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บทคัดย่อ  
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ๒) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ๓) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย และ 4) ศึกษาโมเดลการพัฒนาชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย แบ่งการศึกษา
ออกเป็น ๓ ระยะ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ทั้ง
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้แทนชุมชน จ านวน ๔๘๓ คน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน 
และผูทรงคุณวุฒิร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ เชิ งพรรณนา (Description Method) ได้แก่  ค่ าการแจกแจงความถี่  (Frequency)                                 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
(Pearson Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  ๑. ศักยภาพทั่ว ไปของชุมชนในพ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย                                 
โดยภาพรวมอยุ่ในระดับมาก (ร้อยละ 70.27) และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๒ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างชุมชนและผู้น าในชุมชน และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ
มาก ๒ ด้าน คือ ด้านเศรษกิจและกลุ่มอาชีพในชุมชน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน ๑ ด้าน คือ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว และอยู่ในระดับต่ า จ านวน 
๑ ด้าน คือ ด้านสังคมและองค์กรทางสังคม โดยประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการในการพัฒนา
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ศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก                        
( X = ๓.๙๖)  
 ๒. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพชุมชน จ านวน 
๖ ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน                            
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการภายในชุมชน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน และทักษะอาชีพของคนในชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 
 ๓. การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย พบว่า ชุมชนมีศักยภาพด้านทักษะอาชีพในชุมชนรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง และมีศักยภาพด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์
ชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับต่ า โดยชุมชนมีศักยภาพรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายตามปัจจัยการวิเคราะห์ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๔. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย จ านวน ๖ โมเดล ประกอบด้วย ๑) โมเดลการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการภายในชุมชน จ านวน ๖ แนวทางพัฒนา ๒) โมเดลการพัฒนาด้านทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในชุมชน จ านวน ๗ แนวทางพัฒนา ๓) โมเดลการพัฒนาด้านทักษะอาชีพของคนใน
ชุมชน มีจ านวน ๕ แนวทางพัฒนา ๔) โมเดลการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน จ านวน ๔ 
แนวทางพัฒนา ๕) โมเดลการพัฒนาด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ จ านวน ๖ แนวทาง
พัฒนา และ ๖) โมเดลการพัฒนาด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๗ 
แนวทางพัฒนา  
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, ศักยภาพชุมชน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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Abstract 
 

            The objectives of this research are to 1) study the general potential 

conditions and needs for community potential development in the special 

economic zone in Nong Khai province; 2) to analyze the factors influencing the 

development of community potential in promoting the development of the special 

economic zone in the Thai border area, Nong Khai province 3) to analyze the 

potential of the community that can promote the development of special 

economic zones in the Thai border area, Nong Khai province and 4) to study 

community development models to promote the development of special 

economic zones in Thai  border area, Nong Khai province. The study was divided 

into 3 phases by using Mixed Methods Research comprising both qualitative 

research and quantitative research methods. (Quantitative Research) The sample 

group consisted of 483 representatives of the community, 12 key informants and 

12 experts participating in the Focus Group Discussion. The research instruments 

were questionnaires, interviews, and group discussion. The data were analyzed by 

using descriptive statistics namely Frequency Distribution, Percentage, Mean and 

Standard Deviation including Inferential Statistics Analysis comprising Pearson, 

Correlation Coefficient and Multiple Linear Regression Analysis.    

 The research result showed that 
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 1. General potential of the community in the special economic zone, Nong   
Khai province were overall at the highest level in two aspects: community structure 
and community leaders.  The management aspect was at a high level in two areas, 
namely the economy and the occupational groups in the community. The 
infrastructure aspect was at the medium level in the area of the traditions, culture 
and tourist attractions. The aspect at a low level was the area of social and social 
organization. The people in the area have a need to develop the capacity of the 
community to support the special economic zone in Nong Khai Province was 
overall at a high level ( X =3.96) 
 2. Factors Influencing community potential development in promoting the 
development of special economic zones in Thai Border area, Nong Khai province 
found that 6 factors influencing the potential of the community were policy 
awareness and access to information, Infrastructure in the community, Support 
from government agencies, Management within the community, Economic 
resources in the community and Professional skills of people in the community 
with statistical significance at the 0.1 level.  
       3. An analysis of community potential that can promote the development of 
special economic zones in Thai border area, Nong Khai province found that the 
community has the potential of professional skills in the community to support 
the development of the special economic zone at high level, has the potential to 
prepare the community to support the development of special economic zones 
at moderate level and has the potential for community businesses / products to 
support the development of special economic zones at low level. The community 
has the potential to support the development of the special economic zone in 
Nong Khai province according to 6 all analytical factors. 
            4. 6 community potential development models to promote the 
development of special economic zones in Thai border area, Nong Khai province, 
consisting of 1) 6 model of  management in the community development ; 2) 7 
models of economic resource development in the community; 3)  5 models of  
occupational skills development of people in the community; 4) 4 models of 
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infrastructure development  in the community; 5)  6 models of support from six 
government organizations development, and 6)  7 models of policy awareness and 
access to information development.  
 
Keywords: Development, Community potential, Special economic zone. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

คณะผู้ วิ จั ยขอขอบพระคุณในความกรุณาและความช่ วยเหลื ออย่ างสู งยิ่ งจาก                                              
พระศรีญาณวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ที่ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์
ในการด าเนินการจัดท าวิจัย และขอบคุณคณะผู้วิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย
จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย 

ประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยเล่มนี้ เป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านที่มีส่วน
ช่วยเหลือต่อคณะผู้ท าวิจัย จึงขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
        คณะผู้วิจัย 
              กันยายน ๒๕๖๓ 
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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกช่วยกระตุ้นให้กลุ่มอาเซียนต้องเร่งกระชับความ
ร่ ว ม มื อ ให้ เห นี ย ว แ น่ น ยิ่ ง ขึ้ น  แ ล ะ ผู้ น า อ า เซี ย น อ อ ก แ ถ ล งก ารณ์  Bali Accord II                                
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือประกาศจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN 
Economic Community : AEC) ในปี 2563 (ค.ศ.2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วให้ลึกและกว้างข้ึน ซึ่งจะด าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายอีก 2 ด้าน ได้แก่ การเป็นประชาคมแห่งความมั่นคง (ASEAN Security 
Community : ASC) และประชาคมทางสั งคมและวัฒ นธรรม  (ASEAN Socio-Cultural 
Community : ASCC) เพ่ือมุ่งหวังให้อาเซียนเป็นประชาคมเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สั งคมและวัฒนธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ของอาเซียนปี                              
ค.ศ. 2020” (ASEAN Vision 2020) ที่ผู้น าอาเซียนได้ประกาศจุดยืนร่วมกันในการผลักดันให้
อาเซียนเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง (Partnership in Dynamic Development) 
ภายในปี ค.ศ. 2020 โดยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นเป้าหมายการสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะท าให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน ด้วยการเปิดเสรีทั้ง                
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานที่มีทักษะ รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน              
ที่ เสรีขึ้น นับว่าเป็นรูปแบบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจทางภูมิภาค (Regional Economic 
Integration) ที่ก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และถือว่าอาเซียนได้ด าเนินการจัดเป็นกลุ่ม
ความร่วมมือของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เก่าแก่กลุ่มหนึ่งในเอเชีย สามารถสร้างพลัง
เพ่ือคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาคและน าความสงบร่มเย็นมาสู่ดินแดนเอเชียอาคเนย์
ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดทีมภูมิภาคอ่ืน ๆ๑ 
 ขณะที่ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้แนวนโยบายการพัฒนา
ประเทศโดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแผนหลัก และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นตัวขับเคลื่อนปรเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้รัฐบาลได้ก าหนดแนวทาง                            
การพัฒนาประเทศในหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งถือเป็น
แผนงานที่ส าคัญของประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือกระจายความเจริญ                                 

                                                           
๑ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. รำยงำนกำรศึกษำโอกำสและ

ผลกระทบของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนต่อกระทรวงมหำดไทย . (กรุงเทพมหานคร: ส านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 255๘), หน้า ๒-๓. 
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สู่ภูมิภาค สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและพ้ืนที่ชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน๒  
 เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน                 
สิทธิประโยชน์การลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
และการบริการอ่ืนที่จ าเป็น๓ กนพ. ได้ก าหนดแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน ลดความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่
บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน๔                         
โดยช่วงแรกของการด าเนินงานเป็นการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่และก าหนดรูปแบบการพัฒนา
ที่เหมาะสมมีภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
อ านวยความสะดวกการลงทุนของภาคเอกชนในพ้ืนที่ชายแดนทั้ง 10 แห่ง เปิดโอกาสให้จังหวัด
เป็นผู้จัดท าข้อเสนอการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพ้ืนที่
ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัดได้แก่ 1) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 3) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 4) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด 5) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 6) เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 7) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 8) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา 9) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และ 10) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยใช้โอกาสจากอาเซียน                    
ลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความมั่นคง                  
ในพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน๕ 
 จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เนื่องจากมีต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ มีศักยภาพและความพร้อม 
เพราะมีพ้ืนที่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้ก าหนดให้

                                                           
๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน. (นนทบุรี : 21 เซ็นจูร. 2559). หน้า 1-5. 
๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ. เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย. (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี, 2559), หน้า ๔. 
๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ. นโยบำยเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี, 25๖๑), หน้า ๒๒. 
๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน. (นนทบุรี : 21 เซ็นจูร. 2559). หน้า ๖-๘. 



๓ 

 

จังหวัดหนองคายในท้องที่ 2 อ าเภอ 13 ต าบล คือ 1) อ าเภอเมืองหนองคาย จ านวน 12 ต าบล 
และ 2) อ าเภอสระใคร 1 ต าบล เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ๖ ปัจจุบันจังหวัดหนองคาย
ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วบางส่วน ทั้งการเตรียมพ้ืนที่ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา การคมนาคมขนส่ง และด้านอ่ืน ๆ โดยมีงบลงทุนจ านวนมาก๗ ซึ่งหากการ
ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างรายให้แก่พ้ืนที่
อย่างมหาศาล และภายใต้การพัฒนาดังกล่าว พบว่าจังหวัดหนองคายมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจการ
เป้าหมายหลัก เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่ เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง กิจการโลจิสติกส์ กิจการเพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยว ร่วมทั้ง
กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นต้น๘  
 จะเห็นได้ว่ากิจการเป้าหมายที่มุ่งส่งเสริมนั้นมีหลายด้านที่ชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพ
รองรับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การสร้างมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้แม้การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้นในอัตราสูง แต่ผลจากการ
เติบโตอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เมืองที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น 
อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคม ปัญหายาเสพติด  ปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ทันกับความต้องการ เป็นต้น ดังนั้น
การพัฒนาเมืองชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพต้องด าเนินการด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนของไทยและเพ่ือนบ้านพร้อม ๆ ไปกับการรักษาผลประโยชน์
และการอยู่ดีกินดีของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็น
จุดเชื่อมโยงส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างความเจริญด้านเศรษฐกิจกับการปรับตัว                         
ทางสังคม๙ 
 ดังนั้น เพ่ือเตรียมความของชุมชนที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถการปรับตัว
รองรับการพัฒนา สร้างความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้
เต็มศักยภาพ ทั้งนี้หากชุมชนในพ้ืนที่มีความพร้อมย่อมส่งผลต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

                                                           
๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

ชำยแดน. (นนทบุรี : 21 เซ็นจูร. 2559). หน้า ๑๑. 
๗ ส านักงานจังหวัดหนองคาย. แผนพัฒนำจังหวัดหนองคำย. (หนองคาย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, 2561). หน้า ๑๙. 
๘ เชียรช่วง กัลยาณมิตร และคณะ. รำยงำนผลกำรศึกษำเรื่องเรื่องเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดหนองคำย. (หนองคาย : ทีท่ าการปกครองจังหวัดหนองคาย, 2558). หน้า ๔๘. 
๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 



๔ 

 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 ๒. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 ๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 4. เพ่ือศึกษาโมเดลการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 
๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 

 ๑. ศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายที่สนอง
ต่อทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทยจังหวัดหนองคายเป็นอย่างไร 
 2. ชุมชนมีความความต้องการในการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทยจังหวัดหนองคายด้านใดบ้าง 
 3. ชุมชนมีศักยภาพด้านใดบ้างที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายได้แก่อะไรบ้าง 
 ๕. โมเดลการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน
ไทย จังหวัดหนองคาย ควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นการศึกษาเนื้อหาที่มุ่งเน้นเฉพาะใน
ประเด็นของการก าหนดกิจการเป้าหมายที่ควรได้รับการส่งเสริม การก าหนดกิจกรรมการพัฒนา 
และการจัดการชุมชน ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร  
   ในการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายครั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ผู้วิจัยจึงก าหนด
ตัวแปรที่ศึกษาดังนี ้



๕ 

 

   ๑. ตัวแปรอิสระ/ตัวแปรต้น ได้แก่ ๑) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๒) 
ทักษะอาชีพของคนในชุมชน ๓) การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๔) โครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชน ๕) การบริหารจัดการภายในชุมชน ๖) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และ ๗) 
สภาพทางสังคมในชุมชน 
   ๒. ตัวแปรตำม ได้แก่ ศักยภาพชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ทักษะอาชีพของคน
ในชุมชน ๒) กิจการและผลิตภัณฑ์ในชุมชน และ ๓) การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะชุมชนตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้ก าหนดให้จังหวัดหนองคาย
ในท้องที่ จ านวน 13 ต าบล 2 อ าเภอ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ได้แก่ 
  1) อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลใน
เมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียง
คุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลหาดค า และต าบลหินโงม 
             2) อ าเภอสระใคร 1 ต าบล คือ ต าบลสระใคร 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ๑) ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชน/หมู่บ้ าน ซึ่ งประกอบด้วย ประธานชุมชน/ผู้ ใหญ่บ้ าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้ าน 
คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน อสม. ประธานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน 
  ๒) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้แทนของผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน อสม. ประธานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้มา
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยทั้งหมด 1 ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) โดยก าหนด
ระยะเวลาจ าแนกตามกิจกรรมหลักของการด าเนินการวิจัย 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 ๑. กำรพัฒนำ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติให้มีทิศทางดีขึ้น โดยมีการ
วางแผนก าหนดทิศทางของการพัฒนาไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมและน าไปสู่การ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 ๒. ชุมชน หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาล และหมู่บ้านในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในจังหวัดหนองคาย ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
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๓. ศักยภำพชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ทั้งทักษะอาชีพของคนในชุมชน กิจการและผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน และการเตรียมความพร้อมของชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนในการประสานความ
ร่วมมือการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่จะ
ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 

๔. กำรพัฒนำศักยภำพชุมชน หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติของชุมชน
ให้มีขีดความสามารถรองรับและตอบสนองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัด
หนองคายจนเกิความเข้มแข็งที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถการปรับตัวรองรับการพัฒนา 
สร้างความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. กำรส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุนให้ความส าคัญของชุมชนต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จนเกิดกิจกรรมที่สนองต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาทั้งด้านอาชีพ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร และความรู้ เพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 

๖. เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง พ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาลได้
ให้สิทธิพิเศษทางการลงทุนและการค้าแก่ธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในเขตสูงกว่าธุรกิจทั่วไป ในจังหวัด
หนองคาย จ านวน  13 ต าบล 2 อ า เภอ ได้ แก่  1) อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล 
ประกอบด้วย ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์
ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะต าบลหาดค า  
และต าบลหิน โงม  และ 2) อ าเภอสระใคร 1 ต าบล คือ ต าบลสระใคร  ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 

๗. ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพชุมชน หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย อัน
ได้แก่ ๑) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๒) ทักษะอาชีพของคนในชุมชน ๓) การรับรู้
นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๔) โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ๕) การบริหารจัดการภายใน
ชุมชน ๖) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และ ๗) สภาพทางสังคมในชุมชน 

 ๗.๑ กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถรองรับเขตเศษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผน การก าหนดนโยบาย การสนับสนุนด้านแหล่งทุนในการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๗.๒ ทักษะอำชีพของคนในชุมชน หมายถึง ทักษะอาชีพของคนในชุมชนที่สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคายได้ ทั้งทักษะอาชีพด้านบริการ ทักษะ
อาชีพด้านซ่อมบ ารุง ไฟฟ้า ประปา เครื่องยนต์ ทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ทักษะ
อาชีพด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย้อม (SME) ทักษะอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
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ทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว์ ทักษะอาชีพในงานด้านการก่อสร้าง ตลอดทั้งทักษะอาชีพด้านการ
รับจ้างทั่วไป 

 ๗.๓ กำรรับรู้นโยบำยและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร หมายถึง การรับรู้นโยบายการ
พัฒนาเขตเศษฐกิจพิเศษ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์การต่าง ๆ
เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายของประชาชน 

 ๗.๔ โครงสร้ำงพื้นฐำนในชุมชน หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกจ าเป็นพ้ืนฐานของ
ชุมชน ทั้งถนนในชุมชน น้ าประปา ไฟฟ้าในชุมชน สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ระบบดูแล
ด้านสาธารณสุข รวมถึงระบบดูแลความปลอดภัยในชุมชน 

 ๗.๕ กำรบริหำรจัดกำรภำยในชุมชน หมายถึง รูแปบบการบริหารจัดการของชุมชน
ในพ้ืนที่ เขตเศษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการ การก าหนด
กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 ๗.๖ ทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจในชุมชน หมายถึง ทรัพยาการที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจในชุมชนทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน แหล่งทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

 ๗.๗ สภำพทำงสังคมในชุมชน หมายถึง ลักษณะความเป็นอยู่ของคนในสังคมทั้ง
ความรักความสามัคคี  ความเสียสละ ความตื่นตัวและความพร้อมต่อการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง ความตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชน รวมถึงความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 
๑.๖ กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 ในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้  คณะผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดย
การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านโครงสร้างการบริหาร ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านอาชีพ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านประเพณี ด้านวัฒนาธรรม ฯลฯ โดยเป็นการบูรณาการ
ในมุมมองการพัฒนาอย่างควบคู่กันไปทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน ตลอดจนทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของไทยและของจังหวัดหนองคาย ภายใต้แนวความคิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการองค์ความรู้ ที่จะน าไปสู่การ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย 
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จังหวัดหนองคาย ให้เกิดนวัตกรรมด้านการจัดการชุมชน อธิบายเป็นแผนภาพโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงระบบ (System Theory) ดังแผนภาพที่ ๑.๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ ๑.๑ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๑.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 1. ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับศักยภาพทั่วไปและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้การวางแผนพัฒนาและส่งเสริมชุมชนต่อไป 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพศักยภาพท่ัวไป
และความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนท่ี
จังหวัดหนองคาย 

ศักยภาพหลัก (Main Potential) ของ
ชุมชนท่ีสามารถส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนไทย 

จังหวัดหนองคาย 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนไทย 

จังหวัดหนองคาย 

โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 

 

นวัตกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ในพื้นที่ชำยแดนไทย จังหวัดหนองคำย 

บริบทภายใน/ปัจจัยภายใน 
(ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโครงสร้างการบริหาร 
ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านอาชีพ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมอืง ด้านประเพณี 
ด้านวัฒนาธรรม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ) 

บริบทของชุมชนในพื้นที่
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 
 

บริบทแวดล้อม/ปัจจัยภายนอก 
(ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการ

พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ด้านนโยบายการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ) 

การมีส่วนร่วม 
(ภายใต้แนวคิดประชารัฐ) 

-ภาครัฐ  
-ชุมชน 
-ภาคประชาชน 

-ภาคเอกชน 
-ภาคประชาสังคม 

-ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

INPUT PROCESS 

กระบวนการ 
(วิธีการเก็บข้อมูล) 

-สัมภาษณ ์
-สนทนากลุ่ม 
-ระดมสมอง 
-การประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

 

OUTCOME 

OUTPUT 
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 2. ได้ทราบถึงศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายเพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้การวางแผนพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนต่อไป 
 3. ได้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการหนุ่นเสริมให้ชุมชน
มีศักยพภาพที่เข้มแข็งสามารถรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ได้รูปแบบการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ที่เสริมสร้างให้ชุมชนมีศักยพภาพที่เข้มแข็งและสามารถรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. ชุมชนเกิความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถการ
ปรับตัวรองรับการพัฒนา สร้างความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชนให้เต็มศักยภาพ  
 ๖. การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคายเกิดความเข้มแข็ง
ภายใต้ฐานศัพยภาพของชุมชน จนก่อให้เกิดการพัฒนาทีม่ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
 ในการวิจัยเพ่ือศึกษา การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย                  
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย ซึ่งจะได้น าเสนอโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ
เรียงล าดับดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
  ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพชุมชน 
    ๒.๒.๑ ความหมายและความเป็นมาของแนวคิดศักยภาพชุมชน 
    ๒.๒.๒ หลักการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
    ๒.๒.๓ แนวคิดการประเมินศักยภาพชุมชน 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
    ๒.๓.๑ แนวคิดเก่ียวกับชุมชน 
    ๒.๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  ๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๒.๔.๑ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๒.๔.๒ แนวคิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ๒.๕.๑ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
    ๒.๕.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
  ๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่วิจัย 
  ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
    ๒.๗.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 
๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
 ๒.๑.๑ ความเป็นมาของแนวคิดการพัฒนา 
 แนวคิดการพัฒนาเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและ
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล สถาบันไปจนถึงระดับสังคม จากลักษณะที่สังคม
เคยเป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมตามแบบอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งอาจเรียกว่า สงคมทีู่ได้รับการพัฒนานั่นเอง ค าว่า พัฒนา ถูกก าหนดขึ้นโดย
นักวิชาการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาต่างมีรากฐาน
พัฒนาการทางความคัดที่แตกต่างกันด้านความเชื่อพ้ืนฐานของนักคิดแต่ละยุคสมัยและความ
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เหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้บริบทการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ทฤษฎีที่
ส าคัญ ได้แก่ ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพัฒนาแบบพ่ึงพา และทฤษฎีทางเลือกอ่ืน ๆ ได้แก่
ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน และทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งในที่นี้
คณะผู้วิจัยจะน าเสนอเพียงแนวคิดท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเท่านั้น 
 การพัฒนา เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกต
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคม
และวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ หลายประการ
ดังต่อไปนี้ คือ 

๑. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) 
๒. การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change) 
๓. การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact) 
๔. โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure) 
๕. ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology) 
๖. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน เช่น การเล็งเห็นความจ าเป็นในการ

เปลี่ยนแปลง หรือนโยบายของผู้น าประเทศ 
จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมา เราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่ เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องท าความเข้าใจทั้งในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของ
การเปลี่ยนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance to Change) 

สิ่งที่จะต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้น คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น กินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ แต่ที่
เป็นพ้ืนฐานแนวคิดที่ส าคัญของการพัฒนา ก็คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction for 
Change) ในลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น 

ค าว่า “พัฒนา” เกิดขึ้นและน ามาใช้ครั้ งแรกในคริสต์ศตวรรษที่  ๑9 โดยนัก
เศรษฐศาสตร์ได้น ามาใช้เรียกการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ซึ่งเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานคนและสัตว์มาเป็นพลังงานจากเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร 
เครื่องยนต์ต่าง ๆ อาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเป็นการประกอบอาชีพทางด้าน
อุตสาหกรรม วิถีการผลิตเปลี่ยนจากเพ่ือการยังชีพเป็นวิถีการผลิตเพ่ือการค้า ที่อยู่อาศัยเปลี่ยน
จากชนบทเป็นเมือง สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ้น หลังจากนั้น ค าว่า พัฒนา ก็ได้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก โดยความหมายกว้าง ๆ ทั่วไป
แล้ว หมายถึง การกระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิม
อย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีอยู่สามส่วน คือ ผู้กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เจตนารมณ์ อุดมการณ์ วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
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เป้าหมายของกระท าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวิชาการท่ีว่าด้วยการพัฒนา 

ค าถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา ก็คือ การพัฒนาหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของสังคมนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของ
ใคร เกิดขึ้นจากการกระท าของใคร และมีจุดมุ่งหมายรวมทั้งเจตนารมณ์ที่แท้จริงอย่างไร จึง
ต้องการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น 

จากการศึกษาเชิงวาทกรรม (Discourse Studies) พบว่า มีการแอบแฝงซ่อนเร้นความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการ นั่นคือ การพัฒนาที่ผ่านมาในอดีตเป็นเพียงการบิดเบือน ซ่อนเร้นฉันทามติเชิง
วิชาการที่แท้จริงของพัฒนศาสตร์ โดยพยายามใช้วาทกรรมครอบง าระบบความคิด รวมไปถึงการ
ชี้น าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ผู้สร้างวาทกรรมต้องการ นอกเหนือไปจากนั้น ยังมีข้อคิดเห็นทางวิชาการที่น่าสนใจอย่างยิ่ งว่า 
ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริสุทธิ์ การพัฒนาที่แท้จริงไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากไม่สามารถควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงเชิงลบของสังคมซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ในทางบวกหรือการพัฒนา 

อย่างไรก็ตาม โดยแก่นแท้แห่งศาสตร์นั้น การพัฒนา (Development) มีความหมาย
เป็นสองนัย ก็คือ 

๑. ในความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มท าสิ่ง
ใหม่ ๆ ขึ้นมาและน ามาใช้เป็นครั้งแรก เช่นการคิดค้นกระแสไฟฟ้า การกระดิษฐ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๒. ในความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ของระบบต่าง ๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้น โดยมีหลักที่ใช้ในการพิจารณา
โดยมีจุดเน้นอยู่ที่ลักษณะของการพัฒนา คือ 

๑) การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ คุณภาพ และสิ่งแวดล้อม ทุกด้านให้ดีขึ้นหรือ
เหมาะสมกว่าสภาพที่เป็นอยู่เดิม 

๒) มีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป 
๓) มีลักษณะเป็นพลวัตร ซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
๔) มีลักษณะเป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่า

จะเปลี่ยนแปลงใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมื่อใด ใช้งบประมาณและสิ่งสนับสนุนเท่าใด ใคร
รับผิดชอบ 

๕) มีลักษณะเป็นวิชาการ ซึ่งหมายถึง การก าหนดขอบเขตและกลวิธีที่น ามาใช้ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาชนบท การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา 

๖) มีลักษณะที่ให้น้ าหนักต่อการปฏิบัติการจริงที่ท าให้เกิดผลจริง 
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๗) การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ โดยมนุษย์ และเพ่ือมนุษย์ หรือ
อาจจะเกิดขึ้นเอง 

๘) มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด ซึ่งสามารถจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อมดีข้ึนมากหรือน้อยเดียงใด ในระดับใด 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์๑ (๒๕๒๖) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา ว่าหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่การก าหนดทิศทาง (Directed Change) หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า (Planned Change) 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี๒ (๒๕๒๕) ให้ความหมายว่า การพัฒนา หมายถึง การกระท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่า 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประเทศรวมทั้งสันติสุขอันยั่งยืน
อย่างแท้จริงของสังคมนั้น นอกเหนือไปจากการขึ้นอยู่กับทุกบริบทที่ประกอบขึ้นมาเป็นระบบ
สังคมแล้วยังควรต้องเน้นการขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งรอบด้านในองค์ความรู้ที่มีต่อทุก
ระบบของสังคม รวมทั้งระบบปฏิบัติการ ผู้น า และศักยภาพของผู้น า ตลอดจนภาวะความเป็น
ผู้น าของผู้น าทุกด้านของสังคมนั้นอีกด้วย ความพิการของศาสตร์แห่งการพัฒนา รวมทั้ง
ข้อผิดพลาดมักจะปรากฏให้เห็น เมื่อมักจะปรากฏว่า ผู้ที่สถาปนาตนเองว่าเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการ
แห่งการพัฒนานั้น แท้ท่ีจริงแล้ว มีความอปกติหรือพิการทางด้านวุฒิภาวะแห่งองค์ความรู้พื้นฐาน
หลายด้าน 

๒.๑.๒ กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) 
 กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา  (New Development Paradigm) หมายถึง 
“กระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการท างานด้วยกัน  ใช้ความ
พยายามร่วมกันและไม่มาเป็นปกปักษ์ต่อกัน”๓ 
 วิธีการส่งเสริมให้คนมีความรักกันและมีความรู้ร่วมกัน มีการค้นคว้าวิจัยจนได้เครื่องมือที่
เรียกว่า (AIC) ซึ่งเป็นวิธีการและเทคนิคในการเอาคนที่จะท างานร่วมกันทั้งหมดในระบบเข้ามา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งจะด าเนินการใน ๓ ขั้น คือ 
  ขั้นที่ ๑  คือ A : Appreciation 
  ขั้นที่ ๒  คือ I  : Influence 
  ขั้นที่ ๓  คือ C : Control 
                                                           

๑ สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๕), หน้า ๔๔. 

๒ ยุวัฒน์ วุฒิ เมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท . (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ไทยอนุเคราะห์, ๒๕๒๖), หน้า ๓๒. 

๓ อริยา  เศวตามร์. “นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชน”. (ใน 
เศรษฐศาสตร์การเมือง เอ็นจีโอ ๒๐๐๐.  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ.  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓-๓๔.  
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 ขั้นที ่๑  คือ A : Appreciation คือ “การท าให้ทุกคนเกิดการยอมรับและชื่นชมคนอ่ืน
โดยไม่รู้สึกหรือแสดงการต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์” ในกระบวนการขั้นนี้ ทุกคนจะมีโอกาส
แสดงออกอย่างทัดเทียมกันด้วยภาพ ข้อเขียน และค าพูด ว่าเขาเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันเป็น
อย่างไร และเขาอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร ซึ่งจะท าให้ทุกคนมีโอกาสใช้
ข้อเท็จจริง เหตุผล และความรู้สึก ตลอดจนการแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามข้อเท็จจริง                        
เมื่อทุกคนได้แสดงออกโดยได้รับการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ จะท าให้คนมีความรู้สึกที่ดี มีความสุข 
มีความอบอุ่น และเกิด “พลังร่วม” ขึ้นในระหว่างคนที่มาประชุมด้วยกัน 
 ในช่วงของการแสดงออกว่าแต่ละคนอยากจะเห็นความส าเร็จในอนาคตเป็นอย่างไร เป็น
การใช้จินตนาการที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน จึงท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ การมองการณ์ไกล การมองภาพกว้างและการคิดสิ่งแปลกใหม่ได้ดีกว่าการคิดจาก
สภาพปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นั่นคือ การใช้ “จิตนาการ” (Imagination) ซึ่งจะ
มีพลังมากขึ้นกลายเป็น “วิสัยทัศน์ร่วม” (Shared Vision) หรือ “อุดมการณ์ร่วม” (Shared 
Ideal) ซึ่งได้แก่ “สิ่งที่มุ่งมาดปรารถนาร่วมกันหรือเป้าหมาย” นั่นเอง 
 
 
 
 ขั้นที่ ๒  คือ I : Influence คือ การใช้ความคิดริเร่มสร้างสรรค์ที่แต่ละคนมีอยู่มา
ช่วยกันก าหนดวิธีการส าคัญหรือยุทธศาสตร์  (Strategy) ที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรือ
อุดมการณ์ร่วมของกลุ่มได้อย่างดีที่สุด ในขั้นนี้ ทุกคนมีโอกาสทัดเทียมกันที่จะให้ข้อคิดเห็นว่า 
วิธีการส าคัญที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมหรืออุดมการณ์ร่วมนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 เมื่อทุกคนแสดงความคิดเห็นแล้ว จะน า “วิธีการ” ที่เสนอแนะทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ 
แยกแยะ และพิจารณาร่วมกัน จนกระท่ังได้ “วิธีการส าคัญ” ที่กลุ่มเห็นพ้องต้องกันว่า จะน าไปสู่
ความส าเร็จตามที่กลุ่มต้องการ ซึ่งในการพิจารณาเลือกวิธีการส าคัญนั้น  สมาชิกกลุ่มจะมี 
“ปฏิสัมพันธ์” (Influence หรือ Interaction) ซึ่งกันและกันสูง รวมถึงการถกเถียงโต้แย้งกันด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้วิธีการที่กลุ่มเห็นร่วมกันว่าดีที่สุด เนื่องจากเป็นการถกเถียงโต้แย้งในระดับวิธีการ
ดังกล่าว มี “เป้าหมาย” หรือ “อุดมการณ์” ร่วมกัน ฉะนั้น กลุ่มยังมีแนวโน้มที่จะรักษาความ
สามัคคีไว้ได้โดยไม่ยากนัก 
 
 

Appreciation Vision Imagination 

Influence Interaction 
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 ขั้นที่ ๓  คือ C : Control คือ การน า “วิธีการส าคัญ” มาก าหนดเป็น “แผนปฏิบัติ
การ” (Action Plan) อย่างละเอียดว่า ท าอะไร มีหลักการและเหตุผลอย่างไร มีก าหนดเวลา
อย่างไร ใครรับผิดชอบเป็นหลัก ใครต้องให้ความร่วมมือ จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายเท่าไร 
จากแหล่งใด จะมีรายได้จากการด าเนินงานดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีประมาณเท่าไร และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นว่าควรระบุไว้ 
 ในขั้นนี้ สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะเลือกเองว่า สมัครใจจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องใด 
จะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในเรื่องใด  จะเป็นผู้ร่วมคิดแผนปฏิบัติการข้อใด  เป็นการก าหนด                               
“ข้อผูกพัน” (Commitment) ให้ตนเองเพ่ือ “ควบคุม” (Control) ให้เกิดการกระท าอันจะ
น าไปสู่การบรรลุผลที่เป็นเป้าหมายหรืออุดมการณ์ร่วมกันของกลุ่มในที่สุด 
 นอกจากการเข้ารับผิดชอบหรือไม่ความร่วมมือตาม “แผนปฏิบัติการ” ที่กลุ่มร่วมกัน
ก าหนดขึ้นแล้ว สมาชิกกลุ่มในแต่ละคนยังอาจก าหนด  “ข้อผูกพันเฉพาะตัว” (Personal 
Commitment) ได้อีกด้วย เพ่ือเป็นการใช้พลังในส่วนของตัวเองแต่ละคนให้เกิดผลในทาง
สร้างสรรค์มากท่ีสุด 
 
 
 
 กระบวนการ AIC จะสร้างพลังสร้างสรรค์ขึ้น เมื่อฝ่ายต่าง ๆ เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน
ด้วยความรักความเมตตา ตัว A (Appreciation) คือ ธรรมะอย่างสูง ได้แก่ ความรักและความ
เมตตาคนอ่ืน ต้องรับฟัง อดทน และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน ซึ่งตรงกับหลักของ
พระพุทธศาสนา ฉะนั้น “A” ท าให้เกิดพลังความดีเข้ามา อาจเรียกว่าเป็น “การพัฒนาทางจิต
วิญญาณ” (Spiritual Development) พอคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมีความรักความเมตตาต่อกัน 
ก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จากการท างานด้วยกัน ที่เรียกว่า “Interactive learning through 
action” จึงให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ เพราะท าให้เกิด “การเรียนรู้” ที่แท้จริง ซึ่งมีพลัง
มาก ปกติแล้วคนมักจะเรียนรู้กันยาก 
 เพราะฉะนั้น “การพัฒนา” ต้องการ “การเรียนรู้” อย่างมากของทุกฝ่าย นั่นคือ ต้องมี 
“I” (Influence) ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันให้ เกิดพลัง  และต้องมี “C” (Control) ซึ่งได้แก่                    
“การจัดการ” (Management) และ “แผนปฏิบัติการ” (Action Plan) ที่ก าหนดว่าใคร จะท า
อะไร อย่างไร เมื่อใด มีค่าใช้จ่ายเท่าไร จะได้เงินจากไหน ถ้าไม่พอจะท าอย่างไร เป็นต้น 
 
 

Commitment = Control Action 
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กระบวนการ AIC 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่๒.๑ แสดงกระบวนการ AIC 
(ท่ีมา: ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, ๒๕๔๒) 

 
 การที่จะผลักดันกระบวนทรรศ์ใหม่ในด้านการพัฒนาให้มีบทบาทในทางปฏิบัตินั้น 
จะต้องใช้กระบวนการให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานและเรียนรู้ร่วมกันด้วยความรัก  ทุกฝ่ายใน
ที่นี้ หมายถึง เบญจภาคี คือ ๑) ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป  ๒) รัฐ ได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานของทางราชการ                          
๓) นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช านาญการต่าง ๆ                            
๔) องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
การกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรม และกลุ่มต่าง ๆ และ ๕) องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน 
และนักธุรกิจ 

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดปัญหาสังคมขึ้นมากมาย เช่น อาชญากรรม โสเภณี ความยากจน 
ซึ่งเชื่อมโยงไปกับเรื่องความเสื่อมเสียทางศีลธรรม สรุปแล้วเรียกว่า เป็นวิกฤติการณ์ทางสังคม 
(Social Crisis) มีสาเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเอง และสาเหตุจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
กรณีดังกล่าวเป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การที่จะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนกระบวนความคิด
หรือวิธีคิดใหม่ โดยให้ผนึกก าลังกันทุกส่วนเข้ามาเชื่อมโยงกันท างาน เพราะเราจะแก้ปัญหาทีละ
เรื่องไม่ได้ ต้องท าพร้อมกันทุกเรื่อง โดยมีครอบครัวและชุมชนเป็นหลักและอาศัยเครื่องมือ 
วิธีการท างานเพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมาย  โดยใช้กระบวนทรรศน์ ใหม่ ในการพัฒนา  (New 
Development Paradigm) เพ่ือก่อให้เกิดแนวทางใหม่แห่งความร่วมมือในการพัฒนาของทุก
ฝ่าย ทั้งทางราชการ ชุมชน องค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์หรือองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน

๓ องค์ประกอบใน

กระบวนการ AIC 

C : (Control) ก่อให้เกิดการ

จัดการและการควบคุม 

A : (Appreciation) ก่อให้เกิดความ

ผูกพันทางจิตวิญญาณระหวา่งกัน 

I : (Influence) ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้จากของจริง 

เกิดพลังที่ไม่มีขอบเขต 

(Unlimited) 



๑๗ 
 

วิชาการ สถาบันทางศาสนา และภาคธุรกิจ ในอันที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรมไปพร้อมกัน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยระดม
ทรัพยากรก าลังและทรัพยากรทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันในการด าเนินงานสร้างสรรค์สังคม 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพชุมชน 

 ๒.๒.๑ ความหมายและความเป็นมาของแนวคิด 
  การพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ปรัชญา แนวความคิด และหลักการที่ปรารถนาให้มี
การเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้วยพลังของชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นทั้ง 
ศาสตร์ และศิลป์ อยู่ในตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ก็ยังต้องอาศัย
หลักการเพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายของงานพัฒนาชุมชนต่อไป๔ 

พัทนัม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ๒๕๔๓; อ้างอิงจาก Putnam. ๑99๓: ๑๕)๕ 
กล่าว ไว้ว่าชุมชนจะเข้มแข็งและมีศักยภาพได้นั้น เพราะคนในชุมชนมีน้ าใจ มีจิตส านึกสาธารณะ 
มีความกระตือรือร้นมีบรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัยกันมีเครือข่ายของการท าให้สังคมมาติดต่อ
สัมพันธ์กันในเรื่องที่เกี่ยวกับชุมชน มีสถานภาพทางกายภาพของชุมชนที่เหมาะสม และสมาชิกมี
ส่วนร่วมในงานสาธารณะของชุมชน 

จิระภา ฉิมสุข (สุวิทย์ ธีรศาสวัต. ๒๕๓๓: ๕; อ้างอิงจาก จิราภา ฉิมสุข. ๒๕๔๔)๖                           
ให้ความหมายศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถของชุมชนในอันที่จะตอบสนอง
ความต่องการและแก้ไขสภาพปัญหาของคนส่วนใหญ่ในชุมชน รวมทั้งความสามารถของชุมชนใน
การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับคนภายนอกชุมชน ขณะเดียวกันก็ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่มาจากภายนอกชุมชน ทั้งนี้ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือความปกติสุขในการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชน องค์ประกอบที่ท าให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการด าเนินงานใด ๆ นั้น ได้แก่ โครงสร้าง
ประชากรและระบบการปกครอง อาชีพและระบบการผลิต 

จิระภา ฉิมสุข (๒๕๔๔; อ้างอิงจาก สุรเชษฐ์ เวชพิทักษ์, ๒๕๓๓: ๒๒-๒๓)๗ กล่าวถึง 
ศักยภาพของชุมชนว่า หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการจัดการภายในชุมชน เช่น การใช้
ระบบเครือญาติ ในระบบคัดเลือกผู้น า การใช้ระบบศาลเฒ่าศาลแก่ ท าหน้าที่พิจารณาคดีและ
แก้ไขคลี่คลายความขัดแย้งหรือกรณีพิพาทในชุมชน 

                                                           
๔ บ้านจอมยุทธ. หลักการพัฒนาชุมชน. (ออนไลน์) จาก https://www.baanjomyut.com 

/library_๓/theories_and_principles_of_community_development/๐๖.html, [๑ มีนาคม ๒๕๖๓]. 
๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. องค์ความรู้ในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน: จากประกฎการณ์

ที่ทฤษฎีฐานราก. (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓). หน้า ๔๘. 
๖ จิระภา ฉิมสุข. ศักยภาพของชุมชนในด้านทันตสาธารณสุข. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔). หน้า ๒๕. 
๗ จิระภา ฉิมสุข. ศักยภาพของชุมชนในด้านทันตสาธารณสุข. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔). หน้า ๒๗. 



๑๘ 
 

อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า (๒๕๓9: ๒๕๗)๘ กล่าวถึง ศักยภาพและการสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มคนตั้งแต่เรื่องของจิตส านึก 
ความรู้ทักษะไปจนถึงการจัดการ การรวมกลุ่ม ที่ท าให้เกิดพลังต่อรองในการแก้ปัญหานานาชนิด 
และการที่กลุ่มจะเข้มแข็งหรือไม่ต้องพิจารณาถึงด่านทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ของชุมชนด้วย 

 ๒.๒.๒ หลักการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
  อนุชา ม่วงใหญ่ (๒๕๕9)๙ ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
และท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ ๒๑” ไว้ว่า ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการพัฒ นา ส่ งเสริมการมีส่ วนร่ วมของประชาชน ในภูมิ ภ าคและชนบทใน
กระบวนการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาได้
ด้วยตนเอง เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการ
กระจายการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน้นที่การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงเป็น
ตัวน า และเป็นฐานในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนจ าเป็นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึ่งเป็น
ผู้สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซึ่งเป็นการผนึกก าลังในการพัฒนาและน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
และท้องถิ่นอย่าง มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
  ณิชกานต์ บัวอินทร์, ภมรรัตน์ สุธรรม และสมคิด รัตนพันธุ์ (๒๕๕9)๑๐ การพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชน เกิดจากการที่ประชากรในชุมชนได้มีการเชื่อมโยงวิธีคิดท า
ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหา โดยต้องยึดหลักให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอดีต
ชุมชนไม่มีการร่วมมือกันและออกแบบโครงการพัฒนาแต่ภายหลังจากการลงพ้ืนที่ได้มีการ
น าเสนอเพ่ือก าหนดแนวทางร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้าง
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรู้จักการทดแทนทรัพยากรที่สูญเสียไปท าให้มีการ
เสนอโครงการเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันโดยคนในชุมชนได้น าเสนอโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา 

การจะเกิดศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนนั้นมีปัจจัยที่จะเป็นตัวน าไปสู่การมี
ศักยภาพหรือความเข้มแข็งของชุมชนได้ ดังนี้ 
                                                           

๘ อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า. การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย . 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๓9.) หน้า ๓๒. 

๙ อนุชา ม่วงใหญ่. แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 
๒๑”. (กรุงเทพมหานคร : วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิยเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, ปี
ที่ ๖ ฉบับท่ี ๓, ๒๕๕9), หน้า  ๑๒-๒๖. 

