอาศัยกัน 
นํ้าพ่ึงเรือเสือพ่ึงปfา โดยใช.ฐานการ
พัฒนาสิ่งแวดล.อมในเครือข3ายสาย
คลองเป/นฐานนําไปสู3การร3วมมือ 
ร3วมใจในการฟxyนฟูและดูแลรักษา
สภาพแวดล.อมให.น3าอยู3 มี คุณภาพ
ชีวิตและสุขอนามัยท่ีเหมาะสม 

วัตถุประสงค� 
- ส3งเสริมการมีส3วนร3วมของให.คนใน
ชุมชนและเครือข3ายร3วมกันบําบัด 
ฟxyนฟู และรักษาสภาพแวดล.อม  
- ให.มีสภาพแวดล.อมท่ีดีต3อสุขภาพ
อนามัยของคนในชุมชน 
 

ป9จจัย / เง่ือนไข 
- ผู.นํา เครือข3าย ทํางาน
ด.านการจัดการ
สิ่งแวดล.อม  
- คนในชุมชนมีความ
สามัคคีร3วมมือ ร3วมในการ
บําบัด ฟxyนฟูและรักษา
สิ่งแวดล.อม 
- หน3วยงานภายนอก ให.
การหนุนเสรอมด.าน
ความรู. งบประมาณ 
อุปกรณ- กระตุ.นให.
เครือข3ายมีกิจกรรม
ต3อเน่ือง  
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  6.5 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านการเกิด 
   การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเกิดของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับเขตบางเขนใช.เกณฑ-กลางหรือระเบียบข.อตกลงการจ3ายสวัสดิการชุมชนของเครือข3ายเมืองเป/น
หลักการและกิจกรรมที่ทําก็เป/นผลมาจากการการรวมกลุ3มอออมเงินวันละบาทของกองทุน  และ
ได.รับประโยชน-คือรับค3าทําคลอด 500 บาท และของเยี่ยมไข. ของขวัญต3าง ๆ ซ่ึงแล.วแต3ว3าสมาชิกใน
ชุมชนจะออมเงิน ลงขันป1นน้ําใจท่ีมีต3อกัน  

1. หลักการ 
    การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเกิด เป/นอีกสวัสดิการท่ีความ
จําเป/นพ้ืนฐานท่ีทุกคนพึงมีสิทธิได.รับ  ซ่ึงหลักการคือให.ผู.เป/นแม3ได.รับสวัสดิการช3วยเหลือค3าทําคลอด 
แม.จะเป/นจํานวนเงินท่ีไม3มากแต3อาจจะเป/นสวัสดิการเดียวของใครอีกหลายคนท่ีได.รับ โดยเฉพาะผู.มี
รายได.น.อย ผู.ยากไร. ท่ีไม3ค3อยเข.าถึงสวัสดิการของภาครัฐ และส3งเสริมให.คนในชุมชนรักใครสามัคคี มี
น้ําใจเก้ือกูลกัน 

2. วัตถุประสงค�  
2.1 ให.สมาชิกกองทุนและผู.มีรายได.น.อยมีหลักประกันสังคมในการรักษาพยาบาล  
2.2 ให.กําลังใจและรับขวัญสมาชิกใหม3ในครอบครัวของสมาชิกและในชุมชน 
2.3 ให.สมาชิกได.รับเงินช3วยเหลือค3าทําคลอดบุตร 500 บาท 
 

     การเกิด จ3าย 500 บาท  ซ่ึงบางที่เราไม3จําเป/นต.องจ3ายเป/นเงินสดก็ได. อาจจะ
ซ้ือกระเช.า  กองทุนเราจะจ3ายแค3 500 เท3านั้น แต3เพื่อนๆ ก็จะลงขันให.ต3างหาก เขาก็จะได.เยอะ
กว3านั้น (ตุtย พลอยขาว, 2559)  
 

3. กิจกรรม 
3.1 สมาชิกเข.าร3วมเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และจ3ายเงินสมทบออมเงิน

วันละ 1 หรือ 30 บาท/เดือน  
3.2 จ3ายสวัสดิการด.านการเกิดเม่ือสมาชิกคลอดบุตร 500 บาทต3อคน หากเป/น

ลูกแฝด จ3าย 1,000 บาท แต3ป\ละไม3เกิน 2 ครั้ง 
 

      การเกิด เราจะจ3ายได.ป\หนึ่งไม3เกิน 2 คน ไม3เกินป\ละ 2คร้ัง คร้ังละก่ีคนก็
ได.เราไม3จํากัด ถ.าเกิดเป/นลูกแฝด เราก็จ3ายรายหัวคนละ 500 บาท (ชัยรัตน- เลี้ยงบุตร, 2559)  
      จ3ายเหมือนกับเกณฑ-กลางที่กําหนดไว.ทุกอย3าง เกิดเราก็จ3ายเหมือนชุม
อ่ืน ๆ คือ จ3าย 500 บาท ใส3ซองให.แก3แม3 (เรียม ดวงกระโทก, 2559) 
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4. ป9จจัย / เง่ือนไข 
4.1 ต.องเป/นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยต.องมีการจดทะเบียนสมรส

อย3างถูกต.องตามกฎหมาย และ/หรืออาศัยอยู3ด.วยกันมานานและเป/นท่ียอมรับและรู.เห็นกันภายใน
ชุมชน 

4.2 การจ3ายสวัสดิการด.านการเกิดจะจ3ายให.เฉพาะคนท่ีเป/นสมาชิกกองทุน
เท3านั้น โดยจะจ3ายเฉพาะผู.เป/นแม3 ไม3ได.ครอบคลุมถึงเด็กแรกเกิด 

 

      บางบัวเขาก็จะเอาใบเกิดมาเบิก เรื่องการจ3ายของการเกิด ยกเว.นคนที่
ช3วยเหลือชุมชนดี เราก็จะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเลย แต3ก็จะจ3าย 500 เหมือนกัน (สดศิริ วัฒกาพัทธ-, 
2559) 
 

4.1 ความมีน้ําใจของเพ่ือนบ.าน คนในชุมชนมีความรักสามัคคีกัน 
 

      เวลาบ.านไหนคลอดลูก พวกผู.นําบ.านนั้นหรือคนที่อยู3บ.านติดๆ กัน เขาก็
จะพากันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ก็มีซื้อนมซ้ืออะไรไปให.อย3างนี้ (ทวาย มาทอง, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 16  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเกิด 
 

 

การเกิด 

(Birth) 

กิจกรรม 
- จ3ายเงินสวัสดิการค3าคลอดบุตร 500 บาท ต3อคน/ครั้ง 
- จัดเตรยีมสิ่งของ เครื่องใช. ผลไม. หรือ “ของเยี่ยม”ไปเยีย่มและแสดง
ความยินดตี3อครอบครัว 
 

หลักการ 

ให.สมาชิก/ผู.มีรายได.น.อยได.รับ
สวัสดิการค3ารักษาพยาบาล (ค3า
คลอดบุตร) 

วัตถุประสงค- 
- ให.สมาชิกกองทุนและผู.มีรายได.
น.อยมีหลั กประ กันสั งคมในการ
รักษาพยาบาลค3าทําคลอด และเป/น
การแสดงคามยินดีกับสมาชิกใหม3ใน
ครอบครัวและชุมชน 

ป1จจัย / เง่ือนไข 
- เป/นสมาชิกกองทุน
สวัสดิการ  
- ออมเงินเป/นประจําทุกเดือน  
- ความมีนํ้าใจของเพ่ือนบ.าน 
คนในชุมชน 
- ความสามัคคี 
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   การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาด.านการเกิด เป/นสวัสดิการท่ีมีความจําเป/นโดยให.
สมาชิกกองทุน/ผู.มีรายได.น.อยได.รับสวัสดิการค3ารักษาพยาบาลช3วยเหลือค3าใช.จ3ายค3าทําคลอดบุตร  
ซ่ึงมีวัตถุประสงค-หลัก ๆ คือให.สมาชิกกองทุนและผู.มีรายได.น.อยมีหลักประกันสังคมในการ
รักษาพยาบาลค3าทําคลอด และให.สมาชิกและคนในชุมชนร3วมแสดงความยินดีต.อนรับกับสมาชิกใหม3
ในครอบครัวและชุมชน 

   6.6 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด�านสุขภาพอนามัย 
   การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสุขภาพอนามัย เป/นสวัสดิการให.การ
ช3วยเหลือคนมีรายได.น.อย ผู.ยากไร.ในชุมชน ให.สามารถถึงการบริการด.านสาธารณสุขและมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีข้ึน  ซ่ึงสวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย หมายความถึงการช3วยเหลือท้ังท่ีเป/นตัวเงิน เช3น การ
จ3ายค3ารักษาพยาบาลเม่ือนอนโรงพยาบาลครั้งละ 500 บาท และไม3ใช3ตัวเงิน เช3น การเยี่ยมไข. การให.
กําลังใจผู.ปfวย การช3วยเหลือพาไปโรงพยาบาล และการอํานวยความสะดวก ประสานงานส3งต3อกับ
หน3วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีให.มาดําเนินการส3งเสริมสุขภาพท่ีดีแก3คนในชุมชนได.ท่ัวถึงทุกกลุ3มอย3าง
เท3าเทียมกัน  

1. หลักการ  
  หลักการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสุขภาพอนามัย หรือท่ี

ชาวบ.านเรียกกันว3าเป/นการช3วยเหลือยามเจ็บไข.ได.ปfวย ดูแลกันยามทุกข-ยาก ฉุกเฉิน บรรเทาทุกข-
ความเดือดร.อนของสมาชิกและคนในชุมชน ซ่ึงการจัดสวัสดิการในด.านนี้มีท้ังการช3วยเหลือด.วยด.วย
การจ3ายท่ีเป/นตัวเงินช3วยเหลือเม่ือนอนโรงพยาบาล และช3วยเหลือท่ีไม3ใช3ตัวเงิน  อาทิ การให.กําลังใจ 
การเยี่ยมไข.  การพาไปโรงพยาบาล  อย3างไรก็ตามการจัดสวัสดิการด.านสุขภาพก็ทําได.ในหลักการท่ีมี
มากก็จ3ายมาก มีน.อยจ3ายน.อย ช3วยเหลือกันไปตามอัตถภาพ ตามจํานวนเงินทุนท่ีอยู3ในกองทุนฯ ใน
ชุมชน  ซ่ึงเป/นการให.อย3างมีคุณค3าและรับอย3างมีศักด์ิศรี และแบ3งป1นน้ําใจให.แก3กัน 

 
    การจัดสวัสดิการสุขภาพ ไม3จําเป/นต.องเป/นสมาชิกเราก็จะพิจารณาเป/นกรณี
ไป แล.วแต3คณะกรรมการตัดสินใจ บางรายเราก็ต.องช3วยเหลือเขา (เรียม  ดวงกระโทก,) 
    ป1ญหาคนจนมันคล.ายคลึงกัน เราช3วยได.เท3าที่เราช3วยได. ไม3จําเป/นต.องยื่นบัตร
ประชาชนเราก็ช3วยเหลือกัน (ตุtย พลอยขาว, 2559) 
    บางที่ผู.สูงอายุที่ไม3มีคนดูแล คนบ.า คนที่ไม3มีบัตรประชาชน เวลาเขาปfวย 
ไม3สบายก็ต.องพาไปหาหมอ หรือให.หมอลงมาช3วยเหลือ แบบนี้เราเห็นอยู3ในชุมชนก็ต.องดูแลกัน 
(ละออง เสื้อศิริ, 2559)  
 

2. วัตถุประสงค�  
2.1 บรรเทาความเดือนร.อน และช3วยเหลือสมาชิกโดยเฉพาะกลุ3มผู.สูงอายุ และ

ผู.ยากไร.ในชุมชน ให.สามารถเข.าถึงสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐได. 
2.2 สนับสนุนค3าใช.จ3าย ค3ารักษาพยาบาลให.กับสมาชิกผู.มีรายได.น.อย  
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2.3 ให.คนในชุมชนได.เข.าถึงการบริการจากหน3วยงานภาครัฐ  
2.4 ให.คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพท่ีดีข้ึน  

3. กิจกรรม 
  การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสุขภาพอนามัย มาจากการออมเงินใน

กองทุนสวัสดิการชุมชน ซ่ึงสมาชิกกองทุนจะต.องออมเงินวันละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท ป\ละ 365 
บาท และจะได.รับเงินสมทบจากรัฐบาล  โดยรูปแบบจัดสวัสดิการด.านสุขภาพอนามัยให.แก3สมาชิก
กองทุนฯ จะแบ3งออกเป/น 2 กิจกรรมหลัก  กล3าวคือ เป/นกิจกรรมท่ีร3วมกันภายในชุมชน/ภายในกลุ3ม  
และกิจกรรมท่ีร3วมมือกับหน3วยงานภายนอกชุมชน ในการดูแลช3วยเหลือในยามเจ็บปfวย กล3าวคือ 

3.1 กิจกรรมภายใน 
3.1.1 ออมเงินวันละ 1 บาท เข.ากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  
3.1.2 จ3ายสวัสดิการค3ารักษาพยาบาล กรณีนอนโรงพยาบาล จ3ายเงิน

ค3าชดเชยนอนโรงพยาบาล  500 บาท ต3อคืน ป\ละไม3เกิน 2 ครั้ง  
3.1.3 สวัสดิการช3วยเหลือและจ3ายเงินค3าเดินทางไปพบแพทย-ท่ีโรงพยาบาล

ให.กับผู.ยากไร. โดยเฉพาะกลุ3มผู.สูงอายุ  
3.1.4 ช3วยดูแล เยี่ยมเยียนผู.ปfวยติดเตียงท่ีอยู3ในชุมชน 
3.1.5 จัดชุดอาหารแห.ง ข.าวสาร เป/นชุดของเยี่ยมผู.สูงอายุท่ียากไร.ในชุมชน 

ให.มีอาหาร ความเป/นอยู3ท่ีดีข้ึน  
 

        กรณีการนอนโรงพยาบาล ก็จะมีการไปเยี่ยมไข. บางที่เราก็ซ้ือ
ของให.เขาเป/นไข3 หรือใส3ซองให. 500 บาท ซ่ึงเกณฑ-กลางกําหนดไว.ป\ละไม3เกิน 2 คร้ัง คร้ังละ 
500 บาท แต3ถ.าชุมชนไหนมีเงินเยอะก็อาจจะซ้ือนมเพิ่มไปด.วย (ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์, 
2559) 
 

3.2 กิจกรรมร3วมกับหน3วยงานภายนอก 
3.2.1 แพทย- และพยาบาล ศูนย-สาธารณสุขเขต 24  ร3วมกับอสส. ชุมชน 

มาลงพ้ืนท่ีตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต จ3ายยากันยุง ให.คนในชุมชนเป/นประจําทุกเดือน  
3.2.2 หากพบกรณีฉุกเฉิน หรือผู.ปfวยหนัก ก็จะดําเนินการส3งต3อให.กับ

โรงพยาบาล  
3.2.3 สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนสนับสนุนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการวัน

ละบางให.เครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนอย3างต3อเนื่อง 
 

        แต3ละชุมชนจะจัดไม3เหมือนกัน  เช3น ชุมชนอุทิศอนุสรณ- ก็จะมี
สาธารณสุขมาตรวจ ศูนย-เขาจะมีหมอเข.ามา และจะเอายามาแจก เช3น ยากันยุง ยาไล3ลูกน้ํา
ยุงลาย เราก็จะประสานกันเร่ือย ๆ ว3ามีของ มียาเหลือไหม ถ.ามีก็จะไปแจกจ3ายให.สมาชิก เราก็
จะประชุมกันเดือนละคร้ัง แล.วก็จะมาลงพื้นที่ 2-3 เดือนคร้ัง (ละออง เสือศิริ, 2559) 
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        ถ.าเรามีผู.ปfวยเราก็จะประสานงานให.ลงมาตรวจ โดยเฉพาะผู.ปfวย
ติดเตียงในชุมชน มีวัคซีน มีรถเข็นให. มีสามขาให. เป/นอุปกรณ-ให.สําหรับผู.ปfวยยากจน  ซ่ึงแบบนี้
ชุมชนจะต.องทําข.อมูลส3งไปให.ก3อน เราก็เลยมองว3าเป/นสวัสดิการที่ไม3ใช3ตัวเงิน แต3เราก็ช3วยได. 
(เรียม ดวงกระโทก, 2559) 
 

4. ป9จจัย /เง่ือนไข 
4.1 สมาชิกออมเงินในกองทุนสวัสดิการวันละบาทอย3างสมํ่าเสมอ  ซ่ึงเม่ือออม

เงินแล.วจะได.รับสวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย ตามระเบียบเง่ือนไขของกองทุนสวัสดิการระดับเขต
บางเขนท่ีกําหนดไว. ไม3ว3าจะเป/น ค3าทําคลอดบุตร ค3ารักษาพยาบาล ท่ีช3วยเหลือในยามเจ็บปfวย 
ฉุกเฉิน  

4.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาทไม3สามารถดําเนินงานได.โดยลําพังภายใน
ชุมชน  เพราะสมาชิกในชุมชนเมืองท่ีเข.าร3วมกองทุนมีจํานวนน.อย ทําให.มีความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการกองทุนและการจัดสวัสดิการให.แก3สมาชิก  ดังนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับเมือง นั้นต.อง
ทํางานบูรณาการกองทุนชุมชนให.เป/นรูปแบบการทํางานระดับเครือข3ายเมือง เพ่ือให.มีความเข.มแข็ง
ในการบริหารจัดการ และเพ่ือเข.าร3วมโครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนของหน3วยงานภาครัฐ 
ท่ีจะให.การสนับสนุนในอัตราส3วน 1:1:1 หรือในความเข.าใจของคนทํางานก็คือเป/นสวัสดิการชุมชน 3 ขา  
ซ่ึงเป/นส3วนหนุนเสริมที่สําคัญในการช3วยเหลือ ประคับประคองให.กองทุนชุมชนที่มีขนาดเล็กได.
ดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนได.  

 
     สมาชิกในชุมชนมีน.อย เงินทุนสํารองการจ3ายสวัสดกิารก็มีน.อยลดลงเร่ือย ๆ 
ดีที่ได.เงินสมทบจากมาจากรัฐมาช3วยเหลือได.บ.าง และเครือข3ายก็ช3วยกันประคับประคองให.พอ
ช3วยเหลือกันได.ตามอัตถภาพ ถ.าจะให.ดีหวังว3าเราจะได.รับการช3วยเหลือในยามเจ็บปfวย และ
ตอนแก3 (สุชิน แสงศรี, 2559) 

 
4.3 ต.องมีการขยายฐานสมาชิกให.เพิ่มขึ้นทุกป\ เพราะจะได.มีเงินหมุนเวียน 

และเงินทุนสํารองในการจ3ายสวัสดิการให.เพียงพอต3อสมาชิกได.ท่ัวถึงและยั่งยืน  
 

      การช3วยเหลือคนจนให.เข.าถึงสวัสดิการต.องมีการสมทบให.ครบ 3 ขา 
คือสมาชิก รัฐบาล กทม. และทุกส3วนจะต.องมีความสมํ่าเสมอ ถ.าสมาชิกสมทบอยู3ตลอด 
จํานวนไม3ลดก็จะอยู3ได.ยั่งยืน (เรียม ดวงกระโทก, 2559) 

 
4.4 ชุมชนและสมาชิกให.ความร3วมมือและสนับสนุนการทํางานของแพทย- 

พยาบาล อาสาสมัครของศูนย-บริการสาธารณสุข 24 เช3น สนับสนุนสถานท่ีในการทํางาน  อาหารและ
น้ําด่ืม   
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4.5 หน3วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีต.องดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจสุขภาพ และ
จ3ายยาจําเป/นพ้ืนฐานให.แก3ผู.สูงอายุ  ผู.ปfวยติดเตียง และดูแลและให.ความรู.ด.านสุขอนามัยของชุมชน
ให.ปลอดจากโรคติดต3อ อาทิ ไข.เลือดออก อย3างต3อเนื่อง ดังแผนภูมิท่ี 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 17 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสุขภาพอนามัย 
 

 
      โดยสรุปการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านสุขภาพอนามัยของ

เครือข3ายระดับระดับเมืองมีหลักการคือการช3วยเหลือคนในชุมชนยามเจ็บปfวยและดูแลแบ3งป1นน้ําใจ
ให.กัน ช3วยเหลือได.ตามอัตถภาพหรือศักยภาพของกองทุนในชุมชน ท้ังนี้ก็เพ่ือให.คนในชุมชนได.รับ
สวัสดิการพ้ืนฐานในการรักษาพยาบาล และช3วยเหลือกันในยามเจ็บปfวย  ซ่ึงกิจกรรมท่ีต.องดําเนินการ
ร3วมกันหลัก ๆ คือ การรวมกลุ3มและออมเงินวันละ 1 บาทอย3างสมํ่าเสมอ พอเจ็บปfวยก็สามารถรับ
สวัสดิการค3ารักษาพยาบาลได.ในจํานวนเงินตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว. และคนในชุมชนจะต.องช3วยเหลือ
แบ3งป1นน้ําใจให.แก3ผู.ยากไร.ในชุมชนที่ช3วยเหลือตัวเองไม3ได. เช3น ผู.สูงอายุ คนเร3ร3อน ผู.ปfวยจิตเวช 

����	ก������� 

กิจกรรม 
- สมาชิกออมเงินวันละบาทเป/นประจําทุกเดือน  
- จ3ายสวัสดิการค3ารักษาพยาบาล กรณีนอนรพ. 500 บาทต3อครั้ง    
ป\ละไม3เกิน 2 ครั้ง 
- สวัสดิการช3วยเหลือผู.ยากไร. ผู.สูงอายุยากไร. ไปพบแพทย-ท่ี
โรงพยาบาล  
- ประสานงานกับศูนย-สาธารณสุข และอสส. ลงมาตรวจสุขภาพ 
และ ตรวจเยี่ยมผู.ปfวยชุมชนเป/นประจํา 
 

 

สุขภาพอนามยั 

(Health) 

ศูนย-บริการสาธารณสุข 24 
 
สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน 
 

หลักการ 
ช3วยเหลือยามเจ็บไข.ได.ปfวย ดูแลกัน
ยามทุกข-ยาก แบ3งป1น นํ้าใจให.กัน 
ช3วยเหลือตามอัตถภาพ 

 

วัตถุประสงค- 
ให.คนในชุมชนได.รับสวัสดิการพื้นฐาน
ในการรักษาพยาบาล และช3วยเหลือ
กันในยามเจ็บปfวย 

ป1จจัย / เง่ือนไข 
- สมาชิกออมเงินในกองทุนสวัสดิการ
วันละบาท 
- ต.องหาสมาชิกเพิ่มขึ้นต3อเน่ือง  
- รัฐ และ ท.องถิ่นต.องสมทบเงิน
สวัสดิการต3อเน่ือง  
- ต.องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกป\ รักษา
สภาพคล3องทางการเงิน 
- มีการทํางานบริหารจัดการร3วมกับ
เครือข3าย  
- แบ3งป1น ช3วยเหลือเกื้อกูลกันในยาม
เจ็บปfวย ฉุกเฉิน  
- หน3วยงานภายนอกต.องสนับสนุน
เร่ืองการลงพื้นท่ี และยารักษาโรคท่ี
จําเป/น 
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ด.วย  อย3างไรก็ตามด.านสุขภาพอนามัยชุมชนไม3สามารถจัดการได.โดยลําพัง ฉะนั้นหน3วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ อาสาสมัครสาธารณสุข จะต.องเกื้อหนุนให.การช3วยเหลือมีความท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพได. 
 
