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บทคัดยอ  
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและระบบสวัสดิการ
ชุมชนทองถ่ินในมิติดานการจัดการ ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดานการศึกษา ดานศาสนาและ
วัฒนธรรม :  ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา  2)  ศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคการดําเนินงานกองทุนและการ
จัดสวัสดิการของชุมชนทองถ่ินภายใต    การบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี และ 3) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและการจัดสวัสดิการในชุมชนทองถ่ินภายใตการบริหาร
จัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี  การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางคือสมาชิกชุมชนในเขต
เทศบาลนครยะลา  จํานวน 214 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพใชการสนทนากลุมกับตัวแทนกลุมตางๆ ใน
ชุมชน จํานวน 25 คน และแบบสํารวจกับตัวแทนสมาชิกชุมชน จํานวน 50 คน การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
ใชสถิติเชิงพรรณนา คือ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเชิงตรรกะ  ผลการวิจัยพบวา 1) บริบทของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและระบบสวัสดิการ
ชุมชนทองถ่ินในมิติ      ความพรอมดานตาง ๆ และการมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมภาพรวมมีคาเฉลี่ย
มาก 2) ปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนโดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยนอย และ 3) แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและการจัดสวัสดิการใน
ชุมชนทองถ่ินคือ ควรทํารูปแบบเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณแตใหชุมชนมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรม  
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Abstract    
 This research article aimed at 1) studying a community context on a fund and a welfare system 
of local communities in aspects of management, community economy, social work, education, religions 
and cultures : a case study of Yala city municipality, 2) studying problems and obstacles in a fund 
operation and a welfare management of local communities as good governance, 3) studying ways of 
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learning development in a fund and a welfare management of local communities as good governance. 
This quantitative research conducted questionnaires distributed to 214 samples of the community 
members in Yala municipality. In the qualitative research, group discussion was conducted to 25 persons 
of the communities as well as a survey was conducted to a sample of 50 community representatives. 
Descriptive statistics were used in the data analysis such as mean, percentage, standard deviation. 
Additionally, logical analysis was used in qualitative data analysis. The study discovered that: 1) the mean 
scores of community context on the fund and the welfare system of local communities in the aspects of 
readiness and cooperation in activities responsibility was overall at high level; 2) the mean scores of 
problems and obstacles in the welfare management, social work, self- community development were 
overall at low level; and 3) the ways of learning development in the fund and welfare management of 
the local communities were they should be undertaken by Yala municipality on the budget, but the 
communities’ members should participate in the operating activities.  
 
Keywords: Building Network, Cooperation with Local Community, Welfare Management of Local  
Communities, Good Governance  

 
บทนํา 

  ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคมทองถ่ินใหมี
ความสุข มีคุณภาพ และมีความม่ันคงทางสังคมจะเนนการสรางระบบและกลไกของเครือขายกลุมคนและ
องคกรชุมชน ผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน แตในสังคมปจจุบันไมวาจะเปนชุมชนเมืองหรือชุมชนก่ึงชนบท  
มีปจจัยมากระทบใหเปลี่ยนวิถีชีวิตเปนแบบคนสมัยใหมท่ีเนนความเปนวัตถุวิสัย เนนบริโภคนิยม ซ่ึงนัยเชนนี้ 
เปนปญหาทาทายหนวยงานของรัฐในระดับพ้ืนท่ีทองถ่ินในแงผลกระทบท่ีทองถ่ินจะมีคาใชจายมากข้ึน        
ในการดูแลหรือจัดหาการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ท้ังระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับชุมชน ตลอดจน        
มีความยากลําบากในการตอบสนองความตองการหรือการหาวิธีการจัดการปญหาระดับจุลภาค และระดับ
เฉพาะราย   
 เทศบาลนครยะลา เปนเทศบาลขนาดใหญ มีเนื้อท่ี 19.4 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนจํานวน 40 ชุมชน  
คณะผูวิจัยไดรวบรวมประเด็นปญหาของชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาเบื้องตนจากแผนชุมชน พบวาชุมชน
ในเขตเทศบาลนครยะลามีสภาพปญหาเหมือนๆ กัน  พอสรุปไดคือ    
 - ดานกายภาพและโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก  ไมมีพ้ืนท่ีออกกําลังกาย ปญหาดานการจราจร และ
ปญหาท่ีดินรกราง 
 - ดานอนามัยและสิ่งแวดลอมในชุมขน  ไดแก มีขยะ มีน้ําขัง  มีหนู ยุง แมลงสาบ   
 - ดานเศรษฐกิจ ไดแก ประชาชนวางงาน ไมมีอาชีพ และขาดเงินทุนหมุนเวียน 
 - ดานจัดระเบียบและความปลอดภัยในชุมชน ไดแก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินนอย ไมมี
คนดูแลความปลอดภัยในชุมชน และมีแหลงม่ัวสุมเกม      
 - ดานคุณภาพชีวิต ไดแก ผูสูงอายุขาดคนดูแล  วัยรุนม่ัวสุมยา เยาวชนไมไดรับการศึกษา ขาด
แหลงเรียนรู 
 - ดานการบริหารจัดการชุมชน ไดแก ไมมีท่ีทําการชุมชน  คณะกรรมการชุมชนไมมีความรู  
ประชาชนไมใหความรวมมือ  ขาดความรวมมือในการประชุม และขาดการสนับสนุนงบประมาณใหตาดีกา  
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   สําหรับ การจัดสวัสดิการใหคนในชุมชนเขตเทศบาลนครยะลา มีท้ังการทํางานจากนโยบาย
โครงการของรัฐ/รัฐบาลผานมาทางจังหวัด แลวลงสูชุมชน เชน โครงการกองทุน SML โครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กองทุนแม โครงการ OTOP หรือเปนโครงการ/ กิจกรรมหนวยงานของรัฐอ่ืน ๆ ท่ีมีภารกิจดาน
การใหสวัสดิการประชาชนกลุมตางๆ เชน กองทุนสําหรับผูดอยโอกาส เชน คนพิการ  ผูสูงอายุ และผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ฯลฯ แตสําหรับการดําเนินงานของเทศบาล
นครยะลาท่ีผานมา  จากการลงพ้ืนท่ีสนทนากับเจาหนาท่ีของเทศบาลนครยะลารับทราบวามีการจัดทํา
โครงการใหมๆ    ท่ีนาสนใจ กลาวคือ การสนับสนุนชุมชนใหบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชนเองแบบอิสระ 
โดยใหงบประมาณแกชุมชนๆ ละ 50,000 บาทตอชุมชน การจัดสรรงบประมาณและบริหารสํานักงานท่ีทําการ
ชุมชนๆ ละ 2,000 บาท การสนับสนุนชุมชนโดยใชงบประมาณเทศบาลนครยะลาจางเจาหนาท่ีผูประสานงาน
ในแตละชุมชน และท่ีแตกตางจากทองถ่ินอ่ืนๆ คือการจัดตั้งศูนยสวัสดิการประชาชน โดยการทํางานจะ
ประสานใหหนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการใหสวัสดิการชวยเหลือประชาชนมาประชุมรวมกันทุกๆ 2 
เดือน  ในการรับเรื่องราวความเดือดรอนของประชาชนในชุมชนตางๆ ท้ังนี้  เทศบาลนครยะลามีการจัดตั้ง
เครือขายในการทํางานดานตางๆ เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขาย อสม. เครือขายสตรี เครือขายเยาวชน 
เครือขายเฝาระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และเครือขายองคกรภาคประชาชน เชน มูลนิธิ และ
องคกรพัฒนาภาคประชาชน เพ่ิมเติมจากการมีกรรมการชุมชนท่ีมีโครงสราง  คณะทํางานดังกลาวมีระเบียบ
และกรอบหนาท่ีปฏิบัติงานเพ่ือมาสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลนครยะลาใหมีคุณภาพ เกิดประโยชน
กับประชาชนผูรับบริการ และมีการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง   
 ดวยเหตุนี้ คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจเลือกกรณีศึกษาเทศบาลนครยะลา เนื่องจากเปนหนวยงาน      
ท่ีผานการไดรับรางวัลเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนาจะนําไปเชื่อมตอในประเด็นการสรางระบบ    
ความม่ันคงในชุมชนผานระบบกองทุนและระบบการจัดสวัสดิการตางๆ ในชุมชน  
 
วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติดานการ
จัดการ  ดานเศรษฐกิจชุมชน  ดานสังคมสงเคราะห  ดานการศึกษา  ดานศาสนาและวัฒนธรรม : ศึกษากรณี 
เทศบาลนครยะลา   
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของกองทุนและการจัดสวัสดิการของชุมชน
ทองถ่ินภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา  
 3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและการจัดสวัสดิการ      
ในชุมชนทองถ่ินภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี : ศึกษากรณี  เทศบาลนครยะลา  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักการสรางเครือขาย การพัฒนาความรวมมือ  
การจัดการสวัสดิการชุมชน และการบริหารจัดการองคกร และกองทุนท่ีดีเพ่ือคนหาบริบทของชุมชนเก่ียวกับ
กองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติตางๆ ตลอดจน ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานของกองทุน
และการจัดสวัสดิการของชุมชนทองถ่ิน และแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเก่ียวกับกองทุน
และการจัดสวัสดิการในชุมชนทองถ่ินภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี : ศึกษากรณี        
เทศบาลนครยะลา สามารถอธิบายได ดังนี้  
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 แนวคิดการทํางานในลักษณะเครือขาย มีนักวิชาการตางประเทศ คือ Goldsmith และEggers 
(2004) ใหความเห็นวาประกอบดวย การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางองคกรในเครือขาย และระหวาง
องคกรตางๆ ในเครือขาย การรวมการใหบริการขององคกรตางๆ ในเครือขาย การทํางานเครือขายแบบ
เฉพาะกิจ (AD HOC )