๑๐ ณิชกานต์ บัวอินทร์, ภมรรัตน์ สุธรรม และสมคิด รัตนพันธุ์. การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วย
แผนแม่บทชุมชนบ้านชายวัดต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕9). หน้า ๑9๓-๒๑๒. 



๑๙ 
 

แมททริว (Mathews. ๑99๖: ๑-๒๕)๑๑ ได้พิจารณาเงื่อนไขและปัจจัยของชุมชนที่ท าให้
เกิดความเข้มแข็ง ดังนี้ 
 ๑. โครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือต่อความเป็นชุมชน 
  ๑.๑ การรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กร มีมากน้อยเพียงใด 

 ๑.๒ ขนาดของกลุ่มที่พบปะ 
 ๑.๓ จ านวนสถานที่และโอกาสในการพบปะสังสรรค์ เพ่ือการถกปัญหาของชุมชน 
 ๑.๔ ประเด็นพูดคุย/ถกปัญหาของชุมชน 
 ๑.๕ ระดับความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน 
 ๑.๖ เครื่องมือสื่อสาร 

 ๒. กระบวนการเฉพาะบางอย่าง 
 ๒.๑ กระบวนการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาโดยรวมของชุมชนเป็นอย่างไร การมี

ส่วนร่วมของคนมากน้อยเพียงไร บทบาทของผู้น าในการตัดสินใจเป็นอย่างไร 
 ๒.๒ กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือการหา

ข้อสรุปร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
 ๓. ผู้น า 

 ๓.๑ จ านวนผู้น า การกระจายตัวในต าบล/พ้ืนที่ 
 ๓.๒ บทบาทของผู้น าสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดง

ความคิดริเริ่ม การสร้างกระบวนการ/กิจกรรมให้สมาชิกมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย
ภายใน/ภายนอกชุมชน 

 ๓.๓ คุณสมบัติ เช่น การติดตามสถานการณ์ปัญหา การเปิดกว้างให้การเรียนรู้ไม่แบ่ง
ฝ่าย มองการไกล 
 ๔. กระบวนทัศน์เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 ๔.๑ เป็นการประเมินว่าชุมชนมีระบบความคิดด้านต่าง ๆ เหล่านี้มากน้อยเพียงไร 
 ๔.๒ การให้ความส าคัญกบกระบวนการมีส่วนร่วมพอ ๆ กับผลงาน 
 ๔.๓ การดึงคนให้มาร่วมกระบวนการคิดและตัดสินใจให้มากที่สุด 
 ๔.๔ การเน้นศักยภาพของสมาชิกที่มารวมตัวกันว่าเป็นต้นทุนของชุมชน มากกว่ามอง

ว่าเป็นปัญหาของชุมชน 
 ๔.๕ ความคิดเกี่ยวกับ “อ านาจ” หรือ “พลัง” ในการเปลี่ยนแปลง เน้นพลังของกลุ่ม

ในการแก้ปัญหาของตนเองมากกว่าฝากความหวังไว้ที่ผู้มี “อ านาจ” หรือไม ่
 ๔.๖ ความคิดเก่ียวกับการรับผิดชอบแก้ปัญหาของชุมชนตนเอง 

 ๕. ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
 ๕.๑ การพ่ึงพาหน่วยงานของรัฐที่มีมากน้อยเพียงไร 

                                                           
๑๑ Mathews, D.. Element of strong civil society and healthy public life. (n.p. :  

Kettering Foundation April, ๑99๖). p. ๓๒. 



๒๐ 
 

 ๕.๒ ความร่วมมือสนับสนุน ความใกล้ชิดกันของโรงเรียน วัด และสถานบริการใน
ชุมชน 
 ๖. ความรู้สึกร่วมเป็นกลุ่มชุมชนเดียวกันและมองหาทางออกของความร่วมมือในชุมชน
เป็นการประเมินว่าในชุมชนมีความรู้สึกผูกพันเป็นชุมชนหรือไม่ โดยดูจาก 

 ๖.๑ ประวัติศาสตร์/ค าบอกเล่าของชาวบ้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือกันและกันในการ
แก้ปัญหาชุมชน 

 ๖.๒ การท ากิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลายฝ่ายร่วมกัน 
 ๖.๓ ความพยายามในการดึงเอาคนที่ยังไม้เข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนให้เข้ามาร่วมด้วย 

 ๒.๒.๓ แนวคิดการประเมินศักยภาพของชุมชน 
  สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (๒๕๓๗ : ๑๓๔-๑๓๖)๑๒ กล่าวว่า ขอบเขตการวินิจฉัยศักยภาพ
ของชุมชนในงานพัฒนาเพ่ือแก่ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนวิเคราะห์จาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. ความกระตืนรือร้นหรือวิญญาณ ตลอดจนการรับรู้และจิตส านึกในการพัฒนา
ของประชาชน เป็นการวินิจฉัยความพร้อมของประชาชน หมายถึง ความมีส่วนร่วมของประชาชน
ในงานพัฒนา ความกระตือรือร้นมีความส าคัญอย่างมากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ทั้งนี้
รวมไปถึงการรับรู้และการมีจิตส านึกในงานพัฒนาของประชาชนด้วย 
   ๒. โครงสร้างและบทบาทขององค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน รวมทั้งโครงสร้างอ านาจ
ชุมชนเป็นเรื่องที่พิจารณาถึงสภาพการปกครองของผู้น าชุมชนว่ามีบทบาทอย่างไรในการ
ด าเนินงานพัฒนา เช่น คุณภาพและลักษณะของผู้น าชุมชน และองค์กรของชุมชนมีความพร้อมที่
จะพัฒนาและเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนา 
   ๓. การวางแผนและการบริหารจัดการงานพัฒนา พิจารณาถึงความสามารถที่จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด 
   ๔. การพัฒนาคน การพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรบุคคลในชุมชน ว่า
สามารถท าให้ชุมชนมีการพัฒนามากน้อยเพียงใด เช่น ผู้น าชุมชน องค์กรชุมชน และประชาชน
ทั่วไปในชุมชน มีการพัฒนาชุมชนของตนเองมากน้อยเพียงใด 
   ๕. เทคโนโลยีในงานพัฒนา ศักยภาพของชุมชนในเรื่องของเทคโนโลยีในงานพัฒนา
เป็นอีกเรื่องที่จะต้องท าการวินิจฉัยถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีว่าสามารถท าให้งานพัฒนาใน
ชุมชนบรรลุผลส าเร็จตามความต้องการของสมาชิกมากน้อยเพียงใด 
   ๖. การสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชน การ
วินิจฉัยศักยภาพในเรื่องการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูลข่าวสารของชุมชนนี้
เพ่ือที่จะท าให้เกิดความส านึกและการติดต่อประสานงานความเข้าใจกันมากขึ้น 

                                                           
๑๒ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยาชุมชน : หลักการศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงานชุมชน. 

(ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗), หน้า ๑๑. 



๒๑ 
 

   ๗. การระดมทุน แรงงาน และทรัพยากรในชุมชน ปัจจัยเรื่องทุนและทรัพยากรที่
เป็นวัตถุเป็นเรื่องที่ส าคัญในงานพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน ทั้งนี้
เนื่องจากถ้าหากมีการด าเนินการที่ปราศจากทุน แรงงาน และทรัพยากรที่เหมาะสม จะท าให้
โครงการประสบปัญหา และไม่สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้  
   ๘. ลักษณะโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นเรื่องที่ส าคัญไม่อาจมองข้ามไป
ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนย่อมจะแตกต่างกันไป 
อุปสรรคหรือความส าเร็จในงานพัฒนาต้องพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งด้วย เช่น ประชาชนมีค่านิยมอย่างไร มีทัศนคติต่อการพัฒนาอย่างไร 
ลักษณะการพ่ึงพาอาศัยเป็นอย่างไร 
   9. ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน การวินิจฉัยในเรื่องของศักยภาพไม่
เพียงแต่พิจารณาองค์ประกอบภายในชุมชนเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบจาก
ภายนอกชุมชนด้วย ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ การบริการ และด้าน
วิชาการจากภายนอกชุมชนมีผลกระทบกับภายในชุมชนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนมิได้อยู่นิ่ง หรือ
ติดต่อกันเฉพาะภายในชุมชนเท่านั้น แต่ชุมชนมีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกชุมชนหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท าให้จ าเป็นต้องทราบถึงการได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนว่ามีมากน้อย
เพียงใด 
 ในขณะที่ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ (๒๕๓๘: ๑๓๐-๑๓๘)๑๓ มีข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบ
ตัวชี้วัดความเข้มเข็งหรือศักยภาพของชุมชน ดังนี้  
  ๑. มีการน ามิติเชิงวัฒนธรรมมาผสมผสานในการท ากิจกรรม เพราะการมีฐานทาง
วัฒนธรรมจะเป็นเครื่องยึดโยงให้สามารถสร้างองค์กรชุมชนได้ง่ายและมีคุณภาพ 
  ๒. ในด้านความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหา ควรพิจารณาถึง 
   ๒.๑ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหา 
   ๒.๒ ปัญหาที่เกิดข้ึนนั้นมีหลากหลายหรือไม่ ยากง่ายเพียงไร เป็นปัญหาภายในหรือ
ภายนอกชุมชน ปัญหาเหล่านี้จะเป็นเครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถของกลุ่มใน
การแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี 
   ๒.๓ จ านวนปัญหาที่องค์กรชุมชนสามารถแก้ไขได้  
  ๓. ในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ควรพิจารณาตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๓.๑ มีการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ทางเลือกการแก้ไขปัญหา และวิธีการแก้ไข
ปัญหาโดยดูถึงกระบวนการในการวิเคราะห์ดังกล่าวว่า มีการวิเคราะห์ที่ชัดเจนหรือไม่ มีการ
เชื่อมโยงปัญหากับสาเหตุหรือไม่ คุณภาพในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ การตั้ งเป้าหมายในการ
แก่ปัญหาเป็นอย่งไร มีทิศทางท่ีถูกต้อง มีสติหรือไม่ 
   ๓.๒ มีการพัฒนาจิตส านึก 
  ๔. ในด้านการจัดกลุ่ม ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
                                                           

๑๓ ลีลาภรณ์ นาครทรรพ และคณะ. ระบบการเรียนรูของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน :
กรณีศึกษาชุมชนอีสานใตนนทบุรี. (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๘), หน้า ๑๓๐-๑๓๘. 



๒๒ 
 

   ๔.๑ จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๔.๒ ระดับของการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสนอ
ความคิดลงมือปฏิบัติ ฯลฯ 
   ๔.๓ สมาชิกรู้หน้าที่และท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
   ๔.๔ มีการสร้างและพัฒนากระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๕ มีกฎระเบียบและกติการ่วมกัน 
   ๔.๖ มีความพร้อมเพรียง ความสามัคคีในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  ๕. ในด้านที่เกี่ยวกับผู้น า ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน ควร
พิจาณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๕.๑ จ านวนผู้น า มีหลายคนหรือไม่ 
   ๕.๒ ความรู้และทักษะของผู้น า มีหลายด้านหรือไม่ (เช่น ผู้น าด้านการสื่อสาร การ
ถ่ายทอดความรู้ การจัดการ ฯลฯ) 
  ๖. ในด้านที่เก่ียวกับผลประโยชน์ ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๖.๑ การที่สมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม 

 ๗. ในด้านการยอมรับนับถือที่องค์กรได้รับจากภายนอก ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๗.๑ การสนับสนุนที่ได้รับจากภายนอก เช่น เงินทุนและทรัพยากรในโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ 
   ๗.๒ มีคนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เป็นแหล่งความรู้ 
   ๗.๓ การมีความสามารถในการต่อรองกับรัฐ/แหล่งทุนต่าง ๆ มากข้ึน 
  ๘. ในด้านการขยายผล ควรพิจารณาถึงตัวชี้วัด ได้แก่ 
   ๘.๑ จ านวนสมาชิกที่เพ่ิมมากข้ึน 
   ๘.๒ ประเภทงานและกิจกรรมมีหลากหลายมากขึ้น 
   ๘.๓ จ านวนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีมากข้ึน 
 บัณฑร อ่อนด า และ วิริยา น้อยวงศ์นยางค์ (๒๕๓๓: ๔9)๑๔ กล่าวถึง ตัวชี้วัดของความ
เข้มแข็งหรือศักยภาพของชุมชน ได้แก่ 
  ๑. องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ซึ่งรวมถึง ระบบข้อมูลข่าวสาร วิชาการ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ที่ทันต่อความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นให้เกิดองค์ความรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสถาบันทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้นั้ นสามารถน ามาใช้ ใน
กระบวนการพัฒนาทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน และใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
  ๒. กระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ ในระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถวิเคราะห์
วินิจฉัยปัญหา แสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนองปัญหาของสมาชิกใน
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาหมู่บ้าน ประสบการณ์ และการเรียนรู้ประยุกต์ เทคนิค และการจัดการ 
                                                           

๑๔ บัณฑร อ่อนด า และวิริยา น้อยวงศ์นยางค์. ยุทธศาสตรในการพัฒนาชนบท: ประสบการณ์
ข อ งป ร ะ เท ศ ไท ย . (ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร : ส าข าพั ฒ น า ชุ ม ชน  ค ณ ะ สั งค ม ส ง เค ราะ ห์ ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๓) 



๒๓ 
 

  ๓. องค์กรชุมชน/การบริหารจัดการ/ก าลังคน หมายถึง การรวมกลุ่มชาวบ้าน การจัด
องค์กรในระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน การจัดระบบบริหารจัดการงานพัฒนา จัดระบบสวัสดิการ
สังคมชุมชน เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การรวมตัวเพ่ือจัดตั้งกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมเครือข่ายทั้งเครือข่ายธรรมชาติ เครือข่ายการจัดตั้งองค์กร และ
เครือข่ายประสบการณ์ 
 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปความหมายเพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ว่า
ศักยภาพของชุมชน หมายถึง ขีดความสามารถ หรือความพร้อมที่จะกระท าให้เป็นผลส าเร็จ
รวมถึงการแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน  
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

 ๒.๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
 “ชุมชน” มีนัยและความหมายที่เป็นไปตามพลวัตหรือกระแสของสังคม แต่ถ้าพิจารณา
โดยละเอียด จะพบว่า นักวิชาการ นักพัฒนา หรือผู้คนที่ให้ความหมายของค าว่า “ชุมชน” ล้วน
ต่างให้ความหมายที่สอดคล้องกับความรู้ ทัศนคติ หรือโดยมีจุดมุ่งหมายที่หวังช่วงชิงอ านาจใน
การนิยามความหมายของตนเพ่ือผลประโยชน์ประการใดประการหนึ่ง๑๕ 
 ความเป็นชุมชนหรือความเป็นหมู่คณะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
การจ ากัดค านิยามของค าว่า “ชุมชน” ไว้ในแนวใดแนวหนึ่งย่อมจะขาดความหลากหลายหรือ
ความไม่เข้าใจในความเป็นชุมชนและถ้าพิจารณาโดยรวมก็จะเห็นว่า  ความเป็นชุมชนนั้น เน้น
เรื่องของความสัมพันธ์และการเกาะเกี่ยวกันของเพ่ือนมนุษย์ในระดับต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การ
พยายามท าความเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในการที่จะ
เลือกความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานปฏิบัติการ (Practical Base) ของตน 

 ๒.๓.๑.๑ ความหมายของชุมชน 
 ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ๑๖ (๒๕๔๓) ได้พยายามศึกษาและรวบรวมความหมายของ 
“ชุมชน” โดยค้นคว้ารวบรวมจากนักวิชาการหลายท่านดังต่อไปนี้ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์๑๗ (๒๕๒๕) ให้ความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง องค์การทางสังคม
อย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่งและปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ
พ้ืนฐานส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ 
                                                           

๑๕ จิตติ  มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา, (เอกสารประกอบการเรียนภาค
วิชาการพัฒนาชุมชน). (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), 
หน้า ๒๔. 

๑๖ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑9. 

๑๗ สัญญา  สัญญาวิวัฒน์.  การพัฒนาชุมชน.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๒๕.), หน้า ๔๔. 



๒๔ 
 

 ชยันต์ วรรธนะภูติ๑๘ (๒๕๓๖) กล่าวถึง “ชุมชน” ในความหมายว่า หมายถึง การอยู่
รวมกันของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นใน
การด ารงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการ
ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ทั้งนี้ ชุมชน หมายถึง สังคมขนาดเล็กในชนบทที่ยังไม่พัฒนาหรือสังคมหมู่บ้านที่สมาชิกของสังคม
ยังมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการด ารงชีวิตบางส่วนได้ และได้
ตีความหมายของค าว่า “ชุมชน” ในระดับเดียวกับค าว่า “สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของค าว่า “ชุมชน” ในระดับ “สังคมหมู่บ้าน” ซึ่งเป็นการช่วยให้เข้าใจในความหมาย
ของค าว่า “ชุมชน” ในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน ทั้งนี้ เพราะค าว่า 
“หมู่บ้าน” สื่อความหมายให้เข้าใจถึงการกระจุกตัวของบ้านหลาย ๆ บ้านหรือหลายครัวเรือนใน
พ้ืนที่แห่งหนึ่งหรือในระบบนิเวศน์แห่งหนึ่งและเป็นหน่วยสังคมขนาดเล็กที่สุดที่สมาชิกของสังคม
พัฒนาขึ้นตามธรรมชาติและต่อมาภายหลังทางราชการอาจจะก าหนดให้เป็น “หมู่บ้าน” ใน
ความหมายของทางราชการ 
 กาญจนา แก้วเทพ๑๙ (๒๕๓๘) กล่าวถึง “ชุมชน” ว่า “ชุมชน“ หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัย
อยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพที่คล้ายคลึงกัน มี
ลักษณะของการใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับ
เครือญาติ จนถึงระดับหมู่บ้านและระดับเกินหมู่บ้านและผู้ที่อาศัยในชุมชนมีความรู้สึกว่าเป็นคน
ชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการด ารงรักษาคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา
ถ่ายทอดไปยังลูกหลานอีกด้วย 
 จิตติ มงคลชัยอรัญญา๒๐ (๒๕๔๐) กล่าวถึง “ชุมชน” โดยสรุปว่า “ชุมชน” ประกอบไป
ด้วยระบบความสัมพันธ์ของคน ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ 
ระบบการเมือง ระบบการปกครอง โครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศน์วิทยา สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งระบบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มีความ
เชื่อมโยงกันชนิดที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 ประเวศ วะสี๒๑ (๒๕๔๐) ได้ให้ความหมายของ “ชุมชน” โดยเน้น “ความเป็นชุมชน” ว่า
หมายถึง การที่คนจ านวนหนึ่งเท่าใดก็ได้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่ม

                                                           
๑๘ ชยันต์วรรธนะภูติ. การก าหนดกรอบคิดในการวิจัย ในคู่มือการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ืองาน

พัฒนา. (ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๖). หน้า ๑๒. 
๑๙ กาญจนา  แก้วเทพ. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน.  (กรุงเทพมหานคร : สภาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, ๒๕๓๘). หน้า ๓. 
๒๐ จิตติ  มงคลชัยอรัญญา. การศึกษาชุมชนเพ่ือการพัฒนา. (เอกสารประกอบการเรียนภาค

วิชาการพัฒนาชุมชน). (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๐). 
หน้า ๒๓. 

๒๑ ประเวศ วะสี. ศักด์ิศรีแห่งความเป็นคน ศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ .  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑. 



๒๕ 
 

กัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 ส าหรับนักวิชาการต่างประเทศ ค าว่า Community มีความหมายในภาษาไทยว่า 
“ชุมชน” ถ้าพิจารณาค าภาษาอังกฤษ “Com” มีความหมาย = together และจะเห็นว่ามีความ
เกี่ยวข้องใกล้เคียงอีกหลายค า เช่น Communal ของ ชุมชนเพ่ือชุมชน Common = ร่วมเป็น
สมาชิกอยู่ด้วย Commune = ความรู้สึกผูกพันธ์ใกล้ชิด 
 พ จน านุ ก รม  Oxford Advanced Learner’s Dictionary English (๑ 99๔ ) ได้ ให้
ความหมายของ ชุมชน ว่าหมายถึง กลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเป็นพวก
เดียวกัน มีศรัทธา ความเชื่อ เชื้อชาติ การงาน หรือมีความรู้สึกนึกคิด ความสนใจที่คล้ายคลึงกัน 
มีการเกื้อกูลการเป็นอยู่ร่วมกัน 
 Blaker Brownell (๑9๕๐)๒๒ ได้ให้ความหมายของชุมชนไว้หลายประการ ซึ่งสรุปได้ว่า 
“ชุมชน” คือ การกระท าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคม
ที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม 
 Lofauist (๑9๘๓) ให้ความหมายในชุมชนว่า “ชุมชน” คือ จิตวิญญาณหรือความรู้สึก 
เกิดข้ึนเมื่อคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมาท างานร่วมกัน เพ่ือที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของชุมชนนั้นไม่จ ากัดแน่นอนตายตัว อาจพิจารณาได้หลาย
แง่มุม อาทิ ปรัชญา กายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา และอาจสรุปได้ว่า “ชุมชน” มีความหมายทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ในความหมายของชุมชนเชิงรูปธรรมจ ากัดอยู่กับความหมายที่ให้
ความส าคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือบริเวณบ้านเล็ก ๆ ที่มักนึกถึงหมู่บ้านเท่านั้น  ใน
ความหมายเชิงนามธรรม “ชุมชน” เป็นค าที่มีการน าไปใช้กันอย่างกว้างขวางและใช้ในลักษณะ
แตกต่างกันออกไป จึงมิอาจกล่าวได้ว่า “ชุมชน” เป็นค าที่มีความหมายแน่นอนตายตัวเพียง
ประการเดียว การไม่ยึดติดกับความหมายแคบ ๆ ของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะช่วยให้เกิดทรรศนะอัน
กว้างขวางในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ได้หลายแง่มุมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาแนวคิด
และความหมายของชุมชนในทัศนะของการพัฒนาชุมชนก็ควรจะศึกษาถึงความหมายที่เป็น
รากฐานและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานร่วมกันกับสมาชิกของชุมชนต่อไปด้วย 

๒.๓.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
 โดยแนวคิดแล้ว “ชุมชน” มีความหมายที่หลากหลายและสามารถจะจัดกลุ่มตามนัยหรือ
ความหมายที่ใกล้เคียงกันได้ ๔ แนวคิด๒๓ คือ 

1. แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective) 

                                                           
๒๒ Brownell, Baker. The Human Community: Its Philosophy and Practice for a 

time of Crisis. (New York: Harper & Row. ๑9๕๐) 
๒๓ อริยา  เศวตามร์. “นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชน”. (ใน 

เศรษฐศาสตร์การเมือง เอ็นจีโอ ๒๐๐๐.  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ.  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.), หน้า ๓๓. 



๒๖ 
 

2. แนวคิดทางมานุษยวิทยา (Humanistic Perspective) 
3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 
4. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนในรูปแบบใหม่ (Virtual Community Perspective) 

๑. แนวคิดทางสังคมวิทยา (Sociological Perspective) 
ตามแนวคิดนี้ ชุมชนมีฐานะเป็นหน่วยทางสังคม (Community as unit of 

Social Organization) และนิยามความหมายว่า “ชุมชน” หมายถึง หน่วยทางสังคมและ
กายภาพ อันได้แก ่ละแวดบ้าน หมู่บ้าน เมือง มหานคร 

George Hillary (Poplin, ๑9๗9)๒๔ ได้พยายามหาความหมายร่วมจากค า
จ ากัดความของชุมชนที่มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย โดยสรุปหาลักษณะความหมายต่าง ๆ ได้ว่า 
ชุมชน ประกอบไปด้วย 

1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (Geographical area-territorial) 
2. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction-sociological) 
3. มีความผูกพัน (Common ties-psycho cultural) 

อย่างไรก็ตาม มีผู้โต้แย้งวิธีการสรุปค าจ ากัดความในแบบของ Hillary ว่าไม่อาจ
หาค าจ ากัดความตายตัวมาอธิบายลักษณะของชุมชนทุกชุมชน  เพราะแต่ละชุมชนจะมีความ
แตกต่างกันออกไป หากพยายามจะหาลักษณะร่วมแล้ว ธาตุแท้ของชุมชนบางชุมชนจะขาด
หายไปจากค าจ ากัดความอันเป็นค ากลางนั้น 

ในขณะที่ Poplin (๑9๗9) ได้กล่าวถึงชุมชนใน ๕ สถานะ คือ 
1. กลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันในพ้ืนที่หรือบริเวณหนึ่ง (Geographical area) 
2. สมาชิกมีการติดต่อระหว่างกันทางสังคม (Social Relationship) 
3. สมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม (Social Relationship) 
4. มีความผูกพันทางด้านจิตใจต่อระบบนิเวศ (Psycho-Ecological 

Relationship) 
5. มีกิจกรรมส่วนรวม เพ่ือใช้ประโยชน์ (Central Activities for 

Utilization) 
จากแนวคิดของ Hillary และ Poplin ได้เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ชุมชนของ

นักสังคมวิทยาในรุ่นต่อมาและน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมองชุมชนในฐานะทั้ง ๓ ประการ คือ 

  ๑.๑ ชุมชนในฐานะหน่วยทางภูมิศาสตร์ (Community as a territorial 
unit) 
  การพิจารณาชุมชนในมิตินี้มีความส าคัญ คือ ท าให้ชุมชนมีลักษณะเป็นรูปธรรม 
มีหลักแหล่งที่ตั้งแน่นอนและสมาชิกสามารถระบุที่อยู่ของตนได้ 

                                                           
๒๔ Poplin, D.E.. Commuities : A Survey of Theories and Methods of Research. 

(New York : Macmillan Publishing, ๑9๗9), หน้า ๔๒. 



๒๗ 
 

1. อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อชุมชน จะเห็นได้ว่าในหลายกรณี 
สภาพทางภูมิศาสตร์จะเป็นตัวก าหนดสถานที่ตั้งและศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน  
กล่าวคือ ชุมชนมักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  หรือที่ซึ่งมีการคมนาคม
สะดวกเหมาะแก่การตั้งถ่ินฐานอย่างถาวร 

2. ชุมชนมีอิทธิพลต่ออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ แม้ว่าตัวแปรเกี่ยวกับ
อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ จะมีอิทธิพลต่อสถานที่ตั้งและพบวัตการเจริญเติบโตของชุมชน 
(Growth and Dynamics of Community) แต่การปรับตั วของคนต่ออาณาบริ เวณ ทาง
ภูมิศาสตร์ของชุมชนก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย  ดังนั้น มนุษย์เองมีส่วนใน
การกระท าต่อภาวะแวดล้อมของตนไม่ว่าจะโดยทางบวกหรือทางลบ เช่น 

2.1 การปรับให้สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจ าเป็นของมนุษย์ เช่น การท านาแบบขั้นบันได การสร้างเหมืองฝายชลประทาน ปรับปรุง
แก้ไขสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ 

2.2 ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม่ท าลายป่า 
  การศึกษาชุมชนตามแนวคิดทางสังคมวิทยาถือว่า ตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์จะ
เป็นสิ่งที่ละเลยเสียมิได้ แนวคิดนี้จัดว่ามีอิทธิพลต่อทฤษฎีนิเวศวิทยาของมนุษย์ 

 ๑.๒  ชุมชน ในฐานะหน่ วยทางสั งคม  (Community as Unit of Social 
Organization) 
  การวิ เคราะห์ แบบ  Social system approach จะให้ภาพของล าดับขั้ น 
(hierarchy) เริ่มจากระดับล่างที่ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปจนถึงระดับชาติหรือ
ระดับโลก 
  ชุมชนเป็นระบบย่อยอันแรกที่มีศักยภาพในการจัดให้มีสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของคนทั้งกายภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งในระบบครอบครัวกลุ่มเครือญาติมีขนาด
เล็กเกินไป ไม่มีสถาบันทางสังคมที่สมบูรณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนระบบที่
ใหญ่กว่านี้ เช่น กลไกของรัฐก็ใหญ่โตและซับซ้อนเกินไป จนเข้าไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนจึง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งทางกายและทางใจได้ 
  บางทัศนะวิเคราะห์ชุมชนที่เป็นระบบทางสังคมว่าเป็นเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์
ของมนุษย์ (Network of interaction) ซึ่งประกอบด้วยสถานภาพ บทบาท กลุ่มคน และสถาบัน 
ชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กันเหมือนลูกโซ่ ที่ระบบย่อยระบบหนึ่งจะได้รับปัจจัยน าเข้าที่ต้องการ
จากระบบย่อยอ่ืน ๆ ปัจจัยน าเข้าและผลผลิตที่รับและให้แก่กันในระหว่างชุมชนหรือระบบย่อยนี้ 
อาจจะเป็นในรูปของเงิน แรงงาน ความกดดันทางสังคม ทรัพยากรต่าง ๆ 
  แนวความคิดนี้ นักวิชาการไทยได้เสนอรูปแบบของชุมชนที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
แนวคิดของ ฑิตยา สุวรรชฏ๒๕ (๒๕๒๗) กล่าวว่า โดยทั่วไปชุมชนจะต้องมีลักษณะส าคัญ  ๓ 
ประการ คือ 
                                                           

๒๕ ฑิตยา  สุวรรชฎ. “ชุมชนชนบทไทย”. (ใน การบริหารงานพัฒนาชุมชน. จักรกฤษณ์ นรนิติ 
ผดุงการ บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๗), หน้า ๒๗-๓๐. 



๒๘ 
 

1. ชุมชนในฐานะเป็นอาณาบริเวณ การพิจารณาชุมชนในข้อนี้มิใช่เฉพาะ
เป็นบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนเท่านั้น ยังต้องพิจารณาถึงมิติต่าง ๆ เช่น ในฐานะที่
อยู่อาศัยของการใช้พ้ืนที่ และในฐานะท่ีเป็นบริเวณของชุมชน 

2. ชุมชนในฐานะที่เป็นที่รวมประชากร โดยจะเน้นที่ลักษณะของประชากร
ที่อยู่ในบริเวณชุมชน ในด้านที่ส าคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงประชากรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
โครงสร้างประชากร เช่น สัดส่วนเพศชาย เพศหญิง อายุประชากร อาชีพ และการศึกษา 
สุขลักษณะ เป็นต้น 

3. ชุมชนในฐานะที่เป็นระบบความสัมพันธ์ของสมาชิกที่มีอยู่ในชุมชนและ
ความสัมพันธ์กับชุมชน  โดยพิจารณาถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชนจะประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ย่อย เช่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ มิตรสหาย ระบบความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ระบบความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

 ส่วนไพรัตน์ เตชะรินทร์๒๖ (๒๕๒๔) ได้เสนอรูปแบบขององค์ประกอบของชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์ในระบบต่าง ๆ เป็น ๕ ประการ คือ 

1. คน 
2. ความสนใจ 
3. อาณาบริเวณ 
4. การปฏิบัติต่อกัน 
5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

 สนธยา พลศรี๒๗ (๒๕๓๓) ได้กล่าวถึง ชุมชนในฐานะหน่วยทางสังคม โดยการแบ่ง
ชุมชนออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

1. การแบ่งตามจ านวนพลเมือง เช่น หมู่บ้าน เมือง นคร 
2. การแบ่งตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการ

ปกครอง 
3. การแบ่งตามความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ เช่น ศูนย์ผู้อพยพ 
4. การแบ่งตามลักษณะพิเศษของประชากร เช่น ไชน่าทาวน์ 
5. การแบ่งตามลักษณะทางด้านนิเวศวิทยา เช่น ย่านการค้า เหมืองแร่ 
6. การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เช่น ศูนย์การขนส่ง 
7. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง เช่น หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
8. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม เช่น ชุมชนชนบท 

ชุมชนเมือง 
 

                                                           
๒๖ ไพรัตน์  เตชะรินทร์. ใน ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ.  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนา. (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, ๒๕๒๗), หนา้ ๖๗. 
๒๗ สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๓), 

หน้า ๓9. 



๒๙ 
 

 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข๒๘ (๒๕๓๖) แบ่งชุมชนออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ 
1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง ซึ่งแบ่งโดยการพิจารณา

จากลักษณะการปกครองของไทย ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนเขต สุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาล
ต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร 

2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ ชุมชนเกษตรกรรม 
ชุมชนศูนย์การค้า ศูนย์กลางขนส่ง เขตอุตสาหกรรม ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ 

3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม เป็นการแบ่ง
ชุมชนในแง่ของความสัมพันธ์ทางสังคม ได้แก่ ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง 

 นอกจากการศึกษาชุมชนในลักษณะดังกล่าว ก็สามารถพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน ได้ทั้งแนวนอน (Horizontal) และแนวตั้ง (Vertical) ในแนวนอนนั้น รวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลหรือระหว่างกลุ่มในระดับท้องถิ่น  ส่วนในแนวตั้ง หมายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับผลประโยชน์หรือกับกลุ่มผลประโยชน์ในระดับต่าง  ๆ ที่
สูงขึ้นไปจนถึงองค์กรในระดับชาติหรือระหว่างชาติ/ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีวิธีการอ่ืนอีกใน
การวิเคราะห์ถึงเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนว่า  ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มมี
กระบวนการทางสังคมที่ประกอบด้วยความร่วมมือ การแข่งขัน และความขัดแย้ง ซึ่งมิติการ
วิเคราะห์เหล่านี้ให้คุณค่าท่ีมีนัยส าคัญในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 
 ชุมชนในฐานะหน่วยทางจิตวิทยาวัฒนธรรม  (Community as a psycho 
cultural unit) ในมิตินี้เน้นที่ว่าชุมชนจะต้องมีความผูกพันในระหว่างสมาชิกด้วยกัน  ความ
ผูกพันนี้จะตีความว่าเป็นทั้งทางด้านจิตวิทยาและวัฒนธรรมในทางจิตวิทยานั้น  คนจะมีความ
มั่นคง เพราะสามารถระบุได้ว่า ตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม หมู่ หรือที่ซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกว่ามี
สังกัด การวิเคราะห์ในมิตินี้ ในแนวคิดทางสังคมวิทยาก็ถือว่าเป็นเพียงมิติหนึ่งของความเป็นจริงที่
ซับซ้อนอยู่ในความหมายของชุมชน มิได้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง 

 ๒. แนวคิดทางมนุษยนิยม (Humanistic Perspective) 
 แนวคิดของชุมชนในแนว  Humanistic perspective นี้ บางคนเรียกว่า เป็น

แนวคิดของกลุ่ม Utopia นักสังคมวิทยาที่มีอิทธิพลส าคัญต่อ ๒ แนวคิดนี้ ๒ คน คือ Robert 
Nisbet๒๙ และ Baker Brownell๓๐ ซึ่งมีความคิดว่า ชุมชนต้องก่อมิตรภาพ ความเอ้ืออาทร 
ความมั่นคง และความผูกพันระหว่างคนในชุมชน 

                                                           
๒๘ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมวิทยา ; หลักการศึกษาวิเคราะห์และปฏิบัติงานชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 

๒. (ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๖), หน้า ๔9. 
๒๙ Nisbet, Robert A.. Community and Power : A study in the Ethics of Order and 

Freedom. (New York : Oxford University Press, ๑9๖๒). 
๓๐ Brownell, Baker. The Human Community: Its Philosophy and Practice for a 

time of Crisis. (New York: Harper & Row., ๑9๕๐). 



๓๐ 
 

 Nisbet เห็นว่าสังคมสมัยใหม่ท าให้เกิดการสูญเสียความรู้สึกผูกพันของชุมชน 
(sense of community) ในข้อเขียนของ Nisbet เรื่อง The quest for community นั้นเกิด
จากเงื่อนไขของสังคมสมัยใหม่ที่ไม่สามารถตอบสนองให้ปัจเจกบุคคลเกิดความม่ันคง เขาได้แสดง
ความเห็นว่า ในลักษณะรัฐการเมืองสมัยใหม่ รัฐไม่สามารถตอบสนองความมั่นคงได้ ไม่มีองค์กร
ขนาดใหญ่ใดที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของคนได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้ว 
องค์การเหล่านี้มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน เป็นทางการเกินไป รัฐอาจจะก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวใน
นามของรัฐ เช่น การก่อสงคราม แต่ในการตอบสนองอย่างปกติธรรมดา ต่อความต้องการของคน
ในเชิงการยอมรับมิตรภาพ ความมั่นคง ความเป็นสมาชิก รัฐจะท าไม่ได้ 

 ทางเลือกที่นักคิดในแนวนี้เสนอ ก็คือ การเรียกร้องให้ชุมชนมีขนาดเล็ก แต่มี
โครงสร้างที่แน่นเหนียว เพราะชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม
ให้ดีขึ้น เพราะจะรับผิดชอบต่อหน่วยที่เล็กที่สุด และกล่าวถึงชุมชนขนาดเล็กที่เน้นการกระท าที่
เต็มไปด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่ตนรู้จักอย่างใกล้ชิดและสนิท
สนม 

 แนวคิดทั้งสองนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเรียกร้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สมัยใหม่ การขยายตัวของเมือง ประชากร ที่ก่อให้เกิดสภาวะความแปลกแยก ความวิตกกังวล 
ความโดดเดี่ยว ไม่สนใจใยดีหรือรู้สึกรับผิดชอบต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบข้าง 
ไม่รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบตัดสินใจหรือรับผลประโยชน์นั้น ๆ 

 Hirsch๓๑ (๑99๒) กล่าวถึง การสร้างชุมชนว่า เป็นการแสดงออกถึงอ านาจและ
เป็นวาทกรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ภายใต้เงื่อนไขทางสังคม
และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงมีทั้งความหมายที่หลากหลายและ
ความหมายที่ขัดแย้ง มิได้มีเพียงความหมายเดียวหรือความหมายที่เป็นกลาง และไม่ได้ยึดติดกับ
พ้ืนที ่นัยของการนิยามหมู่บ้านให้ติดกับพ้ืนที่เกิดขึ้นจากการที่รัฐพยายามรวมศูนย์อ านาจด้วยการ
ท าให้พ้ืนที่แตกออกเป็นหน่วยเล็ก ๆ เพ่ือง่ายต่อการปกครองสะท้อนให้เห็นกระบวนการที่
หมู่บ้านถูกผนวกเข้าสู่ระบบทุนและตลาด 

 โดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับชุมชนทางมนุษยนิยมมีลักษณะที่น่าสนใจ คือ 
1. ไม่ได้ให้ความสนใจหรือความส าคัญกับอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพ้ืนที่ 
2. เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ 
3. เน้นลักษณะความรู้สึกเชิงอัตวิสัยของความเป็นชุมชนหรือแบบแผนในอุดม

คติซึ่งเกี่ยวกับน าเสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเป็นชุมชนที่ดีหรือชุมชนในอุดมคตินั่นเอง 
 

 แม้ว่าจะมีทัศนะอันหลากหลายเกี่ยวกับชุมชน  ก็ยังสามารถสรุปจุดร่วมกันได้ ๒ 
ประการ คือ ๑) เป็นการกล่าวถึง วิวัฒนาการของการสมาคมของมนุษย์ (Human Association) 
และ ๒) การยอมรับอย่างกว้างขวางว่า การเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความเกาะเกี่ยวในสังคม
                                                           

๓๑ Hirsch, R. E.. A comparison of a psychoeducational workshop with a support 
group for men who are HIV positive. (Dissertation Abstracts, ๑99๒). 
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มนุษย์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
ลักษณะหนึ่งของ Human Association จะหายไปและมีลักษณะใหม่มาแทนที ่

 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนประชาคม (Civil Society Perspective) 
 ประชาสังคม หมายถึง การรวมตัวพบปะของคนหลากหลาย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนที่

รู้จักคุ้นเคยเพียงกลุ่มเดียว แต่รวมถึงคนแปลกหน้าที่สนใจในประเด็นส่วนรวม  (สาธารณะ) 
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่การรวมตัวกันเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สถานที่รวมตัวพบปะเรียกว่า เวทีประชาคม ซึ่งมีลักษณะพหุ
ภาคีเป็นส าคัญชุมชนฐานรากมักเกิดการรวมตัวกันเองเบื้องต้นจากปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ
เรียกว่า กลุ่มปากท้อง (ให้พ้นอดอยาก) อาจพัฒนาไปสู่การออมที่เรียกว่า กลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาอดอยากที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรืออมเพ่ือเป็นสวัสดิการทางสังคม  เช่น การ
เจ็บป่วย ตาย กลุ่มปากท้องและกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็งสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน ซึ่ง
ศักยภาพด้านการตลาดที่พ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ กลุ่มปากท้อง กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ 
เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจิตส านึกแบบพ่ึงพาเป็นส านึกการมีส่วนร่วมพัฒนา
ไปเป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองและชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพ่ึงตนเองที่เข้มแข็งจะเริ่มพัฒนาไปสู่การมี
จิตส านึกสาธารณะ (ส านึกส่วนรวมที่ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม) การเกิดเครือข่ายชุมชน
พ่ึงตนเองที่เข้มแข็งและมีเวทีประชาคมส าหรับชุมชนต่าง ๆ ที่หลากหลายและผู้คนทั่วไปซึ่งสนใจ
ในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ร่วมกันจะน าไปสู่ความเป็นประชาคม อันเป็นอ านาจประชาชนที่
แท้จริงในการท าให้เกิดดุลยภาพระหว่างอ านาจรัฐ อ านาจทุน และอ านาจประชาชน (ประชา
สังคม) มีสภาพธรรมรัฐเกิดข้ึน (good governance) 

 ในการบริบทสังคมไทยซึ่งมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสังคมในปัจจุบัน การก่อ
รูปประชาสังคมควรเร่งพัฒนาชุมชนให้พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและมีความเข้มแข็งพร้อมไปกับการ
พัฒนาจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ในเวทีประชาคม 

 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน-ประชาสังคม เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาของสังคม การที่
ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา  
รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะซึ่งในอดีตมักจะถูกครอบง าหรือชี้น าจากภาครัฐ แนวคิดนี้ปฏิเสธอ านาจ
รัฐซึ่งมีบทบาทอย่างมากมายต่อการตัดสินใจในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งปฏิเสธลัทธิปัจเจกชนที่
มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน สาระส าคัญของแนวคิดนี้ ก็คือ การรวมกลุ่มของปัจเจกชน 
โดยมองว่า ประชาสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่อยู่กึ่งกลางระหว่างรัฐและปัจเจกชนที่เรียกว่า 
Mediating Structure 

 ทวีศักดิ์ นพเกษร๓๒ (๒๕๔๒) ยังได้ให้ค าจ ากัดความ ประชาสังคม หมายถึง การที่
คนในสังคม ซึ่งมีจิตส านึก (Civic Consciousness) ร่วมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่ เป็น
หุ้นส่วนกัน (Partnership) ในการกระท าบางอย่าง ทั้งนี้ ด้วยความรักและความเอ้ืออาทรต่อกัน 

                                                           
๓๒ ทวีศักดิ์  นพเกษร. วิกฤตสังคมไทย ๒๕๑๐ กับบทบาทวิทยากรกระบวนการเล่มที่ ๑ . 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน, ๒๕๔๒), หน้า ๒๒. 