ส�วนท่ี 3 : รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 7. การสร�างรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
  การวิจัยในครั้งนี้ ผู.วิจัยได.ดําเนินการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล   

  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห-และทดสอบทางสถิติในการศึกษาความต.องการจําเป/นของ
ประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง และป1จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึง 
ทําให.ผู.วิจัยได.ข.อมูลท้ังด.ายภาพรวมความต.องการสวัสดิการจําเป/นท่ีได.รับในป1จจุบันและทราบถึง
ความต.องการจําเป/นในอนาคต  ซ่ึงเป/นข.อมูลท่ีช3วยสนับสนุนและนํามาต3อยอดการศึกษาเชิงลึกในเชิง
คุณภาพ  นอกจากนี้การวิเคราะห-และเรียงลําดับความสําคัญและความต.องการสวัสดิการในแต3ละด.าน 
และในแต3ละประเด็นรายละเอียดทําให.ผู.วิจัยเห็นความเชื่อมโยงของสวัสดิการในแต3ละด.านท่ีไม3สาม
รรถละท้ิงด.านใดด.านหนึ่งได.  จึงเป/นอีกหนึ่งเหตุผลของการสร.างรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง ท่ีจะต.องมีการจัดสวัสดิการจําเป/นท้ัง 6 ด.าน ได.แก3 สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย  
สวัสดิการด.านการเสียชีวิต  สวัสดิการให.กู.ยืม  สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม สวัสดิการด.านสุขภาพและ
อนามัย และสวัสดิการด.านการเกิด  เรียงตามลําดับความสําคัญท่ีเป/นไปตามผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
โดยใช.ชื่อว3ารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล “HELPB Model”  

  รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล นั้นพบว3าควรมี
องค-ประกอบว3าด.วย หลักการ 6 ประการ ประกอบได.ด.วย1. การช3วยเหลือ เก้ือกูล (Social-Support)  
2. ท่ัวถึงเพียงพอ (Adequacy)  3. ความเป/นธรรม (Equity)   4. บูรณาการสวัสดิการ (Welfare Mix)   
5. ความยืดหยุ3น (Adjustable)  และ 6. ความยั่งยืน (Sustainability  วัตถุประสงค- 1 ข.อเน.นการ
ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยให.เข.าถึงสวัสดิการนอกเหนือจากรัฐจัดให.เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยต.องมี 
10 ป1จจัย เง่ือนไข ได.แก3 1. ท่ีอยู3อาศัยม่ันคง (Habitation) 2. ผู.นํา/คณะกรรมการหลักท่ีมีศักยภาพ 
(Leader) 3. มีการรวมกลุ3ม/องค-กรชุมชน (Association) 4. มีเงินออม (Money) 5. มีส3วนร3วม/
จิตสํานึกร3วม (Participation) 6. สมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกป\ (Membership) 7. มีระเบียบ กติกา ข.อตกลง
ร3วม (Agreement) 8. ได.รับการสนับสนุน (Promote) 9. มีการทํางานเครือข3าย (Network) และ10. 
การบริหารจัดการเป/นระบบ ตรวจสอบได. (Management) สนับสนุนให.กลไกการทํางานระดับ
เครือข3ายเมืองมีประสิทธิภาพดําเนินปฏิบัติการกิจกรรมการจัดสวัสดิการความต.องการจําเป/น 6 ด.าน 
1. ท่ีอยู3อาศัย (Housing) 2. สุขภาพอนามัย (Health) 3. สิ่งแวดล.อม (Environment) 4. การให.กู.ยืม 
(Loans) 5. การเสียชีวิต (Passed away) 6. การเกิด (Birth) ได.ครบถ.วน ท่ัวถึงเป/นธรรมเข.าถึงได.ง3าย
และมีความยั่งยืน ดังแผนภูมิท่ี 18 
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แผนภูมิที่ 18 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง (HELPB Model) 

วัตถุประสงค� 
ช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยให.เข.าถึงสวัสดิการนอกเหนือจากรัฐจัดให. เพือ่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กิจกรรม (สวัสดิการ) 
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  จากแผนภูมิ ข.างต.นทําให.เห็นถึงรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ี
เพ่ือก3อให.เกิดประสิทธิภาพ จะต.องมีองค-ประกอบ หลักการ 6 ประการ  วัตถุประสงค-เดียวเพ่ือเป/น
เปzาหมายหลักในการดําเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชน กิจกรรมท่ีสอดคล.องกับความต.องการ
จําเป/น 6 ด.าน และป1จจัย/เง่ือนไขท่ีเก่ียวข.องอย3างน.อย 10 ข.อ เป/นส3วนสนับสนุนให.การจัดสวัสดิการ
ชุมชนมีความครอบคลุม โดยเกิดจากฐานการมีส3วนร3วมหลายภาคส3วนเชื่อมโยงการดําเนินงาน
จัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือให.บรรลุเปzาหมายความต.องการจําเป/นของประชาชนอย3างสูงสุดได.   
  หลักการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการในระดับเมือง มีหลักการสําคัญ 6 ประการ 
ประกอบด.วย 1. การช3วยเหลือ เก้ือกูล (Social-Support)  2. ท่ัวถึงเพียงพอ( Adequacy)  3. ความเป/นธรรม  
( Equity) 4. บูรณาการสวัสดิการ (Welfare Mix)  5. ความยืดหยุ3น (Adjustable)  และ 6. ความยั่งยืน 
(Sustainability) 

1. การช�วยเหลือ เก้ือกูล (Social-Support)  หลักการนี้ชี้ให.เห็นถึงลักษณะนิสัย
ของคนไทยมีความเอ้ืออาทร มีความเห็นอกเห็นใจ ช3วยเหลือกันและกันในยามทุกข-ยาก  ซ่ึงถือเป/น
ทุนทางสังคม(Social Capital) ท่ีเป/นฐานในการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาประเทศ  เม่ือกล3าวถึง
คําว3าชุมชนในสังคมไทย ไม3ว3าจะเป/นชุมชนเมือง ชุมชนแออัด  ชุมชนชนบท จะมีลักษณะของบุคคลท่ี
อาศัยกันตามกลุ3มคนที่มีอาชีพคล.ายกัน มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล.ายคลึงกัน มีความสัมพันธ- 
การเรียนรู.การอยู3ร3วมกัน การช3วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันโดยเริ่มจากครอบครัว แล.วก็ค3อยๆ ขยับไปยัง
เพ่ือนบ.าน ละแวกบ.าน ชุมชน และเครือข3ายท่ีมีวัตถุประสงค- เปzาหมายในการจัดการป1ญหาร3วมกัน  
ซ่ึงเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขนท่ีดําเนินมาจนมีการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพได.นั้น  
ชุมชนมีพ้ืนฐานมาจากหลักการและแนวคิดท่ียึดม่ันกันมาโดยตลอดระยะเวลานับ 20 ป\ ของกลุ3มผู.นํา
และสมาชิก คือ หลักการช3วยเหลือ เก้ือกูลกัน ให.ตนเอง ครอบครัว เพ่ือนบ.าน คนในชุมชนท่ีมีฐานะ
ค3อนข.างยากจน กลุ3มคนผู.ยากไร.ท่ีอาศัยอยู3ในชุมชนแออัดในเขตเมืองกรุงเทพมหานครให.มีความเป/นอยู3
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เช3นเม่ือมีสมาชิกในชุมชนเจ็บปfวย คนในชุมชนเองนั้นก็จะมีการไปเยี่ยมไข. 
ไปให.กําลังใจ ซ่ึกันและกัน  หรือเม่ือสมาชิกคนในครอบครัวของคณะกรรม สมาชิกกลุ3ม หรือคนใน
ชุมชนท่ีไม3ใช3สมาชิกแต3เป/นคนยากไร. คนเร3ร3อนการเสียชีวิต คณะกรรมการกองทุนฯ ท่ีรับผิดชอบใน
การจัดสวัสดิการก็จะนําเงินสํารองจ3ายสวัสดิการให.ทันทีจํานวน 3,000-5,000 บาท  เพื่อเป/น
ค3าใช.จ3ายในการจัดการงานศพได.ทันท3วงที  หรือแม.กระทั่งกรณีคนยากไร.ก็จะช3วยเหลือค3าใช.จ3าย
บางส3วนและช3วยเหลือในการประสานงานให.มูลนิธิฯ และวัด จัดเตรียมงานพิธีทางศาสนา  ในส3วน
ของเครือข3ายกองทุนฯ และสมาชิกในชุมชนไปร3วมฟ1งสวดอภิธรรม และช3วยจัดการงานศพให. 1 วัน 
เพ่ือเป/นการให.เกียรติแก3ผู.เสียชีวิต  นอกจากนี้ในสวัสดิการท่ีอยู3อาศัยจะไปเก่ียวโยงกับสวัสดิการการ
ให.กู.ยืมในการช3วยเหลือให.สมาชิกในชุมชม/สมาชิกบ.านม่ันคงนําเงินไปผ3อนชําระค3าบ.านในกรณี
ฉุกเฉินหรือมีความต.องการจําเป/น เป/นต.น  ฉะนั้นหลักการแรกเริ่มของการจัดสวัสดิการชุมชนต.องมา
จากจิตใจท่ีพร.อมจะช3วยเหลือและเก้ือกูลกันของสมาชิกในชุมชน มีความเอ้ือเฟxyอเผยแผ3ให.กับผู.อ่ืน  
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คนท่ีด.อยโอกาส ผู.ยากไร.ในชุมชน ทุกคนต.องพร.อมที่จะเป/นทั้งผู.ให.อย3างมีคุณค3าและเป/นผู.รับ
สวัสดิการอย3างมีศักด์ิศรี  

2. ทั่วถึงเพียงพอ (Adequacy) หลักการนี้เป/นอีกหนึ่งส3วนที่จะต.องคําถึงถึงเป/น
อันดับแรก ๆ  เช3นกัน เพราะเปzาหมายของการจัดสวัสดิการชุมชนก็เพ่ือให.ทุกคนโดยเฉพาะคนมีรายได.น.อย
สามารถได.รับสวัสดิการท่ีเข.าถึงง3าย ท่ัวถึงและเพียงพอต3อความต.องการจําเป/นในการดําเนินชีวิต       
ซ่ึงคําว3าท่ัวถึงหมายความว3าการจัดสวัสดิการต.องมีการกระจายให.ทุกคนในชุมชน หรือสมาชิกกลุ3ม 
เครือข3ายสวัสดิการ ทุกกลุ3ม ทุกวัย ทั้งวัยเด็ก วัยทํางาน วัยผู.สูงอายุ ได.รับสวัสดิการอย3างท่ัวถึง 
อย3างน.อย ในเรื่องการเกิด ยามเจ็บปfวย เสียชีวิต ท่ีอยู3อาศัย การให.กู.ยืมในยามฉุกเฉิน และมีจํานวน
การแบ3งสรรจัดการท่ีเพียงพอต3อความต.องการพ้ืนฐานท่ีจะใช.ในกิจกรรมนั้นได.  เช3น  ในการบริหาร
จัดการกองทุนเครือข3ายสวัสดิการชุมชนจะมีเกณฑ-กลางร3วมกันที่ใช.เป/นฐานในการจัดสวัสดิการ
ให.แก3สมาชิก และแบ3งสรรงบประมาณในสัดส3วนร.อยละ 70 ให.กับชุมชนมีอิสระในการจัดสวัสดิการ  
ซึ่งเป/นข.อดีที่ว3าสมาชิกในชุมชนสามารถเข.าถึงสวัสดิการชุมชนได.ทันท3วงที และสามารถนําไปจัด
กิจกรรมพัฒนาชุมชนด.านอ่ืนๆ ให.เหมาะสมกับบริบทชุมชนได.  อย3างไรก็ตามหากชุมชนใดมีข.อจํากัด
ด.านงบประมาณท่ีไม3เพียงพอ เพราะจํานวนสมาชิกไม3เชื่อมั่นที่จะเข.าร3วมกลุ3มการออมให.สมํ่าเสมอ  
แต3ด.วยการบริหารจัดการในลักษณะเครือข3ายนั้นจึงจําเป/นท่ีจะต.องเก้ือหนุนและพยุงเสถียรภาพของ
กลุ3มในชุมชนให.สามารถจัดสวัสดิการให.แก3สมาชิกได.  

3. ความเป6นธรรม (Equity) ในท่ีนี้หมายความถึง ในการจัดสวัสดิการชุมชนจะต.องยึด
หลักการความเป/นธรรม คือจักต.องไม3เลือกปฏิบัติให.คนกลุ3มใดกลุ3มหนึ่งได.รับประโยชน-มากกว3า  ซ่ึง
ในการยึดถือหลักความเป/นธรรมนี้นั้นกลุ3มผู.นํา คณะกรรมการจะต.องยึดมั่นเป/นที่หนึ่ง ต.อง 
ไม3เลือกผลประโยชน-ให.กับพรรคพวกของตนเอง และต.องให.ความเป/นธรรมและเท3าเทียมกันทุกกรณี
ท่ีต.องใช.การตัดสินใจของคณะกรรมการ  เนื่องจากระบบสวัสดิการไม3มีเป/นทางการนั้นมีหลายกรณีท่ี
ต.องใช.การอนุมัติพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ  อาทิ การอนุมัติให.มีการช3วยเหลือและจัดการ
งานศพให.แก3ผู.ยากไร.ในชุมชนท่ีไม3ใช3หรือกิจกรรมท่ีอ่ืน ๆ ท่ีไม3ได.ระบุในข.อตกลง ระเบียบท่ีกําหนดไว.  
อย3างไรก็ตามเพ่ือให.การดําเนินการจัดสวัสดิการมีความเป/นกลาง เครือข3ายฯ จึงได.กําหนดเกณฑ-กลาง
ในการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป/นฐานให.แต3ละกลุ3ม แต3ละกองทุนฯในระดับชุมชนใช.เป/นหลักเกณฑ-
ในการจัดสวัสดิการด.วยเช3นกัน  ซ่ึงการกําหนดระเบียบเกณฑ-กลางดังกล3าวก็เป/นอีกเครื่องมือหนึ่งท่ีจะใช.
เป/นฐานการจัดสวัสดิการท่ีเป/นธรรม 

4. สวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix)  หมายความว3า การจัดสวัสดิการชุมชน
ท่ีจะมีประสิทธิภาพ และสามารถทําให.ช3วยเหลือเกื้อกูลได.กระจายท่ัวถึงทุกกลุ3ม และมีจํานวนท่ี
เพียงพอนั้นจะต.องอาศัยหลักการจัดการสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) ซึ่งมีลักษณะ
มาจากบนฐานความสัมพันธ-ใหม3ที่เป/นหุ.นส3วน เป/นลักษณะการจัดสวัสดิการร3วมกัน บูรณาการ
ระหว3างการจัดสวัสดิการแบบเป/นทางการ (Formal Sector of  Welfare) โดยมีหน3วยงานภาครัฐ 
อาทิ สถาบันพัฒนาองค-กรมชุมชน  กรมธนารักษ- องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน หรือกรุงเทพมหานคร 
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องค-กรวิชาการ เข.ามาเป/นหุ.นส3วนในการสนับสนุน ให.มีการจัดสวัสดิการชุมชน  อาทิเช3นโครงการ       
บ.านม่ันคง  กองทุนหมู3บ.าน โครงการสวัสดิการชุมชน มาผสมผสานกับการจัดสวัสดิการแบบไม3เป/น
ทางการ (Informal Sector of Welfare) ที่อยู3เดิมในกลุ3ม ชุมชน เป/นการจัดสวัสดิการท่ีมีฐาน
ทุนเดิมมาจากองค-กรชุมชน เป/นการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน เช3น กลุ3มออมทรัพย-  กลุ3มฌาปนกิจ  
กลุ3มอาชีพ  ชมรมผู.สูงอายุ  กลุ3มแม3บ.าน เป/นต.น  ทําให.เป/นรูปแบบที่ก3อให.เกิดการมีส3วนร3วมของ
ทุกภาคส3วนในการจัดสวัสดิการชุมชนให.มีประสิทธิภาพได.  เพราะหากขาดหุ.นส3วนใดหุ.นส3วนหนึ่ง
ไปการจัดสวัสดิการชุมชนจะมีความชะงักได.  อย3างเช3น หากโครงการสวัสดิการชุมชนท่ีรัฐจะสมทบ
เงินให.กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเข.าร3วมโครงการฯ ถูกชะลอ หรือถูกตัดงบประมาณการสมทบลงมาใน
ชุมชนจะส3งผลให.เงินหมุนเวียน การบริหารจัดการกองทุนระดับชุมชนได.รับผลกระทบ  และในการ
จัดสวัดิการท่ีอยู3อาศัย เป/นการจัดสวัสดการชุมชนท่ีเกิดจากการริเริ่มของภาครัฐในโครงการบ.านม่ันคง 
โดยมีกลไกสถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนเป/นหน3วยงานสนับสนุนให.เกิดกระบวนการมีส3วนร3วมของ
ชุมชนกับภาครัฐ และองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ินให.เกิดความร3วมมือในการจัดการป1ญหาท่ีอยู3อาศัย
และสร.างความม่ันคงท่ีอยู3อาศัยของคนในชุมชนเมือง  นอกจากนี้กระบวนการจัดสวัสดิการท่ีอยู3อาศัย
ในชุมชนยังเป/นตัวกระตุ.นให.ชุมชนริเริ่มและสามารถเชื่อมโยงไปยังการจัดสวัสดิการในมิติอ่ืน ๆ เช3น 
สวัสดิการให.กู.ยืม  สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม  สวัสดิการด.านการเกิด  ด.านเสียชีวิต และด.านสุขภาพ
อนามัย  

5. ความยืดหยุ�น (Adjustable) หลักการนี้มีความจําเป/นต3อรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนแบบบูรณาการ  เนื่องจากการจัดสวัสดิการชุมชนเป/นการดําเนินกิจกรรมโดยมุ3งไปท่ีเปzาหมาย
คือ การช3วยเหลือซ่ึงกันและกันเป/นสําคัญ  ฉะนั้น เม่ือสมาชิกกองทุนฯ รวมถึงคณะกรรมการ มีความ
จําเป/นท่ีต.องการเข.าถึงสวัสดิการท่ีได.กําหนดไว.ในระเบียบหรือไม3กําหนดไว.นั้นในบางเรื่องก็ต.องใช.
หลักการช3วยเหลือ เก้ือกูล ความไว.วางใจกันมาเป/นส3วนหนึ่งในการตัดสินใจ  เช3น เม่ือสมาชิกไม3มี
ความสามารถในการจ3ายเงินค3าผ3อนบ.านได.ตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว. เพราะมีเหตุผลความจําเป/นใน
การใช.เงินเพ่ือไปจ3ายค3าเทอมลูก ตกงาน รายได.ไม3พอกับรายจ3าย หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ จึงไม3มีเงิน
ผ3อนส3งค3าบ.านในโครงการบ.านม่ันคง  ซ่ึงในกรณีแบบนี้คณะกรรมการกองทุนระดับชุมชน ก็จะใช.
หลักการยืดหยุ3นให.โดยจะใช.เงินกองทุนฯ สํารองจ3ายค3าผ3อนบ.านไปก3อนเพ่ือเป/นการช3วยเหลือใน
เบ้ืองต.น หลังจากนั้นค3อยให.สมาชิกนําเงินมาคืนให.กองทุน ฯ ซ่ึงอาจจะคืนให.ในจํานวนท้ังหมด หรือ
ทยอยส3งให.ตามกําลังความสามารถ เป/นต.น  ซ่ึงในหลักการความยืดหยุ3นจึงมีความสําคัญยิ่งในการท่ี
ส3งผลต3อไปยังกระบวนการบริหารจัดการและการจัดสวัสดิการชุมชนในระดับเมือง  เพราะในชุมชนใน
เขตเมืองสมาชิกทุกคนต.องต3อสู. ด้ินรนในการหารายได.ให.เพียงพอต3อค3าใช.จ3ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึง
ในหลักการนี้อาจกล3าวแบบเข.าใจง3ายคือไม3ยึดติดกับกฎเกณฑ- ข.อบังคับมากจนเกินไปกว3าหลักการท่ี
ต.องการช3วยเหลือเก้ือกูลกัน เรื่องอะไรท่ีพอจะช3วยกันได.ก็ช3วยกันไปก3อน เพราะเขาก็อยู3ในชุมชน เรา
ก็เห็นๆ กันอยู3ว3าเขาลําบากจริง ไม3เพียงเท3านี้การจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการในระดับเครือข3าย 
จะต.องใช.หลักการความยืดหยุ3นเพ่ือท่ีจะให.แต3ละกองทุนฯ ย3อยๆ ในระดับชุมชน /กลุ3ม มีอิสระในการ
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บริหารจัดการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือให.เหมาะสมกับบริบท และความต.องการท่ีแท.จริงโดยในเครือข3าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน แบ3งสัดส3วนการจัดการสวัสดิการออกเป/น 70 : 30 
กล3าวคือให.แต3ละชุมชนสามารถใช.เกณฑ-กลางการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเขตไปปรับเปลี่ยนให.เหมาะสม
สอดคล.องกับกฎกติกาเดิมของแต3ละกลุ3มได. แต3รวมแล.วต.องไม3น.อยไปกว3าท่ีเกณฑ-กลางกําหนดไว.  