 
การจัดเครือขายแบบโซการผลิต (Supply chain) และการทําสัญญาใหสงมอบบริการ

สาธารณะ โดยปจจัยท่ีผลักดันการทํางานในลักษณะเครือขายคือการขยายตัวขององคกรท่ีไมใชภาครัฐ (Non-
state) ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณะดานตางๆ ความตื่นตัวในการรวมมือกันทํางานขององคกรของรัฐ  
ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีเพ่ือการติดตอสื่อสาร  และความตื่นตัวของประชาชนในการดูแลชีวิต
ความเปนอยูของตนเองและการแกไขปญหาสาธารณะตางๆ โดยทัศนะของนักวิชาการไทย คือ วีระศักดิ์     
เครือเทพ (2550, หนา 16-17) กลาววาสาเหตุของการสรางเครือขายความรวมมือในระดับทองถ่ินเกิดจาก
ขอจํากัดในเชิงสถาบันและทรัพยากร เชน บุคลากร การเงิน การเขาถึงปญหาในระดับชุมชน  การเพ่ิม                   
ขีดความสามารถในการแกไขปญหาระดับทองถ่ิน ความตื่นตัว และความเขมแข็งของภาคชุมชน และ    
ประชาสังคม ขอบังคับหรือแนวนโยบายจากสวนราชการ ความลมเหลวในการแกไขปญหา อยางไรก็ตาม 
กระบวนการความรวมมือสามารถพัฒนาไดภายใตเง่ือนไขรวมกัน (พฤฒ  เอมมานูเอล ใบระหมาน, 2552, 
หนา 23-24) กลาวคือ การวางเปาหมายรวมกันและมีรายละเอียดท่ีชัดเจน  การไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน        
การสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซ่ึงกันและกัน การเปดกวางทางความคิด  และการ
สรางปฏิสัมพันธระยะยาว 
 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการไดแบงออกเปน 3 ฐาน คือ 1) การจัดสวัสดิการจากฐาน
ทรัพยากร การจัดสวัสดิการเพ่ือทุกคน เนนสรางความม่ันคงทางดานอาหาร หรืออาจใชเปนแหลงหารายได
และวัตถุดิบพรอมกัน โดยเปนการจัดสวัสดิการท่ีใชประโยชนจากปาสาธารณะ  แหลงน้ํา ทรัพยากรทางทะเล  
รวมท้ัง ทรัพยากรสวนบุคคล (ของผูอ่ืน) 2) การจัดสวัสดิการจากฐานวัฒนธรรม ไดแก การเก้ือกูลของ
ครอบครัวและกลุมเครือญาติ การเก้ือกูลของระบบอุปถัมภ และการจัดการของศาสนสถาน และ 3) การจัด
สวัสดิการจากฐานงานพัฒนา เปนสวนท่ีชุมชนรับเอารูปแบบมาจากภายนอกเขาไปดําเนินการในชุมชนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เชน การจัดกลุมฌาปนกิจ  การจัดกลุมออมทรัพย การจัดกลุมกองทุนพัฒนาอาชีพและ
การพัฒนากลุมธุรกิจชุมชน (อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอดกมลศาสตร, 2547, หนา 143)  สวนรูปแบบ
การจัดสวัสดิการโดยชุมชนไดมีการจําแนกเปนฐาน คือ 1) รูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานองคกรการเงิน
ชุมชน  กลุมออมทรัพยหรือองคกรการเงินชุมชน ทําใหชุมชนสามารถริเริ่มคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของ
ตนเองไดอยางหลากหลาย และสอดคลองกับปญหาความตองการของชุมชน  2) รูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนโดยฐานการผลิต/ธุรกิจชุมชน  จากพ้ืนฐานภูมิปญญาดั้งเดิมในการทํามาหากิน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว  
หาปลา  งานหัตถกรรม ทอผา การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซ่ึงมีความหลากหลายตางกัน 3) รูปแบบการจัด
สวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม ทําใหชุมชนมีแหลงอาหารท่ีม่ันคง  สามารถลดรายจาย
และสรางรายไดใหเกิดข้ึนได  4) รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง ซ่ึงมีอาชีพในระบบท่ีจะ
สามารถไดรับสวัสดิการจากแหลงตาง ๆ ท้ังจากรัฐและเอกชน  เชน ระบบประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพการประกันกับภาคเอกชน  สวัสดิการจากบริษัท/หนวยงาน ฯลฯ ตลอดจน อาชีพของกลุมท่ีเปนงานนอก
ระบบ 5) รูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุโดยผูสูงอายุโดยภาครัฐ ไดแก บริหารสงเคราะหคนชรา 
ศูนยบริการผูสูงอายุ บริการเบี้ยเลี้ยง  6) รูปแบบการจัดสวัสดิการผูยากลําบาก โดยเครือขายองคกรชุมชน  
สํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) สนับสนุนงบประมาณ  ไดแก กองทุนสงเคราะห  กองทุนหมุนเวียน  และ
การสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน และ 7) รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชน  มีเปาหมาย
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เพ่ือการพัฒนาคนและชุมชนควบคูกัน เปนแนวทางการพ่ึงตนเองและอยูรวมกันของชุมชน เชน ใหเงิน
สนับสนุนชุมชน ใหเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เงินชวยเหลือฉุกเฉิน ใหกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย คาฌาปนกิจศพ คาเลา
เรียนบุตร  คารักษาพยาบาล และอ่ืนๆ เปนภูมิคุมกันปญหาสังคมรูปแบบตาง ๆ (พรรณทิพย เพชรมาก, 
2545, หนา 59)  ตลอดจน งานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวามนัสวัลย  พัฒนวิบูลย (2546, หนา 91-100) ให
ความเห็นวาการจัดสวัสดิการของกลุมธุรกิจชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก และการ
จัดสวัสดิการใหแกชุมชน  โดยเรวัตร คําปวน (2546) เห็นวาแนวทางในการจัดสวัสดิการในชุมชนสําหรับเด็ก
และเยาวชน คือ เนนการประสานภาครัฐและเอกชน  ในทํานองเดียวกัน ไชยมงคล  จันทรตา (2544) พบวา 
การสรางเครือขายในการหนุนชวยในการทํางานรวมกันในระดับภายในและภายนอกชุมชน  
 ท้ังนี้ หลักการสําคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน คือ (1) ทําจากสิ่งท่ีเปนจริงในสวัสดิการชุมชนท่ีตอง
สอดคลองกับวิถีของแตละพ้ืนท่ี  (2) ทําแบบคอยเปนคอยไป  (3) เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงิน
สรางเง่ือนไขทําใหคนอยากทํางาน  อยากทําดี และทําใหคนคิดพ่ึงตนเอง (4) ระบบสวัสดิการท่ีดีตองชวยเหลือ
แบบไมกอใหเกิดการแบงแยกในชุมชน มีการตกลงกติกาและใชรวมกัน (5) เปนองครวมท่ีทุกอยางเชื่อมโยง   
เขาหากัน กิจกรรมทุกอยางสามารถกอใหเกิดสวัสดิการไดทุกเรื่อง (6) ตองเปนผูใหและผูรับในการจัด
สวัสดิการ เชน ทุกคนในกลุม/ชุมชนสามารถเปนเจาของทุนและไดรับสวัสดิการในเวลาเดียวกัน และ (7) ตอง
ทําดวยความรักและอดทนและเชื่อม่ันวา ชาวบานสามารถสรางสวัสดิการของตนเองได รักท่ีจะทํางานเพ่ือ
ชุมชน เพ่ือสวนรวม (พรรณทิพย  เพชรมาก, 2545, หนา 8-72) 
 จากผลการวิจัยของสมบูรณ  ธรรมลังกา (2556) พบวา ในบริบททางดานสังคมของชุมชนท่ีเขมแข็ง
ในจังหวัดเชียงราย เปนสังคมแบบเครือญาติ  มีโครงสรางทางสังคมเปนท้ังแนวราบและแนวตั้ง  ทางดาน
การเมืองมีการกระจายอํานาจแบงการปกครองชุมชนเปนหมวดหรือคุมชุมชนตางๆ ทางดานวัฒนธรรมชุมชน  
มีวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางดานเศรษฐกิจ  มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณเปนตนทุนในการผลิต มีการรวมกลุมเพ่ือการผลิต  การจําหนายผลผลิตเพ่ือ
สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน  การใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนฐานในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
จังหวัดเชียงราย เชน ภูมิปญญาทองถ่ิน  ดานผูนําชุมชน  การเรียนรูและการถายทอดความรู การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง   
 แนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ (Welfare Mix) มีความใกลเคียงกับแนวคิดการจัดสวัสดิการ
ภายใตบริบทสังคมไทยท่ีอภิญญา เวชยชัย (2548, 8) เสนอวาควรมีการออกแบบท่ีหลากหลายสอดคลองกับ
สถานการณปญหา และเขาถึงความยากลําบาก และซับซอนของคนท่ีประสบปญหาตางกลุม ตางความตองการ
มากข้ึน การสรางระบบสวัสดิการสังคมจึงตองพิจารณาตนทุนท่ีมีคุณคาอยู กลาวคือทุนทางสังคมสอดคลองกับ
ความจริงในบริบทสังคมไทยเปนคุณคาเชิงความสัมพันธและปฏิสัมพันธของคนทุกภาคสวนในสังคมท่ีมี         
ภูมิความรู ประสบการณ  วัฒนธรรมเก้ือกูลดํารงอยู และพัฒนาระบบสวัสดิการท่ีเกิดจากฐานของครอบครัว 
หรือชุมชนท่ีมีศาสนาเปนแกนอยางเหมาะสมสอดคลองกัน  อีกท้ัง ตองคํานึงถึงการมีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบ
ของบุคคล และกลุมคนท่ีมีสวนเก่ียวของโดยภาคีหลายภาคสวน ท้ังรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปนหุนสวนในการจัดการทางสังคมรวมกันและรวมมือกันในการทํางาน
ไดมากยิ่งข้ึน เชนเดียวกับงานวิจัยของประดิษฐ  นัดทะยาย (2549) พบวา แนวคิดและรูปแบบการบูรณาการ
กองทุนชุมชนประกอบดวย 5 รูปแบบ คือ 1) ใชกลุมออมทรัพยเปนหลักแลวขยายไปสูกิจกรรมอ่ืน 2) ใชศูนย
ประสานงานองคกรชุมชนเปนกลไกในการขับเคลื่อน 3) นํากองทุนตางๆ เรียกวา ธนาคารชุมชน 4) ผูนํา
กองทุนรวมกันจัดเวทีประชาคมเพ่ือหารูปแบบการบูรณาการ 5) ตัวแทนกองทุนประชุมหาขอสรุปรวมกัน  
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สวนแนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็งในการบูรณาการกองทุนชุมชนจะตองเสริมสรางเครือขายกองทุน
ชุมชนระดับตําบล เพ่ือแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ ความรู ขอมูลขาวสารระหวางกันและกันของกองทุน
ประเภทตางๆ 
  สําหรับ แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหรือองคกรการเงินนั้น พรรณทิพย เพชรมาก (2545, หนา 59) เห็น
วาการดําเนินงานขององคกรการเงินชุมชน  มีข้ันตอนประกอบดวย 1) การสรางความเขมแข็งในระดับองคกร
การเงินชุมชน  2)  การเชื่อมโยงองคกรการเงินจากระดับกลุมสูเครือขาย และขยายฐานในระดับตําบล โดยมี
เปาหมาย คือ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เขาใจเรื่องการบูรณาการกองทุนชุมชน ตลอดจนการนําเอาวัฒนธรรม 
ประเพณีเปนเครื่องมือการรวมกันของคนในตําบล 3) การพัฒนาสมาชิกและคณะกรรมการ โดยการกระตุนให
คนในชุมชนตระหนัก และเห็นความสําคัญของการวางแผนการใชจายในครัวเรือน  4)  การพัฒนาระบบขอมูล 
โดยใชการสํารวจขอมูลท้ังตําบล หรือการใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือ เพ่ือใหรูสถานะรายรับ รายจาย ปญหา
หนี้สินท้ังในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เพ่ือใหเห็นศักยภาพทุนเดิม และมีการจัดทําแผนการบูรณาการ
กองทุนชุมชนในระดับพ้ืนท่ี และการจัดทําแผนพัฒนาดานอ่ืนๆ ในทองถ่ิน 5) ประสานความรวมมือจาก
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการสนับสนุนการทํากิจกรรมของชุมชนตามแผนของชุมชน  6) การทํางานพัฒนาฐาน
ทุนของชุมชน เริ่มจากกิจกรรมหรือฐานทุนตามความเหมาะสมของแตละชุมชนแลวขยายไปยังฐานทุนอ่ืนๆ 
และ 7) การเชื่อมโยงองคกรการเงินกับประเด็นงานอ่ืนๆ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และเกษตร
ยั่งยืน การแกไขปญหาท่ีดินทํากินในชนบท  สวัสดิการชุมชน และขบวนยุทธศาสตรจังหวัด เปนตน  
 