๓๒ 
 

ภายใต้ระบบการจัดการให้เกิดความรู้สึกร่วมกันเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  ประชาสังคมจะ
ก่อให้เกิด “อ านาจที่สาม” นอกเหนือจากอ านาจรัฐและอ านาจธุรกิจ อ านาจที่สามนี้อาจไม่
ต้องการคนจ านวนมาก แต่เป็นกลุ่มเล็กน้อยกระจัดกระจายและอาจมีความเชื่อมโยงกันเป็น
เครื่อข่ายย่อย ๆ (Civic Network) การรวมตัวกันนั้น อาจไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน แต่สามารถสื่อสาร
กันได้ เกิดเป็นองค์กรขึ้น (Civic Organization) ซึ่งอาจเป็นองค์กรทางการ (นิติบุคคล) หรือไม่
เป็นทางการก็ได้ 

 จะเห็นได้ว่าชุมชนประชาสังคม เป็นชุมชนแห่งส านึก (Conscious Community)                     
ที่สมาชิกต่างเป็นส่วนหนึ่งของระบบโดยรวม และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทุกระดับอย่าง
เหนียวแน่น ด้วยระบบคุณค่าและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ชุมชน-ประชาสังคมอาจมีขนาดและ
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่มีลักษณะเป็นพลวัตที่บุคคลหรือกลุ่มต่างมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและกระท ากิจกรรมทางสังคมที่สนใจ 

 ๔. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่ (Virtual Community Perspective) 
 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ปัญหาของสังคมสมัยใหม่ที่ทวีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้น การพิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาไม่อาจจ ากัดอยู่ในปริมณฑลของชุมชนที่มีอาณาเขตภูมิศาสตร์เล็ก ๆ ได้เพียงล าพัง เพราะ
บางปัญหาเกิดจากอิทธิพลภายนอก ซึ่งบางครั้งการแก้ไขต้องการการรวมก าลัง ความร่วมมือ และ
ทรัพยากรจากภายนอกชุมชน 

 คุณลักษณะที่ส าคัญของชุมชนในรูปแบบใหม่ คือ (Schuler, ๑99๖)๓๓ 
1. จิตส านึกร่วม (Consciousness) 
2. หลักการ (Principle) 
3. จุดมุ่งหมาย (Purpose) 

 ดังนั้น ชุมชนในรูปแบบใหม่ จึงอาจมีลักษณะเป็น “ชุมชนทางอากาศ” หรือผู้สนใจ
จะมีส่วนร่วมในรายการวิทยุ  ชุมชนเครือข่ายบน  Internet อาจกล่าวได้ว่า เป็นชุมชนไม่
จ าเป็นต้องมีพ้ืนที่ทางกายภาพและไม่จ าเป็นว่าสมาชิกต้องพบปะหน้าตากันโดยตรง แต่เป็น
ชุมชนที่อาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องสานความสัมพันธ์และ
จิตส านึกร่วมของสมาชิก 

 Schuler ได้กล่าวว่า ชุมชน คือ สายใย (web) ของความสัมพันธ์ทางสังคมมีความ
เป็นเอกภาพ มีพลังความยืดโยง (Cohesive) การสนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน ท านองเดียวกัน 
เทคโนโลยี  ก็คือ สายใย  (web) ที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และการสื่อสารของผู้คนต่าง  ๆ 
เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ มีบทบาทในการสร้างชุมชนในรูปแบบใหม่ 
โดยสมาชิกไม่จ ากัดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา และฐานะเศรษฐกิจ เป็นต้น 
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 ชุมชน ในรูปแบบใหม่  อาจเรียก ได้ ว่ า เป็ น  “ชุมชน เหมื อนจริ ง” (Virtual 
Community) เป็นชุมชนที่กลุ่มคนอาจจะได้พบกันโดยตรงหรือไม่ก็ตาม  แต่มีโอกาสสื่อสารกัน
ด้วยค าภาษาและความคิดผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชุมชนแบบนี้ มีข้อดีกว่าชุมชนแบบอ่ืนตรงที่
ว่าไม่มีอคติเกี่ยวกับ เพศ อายุเชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ รูปร่างหน้าตา เสียงพูด อากัปกิริยาของ
สมาชิกชุมชนเสมือนจริงเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงผู้ที่มีความสนใจร่วมกันเข้าด้วยกัน  ในชุมชน
แบบเดิมจะรู้จักผู้คนต่อเมื่อได้พบปะหน้าค่าตาและต้องคบหาสมาคมกับผู้คนจ านวนไม่น้อยกว่าที่
จะพบผู้ที่มีความสนใจในเรื่องบางเรื่องเหมือนกับเรา แต่ในชุมชนประเภทนี้ สามารถเข้าถึงแหล่ง
ที่สนใจได้อย่างทันที นอกจากนี้ ยังมีข้อดี คือ ช่วยคัดสรรกลั่นกรองข้อมูลที่จ าเป็นและทันสมัย 
โดยไม่ต้องเก็บรวบรวมไว้มากมายเช่นแต่ก่อน (Rheingold, ๑99๘) 

 อย่างไรก็ตาม มีข้อทักท้วงว่าชุมชนในรูปแบบใหม่นี้ ไม่น่าจะถือว่ามีลักษณะเป็น 
“ชุมชน” เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ กับชุมชน มีอิสระที่จะเลือกเข้าร่วมมือ
เมื่อใดก็ได้หรือถอยออกไปเมื่อใดก็ได้ อีกทั้งข้อมูลข่าวสารที่สื่อถึงกันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อถือได้
ทั้งหมด 

 ชุมชนในรูปแบบใหม่นี้ ยังคงต้องมีการอาศัยความเป็นชุมชนเดิมคือพ้ืนที่อยู่บ้าง แต่
ลักษณะความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงไป  สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ซับซ้อน โดยผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งที่มีรูปแบบที่กว้างขวางขึ้นทั้งในระดับชาติและในระดับโลก กล่าวคือ สิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นปัญหา ปัญหาหรือสิ่งนั้น ๆ ก็จะเชื่อมโยงไปในระดับที่กว้างขึ้นได้ และ
ในทางตรงกันข้ามก็จะเป็นประโยชน์หรือมีผลต่อความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นชุมชน
รูปแบบใหม่ที่มีจิตส านึกร่วม มีหลักการและจุดหมายร่วมกัน 

 Schuler (๑99๖)๓๔ กล่าวถึงปัจจัยและทิศทางของชุมชนในรูปแบบใหม่ว่า  คือ 
ความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพร่กระจายของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันไร้ขอบเขตที่จะสร้างวัฒนธรรมมวลชนแบบใหม่ 

 Lois Dean กล่าวว่า ชุมชนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ว่า ชุมชนจะอยู่บนพ้ืนฐานและหรือ
อยู่ในรูปแบบขององค์กร รัฐ รัฐบาลท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่สามารถสร้างและส่งเสริมโดยการ
วางแผนร่วมกันโดยมีคอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานและการพัฒนาจะอยู่ในลักษณะของกิจกรรมความ
ร่วมมือทางเทคนิคและการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน และกลุ่มคนในท้องถิ่น 

 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนในมิตินี้ จะช่วยให้เป็นความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจสภาพที่
เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ได้และช่วยให้เห็นรูปแบบของชุมชนที่มีความหลากหลาย  โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้คนเข้าด้วยกัน  ด้วยความที่มีวัตถุประสงค์และ
ความสนใจร่วมกัน หรือเป็นศูนย์การสื่อสารที่ท าให้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในเครือข่ายได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันโดยความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงใน
ระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลก ในขณะเดียวกัน ความเป็นศูนย์การสื่อสารหรือ
เครือข่ายชุมชนในรูปแบบนี้ สมาชิกในเครือข่ายมีจุดอ่อน คือ ไม่มีภาระผูกพัน ข้อต่อรอง หรือมี
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ความพร้อมในเรื่องข้อเท็จจริงร่วมกัน แต่ถ้ามีวัตถุประสงค์และความสนใจร่วมกันมากขึ้น ความ
พร้อมในเรื่องข้อเท็จจริงจะปรากฏเพ่ิมขึ้น จากนั้นจะน าไปสู่การประสานงานและการท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

 ลักษณะของชุมชนในรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ ถ้ามองในด้านของ
พ้ืนที่แล้วจะเห็นว่าเป็นชุมชนที่ไร้พรมแดน จะอาศัยเพียงความสัมพันธ์อย่างง่าย ที่ผู้เข้ามาหรือ
ผ่านมาได้มีความรู้สึกผูกพันกันอย่างมีหลักการและเป้าหมาย  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนใน
รูปแบบใหม่ได้หรือไม่ ดังนั้น นักวิชาการและนักพัฒนาผู้ที่ท างานร่วมกับชุมชนจึงควรแสวงหา
ค าตอบเพ่ือรู้เท่าทันกับสภาพของชุมชนที่ไร้พรมแดน ทั้งนี้ เพ่ือทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

 แต่ถ้าย้อนถึงการสร้างความเป็นชุมชนของนักพัฒนาเริ่มจากการเน้น  “ชุมชน” 
ขนาดเล็ก ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบส่วนตัว รู้จักกัน ช่วยเหลือกัน ภายในกลุ่มเล็ก ๆ มาสู่
การขยายเป็น “เครือข่าย” การช่วยเหลือที่เป็นความสัมพันธ์ที่กว้างขึ้น และมาสู่ชุมชนในรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบปัจเจก มีการแข่งขัน มีการคิดค านวณบนฐานของประโยชน์และอยู่
บนพันธะทางกฎหมาย อาจสูญเสียความเป็นธรรมชาติสัมผัสของความเป็นมนุษย์และการ
เกื้อหนุนของสมาชิก แต่การสร้างความเป็นชุมชนใหม่จึงไม่ใช่การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมชุมชนแบบ
ดั้งเดิม หากเป็นการผสมผสานความเชื่อแบบเก่าที่มีคุณค่าและการพัฒนาระบบใหม่ที่ก้าวต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง 

 อริยา เศวตามร์ (๒๕๔๒)๓๕ กล่าวถึง ชุมชนในรูปแบบใหม่ว่า ส าหรับผู้น าชุมชน
และนักพัฒนาแล้ว ความเป็นชุมชน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเครือข่าย
ที่กว้างขวาง กิจกรรมที่สร้างขึ้นเป็นการสร้างความเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยุติธรรมและเครือข่ายที่กว้างขวางมากกว่าในอดีตเพ่ือสอดคล้องกับ
กระแสการพัฒนาในปัจจุบันที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายหรือเพ่ือรู้เท่าทันการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไร้พรมแดน 

 กล่าวโดยสรุป ความเป็นชุมชนไม่ได้มีความหมายที่ตายตัว แต่มีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง การให้ความหมายเกี่ยวกับชุมชนจึงเป็นสื่อที่ใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ทาง
สังคมหรือการจัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ทั้งกับภายในและภายนอกชุมชน ฉะนั้น ความเป็นชุมชน
จึงมิได้มีเพียงหน่วยเดียว หากแต่เป็นสายใยของความสัมพันธ์ที่สานขึ้นจากความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
และมีเครือข่ายของความสัมพันธ์ที่ซ้อนทับกันอยู่ การสร้างใหม่ของความเป็นชุมชนจึงเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นตัวตนอันเป็นการโต้ตอบของคนในชุมชนหรือสังคม และเป็นที่ช่วยให้ผู้คน
ยกระดับความรู้ ความสามารถ การรับรู้และความเข้มแข็งหรือพลังที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน
ผ่านการสานสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 
                                                           

๓๕ อริยา  เศวตามร์. “นักพัฒนากับบทบาทในการสร้างความหมายใหม่ของชุมชน”. (ใน 
เศรษฐศาสตร์การเมือง เอ็นจีโอ ๒๐๐๐.  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ.  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.), หน้า ๒๒-๒๖. 



๓๕ 
 

 ๒.๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการและยุทธวิธีหนึ่งที่ท างานในชุมชนหรือในหมู่บ้าน  โดย
สนับสนุนให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของคน คือ พัฒนาทางด้านวัตถุ และมีการพัฒนาสภาพ
จิตใจของคน คือ พัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กันไป เช่น การสร้างถนนสายหนึ่งขึ้นในหมู่บ้าน
จะต้องเกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในหมู่บ้านนั้น มิใช่เกิดจากความต้องการของ
นักพัฒนา นอกเหนือไปจากข้างต้นนี้ กระบวนการพัฒนาชุมชนยังช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชนอย่างได้สัดส่วน ไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งโดน
เฉพาะอีกด้วย๓๖  
 การพัฒนาชุมชนเป็นบูรณาการศาสตร์ ซึ่งรวมเอาปรัชญา แนวคิด หลักการจาก
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลายสาขา เช่น สั งคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐ ศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ ชาติพันธุ์วรรณนา ปรัชญา จิตวิทยา การบริหารและการศึกษา เข้ามาผสมผสาน
แล้วสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น การศึกษาวิชาการทางด้านการพัฒนาชุมชนจึงต้องมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี เนื้อหาสาระในวิชานี้จึงประกอบด้ วยมิติทาง
วิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้ที่ศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๓.๒.๑ หลักการพัฒนาชุมชน 
 ๑. การพัฒนาชุมชนตามหลักความสมดุล 

  ความสมดุลของการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจ จะน าไปสู่จุดหมายปลายทาง
สูงสุดของกระบวนการพัฒนาชุมชน นั่นก็คือ การพัฒนาคน อันหมายถึง การพัฒนาคนให้มีทั้ง
คุณภาพและคุณธรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างได้สัดส่วนกัน การพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านวัตถุ ส่วนการพัฒนาให้คนมีคุณธรรม เป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านจิตใจ อธิบายได้ว่า กระบวนการพัฒนาชุมชน มุ่งพัฒนาให้
ประชาชนมีความรู้ ความสามารถท างานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คุณภาพ) และมี
ความซื่อสัตย์ ยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือชุมชนส่วนรวม (คุณธรรม) เช่น ในด้าน
เศรษฐกิจมีความสามารถเพ่ิมผลผลิตต่าง  ๆ มากมายท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น  แต่
ขณะเดียวกันก็มิได้มุ่งค้าก าไรจนเกินควร จนท าให้ประชาชนในชุมชนต้องเดือดร้อน ในด้านสังคม
รู้จักท านุบ ารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เกียรติและเห็นความส าคัญของสตรี เด็ก และ
คนชราอย่างจริงใจ ขณะเดียวกันก็ไม่ใช้ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว เช่น ไม่อ้างศาสนาเพ่ือผลประโยชน์ของตนหรือกระท าตัวไปในท านอง 
“มือถือสาก ปากถือศีล” ส าหรับด้านการเมือง คือ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน ช่วยกันส่งเสริม
ป้องกันและรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ขณะเดียวกันก็ไม่แสวงหาประโยชน์ใส่ตัว
ทางด้านนี้ เช่น ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งด้วยความสุจริตใจ ไม่ท าการต่อต้านหรือหาทางท าลายผู้
                                                           

๓๖ สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 
๒๕๕๓). หน้า ๒๕. 



๓๖ 
 

ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับตนเอง หรือเมื่อมีโอกาสเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนในสภาระดับ
ต่าง ๆ ก็ไม่มุ่งแสวงหาแต่ประโยชน์ใส่ตัวโดยมิได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น๓๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ แสดงกระบวนการพัฒนาชุมชนซึ่งสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
ทางด้านวัตถุและจิตใจ 

(ท่ีมา: สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓) 
 

 การพัฒนาชุมชนตามหลักความสมดุล อธิบายว่า เศรษฐกิจช่วยท าให้ประชาชนมีผลผลิต
เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น และมีการคมนาคมต่าง ๆ สะดวกขึ้น ในด้านสังคมช่วยท าให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นถึงความส าคัญของครอบครัว หลีกเลี่ยง
อบายมุข และรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม ในด้านการเมืองช่วยท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประชาธิปไตย รู้จักรักและหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของคน ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงใจการ
เลือกตั้ง รู้จักร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน และร่วมกันปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์
ของชุมชนส่วนรวมเหล่านี้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๗ สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ , 

๒๕๕๓). หน้า ๒๗. 

วัตถ ุ จิตใจ 

การลงมือ 

ปฏิบัติงาน 
การวางแผน 

การรวมกลุ่มอภิปราย 

การศึกษาชุมชน 

กระบวนการ 

พัฒนาชุมชน 



๓๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จุดเน้นของงานพัฒนาชุมชนจึงอยู่ที่ว่าการพัฒนาทางด้านรูปธรรมและนามธรรมจะต้อง
ควบคู่กันไปในอัตราที่ได้สัดส่วน ถ้าหากมุ่งพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ก็จะท าให้เกิดผลการ
พัฒนาชนิดผิดรูปผิดร่าง นอกจากนี้ นักพัฒนาจะต้องมองชุมชนเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิต เช่นเดียวกับ
บุคคล ๆ หนึ่ง และการพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญในกิจกรรมทุกด้านที่มีความเกี่ยวพันกับชีวิต
มนุษย์ ตามแนวความคิดนี้ ขอบเขตของงานพัฒนาจึงกว้างขวางมาก พาดพิงไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ
กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น การพัฒนาชุมชน มิได้มุ่งขจัดปัญหาของชุมชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่ท าทุก ๆ ด้านไปด้วยกัน การแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบ
กระเทือนที่มีต่อปัญหาเรื่องอ่ืน จึงมิใช่เป็นการแก้ปัญหาที่รอบคอบและจะเป็นผลเสียก่อให้เกิด
ความขัดแย้งมากกว่าผลดี ยิ่งไปกว่านี้ อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีปัญหาใดในโลกนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุ
เดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ควรให้ความส าคัญในหลาย ๆ ด้านด้วย 
 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ การขาดความสมดุลของการพัฒนา นอกจากจะท าให้เกิด
ช่องว่างของความก้าวหน้า คือ ความเป็นอยู่ของประชาชนแตกต่างกันมากแล้ว ยังท าให้เกิด

แผนภาพที่ ๒.๓ แสดงกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุลกัน 
(ท่ีมา: สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, ๒๕๕๓) 

 

วัตถ ุ จิตใจ 

การลงมือ 

การวางแผน 

การรวมกลุ่มอภิปราย 

การศึกษาชุมชน 

กระบวนการพัฒนาชุมชน 

คุณภาพ คุณธรรม 

การเมือง 

สังคม เศรษฐกิจ 



๓๘ 
 

ปรากฏการณ์ ชนิ ดหนึ่ งที่ เรี ยกว่ า  “สมัย ใหม่ แต่ ไม่ พัฒ นา” (modernization without 
development) อันหมายถึง ชุมชนหรือคนในชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านวัตถุอย่างมาก 
ในขณะที่การพัฒนาทางด้านจิตใจไม่ได้รับการส่งเสริมให้ทัดเทียมกับความเจริญทางด้านวัตถุนั้น 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ก็คือ มีการสร้างตึกสูงมากมาย ขณะที่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่สร้างตึกนั้น
ปรับตัวเข้าไม่ทันกับความเจริญทางด้านวัตถุที่เกิดขึ้น โดยประชาชนไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
จิตใจให้เตรียมพร้อมที่จะรับกับผลกระทบที่ตามมาจากการสร้างตึกนั้น เช่น ประชาชนไม่ได้รับ
การฝึกอบรมในเรื่องการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะมูลฝอย หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจ
ถึงระเบียบวินันของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีศีลธรรม ปัญหาเด่นชัดที่ตามมา ก็คือ ปัญหาที่
อยู่อาศัย ปัญหาจราจร ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ด้วยสาเหตุเหล่านี้ การพัฒนาชุมชนจึงยึด
หลักการที่เรียกว่า มุ่งพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้เกิดความสมดุล ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจ หรือท่าทีและทัศนคติของประชาชนมีความส าคัญเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัตถ๓ุ๘  
 การพัฒนาชุมชนตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน ปรัชญา แนวความคิด และหลักการที่ปรารถนาให้มี
การเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ด้วยพลังของชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นทั้ง 
ศาสตร์ และศิลป์ อยู่ในตัวเอง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ก็ยังต้องอาศัย
หลักการเพ่ือความส าเร็จตามเป้าหมายของงานพัฒนาชุมชนต่อไป โดยหลักการของการพัฒนา
ชุมชน ถือว่าเป็นหลักหรือจุดยืนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน  เพ่ือการสร้างสรรค์ความเจริญ
ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติในที่สุดและการที่จะสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชนดังกล่าวนี้  ต้องฝึกอบรมประชาชนให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปได้ดังต่อไปนี้๓๙  

๑. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเริ่มงาน (Context) บริบทของชุมชน 
หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ซึ่งในการพิจารณานั้น นักพัฒนาควรจะพิจารณาอย่างรอบ
ด้าน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง การที่นักพัฒนาทราบสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก็สามารถที่จะวางแผนและ
ด าเนินงานพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. การดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม (Participation) การจัดกิจกรรม
การพัฒนาอะไรก็ตาม จะต้องดึงหรือชักจูงประชาชนให้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่
ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ และการประเมินผล ซึ่งจะท าได้มาก
น้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม แต่ยึดหลักการที่ส าคัญว่าต้องให้ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกว่าผลของการ

                                                           
๓๘ สนธยา พลศรี. เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน. (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ , 

๒๕๕๓). หน้า ๒๘. 
๓๙ ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน . 

(กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๐-๔๔. 



๓๙ 
 

ด าเนินงานพัฒนานั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวประชาชน ดังนั้น ควรที่จะให้ประชาชนเลือก
แนวทางในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง 

๓. การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป (Gradualness) ความล้มเหลวของการพัฒนา
ชุมชนเกิดขึ้น เพราะการเร่งรีบท างานให้เสร็จเร็วเกินไป ก่อนที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
และปัญหาที่แท้จริงของชุมชนหรือก่อนที่ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือก่อนที่จะมี
ทรัพยากรเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักพัฒนาต้องการให้มีผลงานออกมาโดยเร็ว ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการของบประมาณมาใช้ในการด าเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาชุมชนไม่ควรเร่งรีบ
จนเกินไป ควรด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ควรคิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชนในระยะ
ยาว 

๔. การให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก (Man-Center Development) มี
ความจริงอยู่ประการหนึ่งว่า การช่วยคนไม่อาจส าเร็จได้ ถ้าผู้นั้นไม่ต้องการจะช่วยตนเอง โดย
หลักการนี้ การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มด้วยการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลักหรือเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาโดยให้คนในชุมชนค้นหาความต้องการและปัญหา (Identify Need and 
Problem) ของตนเองให้พบไม่ว่าจะด้วยวิธีกระตุ้น ยั่วยุ หรือชักจูงก็ตาม 

๕. การใช้วิธีด าเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) การพัฒนาชุมชนจะต้อง
น าแบบประชาธิปไตยมาใช้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จักอภิปราย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันท างานตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ ยึดถือใน
เสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อย (Rule of Majority, Right of Minority)  

๖. การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ (Flexible) เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีด าเนินงานให้กว้างและเข้ากับสถานการณ์ 
เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปเฉพาะวิธี
ด าเนินงานเท่านั้น โดยยึดมั่นในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเสมอ 

๗. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) วัฒนธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่จะไข
ประตูปัญหาเพ่ือเข้าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในแต่ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต 
(Way of Life) ที่แตกต่างกัน จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและงานพัฒนาว่า “การเข้าใจ
วัฒนธรรมชุมชนได้มากเท่าใด ก็จะเข้าใจงานพัฒนาชุมชนได้มากเท่านั้น” 

๘. ท างานกับผู้น าท้องถิ่น (Local Leader) การท างานกับผู้น าท้องถิ่นเป็นหลักการ
พัฒนาชุมชนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การพัฒนาชุมชนจะขยายตัวกว้างออกไปและบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความสามารถของผู้น าในท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการ คือ 
มีบทบาท ต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผสส . อสม. 
ครูในหมู่บ้านหรือต าบล และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้น าที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ
และมีบทบาทในการชี้น าการพัฒนา เช่น เถ้าแก่โรงสี เถ้าแก่ไร่อ้อย คนเฒ่าคนแก่ จ้ า พระสงฆ์ 
เป็นต้น 



๔๐ 
 

9. ท างานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) ในชุมชนใดที่มี
สมาคม สถาบัน สโมสร หรือองค์กรอ่ืน ๆ อยู่ย่อมมีผู้น าขององค์กรนั้น ๆ อยู่ด้วยหลักการพัฒนา
ชุมชนต้องพยายามใช้องค์กรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ โดยดึงเอาสมาชิกหรือตัวแทนขององค์กร 
เข้ามาร่วมท างานเพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การดึงเอาก าลังของกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา แต่ถ้าหากไม่มีองค์กรอยู่ในชุมชนก็ควรส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรข้ึนโดยการให้การศึกษาตลอดจนการฝึกอบรม 

๑๐. ท าการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) การประเมินผลมิใช่เป็นแค่เพียง
การเปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือให้รู้ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ถึง
ข้อดี ข้อเสีย ความผิดพลาด และความส าเร็จ ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานครั้งต่อไปได้ ซึ่งในการประเมินผล
นั้นสามารถท าได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

๑๑. สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (Policy) ไม่มีองค์การใดที่จะเกิดขึ้นถูกต้องตาม
กฎหมาย ถ้าองค์การนั้นไม่ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และเช่นเดียวกัน ไม่มี
องค์การใดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ด าเนินงาน ถ้าหากองค์การนั้นขัดกับนโยบายของ
ชาติ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติเสมอ ฉะนั้น จึงต้องสอดคล้องเป็นแนว
เดียวกันนโยบายของชาติ 

๑๒. การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) การท างานโดย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็นหลักการที่ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานพัฒนาชุมชน ประชาชนต้อง
ได้รับการกระตุ้นให้ท างานผ่านกระบวนการกลุ่ม เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพลเข้มแข็งและมั่นคง
มากกว่าคน ๆ เดียว จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนาชุมนว่า “ไม่มีกลุ่มก็ไม่มีการพัฒนา
ชุมชน” (No Group No C.D.) 

๑๓. การพัฒนาชุมชนต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) โครงการใด
โครงการหนึ่งที่ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและส าเร็จไปแล้ว  ไม่ได้หมายความว่า 
งานพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้นตามไปด้วย จะต้องมีการเริ่มท าโครงการใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 
หรือเรียกได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โครงการใหม่นี้ อาจใหญ่กว่าเดิมหรือยาก
กว่าเดิมก็ได้ ซึ่งก็ย่อมแล้วแต่ประชาชนจะเป็นผู้ก าหนด ส าหรับขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนา
ชุมชนที่จะใช้ส าหรับท าโครงการใหม่นั้น ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องเริ่มจากขึ้นตอนแรก คือ ขั้นการศึกษา
ชุมชน แต่อาจเริ่มจากขั้นตอนอื่นได้เลย เช่น เริ่มจากข้ันตอนวางแผนทันทีก็ได้ 

จากหลักการทั้งหลายของการพัฒนาชุมชนที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า 
การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมมือกันพัฒนาให้ชุมชนของตนเป็นชุมชน
ที่ดี สร้างความรู้สึกรักและผูกพันต่อชุมชนของตน ทั้งนี้เนื่องมาจากประเทศก าลังพัฒนาจะมี
ปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาเรื่องการศึกษา ปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ปัญหาเรื่องความ
ยากจน เป็นต้น จึงต้องมีการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เป้าหมายของการพัฒนา



๔๑ 
 

ชุมชนต้องเร่งพัฒนาให้มีความเจริญเกิดขึ้น คือ การพัฒนาตัวบุคคล อันหมายถึงการกระท าใด ๆ 
ก็ตามที่ท าให้บุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้น หรือท าให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ แม้ว่าการพัฒนา
ชุมชนจะมุ่งเอาการพัฒนาคนเป็นประการส าคัญก็ตาม การพัฒนาทางวัตถุก็มีความจ าเป็นอยู่ไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น การสร้างถนน โรงพยาบาล โรงเรียน ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งต้อง
พัฒนาไปพร้อม ๆ กันตามความจ าเป็น เมื่อเป็นเช่นนี้เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาชุมชนจึงเป็น
การมุ่งไปยังประชาชน โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชนและกระบวนการการ
รวมกลุ่มเป็นประการส าคัญ เพราะพลังส าคัญที่จะบันดาลให้การพัฒนาบรรลุผลส าเร็จนั้นอยู่ที่ตัว
ประชาชน 

๒. การพัฒนาตามมิติความหลากหลายทางสังคม 
สมพงษ์ เกษานุช และคณะ (๒๕๕9)๔๐ ได้เสนอว่าในการพัฒนาชุมชนจะต้องมองทั้ง

องค์รวมให้ครอบคลุมทุกมิติของชุมชน โดยมุ่งสร้างการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. มิติด้านผู้น าชุมชนและสมาชิกของชุมชน กระบวนทัศน์เดิมมองว่าผู้น าคือผู้ที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน ชุมชนจะพัฒนาได้ผู้น าต้องมีความรู้ความสามารถ และเป็นที่พ่ึง
ของสมาชิกในชุมชนได้ การพัฒนาชุมชนจึงต้องอาศัยผู้น าในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่หวังพ่ึงแต่ผู้น า และฝากความหวังไว้กับผู้น าเพียงคนเดียว หากผู้น าเก่งก็สามารถไปสู่
เป้าหมายได้แต่หากผู้น าอ่อนแอชุมชนก็ไม่มีการพัฒนา ดังนั้นกระบวนทัศน์ใหม่ด้านผู้น าและ
สมาชิกของชุมชนควรด าเนินการดังนี้ 

   ๑.๑ สร้างผู้น าชุมชนยุคใหม่ ผู้น าชุมชนเดิมนั้นมีทั้งผู้น าแบบอ านาจนิยมหรือบ้า
อ านาจ ชอบบังคับ ข่มขู่ ดูถูกว่าคนอ่ืนด้อยกว่า หรือคนอ่ืนฉลาดไม่เท่าตัวเอง หรือรวบอ านาจไว้
ที่ตัวเอง มีการคดโกง เอาเปรียบสมาชิกในชุมชน ไม่จริงจังกับการพัฒนาแสวงหาแต่ประโยชน์
ของตนและพวกพ้อง ซึ่งผู้น าแบบนี้จะไม่สร้างกระบวนการพัฒนาและไม่ประสบผลส าเร็จในการ
พัฒนาชุมชน ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจะต้องสร้างผู้น าที่มีจิตวิญญาณในการพัฒนา โดยเฉพาะผู้น า
ชุมชนต้องมีพฤติการณ์เพ่ือสนองความต้องการของชุมชนโดยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ 
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบชุมชน และกระจายอ านาจแก่สมาชิกในชุมชนให้
ได้แสดงศักยภาพเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้น าต้องเป็นผู้เสียสละ ร่วมลงมือกระท า 
(Practice Leader) เป็นนักวิเคราะห์ (Analyst) เป็นนักวางแผน (Planner) และเป็นผู้สร้าง
กระบวนทัศน์ (Conceptualization) รวมทั้งต้องเป็นผู้สร้างทีมพัฒนาเพ่ือใช้ศักยภาพของคนให้
ชุมชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ และผู้น าที่ดี จะต้องรู้จักให้เกียรติพร้อมกับสอนการให้เกียรติ
ซึ่งกันและกันแก่สมาชิกในชุมชน รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม และสร้างความไว้วางใจ
ให้สมาชิกในชุมชนรู้สึกว่าผู้น ามีความจริงใจที่จะพัฒนาเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง 
   ๑.๒ เปลี่ยนบทบาทผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนหลายแห่งยังแสดงบทบาทตามกรอบ
ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นผู้น าแบบนักปกครอง มีน้อยชุมชนที่ผู้น าจะสวมจิตวิญญาณของ
                                                           

๔๐ สมพงษ์ เกษานุช, สัญญา เคณาภูมิ และวิทยา เจริญศิริ. ทิศทางกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
พัฒนาชุมชน. (อุบลราชธานี : วารสารใบลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ ๑ เล่มที่ ๒ กรกฎาคม-
ธันวาคม ๒๕๕9) หน้า ๑9-๓๐.   



๔๒ 
 

นักพัฒนา และถึงแม้ชุมชนที่ผู้น าแสดงบทบาทเป็นนักพัฒนาได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็ขาดผู้น าไม่ได้ 
เพราะในช่วงที่ผ่านมาชุมชนทิ้งภาระและความหวังไว้ที่ผู้น ามากเกินไป ท าให้ความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของชุมชนขึ้นอยู่กับผู้น าเพียงผู้เดียว หากผู้น าคนปัจจุบันไม่สามารถด าเนินการพัฒนา
ต่อไปได้ชุมชนก็จะเกิดภาวะวิกฤตอีกครั้ง ดังนั้นหากหวังให้การพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ
และยั่งยืน ต้องเปลี่ยนบทบาทของผู้น าจากที่มีบทบาทตามที่กฎหมายก าหนด ให้เป็นผู้น าในการ
พัฒนา หรือ ผู้น าแบบนักพัฒนา เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน และผู้น าแบบพัฒนานี้
ต้องเป็นผู้น าสร้างการก่อตัวหรือริเริ่มการพัฒนาเท่านั้น เมื่อเกิดกระบวนการพัฒนาแล้วผู้น าควร
เปลี่ยนบทบาทเป็นทีมพัฒนา เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

   ๑.๓ สร้างภาวะความเป็นผู้น าให้กับสมาชิกในชุมชน การพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา
เราจะเห็นว่าสมาชิกในชุมชนเป็นผู้ตามที่คอยปฏิบัติตามความคิดหรือการก าหนดนโยบายของ
ผู้น า ซึ่งการพัฒนาชุมชนนั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยทุกคนในชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน การท าให้สมาชิก
ทุกคนมีภาวะความเป็นผู้น าหรือมีความรู้สึกร่วม มีภาระความรับผิดชอบร่วม และได้แสดงความ
เป็นเจ้าของในการพัฒนาร่วมกัน จะเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง และ
ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตน ไม่ต้องหวังพ่ึงพิงผู้น าหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน
ชุมชน แต่ทั้งนี้การสร้างภาวะความเป็นผู้น าให้กับสมาชิกนี้ก็ต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้น าที่ต้อง
ปลูกฝังและให้สมาชิกเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงศักยภาพ
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   ๑.๔ เพ่ิมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน ดังกล่าวข้างต้นว่า
ในช่วงที่ผ่านมาชุมชนให้ความส าคัญกับสมาชิกในชุมชนน้อยเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากทุกคนมองว่า 
คน หรือ ประชาชน ที่เป็นสมาชิกในชุมชนยังมีความรู้ความสามารถหรือยังมีศักยภาพไม่เพียง
พอที่จะยืนหยัดอยู่ด้วยตนเองจ าเป็นจะต้องอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ชี้น าหรือพากระท าซึ่งโดยแท้จริง
แล้วสมาชิกในชุมชนถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะการพัฒนาชุมชนจะต้องใช้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา ดังนั้นกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน จะต้องให้ความส าคัญกับ
สมาชิกในชุมชนมากขึ้น โดยการสร้างระบบการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้แสดง
บทบาทในทุกกระบวนการทั้งการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมประเมินผล และร่วม
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา นอกจากนั้นทั้งภาครัฐ องค์กรชุมชน และผู้น า
ชุมชนจะต้องตระหนักและส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้ง
เรื่องขององค์ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาชุมชน ทักษะและความสามารถที่จะต้องใช้ในการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือพัฒนาบทบาทสมาชิกสู่การเป็นผู้น าการพัฒนาในยุคต่อไป  

  ๒. มิติทางเศรษฐกิจ ควรมุ่งเน้นการแข่งขันแบบเสรี เพื่อท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
ไม่เป็นลักษณ์หมดแรงกระตุ้นเหมือนปัจจุบัน กล่าวคือ รัฐควรสร้างระบบการแข่งขันของกลุ่ ม
อาชีพภายในชุมชน และมุ่งส่งเสริมการท าธุรกิจครัวเรือน แต่ต้องระวังเรื่องการผูกขาดทาง
การตลาดและความขัดแย้งของชุมชน รัฐและชุมชนจึงต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนเกิดการ



๔๓ 
 

แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ดังนั้นกระบวนทัศน์มิติทางเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชนควร
ด าเนินการดังนี้ 

   ๒.๑ สร้างระบบการแข่งขันภายในชุมชน ที่ผ่านมาการด าเนินธุรกิจชุมชนเป็น
ลักษณะเกิดความอ่ิมตัวและขาดแรงกระตุ้น ดังนั้นการด าเนินธุรกิจของชุมชนควรมีการสร้าง
ระบบการแข่งขันขึ้นภายในชุมชนด้วยการสร้างให้เกิดธุรกิจชุมชนหลายๆกลุ่ม หรือหลายๆ 
ครัวเรือน เพ่ือเป็นตัวกระตุ้นให้กลุ่มธุรกิจชุมชนที่มีอยู่เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถ
อยู่รอดได้และเกิดการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ระบบการแข่งขั้นที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้นชุมชนจะต้อง
เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดให้กับกลุ่มธุรกิจชุมชนของตนเองไม่ใช่รอแต่การส่งเสริมจาก
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

   ๒.๒ ปรับระบบธุรกิจชุมชนให้เป็นระบบแข่งขันแบบเสรีประชาธิปไตย คือ การ
ปรับกระบวนทัศน์จากการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพ่ือท าธุรกิจชุมชน ซึ่งพบแล้วว่ากลุ่ม
ธุรกิจชุมชนนั้นสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองได้อยากเพราะส่วนใหญ่ที่ประสบความส าเร็จพบว่า
เกิดจากการที่ภาครัฐเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินทุนและด้านการตลาด ดังนั้นควรปรับ
กระบวนทัศน์ให้การท าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจชุมชนแบบปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจแบบครอบครัว 
เพ่ือสร้างความหลากหลายและไม่จ ากัดกรอบความคิดของชุมชน เป็นการปรับวิถีทางธุรกิจของ
ชุมชนให้เกิดการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอด ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

   ๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจครัวเรือน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนในระยะที่
ผ่านมามุ่งเน้นให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือท าธุรกิจของชุมชนในรูปแบบของหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์บ้าง (OTOP) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าง กลุ่มธุรกิจชุมชนบ้าง ซึ่งการด าเนินการด้านธุรกิจ
ดังกล่าวได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในระดับหนึ่งก็จริง แต่ยังพบว่ากลุ่มธุรกิจชุมชน
หลายแห่งไม่สามารถด ารงอยู่ได้และไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการด าเนิน
ธุรกิจดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยสู่ความส าเร็จหลายอย่าง ทั้งการบริหารจัดการ เงินทุน การตลาด 
และต้องอาศัยการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคมาก ดังนั้นภาครัฐและชุมชนเอง
ควรส่งเสริมให้เกิดระบบธุรกิจแบบครัวเรือน หรือ ธุรกิจครอบครัว ซึ่งระบบธุรกิจแบบครอบครัว
จะเป็นการสร้างความยั่งยืนของคนในชุมชนมากกว่า เพราะหากทุกครอบครัวในชุมชนมีธุรกิจเป็น
ของตนเองย่อมจะส่งผลต่อการกระตุ้นให้ครอบครัวเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือให้ธุรกิจของตน
ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้การด าเนินการธุรกิจครอบครัวของชุมชนจะต้องมีการสร้างเงื่อนไขและ
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในภายหลัง 

   ๒.๔ เปลี่ยนบทบาทภาครัฐ ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีบทบาทส าคัญคือการให้การ
สนับสนุนแก่องค์กรภาคธุรกิจชุมชน ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ 
ท าให้ชุมชนหลายแห่งหวังพ่ึงแต่ภาครัฐโดยที่ไม่คิดอยากที่จะพัฒนาด้วยตนเอง ดังนั้นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนในกระบวนทัศน์ใหม่ รัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากการให้การสนับสนุนเป็น
ผู้ให้การกระตุ้นโดยการสร้างเงื่อนไขให้กับชุมชนเพ่ือให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและอยากจะให้มีการ
พัฒนาด้วยตัวของชุมชนเอง โดยรัฐมีบทบาทเป็นผู้สร้างเงื่อนไขมากว่าผู้ให้การสนับสนุน แต่ทั้งนี้



๔๔ 
 

ไม่ได้หมายความว่ารัฐจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆ เพียงแต่ภาครัฐต้องปรับบทบาทจากการเป็นผู้ให้ 
เป็นการให้แบบมีเงื่อนไข เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาแก่ชุมชน หากภาครัฐเป็นผู้ให้โดย
ที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ก็จะสร้างนิสัยให้ชุมชนคอยแต่รับความช่วยเหลือไม่คิดพ่ึงพาตนเอง 

  ๓. มิติทางสังคม ที่ผ่านมาการพัฒนาชุมชนของไทยนั้นประสบความส าเร็จในหลาย
ด้าน เช่น คนมีมายุที่ยืนยาวขึ้น การศึกษาสูงขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี แต่ความก้าวหน้าในเชิง
คุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เช่น คุณภาพการศึกษาของสมาชิกในชุมชนโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
สุขอนามัยยังอยู่ในภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม บางชุมชนยังมี
ปัญหาอาชญากรรม ท าร้ายร่างกาย และสถาบันครอบครัวมีแนวโน้มอ่อนแอลงทุกขณะ  ดังนั้น
กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนในมิติทางสังคม ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

   ๓ .๑ สร้างเงื่อนไขชุมชนสมัยใหม่ เป็นการสร้างชุมชนอุดมด้วยปัญญาวิถี 
กล่าวคือ การพัฒนาชุมชนจะต้องมุ่งพัฒนาที่คน และการพัฒนาคนนั้นก็ต้องมุ่งที่การให้การศึกษา 
ทั้งนี้ที่ผ่านมาชุมชนโดยเฉพาะชุมชนชนบทมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปท างานเพ่ือหาเงิน
หลังจากเรียนจบในระดับหนึ่ง โดยที่ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนและมองว่าการเรียนต่อเป็นการ
สิ้นเปลืองและให้ผลตอบแทนช้า ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจะต้องปลูกฝังค่านิยมให้คนในชุมชน
เล็งเห็นคุณค่าและความส าคัญของการศึกษา ต้องสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนรักการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกให้ได้รับการศึกษาในระดับสูง ให้มีองค์ความรู้ สามารถปรับตัว 
รับรู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะ
ความเป็นไปของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทิศทางการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

   ๓.๒ สร้างชุมชนที่พึงปรารถนา ดังที่กล่าวแล้วว่าการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมายังยึด
ติดกับแผนการพัฒนาประเทศซึ่งแนวทางการพัฒนาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของสังคมในขณะนั้นๆ 
(อรศรี งามวิทยาพงศ์, ๒๕๕๘) ท าให้ชุมชนต้องมุ่งเป้าการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามที่ประเทศวาง
กรอบหรือแนวทางเอาไว้ ดังนั้นการพัฒนาชุมชนในกระบวนทัศน์ใหม่ ชุมชนควรเป็นผู้ก าหนด
เป้าหมายของชุมชนเอง กล่าวคือ การพัฒนาที่ชุมชนมีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนา ให้มีทิศทาง
ที่ชัดเจน ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือเป้าประสงค์ผ่านกระบวนการมีสวนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน ไม่ยึดติดกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่
เป้าหมายตามที่ชุมชนต้องการ  

   ๓.๓ สร้างชุมชนอุดมสุข สภาพชุมชน ณ ปัจจุบันเป็นชุมชนแห่งความแตกแยก
ทั้งมาจากเรื่องการเมือง เรื่องวิธีชีวิตที่ต้องต่อสู่ดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด ดังนั้นการพัฒนาจึงต้อง
ตระหนักถึงความสุขของคนในชุมชน โดยมุ่งสร้างให้ประชาชนมีความเอ้ืออาทร รัก สามัคคี และ
สมานฉันท์ต่อกัน เป็นการวางรากฐานความเข้มแข็งให้กับชุมชน หากชุมชนปราศจากความ
ขัดแย้ง มีความเอ้ืออาทร รัก สามัคคี และสมานฉันท์ต่อกัน การพัฒนาชุมชนย่อมด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น และหากมีปัญหาเกิดขึ้นชุมชนย่อมเอาชนะได้ด้วยพลังความสามัคคีของคนในชุมชน 

   ๓.๔ สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน ปัจจุบันชุมชนเกิดปัญหาทางสังคมมากมายทั้ง
ปัญหาปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาครอบครัวที่เกิดความไม่พร้อมและไม่
ตั้งใจมากขึ้น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น การย้ายอพยพจากถิ่นเข้ามาท างานในเมืองมากขึ้น มี



๔๕ 
 

ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลมากขึ้น (ส านักผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาสังคม, ๒๕๕๘, หน้า ๒๕) ดังนั้นการ
พัฒนาด้านสังคมของชุมชนควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนด้วยการยึดหลักหลักธรรมทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมดังเดิม อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษสร้างไว้
เพ่ือเป็นเกาะคุ้มกันการแทรกแซงจากภายนออก  