6. ความย่ังยืน (Sustainability)  การสร.างความยั่งยืนให.กองทุนสวัสดิการชุมชนเป/น
สิ่งท่ีท้ังภาครัฐ องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน กรุงเทพมหานคร ผู.นํา คณะกรรมการ และสมาชิกทุกคน
จะต.องมีส3วนร3วมในการพัฒนาให.กองทุนฯ มีความยั่งยืนได.  ตามหลักการของโครงการสวัสดิการ
ชุมชนท่ีได.วางไว.ว3าการจัดสวัสดิการชุมชนจะต.องดําเนินควบคู3ไปใน 3 ส3วน หรือสวัสดิการ 3 ขา คือ 
สมาชิกออมเงิน 1 บาท รัฐสมทบ 1 บาท และองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน กรุงเทพมหานคร สมทบอีก 
1 บาท นั่นหมายความว3ากรุงเทพมหานคร จะต.องให.ความสําคัญและสมทบเงินอีกหนึ่งส3วนเพ่ือเพ่ิม
ฐานในการสร.างความมั่นคงทางการเงิน และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให.การจัดสวัสดิการชุมชนระดับ
เมืองมีความยั่งยืน  นอกจากนี้ในส3วนของผู.นํา คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนจะต.องมีการ
พัฒนาและสืบทอดให.คนรุ3นใหม3เข.ามามีส3วนร3วมในการเรียนรู.และมีความเข.าใจในแก3นแท.ของ
หลักการการจัดสวัสดิการชุมชน รวมท้ังมีการกระจายความคิดให.คนในชุมชนทุกวัยเข.ามาเป/นสมาชิก
กองทุนฯ ในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน ๆ ทุกป\ และไม3ให.กระจุกตัวอยู3ในกลุ3มวัยใดวัยหนึ่ง เพ่ือความเสี่ยงการ
บริหารจัดการกองทุน  โดยสรุปการสร.างความยั่งยืนให.กองทุนสามารถจัดสวัสดิการได.ในระยะยาว
จะต.องได.รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค-กรปกครองส3วนท.องถ่ิน กรุงเทพมหานคร และสมาชิก ให.
การสมทบอย3างต3อเนื่องจนกว3ากลุ3ม องค-กรเครือข3ายสวัสดิการจะสามารถช3วยเหลือตนเองได. พร.อม
กันนี้คณะกรรมการจะต.องสร.างผู.นํารุ3นใหม3ข้ึนมาทดแทนในการขยายสมาชิก การบริการจัดการ
กองทุนฯ ให.มีความม่ันคงและยั่งยืนต3อไป  เช3น  เครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน เป/น
กองทุนฯ ท่ีมีฐานจํานวนสมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกป\ และได.เงินสมทบจากหน3วยงานภาครัฐ และสมาชิก เพียง 
2 ขา แต3ก็สมารถจัดสวัสดิการให.สมาชิกได.  โดยใช.กลไกภายในหรือทุนเดิมในชุมชนมาสนับสนุนให.
การจัดสวัสดิการชุมชนมีความเพียงพอต3อจํานวนสมาชิก  เช3น  การจัดสวัสดิการให.กู.ยืมมาจากการบูร
ณาการกองทุนภายในชุมชน เพ่ือให.สมาชิกกู.ยืมไปผ3อนชําระค3าท่ีอยู3อาศัย ค3าเล3าเรียนบุตร  ค3าใช.จ3ายใน
ยามฉุกเฉิน  แต3ท้ังนี้ท้ังนั้นในก.านการสนับสนุนสมทบเงินสวัสดิการจากองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ินก็
จะเป/นอีกส3วนหนึ่งท่ีจะช3วยให.กองทุนฯ มีความมั่นคง นอกจากนี้ในมิติการจัดสวัสดิการด.านท่ีอยู3
อาศัยจะยั่งยืนไม3ได.ถ.าหน3วยงานภาครัฐไม3ให.ความร3วมมือในการให.เช3าท่ีดิน การให.เช3าซ้ือท่ีอยู3อาศัย
ในอัตราดอกเบ้ียถูก และการสนับสนุนจากหน3วยงาน และภาคเอกชนท่ีเข.ามาเติมเต็มความรู. การพัฒนา
ศักยภาพผู.นํา อย3างต3อเนื่อง 
  จากหลักการการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการท่ีประกอบไปด.วย 6 ประการนั้น 
พบว3าการจัดสวัสดิการชุมชนจะมีประสิทธิภาพได.จะต.องยึดหลักการเป/นตัวนําส3งให.เกิดการมี
เปzาหมายและมีความเข.าใจร3วมกันท้ังคนภายในชุมชนและระหว3างชุมชนกับหน3วยงาน และภาคีภาค
ส3วนต3าง อีกท้ังทุกภาคส3วนต.องเข.าใจและทําตามบทบาทหน.าท่ีของแต3ละส3วนให.เหมาะสม ทํางานร3วมกัน
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ภายใต.ความสัมพันธ-แบบหุ.นส3วน และมุ3งเปzาหมายที่การช3วยเหลือให.ผู.มีรายได.น.อยในเขตเมืองมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  วัตถุประสงค�  ในการกําหนดวัตถุประสงค-การจัดสวัสดิการชุมชนควรระบุให.ชัดเจน 
โดยให.กําหนดเป/นการช3วยเหลือผู.มีรายได.น.อยให.เข.าถึงสวัสดิการนอกเหนือจากรัฐจัดให.เพ่ือคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน  เพ่ือให.ชัดเจนต3อการการดําเนินกิจกรรมท่ีมุ3งเปzาหมายไปท่ีการให.คนท่ีมีรายได.น.อยในชุมชน
เมืองเข.าถึงสวัสดิการที่จําเป/นอย3างน.อย 6 ด.าน คือ ด.านที่อยู3อาศัย ด.านสุขภาพอนามัย ด.าน
การเกิด ด.านการเสียชีวิต และด.านการให.กู.ยืม   
  หลังจากกําหนดวัตถุประสงค-และกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีมีความจําเป/นต3อผู.มี
รายได.น.อยในชุมชนเมืองให.สอดคล.องกับหลักการการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ 6 ประการ  
จากนั้นต.องมีการดําเนินกิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการระดับเมือง อย3างน.อย 6 ด.าน  
โดยจะต.องมีป1จจัย เง่ือนไข 10 ประการ เป/นตัวแปรหรือองค-ประกอบท่ีช3วยสนับสนุนให.กระบวนการ
จัดสวัสดิการมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง เป/นธรรมและเพียงพอ ทุกคนสามารถเข.าถึงได. และมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ เพ่ือให.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความอยู3ดีมีสุข  
  ป9จจัย เง่ือนไข เป/นตัวแปรสําคัญที่จะสนับสนุนให.เกิดการจัดสวัสดิการในแต3ละ
กิจกรรมมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในแต3ละกิจกรรมอาจจะมีป1จจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข.องหลายประการ และ
กิจกรรมการจัดสวัสดิการในแต3ละด.านอาจจะมีป1จจัย เง่ือนไขท่ีมีความสัมพันธ-และส3งผลต3อกัน ดังนี้ 

1. ท่ีอยู�อาศัยม่ันคง (Habitation)  
   การมีท่ีอยู3อาศัยมั่นคง หมายรวมไปถึงการมีที่อยู3อาศัยบนที่ดินที่มีความถูกต.อง
ตามกฎหมาย โดยอาจจะทําการเช3าเป/นรายป\ในทีทรัพย-สินของรัฐ ซ่ึงเง่ือนไขเรื่องท่ีดิน และท่ีอยู3
อาศัยเป/นเง่ือนไขต3อเนื่องท่ีมีความสัมพันธ-กัน  หากป1จจัยใด ป1จจัยหนึ่งไม3เอ้ือก็จะทําให.การจัด
สวัสดิการท่ีอยู3อาศัยไม3ประสบความสําเร็จ  บทเรียนรู.จากรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนด.านท่ี
อยู3อาศัยของเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  ซ่ึงมีฐานทุนเดิมมาจากการจัดการป1ญหา
ร3วมกันระดับเครือข3ายในการจัดการท่ีอยู3อาศัยให.มีความม่ันคง มีสภาพแวดล.อมที่ดีและชุมชนมีส3วน
ร3วมในการแก.ไขป1ญหาร3วมกับหน3วยงานภาครัฐอย3างบูรณาการ  ซ่ึงมีโครงการบ.านม่ันคงเป/นการบูร
ณาการสวัสดิการท่ีเป/นทางการและรัฐสนับสนุน โดยให.ชุมชนมีส3วนร3วมในการจัดสวัสดิการชุมชนโดย
ชุมชนเป/นฐาน เป/นเง่ือนไขให.ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู. การรวมกลุ3มจัดต้ังกลุ3มออมทรัพย- และมี
การออมเงิน ในการกู.ยืมเงินเพ่ือท่ีอยู3อาศัย และต3อยอดมาจัดสวัสดิการด.านอ่ืน ๆ เช3น การให.กู.ยืม 
การเสียชีวิต  อย3างไรแล.วมีบางชุมชน เช3น ชุมชนเศรษฐกิจวรวีย- มีการจัดต้ังกลุ3ม การออมเงินมาแล.ว
อย3างน.อย 5 ป\ สําหรับเข.าร3วมโครงการบ.านม่ันคง และมีการจัดสวัสดิการชุมชนด.านอ่ืน ๆ ท่ีมีความ
จําเป/น โดยเฉพาะด.านเสียชีวิต ด.านสุขภาพอนามัย แต3ด.านท่ีอยู3อาศัยยังไม3ประสบความสําเร็จเพราะ
รัฐไม3ยอมให.เช3าที่ดินในการสร.างบ.าน จนก3อให.เกิดป1ญหาสั่นคลอนในด.านการจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ 
เพราะสมาชิกเริ่มทยอยถอนตัวออกจากกองทุน เงินออมก็ลดลงเรื่อย ๆ ไม3เพียงพอการจัดสวัสดิการ
ด.านอ่ืน ๆ ได.ครอบคลุม  ท้ังนี้ท้ังนั้นด.วยการบริหารจัดการระดับเครือข3ายจึงช3วยเหลือเกท.อหนุนให.
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การดําเนินการจัดสวัสดิการยังคงอยู3ได.  แสดงให.เห็นว3าป1จจัย เง่ือนไขเรื่องการมีท่ีอยู3อาศัยท่ีม่ันคงมี
ผลให.การจัดการสวัสดิการชุมชนระดับเมืองมีประสิทธิภาพได. 

2. ผู�นํา/คณะกรรมการหลักท่ีมีศักยภาพ (Leadership) 
   ป1จจัยเรื่องผู.นํา คณะกรรมการกองทุน เป/นอีกหนึ่งองค-ประกอบท่ีสําคัญมาก เพราะ

ผู.นําเปรียบเสมือนฟ1นเฟxองหลักท่ีจะให.นําพาให.ทุกคนในชุมชนเข.ามามีส3วนร3วมในโครงการบ.านม่ันคง 
ซ่ึงผู.นํา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนล.วนเกิดจากการเป/นผู.นําแบบธรรมชาติ ท่ีร3วมต3อสู.และ
ทํางานพัฒนาชุมชน การจัดการสิ่งแวดล.อมร3วมกับเครือข3ายสายคลองบางบัว จนต3อมาก็เข.าร3วม
เรียนรู.และเป/นกลุ3มผู.นํายุคแรกท่ีมีการเลือกต้ังโดยสมาชิกกลุ3มออมทรัพย-ในโครงการบ.านม่ันคง  และ
ในยุคแรกเริ่มมีการจัดสวัสดิการสําหรับกลุ3มผู.นําเป/นการเฉพาะโดยใช.เงินจากกิจกรรมทอดผ.าปfาขยะ
มามาจัดสวัสดิการสําหรับกลุ3มผู.นํา เช3น สวัสดิการด.านการรักษาพยาบาล สวัสดิการเสียชีวิต 
จนกระท่ังมาเป/นผู.นําในยุคกองทุนสวัสดิการชุมชน จะเห็นได.ว3าผู.นาํ คณะกรรมการกองทุนของ
เครือข3ายสวัสดิการระดับเมืองมีประสบการณ-ไม3ต่ํากว3า 5-10 ป\ ในการทํางานพัฒนาชุมชน มีความรู.
ความเข.าใจในการจัดขบวนสวัสดิการชุมชน และท่ีสําคัญไปกว3านั้นคือต.องมีความเสียสละ มีจิตใจเอ้ือ
อาทร มีอุดมการณ-ท่ีจะช3วยเหลือคนในชุมชนให.มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

   ซ่ึงการจัดสวัสดิการชุมชนชนระดับเขตบางเขนมีโครงสร.างการบริหารจัดการท่ี
ชัดเจน โดยให.สมาชิกทุกชุมชนมีส3วนร3วมในการเลือกต้ังตัวแทนมาร3วมเป/นคณะกรรมการกลางทํา
หน.าท่ีบริหารจัดการร3วมกันในระดับเครือข3ายเมือง และยังทําหน.าท่ีเป/นคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการสวัสดิการในระดับชุมชน  ซ่ึงผู.นํามีทักษะการเป/นนักจัดกระบวนการชุมชน เช3น จัดเวทีสร.าง
ความเข.าใจร3วมกับชาวบ.าน สมาชิกกลุ3ม  มีความเข.าใจในระเบียบสวัสดิการชุมชนท่ีเก่ียวข.อง  

3. มีการรวมกลุ�ม/องค�กรชุมชน (Association) 
   การรวมกลุ3มกันเป/นองค-กรชุมชน ชุมชน เป/นการสร.างความเป/นชุมชน ให.คนใน
ชุมชนได.เรียนรู.จากวิกฤติป1ญหาการถูกไล3รื้อ การถูกดูถูกเหยียดหยามว3าเป/นกลุ3มคนสกปรก คนมี
ป1ญหา คนจนในเขตเมือง  ซ่ึงจากป1ญหาต3างๆ ทําให.เกิดการไหลมารวมตัวกันเป/นเครือข3ายชุมชน
เมือง มาร3วมกันสร.างจิตสํานึกใหม3 ให.คนในชุมชนเห็นคุณค3าของสิ่งแวดล.อม เห็นอกเห็นใจและ
ช3วยเหลือกันมากข้ึน จนกลายเป/นเครือข3ายชุมชนท่ีมีความเข.มแข็ง นําไปสู3การจัดการสิ่งแวดล.อม  
การจัดการป1ญหาท่ีอยู3อาศัย และทํางานต3อยอดขยายเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับเขต  ซ่ึงชุมชน
ระดับเขตบางเขน มีกลุ3ม องค-กรชุมชน ชุมชน ท่ีมีหลากหลายลักษณะเข.าร3วม จําแนกเป/น 5 ชนิด
หลากหลายรูปแบบชุมชนในโครงการบ.านม่ันคง ชุมชนบ.านจัดสรร แฟลต ชุมชนแออัด กลุ3มคนท่ีมี
อาชีพเดียวกัน เช3น กลุ3มวินมอเตอร-ไซด-  กลุ3มสวัสดิการ อปพร กลุ3มตํารวจบ.าน  ชมรมผู.สูงอายุ  การ
เข.ามารวมในเครือข3ายมาจากท่ีผู.นํากองทุนฯ มีการจัดเวทีให.ความรู. สร.างความเข.าร3วมเรื่องสวัสดิการ
ชุมชนในชุมชน ทําให.กลุ3มองค-กรชุมชนท่ีมีฐานเดิม ทุนเดิมอยู3แล.วเข.ามาร3วมทํางานกันในระดับเมือง  
อย3างไรก็ตาม การรวมกลุ3มก็เป/นหนึ่งในเง่ือนไขท่ีได.กําหนดไว.ในระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนและ
ในโครงการบ.านม่ันคง  หากจะต.องมีการรวมกลุ3มเพ่ือออมเงินและจัดสวัสดิการชุมชนให.แก3สมาชิก  



187 

ท้ังนี้ท้ังนั้นด.วยธรรมชาติของกลุ3มคนท่ีมีความคล.ายคลึงด.านอาชีพ ความเป/นอยู3 บริบทชุมชนท่ี     
ไม3แตกต3างกันมากนัก การรวมกลุ3ม องค-กรชุมชนจึงกลายเป/นเครื่องมือสร.างกิจกรรมให.เกิดกระบวนการ
มีส3วนร3วมของชุมชนเมืองให.มีความเอ้ืออาทรต3อกัน ช3วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจกันมากข้ึน 

4. มีเงินออม (Money) 
   แม.ว3าการจัดสวัสดิการชุมชนบางเรื่องไม3จําเป/นต.องใช.เงิน  แต3เงินออมเป/นท้ังป1จจัย
และเง่ือนไขท่ีจะช3วยเหลือให.ทุกคนได.รับสวัสดิการท่ีจําเป/นต3อความต.องการพ้ืนฐานได.  ซ่ึงในการจัด
สวัสดิการชุมชุมชน ไม3ว3าจะเป/นโครงการท่ีเริ่มต.นมาจากภาครัฐ เช3นโครงการบ.านม่ันคง ก็ให.สมาชิกมี
ส3วนร3วมและสร.างวินัยในการออมเงินรายเดือนตามกําลังท่ีสามารถออมได. ตามหลักมีมากจ3ายมากกก
มีน.อยจ3ายน.อย อย3างน.อยต.องออมเงินได.จํานวนร.อยละ 10 ของเงินท่ีจะขอกู.เงินเพ่ือสร.างท่ีอยู3อาศัย
ให.มีความมั่นคง  และต.องมีการออมเงินวันละ 1 บาท ในกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับ
โครงการสวัสดิการชุมชนท่ีรัฐและองค-กรปกครองส3วนท.องถ่ินสมทบเงินให.ชุมชนคืนในอัตรา 1 ต3อ 1 
ต3อ 1 เพ่ือสนับสนุนให.การจัดสวัสดิการชุมชนมีความรอบคลุมและท่ัวถึง เพียงพอ 

5. มีส�วนร�วม/จิตสํานึกร�วม (Participation) 
   การมีส3วนร3วมและจิตสํานึกร3วมของสมาชิกกองทุนฯ ทุกคนรวมถึงผู.นํา เป/น
ป1จจัยสําคัญท่ีจะนําพาให.การจัดสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในส3วนของสมาชิกสามารถมีส3วน
ร3วมในการออมเงินเป/นประจํา การเข.าร3วมกิจกรรมระดับเครือข3ายเป/นประจําทุกป\ ร3วมทํากิจกรรม 
เช3น ไหว.พระ 9 วัด โต~ะจีน ร3วมรับฟ1งรายงานการประชุม รายงานผลการดําเนินงานของเครือข3ายฯ 
การกําหนดเกณฑ-กติการ3วมกันระหว3างเครือข3าย เช3น การกําหนดเกณฑ-กลางในการจัดสวัสดิการโดย
ขอความคิดเห็นจากสมาชิกและคณะกรรมการได.มีส3วนร3วม รวมทั้งต.องการชี้แจงให.สมาชิกรับรู.
ร3วมกัน 

6. สมาชิกเพ่ิมข้ึนทุกปi (Membership) 
   ตามหลักเกณฑ-การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากภาครัฐ มีเง่ือนไขกําหนด
จํานวนสมาชิกไว.เป/นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาอนุมัติสมทบเงินเข.ากองทุนสวัสดิการชุมชน  
ท้ังนี้ก็เพ่ือให.กองทุนฯ มีการขายเครือข3ายการทํางานเพ่ิมจํานวนสมาชิกจากกลุ3มองค-กรชุมชนต3าง ๆ 
ให.มามีส3วนร3วมบูรณาการกองทุนร3วมกับกองทุนสวัสดิการ  ทั้งนี้ก็เพื่อให.ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง 
ช3วยเหลือกันเองได.ในเบ้ืองต.นในเรื่องการจัดสวัสดิการท่ีจําเป/นและสอดคล.องกับความต.องการได.
สะดวกทันท3วงที  อนึ่งเพ่ือให.กองทุนสวัสดิการมีความยั่งยืน และมีความสามารถในการจ3ายสวัสดิการ
ในจํานวนท่ีมากข้ึนเพ่ือให.เพียงพอ ป1จจัย/เง่ือนไขการเพ่ิมจํานวนสมาชิกการจัดสวัสดิการชุมชน
ระดับเมืองเป/นอีกส3วนหนึ่งที่ควรต้ังเปzาหมายให.มีการขยายจํานวนสมาชิกอย3างน.อยร.อยละ 50 
ของจํานวนชุมชนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีในระยะเวลา 5 ป\  หรือให.มีการขยายเครือข3ายองค-กรชุมชนท่ี
ฐานทุนเดิมด.านการจัดสวัสดิการ เช3น กลุ3มฌาปนกิจ กลุ3มอาชีพ ชมรมผู.สูงอายุ  ศูนย-เด็กเล็ก สมาคม
ต3าง ๆ เข.ามาเป/นสมาชิกเครือข3ายระดับเมือง เพ่ือท่ีจะได.ช3วยเก้ือหนุนให.การบริหารจัดการเครือข3ายมี
ความเข.มแข็งและมีการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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7. มีระเบียบ กติกา ข�อตกลงร�วม (Agreement) 
   การจัดทําระเบียบ กติกา ข.อตกลงร3วม ในท่ีนี้หมายถึงการจัดสวัสดิการชุมชนแบบ
บูรณาการระดับเมืองนี้ เนื่องจากการจัดการป1ญหาค3อนข.างมีความซับซ.อนและต.องอาศัยความร3วมมือ
กันหลายภาคส3วนเข.ามาทํางานช3วยกันแก.ไขป1ญหา  ซ่ึงในชุมชนเมืองถ.ามีการจัดสวัสดิการท่ีอยู3อาศัย
อย3างน.อยต.องเก่ียวข.องกับกรมธนารักษ-  กรุงเทพมหานคร  สํานักงานทรัพย-สินฯ หน3วยงานรัฐท่ีถือ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินของรัฐ  ภาคเอกชน ภาคราชการ กลุ3มองค-กรชุมชน  แหล3งทุนกู.ยืมเงินเพ่ือท่ีอยู3อาศัย  
ฉะนั้นการทําข.อตกลงร3วมกัน (MOU) อย3างน.อยก็เป/นการแสดงเจตจํานงท่ีดีต3อกัน รับรู.และประสาน
ความร3วมมือ โดยแต3ละภาคส3วนเข.ามาช3วยสนับสนุนได.ตามอํานาจหน.าท่ีของตน เป/นการบูรณา
การอย3างแท.จริง  นอกจากนี้การจัดสวัสดิการชุมชนระดับเครือข3ายจะต.องมีการกําหนดเกณฑ-กลาง/
ระเบียบการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเครือข3ายข้ึนมาเป/นคู3มือให.ชุมชนใช.เป/นฐานการบริหารจัดการ
และการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีเท3าเทียม  อย3างไรก็ตามด.วยบริบทกลุ3มองค-กรชุมชน บริบทชุมชน
สามารถนําไปปรับเปลี่ยนได.ตามศักยภาพของชุมชน 