วิธีการวิจัย 
 1. การออกแบบการวิจัย 
   1.1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือตัวแทนกลุมและสมาชิกชุมชนของเทศบาลนครยะลา ใชการ
สํารวจกลุมตัวอยาง จํานวน 214 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1 การสุมตัวอยางแบบ
กลุมตามแตละชุมชน และข้ันท่ี 2 การสุมตัวอยางแบบงาย โดยคํานึงถึงความหลากหลายของบริบทชุมชน  
  1.2 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  การวิจัยนี้ใชการสนทนากลุมกับตัวแทนกลุมองคกรตางๆ ในเขตเทศบาลนครยะลา จํานวน 25 
คน  และการสํารวจกับตัวแทนสมาชิกชุมชนคุปตาสา จํานวน 50 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  
  2.1 แบบสอบถาม   

  คณะผูวิจัย ไดสรางเครื่องมือแบบสอบถามเพ่ือตอบวัตถุประสงคในขอ 1 และ ขอ 2 โดยจําแนก
คําถาม และเกณฑการใหคะแนนออกเปน 4 สวน คือ  
  สวนท่ี 1 คําถามท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามปลายปด มีคําถาม 12 ขอ 
  สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการจัดสวัสดิการชุมชน สังคมสงเคราะห และ     
การพัฒนาของเทศบาลนครยะลา เปนคําถามปลายปด จํานวน 29 ขอ มีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ และมี
เกณฑการใหคะแนน  คือ ดีมาก  =  4 คะแนน  ดี =  3  พอใช  = 2  ควรปรับปรุง  =  1   
  สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความพรอมและมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมดานสวัสดิการ        
สังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน เปนคําถามปลายปด จํานวน 29 ขอ มีคําตอบใหเลือก 4 
คําตอบ และมีเกณฑการใหคะแนน คือ  มาก = 4   ปานกลาง  = 3  นอย  =2   ไมมี  =1   
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  สวนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะหและการพัฒนา
ชุมชนโดยชุมชน เปนคําถามปลายปด มีคําถาม 29 ขอ  มีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ และมีเกณฑการให
คะแนน คือ ไมมีปญหา =1  มีปญหาเล็กนอย  = 2 มีปญหาพอสมควร  =3   มีปญหามาก = 4   
  จากคําถามในสวนท่ี  2  - 4  คณะผูวิจัยไดแบงระดับคะแนน และแปลความหมาย  คือ  
           คะแนนเฉลี่ย    แปลความหมาย 

 3.40 –  4.00 ความคิดเห็นอยูระดับมากท่ีสุด 
 2.80 – 3.39 ความคิดเห็นอยูระดับมาก 
 2.20 – 2.79 ความคิดเห็นอยูระดับปานกลาง 
 1.60 – 2.19 ความคิดเห็นอยูระดับนอย  
 1.00 – 1.59 ความคิดเห็นอยูระดับนอยท่ีสุด 

  สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือไดตรวจสอบความแมนตรงของคําถามกับประเด็น
การวิจัย และไดปรับแกเพ่ิมเติมขอความใหละเอียดชัดเจนข้ึน   
  2.2 เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอ 1 และ ขอ 3 มีประเด็น
คําถามการสนทนากลุม จํานวน 7 ขอ  สวนเครื่องมือแบบสํารวจขอมูล มีประเด็นคําถาม 1 ขอ  ตามลําดับ 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการดําเนินการรวบรวบขอมูล 
 คณะผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลหลากหลายวิธี คือแบบสอบถามใชผูชวยวิจัยประสานงานกับตัวแทน
ชุมชน  สวนการสนทนากลุมและแบบสํารวจ ทางคณะผูวิจัยลงพ้ืนท่ีพรอมผูชวยภาคสนามดําเนินการเก็บ
ขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเปนแบบสอบถามใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเปนการสํารวจ และการสนทนากลุมใชการวิเคราะหเนื้อหาเชิงตรรกะ  
 