  ๔. มิติทางการเมืองการปกครอง หลักการส าคัญของการปกครองท้องถิ่นหรือชุมชน 
คือ การปกครองตนเองของประชาชน โดยที่ ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในการบริหารปกครองของ
ตนเอง และประชาชนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาเอง  แต่
สภาพของชุมชนไทยปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะหลักการของการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ถูก
น ามาใช้ คือประชาชนไม่ได้ปกครองตนเองมีแค่คนบางกลุ่มที่ใช้อ านาจปกครองประชาชน ชุมชน
จึงไม่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ดังนั้นกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนมิติทางด้านการเมืองการ
ปกครอง ควรด าเนินการดังนี้ 

   ๔.๑ ปรับทัศนคติของประชาชน ถึงจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เพราะมันฝังรากลึกมา
นานจากอิทธิพลของวัฒนธรรมเชิงอ านาจอุปถัมภ์ของระบบศักดินา แต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องท าให้
ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มแรกของความส าเร็จ กล่าวคือ ประชาชนต้องคิดและเชื่อมั่นว่า การปกครอง
ชุมชน ไม่ใช่เป็นเรื่องของเจ้านาย ข้าราชการ นักการเมือง ผู้รับเหมา แต่เป็นเรื่องของประชาชน
ในชุมชนนั้น ๆ ที่จะบริหารจัดการปกครองท้องถิ่นด้วยตัวเอง และประชาชนมีศักยภาพและภู มิ
ปัญญาความสามารถที่จะท าได้ ข้าราชการ หรือนักการเมืองจะเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน และ
เป็นที่ปรึกษา ส่วนการตัดสินใจและการก าหนดอนาคตของชุมชน จะเป็นเรื่องของคนในชุมชน
เท่านั้น เพราะไม่มีใครที่จะเข้าใจสภาพปัญหา และหาทางออกของท้องถิ่นได้ดีกว่าคนในชุมชน 
และไม่มีใครที่จะท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ชุมชนเท่ากับคนในชุมชนเอง เพราะคนชุมชนเป็น
เจ้าของชุมชน ย่อมรักและหวงแหนชุมชน ซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเขาและ
ชุมชนของเขา 

   ๔.๒ สร้างข้อตกลงภายในชุมชน เพ่ือสร้างแนวคิดนอกระบบประสานกับใน
ระบบ กล่าวคือ สร้างข้อตกลงร่วมกันในการคัดเลือกผู้น าชุมชน เพราะการเลือกตั้งผู้น าชุมชน
หรือผู้น าหมู่บ้านก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกของชุมชนเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย คนในชุมชน
เกิดการทะเลาะกัน ดังนั้นการคัดเลือกผู้น าชุมชนต้องสร้างระบบใหม่เพ่ือให้ชุมชนหาข้อสรุป
ร่วมกันตามหลักประชาธิปไตย โดยการสร้าง สัญญาประชาคม หรือ ข้อตกลงชุมชน ซึ่งเป็น
แนวคิดนอกระบบ ก็คืออาศัยระบบประชาธิปไตยโดยตรงเป็นแนวทาง แต่ไม่ยึดกับระบบของ
ภาครัฐทั้งหมด เช่น ภาครัฐก าหนดว่าการเลือกตั้งผู้น าชุมชนมีวาระการด ารงต าแหน่งถึงอายุ ๖๐ 
ปี จึงหมดวาระ หากชุมชนมองว่าการเลือกตั้งแบบนี้จะสร้างความผูกขาดด้านอ านาจการบริหาร 
ถ้าได้ผู้น าที่เก่งและดีก็จะเป็นผลดีต่อชุมชน แต่ถ้าผู้น าชุมชนไม่ดีและไม่เก่งชาวบ้านก็จะต้อง
ยอมรับตามวาระที่ภาครัฐก าหนดไว้ ดังนั้นชุมชนสามารถสร้างสัญญาประชาคมหรือข้อตกลง
ร่วมกันได้ ว่าการเลือกตั้งผู้น าของชุมชนควรมีวาระ ๔ ปีแล้วเลือกตั้งใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้คัดเลือกผู้บริหารชุมชนที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการให้ผู้น าชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งตาม
กฎหมายลาออกให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 



๔๖ 
 

   ๔.๓ สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชน  มีหลักการส าคัญคือ การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน ให้กับชุมชน และกลุ่มคนที่หลากหลาย ท าให้เป็นชุมชน
ที่มีคุณภาพและมีพลังเข้มแข็งเพียงพอที่จะไปต่อกรกับนายทุน หรือนักการเมืองท้องถิ่น ที่จะมา
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ และผลประโยชน์ของประชาชนไป รวมทั้งการตรวจสอบควบคุมนัก
เลือกตั้งอย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่การสมัคร การหาเสียง และรวมทั้งเมื่อได้ต าแหน่งทางการ
เมืองทั้งในระดับประเทศและ ท้องถิ่น ก็เสนอให้มีการออกนโยบาย หรือกฎหมายให้อยู่ใน
แนวทาง และทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ 

   ๔.๔ ยึดระบบการเมืองการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย เป็นแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมการเมืองการปกครองของชุมชน ใช้หลักบริหารงานชุมชนภายใต้หลักการกระจาย
อ านาจ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ทั้งนี้เนื่องจากหากระบบการเมือง
การปกครองของชุมชนไม่ยึดหลักตามนี้ก็จะเกิดการผูกขาดด้านอ านาจไว้ที่นักเลือกตั้งหรื อผู้มี
อิทธิพลในชุมชน ซึ่งจะส่งผลเสียและเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนาของชมชน 

  ๕. มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลายด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกภารกิจหนึ่งของชุมชนที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้เกิด
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด คือใช้ให้น้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้ง
ต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น  ดังนั้นกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนมิติทาง
สภาพแวดล้อมควรด าเนินการดังนี้  

   ๕.๑ สร้างมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน ด้วยวิธีการหรือมาตรการจัดการ
โดยตรงเพ่ือถนอมรักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปฏิเสธการใช้ (R๑-
Reject) การน าของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (R๒-Reuse) การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (R๓-
Reduce) การซ่อมแซมฟ้ืนฟู (R๔-Repair) การน าไปผลิตขึ้นใหม่ (R๕-Recycle) การถนอมรักษา 
(R๖-Recovery) และการเสริมแต่งของเก่า (R๗-Renewal) เป็นต้น  

   ๕.๒ สร้างพลังชุมชน คือ การรวมตัวกันของชุมชนที่เข้มแข็ง มีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกัน เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันส่งผลให้ชุมชนนั้นสามารถปรับตัว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการด้วยองค์กรภาคประชาชนเพ่ือด าเนินการด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของตน ดังนั้นชุมชนต้องสร้างระบบการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ด้วยการสร้าง
เครือข่ายการอนุรักด้วยพลังของชุมชน 
   ๕.๓ เชื่อมธรรมชาติเข้ากับเศรษฐกิจชุมชน เป็นการด าเนินการอนุรักษ์แบบ
บูรณาการเพ่ือเชื่อมโยงความโดดเด่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นจุดดึงดูด
การสร้างจุดขายหรือจุดเด่นเข้ากับการด าเนินธุรกิจของชุมชน ทั้งรูปแบบธุรกิจครัวเรือน และและ
กลุ่มธุรกิจชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดให้กับชุมชน 



๔๗ 
 

   ๕.๔ ปลูกฝังเยาวชน แน่นนอนว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องดังนั้นการสร้างทายาททางความคิดจึงต้องปลูกฝังคนรุ่นหลังให้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ือส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป 

และได้เสนอผังมโนทัศน์กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน เป็นการเขียนกรอบ
แนวคิดเชิงองค์ประกอบ (Component Conceptual Framework) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน 
(ท่ีมา: สมพงษ์ เกษานุช และคณะ. ทิศทางกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชน. ๒๕๕9 : ๒๙)   

 
 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุมชนจะต้องมองทั้งองค์รวมให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ (๑) มิติ
ผู้น าและสมาชิกของชุมชน ซึ่งต้องปรับกระบวนทัศน์ด้วยการสร้างผู้น าแบบบูรณาการ พร้อมทั้ง
เปลี่ยนบทบาทผู้น า ให้เป็นแบบทีมพัฒนาร่วมกับสมาชิกในชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดการพ่ึงพาผู้น า
มากเกินไป นอกจากนั้นต้องสร้างภาวะความเป็นผู้น า เพ่ิมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ

- สร้างผู้น ายุคใหม ่
- เปลี่ยนบทบาทผู้น าชุมชน 
- สร้างภาวะความเป็นผู้น าให้กับสมาชิกในชุมชน 
- เพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชน 

- สร้างมาตรการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมชุมชน   - สร้างพลังชุมชน 
- เชื่อมธรรมชาติเข้ากับเศรษฐกิจชุมชน      - ปลูกฝังเยาวชน 

- ปรับทัศนคติของประชาชน 
- สร้างข้อตกลงภายในชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชน  
- ยึดระบบการเมืองการปกครองแบบเสรี
ประชาธิปไตย 

- สร้างระบบการแข่งขันภายในชุมชน 
- ปรับระบบธุรกจิชุมชนให้เป็นระบบแข่งขันแบบเสร ี
- เสรีส่งเสรมิให้เกิดธรุกิจครัวเรือน 
- เปลี่ยนบทบาทภาครัฐ 
 

- สร้างเงื่อนไขชุมชนสมัยใหม ่
- สร้างชุมชนท่ีพึงปรารถนา 
- สร้างให้เป็นชุมชนอุดมสุข 
- สร้างภูมิคุม้กันให้ชุมชน 

กระบวนทัศน์

ใหม่ในการ

พัฒนาชุมชน 

 

มิติทางสิ่งแวดล้อม 

 

มิตทิางผู้น า 
และสมาชิกในชุมชน 

 

มิตทิางการเมือง 
การปกครอง 

 

 

มิตทิางสังคม 

 

 

มิตทิางเศรษฐกิจ 

 



๔๘ 
 

สมาชิกในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (๒) มิติทางเศรษฐกิจ       
ควรมุ่งเน้นการแข่งขันแบบเสรี สร้างระบบการแข่งขันภายในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจครัวเรือน 
และภาครัฐต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้สร้างเงื่อนไขมากกว่าผู้ให้การสนับสนุน (๓) มิติทางสังคม 
ต้องสร้างเงื่อนไขสังคมขึ้นใหม่ ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่พึงปรารถนา ก่อให้เกิดความ
เอ้ืออาทร ความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ต่อกัน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน (๔) มิติทาง
การเมืองการปกครอง ต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติของประชาชนให้เชื่อมั่นว่าการปกครองเป็น
เรื่องของทุกคนในชุมชน จึงต้องสร้างข้อตกลงภายในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การเมืองภาคประชาชน โดยยึดหลักการเมืองการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย และ (๕) มิติ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้องมีมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างพลังชุมชนพร้อมกับปลูกฝัง
แนวคิดให้กับเยาวชนในชุมชนเพ่ือสร้างทายาทในการอนุรักษ์ และเชื่อมธรรมชาติกับเศรษฐกิจ
เข้าหากัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับเศรษฐกิจในชุมชน 
 ๓. การพัฒนาแบบองค์รวม 

หลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นหลักหรือจุดยืนในการด าเนินงานพัฒนาชุมชน 
เพ่ือการสร้างสรรค์ความเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ
ในที่สุดและการที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนดังกล่าวนี้ ต้องฝึกอบรมประชาชนให้รู้จักการ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปได้ดังต่อไปนี้๔๑ 

๑. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเริ่มงาน (Context) บริบทของ
ชุมชน หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ซึ่งในการพิจารณานั้น นักพัฒนาควรจะพิจารณา
อย่างรอบด้าน ทั้งสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง การที่นักพัฒนาทราบสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนก็สามารถที่จะ
วางแผนและด าเนินงานพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒. การดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม (Participation) การจัด
กิจกรรมการพัฒนาอะไรก็ตาม จะต้องดึงหรือชักจูงประชาชนให้เข้ามาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วม
ด้วยตั้งแต่ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบัติการตามโครงการ และการประเมินผล ซึ่งจะ
ท าได้มากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม แต่ยึดหลักการที่ส าคัญว่าต้องให้
ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้ 
เนื่องจากกว่าผลของการด าเนินงานพัฒนานั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวประชาชน ดังนั้น ควรที่
จะให้ประชาชนเลือกแนวทางในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง 

๓. การท างานต้องค่อยเป็นค่อยไป (Gradualness) ความล้มเหลวของการพัฒนา
ชุมชนเกิดขึ้น เพราะการเร่งรีบท างานให้เสร็จเร็วเกินไป ก่อนที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
และปัญหาที่แท้จริงของชุมชนหรือก่อนที่ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือก่อนที่จะมี
ทรัพยากรเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านักพัฒนาต้องการให้มีผลงานออกมาโดยเร็ว ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับการของบประมาณมาใช้ในการด าเนินงาน ดังนั้น การพัฒนาชุมชนไม่ควรเร่งรีบ
                                                           

๔๑ บ้านจอมยุทธ. หลักการพัฒนาชุมชน. (ออนไลน์) : จาก https://www.baanjomyut.com 
/library_๓/ theories_and_principles_of_community_development/๐๖.html, [๑ มีนาคม ๒๕๖๓]. 



๔๙ 
 

จนเกินไป ควรด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป ควรคิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชนในระยะ
ยาว 

๔. การให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก (Man-Center Development) 
มีความจริงอยู่ประการหนึ่งว่า การช่วยคนไม่อาจส าเร็จได้ ถ้าผู้นั้นไม่ต้องการจะช่วยตนเอง โดย
หลักการนี้ การพัฒนาชุมชนจึงต้องเริ่มด้วยการให้ความส าคัญกับคนในชุมชนเป็นหลักหรือเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาโดยให้คนในชุมชนค้นหาความต้องการและปัญหา ( Identify Need and 
Problem) ของตนเองให้พบไม่ว่าจะด้วยวิธีกระตุ้น ยั่วยุ หรือชักจูงก็ตาม 

๕. การใช้วิธีด าเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) การพัฒนาชุมชน
จะต้องน าแบบประชาธิปไตยมาใช้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักคิดด้วยตนเอง รู้จัก
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันท างานตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ 
ยึดถือในเสียงข้างมากและรับฟังเสียงข้างน้อย (Rule of Majority, Right of Minority) 

๖. การด าเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ (Flexible) เนื่องจากสังคมมีความเคลื่อนไหว 
(Dynamic) ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องเลือกวิธีด าเนินงานให้กว้างและเข้ากับสถานการณ์ 
เหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไปเฉพาะวิธี
ด าเนินงานเท่านั้น โดยยึดมั่นในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเสมอ 

๗. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) วัฒนธรรมเป็นกุญแจส าคัญที่จะไข
ประตูปัญหาเพ่ือเข้าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะส าเร็จหรือล้มเหลว เกิดจากความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของชุมชนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในแต่ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต 
(Way of Life) ที่แตกต่างกัน จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและงานพัฒนาว่า “การเข้าใจ
วัฒนธรรมชุมชนได้มากเท่าใด ก็จะเข้าใจงานพัฒนาชุมชนได้มากเท่านั้น” 

๘. ท างานกับผู้น าท้องถิ่น (Local Leader) การท างานกับผู้น าท้องถิ่นเป็นหลักการ
พัฒนาชุมชนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การพัฒนาชุมชนจะขยายตัวกว้างออกไปและบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพ ความสามารถของผู้น าในท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งผู้น าที่เป็นทางการ คือ 
มีบทบาท ต าแหน่งหน้าที่ ตามที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผสส. อสม. 
ครูในหมู่บ้านหรือต าบล และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ คือ ผู้น าที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ
และมีบทบาทในการชี้น าการพัฒนา เช่น เถ้าแก่โรงสี เถ้าแก่ไร่อ้อย คนเฒ่าคนแก่ จ้ า พระสงฆ์ 
เป็นต้น 

9. ท างานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) ในชุมชนใด
ที่มีสมาคม สถาบัน สโมสร หรือองค์กรอ่ืน ๆ อยู่ย่อมมีผู้น าขององค์กรนั้น ๆ อยู่ด้วยหลักการ
พัฒนาชุมชนต้องพยายามใช้องค์กรเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ โดยดึงเอาสมาชิกหรือตัวแทนของ
องค์กร เข้ามาร่วมท างานเพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้จะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการดึงเอาก าลังของกลุ่มมาใช้ในการพัฒนา แต่ถ้าหากไม่มีองค์กรอยู่ในชุมชนก็ควร
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรข้ึนโดยการให้การศึกษาตลอดจนการฝึกอบรม 

๑๐. ท าการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) การประเมินผลมิใช่เป็นแค่เพียง
การเปรียบเทียบผลงานในอดีต เพ่ือให้รู้ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด เท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ถึง



๕๐ 
 

ข้อดี ข้อเสีย ความผิดพลาด และความส าเร็จ ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานครั้งต่อไปได้ ซึ่งในการประเมินผล
นั้นสามารถท าได้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานและเม่ือโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 

๑๑. สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (Policy) ไม่มีองค์การใดที่จะเกิดขึ้นถูกต้อง
ตามกฎหมาย ถ้าองค์การนั้นไม่ด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ และเช่นเดียวกัน ไม่มี
องค์การใดจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ด าเนินงาน ถ้าหากองค์การนั้นขัดกับนโยบายของ
ชาติ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ ที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติเสมอ ฉะนั้น จึงต้องสอดคล้องเป็นแนว
เดียวกันนโยบายของชาติ 

๑๒. การท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) การท างานโดย
ผ่านกระบวนการกลุ่ม เป็นหลักการที่ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานพัฒนาชุมชน ประชาชนต้อง
ได้รับการกระตุ้นให้ท างานผ่านกระบวนการกลุ่ม เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพลเข้มแข็งและมั่นคง
มากกว่าคน ๆ เดียว จนมีค ากล่าวเกี่ยวกับกลุ่มในงานพัฒนาชุมนว่า “ไม่มีกลุ่มก็ไม่มีการพัฒนา
ชุมชน” (No Group No C.D.) 

๑๓. การพัฒนาชุมชนต้องท าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) โครงการใด
โครงการหนึ่งที่ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและส าเร็จไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่า 
งานพัฒนาชุมชนเสร็จสิ้นตามไปด้วย จะต้องมีการเริ่มท าโครงการใหม่ต่อไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 
หรือเรียกได้ว่า เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โครงการใหม่นี้ อาจใหญ่กว่าเดิมหรือยาก
กว่าเดิมก็ได้ ซึ่งก็ย่อมแล้วแต่ประชาชนจะเป็นผู้ก าหนด ส าหรับขั้นตอนตามกระบวนการพัฒนา
ชุมชนที่จะใช้ส าหรับท าโครงการใหม่นั้น ก็ไม่จ าเป็นที่ต้องเริ่มจากขึ้นตอนแรก คือ ขั้นการศึกษา
ชุมชน แต่อาจเริ่มจากข้ันตอนอ่ืนได้เลย เช่น เริ่มจากข้ันตอนวางแผนทันทีก็ได้ 

อาจสรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยร่วมมือกันพัฒนา
ให้ชุมชนของตนเป็นชุมชนที่ดี สร้างความรู้สึกรักและผูกพันต่อชุมชนของตน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีปัญหาคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาเรื่องการศึกษา ปัญหาเรื่องสุขภาพ
อนามัย ปัญหาเรื่องความยากจน เป็นต้น จึงต้องมีการพัฒนาและแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป 
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนต้องเร่งพัฒนาให้มีความเจริญเกิดขึ้น คือ การพัฒนาตัวบุคคล อัน
หมายถึงการกระท าใด ๆ ก็ตามที่ท าให้บุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้น หรือท าให้คนเป็นคนที่มี
คุณภาพ แม้ว่าการพัฒนาชุมชนจะมุ่งเอาการพัฒนาคนเป็นประการส าคัญก็ตาม การพัฒนาทาง
วัตถุก็มีความจ าเป็นอยู่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น การสร้างถนน โรงพยาบาล โรงเรียน ประปา 
ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันตามความจ าเป็น เมื่อเป็นเช่นนี้เป้าหมายส าคัญของ
การพัฒนาชุมชนจึงเป็นการมุ่งไปยังประชาชน โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาแก่ประชาชน
และกระบวนการการรวมกลุ่มเป็นประการส าคัญ เพราะพลังส าคัญที่จะบันดาลให้การพัฒนา
บรรลุผลส าเร็จนั้นอยู่ที่ตัวประชาชน 



๕๑ 
 

๔. ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน 
 ในปัจจุบันงานด้านการพัฒนาชุมชนมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมาก  เพราะ
สภาพปัญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นเป็นวงจรที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่  จากความไม่รู้                  
สู่ความจนและการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา เป็นวัฏจักรแห่งความชั่วร้าย ดังนั้น                  
ทุกหน่วยงานทุกองค์กร ต้องช่วยกันขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป 
 ความยากจนในชนบท เป็นปัญหาหลักที่ทุกหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไข โดยการ
เพ่ิมพูนรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น (Increasing Income) แต่ในการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่า       
ยิ่งมีการพัฒนายิ่งท าให้ประชาชนยากจนลง กล่าวคือ จากการมุ่งพัฒนาประเทศเพ่ือให้ทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน       
ภาคเกษตรกรรมซึ่ งเป็นประชากรเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม                      
ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง อันเป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างทางฐานะของบุคคลสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีจ านวนไม่มาก                      
มีฐานะร่ ารวย  มีอ านาจทางเศรษฐกิจ  กับอีกกลุ่มหนึ่ งเป็นคนส่วนมาก  อาชีพหลัก  คือ 
เกษตรกรรม ซึ่งความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ ก าลังกลายเป็นปัญหาที่ส าคัญ ความ
แตกต่างระหว่างเมืองกับชนบทมีมากขึ้น ประชาชนในภาคอีสานมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชาชนในภาคอ่ืน ๆ ดัชนีที่นักเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้นมาเพ่ือวัดการกระจาย
รายได้ของประเทศ ว่ามีความเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด คือ Gini-coefficient (G-C) ค่าดัชนี 
G-C ๗ จะมีค่าระหว่าง ๐ ถึง ๑ ถ้า G-C มีค่าเข้าใกล้ ๑ มาเท่าใด แสดงว่า การกระจายรายได้จะ
เลวลง ในทางตรงข้ามถ้า G-C จะมีค่าเข้าใกล้ ๐ แสดงว่า การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้น ในปี ๒๕๓๕ ค่า G-C = ๐.๕๓๖ ซึ่งนับว่ามีค่าสูงสุดในบรรดาค่า G-C ที่ได้มีการวัดขึ้นมา
ในอดีต คือ ปี ๒๕๑๘ ค่า G-C = ๐.๔๕๑ ปี ๒๕๒๔ ค่า G-C = ๐.๔๗๓ ปี ๒๕๓๓ ค่า G-C = 
๐.๕๐๔ จากการกระจายรายได้ที่มีลักษณะตกต่ าลงเรื่อย ๆ เป็นสิ่งที่ยืนยันความเชื่อที่ว่า แม้ว่า
ประเทสไทยจะประสบความส าเร็จอย่างสูงทางด้านการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิ จและ
อุตสาหกรรม แต่ความเจริญดังกล่าวไม่ได้กระจายไปสู่ประชาชนโดยทั่วหน้ากัน แต่หากกระจุกตัว
อยู่กับกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาความเลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน ความยากจนเกิดจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน มีลักษณะเป็นลูกโซ่๔๒ 
 

                                                           
๔๒ จิตจ านงค์  กิติกีรติ.  การพัฒนาชุมชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน . 

(กรุงเทพมหานคร, ๒๕๓๒). หน้า ๒๒. 



๕๒ 
 

วัฏจักรแห่งความยากจน 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๒.๕ แสดงวัฏจักรแห่งความยากจน 
(ท่ีมา: จิตจ านงค ์กิติกีรติ. การพัฒนาชุมชน : การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชน.

๒๕๓๒ : ๒๒) 
 

ดังนั้น การพัฒนาชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยลดช่องว่างทางสังคมและขจัด
ปัญหาความยากจนในชุมชนให้ลดน้อยลง  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย                                         
ทั้งภาครัฐบาล เอกชน  องค์กรชุมชน  นักวิชาการ และองค์กรธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ภาครัฐบาล ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา ต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาโดยการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแนวทางและมี
มาตรฐานในการปฏิบัตเป็นขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง ตามโครงการที่ก าหนด เพ่ือขจัดปัญหา
ความยากจนให้หมดสิ้นไป 
 

๒.๔ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๒.๔.๑ แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 หลังจากที่ประเทศแถบซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและอเมริกาได้เป็นผู้น าและ
ต้นแบบในการปฏิวัติอุตสาหกรรม คือเปลี่ยนวิถีการผลิตเพ่ือยังชีพและค้าขายภายในประเทศเป็น
หลักมาสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้ผลผลิตแบบเดียวกันในปริมาณมากซึ่งท้าให้มีต้นทุน
ต่ าเพ่ือการแข่งขันทางการค้าและมุ่งจ้าหน่ายระหว่างประเทศกันมากขึ้นนับแต่นั้น ช่วงระยะ ๑ 
ศตวรรษที่ผ่านมาท าให้เกิดการใช้วัตถุดิบ การสั่งสมพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ไม่คุ้มค่าและมุ่งสนองตอบความสะดวกสบายมากกว่าความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละประเทศร่อยหรอลงอย่างมาก เช่น ทรัพยากร

การมีทนุนอ้ย 

(Capital Deficiency) 

การมีเงินออมต ่า 

(Low Savings) 

การมีอปุสงคต์  ่า 

(Low Demand) 

การลงทนุต ่า 

(Low Investment) 

การมีรายไดท้ี่แทจ้รงิต  ่า 

(Low Real Income) 

ผลิตภาพต ่า 

(Low Productivity) 



๕๓ 
 

พลังงาน ทรัพยากรป่า ทรัพยากรแร่ และทรัพยากรน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ของเสียที่ปล่อยออก
จากการกระบวนการผลิตและการบริโภคสินค้าของพลได้ก่อให้เกิดมลพิษ การปนเปื้อน และสร้าง
ผลกระทบทัง้แก่มนุษย์ ทรัพยากรน้ า อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ๔๓ 
 ดังนั้น ประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงเริ่มรวมตัวกันสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาใหม่โดยเกิด
การพัฒนาความคิดแบบที่เรียกว่า “การเปลี่ยนย้ายกระบวนทัศน์” (paradigm shift) ขึ้นส่งผล
ให้เกิด “กรอบแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับแต่ปี ๒๕๑๕ เป็นต้นมา จากการที่แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มเข้ามีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้ งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ 
โดยเริ่มตั้งแต่องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(Human Environment) ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร้องให้ชาวโลกค านึงถึง
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากัด ผลจากการประชุมดังกล่าวท าให้
ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวาง ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
สหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาของโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission 
on Environment and Development) ห รื อ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ใ น ชื่ อ “ Brundland 
Commission” เพ่ือท าการศึกษาเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาซึ่ง
ได้เผยแพร่เอกสารชื่อ “Our Common Future” ที่ได้เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาประเทศเสียใหม่ในลักษณะที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เสนอว่ามนุษยชาติ
สามารถที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ ต่อมาสหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอด
ระดับโลกอีก ๒-๓ ครั้ง คือ “การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” 
(UN Conference on Environment and Development : UNCED) ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร 
ประเทศบราซิล ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีเอกสารส าคัญคือ “แผนปฏิบัติการ ๒๑” ซึ่งเป็นเหมือน
แผนแม่บทของโลกให้ประเทศภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้น าไปเป็นกรอบทิศทางพัฒนา
ประเทศให้ก้าวสู่ความยั่งยืน อีก ๕ ปีถัดมาสหประชาชาติได้เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมสุดยอด
ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน” (World Summit on Sustainable Development: 
WSSD) ณ กรุงโจฮันเนสเบอร์ก ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งประเทศต่าง 
ๆ ทั่วโลกกกว่า ๑๘๐ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความส าคัญใน “กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
อย่างต่อเนื่องและร่วมกันลงนามรับมาเป็น “พันธกรณี” ร่วมกันที่จะพัฒนาประเทศและสังคมโลก
ให้น่าอยู่และยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลจากรายงาน
ของบรันดท์แลนก็เรียกร้องในสิ่งเหล่านี  นั่นคือ การพัฒนาที่ตระหนักหรือค านึงถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการคิดถึงคนรุ่นหลังด้วย จึงได้รับการตอบรับและต้อนรับอย่างอบอุ่นจากวงการ
ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากนี  การพัฒนาที่ยั่งยืน ยังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา และด้วย
ความที่ยังคลุมเครือ ก็เป็นการเปิดพ้ืนที่/ที่ว่างให้กับบรรดาผู้ที่ เกี่ยวข้องเลือกตีความ/ให้
                                                           

๔๓ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการพัฒนาดัชนีชี วัดการ
พัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศไทย. ใน รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๒-๘. 



๕๔ 
 

ความหมายต่อสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ในแบบฉบับที่ตัวเองต้องการได้ ไม่แตกต่าง
จากมโนทัศน์อื่น ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็น “ความยุติธรรม” หรือ “ประชาธิปไตย” เป็นต้น เพราะ
คงไม่มี ใครกล้าประกาศว่าไม่ เห็นด้วย ไม่ชอบความยุติธรรม ไม่ชอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย หรือแม้แต่ไม่ชอบการพัฒนาแบบยั่งยืน เพียงแต่จะมีรายละเอียดของเรื่องเหล่านี้  
แตกต่างกันไปเท่านั้น ฉะนัน สิ่งที่รายงานของบรันดท์แลนกระท าก็คือ เปิดพ้ืนที่ชนิดใหม่ขึ้นใน
สังคม เพ่ือให้บุคคล สถาบัน หน่วยงาน องค์การแขนงต่าง ๆ เลือกประกาศจุดยืนทางศีลธรรม
ของตนเองผ่านวาทกรรมที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบยั่งยืน”๔๔ 
 โดยสรุปการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทโลกคือ การพัฒนาที่มุ่งสู่ดุลยภาพของมิติ ๓ ด้าน 
คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและไม่
ท าให้คนรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดความสามารถที่จะสนองความต้องการของตนเอง
ความหมายของค าว่า “ยั่งยืน” การใช้ค้า sustainable และ sustainability มีนิยามอยู่ ๓ แนว
ใหญ่คือ 
  ๑. แนวสังคม หมายถึง เรื่องเก่ียวกับการสนองความต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่องซึ่ง 
มนุษย์ทุกคนต้องได้รับอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย และการบ าบัดรักษายามเจ็บป่วย ในขณะเดียวกันก็
หมายถึงการสนองความต้องการระดับสูงด้วย เช่น ความมั่นคงเสรีภาพ การศึกษา การมีงานท า 
ความยั่งยืนทางสังคมอาจจะเน้นเรื่องการส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ของมวลชนส่วนใหญ่ เป้าหมาย
ส าคัญที่สุดของแนวนี้ คือ การรักษาคุณภาพชีวิตให้มีระดับสูงอย่างยาวนาน 
  ๒. แนวนิเวศ จุดเน้นอยู่ที่กระบวนการทางชีววิทยาของธรรมชาติ โดยเน้นเรื่องความ
ยั่งยืนของการท างานและประสิทธิภาพของระบบนิเวศ เพ่ือก่อให้เกิดความยั่งยืนทางนิเวศใน
ระยะยาวจ าเป็นจะต้องมีการคุ้มครองทรัพยากรทางพันธุกรรมและการอนุรักษาความหลากหลาย
ทางธรรมชาติ ในความหมายนี้ การจัดการและการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งการสนับสนุนให้ชีวิต
ทั้งหลายอยู่รอดคือเป้าหมายส าคัญท่ีสุด 
  ๓. แนวเศรษฐกิจ จะเน้นแต่เรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ถ้ากล่าวถึง  “ความ
ยั่งยืน” จะหมายถึง เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนยาวนาน ในอัตราที่สูง แต่นักเศรษฐศาสตร์สี
เขียว มีแนวคิดอีกแบบคือ กล่าวว่า เศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เศรษฐกิจที่ค านึงถึงระบบนิเวศ
และโลกธรรมชาติ การให้คุณค่าทางชีวิตจิตใจมากกว่าค านึงถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
  พระธรรมปิฎก ได้เขียนไว้ในหนังสือ “การพัฒนาที่ยังยืน” ระบุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ว่าคือ ระบบการพัฒนาที่เป็นองค์รวม คือ การด ารงอยู่ด้วยดีของมนุษย์ หมายถึง มนุษย์อยู่อย่างมี 
อิสรภาพและสันติสุขในโลกที่เกื้อกูล การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความเป็นไปอย่างประสาน
และเกื้อกูลกันของระบบความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการคือ มนุษย์ สังคม 
เทคโนโลยี และธรรมชาติแวดล้อม โดยเสนอแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาแบบ
องค์รวม โดยบูรณาการอย่างสมดุล จะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามระบบ
ความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยทั้งหลาย มีอิสรภาพที่จะเกื้อกูลต่อกันด้วยระบบความสัมพันธ์
                                                           

๔๔ ชั ย วั ฒ น์  เจ ริ ญ สิ น โอ ฬ า ร .  Development Discourse ว า ท ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า . 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิภาษ, ๒๕๔9), หน้า ๔๓-๕๕. 



๕๕ 
 

แห่งองค์ประกอบพ้ืนฐานและรวมกับความซับซ้อนที่มนุษย์สร้างขึ้น อันได้แก่ เทคโนโลยี                     
เป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนา ดังนี้ 
   ๑. มนุษย์ ในฐานะบุคคล ในฐานะชีวิตทั้งกายและใจ ๒. สังคม ๓. ธรรมชาติ                     
๔.เทคโนโลยีองค์ประกอบทั้ง ๔ จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกันทั้งระบบ แต่มนุษย์เป็นตัว
กระท าเพราะมีเจตจ านง ในขณะที่องค์ประกอบอ่ืนไม่มี และการที่มนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติ
ย่อมหมายถึงว่ามนุษย์แปลกแยกจากชีวิตมนุษย์เองด้วย การแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการง่าย ๆ         
ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้โลกมนุษย์กับโลกธรรมชาติประสานประโยชน์กันได้ โดยมนุษย์อยู่
ในโลก ธรรมชาติอย่างกลมกลืน เกื้อกูล ความส าเร็จนี้จึงจะเป็นชัยชนะอย่างแท้จริงของมนุษย์ 
และเพ่ือให้เป็นองค์ประกอบที่ดีที่จะน าไปสู่ระบบใหญ่ทั้งหมด ในการพัฒนาจึงถือเอาการพัฒนา
มนุษย์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเป็นปัจจัยที่กระท าดังกล่าวมาแล้ว๔๕ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน
แยกได้เป็น ๒ ส่วนดังนี้๔๖   
   ๑. ระบบการพัฒนาคน โดยพัฒนาที่ตัวคนเป็นปัจจัยที่กระท าให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา โดยทั้ง 
๓ ด้านนั้นมีความสัมพันธ์อิงอาศัยกันการพัฒนาคนจะต้องท าทั้งหมดจึงจะเป็นการพัฒนาคนเต็ม
คน 
    ๑.๑ พฤติกรรม พฤติกรรมีที่ดีเป็นช่องทางให้จิตใจพัฒนาและช่วยให้ปัญญา
งอกงาม โดยให้ความพิเศษกับพฤติกรรมเคยชินที่ดีและเกื้อกูลซึ่งจะต้องฝึกแต่เด็ก 
    ๑.๒ จิตใจ จิตใจที่มีเจตจ้านงที่เป็นตัวชี้น าก าหนดพฤติกรรมและสภาพจิตที่
พอใจมีความสุข ก็ท าให้พฤติกรรมมีความมั่นคง ปัญญาจะท างานได้ผลและพัฒนาไปได้ ต้อง
อาศัยสภาพจิตใจที่เหมาะสม 
    ๑.๓ ปัญญา ปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหา เป็นตัวจัดปรับทุกข์อย่างทั้งพฤติกรรม
และจิตใจให้ลงตัวพอดี และเป็นตัวน าไปสู่จุดหมายแห่งความมีอิสรภาพและสันติสุข จะต้อง
พัฒนาควบคู่ประสานกันไป และอิงอาศัยการพัฒนาทั้งพฤติกรรมและจิตใจ ใช้ปัญญาบนความไม่
ประมาท 
   ๒. ระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเป็นตัวกลางหรือเป็น
แกนกลาง ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระทะที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการระบบสัมพันธ์องค์รวม
ใหญ่สู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนและการพัฒนาที่ยั่ งยืน จะเกิดขึ้นเมื่อระบบความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทั ง ๔ ด าเนินไปด้วยดี โดยทุกส่วนเป็นปัจจัยส่งผลในทางเกื้อกูลกัน และในระบบนี้
มนุษย์ในฐานะปัจจัยตัวการที่มีความส าคัญที่สุด ที่จะให้ภาวะที่พึงประสงค์นี เกิดขึ้นหรือไม่ โดย
จะกล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาและการปฏิบัติต่อองค์ประกอบทั้ง ๔ เฉพาะที่เป็นแนวทาง
พ้ืนฐานบางประการ 
                                                           

๔๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ียั่งยืน, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, ๒๕๔๓), 
หน้า ๔๗-๕๐ 

๔๖ พระสุธีรัตนบัณฑิต , ดร , (สุทิตย์  อาภากโร), โครงการวิจัยเรื่องการวิจัยการศึกษา: 
องค์ประกอบรูปแบบ และกระบวนการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน, หน้า ๑๔-๑๕. 
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    ๒.๑ มนุษย์ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เป็นหลักที่ควรให้ความส าคัญที่สูงสุด โดยมุ่ง
ให้การศึกษา จัดสรรปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ เพ่ือให้มนุษย์แต่ละชีวิตเจริญงอกงาม เข้าถึงความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ อันจะเป็นปัจจัยไปกระท าต่อระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและมนุษย์ในฐานทรัพยากรมนุษย์ คือทุนหรือปัจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมพึงมีการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดี ขยัน อดทน รับผิดชอบ มีความรู้ 
ฯลฯ พร้อมที่จะเป็นก าลังในการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    ๒.๒ สังคมระบบต่าง ๆ ทางสังคมนั้นเป็นการจัดการรูปแบบในระดับสังคมต่าง 
สังคม ประเทศชาติที่เปิดถึงทั่วกันจะต้องวางมาตรการร่วมกัน ปกป้องมิให้มีการกดขี่ บีบบั งคับ
เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ว่าน้อยใหญ่ สังคมควรมีมาตรการพิทักษ์ ป้องกันมิให้คนเบียดเบียน
ท าลายธรรมชาติแวดล้อม 
    ๒.๓ ธรรมชาติ การมีทัศนคติที่ดีของมนุษย์ต่อธรรมชาตินั้นไม่ควรหยุดมองแค่
เลิกมองตนเองแยกต่างหากจากธรรมชาติ แล้วมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่ควรจะ
ก้าวต่อไปถึงขั้นแสดงศักยภาพของมนุษย์ในการจัดวางสมมติต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้อ้าง
สิทธิต่าง ๆ กลับมาอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล ไปเบียดเบียน ท าร้าย เอาเปรียบ                               
ยอมเสียสละให้มาก แล้วท าความดีชดใช้หรือจะถือว่ากอบโกยจากเขามามากพอแล้ว จะคืนให้แก่
ธรรมชาติบ้างก็ได้ 
    ๒.๔ เทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกื้อกูลไม่ท าลายธรรมชาติ 
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ           
ผลการผลิตสูงโดยมีของเสียน้อย ก าจัดน้ าเสีย ก าจัดขยะ เอาของเสียมาเวียนใช้ใหม่ ตลอดจนการ
วางมาตรการบังคับควบคุม มนุษย์เองจะต้องไม่ประมาทกับการใช้เทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยี
เป็นเครื่องสนองกิเลสของมนุษย์ จะต้องใช้อย่างมีสติ มิใช่ว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าแต่มนุษย์
กลับเสื่อมลง จะต้องเสพที่คุณค่าแท้มิใช้เสพเพราะตัณหา ข้อปฏิบัติต่อองค์ประกอบแต่ละอย่าง
พอเป็นแนวทางแล้วขั้นที่จะบูรณาการทั้ง ๔ องค์ประกอบเข้าด้วยกันเป็นระบบสัมพันธ์อันเดียว 
โดยเอาระบบพัฒนาตัวคนมาเป็นองค์แกนกลาง ที่จะท้าหน้าที่เป็นปัจจัยตัวกระท าให้ส าเร็จเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  สรุปได้ว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหลักการที่ลักษณะส าคัญคือ เป็นการพัฒนาที่
ด าเนินไปโดยค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนองความต้องการ
ในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาที่ค านึงถึงความเป็น                        
“องค์รวม” คือมองว่าการจะท าสิ่งใดต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ ดังนั้น                             
การพัฒนาแนวนี้ จึงยึดหลักความรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้ระบุ
ว่าต้องปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” เพียงแต่ต้องค านึงว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้น เป็นไปในทาง
สร้างสรรค์หรือท าลายท้ายที่สุดผลของการด าเนินการพัฒนาตามแนวคิดใดก็ตามจะตกแก่ตัว
มนุษย์เองเสมอ เช่น หากพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีควบคุมและบงการ
ธรรมชาติมากเกินไป สังคมมนุษย์ก็อาจถึงกาลอวสานรวดเร็วขึ้น หรือหากยึดถือการพัฒนาตาม
แนวทางความยั่งยืนที่ตระหนักว่า สรรพสิ่งเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อกันอย่างซับซ้อนและ
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หลากหลาย สังคมโลกก็จะด าเนินไปด้วยกันระหว่างสรรพสิ่งและตัวมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน 
เป็นต้น๔๗ 

 ๒.๔.๒ แนวคิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่ก่อให้เกิดการเติบโต ขนาดใหญ่
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคที่ เกินความจ าเป็นจนกระทั่ง เป็นผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านกายภาพ 
ศักยภาพในการผลิตความสามารถท่ีจะรองรับการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากทุนดังเดิมได้อีก 
 เฉลิมเกียรติ แก้วหอม ได้ให้แนวคิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ตั้งแต่การพัฒนาที่
ยั่งยืนเริ่มเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เริ่มตั้งแต่
สหประชาชาติจึ งได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์  (Human 
Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร้องให้ทั่วโลกค้านึงถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๒๖ สหประชาชาติได้
จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (World Commission on Environment 
and Development) ห รื อ เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น โด ย ทั่ ว ไป ว่ า  “ Brundtland Commission”                                  
ได้เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและ สอดคล้อง
กับข้อจ ากัดของธรรมชาติรวมทั้งได้เสนอว่ามนุษยชาติสามารถท่ีจะท าให้เกิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" 
ขึน้มาได้ โดยมียุทธศาสตร์ที่ส้าคัญด้วยกัน ๒ ประการ ได้แก่ 
  ๑. การพ่ึงตนเอง การพ่ึงตนเองของชุมชนแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้
วัตถุดิบเพ่ือการผลิตที่หาได้ในท้องถิ่นแทนการหาจากภายนอก การใช้ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
แทนที่การใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างถิ่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างรายได้แทนการรับเอา
เทคนิคใหม่มาใช้พ่ึงแหล่งทุนในท้องถิ่นแทนการก่อหนี้ จากต่างถิ่นการจัดชุมชนด้วยตัวเองแทน
การสนับสนุนจากภายนอกการตัดสินใจลงมือปฏิบัติเองแทนที่จะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ตลอดจนมุ่งสร้างทุนทางเศรษฐกิจ 
  ๒. ความพอเพียง เห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดย
เลือกสินค้า เกษตรที่มีอยู่แล้ว เน้นการลดค่าใช้จ่ายแทนการมุ่งรายได้ นอกจากนี้ ยังต้องสร้าง
หลักประกันโดยการผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน๔๘ 
 สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม ได้ให้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า ประเทศไทยได้มีการก าหนดให้
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 9 โดยมียุทธศาสตร์และภารกิจวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด ๗ อย่าง