8. ได�รับการสนับสนุน (Promote)    
   การจัดสวัสดิการชุมชนระดับเมืองให.มีประสิทธิภาพ ป1จจัย เง่ือนไขด.านการได.รับ
การสนับสนุนท้ังท่ีเป/นตัวเงินและไม3ใช3ตัวเงิน เช3น ความรู. เครื่องมือในการสร.างการมีส3วนร3วม การเรียนรู.
ต3าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ เป/นสิ่งสําคัญมาก ซ่ึงในส3วนการได.รับสนับสนุนท่ีเป/นตัวเงินเป/น
เหมือนสิ่งเติมเต็มและน้ํามันล3อลื่นให.กลไกเครือข3ายชุมชนทํางานได.ดียิ่งข้ึน อย3างน.อยต.องได.รับการ
สนับสนุนหรือเงินสมทบจากรัฐบาลอย3างน.อย 3-5 ป\ และ/หรือกรุงเทพมหานคร องค-กรปกครองส3วน
ท.องถ่ินต.องให.ความสําคัญและสมทบเงินสวัสดิการอย3างต3อเนื่อง ซ่ึงเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับ
เมืองบางเขนก็ชี้ชัดให.เห็นรูปธรรมแล.วว3าการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนภาครัฐต.องสนับสนุนให.
เกิดการขยายเครือข3ายสวัสดิการในจํานวนมากขึ้น  โดยเฉพาะในเขตเมืองกรุงเทพมหานครให.ได.
อีก 35 เขต เพราะจะเห็นว3าการจัดสวัสดิการชุมสามารถจัดการป1ญหาเมืองได.และส3งเสริมให.การมี
ส3วนร3วมในการพัฒนาเมือง พัฒนาชุมชนในมิติต3างๆ อาทิ ป1ญหาชุมชนแออัด  ป1ญหาเสพติดในชุมชน  
ป1ญหาสิ่งแวดล.อม ป1ญหาหนี้นอกระบบ และป1ญหาคนไร.ท่ีพ่ึง  ในส3วนการได.รับสนับสนุนสิ่งท่ีไม3ใช3
ตัวเงินก็มีความจําเป/นควบคู3ไปด.วยเช3นกัน  ไม3ว3าจะเป/น บุคลากรของรัฐ เช3น  สถาบันพัฒนาองค-กร
ชุมชนท่ีจะมาช3วยหนุนเสริมกระบวนการขับเคลื่อนในชุมชน เช3น การจัดเวทีประชาคม  การบริหาร
จัดการ  ภาคีภาควิชาการ/สถาบันการศึกษา มีการสร.างการเรียนรู.ด.วยการทําวิจัยท.องถ่ินให.ชุมชนมี
ส3วนร3วมเรียนรู.เรื่องการจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล.อม  และสนับสนุนให.นักศึกษาเข.ามาเรียนรู.
และทําประโยชน-เพ่ือสังคม เช3น การออกแบบบ.านมั่นคงให.คํานึงถึงสิ่งแวดล.อม  การทํากิจกรรม
พัฒนาชุมชน  เป/นต.น  การที่ภาคีภาคส3วนต3าง ๆ ภายนอกชุมชนเข.ามาให.ความช3วยเหลือ และ
เก้ือหนุนอย3างต3อเนื่องก็เป/นการกระตุ.นให.ชุมชนได.พัฒนาตนเอง ได.ทบทวนและมีกําลังใจเห็นคุณค3า
ของตนเอง และการทํางานเพ่ือช3วยเหลือคนอ่ืน ๆ ด.วยการจัดสวัสดิการชุมชน 
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9. การทํางานเครือข�าย (Networking) 
   การจัดสวัสดิการชุมชนระดับเมืองในรูปแบบการทํางานเป/นเครือข3าย และการบูร
ณาการการทํางานร3วมกับหน3วยงานภาครัฐ กรุงเทพมหานคร ภาคีสถาบันการศึกษา ภาคประชา
สังคม เป/นกลไกสําคัญที่สนับสนุน และคอยหนุนเสริม เติมเต็มให.กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชน
ระดับเมืองมีประสิทธิภาพ บรรลุเปzาหมายในการช3วยเหลือผู.มีรายได.ให.มีคุณภาพชีวิต ความเป/นอยู3ท่ีดีข้ึน
ในทุก ๆ ด.าน  ท้ังนี้การก3อรูปสร.างเครือข3ายระดับเมืองในยุคแรกเริ่มมาจากเครือข3ายพัฒนาคูคลอง
สายคลองบางบัว และเครือข3ายพัฒนาคูคลอง 9 สาย ในการทํางานเรื่องการรักษาสิ่งแวดล.อมใน       
คูคลอง และขยับมาทํางานในประเด็นสวัสดิการชุมชนในกลุ3มเฉพาะผู.นําชุมชน ให.มีขวัญกําลังใน
การทํางานเพ่ือการพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล.อม  ซึ่งการทํางานลักษณะเครือข3ายระดับเมืองนี้
ได.รับแนวคิดและรูปแบบแนวทางการทํางานมาพร.อมๆ กับการสร.างขบวนองค-กรชุมชน สภา
องค-กรชุมชน ที่ถูกต.องตามกฎหมายพระราชบัญญัติสภาองค-กรชุมชน พ.ศ.2551 ซึ่งเครือข3ายมี
พัฒนาการอย3างต3อเนื่องมาถึงการทํางานเครือข3ายบ.านม่ันคง และเครือข3ายสวัสดิการชุมชนระดับ
เมือง ท่ีมีการทํางานบนพ้ืนฐานทุนเดิมร3วมกับชุมชนเครือข3ายสายคลองบางบัว เครือข3ายสภาองค-กร
ชุมชน สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน และหน3วยงานภาครัฐ อาทิ กรมบัญชีสหกรณ- กรมธนารักษ- 
กรุงเทพมหานคร หน3วยงานทหาร และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี มาร3วมมือร3วมใจทํางานบูรณาการใน
ระดับเมือง  

10. การบริหารจัดการเป6นระบบ ตรวจสอบได� (Management) 
   ด.านการบริหารจัดการเป/นระบบ ตรวจสอบได. เป/นจุดแข็งและเง่ือนไขท่ีสําคัญใน
การทํางานด.านการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ ไม3ว3าจะเป/นการบริหารจัดการภายในชุมชน กลุ3ม
องค-กรชุมชน และในระดับเครือข3ายจะต.องให.ความสําคัญเรื่องการจัดการบัญชี การเงิน การบริหาร
จัดการที่สามารถให.สมาชิกมีส3วนร3วมในการตรวจสอบได.  ซึ่งการบริหารจัดการของเครือข3าย
สวัสดิการชุมชนระดับเมืองบางเขน มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ3งเป/น 70 : 30 คือให.ชุมชนบริหาร
จัดการเอง ในจํานวนเงินร.อยละ 70 เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและช3วยเหลือสมาชิกได.ทันท3วงที  และ
หลักการจัดสวัสดิการให.สอดคล.องกับข.อตกลงกลางระดับเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู3กับศักยภาพ และบาง
ชุมชนก็สามารถใช.กองทุนสวัสดิการไปบูรณาการกับกองทุนอ่ืน ๆ ในชุมชน ขยายฐานสวัสดิการชุมชนให.
ท่ัวถึงและยั่งยืนได  อีกส3วนหนึ่งร.อยละ 30 เป/นการบริหารจัดการในกิจกรรมส3วนกลาง เช3น การจัด
กิจกรรมระดับเครือข3าย  สวัสดิการผู.นํา และค3าอุปกรณ-สํานักงานต3าง ๆ อย3างไรก็ตามคณะกรรมการ
กองทุนจะต.องทําบัญชีรายชีสรุปรายงานผลการดําเนินงานนําส3งให.สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชน  
สํานักกมตรวจการบัญชีสหกรณ- โดยมีสํานักงานเขตเป/นผู.รับรองรายงานเป/นประจําทุกเดือน และ
สรุปผลการดําเนินงานรายป\ให.แก3สมาชิกรับทราบอย3างต3อเนื่อง  
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   จากการสังเคราะห-ข.อมูลจากการทดสอบสถิติความต.องการจําเป/นของประชาชน
ในชุมชนระดับเมือง และมีป1จจัย เงื่อนไขในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะ
ตอบสนองความต.องการจําเป/นของประชาชนผู.ขอรับบริการอย3างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  และจาก
การสังเคราะห-เอกสาร การสัมภาษณ-เชิงลึกกลุ3มผู.นําท้ัง 13 ชุมชน ในการจัดสวัสดิการท้ัง 6 ด.าน 
ได.แก3 ด.านท่ีอยู3อาศัย  ด.านการเสียชีวิต  ด.านการกู.ยืม  ด.านสิ่งแวดล.อม ด.านการเกิด  และ ด.าน
สุขภาพอนามัย โดยได.นําข.อมูลดังกล3าวมาพัฒนาเป/นรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับ
เมืองท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อให.ชุมชนและเครือข3ายองค-กรชุมชนระดับเมืองนําไปประยุกต-ใช.และ
พัฒนาการจัดสวัสดิการุมชนให.สามารถตอบสนองความต.องการจําเป/นได.ท่ัวถึง  จึงได.รูปแบบการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง ชื่อว3า“HELPB Model” ซึ่งมาจากการรวมตัวอักษร
ภาษาอังกฤษท่ีนําหน.ากิจกรรมการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองดําเนินการจัด
สวัสดิการความต.องการจําเป/น 6 ด.าน 1. ท่ีอยู3อาศัย (Housing) 2. สุขภาพอนามัย (Health) 3. การเกิด 
(Birth) 4. สิ่งแวดล.อม (Environment) 5. การให.กู.ยืม (Loans) 6. การเสียชีวิต (Passed away) 
กล3าวคือ 

   1. อักษร  H   ย3อมาจาก  Housing  :  สวัสดิการด.านท่ีอยู3อาศัย  
   2. อักษร  H   ย3อมาจาก Health  :  สวัสดิการด.านสุขภาพอนามัย  
   3. อักษร  E ย3อมาจาก Environment  :  สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม  
   4. อักษร  L ย3อมาจาก Loans  :  สวัสดิการด.านการให.กู.ยืม  
   5. อักษร  P ย3อมาจาก Passed away  :  สวัสดิการด.านการเสียชีวิต  
   6. อักษร  B ย3อมาจาก Birth  :  สวัสดิการด.านการเกิด   
   โดย “HELPB Model”  เป/นรูปแบบที่ผ3านการประเมินของผู.ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึง

มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 33 ผลการประเมินรูปแบบ "HELPB" 

ประเด็น 

ความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน 

ความเป6นไปได�ในการ
นําไปปฎิบตั ิ

การนําไปใช�
ประโยชน�จริง 

X̅ แปลผล X̅ แปลผล X̅ แปลผล 

1. หลักการของรูปแบบ 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 
1.1 การช3วยเหลือเก้ือกูล  3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 
1.2 ความทั่วถึง 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 
1.3 ความเป/นธรรม 3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 
1.4 บูรณาการสวัสดิการ 3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 33 ผลการประเมินรูปแบบ "HELPB" (ต3อ) 

ประเด็น 

ความเหมาะสมกับ

บริบทชุมชน 

ความเป6นไปได�ในการ

นําไปปฎิบตั ิ

การนําไปใช�

ประโยชน�จริง 

X̅ แปลผล X̅ แปลผล X̅ แปลผล 

1.5 ความยืดหยุ3น 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

1.6 ความยั่งยนื 2.60 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

2. เงื่อนไขป1จจยั 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

2.1 การมีที่อยู3อาศัยม่ันคง  3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

2.2.การมีผู.นํา/ คณะกรรมการ

ที่มีศักยภาพ  

3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

2.3 การรวมกลุ3ม/องค-กรชุมชน  3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 

2.4 การมีเงินออม  3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

 2.5 การมีส3วนร3วม/ จิตสํานึกร3วม  2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

2.6 การมีสมาชิกเพิ่มข้ึนทุกป\  2.80 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 

2.7 มีระเบียบ กติกา ข.อตกลง

ร3วม 

2.80 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

2.8 การได.รับการสนับสนนุ  3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

2.9 การทํางานเครือข3าย 2.60 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 2.60 มาก 

2.10 การบริหารจัดการเป/น

ระบบ ตรวจสอบได.  

2.60 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

3.กิจกรรม(สวัสดิการ) 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

3.1 สวัสดิการด.านที่อยู3อาศัย 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 3.00 มากที่สุด 

3.2 สวัสดิการด.านสุขภาพ

อนามัย 

2.60 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

3.3 สวัสดิการด.านสิ่งแวดล.อม 3.00 มากที่สุด 2.40 มาก 2.60 มากที่สุด 

3.4 สวัสดิการด.านการกู.ยืม 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 

3.5 สวัสดิการด.านการเสียชีวิต 2.60 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.60 มากที่สุด 

3.6 สวัสดิการด.านการเกิด 2.60 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 2.80 มากที่สุด 
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   การรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการ “HELPB Model”  ได.นํา
รูปแบบท่ีได.เข.าสู3การสัมมนาอิงผู.เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2559  เวลา 
13.30 น. ณ ศูนย-เรียนรู.บ.านมั่นคง ชุมชนบางบัว  ประกอบไปด.วย  ผู.เชี่ยวชาญด.านสวัสดิการ 
สวัสดิการชุมชนเมือง ผู.นําชุมชน และนักวิชาการ เข.าร3วมจํานวน 5 ท3าน  โดยกระบวนการในการ
รับรองผู.วิจัยได.นําเสนอผลการวิจัยเพื่อให.ผู .เชี ่ยวชาญตรวจสอบ  และนําเสนอรูปแบบการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ “HELPB Model”  เพื่อให.เกิดการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะต3อ
การนําไปประโยชน-ในการขยายผลให.ชุมชน และ/หรือเครือข3ายชุมชนระดับเมือง เป/นแนวทางปฏิบัติ
ในการสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการให.สอดคล.องกับความต.องการจําเป/น 6 ด.าน  ซ่ึงผลจากการ
สัมมนาผู.เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) มีผลสรุปท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความถูกต.องข.อมูลผลการวิจัย  พบว3าผลการวิจัยมีความสอดคล.อง
กับบริบทชุมชน ซ่ึงมีความต.องการจําเป/นด.านสวัสดิการท่ีสอดคล.องกับสถานการณ-ป1ญหาของชุมชน
เมือง  โดยเฉพาะความต.องการสวัสดิการท่ีอยู3อาศัย 

2. การรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ “HELPB Model”  
พบว3าผู.เชี่ยวชาญเห็นด.วยต3อรูปแบบ “HELPB Model”  มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน  และมี
ความเป/นไปได.ในการปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบนี้สามารถนําไปใช.ประโยชน-ได.จริง  อย3างไรก็ตามมี
ข.อเสนอในท่ีประชุมในเรื่องการนํารูปแบบไปใช.นั้นชุมชน/เครือข3ายชุมชนระดับเมืองจะต.องมีเวทีสร.าง
ความเข.าใจร3วมกันของคนในชุมชนถึงวัตถุประสงค-  หลักการ รูปแบบกิจกรรมและความสําคัญในการจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ  โดยให.ผู.มีส3วนได.เสีย (Stakeholders )ท้ังหมดในการจัดสวัสดิการ  
ยกตัวอย3างสวัสดิการท่ีอยู3อาศัยท่ีเป/นความต.องการจําเป/นสูงสุดของชุมชนเมือง  ควรเชิญคนในชุมชน
ท่ีอยู3ในน้ํา และคนบก และหน3วยงานท่ีเก่ียวข.องหลัก  ได.แก3  สถาบันพัฒนาองค-กรชุมชนในฐานะ
หน3วยงานหลักในเชื่อมประสานและจัดการป1ญหาท่ีอยู3อาศัย และสร.างความม่ันคงด.านท่ีอยู3อาศัยของ
คนในชุมชน   กรมธนารักษ- ในฐานะหน3วยงานเจ.าของที่ดิน  กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน3วยงาน
ปกครองในพื้นที่  กรมส3งเสริมสหกรณ-ฯ ในฐานะหน3วยงานท่ีจะเข.ามาดําเนินการจัดตั้งสหกรณ-ฯ  
และสถาบันการศึกษา  เป/นต.น  มาร3วมในเวทีชี้แจงเปzาหมาย วัตถุประสงค- สร.างความเข.าใจร3วม
ระหว3างของของท่ีอาศัยอยู3ในน้ําและคนท่ีอยู3อาศัยบนบก และร3วมกันวางแผน ข้ันตอนการจัดสรร
พ้ืนท่ีให.เหมาะสม เพ่ือไม3ให.เกิดความขัดแย.งในชุมชน  อาจกล3าวได.ว3าป1จจัยเง่ือนไขท่ีนําไปสู3การจัด
สวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านท่ีอยู3อาศัยนั้นจะต.องมีการสร.างความเข.าใจร3วมกันตั้งแต3ต.น เพื่อ
สร.างความมั่นคงและสร.างหลักประกันด.านที ่อยู 3อาศัยในอนาคตให.เกิดความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพได. 

3. การรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการเกิด 
พบว3าผู.เชี่ยวชาญเห็นด.วยต3อรูปแบบและมีข.อเสนอแนะต3อการนําไปปฏิบัติ เม่ือสมาชิกมีการคลอด
บุตรเกิดควรให.มีการเปsดบัญชีธนาคารเพ่ือเป/นเงินรับขวัญแก3บุตร โดยมีข.อกําหนดในการเบิก-ถอน 
และการออมในอนาคต ท้ังนี้สมาชิกและกรรมการจะต.องมีข.อตกลงหารือร3วมกันเป/นลายลักษณ-อักษร
เพ่ือเป/นแนวทางปฏิบัติต3อไป 
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4. การรับรองรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด.านการกู.ยืมพบว3า
ผู.เชี่ยวชาญเห็นด.วยต3อรูปแบบและมีข.อเสนอแนะต3อต3อการนําไปปฏิบัติ หากสมาชิกไม3สามารถผ3อน
ชําระเงินได.ตามกําหนดเนื่องมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของตัวสมาชิกเอง เช3น การถูกเลิกจ.าง การ
เจ็บปfวย เป/นต.น ให.คณะกรรมการพิจารณาทักษะ ความสามารถของสมาชิกนั้นๆ และมอบหมายงาน
ชุมชน โดยคิดเป/นค3าจ.าง / ค3าแรง  เพ่ือนําไปหักกับหนี้สินท่ีมีอยู3  โดยต.องมีการตกลงหารือข.อกําหนด 
อัตราการจ.างงาน ค3าจ.าง/ค3าแรงท่ีเหมาะสม 



194 

 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง” ผู!วิจัยใช!วิธีการ
วิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) มีกระบวนการข้ันตอนการวิจัย รวม 5 ข้ันตอน ใช!ท้ัง
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการเก็บรวบรวมข!อมูล จํานวน 400 
ครัวเรือน เปBนกลุCมตัวอยCางของประชากร เครือขCายระดับเมืองบางเขนจํานวน 13 ชุมชน 2,828 
ครัวเรือน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปBนการวิจัยใน
ลักษณะของการศึกษาชุมชนจํานวน 13 ชุมชน เครือขCายพัฒนาสิ่งแวดล!อมคลองบางบัว จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ท่ีมีการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง (Welfare Mix) โดยเปBนการ
แสวงหาความรู!ที่ได!จากปรากฏการณVจริง และให!ชุมชนมีสCวนรCวมในการพัฒนารูปแบบการจัด
สวัสดิการเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีสอดคล!องกับบริบทและความต!องการของชุมชนเมือง 
(Community-Based Research) เพ่ือให!ได!แนวทางรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคVการวิจัยเพื่อศึกษาความต!องการ
จําเปBนของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง รวมถึงศึกษาป]จจัยในการ
จัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต!องการจําเปBนของประชาชนผู!ขอรับ
บริการอยCางท่ัวถึง และพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล  
ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษารายวัตถุประสงคV ดังนี้  

 
สรุปผลการศึกษา    

1. ผลการศึกษาความต!องการจําเปBนของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิง
บูรณาการระดับเมือง ผลการวิเคราะหVข!อมูลพบวCา จากกลุCมตัวอยCาง 400 ครัวเรือน เปBนเพศหญิง 
(ร!อยละ61.5) มากกวCาเพศชาย (ร!อยละ 38.5) มีอายุอยูCระหวCาง 50 - 63 ปa (ร!อยละ 45.3) มี
การศึกษาสูงสุดอยูCในระดับประถมศึกษา (ร!อยละ 49.5) ประกอบอาชีพรับจ!างท่ัวไป (ร!อยละ 29.8)  
5 มีรายได!เฉลี่ยตCอเดือนของครัวเรือนอยูCในชCวง 15,001 - 25,000 บาท (ร!อยละ 34.5) จากสมาชิกใน
ครัวเรือน 4-6 คน (ร!อยละ 59.0) นอกจากนี้กลุCมตัวอยCางสCวนใหญCเปBนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(ร!อยละ 93.6) และเปBนสมาชิกมาแล!วระหวCาง 1-6 ปa (ร!อยละ 51.9) โดยผลการศึกษาความต!องการ
สวัสดิการจําเปBน 6 มิติ ประกอบด!วย สวัสดิการด!านการเกิด สวัสดิการด!านการตาย สวัสดิการด!าน
สุขภาพอนามัย สวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย สวัสดิการด!านสิ่งแวดล!อม และ สวัสดิการด!านการกู!ยืม 
พบวCากลุCมตัวอยCางได!รับสวัสดิการในป]จจุบันมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1.สวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย (ร!อยละ 
37.8) 2.สวัสดิการด!านสุขภาพอนามัย (ร!อยละ 32.9)  3.สวัสดิการด!านสิ่งแวดล!อม (ร!อยละ 42.8)  
และมีความคาดหวังท่ีจะได!รับสวัสดิการ 3 ด!านมากท่ีสุด คือ 1.สวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย (ร!อยละ 
49.0) 2.สวัสดิการด!านสุขภาพอนามัย (ร!อยละ 29.0) 3.สวัสดิการด!านการตาย คิดเปBนร!อยละ 37.2  
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ซ่ึงทัศนะของกลุCมตัวอยCางตCอความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการชุมชนในป]จจุบัน ท้ัง 6 ด!านโดยรวม

อยูCในระดับปานกลาง ( X = 2.75 ) และท่ีนCาสนใจคือความเหมาะสมด!านการจัดการสวัสดิการท่ีอยูC

อาศัยในป]จจุบันอยูCในระดับน!อย มีคCาเฉลี่ย  ( X = 2.45) และความเหมาะสมของการจัดสวัสดิการ

ชุมชนท้ัง 6 ด!านท่ีคาดหวังในอนาคต พบวCา มีความต!องการสวัสดิการชุมชนระดับมากท่ีสุด ( X = 

4.60) โดยเฉพาะสวัสดิการด!านการกู!ยืม ( X = 4.69) 

  ซ่ึงเม่ือวิเคราะหVความต!องการจําเปBนของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
ระดับเมือง 3 อันดับแรก  พบวCา ประชาชนมีความต!องการจําเปBนลําดับท่ี 1 สวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย
โดยเฉพาะประเด็นการมีความม่ันคงด!านท่ีอยูCอาศัย ลําดับท่ี 2 สวัสดิการด!านการเสียชีวิต ประชาชนมี
ความต!องการให!ครอบครัวของผู!เสียชีวิตได!รับการชCวยเหลือด!านคCาใช!จCายงานศพท่ีจําเปBนอยCาง
เหมาะสม  และสวัสดิการด!านการกู!ยืม ประชาชนมีความต!องการจําเปBนให!ชุมชนมีแหลCงเงินกู!ท่ีเพียงพอ 
และ การเข!ามาชCวยเหลือของรัฐในการเข!ามาชCวยเหลือการกู!เงินของชุมชน  และลําดับท่ี 3 สวัสดิการ
ด!านสิ่งแวดล!อม  ประชาชนมีความต!องการจําเปBนให!ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะและกําจัดสิ่งปฏิกูล
ในพ้ืนท่ีสาธารณะและแมCน้ําลําคลองอยCางเหมาะสม ดังตารางท่ี 34 

 
ตารางท่ี 34 แสดงระดับความต!องการจําเปBนสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองเรียงตามลําดับ 
ท่ี สวัสดิการชุมชน

เชิงบูรณาการ 
ความต!องการจําเปBนสวัสดิการท่ีมีอยูC

ในป]จจุบัน 
สวัสดิการท่ีความคาดหวังในอนาคต 

1. ด!านท่ีอยูCอาศัย การจัดการด!านออมทรัพยVเพ่ือท่ีอยูC
อาศัยในชุมชนมีความเหมาะสม 

มีความม่ันคงในท่ีอยูCอาศัย 

2. ด!านเสียชีวิต ชุมชนมีสCวนรCวมเปBนเจ!าภาพในการ
จัดงานศพ 

ครอบครัวของผู! เสียชีวิตได!รับการ
ชCวยเหลือด!านคCาใช!จCายงานศพท่ี
จําเปBนอยCางเหมาะสม 

3. ด!านการกู!ยืม การคิดดอกเบ้ียเงินกู!ท่ีชุมชนกําหนดมี
ความเหมาะสม 

การคิดดอกเบ้ียเงินกู!ท่ีชุมชนกําหนด
มีความเหมาะสม 

4. ด!านสิ่งแวดล!อม มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ!วน ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลในพ้ืนท่ีสาธารณะและ
แมCน้ําลําคลอง 

5. ด!านสุขภาพ
อนามัย 

สถานบริการสาธารณสุขใกล!บ!าน
เหมาะสม 

กรณีเจ็บปfวยต!องนอนโรงพยาบาล
ได!รับเงินชดเชยเหมาะสม 

6. ด!านการเกิด มีการคลอดบุตรได!รับเงินชCวยเหลือ
เหมาะสม 

เด็กได!รับการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาท่ีเหมาะสม 
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  จากตารางจะเห็นได!วCาสวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัยในป]จจุบันมีการจัดการด!านออมทรัพยV
เพ่ือท่ีอยูCอาศัยในชุมชนอยCางเหมาะสม และสวัสดิการท่ีความคาดหวังในอนาคตคือการมีความม่ันคง
ในท่ีอยูCอาศัย สวัสดิการด!านการเสียชีวิตในป]จจุบันชุมชนมีสCวนรCวมเปBนเจ!าภาพในการจัดงานศพ และ
คาดหวังในอนาคตวCาครอบครัวของผู!เสียชีวิตได!รับการชCวยเหลือด!านคCาใช!จCายงานศพท่ีจําเปBนอยCาง
เหมาะสม  ด!านสวัสดิการด!านการกู!ยืมในป]จจุบันและอนาคตมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู!ที่เหมาะสม 
เชCนเดียวกันท้ังในป]จจุบันและอนาคตสวัสดิการด!านสิ่งแวดล!อมนั้นชุมชนต�องมีระบบบริการจัดเก็บ
ขยะและกําจัดส่ิงปฏิกูลในพ้ืนท่ีสาธารณะและแม/น้ําลําคลองสCวนสวัสดิการด!านสุขภาพอนามัยใน
ป]จจุบันมีสถานบริการสาธารณสุขใกล!บ!านเหมาะสมสCวนในอนาคตเม่ือเจ็บปfวยต!องนอนโรงพยาบาล
ควรจะได!รับเงินชดเชย  นอกจากนั้นสวัสดิการด!านการเกิดในป]จจุบัน เม่ือมีการคลอดบุตรจะได!รับ
เงินชCวยเหลือ ในอนาคตนั้นชุมชนเห็นวCาเด็กควรได!รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาท่ีเหมาะสม 

2. ผลการศึกษาป]จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนอง
ความต!องการจําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการอยCางทั่วถึง  ผลการศึกษาพบวCาป]จจัยที่สCงผลตCอ
ความต!องการจําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการ โดยการทดสอบทางสถิติเพ่ือหาความสัมพันธV
ระหวCางตัวแปรท้ังหมด 11 ตัวแปร ได!แกC เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได!ตCอเดือน สถานภาพใน
ครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน สวัสดิการท่ีต!องการมากท่ีสุดในป]จจุบันลําดับท่ี 1 ซ่ึงสวัสดิการท่ี
ต!องการมากท่ีสุดในอนาคตลําดับท่ี 1 คือการได!รับความชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
ระดับความคิดเห็นตCอกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยผลการทดสอบทางสถิติพบวCามีป]จจัย 6 ตัวแปร 
คือ เพศ การศึกษา อาชีพ สวัสดิการท่ีต!องการมากท่ีสุดในป]จจุบันลําดับท่ี 1 (สวัสดิการด!านท่ีอยูC
อาศัย) การได!รับความชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 6 ด!าน และระดับความคิดเห็นตCอ
กองทุนสวัสดิการชุมชน มีความสัมพันธVกับความต!องการจําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการอยCางมี
นัยยะสําคัญ 

3. การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล  โดย
ผู!วิจัยได!นําข!อมูลจากการทดสอบสถิติและจากการสังเคราะหVเอกสาร การสัมภาษณVเชิงลึกกลุCมผู!นําท้ัง 
13 ชุมชน มาพัฒนาเปBนรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล ให!
สอดคล!องกับความต!องการจําเปBนสวัสดิการชุมชนระดับเมืองท้ัง 6 มิติ  จึงได!รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการท้ัง 6 รูปแบบ  ได!แกC ด!านท่ีอยูCอาศัย  ด!านการเสียชีวิต  ด!านการกู!ยืม  ด!าน
สิ่งแวดล!อม ด!านการเกิด  และ ด!านสุขภาพอนามัย ตามลําดับ ซ่ึงแตCละรูปแบบมีการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการท่ีประกอบไปด!วย หลักการ วัตถุประสงคV กิจกรรม และป]จจัย และเง่ือนไขท่ีเอ้ือ
ให!การจัดสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพท่ีแตกตCางกัน แตCบรรลุเปgาหมายความต!องการจําเปBนของ
ประชาชนให!มีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

3.1 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด!านที่อยูCอาศัย  ใช!หลักการตาม
แนวคิดโครงการบ!านม่ันคงมาเปBนฐานในการสร!างการมีสCวนรCวมของคนชุมชนกับหนCวยงานภาครัฐใน
ลักษณะการเปBนหุ!นสCวน โดยมีวัตถุประสงคVหลักคือสร!างหลักประกันด!านท่ีอยูCอาศัยให!ผู!มีรายได!น!อย
ในชุมชนเมือง และเปBนการจัดการป]ญหาท่ีอยูCอาศัยรCวมกันให!มีความม่ันคงและยั่งยืน  โดยกิจกรรมท่ี
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ทําเปBนประจําคือการออมเงิน  การประสานความรCวมมือรCวมกับหนCวยงานภาครัฐ อาทิ กรมธนารักษV  
สถาบันพัฒนาองคVกรชุมชน  กรมตรวจบัญชีสหกรณV  กรงเทพมหานคร เปBนต!น  ให!กู!ยืมเงินสํารอง
จCายคCาผCอนบ!านโดยไมCมีดอกเบ้ีย และรCวมมือ รCวมแรงชCวยเหลือกันสร!างบ!านท่ีรักษาสิ่งแวดล!อม  ซ่ึง
ป]จจัย เง่ือนไขท่ีสCงผลให!การจัดสวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัยมีสิทธิภาพนี้ ประกอบด!วย สมาชิกต!องออม
เงินอยCางสมํ่าเสมอ มีวินัย มีกองทุนในชุมชนมากกวCา 1 กองทุน เพ่ือนํามาเปBนเงินสํารองให!สมาชิก
กู!ยืมเพ่ือท่ีอยูCอาศัย  มีคณะกรรมการบริหารจัดการรCวมกันกับหนCวยงานภาครัฐ และหนCวยงาน
ยินยอมให!มีการกCอสร!างบ!านมั่นคงในที่ดินของรัฐได! และที่สําคัญคือชุมชนจะต!องรCวมมือกันดูแล
สภาพแวดล!อมในชุมชนให!สะอาด ไมCทําลายคูคลอง 

3.2 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด!านการเสียชีวิต มีวัตถุประสงคVเพ่ือ
ชCวยเหลือเก้ือหนุนให!สมาชิกกองทุนมีเงินสํารองท่ีสามารถใช!จัดการงานศพได! โดยไมCต!องไปขอเรี่ยไร
เงินจากเพื่อนบ!าน ให!คนมีรายได!น!อยเสียชีวิตอยCางมีศักดิ์ศรี กิจกรรมในสวัสดิการด!านนี้ ในยาม
เสียชีวิตสมาชิกจะได!รับสวัสดิการ จํานวน 4,000 บาท และพวงหรีดในนามกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับเขตบางเขน 1 พวง และบางชุมชนมีการบูรณาการกองทุนชุมชน เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการให!สมาชิกมี
เงินจัดการงานศพ นอกจากนี้สมาชิกยังรCวมกันชCวยเหลือการจัดการงานศพให!สําเร็จลุลCวงไปได!  และ
ในบางกรณีท่ีเปBนผู!ยากไร!ชุมชนจะชCวยเหลือ ระดมทุนจัดหาโรงศพ 1 โรง  ผ!าหCอศพ และประสานวัด
ให!ทําพิธีทางศาสนาให!สมเกียรติ จะเห็นวCาการจัดสวัสดิการเสียชีวิตเปBนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการ
ท่ีไมCใชCการให!แตCเพียงตัวเงินเทCานั้น แตCเปBนการรวมกองทุน การแบCงป]นน้ําใจ ชCวยเหลือพ่ึงพากันให!
การจัดการงานศพให!สมเกียรติ สมศักด์ิศรีในชCวงสุดท!ายของชีวิต  โดยการจัดสวัสดิการด!านเสียชีวิต
จะต!องมีป]จจัย เงื่อนไขสําคัญ ๆ คือ ในชุมชนต!องมีกลุCมอยCางน!อย 2 กลุCมให!ชาวบ!านออมเงิน
สมํ่าเสมอ และได!รับการสมทบเงินจากรัฐบาลและองคVกรปกครองสCวนท!องถ่ินตCอเนื่อง อยCางไรก็ตาม
กองทุนฯ จะต!องขยายกลุCมสมาชิกเพ่ิมข้ึนและกระจายให!ท่ัวทุกกลุCมวัย เพ่ือลดความเสี่ยงของกองทุนฯ  

3.3 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองด!านการให!กู!ยืม มีหลักการ
เพ่ือสร!างโอกาสให!ผู!มีรายได!น!อยเข!าถึงแหลCงทุนกู!ยืมปลอดดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียตํ่า โดยวัตถุประสงคV
ก็คือชCวยเหลือให!ผู!มีรายได!น!อยมีเงินทุนหมุนเวียนในยามจําเปBน ฉุกเฉิน และเพ่ิมโอกาสให!มีเงินสร!าง
อาชีพท่ีม่ันคง ในสCวนการดําเนินกิจกรรมหลัก ๆ คือการให!กู!ยืมเพ่ือชCวยผCอนชําระคCาบ!านเปBนหลัก 
รองลงมาก็เปBนเพ่ือการตCอยอดอาชีพ ซ่ึงป]จจัย เง่ือนไข ในการดําเนินกิจกรรมนั้นก็คือการสมทบออมเงิน
อยCางสมํ่าเสมอของสมาชิก และมีการบูรณาการกองภายในชุมชนเพื่อชCวยเหลือคนในชุมชนไมCให!
เดือดร!อน ซ่ึงในแตCละชุมชนควรมีกองทุนฯ อยCางน!อย 2 กองทุนข้ึนไป อาทิ กลุCมออมทรัพยVเพ่ือท่ีอยูC
อาศัย  กองทุนเงินล!าน  กองทุนสวัสดิการออมวันละบาท เพ่ือกองทุนมีเงินหมุนเวียนเพียงพอตCอการ
จัดสรรสวัสดิการการให!กู!ยืมได!ท่ัวถึงกับความต!องการของสมาชิก  รวมท้ังต!องมีการเชื่อมโยงบูรณาการ
กับกองทุนระดับเครือขCายเมืองมาชCวยเก้ือหนุนให!การจัดสวัสดิการด!านการให!กู!ยืมมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอตCอความต!องการของสมาชิกในชุมชน 

3.4 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด!านสิ่งแวดล!อม  ซ่ึงหลักการในการ
ดําเนินงาน เปBนลักษณะน้ําพ่ึงเรือ เสือพ่ึงปfา อยCางไรแล!วชุมชนจะต!องเปBนผู!ริเริ่มกระบวนการชุมชน
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ในการพัฒนาสิ่งแวดล!อมภายในกCอน และเชื่อมโยงประสานเครือขCายระดับเมืองในการพัฒนา
สิ่งแวดล!อมคูคลองท่ีมีประสิทธิภาพ  ในด!านการจัดสวัสดิการสิ่งแวดล!อมจะต!องดําเนินการไปพร!อม ๆ 
กับการจัดสวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย และการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงคVเพ่ือสCงเสริมการมีสCวนรCวม
ในชุมชนและเครือขCายรCวมกันบําบัด ฟlmนฟูสิ่งแวดล!อม  ซ่ึงกิจกรรมด!านการจัดสวัสดิการสิ่งแวดล!อมใน
ระดับองคVกรชุมชนและเครือขCายเมืองเปBนการจCายสวัสดิการที่ไมCใชCตัวเงิน แตCเปBนฐานการจัด
สวัสดิการรCวมกันผCานเครื่องมือหรือกิจกรรมตCาง ๆ ท่ีเปBนกิจกรรมรCวมกันระดับเครือขCายเมือง เชCน 
กิจกรรมทอดผ!าปfาขยะ  กิจกรรมวันสิ่งแวดล!อมโลก และกิจกรรมสร!างความรู! ความตระหนักในการ
บําบัด ฟlmนฟูสภาพแวดล!อม และรักษาคูคลอง เชCน กิจกรรมทําน้ําหมักชีวภาพ  กิจกรรมกําแพงผักบุ!ง  
กิจรรม รีไซเคิลขยะให!มีมูลคCา กิจกรรมยุววิจัย โดยมีหนCวยงานภายนอก เชCน สถาบันการศึกษา  
กรมทหารราบท่ี 11  สํานักงานเขตบางเขน  สถาบันพัฒนาองคVกรชุมชน เปBนต!น  สนับสนุนป]จจัย
ด!านเงิน อุปกรณV สิ่งของ บุคลากรท่ีมีความชํานาญ เข!ามาให!ความรู!ท่ีเปBนประโยชนVตCอการจัดการ
สิ่งแวดล!อมให!กับคนในชุมชนอยCางตCอเนื่อง 

3.5 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด!านการเกิด  หลักการคือให!ผู!เปBนแมC
ได!รับสวัสดิการชCวยเหลือคCาทําคลอด ซ่ึงเปBนความจําเปBนพ้ืนฐานท่ีทุกคนพึงมีสิทธิได!รับ แม!จะเปBน
จํานวนเงินท่ีไมCมากแตCอาจจะเปBนสวัสดิการเดียวของใครอีกหลายคนท่ีได!รับ  โดยมีวัตถุประสงคVหลัก 
ๆ คือให!สมาชิกกองทุนและผู!มีรายได!น!อยมีหลักประกันสังคมในการรักษาพยาบาลคCาทําคลอด และให!
สมาชิกและคนในชุมชนรCวมแสดงความยินดีต!อนรับกับสมาชิกใหมCในครอบครัวและชุมชน  กิจกรรม
การจัดสวัสดิการด!านการเกิดเปBนเพียงการจCายเงินคCาทําคลอดครั้งละ 500 บาท และการเยี่ยมเยียน
ให!กําลังใจ  อยCางไรก็ตามการพัฒนารูปแบบสวัสดิการการเกิดให!ดีข้ึนควรมีการเปnดบัญชีเงินฝากให!กับ
บุตรด!วย เพ่ือเปBนการปลูกฝ]งให!เด็กรักการออม  ซ่ึงป]จจัยเง่ือนไขท่ีสําคัญให!การจัดสวัสดิการด!านเกิด
มีประสิทธิภาพนั้นสมาชิกจะต!องมีการออมเงินสมํ่าเสมอและคนในชุมชนมีความเอ้ือเฟlmอ สามัคคีกัน  