ผลการวิจัย 
 1. บริบทของชุมชนเกี่ยวกับกองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถิ่นในมิติดานการจัดการดาน
เศรษฐกิจชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม: ศึกษากรณี เทศบาลนคร
ยะลา พบวา 
  1.1 กลุมตัวอยางแกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาเห็นวาบริบทชุมชนเก่ียวกับกองทุนและ
ระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมุมมองสภาพการดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการชุมชนดานสังคมสงเคราะห 
และดานการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครยะลาโดยภาพรวมอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.94)  โดยเฉพาะงาน
พัฒนาชุมชนมีคามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 2.97) รองลงมาคืองานสงเสริมและสวัสดิการสังคม (คาเฉลี่ย 2.93) และ
งานสังคมสงเคราะหมีคานอยสุด (คาเฉลี่ย 2.90)  โดยมีประเด็นขอยอยในงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี    
การกีฬาและนันทนาการของชุมชนมีคามากสุด (คาเฉลี่ย 3.13)  รองลงมาคืองานสงเสริมอาชีพและรายได    
แกผูดอยโอกาสในชุมชน (คาเฉลี่ย 2.79)  สวนในมุมมองความพรอมและมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมดาน
สวัสดิการ ดานสังคมสงเคราะห และดานการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนภาพรวมอยูระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.99) แต
เม่ือแยกพิจารณาดานสงเสริมและสวัสดิการสังคมมีคามากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 3.02) รองลงมาคือ ดาน           
สังคมสงเคราะห (คาเฉลี่ย 2.99) และดานการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีคานอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย 2.97) โดยมี
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ประเด็นขอยอยในงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการของชุมชนมีคามากสุด (คาเฉลี่ย 
3.26) เชนเดียวกัน 
  รวมท้ัง จากผลการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมพบวา รูปแบบการจัด
สวัสดิการ  ท่ีจัดใหชุมชนมีคามากท่ีสุดคือดานสังคมสงเคราะห รองลงมาคือดานเศรษฐกิจชุมชน และดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการเชื่อมโยงกับงานสุขภาพ/สาธารณสุข  รองลงมาคือ งานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี และงานแผนชุมชน นอกจากนี้ ระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติดานการจัดการสวนใหญเปน
กองทุนท่ีรัฐบาล/หนวยงานรัฐสนับสนุน และจัดตั้งใหชุมชน  ซ่ึงท่ีมาของกองทุนสวนใหญมีลักษณะท่ีรัฐเปนผู
จัดตั้งและมีทองถ่ินหรือเอกชนเปนผูสนับสนุนบาง โดยสวนใหญกองทุนจะเปนกิจกรรมดานประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม ซ่ึงเทศบาลนครยะลาใหการสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชนโดยสมทบงบประมาณจัดกิจกรรม
ชุมชน สวนหนวยงานอ่ืนๆ ใหการสนับสนุนคือการใหการปรึกษาเรื่องการดําเนินโครงการในชุมชน  สวน
ประเด็นกองทุนในมิติการจัดการ พบวา มีลักษณะการจัดการท่ีดีของระบบบริหารกองทุนฯ กลาวคือ 1) มีการ
แตงตั้งคณะทํางานดวยความสมัครใจของคนในชุมชน  2) สมาชิกกองทุนท่ีเปนอยูมีเพ่ิมข้ึน 3) หากทําผิด
ขอตกลงตองหมดสิทธิ์จากการเปนสมาชิกโดยปริยาย และเปนผูท่ีอาศัยอยูในชุมชนของตนเอง 4) มีการ
จัดระบบการเงินเปนลายลักษณอักษร  5) การติดตามประเมินกองทุนท่ีเปนอยูในชุมชน และมีการประชุม
ติดตามผลงาน และ 6) การรายงานผลการดําเนินงานท่ีเปนอยูในชุมชน  
 2. ปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน พบวา 
 กลุมตัวอยางแกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาเห็นวาปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการ  
สังคมสงเคราะห  และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนภาพรวมอยูระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.52) แตหากพิจารณา
ปญหาท่ีมีคามากสุด คืองานสงเสริมการพัฒนาแรงงานและการมีงานทําของประชาชนในชุมชน (คาเฉลี่ย 1.83) 
ในประเด็นท่ีเปนปญหามากสุดคือเรียนจบแตไมมีงานทํา  ขาดงบประมาณ  พัฒนาแรงงานแตไมตอยอดอยาง
ยั่งยืน ขาดการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีแทจริง  เจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ  ปญหารองลงมาคืองาน
สงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา เรรอนจรจัด ถูกทอดท้ิง ยากจนในชุมชน (คาเฉลี่ย 1.75)  ในประเด็นท่ีเปน
ปญหามากสุด คือผูเรรอนอยูไมเปนท่ี และไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง ไมมีคนจัดการดูแลหรือความชวยเหลือ
อาจไมท่ัวถึง  รวมท้ัง คนในชุมชนไมคอยใหความสนใจ  
 3.แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเกี่ยวกับกองทุนและการจัดสวัสดิการใน
ชุมชนทองถิ่นภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี : ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา พบวา 
 กลุมตัวอยางแกนนําชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาไดเสนอความเห็นแนวทางรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจัดการบริการสาธารณะดานสังคมสงเคราะห ดานฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม และดานงานพัฒนา
ชุมชน  สรุปไดวาใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณ แตใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมในชุมชน
มากท่ีสุด สวนแนวทางรูปแบบการจัดการบริการสาธารณะท่ีเหมาะสมตามประเด็นความตองการในการจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน พบวางานสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน 
ควรมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ีใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณแตใหชุมชนมีสวนรวม
ดําเนินกิจกรรมในชุมชนมีคามากสุด (รอยละ 42.00) โดยมีความตองการใหหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือ 
ในสวนนี้สามารถสรางอาชีพอยางยั่งยืนและขยายออกสูภายนอกชุมชน ตลอดจนสามารถทํางานลดการวางงาน
ในชุมชนได รองลงมา คืองานสนับสนุนศูนยบริการคนพิการในชุมชน ควรมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ี
ใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณ แตใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมในชุมชน (รอยละ 38.00) 
โดยมีความตองการอยากใหคนพิการมีงานทํา และมีเงินอุดหนุนเด็กพิการ  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.จากผลการศึกษาประเด็นบริบทของชุมชนเกี่ยวกับกองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถิ่น
ในมิติดานการจัดการ ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดานการศึกษา ดานศาสนาและ
วัฒนธรรม:  ศึกษากรณี  เทศบาลนครยะลา สามารถอภิปรายผลไดวา 
 บริบทชุมชนเก่ียวกับกองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติดานการจัดการ ดานเศรษฐกิจ
ชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม จากสภาพการดําเนินงานดานการจัด
สวัสดิการชุมชน ดานสังคมสงเคราะห และดานการพัฒนาชุมชนของเทศบาลนครยะลาโดยภาพรวมอยูระดับ
มาก โดยพบวางานพัฒนาชุมชนมีคามากสุด  อาจเปนเพราะวาเทศบาลนครยะลาเปนพ้ืนท่ีเปดท่ีใหหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและไมใชภาครัฐเขามาทํางานโครงการกับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาบอยๆ รองลงมาคือ 
งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะหตามลําดับ แตหากพิจารณาประเด็นยอยๆ พบวา
บริบทการดําเนินงานประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ินมีคามากท่ีสุด ซ่ึงมีความสอดคลองกับสภาพการณของ
สังคมไทยท่ีใหความสําคัญกับงานประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ซ่ึงพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครยะลามีชุมชนท่ีเปน
ไทยพุทธจํานวนมาก จึงเปนสิ่งท่ีทุกฝายรวมกลุมพลังทํางานใหความสําคัญกับงานประเพณีเทศกาลตางๆ เพ่ือ
เปนสิ่งท่ีสะทอนความหลากหลายและการอยูรวมกัน  และสอดคลองกับจิตสุภา จําปา (2548) พบวา
กระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนของชุมชนคีรีวง  มีหัวใจในการบริหารจัดการอยู 3 สวน คือ คน งาน และเงิน  
การบริหารจัดการคน คือการเสริมสรางกระตุน ใหคนทํางานและรวมมือ รวมใจทํางาน  บริหารจัดการงาน คือ
การออกแบบงานใหมีกระบวนการเสริมสรางการเรียนรู และการมีสวนรวม รวมถึงระบบการวางแผนการ
ติดตอสื่อสาร  การจัดองคกรและกฎระเบียบท่ีครอบคลุมเรื่องงาน  และมีการบริหารจัดการเงินอยางชัดเจน 
ความรวมแรง  รวมใจในการดําเนินกิจกรรม สิ่งเหลานี้ สามารถสะทอนไดวา การดําเนินงานดานตางๆ ของ
กองทุนหรือสวัสดิการชุมชนมีหลากมิติในการดําเนินงาน 
 แตหากพิจารณาความเห็นเก่ียวกับบริบทการดําเนินงานในประเด็นยอยแตละงาน พบวา  
 1) ดานการพัฒนาชุมชน มีประเด็นขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยมากสุด คืองานประเพณีวัฒนธรรมในทองถ่ิน  
สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คืองานสนับสนุนผลิตภัณฑ OTOP ในชุมชน ซ่ึงสามารถวิเคราะหสภาพการณ
ของชุมชนเทศบาลนครยะลาไดวากิจกรรม OTOP ในชุมชนเขตเมือง มักไมอยูในความสนใจของวิถีชาวบาน
ลําดับแรกๆ เพราะสวนใหญเปนวิถีคนในเมืองของเทศบาลนครยะลามักเนนการประกอบการคาขาย และการ
ลงทุน  และอยูในรูปของปจเจกบุคคล หรือเปนลักษณะครอบครัวมากกวาเปนกลุม หรือองคกร 
 2) ดานสงเสริมและสวัสดิการสังคม มีประเด็นขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คืองานสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการของชุมชน ซ่ึงสามารถวิเคราะหสภาพการณของชุมชนเทศบาล
นครยะลา ซ่ึงมีจุดเดนในระดับนโยบายทองถ่ินท่ีจัดสรรพ้ืนท่ีในการสงเสริมนันทนาการกับคนกลุมตางๆ อยาง
ชัดเจน เชน มีศูนยเยาวชนใหบริการกิจกรรมการออกกําลังกายตางๆ ท้ังวิ่ง แอโรบิค และฟตเนส ฯลฯ 
ตลอดจน มีอุทยานแหงการเรียนรู (TK Park) ถือวาเปนนโยบายทองถ่ินสรางสุขภาวะของคนในเมืองท่ีเนนการ
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกชีวิตของคนในเมือง 
 3) ดานสังคมสงเคราะห มีประเด็นขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คืองานฝกอบรมและใหคําปรึกษา
แนะนําเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว ซ่ึงสามารถสะทอนวาสภาพการณของชุมชน
เทศบาลนครยะลาท่ีเปนชุมชนเมืองมีความเสี่ยงประสบปญหาของคนในชุมชนเมือง  จึงจําเปนตองสรางความรู
เพ่ือเปนภูมิคุมกันปญหาเสี่ยงตางๆ อาจเปนเพราะวาสังคมชุมชนเมืองมีปญหาการใชชีวิตโดดเดี่ยว ขาดคน
ดูแลซ่ึงเปนสภาพท่ีปรากฏชัดเจน  และสอดคลองแนวทางเดียวกันกับแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบบูรณาการ  



เวทีวิจัยมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 12 

718 

(Welfare mix) วาเปนรูปแบบท่ีจะสามารถเชื่อมผสานภาคสวนตางๆ  ท้ังท่ีเปนทางการ (Formal sector) 
และไมเปนทางการ  (Informal  sector) ในชุมชนมาจัดระบบสวัสดิการรวมกัน เนื่องจากไดยึดเอาปญหา 
และความตองการของประชาชนเปนตัวตั้ง  และมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญคือการมีสวนรวมของประชาชน และการเปน
หุนสวนการพัฒนารวมกับภาคสวนตางๆ ในสังคม ควรมีการดําเนินงานโดยภาคีหลายภาคสวน ท้ังรัฐ  องคกร
พัฒนาเอกชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละภาคภาคีจะมีแนวโนมท่ีสัมพันธกันบนฐาน
ความสัมพันธใหมท่ีเทาเทียมเปนหุนสวนในการจัดการทางสังคมรวมกัน  และรวมมือกันในการทํางานไดมาก
ยิ่งข้ึน (อภิญญา  เวชยชัย, 2548, หนา 8)    
 สวนผลการศึกษาความพรอมและมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมดานสวัสดิการสังคม
สงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดวา  
 ภาพรวมของบริบทของชุมชนเก่ียวกับกองทุนและระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติดานการ
จัดการ ดานเศรษฐกิจชุมชน ดานสังคมสงเคราะห ดานการศึกษา ดานศาสนาและวัฒนธรรม ในมุมมองความ
พรอมและมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมดานสวัสดิการ ดานสังคมสงเคราะห และดานการพัฒนาชุมชนโดย
ชุมชนภาพรวมอยูระดับมาก และเม่ือแยกแตละดาน พบวา ดานสงเสริมและสวัสดิการสังคมมีคาเฉลี่ยมากสุด 
ซ่ึงมีความสอดคลองกับมนัสวัลย พัฒนวิบูลย (2546) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจคือการตอบสนอง
ความตองการของสมาชิก ความเสมอภาคในการไดรับสวัสดิการ ความกาวหนาในการจัดสวัสดิการ การมีสวน
รวมของสมาชิก และการบริหารงานท่ีโปรงใส สําหรับสวัสดิการท่ีไดรับมากท่ีสุด คือเงินกูประกอบอาชีพ แต
หากพิจารณารายขอในแตละดาน  พบวาดานสงเสริมและสวัสดิการสังคมในประเด็นขอยอยงานสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการของชุมชนมีคามากท่ีสุด  ซ่ึงก็สอดคลองกับสภาพความเปนจริงท่ี
งานวัฒนธรรมเปนสิ่งมีมูลคามากสําหรับคนไทยทุกคน สวนดานสังคมสงเคราะหในมิติความพรอมและมีสวน
รวมรับผิดชอบทํากิจกรรมภาพรวมอยูระดับมาก โดยมีประเด็นขอยอยท่ีมีคามากสุดคืองานฝกอบรมและให
คําปรึกษาแนะนําเผยแพรความรูเก่ียวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว  และดานพัฒนาชุมชนในมิติความพรอม
และมีสวนรวมรับผิดชอบทํากิจกรรมภาพรวมอยูระดับมาก ในประเด็นขอยอยท่ีมีคามากสุดคืองานสงเสริม
สนับสนุนกลุมอาชีพ   
 นอกจากนี้ ผลการสนทนากลุมสรุปไดวารูปแบบการจัดสวัสดิการท่ีจัดใหชุมชนมากท่ีสุด คือดาน
สังคมสงเคราะหในสวัสดิการประเภทผูสูงอายุ รองลงมาคือดานเศรษฐกิจชุมชนในสวัสดิการประเภทการ
พัฒนาอาชีพ  และดานศาสนาและวัฒนธรรมในสวัสดิการประเภทการสนับสนุนกิจกรรมศาสนา ประเพณี  
และวัฒนธรรม โดยเปนการเชื่อมโยงท่ีมากสุดคือดานสังคมสงเคราะหท่ีเชื่อมโยงกับงานสุขภาพ/สาธารณสุข  
รองลงมาคือดานศาสนาและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี และดานการจัดการ      
ท่ีเชื่อมโยงกับงานแผนชุมชน โดยสอดคลองกับชนินทร วะสีนนท (2549) พบวาสวัสดิการชุมชนของเครือขาย
อินแปงมีลักษณะท่ีบูรณาการองคประกอบทุกดานของชีวิต ไดแก การศึกษา สุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน เคหะ
ชุมชน ความม่ันคงในชีวิต และการบริการสังคม และมีลักษณะเชื่อมโยงตอเนื่อง จากการสรางฐานการอยูการ
กินไปสูการสรางเศรษฐกิจชุมชนโดยการทําวิสาหกิจชุมชน  การสรางความม่ันคงในชีวิต โดยการรวมกลุมออม
ทรัพยเพ่ือสวัสดิการและการสรางแหลงเรียนรูมหาวิทยาลัยชีวิต  สวนระบบสวัสดิการชุมชนทองถ่ินในมิติดาน
การจัดการสวนใหญจะเปนกองทุนท่ีรัฐบาล/หนวยงานรัฐสนับสนุนและจัดตั้งใหชุมชน คือ กองทุน SML  ซ่ึง
ท่ีมาของกองทุนสวนใหญเปนลักษณะท่ีรัฐเปนผูจัดตั้งและมีทองถ่ินหรือเอกชนเปนผูสนับสนุนบาง โดยสวน
ใหญกองทุนจะเปนกิจกรรมในลักษณะของกิจกรรมดานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม  ซ่ึงหนวยงานเทศบาล
นครยะลาใหการสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชน โดยการสมทบงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมชุมชน  สวน
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หนวยงานอ่ืนๆ ใหการสนับสนุนโดยใหการปรึกษาในเรื่องการดําเนินโครงการในชุมชน รวมท้ัง ยังสอดคลองกับ
สันตชัย รัตนะขวัญ  (2558)  ซ่ึงใหความเห็นวากระบวนการสรางกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองนั้น ตองเริ่มจาก
การจุดประกายความคิดและทําความเขาใจกับกลุมเปาหมาย การคนหาศักยภาพและทุนในชุมชน              
การประสานความรวมมือกับหนวยงานในทองถ่ิน  การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน การบริหารกองทุน            
การประเมินผล และการขยายผล นอกจากนี้ สอดคลองกับกนกกาญจน  อุตสาห (2547) พบวาการเสริมสราง
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของบุคลากรมีสวนสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
และตองสามารถประสานเครือขายกับองคกรทางภาครัฐและเอกชนการกระตุนใหคนในชุมชนไดเขามามี      
สวนรวมในการวางแผนการเฝาระวังปญหาสังคมท่ีจะเกิดข้ึนกับผูสูงอายุ   
 2. จากผลการศึกษาปญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะหและการพัฒนาชุมชน
โดยชุมชน  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดวา  
 สภาพปญหาอุปสรรคในการจัดการสวัสดิการชุมชน  สังคมสงเคราะห และการพัฒนาของเทศบาล
นครยะลาโดยภาพรวมอยูระดับนอยท่ีสุด  โดยมีขอยอยลักษณะปญหาท่ีมีคามาก อันดับ 1 งานสงเสริมการ
พัฒนาแรงงานและการมีงานทําของประชาชนในชุมชน  เปนปญหามากท่ีสุดในประเด็นเก่ียวกับเรียนจบแต  
ไมมีงานทํา  ขาดงบประมาณ  ขาดการพัฒนาฝมือแรงงานท่ีแทจริง  เจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ  หรือ
มีความรูนอย และสวนใหญจะเอาลูกหลานประธานเขามาทํางาน อันดับ 2 งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถา 
เรรอนจรจัด ถูกทอดท้ิง ยากจนในชุมชน เปนปญหามากในประเด็นเก่ียวกับผูเรรอนอยูไมเปนท่ีและไมไดรับ
การดูแลอยางจริงจัง  ไมมีคนจัดการดูแล  หรือความชวยเหลืออาจไมท่ัวถึง รวมท้ัง คนในชุมชนไมคอยให
ความสนใจ  และอันดับ  3 งานสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน  เปนปญหามากในประเด็นเก่ียวกับชุมชน
ขาดงบประมาณสําหรับการสรางอาชีพท่ียั่งยืนได บางคนไมสนใจในอาชีพท่ีทําการสงเสริมสนับสนุน  สวนใหญ
ใหคนของประธานชุมชน ไมมีกลุมอาชีพในชุมชน และสมาชิกกูแลวไมชําระ ซ่ึงสอดคลองกับระพีพรรณ         
คําหอม และคณะ (2547) พบวาขอจํากัดของรัฐดานความสามารถภาครัฐในการจัดและดูแลสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุในชนบท  คือขาดผูรับผิดชอบหลักและกลไกการดูแลระบบงานผูสูงอายุในชุมชนท่ีดี และการ
ไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอ  พัฒนาคนท่ีทํางานดานผูสูงอายุท้ังในดานองคความรู ทักษะ ทัศนคติ  พัฒนา
องคกรท่ีดําเนินงานดานผูสูงอายุใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหไดรับการสนับสนุน ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพประสิทธิภาพ และสรางกลไกความเคลื่อนไหวทางสังคม เพ่ือขับเคลื่อนงานผูสูงอายุใหเปนไปตาม
นโยบายท่ีมีอยู และเปนความรวมมือของชุมชนอยางจริงจัง  รวมท้ัง  สอดคลองกับสันตชัย รัตนะขวัญ (2558) 
พบวากระบวนการสรางกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองมีปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญ คือคณะกรรมการกองทุน
สวนใหญเปนผูสูงอายุ  การสื่อสารและการประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง และภาครัฐยังไมใหการสนับสนุน
เทาท่ีควร เชนเดียวกับยูสนาน ีสาเล็ง (2554) พบวา ปญหาอุปสรรคท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสวัสดิการชุมชน  กองทุนชวยเหลือผูเสียชีวิต  ชุมชนเมาะสือแม อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสคือการ
ขาดจิตสาธารณะของสมาชิก  ภาระงานของคณะกรรมการดานการใหบริการแกสมาชิก และชวงเวลาทํางาน
ของคณะกรรมการมีไมตรงกัน 
 แตหากพิจารณาเปนรายขอยอยของลักษณะปญหาโดยเรียงจากขอปญหานอยไปหามาก สรุปไดวา
งานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและนันทนาการของชุมชน และงานประเพณีวัฒนธรรมเปนปญหานอย
ท่ีสุดเชนกัน อาจเปนเพราะวาประเด็นชุมชนเมืองคนสวนใหญทํางานนอกบาน จึงมีเวลาวางนอย รวมท้ัง ไมมี
สนามกีฬา หรือสถานท่ีออกกําลังกายในชุมชน กีฬามีการจัดสถานท่ีนอย และในชุมชนขาดแคลนอุปกรณไม
ตอเนื่อง และรวมถึงมีงบประมาณนอย ท้ังนี้เปนเพราะวาการสงเสริมกีฬาและนันทนาการเปนสิ่งท่ีสอดคลอง



เวทีวิจัยมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 12 

720 

กับจุดเนนของการบริหารพัฒนาของเทศบาลนครยะลา  รองลงมาคืองานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน
เขตเทศบาลนคร ถือเปนปญหานอยในประเด็นชุมชนในเขตเทศบาลท่ีมาจากการคัดเลือกจากประชาชน 
สอดคลองกับชาญ รูปสม (2548) ซ่ึงมีขอคนพบปญหาและขอจํากัดของกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองวาใน
มุมมองของการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนแคบไป  โดยมองเฉพาะ
เรื่องเงินกองทุน ยังไมขามพนไปยังทุนทางสังคม  ดานการประชาสัมพันธเผยแพรยังอยูในวงแคบเฉพาะกลุม
ออมทรัพย และกระบวนการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง  มีข้ันตอนท่ีซับซอนมากเกินไป ทําให
สมาชิกมีโอกาสเขารวมไดนอย การระดมทุนมองเฉพาะทุนท่ีเปนเงินเทานั้น ยังมิไดมองไปถึงทุนทางสังคมดวย 
รวมท้ัง การกอเกิดและพัฒนาการกองทุนสวัสดิการชุมชนเมือง  เกิดจากรัฐไมสามารถใหบริการไดอยาง
เพียงพอและท่ัวถึง  ทําใหผูนํามองเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนา พรอมท้ังหนวยงานภายนอกสนับสนุนใหมี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดูงานในสถานท่ีตางๆ จึงทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองเกิดข้ึน ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งท่ีชุมชนรับเอารูปแบบมาจากภายนอกเขามาดําเนินการในชุมชน  
 3. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนเกี่ยวกับกองทุนและการจัด
สวัสดิการในชุมชนทองถิ่นภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี : ศึกษากรณี เทศบาลนคร
ยะลา สามารถอภิปรายผลไดวา  
 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการบริการสาธารณะดานสังคมสงเคราะหของเทศบาลนครยะลา ดาน
ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม และดานงานพัฒนาชุมชน คือใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณ แต
ใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมในชุมชนมากท่ีสุด ซ่ึงสามารถพิจารณาไดวาสอดคลองกับแนวคิดรูปแบบ/
ข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนในข้ันตอนท่ี 3 คือ รวมระดับทรัพยากรอันหมายถึงรวมออกแรง  รวมออก
เงิน ออกวัสดุอุปกรณตางๆ  ซ่ึงการมีสวนรวมในระดับทรัพยากรถือเปนสิ่งท่ีเห็นเปนรูปธรรมและขับเคลื่อนได
งาย ซ่ึงสามารถสะทอนสถานะความเปนชุมชนท่ีเขมแข็งในตนเองของชุมชนเมืองของเทศบาลนครยะลาวาเปน
ลักษณะการจัดการการมีสวนรวมของชุมชนผานการระดมทรัพยากรประเภทตางๆ ตามความสนใจ  อีกท้ัง
ประเด็นความรวมมือในการดําเนินงานของชุมชนกับเทศบาลนครยะลา ก็สามารถเขาใจวาเปนไปตามแนวคิด
ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบเครือขายความรวมมือของ Robert Agranoff  (2006, หนา 6)  ซ่ึงมีความเห็นวาเปน
รูปแบบของกิจกรรมท่ีดําเนินการภายในเครือขาย  คือ เครือขายการทํางาน (Action Network) เปนเครือขาย
ท่ีสงเสริมใหพันธมิตรหันมารวมมือกันเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานระหวางองคการ (พฤต เอมมานูเอล   
ใบระหมาน, 2552, หนา 21-23; พรภณ  พงษเพชร, 2553, หนา 52) สวนขอเสนอแนะรูปแบบการจัดการ
บริการสาธารณะในประเด็นความตองการในการจัดสวัสดิการ สังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชนโดย
ชุมชน พบวางานสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน มีคามากสุด ท้ังนี้ ควรมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ
ท่ีใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณ  แตใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินกิจกรรมในชุมชน โดยมีความ
ตองการใหหนวยงานของรัฐเขามาชวยเหลือในสวนนี้  สามารถสรางอาชีพอยางยั่งยืนและขยายออกสูภายนอก
ชุมชน และทํางานลดการวางงานในชุมชนได  รองลงมาคืองานสนับสนุนศูนยบริการคนพิการในชุมชน ควรมี
รูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ีใหเทศบาลนครยะลารับผิดชอบงบประมาณ  แตใหชุมชนมีสวนรวมดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน โดยมีความตองการอยากใหคนพิการมีงานทํา  และมีเงินอุดหนุนเด็กพิการ โดยท้ังนี้ รูปแบบ
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครยะลาในงานภารกิจนั้น  มีความสอดคลองกับชัชภูมิ  สีชมพู และคณะ 
(2552) พบวาเครือขายกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความจําเปนตองสรางกลไกความสัมพันธระหวางเครือขาย 
องคกร และสมาชิกใหประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใชทุนทางสังคมท่ีมีอยู การดํารงอยูของเครือขาย
ข้ึนอยูกับปจจัยท่ีสําคัญคือวิธีคิดของผูนํากลุม/องคกร และระบบของเครือขายคุณคาท่ีเกิดข้ึนตองอาศัย



เวทีวิจัยมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 12 

721 

ปฏิสัมพันธของระบบเครือขายภายใตการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม การบริหารจัดการของกลุม/องคกร 
รูปแบบของเครือขาย การจัดระบบการสื่อสาร ประเภทของกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงและศักยภาพของกลุม/องคกร
ท่ีเขารวมเปนเครือขาย  การพัฒนาศักยภาพแกนนําเครือขาย และการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการพัฒนาเครือขายกองทุนฯ การสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนฯ ในระดับอําเภอควรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเขามามีสวนรวมใหมากข้ึน 
 สรุปไดวางานภารกิจท้ัง 3 ดาน เนนรูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานงานพัฒนาท่ีอาจเริ่มจาก
หนวยงานภายนอกนําเขามาสงเสริมสนับสนุนใหกับคนในชุมชน ซ่ึงก็สอดคลองกับสุทธิรักษ  ไชยาศิรินทรโรจน 
(2556) พบวารูปแบบการจัดทําบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุและ  ผูพิการของเทศบาล
ตําบลหนองตองพัฒนา แบงเปน 3 รูปแบบ ไดแก (1) บริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมท่ีเทศบาลจัดทําเอง  
(2) บริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมท่ีเทศบาลรวมกับชุมชนจัดทํา  และ (3) บริการสาธารณะและ
สวัสดิการสังคมท่ีชุมชนจัดทําเอง  สวนกลไกการจัดทําบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
และผูพิการของเทศบาลตําบลหนองตองพัฒนา  สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก (1) กลไกการจัดทํา
บริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมบนฐานของระบบราชการ (Bureaucratic base mechanism) (2) กลไก
การจัดทําบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน (Community base mechanism)  และ  
(3) กลไกการจัดทําบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมบนฐานของความเปนพลเมือง  (Civil engagement 
mechanism) 
 สําหรับปจจัยท่ีทําใหองคการตองรวมมือกันในการจัดบริการสาธารณะในภารกิจตางๆ ไดแกการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความซับซอนของปญหา สภาพแวดลอม ความลมเหลวในการดําเนินงาน การมี
ผูสนับสนุน การมีขอตกลงรวมกัน ความสัมพันธท่ีมีมาแตเดิม ความตองการทรัพยากร และการปนความเสี่ยง 
สอดคลองกับบําเพ็ญ พงศเพชรดิถ (2559) พบวารูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนเกิดจากการ
ดําเนินงานการพ่ึงตนเองโดยการบูรณาการกองทุนเขาดวยกัน  โดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลทุกคนมี
สวนรวมมีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและภายนอก  การสงเสริมโดยสรางความรูจากภูมิปญญา
ชาวบาน ความเขาใจ ศรัทธา ความเชื่อม่ัน เครือขายความรวมมือ การประชาสัมพันธ การบริหารตามหลัก  
ธรรมาภิบาลภายใตเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบการจัดการความรู สามารถพ่ึงตนเองมีความตอเนื่องพัฒนา
ปรับปรุงงานและสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  รวมท้ัง สันตชัย รัตนะขวัญ (2558) พบวาแนวทางสงเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนเมืองคือการทํางานรวมกันตองตั้งอยูบนความไวใจ มีการประชุมหารืออยางสมํ่าเสมอ การ
ไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ การจัดสวัสดิการดานตางๆ แกสมาชิก และ
ภุชงค  กนิษฐชาต (2548) พบวาขอมูลดานการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน  การวางแผน การจัดองคกร
เครือขาย การดําเนินงาน การประสานงาน การควบคุมกํากับดูแล และการจัดการงบประมาณสวนใหญอยูใน
เกณฑปานกลาง ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการท้ัง 6 ดานคือ
ดานการวางแผน ดานการจัดองคกร  ดานขับเคลื่อนดําเนินงาน ดานการประสานงาน ดานการควบคุมกํากับ
ดูแล และดานจัดการงบประมาณ   
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ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. สนับสนุนใหชุมชนเขามารับผิดขอบจัดการงานในภารกิจตางๆ ตามศักยภาพ หรือความพรอม
ของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน โดยท่ีเทศบาลนครยะลาจะเปนผูสนับสนุนทรัพยากรและ
การอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม โดยเนนใหชุมชนทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการเปนหลัก  
 2. ใชภารกิจท่ีชุมชนมีความพรอมและมีสวนรวมรับผิดชอบคืองานสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี      
การกีฬาและนันทนาการของชุมชนเปนกลยุทธทํากิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรูการจัดสวัสดิการใน
ชุมชนทองถ่ินภายใตการบริหารจัดการบานเมืองและชุมชนท่ีดี 
 3. ปลูกฝงคนในชุมขนใหมีความรักตอกัน มีความเอ้ืออาทรและหวงใยตอคนท่ีดอยกวาตนเองเพ่ือ
การพัฒนางานสังคมสงเคราะห และงานสวัสดิการชุมชน 
 4. สงเสริมบทบาทของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนในการเขามารับผิดชอบจัดการงาน
ดานสวัสดิการ  สังคมสงเคราะห และการพัฒนาชุมชน ผานรูปแบบความรวมมือแบบเครือขายการทํางานจาก
ฐานการพัฒนาซ่ึงเหมาะสมกับความเปนพลเมืองของชุมชนเมือง 
 ขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งตอไป   
 1. ควรมองหาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการชุมชนเมืองแบบยั่งยืนเพ่ือ
ประโยชนในการวางแผนการจัดการสวัสดิการชุมชน 
 2. ควรพัฒนาโมเดลการจัดการสวัสดิการชุมชนท่ีเปนการบูรณาการมิติพ้ืนท่ีกับการพัฒนาแบบ
พ่ึงตนเองของชุมชน 
 3. ควรศึกษาการบริหารความเสี่ยงของกองทุนสวัสดิการชุมชน ในมิติการบริหารจัดการท่ีดี 
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