                                                           
๔๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์โกมลคีมทอง, 

๒๕๔๓), หน้า ๔. 
๔๘ พจนา สวนศรี, แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๒๕๔๖. (หน้า ๑๗๘-๑๗9), [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: www.dnp.go.th/fca๑๖/file/i๔9xy๔ghqzsh๓j๑.doc. [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 
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ได้แก่ ๑. การพัฒนาคุณภาพคนที่ต่อเนื่องจากแผนที่ผ่านมา การมีคุณธรรมจริยธรรมและความรู้
สุขภาพที่ดี ๒. การเน้นความสมดุลและชนบท โดยท าให้เกิดความสมดุลและเชื่อมโยงกัน                                
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรใน
ภาคเศรษฐกิจ ๔. การพัฒนาการจัดการเศรษฐกิจมหาภาคโดยมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการเงิน 
การคลัง ภาษีรวมทั้งบทบาทภาครัฐ เอกชน และบริการ ๕. การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ ๖. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ ๗. บริหารจัดการที่ดีทุกระดับทั้งการเมือง ราชการ เอกชน ชุมชน
และครอบครัวการพัฒนาที่ยั่งยืนจะพัฒนาทุกองค์ของการพัฒนาโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมจะ
เน้น เป็นกรณีพิเศษคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเท่าที่จ าเป็นให้หมดช้าขณะ เดียวกัน
เสริมสร้างให้มากขึ้น เช่น ไม่ตัดไม้ท าลายป่าและปลูกป่าควบคู่กันไป โดยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จะต้องมีดัชนีชี้วัดที่เรียกว่า Sustainable Development Indicator โดยตัววัดครบ ๔ ด้าน คือ 
๑. สังคม ๒. เศรษฐกิจ ๓. สิ่งแวดล้อม ๔. สถาบันและองค์กร ซึ่งทางสภาพัฒน์ท าตัวแบบไว้
พอสมควรคล้าย ๆ ดัชนีชี้วัด "ความอยู่ดีมีสุข" จะมีตัวชี้วัด ๗ ตัว คือ ๑. ความรู้ ๒. ชีวิต                                 
การท างาน ๓. รายได้และความยากจน ๔. สภาพแวดล้อม ๕. ชีวิตครอบครัว ๖. การบริหาร
จัดการที่ดี  และ ๗. สุขภาพอนามัย 
 สรุปกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการที่ทุกคนมีความต้องการในแนวทางเดียวมีกันความ
ต้องการการด้ารงชีพอย่างผาสุกในท้องถิ่นของตนเองช่วยกันให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาช่วยกัน มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมศักยภาพของคนในชุมชนของ
ตนเองให้เกิดปัญญามีความเข้าใจมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหรือร่วม
ด าเนินการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ท ากิจกรรมงาน
พัฒนาชุมชน เพ่ือลด ละ เลิก อบายมุข พัฒนาคนให้สมบูรณ์แบบผนวกเข้ากับแนวทางการพัฒนา
แบบพุทธ ซึ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก จากภูมิปัญญาอันละเอียดลึกซึ้งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นระบบที่เอ้ือต่อความยั่งยืนวิถีชีวิตให้ด าเนินไปในทางสายกลางและให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่มีดุลยภาพทั้งในการบริหารพัฒนาทั้งคน เศรษฐกิจ สังคม ที่มีความเกื้อกูลและไม่เกิด
ความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        ๒.๕.๑ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 
  ๑. นโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)๔๙                             
(๒๕๕9 : ๑-๓๖) ได้สรุปภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไว้ว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนเป็นแผนงานที่ส าคัญของประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพ้ืนที่

                                                           
๔๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๕๙ 
 

ชายแดนเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชน และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพ้ืนที่ชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาสของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดให้การพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่น าทางการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้มี 
 ค า สั่ ง ที่  ๗ ๒ /๒ ๕ ๕ ๗  เมื่ อ วั น ที่  ๑ 9  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๕ ๗  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (หน.คสช.) เป็นประธานกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการของ กนพ.                               
มีคณะอนุกรรมการ ๖ คณะท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ที่เป็นหัวใจส าคัญของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ 
ขอบเขตพ้ืนที่และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (๒) คณะอนุกรรมการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงาน สาธารณสุข และความมั่นคง (๓) คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด่าน
ศุลกากร (๔) คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (๕) คณะอนุกรรมการด้าน
การตลาดและประชาสัมพันธ์ และ (๖) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระดับพ้ืนที ่
 กนพ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่ชายแดนที่
มีศักยภาพและเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรกของไทย
โดยให้ความส าคัญกับหลักเกณฑ์ในด้านต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความได้เปรียบ พ้ืนที่
ชายแดนทั้งในฝั่งไทยและในประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพและความพร้อม ประชาชนและภาค
ส่วนในพ้ืนที่ให้การยอมรับและสนับสนุน นอกจากนี้ ในบางพ้ืนที่อาจมีความจ าเป็ นต้องมี                               
การพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลหรือตามที่ประเทศไทยได้ตกลงร่วมกับ
ประเทศอ่ืนไว้ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวและนโยบายของ 
หน.คสช. ที่ต้องการให้มีการเปิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในทุกภาค/ช่องทางที่ส าคัญ รัฐบาลจึง
มีนโยบายในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ๑๐ แห่งโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ ๑ ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว และตราด ให้เริ่มด าเนินการ
ได้ในปี ๒๕๕๘ 
  ระยะที่ ๒ ได้แก่ หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี                        
ให้เริ่มด าเนินการได้ในปี ๒๕๕9 
 ในภาพรวมของการด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กนพ. เปิดโอกาสให้
จังหวัดเป็นผู้จัดท าข้อเสนอการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งครอบคลุม
ขอบเขตพ้ืนที่ที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กิจกรรมที่ต้องการพัฒนาใน
พ้ืนที่ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการได้รับการพัฒนา และสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ต้องการ
ได้รับการสนับสนุน 



๖๐ 
 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นแนวคิดการพัฒนาที่มีการริเริ่มด าเนินงาน                           
ในประเทศไทยมายาวนานกว่า ๑๐ ปี โดยเริ่มแรกของการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
บริเวณชายแดนที่มีศักยภาพของไทยเป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสของความร่วมมือ                                
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) อย่างไรก็ดี การพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนในช่วงที่ผ่านมายังไม่เกิดผลที่ชัดเจนมากนัก เนื่องจาก มีข้อจ ากัดและปัญหาอุปสรรคใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยเฉพาะในประเด็น ด้านความต่อเนื่องของงานภายใต้                                    
การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้ง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินส าหรับจัดตั้งเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก ในการด าเนินงาน     

ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมเพ่ือใช้ประโยชน์จาก การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนซึ่งส่งผลให้พื้นที่ชายแดนมีบทบาทส าคัญในการเป็นประตู เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในภูมิภาค โดยต้องเร่งพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนให้สามารถ รองรับการลงทุนและอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์จากการพัฒนา และบริหารจัดการ ผลกระทบอันอาจเกิดจากการพัฒนา 
อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน การลักลอบน าเข้า -ส่งออก สิ่งผิดกฎหมาย
ข้ามพรมแดนเข้าสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพให้
เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับ การลงทุนจะช่วยลดการกระจุกตัวของการลงทุนในพ้ืนที่ภาค
กลางและสนับสนุนเป้าหมาย ของไทยในการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ก าหนดนโยบายให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนที่น าทาง (Roadmap) สนับสนุนการพัฒนาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระตุ้น 
เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า  และช่วยรักษาความมั่นคงของประเทศ และได้มีค าสั่ งที่                                  
๗๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑9 มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เป็นประธาน กรรมการ 
ผู้ แทนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้  

หัวหน้า คสช. ได้มีด าริให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในทุกภาค                         
หรือช่องทางที่ส าคัญ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา  

๒. กรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
จากการศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศพบว่าส่วนใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษจัดตั้ง

ขึ้น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ดึงดูดการลงทุน เพ่ิมการจ้างงานและการรับการถ่ายทอด 
เทคโนโลยี และเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม โดยแม้ว่า จุดมุ่งเน้น
ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละประเทศจะมีความหลากหลายเพ่ือให้ สอดรับกับ



๖๑ 
 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกัน อาจสรุปได้เบื้องต้นว่าองค์ประกอบ หลักที่ท าให้การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศประสบความส าเร็จ๕๐ มีดังนี ้

(๑) วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โดยรวม ของการพัฒนาประเทศ  

(๒) กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องสอดคล้องกับ จุดแข็งและศักยภาพ
ของพ้ืนที่  

(๓) ที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ส าคัญเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งหลัก ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ  

(๔) กลไก การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องมีความคล่องตัว  
(๕) มาตรการและสิทธิประโยชน์ เพ่ือส่งเสริมการลงทุนสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง  
(๖) การบังคับใช้กฎระเบียบ ต้องมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการอ านวยความสะดวก

ในการลงทุน นอกจากนี้  การขับเคลื่อนและบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในต่างประเทศใช้
กลไกในส่วนกลาง ประสานงานกับกลไกในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก แต่มีการก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ ในระดับท่ีแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๖ แสดงกรอบแนวคิดในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน. ๒๕๕9) 
 

                                                           
๕๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๒ 
 

๓. ระบบการบริหารจัดการของแต่ละประเทศ  
ส าหรับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยได้ก าหนด 

วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน รวมทั้ง เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และ                           
การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุน
ของภาคเอกชน        

๔. องค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หมายถึง บริเวณพ้ืนที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งรัฐจะ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริม การลงทุน การบริ หาร
จัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการแบบ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นที่จ าเป็น 

องค์ประกอบหลักของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
(๑)  การก าหนดพื้นท่ีที่เหมาะสมในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   
(๒)  การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน   
(๓)  การจัดตั้งศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านการ

ลงทุน   
๔)  การบริหารจัดการด้านแรงงานและการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน 

สาธารณสุขและความม่ันคง    
(๕)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร   

นอกจากนี้ นโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังได้ให้ความส าคัญกับ 
การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรชายแดนโดยสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ 
สนับสนุนให้มีการรวบรวมและรับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือน ามาปรับปรุง 
คุณภาพหรือแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบน าเข้าสินค้า เกษตร
และผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ ๕๑ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๕๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๓ 
 

๕. กลไกการขับเคลื่อน  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนขับเคลื่อนโดย กนพ. โดยมีคณะอนุกรรมการ ๖ ชุด  

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในแต่ละด้าน และน านโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ
พ้ืนที ่ดังนี้ 

แผนภาพที่ ๒.๗ แสดงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษ  
(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน. ๒๕๕9) 
 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว                     

บนพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงอย่างมี สมดุล   
ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสให้
ประชาชนและประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุด กนพ. จึงได้วางหลักการ
ด าเนินงานการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ดังนี้ ๕๒ 

๑. การด าเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน โดยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กฎหมายส่งเสริมการลงทุน กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน กฎหมายการนิคม อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม 
เป็นต้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายเกิดผล เป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว  

๒ . การก าหนดบทบาทภาครัฐ เอกชน และประชาชนอย่างชัดเจน โดยภาครัฐ                    
เป็นผู้ให้สิทธิประโยชน์ จัดเตรียมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และปรับปรุง กฎระเบียบ 
                                                           

๕๒ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๔ 
 

ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนา 

 ๓. การพัฒนาต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และความม่ันคงของประเทศ โดยมีการรักษาพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหว ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด 
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษเพ่ือให้การพัฒนา เป็นที่ยอมรับและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการและ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน  

๔. การด าเนินการพัฒนาต้องมีความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๕. การก าหนด
พ้ืนที่พัฒนาตามเขตปกครอง เช่น อ าเภอ หรือต าบล เพ่ือให้มี จุดยึดโยงทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลร่วมกันระหว่าง หน่วยงานได้อย่างสอดคล้องตรงกันซึ่งท าให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  

๕. การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน 
การก าหนดที่ตั้งและขอบเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นองค์ประกอบ 

ส าคัญที่ต้องมีความชัดเจนในช่วงเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลเป็น รูปธรรม โดย
ที่ตั้งและขอบเขตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้ก าหนดขึ้น จากหลักเกณฑ์การก าหนด
ที่ตั้งและวิธีการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

๖. การก าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยในระยะแรกให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ 

ชายแดน เนื่องจากรัฐบาลมีความประสงค์ในการจัดระเบียบพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน ใช้วัตถุดิบ
จากประเทศเพ่ือนบ้านมาผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ใช้ประโยชน์จากแรงงาน ต่างด้าวที่มีค่าจ้าง
แรงงานไม่สูงมากนัก และใช้ประโยชน์จากที่ตั้งบนแนวระเบียง เศรษฐกิจเพ่ือเข้าถึงตลาดใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและเพ่ือเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ดังนั้น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงได้
คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญพ้ืนที่ ชายแดนที่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาเป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ของประเทศ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้๕๓    
  ๖.๑ หลักเกณฑ์การก าหนดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

๑. ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความได้เปรียบ โดยเป็นพ้ืนที่ชายแดน ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ประเทศเพ่ือนบ้านมีความพร้อมที่จะเชื่อมโยง กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง และ การอ านวยความสะดวกการผ่านแดน   

๒. พ้ืนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ (๑) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
และมีฐานการผลิตและฐานการลงทุนที่โดดเด่น หรือมีโอกาส ในการขยายตัวเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภูมิภาค (๒) มีปัจจัยการผลิตหรือ มีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต (ที่ดิน 
                                                           

๕๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๕ 
 

วัตถุดิบ แรงงาน) และมีตลาดที่มีศักยภาพ (๓) มีความพร้อมและมีปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา ใน
ระดับดี เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ เครือข่ายกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ การอ านวย
ความสะดวกด้านการเงินและการลงทุน และ ความพร้อมด้านแรงงาน เป็นต้น (๔) ไม่มีปัญหาภัย
พิบัติรุนแรง และ (๕) ไม่มี ผลกระทบต่อความมั่นคง  

๓. พ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน เพ่ือ ใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาในภูมิภาคที่เกิดขึ้นหรือมีแผนจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือเป็นพ้ืนที่ที่ไทยได้ตกลงร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือพัฒนาร่วมกัน บนพ้ืนฐานของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของแต่ละ
ประเทศ หรือ การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในพ้ืนที่จะช่วยแก้ปัญหา/ ข้อจ ากัด
ของภูมิภาค/ประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ  

 ๔. ประชาชนและทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้การยอมรับและการสนับสนุน เนื่องจาก
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรงและเป็นผู้สนับสนุน ให้การพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนประสบความส าเร็จ โดย มีการจัดท าเวทีหารือและรับฟังความคิดเห็น
จากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งเตรียมแนวทาง 
การป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว   

๕. ประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาหรือมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ง ไทย
สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเชื่อมโยงภูมิภาคในบริบทประชาคม อาเซียน เชื่อมโยงการค้า
การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพ่ือนบ้าน 

เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปพ้ืนที่ชายแดนที่มีศักยภาพและ 
เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๑๐ แห่ง โดยแบ่งการพัฒนา ออกเป็น 
๒ ระยะ เพ่ือให้สามารถผลักดันการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมชัดเจนและ สอดคล้องกับความ
พร้อมของพ้ืนที่ ดังนี้  

๑) ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ ๑ ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนใน
จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร และสงขลา    

๒) ที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ ๒ ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนใน
จังหวัด หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส     

 
๖.๒ การก าหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนเป้าหมายทั้ง ๑๐  แห่ง 

จ าเป็นต้อง มีการก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่เพ่ือให้การพัฒนามีความชัดเจน สามารถก ากับดูแล
และ ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอน การก าหนด
ขอบเขตพ้ืนที่เริ่มจากจังหวัดด าเนินการระดมความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ เสนอมายังส่วนกลาง ซึ่งคณะอนุกรรมการ ด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนด
พ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน ภายใต้ กนพ. ท าหน้าที่เป็นกลไกหลักในการ
วิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ ของจังหวัดที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ



๖๖ 
 

พิเศษ เพ่ือเสนอต่อ กนพ. และคณะรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนออกเป็นประกาศ กนพ. เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 

ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตพื้นที่   
๑. จังหวัดด าเนินการระดมความเห็นภาคส่วนในพ้ืนที่และจัดท าข้อเสนอ ขอบเขต

พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และยื่น ข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)   

๒. สศช. รวบรวมข้อเสนอขอบเขตพ้ืนที่ฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้าน สิทธิประโยชน์ 
ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เพ่ือวิเคราะห์ความเหมาะสมและพิจารณา
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จะได้รับ การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

๓. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จังหวัด เร่งส ารวจข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่อ่อนไหวต่างๆ รวมถึงพ้ืนที่ที่มีกระทบต่อ
ความมั่นคงในแต่ละพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือ ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิ
ประโยชน์ ก าหนด พื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน เพ่ือกันพ้ืนที่เหล่านั้นออก 

 ๔. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่ และศูนย์บริการ เบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุนพิจารณา แล้วน าเสนอ กนพ. เพ่ือพิจารณา และ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ   

๕. กนพ. ออกประกาศ กนพ. เพื่อก าหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน 
ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
กนพ. ได้ออกประกาศก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ระยะที่ ๑ และ ๒ 

รวมพ้ืนที่ 9๐ ต าบล ใน ๒๓ อ าเภอ ของ ๑๐ จังหวัด (พ้ืนที่รวม ๓,๘๘๖ ,๔๘๑ .๕๘ ไร่) ๕๔

ประกอบด้วย  
หลักการในการพิจารณาเพื่อก าหนดขอบเขตพื้นที่    

๑. เป็นพ้ืนที่แบ่งตามเขตการปกครอง คือ ต าบลและอ าเภอ เพ่ือจ ากัด ขอบเขตให้
กระชับ และเกิดการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) ในการจัดโครงสร้างพื้นฐาน  

๒. เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง เป็นต าบลที่ติดชายแดนและใกล้เคียง มีพ้ืนที่ป่าน้อยที่สุด เพ่ือป้องกันการบุกรุกป่า
หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตป่าไม้   

๓. เป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรที่มีปริมาณการค้าสูง ๒๐ อันดับแรก หรืออยู่ใน 
ระเบียงเศรษฐกิจ GMS หรือ IMT-GT 

 
1. ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก  ตามประกาศ 

กนพ. ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑9 มกราคม ๒๕๕๘ จ านวน ๕ พ้ืนที่ รวม ๓๖ ต าบล  
ใน ๑๐ อ าเภอ ของ ๕ จังหวัด๕๕ ได้แก่  

                                                           
๕๔ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๗ 
 

 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงขอบเขตพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะแรก 
 

พื้นที่ (ระยะแรก) ที่ตั้งและขอบเขต 
ความเชื่อมโยง กับประเทศ 

เพื่อนบ้าน 
๑. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษตาก 

๑๔ ต าบล ใน ๓ อ าเภอ ได้แก่  (๑) 
อ าเภอแม่สอด ๘ ต าบล ได้แก่ ต าบล
แม่สอด ต าบลแม่ตาว ต าบลท่าสาย
ลวด ต าบลพระธาตุ ผาแดง ต าบล
แม่กาษา ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่กุ 
และต าบลมหาวัน  (๒) อ าเภอพบ
พระ ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลพบพระ 
ต าบลช่องแคบ และต าบลวาเล่ย์  
(๓) อ าเภอแม่ระมาด ๓ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลแม่จะเรา ต าบลแม่ระมาด 
และต าบลขะเนจื้อ 

เขตเศรษฐกิจ พิเศษเมียวดี  
ประเทศเมียนมา 

๒. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
มุกดาหาร 

๑๑ ต าบล ใน ๓ อ าเภอ ได้แก่  (๑) 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร ๕ ต าบล 
ได้แก่ ต าบล ศรีบุญเรือง ต าบล
มุกดาหาร ต าบลบางทราย ใหญ่ 
ต าบลค าอาฮวน และต าบลนาสีนวน  
(๒) อ าเภอหว้านใหญ่ ๔ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลชะโนด ต าบลหว้านใหญ่ 
ต าบลบางทรายน้อย และ ตาูบลป่ง
ขาม  (๓) อ าเภอดอนตาล ๒ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลโพธิ์ไทร และต าบลดอน
ตาล 

แขวงสะหวันเขต และเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน 
สปป.ลาว 

๓. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ
สระแก้ว 

๔ ต าบล ใน ๒ อ าเภอ ได้แก่  (๑) 
อ าเภออรัญประเทศ ๓ ต าบล ได้แก่ 
ต าบล บ้านด่าน ต าบลป่าไร่ และ
ต าบลท่าข้าม  (๒) อ าเภอวัฒนานคร 
๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลผักขะ 

เขตเศรษฐกิจ พิเศษปอยเปต- โอ
เนียง ประเทศ กัมพูชา 

                                                                                                                                                               
๕๕ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๘ 
 

พื้นที่ (ระยะแรก) ที่ตั้งและขอบเขต 
ความเชื่อมโยง กับประเทศ 

เพื่อนบ้าน 
๔. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษตราด 

๓ ต าบล ของอ าเภอคลองใหญ่ ใน
จังหวัดตราด ได้แก่ ต าบลคลองใหญ่ 
ต าบลหาดเล็ก และต าบลไม้รูด 

เขตเศรษฐกิจ พิเศษเกาะกง  
ประเทศกัมพูชา 

๕. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ
สงขลา 

๔ ต าบล ของอ าเภอสะเดา ใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ ต าบลสะเดา 
ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว 
และ ต าบลปาดังเบซาร 

เขตเศรษฐกิจ พิเศษอิสกันดาร์  
ประเทศมาเลเซีย 

 
2. ขอบเขตพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ ๒  ตามประกาศ 

กนพ. ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ จ านวน ๕ พ้ืนที่ รวม ๕๔ ต าบล 
ใน ๑๓ อ าเภอ ของ ๕ จังหวัด๕๖ ได้แก่  
 

ตารางท่ี ๒.๒ แสดงขอบเขตพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ ๒ 
 

พื้นที่ (ระยะ ๒) ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง กับประเทศ เพื่อน
บ้าน 

๑. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
เชียงราย 

๒๑ ต าบล ใน ๓ อ าเภอ ได้แก่  
(๑) อ าเภอเชียงของ ๗ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลครึ่ง ต าบล บุญเรือง 
ต าบลริมโขง ต าบลเวียง ต าบลศรี
ดอนชัย ต าบลสถาน และต าบล
ห้วยซ้อ (๒) อ าเภอเชียงแสน ๖ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านแซว 
ต าบลป่าสัก ต าบลแม่เงิน ต าบล
โยนก ต าบลเวียง และต าบลศรี
ดอนมูล  (๓) อ าเภอแม่สาย ๘ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลเกาะช้าง 
ต าบลบ้านด้าย ต าบลโป่งงาม 
ต าบลโป่งผา ต าบลแม่สาย ต าบล
เวียงพางค า ต าบลศรีเมืองชุม 
และต าบลห้วยไคร้ 

เชื่อมโยงกับ ประเทศเมียนมา 
สปป.ลาว และ จีนตอนใต้ 
 
 

                                                           
๕๖ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๖๙ 
 

พื้นที่ (ระยะ ๒) ที่ตั้งและขอบเขต ความเชื่อมโยง กับประเทศ เพื่อน
บ้าน 

๒. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
หนองคาย 

๑๓ ต าบล ใน ๒ อ าเภอ ได้แก่  
(๑) อ าเภอเมืองหนองคาย ๑๒ 
ต าบล ได้แก่ ต าบล ค่ายบกหวาน 
ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ 
ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์
ชัย ต าบลโพน สว่าง ต าบลมีชยั 
ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบล 
หนองกอมเกาะ ต าบลหาดค า 
ต าบลหินโงม  (๒) อ าเภอสระใคร 
๑ ต าบล ได้แก่ ต าบลสระใคร 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ เฉพาะ
เวียงจันทน์โนนทองและ เขต
พัฒนาไชยสถาน สปป.ลาว 

๓. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
นครพนม 

๑๓ ต าบล ใน ๒ อ าเภอ ได้แก่ 
(๑) อ าเภอเมืองนครพนม ๑๐ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลกุรุคุ ต าบลท่า
ค้อ ต าบลนาทราย ต าบลนาราชค
วาย ต าบลในเมือง ต าบลบ้านผึ้ง 
ต าบลโพธิ์ตาก ต าบลหนองญาติ 
ต าบลหนองแสง ต าบล อาจ
สามารถ  (๒) อ าเภอท่าอุเทน ๓ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลโนนตาล 
ต าบลรามราช ต าบลเวินพระบาท 

เขตเศรษฐกิจ พิเศษท่าแขก และ
เขตเศรษฐกิจ จ าเพาะภูเขียว 
สปป.ลาว 

๔. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
กาญจนบุรี 

๒ ต าบล ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี  ได้แก่ ต าบล แก่ง
เสี้ยน และ ต าบลบ้านเก่า 

เมืองทวาย ประเทศเมียนมา 

๕. เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจ พิเศษ 
นราธิวาส 

๕ ต าบล ใน ๕ อ าเภอ ได้แก่  (๑) 
อ าเภอเมืองนราธิวาส ๑ ต าบล 
ได้แก่ ต าบลโคกเคียน  (๒) 
อ าเภอตากใบ ๑ ต าบล ได้แก่ 
ต าบลเจ๊ะเห  (๓) อ าเภอยี่งอ ๑ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลละหาร  (๔) 
อ าเภอแว้ง ๑ ต าบล ได้แก่ ต าบล
โล๊ะจูด (๕) อ าเภอสุไหงโก-ลก ๑ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลสุไหงโก-ลก 

รัฐกลันตัน ประเทศ มาเลเซีย 

 



๗๐ 
 

๓. การสนับสนุนจากภาครฐั 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รัฐบาลได้ให้การ

สนับสนุน ในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน มาตรการสนับสนุนด้านแรงงาน การ
จัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดหา 
พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงการบริหารจัดการ 
ผลิตผลทางการเกษตร และการบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน ซึ่งจะจูงใจ ให้เกิด
การลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพ่ือผลักดันนโยบายการพัฒนา เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม๕๗ 

สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
 สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย จัดอยู่ใน
ระดับสูงสุดของประเทศและเพียงพอที่จะแข่งขันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
เมื่อรวมกับการที่ไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและ มีศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมและ ได้มาตรฐาน มีวัตถุดิบและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งมีการอ านวย ความสะดวกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ท าให้มีความได้เปรียบในการดึงดูด
การลงทุน มายังพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)  
สิทธิประโยชน์ ส าหรับผู้ ป ระกอบการใน เขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน 

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.) ที่ ๒/๒๕๕๗ 
เรื่องนโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ 

ลงทุน  ซึ่ งให้ สิทธิประโยชน์ ส าหรับ  การลงทุน เป็ นการทั่ ว ไปทั้ งประเทศแล้ ว 
ผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนยังสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม               
(ตามประกาศ กกท. ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ (๑) กรณีเป็นกิจการทั่วไปตามประกาศ 
กกท. ที่ ๒/๒๕๕๗ และ  (๒) กรณีเป็นกิจการเป้าหมายตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  

ก าหนด โดยสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ –  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐   

 
 
 
 
 

 

                                                           
๕๗ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๗๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

กรณีเป็นกิจการทั่วไป 
ตามประกาศ กกท. ที่ ๒/๒๕๕๗ 

กรณีเป็นกิจการเป้าหมาย 
ตามที่ กนพ. ก าหนด 

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑ์ปกติ  ๓ ปี 
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ปี  

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด ๘ ปี (จ ากัดวงเงินไม่
เกินร้อยละ ๑๐๐) 

- หากเป็นกิจการในกลุ่ม A๑ หรือ A๒ (ซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ๘ ปีอยู่แล้ว) ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติ
บุคคลร้อยละ ๕๐ เพ่ิมอีก ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุด ระยะเวลาการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลร้อยละ ๕๐ เพ่ิมอีก ๕ 
ปี 

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา ๒ เท่า เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี 
นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  
- หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกได้ร้อยละ ๒๕ 
ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ  
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  
- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออกเป็นเวลา ๕ ปี  
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ  
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น การน าช่างฝีมือต่าง
ด้าวมาท างาน การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน การส่งออก เงินตรา
ต่างประเทศ  

 

 
กลุ่มกิจการเป้าหมาย กนพ. ได้พิจารณากลุ่มกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ด าเนินการ 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนตามข้อเสนอของอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนด
พ้ืนที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนซึ่งได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และจังหวัดที่มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์
สูงสุด๕๘ 

                                                           
๕๘

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๗๒ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๘ แสดงขั้นตอนการพิจารณากิจการเป้าหมาย 

(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน. ๒๕๕9) 

 
 กิจการเป้าหมายฯ ที่ กนพ. และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มี ๑๓ กลุ่ม 
กิจการ (๖๒ ประเภทกิจการย่อย) และในภายหลังได้ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมอีก ๑๐ 
ประเภทกิจการย่อย เพ่ือเป็นการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
เพ่ิมโอกาสในการลงทุนของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยเน้นกิจการผลิตสินค้าและ บริการซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดในประเทศเพ่ือนบ้านหรือกิจการที่ใช้พืชผลการเกษตร ในบริเวณนั้นเป็น
วัตถุดิบในการแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นกิจการที่สามารถ ลงทุนได้เร็ว และนัก
ธุรกิจในท้องถิ่นมีศักยภาพที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ ๕๙ 
 ทั้งนี้ กลุ่มกิจการเป้าหมายฯ ในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจะมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ข้อจ ากัด และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

                                                           
๕๙ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑-๓๖. 



๗๓ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๙ แสดงกิจการเป้าหมายส าหรับลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน. ๒๕๕9) 

 
ตารางท่ี ๒.๔ แสดงกลุ่มกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

๑๓ กลุ่ม 
อุตสาหกรรม 

(๖๒ ประเภทย่อย) 

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่ 

ตา
ก 

สร
ะแ

ก้ว
 

ตร
าด

 

มุก
ดา
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ย 
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ญ
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ี 
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ิวา
ส 

๑. อุตสาหกรรมการ
ประมง และกิจการ
ที่เก่ียวข้อง 

         
ใช้สิทธิ

ประโยชน์ที่
ได้รับภายใต้
เขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้ 

๒. การผลิต 
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์          

๓. อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องหนัง 

         



๗๔ 
 

๑๓ กลุ่ม 
อุตสาหกรรม 

(๖๒ ประเภทย่อย) 

กลุ่มกิจการเป้าหมายที่ให้การส่งเสริมในพื้นที่ 

ตา
ก 
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ะแ

ก้ว
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าด
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๔. การผลิตเครื่อง
เรือน          

๕. อุตสาหกรรมอัญ
มณีและ
เครื่องประดับ 

         

๖. การผลิต
เครื่องมือแพทย์          

๗. อุตสาหกรรม
ยานยนต์ เครื่องจักร
และชิ้นส่วน  

         

๘. อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

         

๙. การผลิต
พลาสติก 

         

๑๐. การผลิตยา          

๑๑. กิจการโลจิสติก          

๑๒. นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม          

๑๓. กิจการ
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

         

 
๒.๕.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  

 จังหวัดหนองคายถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ ๒ 
ตามประกาศ กนพ. ที่  ๒/๒๕๕๘ โดยถูกตั้ งเป้าให้ เป็นแหล่ง  “การค้าระหว่างประเทศ                           



๗๕ 
 

การท่องเที่ยว การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ” อีกทั้งยังมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจจากปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญ๖๐ ได้แก่ 
  ๑. เป็นช่องทางการค้าชายแดนของไทยกับ สปป.ลาว ที่มีมูลค่าการค้าชายแดน
สูงที่สุด เมื่อเทียบกับการค้าชายแดนในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  ๒. สามารถเชื่อมโยงกับเวียงจันทน์ (ลาว) (ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร) ได้ทั้งทาง
ถนน และทางรถไฟ ซึ่งต่อเนื่องลงมาถึงกรุงเทพฯ 
  ดังนั้นหนองคายจึงมีโครงข่ายการขนส่ง ทั้งทางถนน รถไฟ และทางอากาศ                     
ที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้ นอกจากนี้ความเป็นเมืองน่าอยู่
ของหนองคายจะสามารถดึงดูดให้พัฒนาเป็นที่พักอาศัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของคน
ไทยและต่างชาติ๖๑  
 จากการรายงานผลการด าเนินงานตามนโนบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖๒ ของ
ส านักงานจังหวัดหนองคาย พบว่า จังหวัดหนองคายมีการด าเนินงานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้ 
 ๑. การด าเนินงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ด้านการเตรียม
พ้ืนที่  พบว่า จังหวัดหนองคายได้ก าหนดพ้ืนที่ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘                     
ได้ก าหนดให้จังหวัดหนองคายในท้องที่ จ านวน ๑๓ ต าบล ๒ อ าเภอ เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑) อ าเภอเมืองหนองคาย  ๑๒ ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง  ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบลโพธิ์ชัย ต าบล
โพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะ ต าบลหาดค าและต าบล
หินโงม และ ๒) อ าเภอสระใคร ๑ ต าบล คือ ต าบลสระใคร โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
ค าสั่งเพิกถอนสภาพที่ดิน เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ให้เอกชนและหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย จ านวน ๑ แปลง คือ ที่เลี้ยงสัตว์บ้านไชยาสาธารณประโยชน์ 
หมู่ที่ ๔ ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร เนื้อที่ถอนสภาพ ๗๑๘ ไร่ จังหวัดได้ออกโฉนดและส่งมอบ
พ้ืนที่ให้กรมธนารักษ์เพ่ือประกอบการสรรหานักลงทุนแล้ว 
  ขณะที่การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายโดย
กรมธนารักษ์ ได้ด าเนินเปิดประมูลเพ่ือสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑–๑9 เมษายน ๒๕๖๐ มีผู้สนใจซื้อเอกสารการลงทุน 
จ านวน ๑๑ ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐–๒๑ มีนาคม 

                                                           
๖๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน. (นนทบุรี : ๒๑ เซ็นจูร. ๒๕๕9). หน้า ๑๑. 
๖๑ ส านักงานจังหวัดหนองคาย. รายงานผลการด าเนินงานตามนโนบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ . 

(หนองคาย : ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ, ๒๕๖๑), หน้า ๓. 
๖๒ ส านักงานจังหวัดหนองคาย. รายงานผลการด าเนินงานตามนโนบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ . 

(หนองคาย : ส านักงานจังหวัดหนองคาย, ๒๕๖๑), หน้า ๑-๖. 
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๒๕๖๐ เสนอโครงการการลงทุนภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู้ยื่นซองประมูล ๑ คน แต่
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน และครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างธนารักษ์พ้ืนที่หนองคายด าเนินการ 
  ๒. การเตรียมความพร้อมและการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า จังหวัด
หนองคายได้พัฒนาทั้งระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดแผนงาน/โครงการก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  จ านวน ๒ แห่ง ก าลังผลิตแห่งละ ๕๐ MVA งบประมาณ
ด าเนินการ ๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้านระบบประปา การประปาส่วนภูมิภาคได้ก่อสร้างระบบผลิต
น้ าประปาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ณ บริเวณบ้านโคก
ป่าฝาง หมู่ที่ ๓ ต.ปะโค อ.เมืองฯเนื้อที่ ๑๐๐-๐-๐ ไร่ ก าลังผลิต ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
งบประมาณจ านวน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้านการคมนาคมขนส่ง มีการลงทุนพัฒนาด้าน
คมนาคม ได้แก่ (๑) กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทหนองคายได้รับการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคายปี จ านวน ๒๖ โครงการ งบประมาณ ๔๐9,๗๕๕,๐๐๐บาท (๒) กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงหนองคายได้รับการจัดจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ 
๔๒๐,๘๕๘,๐๐๐บาท (๓) จังหวัดหนองคายได้อนุมัติงบประมาณพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง 
จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ ๒9๑,๒๐๐,๖๐๐บาท (๔) กลุ่มจังหวัดฯได้อนุมัติงบประมาณ
พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปี จ านวน ๔ 
โครงการ งบประมาณ ๑๒๔ ,๓๕9 ,๐๐๐บาท ขณะที่ด่านศุลกากร กรมศุลกากรได้จัดสรร
งบประมาณ ตามโครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ 
๒๗๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท  
 ๓. การเตรียมความพร้อมด้านกิจการ พบว่า กิจการเป้าหมายที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว จ านวน ๑๕ กิจการ คือ ๑) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง 
๒) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง  ๓) กิจการโลจิสติกส์ ๔) นิคมหรือเขต
อุตสาหกรรม ๕) กิจการเพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยว ๖) กิจการอบพืชและไซโล ๗) กิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ๘) กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับ
งานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 9) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป ๑๐) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ ๑๑) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส าหรับ งานสาธารณูปโภค (ยกเว้นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส์และการผลิตกระเบื้องปู
พ้ืนหรือผนัง) ๑๒) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ๑๓) 
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก ๑๔) กิจการผลิต
สิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ และ ๑๕) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 
  ๔. ความพร้อมด้านการให้บริการ/ค าปรึกษาศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ด้านการลงทุน (One Stop Service) จังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จด้าน
การลงทุน (One Stop Service) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เพ่ือให้ค าแนะน า/ปรึกษา 
และสนับสนุนข้อมูลต่างๆให้กับผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ 
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  ๕. การเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน โดยจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ด้านแรงงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างไทย-ลาว 
ในการใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) เข้ามาท างานได้ ถ้าหากข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จังหวัดพร้อมให้บริการแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาท างานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย 
 
๒.๖ ข้อมูลพื้นฐานพ้ืนที่วิจัย 

๒.๖.๑ ข้อมูลจังหวัดหนองคาย  

 จังหวัดหนองคาย เป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย เลย 
หนองบัวล าภู และบึงกาฬ)  มีเนื้อท่ีประมาณ ๓,๐๒๖.๕๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๘9
๑,๕๘๓ ไร่ ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามล าน้ าโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว 
มีความยาวทั้งสิ้น ๑9๕ กิโลเมตร ความกว้างของพ้ืนที่ที่ทอดขนานไปตาม ล าน้ าโขงโดยเฉลี่ย ๒๐ 
- ๒๕ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย ๒ (มิตรภาพ) ประมาณ 
๖๑๕ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดก าแพงนคร นครหลวงเวียงจันทน์ ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขงเป็นแนวพรมแดน  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอปากคาด และอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเพ็ญ อ าเภอสร้างคอม อ าเภอบ้านดุง อ าเภอบ้านผือ 

จังหวัดอุดรธานี  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
 
๒.๖.๒ ความเป็นมาของจังหวัดหนองคาย 

    เมืองหนองคายมีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารล้านช้างตลอดยุคสมัย ดังเช่นปรากฏเป็นชื่อ
เมืองเวียงคุก เมืองปะโค เมืองปากห้วยหลวง (อ าเภอโพนพิสัยในปัจจุบัน) และนอกจากนี้ยัง
ปรากฏในศิลาจารึกจ านวนมากที่กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์ได้สร้างไว้ในบริเวณจังหวัดหนองคาย 
โดยเฉพาะเมืองปากห้วยหลวงเป็นเมืองลูกหลวง นอกจากนี้ในรัชสมัยพระเจ้าวรรัตนธรรมประ
โชติฯ พระราชโอรสในพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้ตั้งสมเด็จพระสังฆราชวัดมุจลินทรอารามอยู่ที่
เมืองห้วยหลวง และยังพบจารึกท่ีวัดจอมมณี ลงศักราช พ.ศ. ๒๐9๘ จารึกวัดศรีเมือง พ.ศ. ๒๑๐
9 จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ. ๒๑๕๑ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบโบราณสถานอิทธิพลล้านช้าง
จ านวนมาก เช่น พระธาตุต่าง ๆ โดยเฉพาะพระธาตุบังพวน สร้างก่อน พ.ศ. ๒๑๐๖ จารึกวัดถ้ า
สุวรรณคูหา (จังหวัดหนองบัวล าภู) ลงศักราช พ.ศ. ๒๑๐๖ กล่าวถึงพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้
อุทิศข้าทาสและที่ดินแก่วัดถ้ าสุวรรณคูหา และได้สร้างพระพุทธรูปไว้ที่พระธาตุบังพวนอีกด้วย 



๗๘ 
 

ในรัชสมั ยพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว  ได้ โปรดเกล้ าฯ  ให้ ตรา
พระราชบัญญัติปกครองพ้ืนที่ขึ้นโดยให้ยกเลิกระบอบเจ้าปกครองทั่วประเทศ ในวันที่ ๑ เมษายน 
พ.ศ ๒๔๕๘ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีค าสั่งสถาปนาเมืองข้าหลวงปกครอง ซึ่งต่อมาเรียกว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัด และในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัด
และอ าเภอ หนองคายจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มี
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๕๔) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้แยกอ าเภอบึงกาฬ อ าเภอปาก
คาด อ าเภอโซ่พิสัย อ าเภอพรเจริญ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล และอ าเภอบุ่ง
คล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย ไปตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 
 
ความหมายของช่ือจังหวัด 

ค าว่า "หนองคาย" ถูกเรียกเพ้ียนมาจากค าว่า "หนองค่าย" 
ซึ่งมีความหมายโดยตรงว่า "หนองน้ าบริเวณที่ตั้งของค่ายทหาร" ซึ่ง
ค าว่าหนองค่ายถูกเรียกเพ้ียนเป็นหนองคายในช่วงรัชกาลที่ ๕ และ
ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหนองคายตั้งแต่นั้นมา 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด คือ พญานาคหรืองูใหญ่ 
อักษรย่อชื่อจังหวัด  คือ นค  
ค าขวัญประจ าจังหวัด  คือ วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว 
ตราประจ าจังหวัด  คือ รูปกอไผ่ริมหนองน้ า มีภูเขาหัวน้ าอุ่นอยู่เบื้องหลัง เพราะ

ที่ตั้งเมืองหนองคายนี้เดิมชื่อบ้านไผ่เพราะมีกอไผ่อยู่ทั่วไป จึงมีกอไผ่ประกอบในตราประจ า
จังหวัด และมีหนองน้ าใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หนองคาย" เดิมหนองคายถูกเรียกเพ้ียนมาจาก
ค าว่า "หนองค่าย" ในช่วงรัชกาลที่ ๕                    

จึงมีการเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหนองคายตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบัน ตราประจ าจังหวัด
หนองคาย ออกแบบโดย กรมศิลปากร ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เป็นต้นมา 
 
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงแยกเป็น ๔ บริเวณ คือ 
     ๑) พื้นที่ค่อนข้างราบ ได้แก่ เขตอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอท่าบ่อ และอ าเภอศรี

เชียงใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์ในการท านา และปลูกพืชบริเวณริมน้ าโขง 
     ๒) พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ท า

นาและปลูกพืชไร่ พืชสวนและป่าธรรมชาติ 
        ๓) พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ 
พบในเขตอ าเภอสังคม 



๗๙ 
 

     ๔) สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร เป็น
บริเวณเทือกเขาต่างๆ ทางทิศตะวันตกในเขตอ าเภอสังคม 

ลักษณะอากาศ จัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธ.ค. - ม.ค.) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึง
มกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน
เดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิ.ย.- ก.ค.) อุณหภูมิ
โดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุด
รายปีอยู่ที่ 9.๕๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดรายปีอยู่ที่ ๔๐.๖๐ องศาเซลเซียสเฉลี่ย  รายปีอยู่
ที่ ๒๖.๔๖ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนทั้งปีอยู่ที่ ๑,๘๔๓.๖ มิลลิเมตรต่อปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เขตการปกครองจังหวัดหนองคาย 

๑. การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ ๖๒ ต าบล ๖๗๘ 
หมู่บ้าน ๑๖๕,9๑๐ ครัวเรือน ดังนี้ 

๑. อ าเภอเมืองหนองคาย    
๒. อ าเภอท่าบ่อ    
๓. อ าเภอโพนพิสัย    
๔. อ าเภอศรีเชียงใหม่   
๕. อ าเภอโพธิ์ตาก 
๖. อ าเภอรัตนวาปี 
๗. อ าเภอสังคม 
๘. อ าเภอสระใคร 
9. อ าเภอเฝ้าไร่ 

๒. การปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนทั้งสิ้น ๖๗ แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาลเมือง ๒ 
แห่ง เทศบาลต าบล ๑๗ แห่ง และ องค์การบริหารส่วนต าบล ๔๘ แห่ง โดยสามารถจ าแนกได้
ตามพ้ืนที่ ดังนี้ 
 



๘๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามประเภท อปท. 
 