3.6 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการด!านสุขภาพอนามัย  ซึ่งการจัด
สวัสดิการในด!านนี้มีท้ังการชCวยเหลือด!วยด!วยการจCายท่ีเปBนตัวเงินชCวยเหลือเม่ือนอนโรงพยาบาล และ
ชCวยเหลือท่ีไมCใชCตัวเงิน  อาทิ การให!กําลังใจ การเยี่ยมไข!  การพาไปโรงพยาบาล  อยCางไรก็ตามการ
จัดสวัสดิการด!านสุขภาพก็ทําได!ในหลักการท่ีมีมากก็จCายมาก มีน!อยจCายน!อย ชCวยเหลือกันไปตามอัตถภาพ 
ตามจํานวนเงินทุนท่ีอยูCในกองทุนฯ ในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคVการจัดสวัสดิการด!านนี้ก็เพ่ือให!คนใน
ชุมชนได!รับสวัสดิการพ้ืนฐานในการรักษาพยาบาลและชCวยเหลือกันในยามเจ็บปfวย  ซ่ึงกิจกรรมท่ีต!อง
ดําเนินการรCวมกันหลัก ๆ คือ การรวมกลุCมและออมเงินวันละ 1 บาทอยCางสมํ่าเสมอ พอเจ็บปfวยก็
สามารถรับสวัสดิการคCารักษาพยาบาลกรณีนอนโรงพยาบาลได! 500 บาทตCอครั้ง ปaละไมCเกิน 2 ครั้ง 
และชCวยเหลือคCาเดินทางไปโรพยาบาลเปBนรายกรณี นอกจากนี้สวัสดิการท่ีไมCใชCตัวเงินคือคนในชุมชน
จะต!องชCวยเหลือแบCงป]นน้ําใจให!แกCผู!ยากไร!ในชุมชนท่ีชCวยเหลือตัวเองไมCได! เชCน ผู!สูงอายุ  คนเรCรCอน 
ผู!ปfวยจิตเวช ด!วย  อยCางไรก็ตามด!านสุขภาพอนามัยชุมชนไมCสามารถจัดการได!โดยลําพัง ฉะนั้น
หนCวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี อาสาสมัครสาธารณสุข จะต!องเข!ามาเก้ือหนุนให!การชCวยเหลือเบ้ืองต!น
ให!ท่ัวถึง 
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  จากการวิเคราะหVรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองในแตCละด!าน 
ท้ัง 6 รูปแบบ ข!างต!น  ผู!วิจัยได!สังเคราะหVรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมี
ประสิทธิผล โดยใช!ชื่อยCอรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล ท่ี
เรียกว/า “HELPB”  ซ่ึงมาจากการรวมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่นําหน!ากิจกรรมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 6 ด!าน คือ H : ด!านท่ีอยูCอาศัย (Housing) H : ด!านสุขภาพอนามัย 
(Health)  E : ด!าน สิ่งแวดล!อม (Environment) L : ด!านการให!กู!ยืม (Loans) P :ด!านการเสียชีวิต 
(Passed away)  B : ด!านการเกิด (Birth)  มีองคVประกอบ คือ หลักการ 6 ประการ ได!แกC 1. การ
ชCวยเหลือ เก้ือกูล (Social-Support)  2. ท่ัวถึงเพียงพอ (Adequacy)  3. ความเปBนธรรม (Equity)  
4. บูรณาการสวัสดิการ (Welfare Mix)  5. ความยืดหยุCน (Adjustable)  และ 6. ความยั่งยืน 
(Sustainability) วัตถุประสงค<หลัก เน!นการชCวยเหลือผู!มีรายได!น!อยให!เข!าถึงสวัสดิการนอกเหนือจากรัฐ
จัดให!เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และ 10 ป?จจัย/เง่ือนไข ท่ีจะเอ้ือให!การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมCวCาจะเปBนมีท่ีอยูCอาศัยม่ันคง (Habitation) , มีผู!นํา/คณะกรรมการหลักท่ีมี
ศักยภาพ (Leadership) , สมาชิกมีการรวมกลุCม/องคVกรชุมชน (Association) , สมาชิกมีเงินออม 
(Money) , ทุกคนมีสCวนรCวม/จิตสํานึกรCวม (Participation) ในการชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน  อยCางไรก็ตาม
สมาชิกจะต!องมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปa (Membership)  และปฏิบัติตามระเบียบ กติกา ข!อตกลงรCวม 
(Agreement) พร!อมกันนี้ต!องได!รับการสนับสนุน (Promote) จากภายนอกท้ังรูปแบบท่ีเปBนเงินและ
ไมCใช!เงินอยCางตCอเนื่อง  มีการทํางานขยายเครือขCาย (Networking) เชื่อมโยงกับภาคีหนCวยงานภาครัฐ 
ภาควิชาการ เครือขCายประชาสังคมในระดับเมือง  ท้ังนี้ท้ังนั้น การจัดสวัสดิการจะม่ันคงองคVกรชุมชน
จะต!องมีระบบการบริหารจัดการท่ีโปรCงใสและตรวจสอบได! (Management) เพราะเปBนท้ังป]จจัย
เริ่มต!นท่ีจะให!มีผู!นําท่ีดี มีสมาชิกเพ่ิมข้ึน หนCวยงานก็จะให!การสนับสนุนอยCางตCอเนื่อง  และเปBน
เง่ือนไขท่ีจะให!การจัดสวัสดิการชุมชนมีความยั่งยืนและม่ันคง 

 
 อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  โดยพบวCา
ผลการวิจัยด!วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณทําให!ได!ข!อมูลที่เปBนข!อมูลนําเข!า (input) เพื่อให!ผู!วิจัยเห็น
ภาพรวมของความต!องการจําเปBนด!านสวัสดิการชุมชนของประชาชนในแตCละด!านจากลําดับมากท่ีสุด
จนถึงน!อยที่สุด รวมถึงป]จจัยที่จะตอบสนองความต!องการจําเปBน มีความสอดคล!องกันอยCางมี
นัยสําคัญ และนํามาสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมี
ประสิทธิผล โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคVในการศึกษาได!ดังนี้ 

1. ความต!องการจําเปBนของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมือง  ซ่ึงผู!วิจัยใช!การประเมินความต!องการจําเปBนสวัสดิการชุมชน ( Needs Assessment) เพ่ือใช!ใน
การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง โดยนําความต!องการของ
ประชาชนท่ีมีตCอการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีอยากได!เปBนตัวต้ัง สุวิมล วCองวาณิช (2548: 62) จากนั้นนํา
ผลท่ีได!มาวิเคราะหVเพ่ือนําไปสูCการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
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เมืองท่ีให!ประชาชนมีความอยูCดีมีสุข  โดยผลการศึกษาความต!องการจําเปBนในการจัดสวัสดิการ 3 
อันดับแรก ได!แกC ลําดับท่ี 1 สวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัย ลําดับท่ี 2 ได!แกC สวัสดิการด!านการเสียชีวิต
และสวัสดิการด!านการกู!ยืมและลําดับ 3 สวัสดิการด!านสิ่งแวดล!อม  ซ่ึงถือวCาเปBนองคVประกอบของ 
“ความอยูCดีมีสุข” มีความหมายใกล!เคียงกับการพัฒนาคน (Human Development) ท่ีไมCได!มี
ความหมายเฉพาะถึงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนเทCานั้น แตCเปBนการเพ่ิมโอกาส
ทางเลือกเพ่ือให!บรรลุความอยูCดีมีสุข (Diener,  Lucas, Schimmack and Helliwell, 2009: 94-98) 
ซ่ึง ความอยูCดีมีสุขเปBนเปgาหมายใหมCของการพัฒนา (Nussbaum and  Sen (eds.),1993: 41-43) 
และผลการศึกษาความต!องการจําเปBนของประชาชน 3 ดันดับแรก มีความสอดคล!องกับตัวชี้วัดความ
อยูCดีมีสุขของประเทศไทยท่ีมีองคVประกอบ 1. ด!านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 2. การศึกษา 
กระบวนการเรียนรู! ความรู!พื้นฐาน และทักษะตCางๆ รวมทั้งการเข!าถึงบริการคุณภาพการศึกษา 
3.ชีวิตการทํางาน สภาพแวดล!อม และชีวิตการทํางานท่ีมีคุณภาพท่ีเก่ียวข!องกับการจ!างงาน ความ
พอใจในคCาจ!างท่ีได!รับและระบบประกัน (สังคมสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหCงชาติ, 2557)  

2. ป]จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีจะตอบสนองความต!องการ
จําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการอยCางท่ัวถึง  ผลการศึกษาพบวCาป]จจัยด!านเพศ การศึกษา อาชีพ 
สวัสดิการท่ีต!องการมากท่ีสุดในป]จจุบันลําดับท่ี 1 การได!รับความชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และระดับความคิดเห็นตCอกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง มีความสัมพันธVกับความต!องการ
จําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการอยCางมีนัยยะสําคัญ  ซ่ึงป]จจัยท้ัง 6 ตัวแปร เปBนป]จจัยท่ีมีผลตCอ
พฤติกรรมการมีสCวนรCวมในการจัดสวัสดิการชุมชนท้ังสิ้น กลCาวคือ  ป]จจัยด!านเพศ การศึกษา อาชีพ 
เปBนป]จจัยทางด!านสิ่งแวดล!อมสังคม (The Social Environment) (McClosky (2008:12)  มีความ
เก่ียวข!องสัมพันธVกับการมีสCวนรCวมด!วยความสมัครใจของประชาชน  สCวนป]จจัยด!านสวัสดิการท่ีต!องการ
มากท่ีสุดในป]จจุบันลําดับท่ี 1 การได!รับความชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และระดับความ
คิดเห็นตCอกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง เปBนป]จจัยทางด!านจิตวิทยา (Psychological Variable) 
และป]จจัยด!านสิ่งแวดล!อมทางการเมือง เชCน นโยบายของรัฐมีการสCงเสริมให!จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนโดยการมีสCวนรCวมเชิงบูรณาการ โดยรัฐสมทบเงินสนับสนุนในอัตรา 1 บาท ท!องถ่ิน 1 บาท 
และสมาชิกกองทุน 1 บาท  จึงเปBนป]จจัยหลายประการท่ีสCงเสริมการมีสCวนรCวมในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการท่ีตอบสนองความต!องการจําเปBน นอกจากนี้ผลการศึกษาในด!านการได!รับความ
ชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และระดับความคิดเห็นตCอกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง     
ท่ีมีความสัมพันธVตCอการไดรับบริการสวัสดิการชุมชนอยCางท่ัวถึง เนื่องจากมีฐานเดิมจากการพัฒนาท่ี
อยูCอาศัย มีระบบการบริหารจัดการ และดารจัดสวัสดิการโดยชุมชนจึงทําให!การจัดสวัสดิการชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคล!องกับการศึกษาเรื่อง Innovation: The European Journal of 
Social Sciences ในประเทศเยอรมนี (Franke, Thomas ,2007) ท่ีวCาการจัดการงานสวัสดิการให!
เข!าถึงเปgาหมายในการพัฒนาแบบบูรณาการเมืองข้ึนอยูCกับรูปแบบขององคVกรตCางๆ ท่ีมีป]จจัยความพร!อม
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ท่ีไมCเทCากัน ถ!ามีองคVกรท่ีมีโครงสร!างทางการเมืองและการบริหารจัดการสหกรณVเปBนพื้นฐานจะ
สามารถเปBนเครื่องมือในการจัดสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพได! 

3. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล  เปBนรูปแบบท่ี
สร!างข้ึนมาด!วยการมีสCวนรCวมของชุมชน และจากฐานทุนเดิมการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือขCาย
สวัสดิการชุมชนระดับเขตบางเขน  โดยรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีได!จากการสังเคราะหVรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการในแตCละด!าน มีชื่อ
ยCอวCา “HELPB” พบวCา  วัตถุประสงคVท่ีเน!นชCวยเหลือผู!มีรายได!น!อยให!เข!าถึงสวัสดิการนอกเหนือจาก
รัฐจัดให!เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนนั้น  สอดคล!องกับฐานคิดกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีวCา  เพ่ือสร!างความ
ม่ันคงของคนในชุมชนให!มีความเปBนอยูCท่ีดีข้ึนในวิถีชีวิตต้ังแตCเกิด แกC เจ็บ ตาย (สถาบันพัฒนา
องคVการชุมชน, 2550)  ไมCวCาจะเปBน ด!านท่ีอยูCอาศัย (Housing)  ด!านสุขภาพอนามัย (Health)  ด!าน
สิ่งแวดล!อม (Environment)  ด!านการให!กู!ยืม (Loans)  ด!านการเสียชีวิต (Passed away)  และด!าน
การเกิด (Birth) ตามความจําเปBนข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs) สอดคล!องกับผลการสอบถามความคิดเห็น
กลุCมตัวอยCาง 400 ครัวเรือนท่ีเห็นวCา  การได!รับความชCวยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนท้ัง 6 ด!าน  
สอดคล!องกับความต!องการจําเปBนของประชาชนผู!ขอรับบริการ  ซ่ึงสวัสดิการ 6 ด!านดังกลCาวล!วนเปBน
ป]จจัยท่ีสCงผลตCอความสุขของประชาชน  ท่ีมุCงเน!นการขจัดความยากจน  ให!กินดี  อยูCดี  มีรายได!พอ
เลี้ยงชีพ  มีการศึกษา  มีป]จจัยสี่พอเพียง  มีสุขภาพดี  และมีที่อยูCอาศัย (ณรงคV เพชรประเสริฐ, 
2546)  อยCางไรก็ตาม จากการศึกษาของ พิริยะ ผลพิรุฬหV และป]งปอนดV รักอํานวยกิจ (2551) 
ชี้ให!เห็นวCา ทุนทางสังคมในระดับตCางๆไมCวCาจะเปBนระดับบุคคล  ระดับครอบครัว  และระดับชุมชน 
สCงผลตCอความสุขอยCางมีนัยสําคัญ กลCาวคือ ความสุขของบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว  สCงผลเชิงบวกตCอ
ความสุขของบุคคลนั้นๆ ด!วยเชCนกัน  ในทํานองเดียวกัน หากบุคคลมีคุณภาพชีวิตและความเปBนอยูCดี
ข้ึนจากการเข!าถึงสวัสดิการจําเปBน  ก็จะสCงผลทําให!ตนเอง ครอบครัว และชุมชนมีความสุขเกิดข้ึน 

  การจัดสวัสดิการชุมชนรูปแบบบูรณาการระดับเมืองท้ัง 6 ด!าน  ต!องอาศัยหลักการสําคัญ 
6 ประการ  คือ การชCวยเหลือ เก้ือกูล (Social-Support) บนพ้ืนฐานของความผูกพัน เอ้ืออาทรตCอกัน  
ซ่ึงเปBนองคVประกอบโดยธรรมชาติท่ีแตCละชุมชน/เครือขCาย  มีการรวมกลุCมเพ่ือชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
มีเปgาหมายเดียวกัน  มีการพบปะกันบCอยครั้ง  ซึ่งจะสามารถสร!างความเปBนชุมชน  และการเกิด
จิตสํานึกใหมCท่ีจะทําเพ่ือผู!อ่ืนหรือเพ่ือสCวนรCวมมากข้ึน (ประเวศ วะสี, 2542)  โดยเปBนกองทุนท่ีเกิด
จากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงประสงคVจะดูแลซ่ึงกันและกัน  บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร  
ด!วยการเปBนสมาชิกแบบสมัครใจ (สถาบันพัฒนาองคVการชุมชน, 2547)  และทุกคนต!องเข!าถึง
สวัสดิการนั้นได!งCาย  มีการกระจายอยCางท่ัวถึงเพียงพอ (Adequacy)  ซึ่งเปBนการสร!างหลักประกัน
ความม่ันคงในชีวิตให!แกCทุกคนโดยเฉพาะผู!มีรายได!น!อยหรืออยูCอาศัยในชุมชนแออัดท่ีมีลักษณะท่ียูC
อาศัยผิดสุขลักษณะ  อาจเปBนอันตรายตCอสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัย  ศีลธรรม  สวัสดิภาพ  
หรือได!รับสวัสดิการอ่ืนๆ ตํ่ากวCามาตรฐาน  สอดคล!องกับผลการศึกษาของ อภิญญา เวชยชัย และ
ศิริพร ยอดกมลศาสตรV (2547) ท่ีกลCาววCา  ระบบการจัดสวัสดิการสังคมในสังคมไทยยังไมCสามารถจัด
สวัสดิการให!แกCชุมชนได!อยCางเพียงพอและครอบคลุม  นอกจากนี้ การจัดสวัสดิการต!องไมCมีการเลือก
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ปฏิบัติแกCบุคคลหรือกลุCมใดเปBนพิเศษ  การจัดสวัสดิการนั้นต!องมีความเปBนธรรม (Equity)  ซ่ึงการ
กําหนดกฎระเบียบเกณฑVกลางจะเปBนเครื่องมือท่ีสามารถสร!างความยุติธรรมและเสมอภาคในการ
ปฏิบัติได!  ท้ังนี้ควรมีความยืดหยุCน (Adjustable)  อยCางเหมาะสมในการบริหารจัดการ  เนื่องด!วย
ความเปBนชุมชนเมืองท่ีต!องเผชิญกับสภาพป]ญหาโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจซ่ึงอาจสCงผลกระทบให!เกิด
ภาวะฉุกเฉินทางการเงินได!  นอกจากนั้น อีกหลักการท่ีสําคัญ คือ การบูรณาการสวัสดิการ (Welfare 
Mix) เปBนลักษณะการจัดสวัสดิการรCวมกันระหวCางการจัดสวัสดิการแบบเปBนทางการ (Formal Sector 
of  Welfare) ผสมผสานกับการจัดสวัสดิการแบบไมCเปBนทางการ (Informal Sector of Welfare) ท่ี
มีอยูCเดิม  เนื่องจากระบบสวัสดิการของสังคมไทยเหมาะสมกับแบบที่หลากหลาย สอดคล!องกับ
สถานการณVป]ญหาท่ีซับซ!อนและเหมาะสมกับความต!องการของคนในชุมชน (Pete Alcock, อ!างถึงใน
อภิญญา เวชยชัย, 2548)  ในทํานองเดียวกับงานวิจัยของ ประสิทธิ์ มีช!าง (2552) ท่ีเห็นวCาการจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับชุมชนควรเปBนลักษณะ "สวัสดิการแบบพหุลักษณV" คือ สวัสดิการชุมชนท่ีเกิด
จากการประสานผนึกรวมกันระหวCางสวัสดิการของรัฐ  องคVการปกครองสCวนท!องถิ่น  องคVการ
ประชาชน  และภาคเอกชนเข!าด!วยกัน  อาจอยูCในรูปของสิ่งของ  เงินทอง  การชCวยเหลือเก้ือกูลกัน 
ฯลฯ  ในเรื่องเก่ียวข!องกับวิถีชีวิตต้ังแตCเกิดจนตาย  ซ่ึงจะสร!างความรู!สึกม่ันคง  ภาคภูมิใจ  อยูCอยCางมี
ศักด์ิศรี  และมีความสุขได!  อยCางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในหลักการประการสุดท!าย ก็คือ การทําอยCางไรให!
กองทุนสวัสดิการชุมชนนั้นมีความยั่งยืน (Sustainability) ในระยะยาว  ทั้งในแงCของการสร!างหรือ
สรรหาตัวแทนของประชาชนเข!ามามีสCวนรCวม (สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549)  เพ่ือสานการดําเนินงาน
อยCางตCอเนื่อง  หรือการขยายเครือขCายสมาชิกให!กว!างขวางมากข้ึน  นําไปสูCการมีจํานวนเงินในกองทุน
เพ่ิมมากข้ึนในการจัดสวัสดิการ  รวมถึงการมีสCวนรCวมสมทบจากองคVการปกครองสCวนท!องถิ่น 
หนCวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคVการตCางประเทศ (สถาบันพัฒนาองคVการชุมชน, 2547)       

  นอกจากการจัดสวัสดิการชุมชนรูปแบบบูรณาการระดับเมืองต!องอาศัยหลักการสําคัญ
ท้ัง 6 ประการดังกลCาวแล!ว  ยังต!องอาศัยป]จจัย/เง่ือนไขท้ัง 10 ประการ ท่ีเอ้ือให!การจัดสวัสดิการ
ชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองมีประสิทธิภาพ  เม่ือวิเคราะหVพบวCา จากผลการศึกษาข!อมูลเชิงปริมาณ
โดยสอบถามความคิดเห็นกลุCมตัวอยCาง 400 ครัวเรือนนั้น  การมีท่ีอยูCอาศัยอยCางม่ันคง (Habitation) 
เปBนป]จจัยท่ีมีความต!องการจําเปBนในลําดับท่ี 1 และมีความสัมพันธVตCอกับการจัดสวัสดิการชุมชนอยCาง
บูรณาการอยCางมีนัยยะสําคัญ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการมีท่ีอยูCอาศัยม่ันคงนอกจากจะลดป]ญหาความขัดแย!ง
และสร!างความเปBนเจ!าของ  ยังเปBนจุดเริ่มต!นของการพัฒนาชีวิตความเปBนอยูCคนในชุมชนให!ดีข้ึนท้ัง
ด!านสิ่งแวดล!อมและเศรษฐกิจ  ตัวอยCางเชCน Kigochie (2001: 231) ได!กลCาวไว!ในงานศึกษาวCา หาก 
ผู!บุกรุกได!มีท่ีอยูCอยCางม่ันคง  บ!านก็จะถูกปรับปรุงให!ดีข้ึนด!วยความกระตือรือร!น เปBนต!น 

  ท้ังนี้ สถาบันพัฒนาองคVกรชุมชน (2555) ได!กลCาวถึงป]จจัยภายในท่ีจะทําให!กองทุน
สวัสดิการชุมชนสามารถชCวยเหลือสมาชิกได!ครบถ!วน  และเปBนเครื่องมือในการสร!างหลักประกัน
สังคมของชุมชนได!อยCางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได!ในอนาคต  ซ่ึงสอดคล!องกับป]จจัยจากการศึกษา
ครั้งนี้อีก 5 ประการ ได!แกC  จํานวนสมาชิก (Membership) เพ่ิมข้ึนอยCางสมํ่าเสมอ  สCงผลให!จํานวน
เงินสมทบเพ่ิมมากข้ึน  ลดความเสี่ยงของกองทุนได!  และสมาชิกต!องมีการออมเงิน/จCายเงิน (Money) 
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ครบถ!วนอยCางสมํ่าเสมอ  รวมถึงต!องได!รับสบทบ/สนับสนุนอยCางตCอเนื่อง (Promote) จากหนCวยงานอ่ืนๆ 
เชCน หนCวยงานรัฐ องคVกรสCวนท!องถ่ิน  หรือมีรายรับจากแหลCงอ่ืนๆ  จึงจะเกิดความม่ันคงทางการเงิน
ข้ึนได!  และมีการบริหารจัดการที่เปnดเผย โปรCงใส  ระบบบัญชีการเงินถูกต!อง (Management)  
มีการเผยแพรCข!อมูลผลการดําเนินงานสูCสมาชิก  หนCวยงานท่ีเก่ียวข!อง  และสาธารณะอยCางสมํ่าเสมอ  
ซ่ึงการดําเนินการตCางๆ นั้นต!องเกิดจากสมาชิกมีสCวนรCวมด!วย (Participation)  เพราะการบริหาร
จัดการแบบมีสCวนรCวมจะกCอให!เกิดประโยชนVในแงCท่ีทุกคนเกิดความไว!วางใจตCอกันสูง  ยอมรับท่ีจะ
ชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพ่ิมความผูกพันและชCวยให!ทุกคนมีทัศนคติที่ดีเพิ่มขึ้น  ทําให!งCายตCอการ
เข!าถึงเปgาหมายและวัตถุประสงคVได!อยCางชัดเจน (Swansburg, 1996)  เชCนเดียวกับท่ี ดิเรก ฤกษVหรCาย 
(2554, 71) กลCาวไว!วCากระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชนมีสCวนรCวม  มีความต!องการถึงเปgาหมายรCวมกัน
จะมีอิทธิพลสร!างอํานาจตCอรอง ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และการปรับปรุงสถานภาพทางสังคมได!  
จะเห็นได!วCา การมีสCวนรCวมมีความจําเปBนอยCางยิ่งในการจัดสวัสดิการชุมชน  เปBนการสร!างพลังการมี
สCวนรCวมของชุมชนเพื่อการแก!ไขป]ญหา  กCอให!เกิดการพึ่งพาตนเอง  มีความพร!อมท่ีจะชCวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันได!อยCางยั่งยืน ดังเชCนลักษณะสําคัญท่ีนํามาสูCความสําเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชน จาก
การศึกษาของ จินตนา กาศมณี (2557) ได!กลCาวไว! 