อ าเภอ 
จ านวนการปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกตามประเภท 

รวม อบจ. เทศบาล อบต. 
เมือง ต าบล 

๑.เมืองหนองคาย ๑ ๑ ๘ ๗ ๑๗ 
๒.ท่าบ่อ  ๑ ๓ ๘ ๑๒ 
๓.โพนพิสัย   ๒ ๑๐ ๑๒ 
๔.ศรีเชียงใหม่   ๒ ๓ ๕ 
๕.สังคม   ๑ ๕ ๖ 
๖.สระใคร    ๓ ๓ 
๗.เฝ้าไร่   ๑ ๔ ๕ 
๘.รัตนวาปี    ๕ ๕ 
9.โพธิ์ตาก    ๓ ๓ 

รวม ๑ ๒ ๑๗ ๔๘ ๖๘ 
                   ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย, ๒๕๖๒. 

จ านวนประชากรจังหวัดหนองคาย   
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงจ านวนประชากรจังหวัดหนองคาย 
 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 
๑. แยกตามเพศ ๒๕9,๘๔9 ๒๖๒,๔๖๒ ๕๒๒,๓๑๑ 
๒. แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล ดังนี้ 
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ๒๕๔,๐๓9 ๒๕๖,9๕๖ ๕๑๐,99๕ 
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้าน 
๑,๓๑๕ ๑,๗๒๑ ๓,๐๓๖ 

- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่ง
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนดให้จัดท า
ขึ้นส าหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน) 

๓,๘๔๖ ๓,๓๕9 ๗,๒๐๕ 

- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยัง
ไม่ได้ย้ายเข้า) 

๖๔9 ๔๒๖ ๑,๐๗๕ 

อ้างอิงจาก : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง,๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒. 



๘๑ 
 

การคมนาคม                                                           
  

 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
ด้านสาธารณสุข  
 สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ประกอบด้วย  
 ๑. โรงพยาบาลหนองคาย ๑ แห่ง  
 ๒. โรงพยาบาลชุมชน ๘ แห่ง  
 ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๗๔ แห่ง  
 ๔. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) 9 แห่ง  
 สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบด้วย  
 ๑. โรงพยาบาลรวมแพทย์  
 ๒. โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา  
 ๓. โรงพยาบาลพิสัยเวช  
 
ด้านการศึกษา  
 จังหวัดหนองคายมีจ านวน โรงเรียนทั้งสิ้น ๓๔๖ โรงเรียน แบ่งออกเป็น  
 - สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒9๗ แห่ง  
 - สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๒๕ แห่ง  
 - สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๒ แห่ง 
 - สังกัดมหาเถรสมาคมพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑๒ แห่ง 
 
 
 

ระยะทางจากจังหวัดหนองคาย 
ไปยังจังหวัดใกล้เคียง 

 
กรุงเทพมหานคร  ๖๑๕  กิโลเมตร
จังหวัดอุดรธานี   ๕๔  กิโลเมตร
จังหวัดหนองบัวล าภู  ๑๐๒  กิโลเมตร
จังหวัดบึงกาฬ   ๑๓๖  กิโลเมตร
จังหวัดเลย   ๒๐๒  กิโลเมตร 

สปป.ลาว  ๒๐ กิโลเมตร 
 

ระยะทางจากอ าเภอเมือง 
ไปยังอ าเภอใกล้เคียง 

 
อ าเภอท่าบ่อ   ๒๗ กิโลเมตร 
อ าเภอโพนพิสัย   ๔๕  กิโลเมตร 
อ าเภอศรีเชียงใหม่  ๕๗  กิโลเมตร 
อ าเภอสังคม   9๕  กิโลเมตร 
อ าเภอสระใคร   ๒๗  กิโลเมตร 
อ าเภอเฝ้าไร่   ๗๑  กิโลเมตร 
อ าเภอรัตนวาปี   ๗๑  กิโลเมตร 
อ าเภอโพธิ์ตาก   ๗๗  กิโลเมตร 



๘๒ 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
 พระมหาสมศักดิ์ ธีรว โส (แหวนค า)๖๓ (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชน
เมืองและชนบทสู่ความยั่งยืน ในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ 
ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท ในพ้ืนที่ของอ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา ๒) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองและชนบทของเทศบาลต าบลเชียงค าและ
องค์การบริหารส่ วนต าบลน้ าแวน  อ า เภอเชี ยงค า จั งหวัดพะเยา ๓ ) เพ่ื อวิ เคราะห์
กระบวนการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเทศบาลต าบลเชียงค าและองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าแวน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา การวิจัยครั้งนี้วิจัยเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก                        
(In-Depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ บุคลากรที่มีบทบาท หน้าที่  ของหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลเชียงค า และองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแวน อ าเภอเชียง
ค า จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๘ รูป/คน เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหา อุปสรรค ใน ๒ พ้ืนที่ ที่เกี่ยวกับ“กระบวนการพัฒนาชุมชนเมือง
และชนบทสู่ความยั่งยืน ของอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา”จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
และสั งเค ราะห์ เ พ่ื อ เชื่ อม โย งให้ ได้ ต ามหลั กการ พั ฒ นาที่ ยั่ งยื น  ผลการวิ จั ยพบว่ า                                                    
๑) กระบวนการพัฒนาท าให้เกิดการพัฒนาระดับท้องถิ่น ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ
รากหญ้ามากขึ้น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมมากขึ้น 
เกิดการพ่ึงตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนในภาพรวมทั้งด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมรวมพลังท าให้ชุมชนเมืองและชนบทมีความสงบ สะอาด 
ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตดีมีความสุข เกิดการสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นริเริ่มพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งข้ึน เกิดการกระตุ้นให้
ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินศักยภาพ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ 
วางเป้าหมายกลยุทธ์ของกระบวนการการพัฒนา ก าหนดแผนงานหรือกิจกรรม ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาทรัพยากรของท้องถิ่นชุมชนเป็นหลัก โดยภาครัฐท าหน้าที่เป็น                          
พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของ
ชุมชนในระดับต่าง ๆ จนน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทไปสู่ความยั่งยืน ๒) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนเมืองและชนบทชุมชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันตามหลักการมีส่วนร่วม เกิดการรู้จัก
หวงแหนและมีหัวใจต่อการพัฒนาชุมชนตนเองมากข้ึน สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง มอง
อนาคตชุมชนไปสู่การแก้ไขโดยมีวัฒนธรรมของชุมชนเป็นตัวเชื่อมโยงสู่การพัฒนาในส่วนต่าง  ๆ 
เกิดการเรียนรู้ปัญหาการแก้ไขปัญหาและการใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมีการ
                                                           

๖๓ พระมหาสมศักดิ์ ธีรว โส (แหวนค า). กระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทสู่ความยั่งยืน ใน
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา. (พระนครศรีอยุธยา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
, ๒๕๖๑), หน้า ๑๔๑-๑๔๗. 



๘๓ 
 

จัดตั้งสภาชุมชนและคณะกรรมการบริหารชุมชนซึ่งเป็นเสมือนสัญญาประชาคมสามารถร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ มีการตัดสินใจร่วมกันของทุกฝ่าย จึงเกิดเป็น
แผนแม่บทร่วมกันเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกัน                           
มีการน าวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ร่วมกับวิถีสมัยเก่าของชุมชน เพ่ือสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้เกิดการเสริมสร้างพลังชุมชน
ร่วมกันในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน และ ๓) การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองและชนบทในเทศบาลต าบลเชียงค าและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลน้ าแวน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่าด้านกระบวนการพัฒนาและกระบวนการมี
ส่วนร่วมใน ๑) มิติทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน พอประมาณและมั่งคง
ยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้พ้นจากความยากจนโดยมีอาชีพที่สุจริตโดยใช้ความเป็นวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมผสมผสานความทันสมัยแบบใหม่ ๆ แต่ยังรักษารากฐานความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
พ้ืนที่ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ และกลุ่ม
เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากความพยายามในการพลิกฟ้ืนของดีที่มี
อยู่ในชุมชนให้คนภายนอกสัมผัสได้และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุด เกิดชีวิตที่มีสุข พ้นจากความ
ยากจน สามารถพ่ึงตนเองได้ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุขตามหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืน มิติทาง
สังคมมีการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและหลักประกัน ความสมดุล          
ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม แก้ปัญหาต่าง ๆ ของคนในชุมชนและวางแผนไว้เพ่ืออนาคต
ป้องกันจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการจัดล าดับความส าคัญนั้นของปัญหา ตรงจุดตาม
เป้าหมายที่ทุกฝ่ายเห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไขพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ เกิดสังคมร่วมรับผิดชอบร่วมกันด าเนินงาน ร่วมกันคิด ร่วมลงมือปฏิบัติการ ร่วมในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันในการติดตามและประเมินผลให้เกิดความยั่งยืน มิติทางวัฒนธรรม 
การจัดกิจกรรมการด ารงชีพตามวิถี ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมใจใน
กิจกรรมต่าง ๆ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนเอง เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนส่วน
หนึ่งเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลัง ท าให้เกิดการซึมซับทางวิถีวัฒนธรรมของ
ตนเอง สร้างความผูกพันของคนในชุมชนเกิด มีผู้น ารุ่นเก่าถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมสู่ผู้น ารุ่น
ใหม่ เกิดการขยายเครือข่ายทางวัฒนธรรมเกิดผู้น าที่เป็นทางการ และผู้น าทีไม่เป็นทางการ 
รวมถึงผู้น ากลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีบทบาทผู้น าเพ่ือเป็นแบบอย่างให้สมาชิกชุมชนและกลุ่ม
เยาวชนได้ปฏิบัติตามในการน าวัฒนธรรมที่มีอยู่มาปรับประยุกต์ใช้ อย่างต่อเนืองแต่ยังรักษาราก
ของวัฒนธรรมไว้อย่างลึกซ้ึงและเข้าใจ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมการสร้างจิตส านึกการตระหนักรู้ถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการ ควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันและความม่ันคง
ทางสิ่งแวดล้อมปลูกจิตส านึกให้ทุกคนเพื่อเกิดการหวงแหนเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โดยใช้วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนมาเป็นตัวก าหนด เกิดการวางแผนการด าเนินการที่ เหมาะสมต่อ                                  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบริโภคและกระแสโลก เป็นการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนนั้น ๆ เกิดคุณค่ามากที่สุดและยั่งยืนต่อไป 



๘๔ 
 

 นิติ ปีดนุช๖๔ (๒๕๖๑) ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนบ้านตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวิจัยคือท าให้ทราบถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน
ตีนเป็ด ปัญหาอุปสรรคในการสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และแนวทางในการด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นปึกแผ่นตลอดไป โดยมีกรอบแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
บ้านตีนเป็ด มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการมีผู้น าชุมชน ด้านการมีจิตส านึกของชุมชน ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ด้านการมีอัตลักษณ์ของชุมชน ด้านการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ด้านการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ และด้านการสร้างเครือข่ายในชุมชน มีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๑ คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้น าชุมชนจ านวน ๓ คน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๓ คน เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จ านวน ๓ คน และคณะกรรมการหมู่บ้านกับคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน จ านวน ๓ 
คน การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๖ ท่าน                     
วิธีการศึกษา ได้แก่ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth 
Interview) ก ลุ่ ม ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ห ลั ก  (Key informants) ก ารส น ท น าก ลุ่ ม  (Focus group 
discussion) มีการบันทึกเสียงผู้ให้สัมภาษณ์แล้วน าข้อมูลมาจัดแบ่งประเด็นต่อไป จากการวิจัย
สามารถสรุปแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ๑) ด้านผู้น าต้องเป็นบุคคล
ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากชาวบ้าน มีอัธยาศัยดี มีส่วนร่วมในการร่วมกันประชุมกับกลุ่มบุคคลอ่ืนใน
ชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ปัญหาอุปสรรค ผู้น าควรเพิ่มการเรียกประชุม
การท างานที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น  เพ่ือการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ิมขึ้น                                 
๒) ด้านการสร้างจิตส านึกของชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าความช่วยเหลือ
เอ้ืออาทรร่วมคิดร่วมท าอย่างสามัคคีในชุมชน ปัญหาอุปสรรค การบริหารจัดการในการ
ด าเนินงานของหมู่บ้านยังมีบ้างบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม                               
๓) ด้านการมีส่วนร่วม การมีความคุ้นเคยช่วยให้กลุ่มคนในชุมชนมีความช่วยเหลือในการท างาน
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาอุปสรรค สมาชิกขาดความกล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแบบเดี่ยว
แต่ชอบแบบกลุ่มมากกว่า ๔) การมีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างอัตลักษณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มในชุมชนที่เด่นชัดคือชุมชนมีความสามัคคี ปัญหาอุปสรรค การถ่ายทอดภูมิปัญญาค่อน
ค้างต้องใช้ระยะเวลาในการการศึกษาสร้างสมความรู้ ๕) การพ่ึงพาตนเอง สมาชิกในชุมชนมีการ
รวมตัวเป็นกลุ่ม รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชน มีการแบ่งบัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรืสร้าง
ทดแทน ปัญหาอุปสรรค ชาวบ้านยังมีความต้องการงบประมาณเพ่ิม ในการน าไปใช้ลงทุน
                                                           

๖๔ นิติ ปีดนุช. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านตีนเป็ด 
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. (ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๘-๑๑๓. 



๘๕ 
 

ประกอบอาชีพ เพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถควบคุมได้ ๖) การเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในหมู่บ้าน สมาชิกในชุมชนมีสิทธิเสรีอย่าง
เต็มที่ ในการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเข้ามาใช้กับสมาชิกใน
ชุมชนไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และ ๗) การสร้างเครือข่ายชุมชนมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มองค์กร            
ต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรค ระหว่างเครือข่ายขาดการ
ติดต่อประสานงานมีความผิดพลาดบ้าง การที่ชุมชนจะสร้างความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนนั้นมี
องค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน ผู้น าเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมทั้ง
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานรวมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีหวงแหนทรัพยากรที่มี
คุณค่า เสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีการบริหารแบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกต้องเชื่อมโยง
ทุกองค์ความรู้อย่างบูรณาการ 
 กษิดิศ ใจผาวัง๖๕ (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยความส าเร็จของการน าแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือ
สร้างความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของวิจัย
เชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภาคเหนือตอนบน จ านวน ๕ 
จังหวัด โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงปริมาณ กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน จ านวน ๕๕๘ ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลเชิงโครงสร้างของการใช้
ทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การด าเนินกลยุทธ์เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และความยั่งยืนทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบนกับข้อมูล เชิง
ประจักษ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการน าแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่วิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน เรียงล าดับตามอิทธิพลทางตรงของโมเดล
โครงสร้าง ได้แก่ ล าดับที่ ๑ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรทางธุรกิจตามแนวคิดเศรษกิจสร้างสรรค์                      
อันประกอบด้วย ทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพยากรด้านปัญญา ทรัพยากรด้านกายภาพ                           
และทรัพยากรด้านแรงงาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ล าดับที่ ๒ ได้แก่ ปัจจัยในการ
ด าเนินกลยุทธ์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร กลยุทธ์การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม                           
กลยุทธ์ด้านพนักงานและกลยุทธ์ด้านการตลาด ซึ่งมีอิทธิผลต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน                      
๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

                                                           
๖๕ กษิดิศ ใจผาวัง. ปัจจัยความส าเร็จของการน าแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความ

ยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือตอนบน. (เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ๒๕๖๑), หน้า ๑๕๗. 



๘๖ 
 

 รัชฎาพร เลิศโภคานนท์  และวิเชียร เลิศโภคานนท์ (๒๕๖๐)๖๖ ได้ท าการวิจัยเรื่อง                            
การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ๑) ศักยภาพของชุมชน
บ้านเหมืองกุง ๒) การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชน ๓) ศักยภาพในด้านสภาพแวดล้อมของ
ชุมชน ๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชน และ ๕) แนวทางการจัดการด้านการท
nองเที่ยว โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนบ้านเหมืองกุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า ๑) ศักยภาพของชุมชนบ้านเหมืองกุง ในความเห็นของ
ผู้บริหารและผู้น าชุมชนเห็นว่าด้านบริหารจัดการ ด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และ
สภาพแวดล้อมยังไม่มีความพร้อม ส่วนด้านผู้ประกอบการมีความเห็นว่าช่างฝีมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในท่องถิ่นมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ แต่คนรุ่น
ใหม่ในชุมชนยังไม่มีความพร้อมในการรับการถ่ายทอด ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความเห็น
เกี่ยวกับความพร้อมและความ สามารถของชุมชนบ้านเหมืองกุงว่า มีในระดับมากทั้งในด้านฝีมือ
การปั้น ลักษณะการปั้น การออกแบบที่มีเอกลักษณrเฉพาะของชุมชน และรูปแบบผลิตภัณฑ์                      
๒) การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ประชาชนยอมรับในด้าน
ประโยชน์โดยรวมจากการท่องเที่ยวในระดับมากแต่การให้ความร่วมมือยังอยู่ในระดับปานกลาง 
เพราะมีความคิดเห็นที่แตกแยกกัน ความคิดด้านการพัฒนามีความเหลื่อมล้ าระหว้างผู้น าชุมชน
กับประชาชน ส่วนผู้บริหาร ผู้น าชุมชนมีความเห็นว่า ควรมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนมีความ
รว่มมือกันและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น ๓) ศักยภาพในด้านสภาพแวดล้อม
ในการพัฒนาพบว่า มีความเห็นแยกออกเป็น ๒ แนวทาง โดยผู้บริหาร ผู้น าชุมชน เห็นว่ามีความ
เหมาะสมและมีความสะดวกในระดับมาก ในขณะที่นักท่องเที่ยวมีความเห็นแตกต่างโดยเห็นว่ายัง
ต้องพัฒนาในอีกหลาย ๆ ด้าน ๔) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาชุมชน ด้านผู้บริหาร 
ผู้น าชุมชนมีความเห็นว่า เนื่องจากความร่วมมือของคนในชุมชนยังมีน้อย ไม่มีการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงต้องมีการจัดท า
แผนงานที่ชัดเจนโดยให้หน่วยงานที่มีความรู้ทางวิชาการเข้ามาร่วมพัฒนาหรือให้ความรู้ที่ถูกต้อง
และภาครัฐจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุน ส่วนทางด้านผู้ผลิต ผู้ประกอบการ มีความเห็นว่า                    
มีปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ มีปัญหาด้านการผลิตและคุณภาพ
ของวัตถุดิบ รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม ส่วนในด้านความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเห็นว่าชุมชนบ้านเหมืองกุงยังต้องมีการพัฒนาในระดับมาก ทั้ งในด้ านการ
ประชาสัมพันธ์  ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรม เศรษฐกิจ และโครงสร้ างพ้ืนฐาน และ                                             
๕) แนวทางการจัดการด้านการท่องเที่ยว ผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่าควรจัดท าแผนงานการท่องเที่ยวที่

                                                           
๖๖ รัชฎาพร เลิศโภคานนท์ และวิเชียร เลิศโภคานนท์. การพัฒนาศักยภาพชุมชนบ้านเหมืองกุง

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ . 
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๖๐ ; ใน วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีท่ี ๑๒, ฉบับที่ 
๑ (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๕๗), หน้า ๒๒-๓๘. 



๘๗ 
 

ชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยดึงเยาวชนในชุมชนให้ เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ควรพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และสภาพแวดล้อมดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
 วรอนงค์ โถทองค า, พรทิพย์ รอดพ้น, นวินดา ซื่อตรง และเสาวลักษณ์ จิตต์น้อม๖๗                          
ได้ศึกษาวิจัยภายใต้โครงการศักยภาพของชุมชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเองสู่การ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษา บ้านมะค่า ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาบริบทของชุมชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเองสู่การท่องเที่ยว และศึกษาถึงปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเอง ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ประชาชนบ้านมะค่า ต าบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๗๒๘ คน โดยการ
สุ่มตัวอย่างใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๖๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมประชาชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กร 
ได้แก่ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี , ด้านภาวะผู้น าชุมชน, ด้านบทบาทหน้าที่และนโยบายองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และด้านสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรสู่การท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๖๔)                       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัฒนธรรมประเพณีอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๗๘) รองลงมา
คือ ด้านภาวะผู้น าชุมชน อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๖๒) ด้านบทบาทหน้าที่ นโยบายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ( X =๓.๕9) และด้านสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก ( X =๓.๕๗) 
 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
           ลัดดาวัลย์ คงทอง๖๘ (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ๒) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ และ                         
๓) เสนอรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานของภาครัฐ จ านวน ๒๔ คน ที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
และได้จัดการสนทนากลุ่ม จ านวน ๑ กลุ่ม มีผู้ร่วมสนทนา ๑๑ คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาด้วย
การเลือกแบบเจาะจง เพ่ือก าหนดรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
สระแก้วและยืนยันคุณภาพของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและ                     

                                                           
๖๗ วรอนงค์ โถทองค า, พรทิพย์ รอดพ้น, นวินดา ซื่อตรง และเสาวลักษณ์ จิตต์น้อม . โครงการ

ศักยภาพของชุมชนและองค์กรชุมชนในการพัฒนาตนเองสู่การท่องเท่ียว กรณีศึกษาบ้านมะค่า ต าบลโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. (นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน), หน้า 9๑-9๔. 

๖๘ ลัดดาวัลย์ คงทอง. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว . 
(ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๖๑), หน้า ๑๕๗-๑๖๐ 



๘๘ 
 

การตีความ การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยศึกษากลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๕๘ คน ที่เลือกจาก
ประชากร จ านวน ๓,๔๐๓ คน ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ การสุ่มตัวอย่างใช้แบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคอร์ท ๕ ระดับ ที่มีความเชื่อมั่น ๐ .๘๔ และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ๑) การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว                       
ได้ด าเนินการในกิจกรรมส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) การพัฒนาปัจเจกบุคคล โดยเน้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษา
กัมพูชา (๒) การพัฒนาองค์การ โดยการจัดการความรู้ การเรียนรู้องค์การ การเป็นองค์การเรียนรู้
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และ (๓) การพัฒนาวัฒนธรรมทางสังคม                           
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศกัมพูชา ในปี ๒๕๕9 ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ๑ แห่ง ท าให้มี
มูลค่าการค้าชายแดน (๘ เดือน) เพิ่มเป็น ๘๓,9๒๐.๐๕ ล้านบาท และได้จัดพ้ืนที่เป็นตลาดสินค้า
ชุมชน ๓ ไร่ หน่วยงานภาครัฐได้จัดท าการจัดการความรู้โดยได้ฝึกอบรมแรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือ
และได้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นด้วยส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๒.9๕, 
S.D. = ๐.๗๔) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาองค์การ ( X = ๓.๒๑, S.D. = ๐.๗๗) รองลงมาคือ
การพัฒนาวัฒนธรรมทางสังคม ( X = ๒.9๒ , S.D. = ๐ .๘๒) และการพัฒนาปัจเจกบุคคล                                       
( X = ๒.๗๒, S.D. = ๐.๘๐) ตามล าดับ ๒) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ ประกอบด้วย
ปัจจัยที่ส าคัญ ๓ ปัจจัย (๑) ปัจจัย การจัดการองค์การ (β = ๐.๕๑) มี ๔ ตัวแปร คือ โครงสร้าง
องค์การ การพัฒนาทีมงาน ผู้น าองค์การ วัฒนธรรมองค์การ (๒) ปัจจัยหน้าที่หลักการจัดการทุน
มนุษย์ (β = ๐ .๑๔) มี ๔ ตัวแปร คือ การวางแผนก าลังคน การสรรหาบุคลากร การจ่าย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การประเมินผลงาน และ (๓) ปัจจัยนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(β = ๐.๐๔) มี ๒ ตัวแปร คือระเบียงเศรษฐกิจ และการค้าชายแดน ซึ่งทั้ง ๓ ปัจจัยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ ๕๓.๖๐ (R๒ = ๐.๕๓ ) ของความผันแปรของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์                
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า มีปัจจัยอ่ืนอีก                           
๒ ปัจจัย (๑) ด้านจ านวนจุดผ่านแดนถาวรควรมีมากขึ้นทั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน
การค้าชั่วคราว และ (๒) ปัจจัยการจัดการองค์การที่ควรมีลักษณะเป็นองค์การแบบแนวราบให้
มากขึ้นเพ่ือให้มีความยืดหยุ่น และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น ๓) รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดยการ
สังเคราะห์ผลการวิจัยและการยืนยันรูปแบบจากการสนทนากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎีระบบเปิด 
ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการคือ (๑) ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดจากรูปแบบการพัฒนา
ทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยประเด็นนโยบายการด าเนินการ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาท้องถิ่น การเพ่ิม



๘๙ 
 

ผลิตภาพการค้าการบริการ การระดมการลงทุน การสร้างความมั่นคงทางชายแดน และการเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงนิเวศอย่างแท้จริง (๒) ผลผลิต คือ ผลการพัฒนาทุนมนุษย์โดยตรง                            
โดยด าเนินการพัฒนาปัจเจกบุคคล การพัฒนาองค์การ และการพัฒนาวัฒนธรรมทางสังคมให้มี
ความอ่อนตัวและสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขัน กับต่างประเทศได้อย่างแท้จริง                                
(๓) กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการองค์การ ให้สามารถเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (๔) ปัจจัยน าเข้า โดยพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุลากรให้มีทักษะ ทัศนคติ 
แรงจูงใจ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการปฏิบัติตามนโยบาย และ (๕) สภาพแวดล้อม                        
โดยพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อองค์การ ประกอบด้วยบริบทของจังหวัดสระแก้ว ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและไทย
แลนด์ ๔.๐ ซึ่งเป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้
สามารถสร้างนวัตกรรม เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงศ์ และคณะ๖๙ (ม.ม.ป.) ศึกษาแนวทางและมาตรการเพ่ือการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนทแนวชายแดนของไทย ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานนับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยท าให้เขตเศรษฐกิจพิเศษประสบความส าเร็จ                              
ส่วนแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนจะสามารถแบ่งออกได้เป็น                                
๒ ประเภทหลัก ได้แก่ ๑) เขตเศรษฐกิจพิเศษที่เน้นกิจกรรมการผลิต ซึ่งโดยมากจะเป็นเขตการ
แปรรูปเพ่ือการส่งออก (EPZ) และเขตการค้าเสรี (Free Zones) ๒) เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
กิจกรรมการบริการ เช่น รูปแบบของ Iskandar ทั้งนี้ หากน าพ้ืนที่ที่อยู่ในโครงการน าร่องของทาง 
กนพ. ประกอบกับพ้ืนที่ตามมติของคณะรัฐมนตรีชุดก่อนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาแบ่งประเภทตาม
ความเหมาะสม ขณะที่การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการที่รายได้และเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นดีขึ้น ด้านสังคมความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ซึ่งอาจมีทั้งผลเชิง
บวกและผลเชิงลบ 
 สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ๗๐ (๒๕๖๐) ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมกับสถานะการพัฒนาและ
ความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และจัดท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในประเด็นของกิจการเป้าหมาย การให้

                                                           
๖๙ กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงศ์ และคณะ. รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) โครงการวิจัย

เรื่อง แนวทางและมาตรการเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนทแนวชายแดนของไทย. 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, (ม.ม.ป.)), หน้า ๑-๑9. 

๗๐ สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร. (วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ ฉบับที่ ๑๐ เล่ม ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐), หน้า 
๒๕-๔๐. 



๙๐ 
 

สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และการจัดการด้านองค์กร รูปแบบกิจการที่เหมาะสมส าหรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร ประกอบด้วย ๑) ศูนย์กลาง
การค้าส่ งแห่ งอาเซี ยน  ๒ ) ศูนย์การเรียนรู้และวัฒ นธรรมอาเซี ยน และ ๓ ) อุทยาน
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเห็นว่าสิทธิประโยชน์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนที่เสนอ
ให้กับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยังไม่จูงใจและไม่แตกต่างกับสิทธิประโยชน์เดิม และ
ยังขาดการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือการถ่ายโอนเทคโนโลยี และสิทธิประโยชน์ที่จะให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ เพ่ือดึงดูดให้เข้ามาปฏิบัติงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  เชียรช่วง กัลยาณมิตร และคณะ๗๑ (๒๕๕๘) ได้ท าการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดหนองคายมีความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจาก
จังหวัดหนองคายมีศักยภาพส าคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
การสร้างคุณ ค่า  และยกระดับ  มาตรฐาน สินค้ าเกษตรการสร้างการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการสร้างอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
การสร้างความมั่นคงชายแดน และการพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการซึ่งทั้ ง ๖ ด้าน 
ครอบคลุมทุกมิติของจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เตรียมความพร้อมส าหรับการลงทุนขนาดใหญ่ทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 โศจิรัตน์ เติมศิลป์ และประชาสรรค์ แสนภักดี (2562)๗๒ ได้ท าการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจและหาแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งท าการศึกษาอยู่ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2558-2560 ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการเตรียม
พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรมการเกษตร การค้า 
การลงทุน และการส่งระหว่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ ดังนั้น 
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเปิดกว้างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า โดยการน าเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นฐานเพ่ือ
เชื่อมโยงไปยัง Thailand 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับประชาชนในท้องถิ่น               
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย พบว่า ควรส่ งเสริมการเกษตร ยกระดับ
มาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
โดยเน้นไปที่การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

                                                           
๗๑ เชียรช่วง กัลยาณมิตร และคณะ. รายงานผลการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

หนองคาย”.(หนองคาย : ทีท่ าการปกครองจังหวัดหนองคาย, ๒๕๕๘), หน้า ก. 
๗๒ โศจิรัตน์ เติมศิลป์ และประชาสรรค์ แสนภักดี . แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย (วารสารการเมืองการปกครอง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562), หน้า ๑๓๑-๑๔๕. 



 บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                      
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม                                 
(Mixed Methods Research) โดย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research)                   
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย                      
เป็น 3 ระยะ ดังนี้  
 
๓.๑ กำรวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษำสภำพศักยภำพทั่วไป ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย 

๓.๑.๑ รูปแบบกำรวิจัย  
ในการศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไป ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และได้ก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑.๒ พื้นที่เป้ำหมำยกำรวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้ก าหนดพ้ืนที่การวิจัย คือ ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัด

หนองคาย จ านวน 2 อ าเภอ 13 ต าบล ได้แก่  1) อ าเภอเมืองหนองคาย 12 ต าบล 
ประกอบด้วย  ต าบลค่ายบกหวาน ต าบลในเมือง ต าบลบ้านเดื่อ ต าบลพระธาตุบังพวน ต าบล
โพธิ์ชัย ต าบลโพนสว่าง ต าบลมีชัย ต าบลเวียงคุก ต าบลสีกาย ต าบลหนองกอมเกาะต าบลหาดค า
และต าบลหินโงม และ 2) อ าเภอสระใคร 1 ต าบล คือ ต าบลสระใคร 
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๓.๑.๓ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำวิจัย  
๑) ประชำกร ในการวิจัยครั้งนี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นชุมชน/

หมู่บ้าน ดังนั้น ประชากร คือ ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จ านวน                  
161 ชุมชน/หมู่บ้าน (ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย, 2561)๑ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ านวนชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จ าแนกตามต าบล 

ที ่ ต าบล จ านวนชุมชน/จ านวนประชากร 
1 ในเมือง 17 
2 มีชัย 9 
3 โพธิ์ชัย 12 
4 เวียงคุก 8 
5 หาดค า 16 
6 หินโงม 8 
7 บ้านเดื่อ 16 
8 ค่ายบกหวาน 16 
9 โพนสว่าง 10 

10 พระธาตุบังพวน 14 
11 หนองกอมเกาะ 12 
12 สีกาย 8 
13 สระใคร 15 

รวม 161 
 
 ๒) กลุ่มตัวอย่ำง การวิจัยครั้งนี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นชุมชน/
หมู่บ้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย จ านวน 161 ชุมชน/หมู่บ้าน (ส านักงาน
สถิติจังหวัดหนองคาย, 2561)๒ โดยคณะผู้วิจัยก าหนดเอาชุมชนทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเพ่ือให้ง่ายต่อการเก็บ
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนดเกณฑ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ในชุมชน รวมจ านวน ๓ คน โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามอาจเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก านัน ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน รองประธานชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กร

                                                           
๑ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย. รำยงำนสถิติจังหวัดหนองคำย ประจ ำปี พ.ศ. 256๑ . 

(หนองคาย : ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย, 2561), หน้า ๕-๑๗. 
๒ อ้างแล้ว 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หรือสมาชิกชุมชน/หมู่บ้าน รวมหมู่บ้านละ                  
๓ คน มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.2 แสดงชุมชนกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ าแนกตามต าบล 

ที ่ ต าบล จ านวนประชากร 
(ชุมชน/แห่ง) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
(ชุมชน/แห่ง) 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(คน) 

1 ในเมือง 17 17 51 
2 มีชัย 9 9 27 
3 โพธิ์ชัย 12 12 36 
4 เวียงคุก 8 8 24 
5 หาดค า 16 16 48 
6 หินโงม 8 8 24 
7 บ้านเดื่อ 16 16 48 
8 ค่ายบกหวาน 16 16 48 
9 โพนสว่าง 10 10 30 

10 พระธาตุบังพวน 14 14 42 
11 หนองกอมเกาะ 12 12 36 
12 สีกาย 8 8 24 
13 สระใคร 15 15 45 

รวม 161 161 483 
 

 ๓.๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยระยะที่  1 เป็นแบบสอบถาม                                 
ซ่ึงคณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา ภายใต้การควบคุมดูแลและ
ให้ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะของเครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยในระยะนี้ 
แบ่งเป็น ๖ ตอน คือ  
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ต าแหน่ง/หน้าที่ ในชุมชน จ านวนครูเรือน จ านวนประชากร เป็น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคม               
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ด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน ด้านทักษะอาชีพ/กลุ่มแรงงาน ด้านประเพณีวัฒนธรรม และ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) 
    ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน                     
ด้านทักษะอาชีพ/กลุ่มแรงงาน และด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) 
    ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ของ Likert, 1932 : 164; อ้ างถึ งใน  บุ ญ ชม  ศรีสะอาด , 2553  : 52 )๓                      
แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
     5 คะแนน  หมายถึง   มากที่สุด  
     4 คะแนน  หมายถึง   มาก  
     3 คะแนน  หมายถึง   ปานกลาง  
     2 คะแนน  หมายถึง   น้อย  
     1 คะแนน  หมายถึง   น้อยที่สุด  
    ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้านทักษะอาชีพของชุมชน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสภาพสังคม 
ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านองค์ความรู้ทางธุรกิจ ด้านการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการรับรู้นโยบายภาครัฐ ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบสอบถามประเภท
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert, 1932; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
     5 คะแนน  หมายถึง   มากที่สุด  
     4 คะแนน  หมายถึง   มาก  
     3 คะแนน  หมายถึง   ปานกลาง  
     2 คะแนน  หมายถึง   น้อย  
     1 คะแนน  หมายถึง   น้อยที่สุด  
   ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
ได้อย่างอิสระ 
 
 
 
 
                                                           

๓ บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งท่ี 8). (กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2553), หน้า ๕๒. 



๙๕ 
 

 ๓.๑.๕ กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพเครื่องมือวัดที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ๒.๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดท่ีครอบคลุมกับปัญหาการวิจัย  
  ๒.๒) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม โดยเฉพาะประเภทแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ประเภทเลือกตอบ (Selection Type) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) และปลายเปิด (Opened End)  
  ๒.๓) ร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับค าถามการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย  
  ๒.๔) น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้องด้านการใช้
ภาษา ความเหมาะสมเพ่ือเป็นการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ให้เครื่องมือ
วัดหรือแบบสอบถามมีเนื้อหาที่เป็นตัวแทนของเนื้อหาสาระของสิ่งที่ต้องการวัดอย่างเพียงพอเป็น
ความตรงที่เครื่องมือมีสาระครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item – Objective Congruence) ซึ่ งสูตรของ IOC มีดั งนี้  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 
2543)๔ 
 

    IOC  =  
N

R
 

 
    เมื่อ IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
          (Index of Item – Objective Congruence) 

        แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      R    แทน  คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ 
         แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    ซึ่งให้ระดับความคิดเห็นในแบบสอบถามแต่ละข้อ ดังนี้ 
     คะแนน  +1  เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อค าถามนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
     คะแนน 0  เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่  
     คะแนน -1  เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค าถามแล้วเห็นว่าข้อค าถามนั้น        
ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
                                                           

๔ พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์และสังคมศำสตร์ . (พิมพ์ครั้งที่  7). 
(กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543), หน้า 117. 



๙๖ 
 

    ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 
     1. รองศาสตราจารย์  ดร.สัญ ญ า เคณ าภู มิ  วุฒิ การศึ กษ า รป .ด .                                 
(รัฐประศาสนศาสตร์) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                    
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล 
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิ์สิงห์ วุฒิการศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสน
ศาสตร์) ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม             
เป็นผู้เชี่ยวชาญความเหมาะสมด้านภาษา และความถูกต้องด้านเนื้อหา 
     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร วุฒิการศึกษา รป.ด.                     
(รัฐประศาสนศาสตร์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญความถูกต้องด้านเนื้อหา และความเหมาะสมด้าน
ภาษา 
     4. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร วุฒิการศึกษา รป.ด.        
(รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม เป็นผู้เชี่ยวชาญความถูกต้องด้านเนื้อหา และความเหมาะสมด้านภาษา 
     5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เมยไธสง วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหาร
การศึกษา) อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล 
   โดยผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจะยอมรับเฉพาะข้อที่มีค่าตั้งแต่ .80 ขึ้นไป
หากแบบสอบถามข้อใดได้ค่าไม่ถึง .80 จะน ามาปรับปรุงแล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพ่ิมเติมจนกว่าจะสมบูรณ์ เพ่ือวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นต่อไป  
  ๒.๕) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ โดยน าข้อที่มีค่าเฉลี่ย IOC 
ตั้งแต่ .80 ไปทดลองใช้ (Try Out) กับตัวแทนชุมชนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ 
จ านวน ๔๒ แห่ง 
  ๒.๖) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้เทคนิค ( Item Total 
Correlation) แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .20 ถึง 1 แล้วน าไปหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557)๕ 
  ๒.๗) น าข้อค าถามที่ ได้ตามเกณฑ์มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) ทั้งฉบับ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach' alpha Coefficient) (Cronbach and Josphen, 1970 : 161; อ้ า ง ถึ ง ใน 

                                                           
๕ ธานินทร์ ศิลป์จารุ. กำรวิจัยและกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS. (พิมพ์

ครั้งท่ี 15). (นนทบุรี : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2557), หน้า ๔๑๙. 



๙๗ 
 

รังสรรค์ สิงหเลิศ, 255๑)๖ ซึ่งค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละชุดทั้งฉบับควรมีค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 
    ๒.๘) คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนได้รับความเห็นชอบ จึงจัดท าแบบสอบถามโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และน าไปจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
แล้วจึงน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 ๓.๑.๖ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  ๓.๑) จัดท าหนังสือน าส่งแบบสอบถามเพ่ือส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายจากชุมชนใน
พ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง  
  ๓.๒) จัดท าแบบสอบถามโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งแบบออนไลน์ และแบบเอกสาร 
  ๓.๓) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางชุมชน 
  ๓.๔) ผู้วิจัยก าหนดการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการให้ผู้แทนชุมชนตอบแบบสอบถาม โดยให้มี
การเก็บข้อมูลและทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างละเอียด  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มากที่สุด  
  ๓.๕) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บแบบสอบถามคืน และรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งทาง
ออนไลน์และการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง กรณีได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาไม่ครบตามจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด เพ่ือด าเนินการประมวลผลข้อมูลต่อไป  
  ๓.๑.๗ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) และวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยด้วยการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  ๔.๑) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และสภาพศักยภาพทั่วไปของ
ชุมชน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Method) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
  เนื่องจากการวัดระดับศักยภาพชุมชนยังไม่มี เครื่องมือที่สามาถวัดศักยภาพได้
ครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายระดับ
ศักยภาพชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจัยโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือการวัดผลการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามหลักค่ากลาง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
                                                           

๖ รังสรรค์ สิงหเลิศ. ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์ . (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม, 2551), หน้า 142. 



๙๘ 
 

2559, น. ๗-๑๐)๗ กับหลักการก าหนดช่วงคะแนน 5 ระดับ (รังสรรค์ สิงหเลิศ, 2551)๘           
ในการก าหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายเพ่ือวัดระดับศักยภาพชุมชน โดยก าหนดสูตร
ค านวณ ดังนี้  
    =     ค่าร้อยละสูงสุด - ค่าร้อยละต่ าสุด 
                  จ านวนระดับชั้น 
    =   100 - 0 
              5 
    =    ๒๐ 
   ฉะนั้นในแต่ละช่องค่าร้อยละของระดับชั้น จะเท่ากับ ๒๐% คิดเป็นเกณฑ์การแบ่ง
ช่วงคะแนนในแต่ละระดับชั้นจากเกณฑ์ดังกล่าวได้น ามาสู่การก าหนดการแปลความหมาย                           
ค่าร้อยละ (Percentage) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
   ช่วงค่าเฉลี่ย     การแปลความหมาย 
   ๘๐.๐๑ – ๑๐๐.๐๐   ชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ๖๐.๐๑ – ๘๐.๐๐   ชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับมาก 
   ๔๐.๐๑ – ๖๐.๐๐   ชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
   ๒๐.๐๑ – ๔๐.๐๐   ชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับน้อย 
   ๐.00 – ๒๐.๐๐    ชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ๔.๒) การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Method) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงคะแนนและแปลความหมาย โดยก าหนดช่วงคะแนน และ
ความหมายไว้ 5 ช่วง โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ (รังสรรค์ สิงหเลิศ, 2551 : 231)๙ 
    =     คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด 
              จ านวนระดับชั้น 
    =   5 - 1 
            5 
    =    0.8 
   ฉะนั้นในแต่ละช่องคะแนนของระดับชั้น จะเท่ากับ 0.8 คิดเป็นเกณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนในแต่ละระดับชั้น จากเกณฑ์ดังกล่าวได้น ามาสู่การก าหนดการแปลความหมายค่าค่าเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
   ช่วงคะแนน    การแปลความหมาย 
                                                           

๗ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ, คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง. (กรุงเทพฯ : 
กระทรวงสาธารณสุข, 2559), หน้า ๗-๑๐) 

๘ อ้างแล้ว, หน้า 231 
๙ เรื่องเดียวกัน 



๙๙ 
 

   4.21 – 5.00   อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.41 – 4.20   อยู่ในระดับมาก 
   2.61 – 3.40   อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.81 – 2.60   อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.80   อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ๔.๓) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation) วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression) 
  ๔.๔) การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened End) เป็นข้อความที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นโดยการเขียนเป็นข้อความมา ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้น าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการจัดกลุ่มประเด็นส าคัญ แล้ว Coding ถ้อยค าส าคัญ จากนั้น
สรุปเรียบเรียงถ้อยค าใหม่ โดยการอธิบายขยายความ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รายละเอียดได้
เรียงล าดับจากความส าคัญมากไปหาน้อย 
 
๓.๒ กำรวิจัยระยะที่ 2 เพื่อศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพชุมชนที่สำมำรถส่งเสริมกำร
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนไทย จังหวัดหนองคำย 

 ๓.๒.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
พ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โด ย ก า รสั ม ภ าษ ณ์  ด้ ว ย วิ ธี ก า รสั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)                                     
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) 

 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจน
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความส าคัญกับการก าหนดนโยบายหรือด าเนินงานตามนโยบายด้านการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนบุคคลที่เปนตัวแทนของชุมชน องคกรหรือกลุมบุคคล                                 
ที่เกี่ยวของกับการการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 1๒ คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย



๑๐๐ 
 

วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และคัดเลือกผู้แทนโดยใช้เกณฑ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant Person) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในการวิจัยดังนี้  
 
  1) ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   จ านวน  1  คน 
  2) ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน/ส านักงานจังหวัดหนองคาย จ านวน  1  คน 
  3) ผู้แทน อปท. ในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  ๒  คน 
  4) ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  5) ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   จ านวน  ๑  คน 
  6) ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  7) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนองคาย     จ านวน  1  คน 
  ๘) ผู้แทนผู้น าชุมชนในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  2  คน 
  ๙) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ     จ านวน  2  คน 
              รวม  จ ำนวน  12 คน 

 ๓.๒.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู ได้แก่ 
  ๑) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ได้แก่ ประเด็นและขอค าถามที่ใชในการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่ไดจากการวิจัยระยะท่ี 1 
  ๒) แบบวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคแนวทางการวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) 

 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ( In-depth Interview) กลุ่ มตั วอย่ างเป้ าหมาย 
คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปจาก
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายทั้ง ๑๒ คน เพ่ือที่จะแสวงหาขอ 
ค้นพบจากการศึกษาวิจัยอันเป็นแนวทางน าไปสูแนวทางที่เหมาะสม 
   2) น าข้อมูลมาจัดกลุ่มตามประเด็นหลักของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ศักยภาพที่ดีพร้อมในการส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และศักยภาพท่ีควรพัฒนาให้พร้อมต่อการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปแบบอุปนัย (Inductive Analysis)  โดยลักษณะ
ประมวลผลการหาข้อตกลงร่วมกันในกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant Person) ด้วยวิธี
การบูรณาการ (Integrate) รวมถึงการควบคุมคุณภาพงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สามเส้า 
(Triangulation Techniques) 
 



๑๐๑ 
 

 
 
๓.๓ กำรวิจัยระยะที่ ๓ เพ่ือพัฒนำโมเดลกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนเพ่ือส่งเสริมกำร
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนไทย จังหวัดหนองคำย 

 การวิจัยระยะนี้คณะผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

 ๓.๓.๑ ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำ “โมเดลกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนเพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนไทย จังหวัดหนองคำย” 
  ๓.๓.๑.๑ รูปแบบกำรวิจัย  
   คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยก าหนด
ขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
  ๓.๓.๑.๒ แหล่งข้อมูล 
   การวิจัยระยะนี้ใช้แหล่งข้อมูล ดังนี้ 
   1) ผลการวิจัยจากการวิจัยในระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ โดยคณะผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย และเมื่อได้ โมเดลฯ ฉบับร่างแล้ว                    
ได้ออกแบบการศึกษาเพ่ือการพัฒนาโมเดลฯ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) 
    2) วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาไว้ในบทที่ 2 ของการวิจัย 
    3) ผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการ ด้านการ
วิเคราะห์นโยบาย และด้านการพัฒนาชุมชน 
  ๓.๓.๑.๓ กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง (Critical Incident Technique) จากผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพัฒนาชุมชน 
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเชิงบูรณาการ ด้านการวิเคราะห์นโยบาย และด้านการพัฒนา
ชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   จ านวน  1  คน 
  2) ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน/ส านักงานจังหวัดหนองคาย จ านวน  1  คน 
  3) ผู้แทน อปท. ในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  ๒  คน 
  4) ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  5) ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   จ านวน  ๑  คน 
  6) ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  7) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนองคาย     จ านวน  1  คน 



๑๐๒ 
 

  ๘) ผู้แทนผู้น าชุมชนในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  2  คน 
  ๙) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ     จ านวน  2  คน 
              รวม  จ ำนวน  12 คน 

  ๓.๓.๑.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ได้แก่ ร่างโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ที่ประกอบด้วยแนว
ค าถามหรือประเด็นที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ร่างองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นที่ใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติของโมเดลฯ ที่พัฒนาขึ้น 
  ๓.๓.๑.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย คณะผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1) วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 
Techniques) จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการถอดเทป
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ทั้ง 12 คน ตามข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ของไมล์ และฮูเบอร์แมน (M.B. Miles, & A.M. Huberman, 1994 : 10-11)๑๐ ซึ่งก าหนด
ขั้นตอนการจัดการกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ การลดข้อมูล (Data 
Reduction) การจัดรูปข้อมูล (Data Display) และการร่างข้อสรุปและการยืนยัน (Conclusion 
Drawing and Verification) 
   2) น าข้อมูลมาจัดกลุ่มตามประเด็นหลักหากมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนผู้วิจัยใช้วิธีการ
จัดกลุ่มประเด็นข้อความ (Word Grouping) แล้วท าการอธิบายขยายความ (Explanation)                   
โดยเรียบเรียงถ้อยค าขึ้นใหม่จากข้อมูลที่ผู้ ให้ข้อมูลให้มา ท าการตีความ (Interpretation)                   
บางประโยคหรือบางถ้อยค าที่ผู้ให้ข้อมูลให้มาจ าเป็นต้องตีความหรือแปลความหมายแฝง ผู้วิจัยก็
จะท าการตีความถ้อยค า ดังกล่าวโดยอาศัยบริบทของการสนทนามาสนับสนุนการตีความ แล้วท า
การพรรณนาความ (Description) เป็นการร้อยเรียงถ้อยค า โดยการจัดระบบการเกิดขึ้นก่อน -
หลังของเนื้อหาสาระจากการวิเคราะห์ พร้อมกับการพรรณนาเชื่อมโยงแต่ละเนื้อหา/เหตุการณ์ให้
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน และตรงตามประเด็นที่ด าเนินการสนทนากลุ่ม  
 
 ๓.๓.๒ ขั้นตอนที่ 2 กำรวิพำกษ์และยืนยันโมเดลกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนไทย จังหวัดหนองคำย 
                                                           

๑๐ M.B. Miles, & A.M. Huberman. (1994). Qualitative data analysis: An expand 
source book. (2nd ed.). (Thousand Oaks, 1994), 10-11. 



๑๐๓ 
 

  ๓.๓.๒.๑ รูปแบบกำรวิจัย  
  การวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย คณะผู้วิจัยโดยประยุกต์ใช้เทคนิค CIT 
(Critical Incident Technique) โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๓.๒.๒ แหล่งข้อมูล  
  การวิจัยระยะนี้ใช้แหล่งข้อมูล คือ 1) โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ที่ได้จากการวิจัยระยะท่ี ๓ 
  ๓.๓.๒.๓ กลุ่มตัวอย่ำงเป้ำหมำย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 คน ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Critical Incident Technique) จากผู้มีที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย   จ านวน  1  คน 
  2) ผู้แทนกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน/ส านักงานจังหวัดหนองคาย จ านวน  1  คน 
  3) ผู้แทน อปท. ในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  ๒  คน 
  4) ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  5) ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย   จ านวน  ๑  คน 
  6) ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย    จ านวน  ๑  คน 
  7) ผู้แทนหอการค้าจังหวัดหนองคาย     จ านวน  1  คน 
  ๘) ผู้แทนผู้น าชุมชนในเขตพัฒนาเศษรฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย  จ านวน  2  คน 
  ๙) ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ     จ านวน  2  คน 
              รวม  จ ำนวน  12 คน 
  ๓.๓.๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
   ๑) แบบประเมินความเหมาะสมโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
   ๒) แบบวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
  ๓.๓.๒.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ท าการตรวจสอบเพ่ือยืนยันโมเดลการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม โดยประยุกต์ใช้
เทคนิค CIT (Critical Incident Technique) ในการตรวจสอบเพ่ือยืนยันโมเดลการพัฒนาฯ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median : Med) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 



๑๐๔ 
 

(Interquartile Range : I.R.) ค่าฐานนิยม (Mode : Mo) คือ ค่าของคะแนนที่ซ้ ากันมากที่สุด 
หรือค่าคะแนนที่มีความถ่ีสูงที่สุดในข้อมูลชุดนั้น ๆ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551 : 134)๑๑ 

 

 

                                                           
๑๑ กัลยา วานิชย์บัญชา. กำรวิเครำะห์สถิ ติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า ๑๓๔. 



๑๐๕ 
 

๓.๔ สรุปกระบวนกำรวิจัย 
 กระบวนการวิจัยในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย แสดงไว้ดังแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภำพที่ 3.1 แสดงกระบวนการด าเนินการวิจัย 

ระยะที่ 1 
-ศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและ
ค ว าม ต้ อ งก า ร ใน ก า รพั ฒ น า
ศักยภาพของชุมชน และปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ชายแดน
ไทย จังหวัดหนองคาย 
 

ใช้ ก า ร วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantitative 
Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
อุปนัย (Analytic Induction) โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 
 

ได้ข้อมูลจ าเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนฯ 3 ส่วน คือ 
    1) ข้อมูลสภาพศักยภาพทั่วไปของ
ชุมชนฯ 
    2) ข้อมูลความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนฯ  
    3) ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 

กระบวนการในการด าเนินการ ผลจากการด าเนินการ ระยะของการวิจยั 

ได้ “โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชน

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย       

จังหวัดหนองคาย” 

ระยะที่ ๒ 
-ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่
สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ชายแดน
ไทย จังหวัดหนองคาย 
 

ระยะที่ ๓ 
-การพัฒนา “โมเดลการพัฒนา
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิ เศษในพื้นที่ชายแดน
ไทย จังหวัดหนองคาย” 
 

ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ
สั ม ภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth Interview)                                     
แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-structured or 
guided interviews) จากผูทรงคุณวุฒิ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๒ คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบบันทึกการสัมภาษณ์และแบบ
วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT (SWOT Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

ได้ ข้ อ มู ล ศั ก ย ภ า พ ห ลั ก  (Main 
Potential) ขอ งชุ มช น ที่ ส าม ารถ
ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใน พื้ น ที่ ช า ย แ ด น ไท ย  จั งห วั ด
หนองคาย 
 

การศึกษาแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการพัฒนาโมเดลการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนฯ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) มีกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ คน เครื่องมือที่ใช้
ร่างองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนฯ วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
ขั้นตอนที่  2  เป็นการวิพากษ์และยืนยัน
โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเขต เศรษฐกิ จพิ เศษในพื้ นที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย คณะผู้วิจัย
โด ย ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ เท ค นิ ค  CIT (Critical 
Incident Technique) โด ย ผู้ ท รง คุณ วุฒิ
จ านวน ๑๒ คน เครื่องมือเป็นแบบวิพากษ์
และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนฯ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน
ไทย จังหวัดหนองคาย 



๑๐๕ 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                      
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม                                 
(Mixed Methods Research) โ ดย ใช้ วิ ธี ก าร วิ จั ย เชิ งปริ ม าณ ( Quantitative Research)                   
และวิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยก าหนดวิธีการนะเสนอ
ผลการวิจัยตามระยะของการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ผลการวิจัยระยะที่ ๑ การศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไป ความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 ๒. ผลการวิจัยระยะที่ ๒ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 ๓. ผลการวิจัยระยะที่ ๓ การพัฒนาโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 
๔.๑ ผลการวิจัยระยะที่ ๑ การศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไป ความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
  ๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๒. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ๑. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  ๑.๑ สัญลักษณ์ใช้แทนตัวแปร  
   ๑.๑.๑ ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   GSF  แทน  การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 



๑๐๖ 

 

    PCF  แทน  ทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
    ACF  แทน  การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
    ICF   แทน  โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
    MCF  แทน  การบริหารจัดการภายในชุมชน 
    RCF   แทน  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 
    SCF   แทน  สภาพทางสังคมในชุมชน 
   ๑.๑.๒ ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    CPF   แทน  ศักยภาพของชุมชน 

 
  ๑.๒ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ  
    N    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
    X     แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean) 
    f    แทน  ค่าความถ่ี (Frequency) 
    %    แทน  ค่าร้อยละ (Percentage) 
    S.D.    แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    Med.   แทน  ค่ามัธยฐาน  
    Mo.   แทน  ค่าฐานนิยม  
    I.R.    แทน  ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
    r      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน (Pearson’ s  
           product moment correlation coefficient) 
    R     แทน   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อน 
      R๒       แทน  ค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณก าลังสอง (Square multiple  
           correlation) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
    Std.Error.  แทน  ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า 
    F     แทน  ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F-distribution 
    B    แทน  ค่าคงที่ และสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
    ß (beta)  แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
    Sig.    แทน  นัยส าคัญทางสถิติ 
    *           แทน     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
    **          แทน     มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 ๒. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                      
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับดังนี้ 
  ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของ
ชุมชน และข้อมูลศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย               
โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  ๒) ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Method) 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ๓) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description 
Method) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ๔) ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่                                        
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน 
(Pearson Correlation) และวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis : PA) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ผู้วิจัยก าหนดล าดับการน าเสนอดังนี้ 
   ๔.๑) ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่างตัวแปรทั้งหมดที่
ใช้ในการวิจัย 
   ๔ .๒ ) วิ เคราะห์ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน พ้ืนที่                                      
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression) 
  ๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
  ๖) ผลการพัฒนาโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 
 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยระยะที่ ๑ การศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไป 
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 
 ๔.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑ 



๑๐๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๑   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(Frequency) 
ค่าร้อยละ 

(Percentage) 
เพศ   
     ๑. ชาย ๓๕๙ ๗๔.๓๓ 
     ๒. หญิง ๑๒๔ ๒๕.๖๗ 
อายุ   
     ๑. น้อยกว่า ๒๐ ปี  ๓๒ ๖.๖๓ 
     ๒. ระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี  ๕๕ ๑๑.๓๙ 
     ๓. ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี ๙๒ ๑๙.๐๕ 
     ๔. ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี  ๑๕๘ ๓๒.๗๑ 
     ๕. ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี ๑๑๒ ๒๓.๑๙ 
     ๖. มากกว่า ๖๐ ปี ๓๔ ๗.๐๔ 
สถานภาพ   
     ๑. โสด ๕๖ ๑๑.๕๙ 
     ๒. สมรส ๓๙๖ ๘๑.๙๙ 
     ๓. หย่าร้าง ๓๑ ๖.๔๒ 
ระดับการศึกษา   
     ๑. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น ๒๘ ๕.๘๐ 
     ๒. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ๗๓ ๑๕.๑๑ 
     ๓. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๒ ๖.๖๓ 
     ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)    ๑๑๒ ๒๓.๑๙ 
     ๕. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๔ ๑๑.๑๘ 
     ๖. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ๑๔๕ ๓๐.๐๒ 
     ๗. ปริญญาโท ๓๘ ๗.๘๗ 
     ๘. ปริญญาเอก ๑ ๐.๒๑ 
ต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน   
     ๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒ ๒.๔๘ 
     ๒. รองนายก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ ๒.๒๘ 
     ๓. ก านัน  ๖ ๑.๒๔ 
     ๔. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน  ๑๐๓ ๒๑.๓๓ 
     ๕. รองประธานชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๘๑ ๑๖.๗๗ 
     ๖. สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ๗๘ ๑๖.๑๕ 



๑๐๙ 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 

(Frequency) 
ค่าร้อยละ 

(Percentage) 
     ๗. คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน  ๙๕ ๑๙.๖๗ 
     ๘. สมาชิกชุมชน/หมู่บ้าน ๙๗ ๒๐.๐๘ 

 
 จากตารางที่ ๔.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Description Method) ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจ านวน ๔๘๓ คน เมื่อจ าแนกตาม
เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ ๗๔.๓๓)  และเป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ ๒๕.๖๗)  
  เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี 
(ร้อยละ ๓๒.๗๑) รองลงมามีอายุ ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี (ร้อยละ ๒๓.๑๙) ถัดมามีอายุระหว่าง          
๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ ๑๙.๐๕) ถัดมามีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ ๑๑.๓๙) ถัดมามีอายุ
มากกว่า ๖๐ ปี (ร้อยละ ๗.๐๔) และน้อยสุดคือมีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี (ร้อยละ ๖.๖๓)   
  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 
(ร้อยละ ๘๑.๙๙)  รองลงมามีสถานภาพโสด (ร้อยละ ๑๑.๕๙) และน้อยที่สุดคือมีสถานภาพหย่า
ร้าง (ร้อยละ ๖.๔๒) 
  เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ ๓๐.๐๒) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.๖) (ร้อยละ ๒๓.๑๙) ถัดมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) (ร้อยละ 
๑๕.๑๑) ถัดมามีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ร้อยละ ๑๑.๑๘) ถัดมามี
การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ ๗.๘๗) ถัดมามีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) (ร้อยละ ๖.๖๓) ถัดมามีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ ๕.๘๐) และน้อย
ที่สุดคือมีการศึกษาระดับปริญญาเอก (ร้อยละ ๐.๒๑) 
  เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ ๒๑.๓๓) รองลงมาเป็นสมาชิกชุมชน/หมู่บ้าน (ร้อยละ 
๒๐.๐๘) ถัดมาเป็นคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๙.๖๗) ถัดมาเป็นรองประธานชุมชน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ ๑๖.๗๗) ถัดมาเป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 
๑๖.๑๕) ถัดมาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ ๒.๔๘) ถัดมาเป็นรองนายก/
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ ๒.๒๘) และน้อยที่สุดเป็นก านัน (ร้อยละ ๑.๒๔) 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 ๔.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย 

 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
หนองคาย ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่                           
๔.๒-๔.๗ 
 
ตารางท่ี ๔.๒   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ 

(%) 
แปรผล 

๑. ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 

๒. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)/
แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.) 

๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 

๓. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 

๔. ผู้น าท้องที่ในระดับต าบล/ก านัน/สารวัตร
ก านัน/แพทย์ประจ าต าบล 

๒๕๘ ๕๓.๔๒ ระดับมาก 

๕. พระ/ผู้น าทางศาสนา ๔๕๗ ๙๔.๖๒ ระดับมากท่ีสุด 
๖. ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

๓๗๖ ๗๗.๘๕ ระดับมาก 

โดยภาพรวม ๘๗.๖๕ ระดับมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๘๗.๖๕) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๔ ด้าน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทั้ง ๔ ด้าน) ได้แก่ ๑) ชุมชนมีประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ๒) ชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)/แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.) ๓) ชุมชนมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๔) ชุมชนมีพระ/ผู้น าทางศาสนาในชุมชน และอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน ๒ ด้าน คือ ๑) ชุมชนมีผู้น ากลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                         
(ร้อยละ ๗๗.๘๕) และ ๒) ชุมชนมีผู้น าท้องที่ในระดับต าบล/ก านัน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ า
ต าบล (ร้อยละ ๕๓.๔๒) ตามล าดับ 



๑๑๑ 

 

 
ตารางท่ี ๔.๓   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการ 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านการบริหารจัดการ 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ  

(%) 
แปรผล 

๑. การก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน ๒๑๕ ๔๔.๕๑  ระดับปานกลาง 
๒. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ๔๗๕ ๙๘.๓๔ ระดับมากท่ีสุด 
๓. การประชุมรวมกันในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ๔๘๑ ๙๙.๕๙ ระดับมากท่ีสุด 
๔. กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน ๔๒๕ ๘๗.๙๙ ระดับมากท่ีสุด 
๕. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

๔๑๓ ๘๕.๕๑ ระดับมากท่ีสุด 

๖. การสร้างความร่วมมือในการบริหารกับ
องค์กร/หน่วยงานภายนอก (เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชน) 

๓๘๗ ๘๐.๑๒ ระดับมากท่ีสุด 

โดยภาพรวม ๘๒.๖๘ ระดับมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ ๔.๓ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ ๘๒.๖๘) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน                        
๕ ด้าน เรียงล าดับจากเปอร์เซ็นมากไปหาน้อย ดังนี้ ชุมชนมีการประชุมรวมกันในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ (ร้อยละ ๙๙.๕๙) ชุมชนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (ร้อยละ ๙๘.๓๔) 
ชุมชนมีกฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน (ร้อยละ ๘๗.๙๙) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ (ร้อยละ ๘๕.๕๑) ชุมชนมีการสร้างความร่วมมือในการบริหารกับ
องค์กร/หน่วยงานภายนอก (เครือข่ายการพัฒนาชุมชน) (ร้อยละ ๘๐.๑๒) และอยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน ๑ ด้าน คือ ชุมชนมีการก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน (ร้อยละ ๔๔.๕๑) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๔   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย ด้านสังคม/องค์กรทางสังคม 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านสังคม/องค์กรทางสังคม 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ  

(%) 
แปรผล 

๑. สถานศึกษา/โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  ๒๖๑ ๕๔.๐๔  ระดับปานกลาง 
๒. วัด/ศาสนสถาน ในชุมชน ๔๖๕ ๙๖.๒๗ ระดับมากท่ีสุด 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อบต./เทศบาล/
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีชุมชน 

๑๐๕ ๒๑.๗๔ ระดับต่ า 

๔. หน่วยงานภาคประชาสังคม/มูลนิธิ/สหกรณ์ 
ในชุมชน 

๓๖ ๗.๔๕ ระดับต่ าที่สุด 

๕. โรงงานอุตสหกรรม/บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
ในชุมชน 

๕๑ ๑๐.๕๖ ระดับต่ าที่สุด 

โดยภาพรวม ๓๘.๐๑ ระดับต่ า 
 
 จากตารางที่ ๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านสังคม/องค์กรทางสังคม อยู่ในระดับ
ต่ า (ร้อยละ ๓๘.๐๑) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๑ ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนมีวัด/ศาสนสถาน ในชุมชน (ร้อยละ ๙๖.๒๗) อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนมีสถานศึกษา/โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ๕๔.๐๔) อยู่ในระดับต่ า 
จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ในพ้ืนที่ชุมชน (ร้อยละ ๒๑.๗๔) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชน
มีโรงงานอุตสหกรรม/บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในชุมชน (ร้อยละ ๑๐.๕๖) และชุมชนมีหน่วยงาน
ภาคประชาสังคม/มูลนิธิ/สหกรณ์ ในชุมชน (ร้อยละ ๗.๔๕) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๕   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดหนองคาย ด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ  

(%) 
แปรผล 

๑. กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามหลักทาง
ศาสนา/วันส าคัญทางศาสนา 

๔๘๒ ๙๙.๗๙ ระดับมากท่ีสุด 

๒. กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อ
ท้องถิ่น/ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ 

๔๗๔ ๙๘.๑๔ ระดับมากท่ีสุด 

    



๑๑๓ 

 

ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 
ด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๓. กิจกรรมตามท่ีราชการก าหนด/วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ 

๔๖๒ ๙๕.๖๕ ระดับมากท่ีสุด 

๔. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาในชุมชน ๑๖๒ ๓๓.๕๔ ระดับต่ า 
๕. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน ๓๙ ๘.๐๗ ระดับต่ าที่สุด 
๖. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในชุมชน ๔๘ ๙.๙๔ ระดับต่ าที่สุด 

โดยภาพรวม ๕๗.๕๒ ระดับปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๕ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว
อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ ๕๗.๕๒) และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามหลักทางศาสนา/วันส าคัญทาง
ศาสนา (ร้อยละ ๙๙.๗๙) ชุมชนมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อท้องถิ่น/ฮีตสิบสอง 
คลองสิบสี่ (ร้อยละ ๙๘.๑๔) และชุมชนมีกิจกรรมตามที่ราชการก าหนด/วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ฯลฯ (ร้อยละ ๙๕.๖๕) อยู่ในระดับต่ า จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
ในชุมชน (ร้อยละ ๓๓.๕๔) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ในชุมชน (ร้อยละ ๙.๙๔) และชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน 
(ร้อยละ ๘.๐๗) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๖   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดหนองคาย ด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ  

(%) 
แปรผล 

๑. กลุ่มธุรกิจชุมชน/วิสหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพฯ 
ในชุมชน 

๒๖๑ ๕๔.๐๔ ระดับปานกลาง 

๒. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SME) 

๓๗๕ ๗๗.๖๔ ระดับมาก 

๓. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าพาณิชย์/ค้าขาย/
ร้านขายของช า 

๔๘๐ ๙๙.๓๘ ระดับมากท่ีสุด 

๔. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์(เลี้ยง
สัตว์) 

๔๒๖ ๘๘.๒๐ ระดับมากท่ีสุด 
 

๕. ผู้ประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว/
บริษัททัวร์ 

๑๐๒ ๒๑.๑๒ ระดับต่ า 



๑๑๔ 

 

ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 
ด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๖. ผู้ประกอบอาชีพบริการในชุมชน/ปั้มน้ ามัน/อู้
ซ่อมรถ ฯลฯ 

๓๖๙ ๗๖.๔๐ ระดับมาก 

๗. ผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน/
บริษัทเอกชน 

๔๒๖ ๘๘.๒๐ ระดับมากท่ีสุด 

๘. ผู้ประกอบอาชีพขายแรงงาน/ก่อสร้าง/ลูกจ้าง
รายวัน 

๔๘๐ ๙๙.๓๘ ระดับมากท่ีสุด 

๙. ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ ๔๘๐ ๙๙.๓๘ ระดับมากท่ีสุด 
โดยรวม ๗๘.๑๙ ระดับมาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก (ร้อยละ ๗๘.๑๙) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน                    
๕ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าพาณิชย์/ค้าขาย/ร้านขายของช า (ร้อยละ 
๙๙.๓๘) ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพขายแรงงาน/ก่อสร้าง/ลูกจ้างรายวัน (ร้อยละ ๙๙.๓๘) ชุมชนมี
ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ ๙๙.๓๘) ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ( เลี้ ยงสัตว์ )  (ร้อยละ ๘๘ .๒๐ ) และชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน/บริษัทเอกชน (ร้อยละ ๘๘.๒๐) อยู่ในระดับมาก จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ร้อยละ ๗๗.๖๔) ชุมชนมีผู้
ประกอบอาชีพบริการในชุมชน/ปั้มน้ ามัน/อู้ซ่อมรถ ฯลฯ (ร้อยละ ๗๖.๔๐) อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๑ ด้าน ได้ก่ ชุมชนมีกลุ่มธุรกิจชุมชน/วิสหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพฯ ในชุมชน (ร้อยละ 
๕๔.๐๔) และอยู่ในระดับต่ า จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพบริการด้านการ
ท่องเที่ยว/บริษัททัวร์ (ร้อยละ ๒๑.๑๒) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 

ตารางท่ี ๔.๗   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(N = ๔๘๓) 
ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จ านวน 

(f) 
ค่าร้อยละ  

(%) 
แปรผล 

๑. ระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 
๒. ระบบประปาภายในหมู่บ้าน ๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 
๓. ถนนคอนกรีต/ลาดยาง ภายในหมู่บ้าน และ
ระหว่างหมู่บ้าน 

๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 

๔. อ่างเก็บน้ า/คลองส่งน้ า/ล าห้วย ภายใน
หมู่บ้าน 

๒๖๑ ๕๔.๐๔ ระดับปานกลาง 

๕. สวนสาธารณะ/สถานที่ออกก าลังกาย
สาธารณะ 

๑๙๕ ๔๐.๓๗ ระดับปานกลาง 

๖. ศูนยบริการอินเตอร์เน็ตประจ าชุมชน ๒๘๒ ๕๘.๓๙ ระดับปานกลาง 
๗. ระบบการขนส่งสาธารณะ/ผู้ประกอบการรถ
รับจ้างในชุมชน 

๔๓๕ ๙๐.๐๖ ระดับมากท่ีสุด 

โดยรวม ๗๗.๕๕ ระดับมาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๗ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ ๗๗.๕๕) และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ชุมชนมีระบบประปาภายในหมู่บ้าน                        
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ชุมชนมีถนนคอนกรีต/ลาดยาง ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน (ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐) และชุมชนมีระบบการขนส่งสาธารณะ/ผู้ประกอบการรถรับจ้างในชุมชน (ร้อยละ 
๙๐.๐๖) และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีศูนยบริการอินเตอร์เน็ตประจ า
ชุมชน (ร้อยละ ๕๘.๓๙) ชุมชนมีอ่างเก็บน้ า/คลองส่งน้ า/ล าห้วย ภายในหมู่บ้าน (ร้อยละ ๕๔.๐๔) 
และชุมชนมีสวนสาธารณะ/สถานที่ออกก าลังกายสาธารณะ (ร้อยละ ๔๐.๓๗) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

 ๔.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลศักยภาพของชุมชนเพื่ อรองรับการพัฒนา                          
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                           
จั งหวัดหนองคาย  ทั้ ง โดยรวมและรายข้อ  ผลการวิ เคราะห์มี รายละเ อียดดั งแสดง                                                         
ในตารางที ่๔.๘-๔.๑๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๘   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ศักยภาพของชุมชน 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๑. การใช้พื้นที่ชมชุนเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตอุตสาหกรรม 

๔๕ ๙.๓๒ ระดับต่ าที่สุด 

๒. กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง  ๔๖๒ ๙๕.๖๕ ระดับมากท่ีสุด 
๓. กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม 
และเครื่องหนัง 

๒๒๕ ๔๖.๕๘ ระดับปานกลาง 

๔. กิจการด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า ๔๒ ๘.๗๐ ระดับต่ าที่สุด 
๕. กิจการเพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น 
แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น 

๒๓๔ ๔๘.๔๕ ระดับปานกลาง 

๖. กิจการในการอบพืชและไซโล/เครื่องอบขนาด
ใหญ ่

๖ ๑.๒๔ ระดับต่ าที่สุด 

๗. กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือ
เศษวัสดุทางการเกษตร 

๑๑๑ ๒๒.๙๘ ระดับต่ า 

๘. กิจการด้านโครงสร้างโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 

๙๖ ๑๙.๘๘ ระดับต่ าที่สุด 

๙. กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิมพ์ ๑๑๔ ๒๓.๖๐ ระดับต่ า 
๑๐. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์ 

๑๓๘ ๒๘.๕๗ ระดับต่ า 

๑๑. กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน
สาธารณูปโภค 

๑๖๒ ๓๓.๕๔ ระดับต่ า 

๑๒. กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 

๑๒๖ ๒๖.๐๙ ระดับต่ า 



๑๑๗ 

 

ศักยภาพของชุมชน 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๑๓. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้า
อุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  

๕๑ ๑๐.๕๖ ระดับต่ าที่สุด 

๑๔. กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น 
กล่องกระดาษ  

๒๔ ๔.๙๗ ระดับต่ าที่สุด 

๑๕. กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

๒๐๔ ๔๒.๒๔ ระดับปานกลาง 

โดยรวม ๒๘.๑๖ ระดับต่ า 
 
 จากตารางที่ ๔.๘ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ ๒๘.๑๖) และเมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร ประมง (ร้อยละ ๙๕.๖๕) อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจการ
เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น (ร้อยละ ๔๘.๔๕) ชุมชนมี
กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (ร้อยละ ๔๖.๕๘) ชุมชนมีกิจการ
พัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า (ร้อยละ ๔๒.๒๔) อยู่ในระดับต่ า 
จ านวน ๕ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส าหรับงานสาธารณูปโภค (ร้อยละ ๓๓.๕๔) ชุมชนมีกิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์ (ร้อยละ ๒๘.๕๗) ชุมชนมีกิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม 
ยาสีฟัน (ร้อยละ ๒๖.๐๙) ชุมชนมีกิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิมพ์ (ร้อยละ ๒๓.๖๐) 
ชุมชนมีกิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร (ร้อยละ ๒๒.๙๘)  
และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๖ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจการด้านโครงสร้างโลหะส าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (ร้อยละ ๑๙.๘๘) ชุมชนมีกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก (ร้อยละ ๑๐.๕๖) มีการใช้พ้ืนที่ชมชุนเป็นนิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม (ร้อยละ ๙.๓๒) ชุมชนมีกิจการด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า 
(ร้อยละ ๘.๗๐) ชุมชนมีกิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ (ร้อยละ 
๔.๙๗) และชุมชนมีกิจการในการอบพืชและไซโล/เครื่องอบขนาดใหญ่ (ร้อยละ ๑.๒๔) ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๙   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ศักยภาพของชุมชน 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ด้านทักษะอาชีพในชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๑. ด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น 

๔๗๔ ๙๘.๑๔ ระดับมากท่ีสุด 

๒. ด้านประปา เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบ
ประปา เป็นต้น 

๔๒๙ ๘๘.๘๒ ระดับมากท่ีสุด 

๓. ด้านไฟฟ้า เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น 

๔๗๑ ๙๗.๕๒ ระดับมากท่ีสุด 

๔. ด้านซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ รถ
มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น 

๔๐๒ ๘๓.๒๓ ระดับมากท่ีสุด 

๕. ด้านซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น 
แอร์ เป็นต้น 

๒๖๗ ๕๕.๒๘ ระดับปานกลาง 

๖. ด้านการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง ๒๓๗ ๔๙.๐๗ ระดับปานกลาง 
๗. ด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า ๒๖๗ ๕๕.๒๘ ระดับปานกลาง 
๘. ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ไกต์ 
มัคคุเทศก์ รถน าเที่ยว เป็นต้น 

๒๒๘ ๔๗.๒๐ ระดับปานกลาง 

๙. ด้านการอบพืชและไซโล/เครื่องอบขนาดใหญ่ ๔๕ ๙.๓๒ ระดับต่ าที่สุด 
๑๐. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ  ๔๓๕ ๙๐.๐๖ ระดับมากท่ีสุด 
๑๑. ด้านงานก่อสร้าง เช่น งานปูน งานเล็ก งาน
เชื่อม เป็นต้น 

๔๘๓ ๑๐๐.๐๐ ระดับมากท่ีสุด 

๑๒. ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิพม์ ๔๒๖ ๘๘.๒๐ ระดับมากท่ีสุด 
๑๓. ด้านการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหาร
สัตว์ 

๔๑๑ ๘๕.๐๙ ระดับมากท่ีสุด 

๑๔. ด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงาน
สาธารณูปโภค 

๔๐๕ ๘๓.๘๕ ระดับมากท่ีสุด 

๑๕. ด้านการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทิน
ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น 

๒๘๕ ๕๙.๐๑ ระดับปานกลาง 

๑๖. ด้านงานบริการ/พนักงานต้อนรับ ๔๘๐ ๙๙.๓๘ ระดับมากท่ีสุด 
โดยรวม ๗๔.๓๔ ระดับมาก 

 



๑๑๙ 

 

 จากตารางที่ ๔.๙ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านทักษะอาชีพในชุมชนรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ ๗๔.๓๔) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๑๐ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านงานก่อสร้าง เช่น 
งานปูน งานเล็ก งานเชื่อม เป็นต้น (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านงานบริการ/
พนักงานต้อนรับ (ร้อยละ ๙๙.๓๘) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น (ร้อยละ ๙๘.๑๔) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านไฟฟ้า เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้า เป็นต้น (ร้อยละ ๙๗.๕๒) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ 
(ร้อยละ ๙๐.๐๖) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านประปา เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบประปา                         
เป็นต้น (ร้อยละ ๘๘.๘๒) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิพม์          
(ร้อยละ ๘๘.๒๐) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ (ร้อยละ 
๘๕.๐๙) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
ส าหรับงานสาธารณูปโภค (ร้อยละ ๘๓.๘๕) และชุมชนมีทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ 
เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น (ร้อยละ ๘๓.๒๓) อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยา
สีฟัน เป็นต้น (ร้อยละ ๕๙.๐๑) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น 
แอร์ เป็นต้น (ร้อยละ ๕๕.๒๘) ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า (ร้อยละ ๕๕.๒๘) 
ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง (ร้อยละ ๔๙.๐๗) ชุมชนมี
ทักษะอาชีพด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ไกต์ มัคคุเทศก์ รถน าเที่ยว เป็นต้น (ร้อยละ 
๔๗.๒๐) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการอบพืชและ
ไซโล/เครื่องอบขนาดใหญ่ (ร้อยละ ๙.๓๒) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนา                                              

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ศักยภาพของชุมชน 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๑. การรับรู้การใช้ชุมชนเป็นพ้ืนที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

๒๓๔ ๔๘.๔๕ ระดับปานกลาง 

๒. การประชาสัมพันธ์การใช้ชุมชนเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ 

๑๘๙ ๓๙.๑๓ ระดับต่ า 

๓. การวางแผนในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๗๒ ๑๔.๙๑ ระดับต่ าที่สุด 

    



๑๒๐ 

 

ศักยภาพของชุมชน 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน 

จ านวน 
(f) 

ค่าร้อยละ  
(%) 

แปรผล 

๔. การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเพ่ือรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๖๒ ๓๓.๕๔ ระดับต่ า 

๕. การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นของคนใน
ชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔๒๙ ๘๘.๘๒ ระดับมากท่ีสุด 

๖. การสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

๒๐๔ ๔๒.๒๔ ระดับปานกลาง 

๗. การประเมินความพร้อมของชุมชนในการ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๔๗๔ ๙๘.๑๔ ระดับมากท่ีสุด 

โดยรวม ๕๒.๑๗ ระดับปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมของ
ชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ ๕๒.๑๗) และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีการประเมินความ
พร้อมของชุมชนในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๙๘.๑๔) ชุมชนมีการพัฒนาทักษะ
อาชีพที่จ าเป็นของคนในชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๘๘.๘๒) อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีการรับรู้การใช้ชุมชนเป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(ร้อยละ ๔๘.๔๕) ชุมชนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ 
๔๒.๒๔) อยู่ในระดับต่ า จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์การใช้ชุมชนเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ ๓๙.๑๓) ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๓๓.๕๔) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีการวางแผนในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ ๑๔.๙๑) 
ตามล าดับ 
 
 ๔.๑.๔  ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยรวมและรายข้อ ผลการวิเคราะห์                                         
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๑ 
 



๑๒๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๑   แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายข้อ 

(N = ๔๘๓) 
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย X  S.D. แปรผล 

๑. การพัฒนาการเมืองและการบริหารในชุมชน ๔.๑๓ ๐.๖๗ มาก 
๒. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๔.๑๕ ๐.๖๙ มาก 
๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ๔.๑๖ ๐.๖๙ มาก 
๔. การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ๓.๙๔ ๐.๙๑ มาก 
๕. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ๓.๘๖ ๐.๙๓ มาก 
๖. การพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๙๑ ๐.๙๘ มาก 

๗. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการชุมชน 
เช่น องค์ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน 

๓.๘๗ ๐.๙๓ มาก 

๘. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน (เช่น ไฟฟ้า 
ถนน ประปา) 

๓.๘๗ ๐.๙๓ มาก 

๙. การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

๓.๙๓ ๐.๘๖ มาก 

๑๐. การสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๓.๘๘ ๐.๙๓ มาก 

๑๑. การเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ๓.๙๐ ๐.๙๒ มาก 
๑๒. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓.๙๔ ๐.๙๙ มาก 

รวม ๓.๙๖ ๐.๔๗ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =๓ .๙๖)                                  
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๑๒ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ( X =๔.๑๖) การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X = ๔.๑๕) การพัฒนาการเมืองและการบริหารในชุมชน ( X = ๔.๑๓) 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( X = ๓.๙๔) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                
( X = ๓.๙๔) การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = ๓.๙๓)                     
การพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = ๓.๙๑) การเข้าถึง
แหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ( X = ๓.๙๐) การสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มอาชีพจาก
หน่วยงานภาครัฐ ( X = ๓.๘๘) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการชุมชน เช่น                           
องค์ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน ( X = ๓.๘๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน 



๑๒๒ 

 

(เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา) ( X = ๓.๘๗) และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ( X =๓.๘๖) 
ตามล าดับ 
 
 ๔.๑.๕  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ                      
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ทั้งโดยรวมและรายด้าน ผลการวิเคราะห์                        
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๒-๔.๑๙ 
 
ตารางที่ ๔.๑๒  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดยรวมและ                        
รายด้าน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
X  S.D. แปรผล 

๑. ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน ๓.๘๘ ๐.๗๓ มาก 
๒. ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน ๓.๘๖ ๐.๗๓ มาก 
๓. ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน ๓.๗๙ ๐.๗๙ มาก 
๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
๕. ด้านสภาพทางสังคมในชุมชน ๓.๘๔ ๐.๗๘ มาก 
๖. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๓.๘๕ ๐.๘๑ มาก 
๗. ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๓.๙๑ ๐.๗๖ มาก 

รวม ๓.๘๖ ๐.๕๓ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๖) 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๗ ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ( X =๓.๙๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชุมชน ( X = ๓.๙๐) ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน ( X = ๓.๘๘) ด้านทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในชุมชน ( X = ๓.๘๖) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ( X = ๓.๘๕) ด้านสภาพ
ทางสังคมในชุมชน ( X = ๓.๘๔) และด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน ( X = ๓.๗๙) ตามล าดับ 
 
 



๑๒๓ 

 

ตารางที่ ๔.๑๓  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหาร
จัดการภายในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 

X  S.D. แปรผล 

๑. ชุมชนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ๓.๙๔ ๐.๘๙ มาก 
๒. ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างชัดเจน 

๓.๘๔ ๐.๙๘ มาก 

๓. มีการประชุมของคณะกรรมการและชาวบ้านเป็นประจ า ๓.๘๗ ๐.๙๐ มาก 
๔. ชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน ๓.๘๓ ๐.๙๖ มาก 
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏบัติ ร่วม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม
ภายในชุมชน 

๓.๙๐ ๐.๙๕ มาก 

รวม ๓.๘๘ ๐.๗๓ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๘) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ ข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชุมชนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน                                
( X = ๓.๙๔) ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน ( X = ๓.๙๐) มีการประชุมของคณะกรรมการ
และชาวบ้านเป็นประจ า ( X = ๓.๘๗) ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างชัดเจน ( X =๓.๘๔) และชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน ( X = ๓.๘๓) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

ตารางที่ ๔.๑๔  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากร                       
ทางเศรษฐกิจในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 

X  S.D. แปรผล 

๑. ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านที่หลากหลาย ๓.๘๑ ๐.๙๖ มาก 
๒. ชุมชนมีแหล่งทุนส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ ๓.๘๘ ๐.๙๒ มาก 
๓. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๘๙ ๐.๙๔ มาก 

๔. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส าคัญของจังหวัด ๓.๙๑ ๐.๙๔ มาก 
๕. ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความ
สนใจจากประชนชนทั่วไป 

๓.๗๘ ๐.๙๖ มาก 

๖. ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและมีผู้
เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจ า 

๓.๙๑ ๐.๙๔ มาก 

รวม ๓.๘๖ ๐.๗๓ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๘๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง                                               
๖ ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงและมีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจ า ( X = ๓.๙๑) ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่
ส าคัญของจังหวัด ( X =๓.๙๑) ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X =๓.๘๙) ชุมชนมีแหล่งทุนส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ ( X =๓.๘๘) 
ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านที่หลากหลาย ( X =๓.๘๑) และชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากประชนชนทั่วไป ( X = ๓.๗๘) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 

 

ตารางที่ ๔.๑๕  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพ
ของคนในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 

X  S.D. แปรผล 

๑. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านบริการ/พนักงาน
ต้อนรับ/บริกร 

๓.๗๗ ๑.๐๑ มาก 

๒. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุง ไฟฟ้า 
ประปา เครื่องยนต์ 