  อยCางไรก็ตาม กระบวนการมีสCวนรCวมจะเกิดขึ้นได!ก็ตCอเมื่อสมาชิกมีการรวมกลุCม/
องคVกรชุมชน (Association)  จึงเปBนเง่ือนไขหนึ่งในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง  
และยังเปBนเง่ือนไขตามระเบียบหลักเกณฑVการสนับสนุนงบประมาณกองทุนจากรัฐบาล  โดยกองทุน
สวัสดิการชุมชนท่ีประชาชนจัดต้ังข้ึนต!องมีการจัดต้ังและดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแล!วไมCตํ่ากวCา 
1 ปa (สถาบันพัฒนาองคVกรชุมชน องคVการมหาชน, น.14-15) นั่นคือ กลุCม/องคVกรตCางๆ ท่ีมีอยูCเดิมใน
ชุมชน เชCน กลุCมฌาปนกิจ  กลุCมกองทุนหมูCบ!าน  ชมรมผู!สูงอายุ  กลุCมอาชีพ เปBนต!น  ซ่ึงเปBนการใช!
ทุนภายในชุมชนโดยเฉพาะอยCางยิ่ง องคVกรการเงินชุมชน ให!เกิดการเชื่อมโยงสวัสดิการ  นับเปBน
การบูรณาการกองทุนตCางๆ ภายในชุมชนเพ่ือนํามาจัดสวัสดิการได!หลากหลายยิ่งข้ึน 

  นอกจากนี้ การกCอรูปสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการระดับเมืองจะเกิดข้ึนได!ก็ด!วย
ป]จจัยสําคัญ คือ การมีผู!นํา/คณะกรรมการหลักท่ีมีศักยภาพ (Leadership)  เนื่องจากหากไมCมีกลุCม
ผู!นําท่ีมุมานะในการริเริ่มดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนก็อาจสําเร็จได!ยาก  ฉะนั้น  การมีผู!นําการ
เปลี่ยนแปลง (change agent) ซ่ึงจะเปBนผู!กระตุ!นและสร!างการมีสCวนรCวม  สร!างอํานาจในการจัดสรร
ทรัพยากรในชุมชนและการสร!างความไว!วางใจของกันและกัน (Biddle, 1965: 81)  จึงเปBนสิ่งสําคัญ  
สอดคล!องกับการศึกษาของ สาธิต เชื้ออยูCนาน (2554) ท่ีวCา แกนนําหรือคณะบุคคลท่ีมีความรู!และ
ประสบการณVนับเปBนป]จจัยท่ีสCงผลสําเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต้ังแตCการผลักดันริเริ่ม  การเรียนรู!
จากท่ีอ่ืนๆ  การอํานวยความสะดวก เชCน สถานท่ีทําการ  ตลอดจนสามารถสร!างการยอมรับและการ
มีสCวนรCวมในชุมชน  และสอดคล!องกับข!อเสนอจากผู!เชี่ยวชาญที่ได!เน!นย้ําเรื่องการมีหนCวยงาน
ตัวกลางโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองคVกรชุมชนในการเชื่อมประสานให!เกิดเวทีสร!างความเข!าใจถึง
สภาพป]ญหา และรCวมคิด รCวมวางแผน รCวมการทํากิจกรรมรCวมกัน  ท้ังคนในชุมชน องคVกรปกครอง
สCวนท!องถ่ิน และหนCวยงาน องคVกรท่ีเก่ียวข!อง ชCวยลดความขัดแย!งท่ีจะเกิดข้ึนในระยะยาว  เพราะ



204 
 

การจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเมืองโดยเฉพาะเรื่องท่ีอยูCอาศัยมีผู!มีสCวนได!เสียได!หลายภาค ฉะนั้น   
การสร!างความใจรCวมกันต้ังแตCต!นจึงเปBนสิ่งสําคัญมากท่ีจะนําไปสูCการจัดสวัสดิการท่ีม่ันคง  ฉะนั้นการ
จัดการแบบมีสCวนรCวม  อยCางเชCนการสร!างความเข!าใจรCวมกันจนเกิดเปBนระเบียบ กติกา ข!อตกลงรCวม 
(Agreement) ท่ีเปBนฉันทามติของทุกฝfาย  ชCวยลดความขัดแย!ง  และสามารถหาข!อสรุปรCวมกันได! 
(สมลักษณา ไชยเสริฐ, 2549)  ซึ่งในเครือขCายฯ นี้คือใช!เกณฑVกลางการจัดสวัสดิการตCางๆเปBน
เครื่องมือเพ่ือให!แตCละชุมชนเครือขCายนําไปปรับประยุกตVใช!ให!เข!ากับบริบทแตCละพ้ืนท่ี  ซ่ึงแม!วCาจะมี
ความแตกตCางหลากหลายเพียงใด หากมีข!อตกลงรCวมกัน  ในระยะยาวก็จะไมCมีผลตCอการขยายฐาน
สมาชิก เนื่องจากการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองจะต!องมีการขยายจํานวนสมาชิก
ตCอเนื่อง  และกองทุนสวัสดิการชุมชนในแตCละชุมชนจะมีฐานเดิมท่ีแตกตCางกันตามบริบทของชุมชน 
เชCน ฐานการจัดการทรัพยากร  ฐานองคVการการเงินชุมชน  ฐานวิสาหกิจชุมชน ฐานชุมชนเมือง ฐาน
สวัสดิการผู!นําชุมชน ฐานสวัสดิการผู!สูงอายุ (สถาบันพัฒนาองคVการชุมชน, 2547)  ฉะนั้น จึงจะต!อง
มีการเชื่อมโยงและ บูรณาการการทํางานระดับเครือขCาย (Networking) ซ่ึงเปBนการเปnดโอกาสให!
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู!ระหวCางชุมชน  รวมถึงสCงเสริมให!เกิดการประสานความเข!าใจการผนึก
กําลังการสร!างประโยชนVสุขแกCประชาชนรCวมกับภาครัฐและภาคประชาชนในลักษณะเครือขCาย (สมเดช 
สีแสง, 2553)  ด่ังเชCนงานศึกษาของไพฑูรยV นิยมนา และคณะ (2552) ท่ีพบวCา การบริหารจัดการใน
รูปเครือขCายท่ีมีฐานความคิดและพันธกิจรCวมกัน  ตลอดจนการบริหารขัดการเครือขCายในรูปของ
คณะกรรมการ โดยท่ีแตCละกลุCมกองทุนบริหารจัดการอยCางอิสระภายใต!บริบทชุมชนตนเอง  ทําให!เกิด
การเก้ือหนุน  สามารถดําเนินงานแก!ป]ญหาและสร!างหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล!อม  และสุขภาพของตนเองและชุมชนได!อยCางยั่งยืนตCอไป  

 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะงานวิจัยต/อหน/วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้มีข!อเสนอแนะท่ีจะนําไปใช!กับหนCวยงานตCางๆ ดังนี้ 

1. การจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองจะต!องทําให! เกิดความยั่ งยืน 
(Sustainability)  ตามหลักการของโครงการสวัสดิการชุมชนท่ีได!วางไว!วCาการจัดสวัสดิการชุมชน
จะต!องดําเนินควบคูCไปใน 3 สCวน หรือสวัสดิการ 3 ขา คือ สมาชิกออมเงิน 1 บาท รัฐสมทบ 1 บาท 
และองคVกรปกครองสCวนท!องถิ่น กรุงเทพมหานคร สมทบอีก 1 บาท นั ่นหมายความวCา
กรุงเทพมหานคร จะต!องให!ความสําคัญและสมทบเงินอีกหนึ่งสCวนเพ่ือเพ่ิมฐานในการสร!างความม่ันคง
ทางการเงิน และเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนให!การจัดสวัสดิการชุมชนระดับเมือง  นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร 
ในฐานะองคVกรปกครองสCวนท!องถ่ิน ควรมีนโยบายการจัดสวัสดิการชุมชนระดับเมืองให!ครอบคลุม 
โดยนํารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีการดําเนินงานอยCางเปBนรูปธรรม ไป
ขยายผลในเชิงการออกระเบียบข!อบังคับในการสนับสนุนสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน และให!
เครือขCายชุมชนระดับเมืองมีการจัดสวัสดิการชุมชนอยCางน!อย 6 ด!าน ท่ีเปBนความต!องการจําเปBนของ
ชุมชนระดับเมือง  
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2. จากบทเรียนการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง ของเครือขCายสวัสดิการ
ชุมชนเขตบางเขน ได!เห็นถึงพัฒนาการการจัดสวัสดิการชุมชนมี่เกิดจากการมีสCวนรCวมระหวCาง
หนCวยงานภาครัฐ ภาคสCวนท!องถ่ิน และชุมชน ในการจัดการป]ญหาท่ีอยูCอาศัยในเขตเมืองได!สําเร็จอีก
ท้ังยังทําให!ประชาชนในเขตเมืองโดยเฉพาะคนยากไร!ได!เข!าถึงสวัสดิการท่ีมีความจําเปBนได!ครอบคลุม
มากขึ้น  ฉะนั้นหนCวยงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีจะไลCรื้อชุมชนแออัด เปลี่ยนมาเปBน
การรCวมเปBนหุ!นสCวนในการพัฒนาชุมชนโดยใช!รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนด!านท่ีอยูCอาศัยมาเปBน
แนวทางการสร!างการมีสCวนรCวมและการจัดการป]ญหาท่ีอยูCอาศัยของชุมชนเมืองอยCางยั่งยืน  

3. ป]จจัย เง่ือนไขในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ ท้ัง 10 ตัว ไมCวCาจะเปBน ผู!นํา  
การรวมกลุCม การมีเงินออม การมีจิตสํานึกรCวม  กามีระบบการบริหารจัดการที่ดี การทํางานเชิง
เครือขCาย เปBนต!น  ล!วนแล!วแตCต!องได!รับการสนับสนุน/หนุนเสริมจากหนCวยงานสCวนท!องถ่ินมีความ
รCวมมือกับหนCวยงานของรัฐ อาทิ  สถาบันพัฒนาองคVกรชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยV  เข!ามามีบทบาทในการสนับสนุนป]จจัย เงื่อนไขตCางๆ 
โดยเฉพาะการจัดกระบวนการสร!างการมีสCวนรCวม กระบวนการเรียนรู!และกระบวนการกลุCมในชุมชน 
ให!คนในชุมชนมีความรู! ความเข!าใจและเข!ามาเปBนสCวนหนึ่งของกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง
มากข้ึน จะได!ชCวยเก้ือหนุนให!กองทุนสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับเมืองมีความม่ันคงและสามารถ
ชCวยเหลือกันในด!านสวัสดิการชุมชน ท้ัง 6 ด!านได!ครอบคลุมและขยายไปสูCความต!องการสวัสดิการใน
อนาคตได! ดังท่ีคนในชุมชนมีความม่ังหวังจะให!เกิดในอนาคตได!  เชCน มีความม่ันคงในท่ีอยูCอาศัย การ
ได!รับเงินชดเชยคCารักษาพยาบาลที่เหมาะสม  ครอบครัวของผู!เสียชีวิตได!รับการชCวยเหลือด!าน
คCาใช!จCายงานศพท่ีจําเปBนอยCางเหมาะสม  เด็กได!รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาท่ีเหมาะสม มี
แหลCงเงินกู!ดอกเบ้ียตํ่าในชุมชน มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ!วน  เปBนต!น 

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยV ใน
ฐานะหนCวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการสังคม  
ควรให!ความสําคัญและมีนโยบายให!กองทุนสวัสดิการชุมชนดําเนินการในรูปแบบการจัดสวัสดิการเชิง
บูรณาการ และมีการพัฒนากลไกเพ่ือกCอให!เกิดการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการ 

5. สCงเสริมกระบวนการมีสCวนรCวมให!ชุมชนจัดทําแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
เครือขCายเมืองระยะสั้น (1-3) ปa และแผนระยะยาว 5 ปa  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการประเด็นการจัด
สวัสดิการชุมชนในระดับเครือขCาย และใช!เปBนเครื่องมือในการเชื่อมประสานกับหนCวยงานภาครัฐ และ
ภาคีภาคสCวนอื่นๆ อาทิ บริษัท ห!างร!าน สถาบันการศึกษา ให!มีสCวนรCวมอยCางเปBนหุ!นสCวน โดยมี
เปgาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของมนุษยVเปBนตัวต้ัง  ซ่ึงในกรณีชุมชนเมือง จาก
การศึกษาความต!องการจําเปBนของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
ได!ค!นพบวCาสวัสดิการด!านท่ีอยูCอาศัยเปBนความต!องการสูงสุดของคนในชุมชนเมือง  หากหนCวยงาน
ภาครัฐ องคVกรท!องถ่ิน และชุมชนมีสCวนรCวมการจัดสวัสดิการด!านที่อยูCอาศัยที่มั่นคงก็จะสCงผลให!
ชุมชน สามารถขยายฐานการจัดสวัสดิการและเชื่อมโยงการจัดสวัสดิการจําเปBนด!านอ่ืน ๆ อีก 5 ด!าน 
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ได!แกC ด!านการเสียชีวิต  ด!านการกู!ยืม  ด!านสิ่งแวดล!อม ด!านการเกิด  และ ด!านสุขภาพอนามัย 
ตามลําดับ  

6. ผลการสังเคราะหVและการจัดกระบวนการรับฟ]งความเห็นของชุมชน มีข!อเสนอท่ีสําคัญ
อยากให!เครือขCายกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน มีการพัฒนาแกนนําป]จจุบันให!มีศักยภาพในด!าน
การจัดการความรู! และการสรุปบทเรียนการทํางานเพ่ือสCงตCอชุดความรู! ภูมิป]ญญาท่ีได!จากการทํางาน  
พร!อมกับเตรียมพัฒนาแกนนํารุCนตCอไปเพ่ือรับชCวงตCอการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึงอุดมการณVการ
ชCวยเหลือคนมีรายได!น!อยในชุมชนให!มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูCดีมีสุข เนื่องจากการมีผู!นํา คณะกรรมการ
ท่ีมีศักยภาพมีผลตCอความม่ันคง ยั่งยืนของการจัดสวัสดิการชุมชน 

 ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต/อไป 
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนท่ีมีความต!องการจําเปBน

ระดับเมืองท้ัง 6 ด!าน ได!แกC ด!านท่ีอยูCอาศัย  ด!านการเสียชีวิต  ด!านการกู!ยืม  ด!านสิ่งแวดล!อม ด!าน
การเกิด  และ ด!านสุขภาพอนามัย  โดยเน!นการศึกษาเชิงลึกในด!านท่ีอยูCอาศัยท่ีเปBนความต!องการ
จําเปBนสําคัญท่ีสุดสําหรับคนในชุมชนเมือง  ท้ังนี้ในกระบวนการศึกษาควรเน!นให!เกิดกระบวนการมี
สCวนรCวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู!ในการจัดสวัสดิการชุมชนด!านท่ีอยูCอาศัยอยCางบูรณาการระหวCาง       
ผู!มีสCวนเก่ียวข!องทุกภาคสCวน  

2. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการในระดับ
จังหวัด เปBนการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีสCวนรCวม และให!เปBนลักษณะการนํารูปแบบการจัด
สวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการระดับเมืองไปขยายผลในเชิงหลักการ รูปแบบกิจกรรม และป]จจัย 
เง่ือนไข ท่ีกําหนดไว!เปBนแนวทางการศึกษาและเปBนตัวแบบให!เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู!ระหวCางชุมชน
ในการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชนตCอไป 

3. ควรมีการศึกษาอนาคตภาพการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ
ระดับเมือง ท้ัง 6 มิติ ได!แกC ด!านท่ีอยูCอาศัย ด!านสุขภาพอนามัย ด!านสิ่งแวดล!อม ด!านการกู!ยืม ด!าน
การเสียชีวิต และด!านการเกิดเปรียบเทียบสวัสดิการในป]จจุบัน และสวัสดิการในอนาคต เพ่ือหา
ข!อสรุปการจัดสวัสดิการในอนาคตท่ีสอดคล!องกับบริบทชุมชนเมือง 
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รายการอ�างอิง 
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แบบสอบถาม 

ความต�องการของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมือง 
 

 แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับ
เมืองโดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาความต+องการจําเป,นของประชาชนในการการจัดสวัสดิการชุมชน
เชิงบูรณาการระดับเมือง ศึกษาป.จจัยในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองที่จะ
ตอบสนองความต+องการจําเป,นของประชาชนผู+ขอรับบริการอย0างท่ัวถึง และเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการระดับเมืองท่ีมีประสิทธิผล โดยการวิจัยนี้ผู+วิจัยได+เลือกตัวแทนกลุ0ม
ตัวอย0างจํานวน 400 ครัวเรือน จากพ้ืนท่ีชุมชนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ 

 แบบสอบถามนี้ประกอบไปด+วยคําถามท้ังหมด 4 ส0วนดังนี้ 
 ส0วนท่ี 1  ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถาม  มีข+อคําถาม    8 ข+อ 
 ส0วนท่ี 2 ระดับความต+องการด+านสวัสดิการ 6 มิติ มีข+อคําถาม   31 ข+อ 
 ส0วนท่ี 3 การได+รับความช0วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน มีข+อคําถาม   14 ข+อ 
 ส0วนท่ี 4 ข+อเสนอแนะต0อความต+องการในการจัดสวัสดิการชุมชน  มีข+อคําถาม    1 ข+อ 

 รวม มีข+อคําถาม  54 ข+อ 
 โดยใช+วิธีการ การสัมภาษณ*ผู+ตอบแบบสอบถาม โดยข+อมูลท้ังหมดของผู+ตอบแบบสอบถาม
จะไม0ระบุชื่อผู+ให+ข+อมูลในรายงานวิจัย ท้ังนี้ผู+ให+สัมภาษณ*มีสิทธิ์ปฏิเสธการตอบคําถามได+ โดยข+อมูล
ของท0านจะถูกเก็บเป,นความลับ หากท0านมีข+อสงสัยประการใดสามารถติดต0อกลับได+ท่ี นางสาวกฤติญา  
กีรติกอบมณี (ผู+วิจัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 085-551-8000 
 
 

 
ขอขอบคุณทุกท0านท่ีให+ความร0วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 

                                                                  นางสาวกฤติญา    กีรติกอบมณี  
                                         นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา  

                    ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส!วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  /  ลงใน (   ) หรือเติมข+อความลงในช0องว0างตามความเป,นจริง 

1. เพศ 
(   ) 1.หญิง    (   ) 2.ชาย    

2. ป.จจุบันท0านมีอายุ..........................................ปH 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

(   ) 1.ไม0ได+รับการศึกษา   (   ) 2.ประถมศึกษา (   ) 3.มัธยมศึกษาตอนต+น 
(   ) 4.มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท0า         (   ) 5.อนุปริญญาหรือเทียบเท0า 
(   ) 6.ปริญญาตรี  (   ) 7.สูงกว0าปริญญาตรี 

4. อาชีพหลักของครอบครัว 
(   ) 1.ไม0ได+ประกอบอาชีพ   (   ) 2.นักเรียน / นักศึกษา (   ) 3.ธุรกิจส0วนตัว 
(   ) 4.รับจ+างท่ัวไป  (   ) 5.ค+าขาย (   ) 6.เกษตรกร 
(   ) 7.พ0อบ+าน / แม0บ+าน (   ) 8.พนักงานเอกชน (   ) 9.รับราชการ 
(   ) 10.พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   ) 11.ลูกจ+างของรัฐ (  ) 12.อ่ืนๆ...................... 
 

5. รายได+เฉลี่ยต0อเดือนของครอบครัว (รวมกันท้ังครอบครัว) 
(   ) 1. น+อยกว0า 5,000 บาท   
(   ) 2. 5,000 – 15,000 บาท   
(   ) 3. 15,001 – 25,000 บาท 
(   ) 4. 25,001 – 35,000 บาท   
(   ) 5. 35,001 – 45,000 บาท    
(   ) 6. 45,000 บาทข้ึนไป 
 

6. สถานภาพในครัวเรือน 
(   ) 1.เจ+าบ+าน (   ) 2.ผู+อยู0อาศัย (   ) 3.อ่ืนๆ (ระบุ).................. 

7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (รวมตัวท0านด+วย)  
(   ) 1. 1 – 3 คน  
(   ) 2. 4 – 6 คน   
(   ) 3. 7 – 9 คน 
(   ) 4. 10 คนข้ึนไป 

8. ท0านเป,นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือไม0 
(   ) 1.ยังไม0ได+เป,นสมาชิก    
(   ) 2.เป,นสมาชิกกองทุนฯ มาแล+ว..................ปH........................เดือน 
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ส!วนท่ี 2 ความต�องการด�านสวัสดิการ 6 มิติ 
 

1. ในป,จจุบันท0านได+รับสวัสดิการในด+านใดมากท่ีสุด 3 ลําดับ (ใส0หมายเลข 1, 2, และ 3 ลงใน
ช0องว0างท่ีกําหนดให+) 
 ..................1. สวัสดิการด+านการเกิด ..................2. สวัสดิการด+านการตาย 
 ..................3. สวัสดิการด+านสุขภาพอนามัย ..................4. สวัสดิการด+านท่ีอยู0อาศัย 
 ..................5. สวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม ..................6. สวัสดิการด+านการกู+ยืม 
 ..................7. สวัสดิการด+านอ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 
2. ในอนาคตท0านคาดหวังท่ีจะได+รับสวัสดิการด+านใดมากท่ีสุด 3 ลําดับ (ใส0หมายเลข 1, 2, และ 3 ลง
ในช0องว0างท่ีกําหนดให+) 
 ..................1. สวัสดิการด+านการเกิด ..................2. สวัสดิการด+านการตาย 
 ..................3. สวัสดิการด+านสุขภาพอนามัย ..................4. สวัสดิการด+านท่ีอยู0อาศัย 
 ..................5. สวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม ..................6. สวัสดิการด+านการกู+ยืม 
 ..................7. สวัสดิการด+านอ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
 
3. ท0านทัศนะของท0านแล+วสวัสดิการในแต0ละด+านมีความเหมาะสมเพียงใด 

สวัสดิการ 
ความเหมาะสมในป,จจุบัน ความเหมาะสมท่ีคาดหวังในอนาคต 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. สวัสดิการด+านการเกิด           

2. สวัสดิการด+านการตาย           

3. สวัสดิการด+านสุขภาพอนามัย           

4. สวัสดิการด+านท่ีอยู0อาศัย           

5. สวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม           

6. สวัสดิการด+านการกู+ยืม           
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4. ระดับความต�องการด�านสวัสดิการ 6 มิติ 
คําช้ีแจง ท0านมีความคิดเห็นอย0างไรกับข+อความต0อไปนี้ กรุณาตอบตามความเห็น และตอบทุกข+อ 
โดยการทําเครื่องหมาย   /   ลงในช0องว0างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท0าน โดยมีเกณฑ*การให+คะแนน ดังนี้  
 5  หมายถึง  ความเป,นจริงท่ีตรงกับสภาพป.จจุบันมากท่ีสุด 
   และสภาพในอนาคตท่ีต+องการให+เกิดข้ึนมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง   ความเป,นจริงท่ีตรงกับสภาพป.จจุบันมาก 
   และสภาพในอนาคตท่ีต+องการให+เกิดข้ึนมาก 
 3  หมายถึง  ความเป,นจริงท่ีตรงกับสภาพป.จจุบันปานกลาง 
   และสภาพในอนาคตท่ีต+องการให+เกิดข้ึนปานกลาง 
 2  หมายถึง ความเป,นจริงท่ีตรงกับสภาพป.จจุบันน+อย 
   และสภาพในอนาคตท่ีต+องการให+เกิดข้ึนน+อย 
 1  หมายถึง  ความเป,นจริงท่ีตรงกับสภาพป.จจุบันน+อยท่ีสุด 
  และสภาพในอนาคตท่ีต+องการให+เกิดข้ึนน+อยท่ีสุด 
 

ความต�องการ 
ระดับสวัสดิการท่ีมีอยู!จริง ระดับสวัสดิการท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
สวัสดิการด�านการเกิด 
1. ช0วงตั้งครรภ*แม0ท่ีอุ+มท+องได+รับบรกิารโภชนาการ

ครบถ+วนท้ังแม0และเด็กอย0างเหมาะสมเพียงใด 
          

2. ได+รับบริการการคลอดบุตรอย0างถูกหลักทาง
การแพทย*แผนป.จจุบันโดยสะดวกและปลอดภัย
เพียงใด 

          

3. เมื่อมีการคลอดบุตรได+รบัเงินช0วยเหลือเหมาะสม
เพียงใด 

          

4. มีศูนย*เด็กเล็กท่ีให+บริการอย0างครบถ+วนท้ังด+าน
โภชนา การพัฒนาด+านอ่ืนๆเพียงใด 

          

5. เด็กได+รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสมเพียงใด 

          

สวัสดิการด�านการตาย 
6. การช0วยเหลือเรื่องค0าใช+จ0ายการจัดการศพเหมาะสม

เพียงใด 
          

7. ครอบครัวของผู+เสียชีวิตได+รับการช0วยเหลือด+าน
ค0าใช+จ0ายงานศพท่ีจําเป,นอย0างเหมาะสมเพียงใด 

          

8. มีกองทุนฌาปนกิจชุมชนเหมาะสมเพียงใด           
9. ชุมชนมีสถานท่ีในการจัดการศพเหมาะสม

เพียงใด 
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ความต�องการ 
ระดับสวัสดิการท่ีมีอยู!จริง ระดับสวัสดิการท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
10. ชุมชนมีส0วนร0วมเป,นเจ+าภาพในการจัดงานศพ

เพียงใด 
          

สวัสดิการด�านสุขภาพอนามัย 
11. การรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ+วนหน+าเหมาะสมเพียงใด 
          

12. มีสถานบริการสาธารณสุขใกล+บ+านเหมาะสม
เพียงใด 

          

13. มีการตรวจเยีย่มและให+คําปรึกษาป.ญหาด+าน
สุขภาพ โดยนักวิชาการ หรือเจ+าหน+าท่ี
สาธารณสุขมากน+อยเพียงใด 

          

14. สิ่งแวดล+อมบริเวณชุมชนมีความปลอดภัยต0อ
สุขภาวะของท0านเพียงใด 

          

15. กรณีเจ็บปRวยต+องนอนโรงพยาบาลท0านได+รับ
เงินชดเชยเหมาะสมเพียงใด 

          

สวัสดิการด�านท่ีอยู!อาศัย 
16. มีความมั่นคงในท่ีอยู0อาศัยของท0านมากน+อย

เพียงใด 
          

17. การจัดการด+านออมทรัพย*เพ่ือท่ีอยู0อาศัยใน
ชุมชนของท0านเหมาะสมเพียงใด 

          

18. มีการจัดการเรื่องสิทธิของผู+อยู0อาศัยในชุมชน
เหมาะสมเพียงใด 

          

19. ชุมชนมีการร0วมวางผังในเรื่องท่ีอยู0อาศัยของ
ชุมชนเพียงใด 

          

สวัสดิการด�านสิ่งแวดล�อมของชมุชน 
20. มีกิจกรรมร0วมกันของชุมชนในการพัฒนา

ชุมชน เช0น กิจกรรมทําความสะอาดชุมชน 
มากน+อยเพียงใด 

          

21. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีครบถ+วน สมบูรณ*       
มากน+อยเพียงใด 

          

22. มีพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต0างๆเหมาะสมเพียงใด 

          

23. ชุมชนมีระบบบริการจัดเก็บขยะและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลในพ้ืนท่ีสาธารณะและแม0นํ้าลําคลองมาก
น+อยเพียงใด 
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ความต�องการ 
ระดับสวัสดิการท่ีมีอยู!จริง ระดับสวัสดิการท่ีคาดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
สวัสดิการด�านการกู�ยืม 
24. ชุมชนมีแหล0งเงินกู+ท่ีเพียงพอมากน+อยเพียงใด           

25. ชุมชนมีการดําเนินการเพ่ือกู+ยืมเหมาะสม
เพียงใด 

          

26. การคิดดอกเบ้ียเงินกู+ท่ีชุมชนกําหนดมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

          

27. ชุมชนมีเครือข0ายด+านการเงินท่ีดมีากน+อย
เพียงใด 

          

28. การเข+ามาช0วยเหลือของรัฐในการเข+ามา
ช0วยเหลือการกู+เงินของชุมชนมากน+อยเพียงใด 

          

 

ส!วนท่ี 3 การได�รับความช!วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 
1. ท!านได�รับประโยชน6หรือความช!วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนในด�านใดบ�าง 

ประเภทสวัสดิการ ระบุสวัสดิการท่ีได�รับ ระบุสวัสดิการท่ีต�องการเพ่ิมเติม 
สวัสดิการด+านการเกิด 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการการตาย 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการสุขภาพอนามัย 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการด+านท่ีอยู0อาศัย 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการด+านสิ่งแวดล+อม 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการกู+ยืม 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 

  

สวัสดิการด+านอ่ืนๆ 
    [    ] ไม0ได+ 
    [    ] ได+ 
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2. ระดับความคิดเห็นต!อกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีดําเนินการอยู! 
คําช้ีแจง ท0านมีความคิดเห็นอย0างไรกับข+อความต0อไปนี้ กรุณาตอบตามความเห็น และตอบทุกข+อ 
โดยการทําเครื่องหมาย   /   ลงในช0องว0างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท0าน  

 
 
 
 
 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นด�วย
มากท่ีสุด 

เห็นด�วย
มาก 

เห็นด�วย
ปานกลาง 

เห็นด�วย
น�อย 

เห็นด�วย
น�อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

1. สวัสดิการท่ีได+รับเป,นไปตามท่ีคาดหวังเพียงใด 
     

2. สวัสดิการท่ีได+รับในป.จจุบันครอบคลุมความต+องการ
ของท0านเพียงใด 

     

3. กองทุนฯ มีการให+ข+อมูลข0าวสารเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน*ของสมาชิกอย0างชัดแจ+งเพียงใด 

     

4. กองทุนฯ มีคนคอยให+คําแนะนําปรึกษาแก0สมาชิก
เพียงใด 

     

5. กองทุนฯ มีการดูแลรับรองสมาชิกอย0างเป,นมิตร
เพียงใด 

     

6. เอกสารการชําระเงินของสมาชิกมคีวามชัดเจน
เพียงใด 

     

7. การสมทบเงินรายเดือนมีความคุ+มค0ากับสวัสดิการท่ี
ได+รับเพียงใด 

     

8. ด+านการจ0ายเงินจากกองทุนมีความเหมาะสมกับ
กาลเวลามากน+อยเพียงใด 

     

9. ท0านยินดีจะจ0ายค0าสมาชิกรายเดือนเพ่ิมมากน+อย
เพียงใด 

     

10. ข้ันตอนต0างๆของกองทุนฯ มีความเข+าใจง0าย ชัดเจน
มากน+อยเพียงใด 

     

11. บอร*ดประชาสัมพันธ*ข0าวสารของกองทุนฯ มีข0าวสาร
ท่ีทันสมัย น0าสนใจมากน+อยเพียงใด 

     

12. กองทุนฯ มีการให+เงินสนับสนุนกิจกรรมต0างๆของ
ชุมชนเหมาะสมเพียงใด 

     

13. การดําเนินงานด+านการเงินของกองทุนชุมชนช0วยให+
สมาชิกมีความเช่ือถือมากน+อยเพียงใด 
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ส!วนท่ี 4 ข�อเสนอแนะต!อความต�องการในการจัดสวัสดิการชุมชน 
 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ� 
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แบบสัมภาษณ� 

แนวคําถามการสัมภาษณ�รูปแบบการจัดสวัสดิการชุนชุมชนระดับเมือง 

กลุ�มเป�าหมายการสัมภาษณ�  :  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  ผู$นําชุมชน  ผู$เชีย่วชาญ  

ชื่อผู$ให$สัมภาษณ� .......................................................................  ตําแหน�ง............................................ 

สมาชิกในชุมชน / กลุ�มองค�กรชุมชน ..................................................................................................... 

วันท่ีสัมภาษณ� ......................................... ผู$สัมภาษณ� .......................................................................... 

 

แนวคําถามการสัมภาษณ�  

1. ท่ีมา / ความเป'นมาการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับเมือง  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2. การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการภายในชุมชนเป'นอย.างไร 

 2.1  คณะกรรมการกองทุนมีใครบ$าง / บทบาทหน$าท่ี / การคัดเลือก 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
2.2  หลักเกณฑ� / กฎกติกา มีอะไรบ$าง  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 



231 
 

2.3 รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนในแต�ละด$าน ทั้ง 6 ด$าน  มี วัตถุประสงค�  หลักการ  
วิธีการ/กิจกรมที่ดําเนินการมีอะไรบ$าง พร$อมทั้งให$ยกตัวอย�างกิจกรรมให$เห็นเป;นรูปธรรม  และ
ป<จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข$องมีอะไรบ$างท่ีทําให$การดําเนินการประสบความสําเร็จ 

1. สวัสดิการด0านท่ีอยู.อาศัย (Housing) 

- หลักการ  คือ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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 2. สวัสดิการด0านสุขภาพอนามัย (Health)  

- หลักการ  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. สวัสดิการด0านการเกิด (Birth) 

- หลักการ  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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 4. สวัสดิการด$านสิ่งแวดล$อม (Environment)  

- หลักการ  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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5. สวัสดิการด0านการให0กู0ยืม (Loans) 

- หลักการ  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

 



236 
 

6. การเสียชีวิต (Passed away) 

- หลักการ  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วัตถุประสงค�  คือ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
- วิธีการ/กิจกรมท่ีดําเนินการมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 - ป>จจัย / เง่ือนไขท่ีเก่ียวข0องมีอะไรบ0าง 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. หากจะมีการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการท้ัง 6 ด$าน ให$มีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรจะมีการ
สนับสนุนจากภาคส�วนต�าง อย�างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

-ขอบคุณค�ะ- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�องของเครื่องมือการวิจัย 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�องของเครื่องมือการวิจัย 

 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

รายชื่อผู$เชี่ยวชาญจํานวน 5  ท.าน 

1. ชื่อผู$เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช 
ตําแหน.ง  ผู$ช.วยศาสตราจารย? 
สถานท่ีทํางาน ภาควิชาวิทยาศาสตร?สิ่งแวดล$อม คณะวิทยาศาสตร? 

มหาวิทยาลัยศิลปากร     
2. ชื่อผู$เชี่ยวชาญ ดร. ศศิธร ศรีพรหม 

ตําแหน.ง  อาจารย? 
สถานท่ีทํางาน โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม 
ชื่อผู$เชี่ยวชาญ          ดร.เบจมาภรณ? เสนารัตน? 
ตําแหน.ง   อาจารย? 
สถานท่ีทํางาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร$อยเอ็ด 

3. ชื่อผู$เชี่ยวชาญ ดร.สิริยา รัตนช.วย 
ตําแหน.ง  อาจารย? 
สถานท่ีทํางาน ภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? 

4. ชื่อผู$เชี่ยวชาญ ดร.อัจฉรา ชลายนาวิน 
ตําแหน.ง  อาจารย? 
สถานท่ีทํางาน ภาควิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการประเมินค�าดัชนีความสอดคล�อง 
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รายช่ือผู�เช่ียวชาญในการประเมินค�าดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบ (Model) การวิจัย 

 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

รายชื่อผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5  ท�าน 

1. ชื่อผู�เชี่ยวชาญ  รณรงค�  จันใด     
ตําแหน�ง  อาจารย� 
สถานท่ีทํางาน  คณะสังคมสงเคราะห�ศาสตร� มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� 

2. ชื่อผู�เชี่ยวชาญ  ชูชาติ  พรหมพิมพ�    
ตําแหน�ง  เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติการชุมชน 
สถานท่ีทํางาน  สถาบันพัฒนาองค�กรชุมชน  (องค�การมหาชน)  

3. ชื่อผู�เชี่ยวชาญ  เรียม ดวงกระโทก   
ตําแหน�ง  ประธานกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 
สถานท่ีทํางาน กองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 

4. ชื่อผู�เชี่ยวชาญ สดสิริ  วัฒกาพัทธ�  
ตําแหน�ง เลขานุการกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 
สถานท่ีทํางาน กองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 

5. ชื่อผู�เชี่ยวชาญ วิไล  เรืองมา   
ตําแหน�ง กรรมการกองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 
สถานท่ีทํางาน กองทุนสวัสดิการระดับเขตบางเขน 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิในการรับรองรูปแบบ  “ HELPB Model” 

รายชื่อผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 5  ท�าน 

1. ชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ ผศ.ประคอง สุคนธจิตต$   
ตําแหน�ง  ผู�ช�วยศาสตราจารย$ 
สถานท่ีทํางาน   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย$ คณะบริหารธุรกิจ    

  มหาวิทยาลัยเกริก  
  

2. ชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ วิโรจน$  มานะม่ันชัยพร 
ตําแหน�ง  อาจารย$ 
สถานท่ีทํางาน  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย$ คณะบริหารธุรกิจ    

 มหาวิทยาลัยเกริก 
 

3. ชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ กนกพร  สารพุทธิ   
ตําแหน�ง  -  
สถานท่ีทํางาน ฝ6ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางเขน   
   

4. ชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ สุรัตน$  เป78ยมศิริ 
ตําแหน�ง  - 
สถานท่ีทํางาน ฝ6ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางเขน   

 
5. ชื่อผู�ทรงคุณวุฒิ ร�อยเอก ประภาส แสงประดับ    

ตําแหน�ง  - 
สถานท่ีทํางาน สหกรณ$เคหสถานเพ่ือท่ีอยู�อาศัยคลองบางบัว จํากัด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
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ตารางท่ี 35 ผลการตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบถามความต�องการของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
ระดับเมือง 

ข�อคําถามใน
แบบสอบถาม 

ผู�เช่ียวชาญ 
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

2 1 1 0 1 1 0.8 ใช�ได� 

3 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

4 1 1 -1 1 1 0.6 ใช�ได� 

5 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

6 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

7 1 0 1 1 1 0.8 ใช�ได� 

8 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

9 1 1 0 0 1 0.6 ใช�ได� 

10 0 1 0 1 1 0.6 ใช�ได� 

11 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

12 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

13 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

14 0 1 0 1 1 0.6 ใช�ได� 

15 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

16 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

17 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

18 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

19 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

20 1 1 -1 1 1 0.6 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 35 ผลการตรวจสอบค�าดัชนีความสอดคล�อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) ของแบบสอบถามความต�องการของประชาชนในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงบูรณาการ 
ระดับเมือง (ต�อ) 

ข�อคําถามใน
แบบสอบถาม 

ผู�เช่ียวชาญ 
IOC แปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

21 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 
22 1 0 0 1 1 0.6 ใช�ได� 
23 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

24 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 
25 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 
26 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

27 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

28 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

29 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

30 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

31 1 1 0 0 1 0.6 ใช�ได� 

32 0 1 1 1 1 0.8 ใช�ได� 

33 0 1 0 1 1 0.6 ใช�ได� 

34 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

35 0 1 0 1 1 0.6 ใช�ได� 

36 0 1 1 1 1 0.8 ใช�ได� 

37 1 1 0 0 1 0.6 ใช�ได� 

38 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

39 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

40 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

41 1 1 1 1 1 1 ใช�ได� 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการประเมินรูปแบบ "HELPB " ของผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ตารางท่ี 36 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ "HELPB " ของผู$ทรงคุณวุฒิ 

ประเด็น ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ความเป'นไปได�ในการนําไปปฎบิัต ิ การนําไปใช�ประโยชน/จริง 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. หลักการของ
รูปแบบ 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

1.1 การช1วยเหลือ
เกื้อกูล  

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 2 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

1.2 ความท่ัวถึง 3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

1.3 ความเป6น
ธรรม 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

1.4 บูรณาการ
สวัสดิการ 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 3 2 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

1.5 ความยืดหยุ1น 3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

1.6 ความยั่งยืน 3 2 2 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 3 2 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 2 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2. เง่ือนไขป:จจัย 3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2.1 การมีที่อยู1
อาศัยม่ันคง  

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2.2.การมีผู$นํา/ 
คณะกรรมการท่ีมี
ศักยภาพ  

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2.3 การรวมกลุ1ม/
องคAกรชุมชน  

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 2 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

2.4 การมีเงินออม  3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2.5 การมีส1วน
ร1วม/ จิตสํานึก
ร1วม  

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 36 รายละเอียดผลการประเมินรูปแบบ "HELPB " ของผู$ทรงคุณวุฒิ (ต1อ) 

ประเด็น ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ความเป'นไปได�ในการนําไปปฎบิัต ิ การนําไปใช�ประโยชน/จริง 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

ผู�เชี่ยวชาญคนที ่ X ̅ แปล
ผล 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.6 การมีสมาชิก
เพิ่มขึ้นทุกปE  

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 2 3 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

2 2 3 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

2.7 มีระเบียบ 
กติกา ข$อตกลง
ร1วม 

3 2 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 2 2 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 2 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2.8 การได$รับการ
สนับสนุน  

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2.9 การทํางาน
เครือข1าย 

3 2 2 3 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 3 2 2 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 2 2 2 3 2.60 มาก 

2.10 การบริหาร
จัดการเป6นระบบ 
ตรวจสอบได$  

3 2 3 3 2 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 2 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3.กิจกรรม
(สวัสดิการ) 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3.1 สวัสดิการ
ด$านท่ีอยู1อาศัย 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

3.2 สวัสดิการ
ด$านสุขภาพ
อนามัย 

3 2 3 3 2 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3 2 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3.3 สวัสดิการ
ด$านส่ิงแวดล$อม 

3 3 3 3 3 3.00 มาก
ท่ีสุด 

2 2 3 2 3 2.40 มาก 3 2 3 2 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3.4 สวัสดิการ
ด$านการกู$ยืม 

3 3 2 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 2 2 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3 3 2 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

3.5 สวัสดิการ
ด$านการเสียชีวิต 

3 3 3 2 2 2.60 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 2 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 2 2.60 มาก
ท่ีสุด 

3.6 สวัสดิการ
ด$านการเกิด 

3 3 2 2 3 2.60 มาก
ท่ีสุด 

2 3 2 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 

2 3 3 3 3 2.80 มาก
ท่ีสุด 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล  นางสาวกฤติญา  กีรติกอบมณี 
ท่ีอยู�  89/161 หมู�ท่ี 2  ตําบลบางพลับ  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 
ท่ีทํางาน   - 
 
ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550  สังคมสงเคราะห4ศาสตร4บัณฑิต (สส.บ.) 
    คณะสังคมสงเคราะห4ศาสตร4   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 
พ.ศ. 2554  พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (พช.ม.) 

  คณะสังคมสงเคราะห4ศาสตร4   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร4 

พ.ศ.2559   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.  สาขาพัฒนศึกษา 
    คณะศึกษาศาสตร4  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร4 
  
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2557-ป>จจุบัน กรรมการผู@จัดการ บริษัท ฟBนน42014 จํากัด  
พ.ศ. 2559  กรรมการบริษัท รอยัล ไทย คอสเมติกส4 จํากัด 