๓.๗๗ ๑.๐๒ มาก 
 

๓. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม       
เลี้ยงสัตย์  

๓.๘๑ ๑.๐๓ มาก 

๔. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

๓.๗๗ ๑.๐๖ มาก 

๕. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว์ 

๓.๘๓ ๐.๙๘ มาก 

๖. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพในงานด้านการก่อสร้าง ๓.๗๖ ๑.๐๐ มาก 
๗. ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการรับจ้างทั่วไป/
ลูกจ้างรายวัน 

๓.๘๒ ๑.๐๒ มาก 

รวม ๓.๗๙ ๐.๗๙ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๙) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๗ ข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งด้านเกษตรและปศุสัตว์  ( X =๓.๘๓) ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพ                               
ด้ านการรับจ้ างทั่ ว ไป/ลูกจ้างรายวัน  ( X =๓ .๘๒) ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพ                                      
ด้านเกษตรกรรม เลี้ยงสัตย์ ( X =๓.๘๑) ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านบริการ/พนักงาน
ต้อนรับ/บริกร ( X =๓.๗๗) ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุง ไฟฟ้า ประปา 
เครื่องยนต์ ( X =๓.๗๗) ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ( X =๓.๗๗) และประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพในงานด้านการก่อสร้าง ( X =๓.๗๖) 
ตามล าดับ 
 



๑๒๖ 

 

ตารางที่ ๔.๑๖  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 

X  S.D. แปรผล 

๑. ถนนในชุมชนได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มา สะดวกสบาย ๓.๘๙ ๐.๙๑ มาก 
๒. น้ าประปาในชุมชนมีคุณภาพ/สะอาด มีใช้ตลอดทั้งปี และ
มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๓.๘๘ ๐.๙๕ มาก 

๓. ไฟฟ้าในชุมชนเพียงพอต่อความต้องการ/ไม่เกิดปัญหาไป
ดับ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๓.๘๒ ๐.๙๖ มาก 

๔. สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ชุมชน 

๓.๘๘ ๑.๐๒ มาก 

๕. ชุมชนมีระบบดูแลด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ๓.๙๔ ๐.๙๑ มาก 
๖. ชุมชนมีระบบดูแลความปลอดภัย (รปภ./เวรยาม) 
ตลอดเวลา 

๓.๙๙ ๐.๙๑ มาก 

รวม ๓.๙๐ ๐.๖๕ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๙๐) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๖ ข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ชุมชนมีระบบดูแลความปลอดภัย (รปภ./เวรยาม) 
ตลอดเวลา ( X =๓ .๙๙) ชุมชนมีระบบดูแลด้านสาธารณสุขที่ ได้มาตรฐาน  ( X =๓ .๙๔)                                      
( X =๓.๘๙) ถนนในชุมชนได้มาตรฐานใช้สัญจรไป -มา สะดวกสบาย( X =๓.๘๘) สัญญาณ
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของชุมชน ( X =๓.๘๘) และไฟฟ้าในชุมชนเพียงพอ
ต่อความต้องการ/ไม่เกิดปัญหาไปดับ และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ( X =๓.๘๒) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑๗  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านสภาพทาง
สังคมในชุมชน 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านสภาพทางสังคมในชุมชน 

X  S.D. แปรผล 

๑. ประชาชนมีความรักความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ๓.๘๕ ๑.๐๐ มาก 
๒. ประชาชนมีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ๓.๘๒ ๐.๙๕ มาก 
๓. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความพร้อมต่อการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 

๓.๘๙ ๐.๙๖ มาก 

๔. ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

๓.๘๓ ๐.๙๔ มาก 

๕. ประชาชนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ของชุมชน 

๓.๘๒ ๑.๐๒ มาก 

รวม ๓.๘๔ ๐.๗๘ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๗ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านสภาพทางสังคมในชุมชน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๔) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ ข้อ 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความพร้อมต่อ                               
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ( X =๓.๘๙) ประชาชนมีความรักความสามัคคีเป็น                          
น้ าหนึ่งใจเดียวกัน ( X =๓.๘๕) ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ( X =๓.๘๓) ประชาชนมีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม           
( X =๓ .๘๒) และประชาชนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน                                 
( X =๓.๘๒) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

ตารางที่ ๔.๑๘  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

X  S.D. แปรผล 

๑. หน่วยงานภาครัฐมีแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

๓.๙๑ ๑.๐๓ มาก 

๒. หน่วยงานภาครัฐมีการวางแผนและนโยบายรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๘๖ ๐.๙๘ มาก 

๓. หน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาพ้ืนที่
ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

๓.๘๕ ๑.๐๑ มาก 

๔. หน่วยงานภาครัฐมีแผนสนบัสนุนกลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจ
เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๓.๘๐ ๑.๐๑ มาก 

๕. หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๘๔ ๐.๙๙ มาก 

รวม ๓.๘๕ ๐.๘๑ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๘๕) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง                       
๕ ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐมีแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือใน
การประกอบอาชีพของประชาชน ( X =๓.๙๑) หน่วยงานภาครัฐมีการวางแผนและนโยบาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X =๓.๘๖) หน่วยงานภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์แผน                      
การพัฒนาพ้ืนที่ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ( X =๓.๘๕) หน่วยงานภาครัฐมีกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ( X =๓.๘๔) และหน่วยงานภาครัฐมีแผน
สนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ( X =๓.๘๐) 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 

 

ตารางที่ ๔.๑๙  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้
นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(N = ๔๘๓) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

X  S.D. แปรผล 

๑. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

๓.๙๓ ๐.๙๙ มาก 

๒. การชี้แจงแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

๓.๘๕ ๐.๙๘ มาก 

๓. แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายที่หลากหลาย 

๓.๙๓ ๐.๙๘ มาก 

๔. ประชาชนมีความสนใจและมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย อย่าง
สม่ าเสมอ 

๓.๙๕ ๐.๙๖ มาก 

๕. ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายเป็นอย่างดี 

๓.๘๙ ๐.๙๕ มาก 

รวม ๓.๙๑ ๐.๗๖ มาก 
  

 จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =๓.๙๑) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทั้ง ๕ ข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชาชนมีความสนใจและมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย อย่างสม่ าเสมอ ( X =๓.๙๕)                           
แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษจังหวัดหนองคายที่หลากหลาย                                 
( X =๓.๙๓) มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง                                 
( X =๓.๙๓) ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายเป็นอย่างดี 
( X =๓.๘๙) และการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง ( X =๓.๘๕) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

 ๔.๑.๖ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่                     
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
 
  ๔.๑.๖.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่างตัวแปร
ทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) ระหว่างตัวแปรทั้งหมด จ านวน                        
๘ ตัวแปร โดยใช้สูตรของเพียรสัน (Pearson’ s product moment correlation coefficient) 
จากผลการวิ เคราะห์พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตบางตัว                                            
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และ .๐๕ รายละเอียด                           
ดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๐ 
 
ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่างตัวแปร                        

ที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
หมายเหตุ:  *. Correlation is significant at the ๐.๐๕ level (๒-tailed).  
  **. Correlation is significant at the ๐.๐๑ level (๒-tailed). 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (GSF) ทักษะอาชีพของ
คนในชุมชน (PCF) การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (ACF) โครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชุมชน (ICF) การบริหารจัดการภายในชุมชน  (MCF) และสภาพทางสังคมในชุมชน  (SCF)                                 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับศักยภาพภาพชุมชน (CPF) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน
ระหว่าง ๐.534-๐.919 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวแปร
สังเกต พบว่า ตัวแปรมีความส าพันธ์ในทิศทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑                          

ตัวแปร GSF PCF ACF ICF MCF RCF SCF CPF 
GSF ๑        

PCF .480** ๑       
ACF .860** .675** ๑      
ICF .537** .527** .688** ๑     
MCF .325** .317** .439** .377** ๑    
RCF .028 -.011 .117* .099* .042 ๑   
SCF .427** .418** .656** .478** .264** .009 ๑  
CPF .708** .716** .919** .772** .534** .032 .653** ๑ 



๑๓๑ 

 

และ .๐๕ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.011 ถึง .919 มีขนาดความสัมพันธ์ใน
ระดับน้อยที่สุด ถึงระดับความสัมพันธ์ระดับมากที่สุด  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าตัวแปรทุกตัวที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันในทิศทางบวกมา
วิ เคราะห์หาอิทธิพลด้วยสถิติ วิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)                                         
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปต่อไป  
 
  ๔.๑.๖ .๒ วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่                                 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
  เมื่อน าตัวแปรอิสระซึ่ งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพชุมชน  มาหา                                     
ค่าพยากรณ์ศักยภาพชุมชน ด้วยสถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression)                       
โดยปัจจัยที่น าเข้าท าการทดสอบ จ านวน ๘ ตัวแปร ประกอบด้วย การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (GSF) ทักษะอาชีพของคนในชุมชน (PCF) การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
(ACF) โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน (ICF) การบริหารจัดการภายในชุมชน (MCF) ทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจในชุมชน (RCF) สภาพทางสังคมในชุมชน (SCF) และตัวแปรตามคือศักยภาพชุมชน 
(CPF)   
  เมื่อวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ปัจจัยที่น าเข้าท าการ
ทดสอบแล้วพบว่า พบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อศักกยภาพชุมชน จ านวน ๖ ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ การบริหารจัดการภายในชุมชน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และทักษะอาชีพของ
คนในชุมชน มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพภาพชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ 
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๑  
 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่                             
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

 

ตัวแปร B Std.Err beta t Sig. 

๑. การรับรู้นโยบายและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (ACF) 

1.029 .041 .875 25.110 .000 

๒. โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 
(ICF) 

.181 .015 .215 12.218 .000 

๓. การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (GSF) 

-.206 .023 -.240 -9.147 .000 

๔. การบริหารจัดการภายใน
ชุมชน (MCF) 

.102 .012 .122 8.690 .000 



๑๓๒ 

 

ตัวแปร B Std.Err beta t Sig. 

๕. ทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน (RCF) 

-.085 .012 -.089 -6.907 .000 

๖. ทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
(PCF) 

.076 .016 .087 4.885 .000 

R = .๙๖๒ . R2 = .๙๒๖ , Std. Error.= .167 , F = 988.540 , Sig. = ๐.000 
 
 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (beta) ของตัว
แปรที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพชุมชน พบว่า ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (beta) 
สูงสุด คือ การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (beta = .875) รองลงมาคือ โครงสร้าง
พ้ืนฐานในชุมชน (beta = .215),  การบริหารจัดการภายในชุมชน (beta = .122), ทักษะอาชีพ
ของคนในชุมชน (beta = .087), ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน (beta = -.089) และ                           
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (beta = -.240) ตามล าดับ 
 โดยปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ชุมชน, ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน, ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน, ด้านทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจในชุมชน และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถร่วมกันอธิบาย
ศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ ๙๓ (R2 = .๙๒๖)                              
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อนเท่ากับ .๙๖๒                                    
(R = .๙๖๒) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า เท่ากับ .167 (Std. Error.= .167) 
 
 ดังนี้นผู้วิจัยจึงน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย ทั้ง ๖ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ๒) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ๓) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 
๔) ปัจจัยด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน ๕) ปัจจัยด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และ 
๖) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายในการวิจัยระยะท่ี ๒ 
ต่อไป 
 
๔.๒ ผลการวิจัยระยะที่ ๒ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริม            
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 ผลจากการวิจัยบระยะท่ี ๑ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ทั้ง ๖ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายและ                         
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๒) ปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ๓) ปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการภายในชุมชน ๔) ปัจจัยด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน ๕) ปัจจัยด้านทรัพยากร                            



๑๓๓ 

 

ทางเศรษฐกิจในชุมชน และ ๖) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  โดยผู้วิจัย                              
ได้สังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยระยะที่ ๑ เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์                            
องค์ประกอบเพื่อน าไปสู่การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 
 ๑) การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พบว่า ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่มี                      
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในระดับต่ าเห็นได้จากผลการ เตรียม                          
ความพร้อมของชุมชที่พบว่าการรับรู้การใช้ชุมชนเป็นพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๕) และการประชาสัมพันธ์การใช้ชุมชนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จากหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับต่ า (คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๓) นอกจากนี้ยังพบปัญหาส าคัญคือ
ความชัดเจนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายยังไม่มีทิศทางที่ไม่ชัดเจนในระดับ
นโยบายอันเนื่องมาจากภาคเอกชนให้ความสนใจลงทุนในพ้ืนที่น้อย นอกจากนี้ยังพบว่าในพ้ืนที่มี
การให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ประชาชนส่งผลให้ประชาชนเกิดการต่อต้านการ
พัฒนาในพ้ืนที่โดยเฉพาะเขตอ าเภอสระใคร ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวผู้น าชุมชนมีความต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 ๒) โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน พบว่า ชุมชนในพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ค่อนข้างมีความพร้อมรองรับการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนในเขตอ าเภอสระใคร ภาครัฐได้
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และการคมนาคม รวมทั้ง
โครงข่ายโทรคมนาคม ให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาของจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๓) การบริหารจัดการภายในชุมชน พบว่า ชุมชนมีโครงสร้างการบริหารจัดการภายใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีโครงสร้างที่ชัดเจน และถือเป็นกลไกลส าคัญในการสร้างพลังขับเคลื่อน
ชุมชนในมิติต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากชุมชนมีโครงสร้างทีเ่ป็นการท างานเชิงบูรณาการ ทั้งกระทรวง
มหาไทย ที่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทหลักในชุมชน กระทรวงสาธารณสุข มี อสม.                       
เป็นจิตอาสาดูแลด้านสาธารณสุขในชุมชน อีกท้ังยังมีคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าทางศาสนา และ
ปราชญ์ชาวบ้าน ที่เป็นก าลังหลักในการก าหนดทิศทางเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๔) ทักษะอาชีพของคนในชุมชน พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะอาชีพรองรับใน                             
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ ๗๔.๓๔) โดยเฉพาะทักษะอาชีพ
ด้านงานก่อสร้าง เช่น งานปูน งานเล็ก งานเชื่อม เป็นต้น ทักษะอาชีพด้านงานบริการ/พนักงาน
ต้อนรับ ทักษะอาชีพด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทักษะอาชีพด้าน
ไฟฟ้า เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น ทักษะอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์



๑๓๔ 

 

รูปแบบต่าง ๆ ทักษะอาชีพด้านประปา ทักษะอาชีพด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิพม์ 
ทักษะอาชีพด้านการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ ทักษะอาชีพด้านการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค และทักษะอาชีพ
ด้านซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ ทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ประชาชนยังขาดทักษะ
อาชีพด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า ทักษะอาชีพด้านการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง 
ทักษะอาชีพด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว และทักษะอาชีพด้านการอบพืชและไซโล/เครื่องอบ
ขนาดใหญ่  
 ๕) ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน พบว่า ชุมชนมีทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
ได้แก่ กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการประมง กิจการด้านการท่องเที่ยว/กิจการ
สนับสนุนการท่องเที่ยว กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง  กิจการ
พัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า ขณะทีก่ิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับงานสาธารณูปโภค (กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/             
ร้านป้าย/โรงพิมพ์ กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร                       
มีกิจการด้านโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกส าหรับสินค้า มีศักยภาพอยู่ในระดับต่ า 
 ๖) การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ปัจจุบันชุมชนได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ จากหลากหลายหน่วยงาน โดยหน่วยงานหลักคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น เทศบาล อบต. และ อบจ. เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ส านักงาน
พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นต้น แต่โดยภาพรวม           
ยังถือว่าชุมชนได้รับการพัฒนาในระดับที่ค้อนข้างน้อยและขาดความต่อเนื่อง เพราะหน่วยงาน
ภาครัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   
 จากข้อมูลในเบื้องต้นผู้วิจัยจึงน าตัวแปรทั้ง ๖ ตัวแปร มาท าการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย จ านวน ๑๒ คน และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือสร้างข้อสรุปโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ให้ได้แนวทาง
พัฒนาศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย 
จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๒-๔.๒๗ 
 



๑๓๕ 

 

ตารางที่ ๔.๒๒ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                           
ที่ สามารถส่ ง เสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษในพ้ืนที่ ชายแดนไทย                                
จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 

ศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 
S: จุดแข็ง W: จุดอ่อน 

-ชุมชนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
-ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบ และแนวทาง
การปฏิบัติร่วมกันอย่างชัดเจน 
-มีการประชุมของคณะกรรมการและชาวบ้าน
เป็นประจ า 

-ขาดความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 
-ชุมชนขาดองค์ความรู้ในการมีการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน 
-ชุมชนมีความขัดแย้งภายในที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-นโยบายด้านการกระจายอ านาจ 
-มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนที่
หลากหลาย 
-มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา
ชุมชนเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้าน
แรงงาน ด้านประมงค์ เป็นต้น 

-ปัญหาความเห็นต่างทางการเมืองของคนใน
สังคม 
-นโยบายภาครัฐขาดความต่อเนื่อง 
-กฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาชุมชน 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
   -จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -ก าหนดกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ 
   -พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
   -จัดตั้งคณะกรรมจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                       
จังหวัดหนองคาย 

 



๑๓๖ 

 

ตารางที่ ๔.๒๓ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                     
ที่ สามารถส่ ง เสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษในพ้ืนที่ ชายแดนไทย                            
จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 

ศักยภาพชุมชนด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 
S: จุดแข็ง W: จุดอ่อน 

-ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านที่หลากหลาย 
-ชุมชนมีกิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร ประมงจ านวนมาก 
-ชุมชนมีความเข้มแข็งด้านประเพณี
วัฒนธรรม 
-ชุมชนมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย 

-ชุมชนมีแหล่งทุนในการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพน้อย 
-ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษน้อย 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษกิจ
พิเศษของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
-ภาครัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนาเขต
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่การพัฒนา 

-นโยบายภาครัฐขาดความต่อเนื่อง 
-หน่วยงานภาครัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
-ภาคเอกชนที่จะลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
ไม่ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
   -ชุมชนท าการประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่รองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจ 
   -ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -มุ่งเน้นการพัฒนากิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและประมงในชุมชน 
   -ส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพที่สนองต่อความต้องการของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   -พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด 

 



๑๓๗ 

 

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                      
ที่ ส ามารถส่ ง เสริมการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษใน พ้ืนที่ ช ายแดนไทย                                 
จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 

ศักยภาพชุมชนด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
S: จุดแข็ง W: จุดอ่อน 

-ชุมชนมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย 
-ชุมชนมีแรงงานที่สนองต่อการพัฒนาเขต
เศรษกิจพิเศษอย่างเพียงพอ 

-ชุมชนมีแรงงานฝีมือค่อนข้างน้อย 
-แรงงานฝีมือส่วนใหญ่ไปท างานต่างถิ่น 
-ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการพัฒนา
ทักษะอาชีพที่ภาครัฐจัดให้ 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
-ภาครัฐมีหน่วยงานเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
เฉพาะที่หลากหลาย 

-ภาครัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ประชาชน 
-ภาคเอกชนเลือกใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่า
คนไทยเพราะมีค่าแรงถูกกว่า 
-การก าหนดอัตราค่าแรงที่สูงขึ้นท าให้คนไทย
ถูกจ้างงานน้อยลง 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
   -กระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพที่ภาครัฐจัดให้ 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -พัฒนาทักษะอาชีพของแรงงานให้มีฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -ก าหนดมาตรการและกฎระเบียบในการจ้างแรงงานต่างด้าว 
   -ก าหนดมาตรการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงานไทย 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -ภาครัฐจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

 



๑๓๘ 

 

ตารางที่ ๔.๒๕ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                         
ที่ ส ามารถส่ ง เสริมการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษใน พ้ืนที่ ช ายแดนไทย                              
จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน 

ศักยภาพชุมชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
S: จุดแข็ง  W: จุดอ่อน 

-ระบบโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนเป็นไปตาม
มาตรฐานทั้งถนน น้ าประปา และไฟฟ้า 
-ชุมชนมีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของชุมชน 
-ชุมชนมีระบบดูแลด้านสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน เช่น มี อสม. ในชุมชน 

-ชุมชนมีพ้ืนที่ในการจัดการขยะค่อนข้างน้อย 
-ระบบดูแลความปลอดภัยในชุมชน เช่น 
รปภ./เวรยาม ยังมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
-ในพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน เช่น พ้ืนที่การเกษตร 
ยังไม่มีไฟฟ้า ประปา และถนน 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน น้ าประปา 
และไฟฟ้า 
-อปท. ในพ้ืนที่มีการจัดท าแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

-ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของภาครัฐในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตชุมชน 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
   -ส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเลือก 
เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้ระบบน้ าบาดาลแทนน้ าประปา เป็นต้น 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -อปท. จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -ภาครัฐจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชน
โดยรอบควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

 



๑๓๙ 

 

ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                       
ที่ ส ามารถส่ ง เสริมการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษใน พ้ืนที่ ช ายแดนไทย                                
จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 

ศักยภาพชุมชนด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 
S: จุดแข็ง W: จุดอ่อน 

-หน่วยงานภาครัฐมีความตื่นตัวต่อการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
-ภาครัฐมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

-ภาครัฐมีแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนค่อนข้างน้อย 
-ภาครัฐยังขาดการวางแผนและนโยบาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชัดเจน 
-ภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนา
พ้ืนที่ให้ประชาชนรับทราบค่อนข้างน้อย 
-ภาครัฐยังขาดแผนสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เป็น
ธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดหนองคายโดย
ก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน 
-ประเทศในภูมิภาคเดียวกันมีการก าหนด
แผนพัฒนาประเทศเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่าย
ด้านเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน 

-การขาดเสถียรภาพด้านนโยบายในการ
พัฒนาประเทศ 
-หน่วยงานภาครัฐมีภารกิจรับผิดชอบหลาย
ด้าน 
-ขาดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
    -ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    -ภาครัฐจัดท าแผนและนโยบายพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -ภาครัฐจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุตหกรรม
เป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -ภาครัฐจัดท าแผนสนับสนุนกลุ่มอาชีพธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -ภาครัฐพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึง 
   -ภาครัฐจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง 



๑๔๐ 

 

ตารางที่ ๔.๒๗ แสดงการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                        
ที่ ส ามารถส่ ง เสริมการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิ เศษใน พ้ืนที่ ช ายแดนไทย                                
จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ศักยภาพชุมชนด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

S: จุดแข็ง W: จุดอ่อน 
-มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
-ประชาชนมีความสนใจและมีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคายอย่างสม่ าเสมอ 
-ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง 

-ขาดการชี้แจงแนวทางการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบ 
-มีแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขต
เศรษกิจพิเศษจังหวัดหนองคายค่อนข้างน้อย 
-ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายค่อนข้างน้อย 
-ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การพัฒนาเศรษกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

O: โอกาส T: ภัยคุกคาม/อุปสรรค 
-ปัจจุบันช่องทางการติดต่อสื่อสารมี
หลากหลายช่องทางทั้งระบบออนไลน์ และ
ออฟไลน์ 
-ส่วนราชการมีหน่วยงานเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประจ าจังหวัด 

-การสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake 
News) ในพ้ืนที่การพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย 
-มีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ปลุกปั่นประชาชนใน
พ้ืนที่ให้ต่อต้านการพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย 

๑. แนวทางการพัฒนาเชิงรับ (WT) 
   -ภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
๒. แนวทางการพัฒนาเชิงพัฒนา (WO) 
   -พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
   -พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
๓. แนวทางการพัฒนาเชิงป้องกัน (ST) 
   -จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
   -ภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   -พัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
๔. แนวทางการพัฒนาเชิงรุก (SO) 
   -เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนดนโยบายการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



๑๔๑ 

 

 จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                       
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคายข้างต้น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด ๖ ด้าน ๓๕ แนว
ทางการพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน มี ๖ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 
  ๑.๒ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
  ๑.๓ ก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน 
  ๑.๔ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชน
ในพ้ืนที่ 
  ๑.๕ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๑.๖ จัดตั้งคณะกรรมจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย 
 ๒. ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน มี ๗ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ชุมชนท าการประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
  ๒.๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจ 
  ๒.๓ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่รองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
  ๒.๔ ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 
  ๒.๕ มุ่งเน้นการพัฒนากิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและประมงในชุมชน 
  ๒.๖ ส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพที่สนองต่อความต้องการของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  ๒.๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด 
 ๓. ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน มี ๕ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๓.๑ กระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพที่ภาครัฐจัดให้ 
  ๓.๒ พัฒนาทักษะอาชีพของแรงงานให้มีฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใน                    
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๓.๓ ก าหนดมาตรการและกฎระเบียบในการจ้างแรงงานต่างด้าว 



๑๔๒ 

 

  ๓.๔ ก าหนดมาตรการและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงาน
ไทย 
  ๓.๕ ภาครัฐจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพ้ืนที่เพ่ือรองรับ            
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน มี ๔ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเลือก เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้ระบบน้ าบาดาลแทนน้ าประปา เป็นต้น 
  ๔.๒ อปท. จัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 
  ๔.๓ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดจาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๔.๔ ภาครัฐจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนโดยรอบควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
 ๕. ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ มี ๖ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
  ๕.๑ ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
  ๕.๒ ภาครัฐจัดท าแผนและนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้ชัดเจน 
  ๕.๓ ภาครัฐจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับ                     
อุตหกรรมเป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๕.๔ ภาครัฐจัดท าแผนสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนา                      
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๕.๕ ภาครัฐพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  ๕.๖ ภาครัฐจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา                       
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง 
 ๖. ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้ าถึงข้อมูลข่าวสาร มี ๗ แนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย 
  ๖.๑ ภาครัฐให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
  ๖.๒ พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่าง
ทั่วถึง 
  ๖.๓ พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 
  ๖.๔ จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๕ ภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 



๑๔๓ 

 

  ๖.๖ พัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๖.๗ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนด
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเอาแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด ๖ ด้าน ๓๕ แนวทางการพัฒนา เพ่ือพัฒนาโมเดลการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
ในการวิจัยระยะท่ี ๓ ต่อไป 
 
๔.๓ ผลการวิจัยระยะที่ ๓ การพัฒนาโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 

 จากผลการวิจัยระยะที่ ๒ ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับการพัฒนา                       
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้งหมด ๖ ด้าน ๓๕ แนวทางการพัฒนา ผู้วิจัยด าเนินการ
สนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ตรง (The Critical Incident Technique) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย จ านวน ๑๒ คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ตรง (The Critical Incident Technique) และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยผู้วิจัยท าการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปการสนทนากลุ่ม ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ                             
ท าให้ได้โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน พ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย จ านวน ๖ ด้าน ๓๕ แนวทางการพัฒนา โดยสรุปเป็นแผนภาพ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

 

 ๔.๓.๑.๑ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                        
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่  ๔.๑ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา                                 
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน                       
มีประเด็นในการพัฒนา ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคน                               
ในชุมชนอย่าง ๒) การก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน ๓) การพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ๔) การฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่  ๕) การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และ ๖) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามคัคีของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัตริ่วมกันของชุมชน 

การพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้านการบริหาร

จัดการภายในชุมชน 
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น า

และประชาชนในพ้ืนท่ี 

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหาร 
กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 

การจัดตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพัฒนาชุมชน 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดหนองคาย 



๑๔๕ 

 

 ๔.๓.๑.๒ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                           
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา                          
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน                        
มีประเด็นในการพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน                               
ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ๒) การจัดท า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  ๓) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ                              
๔) การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหารใน
ชุมชน ๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด                           
๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ เพ่ือรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา                      
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๗) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย                        
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้านทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจในชุมชน 

การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน 
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

การผลิตภณัฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลติผลิตภณัฑ ์
ด้านการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหารในชุมชน 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มมีาตรฐาน 
และสนองต่อความต้องการของตลาด 

การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพ้ืนท่ีเพื่อรอง
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



๑๔๖ 

 

 
 ๔.๓.๑.๓ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                        
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน มีประเด็นใน                        
การพัฒนา ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ
อาชีพที่ภาครัฐจัดให้  ๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานใน
พ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และ
กฎหมาย ในการจ้างแรงงานต่างด้าว และ ๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงาน
แรงงานฝีมือชาวไทย 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านทักษะอาชีพ

ของคนในชุมชน 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานใน
พื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

การกระตุ้นส่งเสรมิให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีภาครัฐจัดให ้

การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ในการจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย 

การก าหนดมาตรการ กฎระเบยีบ และกฎหมาย 
ในการจ้างแรงงานต่างด้าว 

แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 



๑๔๗ 

 

 ๔.๓.๑.๔ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                       
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน มีประเด็นใน                           
การพัฒนา ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลใช้
พลังงานทางเลือก เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น ๒) การพัฒนา
ระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ๓) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และ ๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนแบบองค์รวมของภาครัฐ                          
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๔.๔ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 

การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ 
โดยการบูรณาการกับแผนพัฒนาจงัหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การส่งเสริมให้ประชาชนท่ีท าการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลใช้พลังงาน
ทางเลือก เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เปน็ต้น 

การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้แบบองค์รวมของภาครัฐ 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอตุสาหกรรม 

การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานในชุมชน 



๑๔๘ 

 

 ๔.๓.๑.๕ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                         
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากแผนภาพที่ ๔.๕ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ มีประเด็น                       
ในการพัฒนา ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชน                         
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับ                               
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน ๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของ                          
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มี
ศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง  และ ๖) การพัฒนา                               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 

การจัดท าแผนพัฒนาอาชีพท่ีเป็นธุรกิจเป้าหมายของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้านการสนับสนุน

จากองค์กรภาครัฐ 
การจัดหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสรมิการพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีมี

ศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับ
เขตเศรษฐกจิพิเศษให้ชัดเจน 

การก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบหลักในการพัฒนาชุมชน 
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 



๑๔๙ 

 

 ๔.๓.๑.๖ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                         
ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภาพที่ ๔.๖ พบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
มีประเด็นในการพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างทั่วถึง ๒) ลงพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วม
ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์                             
ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์                                
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ และ ๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร                       
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการรับรู้นโยบาย 
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

การพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้านการรบัรู้นโยบายและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริง 
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอย่างทั่วถึง 

ลงพื้นทีข่องหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้องเพื่อช้ีแจง 
และให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
และศึกษาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามสี่วนร่วมในการ
วางแผนและร่วมก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน์ 

การจัดให้มหีน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบ 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 



๑๕๐ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑-๔.๖ แสดงให้เห็นถึงโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริม                        
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ที่ได้จากสรุปผลการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ตรง 
(The Critical Incident Technique) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพชุมชนใน          
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ท าให้ได้โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริม                          
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย จ านวน ๖ ด้าน ๓๕ แนว
ทางการพัฒนา ผู้วิจัยจึงน าโมลเดลการพัฒนาที่ได้จากการสรุปข้างต้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม                        
ท าการวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ต่อไป 
 
 ๔.๓.๒ ผลการวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม                         
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
  การวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา                              
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Critical 
Incident Technique) ทั้ง ๑๒ คน ได้วิพากษ์และยืนยันเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งโดยรวมและรายด้าน 
ดังรายละเอียดในตารางที่ ๔.๒๘ 
 
ตารางที่ ๔.๒๘  แสดงผลการวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริม                       

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
(N = ๑๒) 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 

จ า
นว

นผ
ู้ที่เ

ห็น
ด้ว

ย 

ค่า
มัธ

ยฐ
าน

 (M
ed

.) 

ค่า
ฐา

นน
ิยม

 (M
o.

) 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (I

.R
.) 

แปรผล 

๑. ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน 
๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี
ของคนในชุมชนอย่าง 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๒) การก าหนดกฎระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 



๑๕๑ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 

จ า
นว

นผ
ู้ที่เ

ห็น
ด้ว

ย 

ค่า
มัธ

ยฐ
าน

 (M
ed

.) 

ค่า
ฐา

นน
ิยม

 (M
o.

) 

ค่า
พิส

ัยร
ะห

ว่า
ง 

คว
อไ

ทล
์ (I

.R
.) 

แปรผล 

๓) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนใน
พ้ืนที่  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๕) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๖) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๒. ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน  
๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๒) การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

 
 

     



๑๕๒ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 
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๔) การมุ่ งเน้นพัฒนากิจการและผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และการ
แปรรูปอาหารในชุมชน  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๕)  การ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชุ มชน ให้ มี
มาตรฐานและสนองต่อความต้องการของ
ตลาด  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ
ในพ้ืนที่เพ่ือรองอุตสาหกรรมเป้าหมายใน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๗) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๓. ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพที่
ภาครัฐจัดให้  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงาน
ฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะ
อาชีพให้แก่แรงงานในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และ
กฎหมาย ในการจ้างแรงงานต่างด้าว  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

      



๑๕๓ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 
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๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
ในการจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๔. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
๑) การส่งเสริมให้ประชาชนที่ท า
การเกษตรในพื้นที่ห่างไกลใช้พลังงาน
ทางเลือก เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๒) การพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจ
เกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๓) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐโดยการบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืน
แบบองค์รวมของภาครัฐที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรม 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๕. ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ 
๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ชัดเจน  
 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 



๑๕๔ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 
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๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพที่เป็น
ธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๔) การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุต
หกรรมเป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างต่อเนื่อง 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๖. ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 

๒) การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นและศึกษาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้า
มามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วม
ก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน
มากที่สุด 



๑๕๕ 
 

แนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 
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๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์
ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชน
อย่างทั่วถึง  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบ
ออนไลน์และออฟไลน์  

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและ
หรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ สอดคล้องกัน

มากที่สุด 

โดยภาพรวม ๑๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
สอดคล้อง

กันมากที่สุด 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๑๒ คน มีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก
ที่สุด ต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ทั้ง ๖ ด้าน ๓๕ ประเด็นการพัฒนา โดยมีค่ามัธยฐาน                           
(Med.) ที่ระดับ ๕.๐๐ ค่าฐานนิยม (Mo.) ที่ระดับ ๕.๐๐ และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R.)                                      
ที่ระดับ ๐.๐๐ ทุกแนวทางการพัฒนา แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา                          
สอดคล้องกันทุกด้าน 
 ผลจากการวิเคราะห์การยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา                      
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง (Critical 
Incident Technique) ทั้ง ๑๒ คน โดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อโมเดลพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนสอดคล้องกัน ประกอบด้วยรูปแบบพัฒนาจ านวน ๖ ด้าน ๓๕ ประเด็นแนวทางการพัฒนา
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๑๕๖ 
 

 ๑. ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน ประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนา ได้แก่                           
๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชนอย่าง ๒) การก าหนดกฎระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน ๓) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                             
ในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น า
และประชาชนในพื้นที่ ๕) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ ๖) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนา                        
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 ๒. ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน ประกอบด้วย ๗ แนวทางการพัฒนา ได้แก่                
๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ                           
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๔) การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร 
ประมง และการแปรรูปอาหารในชุมชน ๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่เพ่ือรองอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๗) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ๓. ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน  ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา ได้แก่                          
๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพที่ภาครัฐจัดให้                               
๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพ้ืนที่เพ่ือรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมาย ในการจ้างแรงงาน                      
ต่างด้าว และ ๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย 
 ๔. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ได้แก่                                       
๑) การส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ห่างไกลใช้พลังงานทางเลือก เช่น การใช้ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น ๒) การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย                          
ในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓) การจัดท าแผนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจั งหวัด                                   
และ ๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนแบบองค์รวมของภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 



๑๕๗ 
 

 ๕. ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย ๖ แนวทางการพัฒนา ได้แก่                   
๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ                    
๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน                               
๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                             
๔) การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมาย
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา                    
เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง และ ๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนา                       
เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 ๖. ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ประกอบด้วย ๗ แนวทาง                                 
การพัฒนา ได้แก่ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง                                
๒) การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน             
อย่างทั่วถึง ๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ ๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนด
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถน า
ข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์                                  
และ ๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
 
๔.4 องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย  
 จากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญดังแสดงใน                          
แผนภาพที่ ๔.๗  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง  
๒) ลงพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  
๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง  
๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท้ังระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์  
๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 
๒) การก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน  
๓) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  
๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพื้นท่ี  
๕) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
๖) การจัดต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดหนองคาย 

๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน  
๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีเป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๔) การจัดหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมายของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเน่ือง  
๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่าง

ท่ัวถึง 
 

๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

๒) การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  
๔) การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหารในชุมชน  
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด  
๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีเพื่อรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๗) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 

ด้านการสนับสนุน 
จากองค์กรภาครัฐ 

ด้านทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจในชมุชน 

๑) การส่งเสริมให้ประชาชนท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีห่างไกลใช้พลังงานทางเลือก เช่น การใช้
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น  

๒) การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๓) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีภาครัฐจัดให้  
๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นท่ีเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมาย ในการจ้างแรงงานต่างด้าว  
๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย 

แผนภาพที่ ๔.๗ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย แบบองค์รวม 

การพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบองค์รวม (๖ มิติ) 

ประสิทธิภาพของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                  
จังหวัดหนองคาย 

ชุมชนเข้มแข็ง 



 ๑๕๙   
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๗ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย                     
ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องมีวางรากฐานส าคัญด้วยการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่แบบองค์รวม                                    
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนใน ๖ มิติ อันประกอบด้วย 
 มิติที่ ๑ การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพชุมชนมากที่สุด เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้
ชุมชนสามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่ง
ด าเนินให้ประชาชนได้รับรู้นโยบายและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยหน่วยงานภาครัฐ                        
ที่เก่ียวข้องต้องลงพ้ืนที่เพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และต้องพัฒนา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  รวมถึง
การพัฒนารูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร                         
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ และจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและ
หรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 มิติที่ ๒ การสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาชุมชนในไทย 
เนื่องจากชุมชนยังขาดทรัพยากรในการพัฒนาตนเองทั้งเงินทุน ความรู้ ตลอดทั้งเทคโนโลยี เราจึง
มักเห็นว่าการพัฒนาชุมชนในทุกระดับยังต้องอาศัยการสนับสนุนส่งเสริมจากองค์กรภายนอก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชน ประกอบกับ
การก าหนดนโยบายให้ชัดเจน โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดถึงการจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มี
ศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมาย ต้องมจีัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึง  
 มิติที่ ๓ การบริหารจัดการภายในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคน
ในชุมชน การก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน พัฒนากระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และที่ส าคัญต้องให้ความรู้โดยการ
ฝึกอบรมในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเ ศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายขึ้น                                    
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลและความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 



 ๑๖๐   
 

 มิติที่ ๔ ทักษะอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นความพร้อมที่มีความโดเด่นที่สุดของ
ชุมชนในพ้ืนที่ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ดังนั้นจึงต้องพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถให้มีทักษะที่จ าเป็นสู่การเป็นแรงงานฝีมือเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่จะเกิดจาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญคือการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพ้ืนที่ ให้ให้เป็นแรงงานฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่
อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกับการการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ารับ
การพัฒนาทักษะอาชีพที่ภาครัฐจัดให้ นอกจากนั้นต้องการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย และมีการก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมาย ในการ
จ้างแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน  
 มิติที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้ชุมชนสามารถตอบสนอง
อุตสหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยสิ่งส าคัญคือชุมชนต้องประเมิน
ศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนว่ามีศักยภาพในระดับใดและคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ หลังจากนั่นจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งด้านการเกษตร ด้านการประมง และ
ด้านการแปรรูปอาหารให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานสู่ 
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 มิติที่ ๖ โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะน าพากิจกรรมในมิติ   
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนประสบความส าเร็จ เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นปัจจัยหลักที่จะขาด
ไม่ได้ดังนี้การเสริมสร้างศักยภาพด้านนี้จึงต้องด าเนินการอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยสิ่งส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคืการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาครัฐแบบองค์รวมโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้น                          
การพัฒนาศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม  
 การเตรียมความพร้อมของชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัว เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน และเป็นสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านเศรษฐกิจด้วยการเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เต็มศักยภาพ และเมื่อชุมชน                                      
มีศักยพภาพที่ เข้มแข็งจนสามารถรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้  ย่อมส่งผล                                          
ต่อความส าเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล                            
ในทุกมิติ อันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต 



๑๖๑ 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                      
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและ
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย                           
๒) ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนา                          
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ๓) ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน                        
ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย  และ                         
4) ศึกษาโมเดลการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย 
จังหวัดหนองคาย พบผลการวิจัยดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑. ผลการศึกษาสภาพศักยภาพทั่วไปและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
  ๕.๑.๑.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ ๗๔.๓๓)  และเป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๒๕.๖๗)                             
เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ ระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี (ร้อยละ 
๓๒.๗๑) รองลงมามีอายุ ระหว่าง ๕๑-๖๐ ปี (ร้อยละ ๒๓.๑๙) ถัดมามีอายุระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี 
(ร้อยละ ๑๙.๐๕) ถัดมามีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี (ร้อยละ ๑๑.๓๙) ถัดมามีอายุมากกว่า ๖๐ ปี 
(ร้อยละ ๗.๐๔) และน้อยสุดคือมีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี (ร้อยละ ๖.๖๓) เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ ๘๑.๙๙)  รองลงมามีสถานภาพ
โสด (ร้อยละ ๑๑.๕๙) และน้อยที่สุดคือมีสถานภาพหย่าร้าง (ร้อยละ ๖.๔๒) เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                       
(ร้อยละ ๓๐.๐๒) รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) (ร้อยละ ๒๓.๑๙)                       
ถัดมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) (ร้อยละ ๑๕.๑๑) ถัดมามีการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ร้อยละ ๑๑.๑๘) ถัดมามีการศึกษาระดับปริญญาโท                             
(ร้อยละ ๗.๘๗) ถัดมามีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ร้อยละ ๖.๖๓) ถัดมา                              
มีการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ ๕.๘๐) และน้อยที่สุดคือมีการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก (ร้อยละ ๐.๒๑) และเมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน (ร้อยละ ๒๑.๓๓) รองลงมาเป็นสมาชิก
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ชุมชน/หมู่บ้าน (ร้อยละ ๒๐.๐๘) ถัดมาเป็นคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๙.๖๗)                       
ถัดมาเป็นรองประธานชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (ร้อยละ ๑๖.๗๗) ถัดมาเป็นสมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๖.๑๕) ถัดมาเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 
๒.๔๘) ถัดมาเป็นรองนายก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ ๒.๒๘) และน้อยที่สุด
เป็นก านัน (ร้อยละ ๑.๒๔) 
  ๕.๑.๑.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดหนองคาย พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 70.27) เมื่อจ าแนกเป็น
รายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างชุมชนและผู้น าในชุมชน (ร้อยละ 
87.65) และด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 82.68) อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านเศรษกิจและ
กลุ่มอาชีพในชุมชน (ร้อยละ 78.19) และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  (ร้อยละ 77.55) อยู่ในระดับ
ปานกลาง จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 57 .52) และ
อยู่ในระดับต่ า จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านสังคมและองค์กรทางสังคม  (ร้อยละ 38.01) โดยแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ ๘๗.๖๕) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน                          
๔ ด้าน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทั้ง ๔ ด้าน) ได้แก่ ๑) ชุมชนมีประธานชุมชน/ผู้ ใหญ่บ้าน/
คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน ๒) ชุมชนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.)/แกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.) ๓) ชุมชนมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ๔) ชุมชนมีพระ/ผู้น าทางศาสนาในชุมชน และอยู่ใน
ระดับมาก จ านวน ๒ ด้าน คือ ๑) ชุมชนมีผู้น ากลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                          
(ร้อยละ ๗๗.๘๕) และ ๒) ชุมชนมีผู้น าท้องที่ในระดับต าบล/ก านัน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ า
ต าบล (ร้อยละ ๕๓.๔๒) ตามล าดับ 
   2. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(ร้อยละ ๘๒.๖๘) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๕ ด้าน 
เรียงล าดับจากเปอร์เซ็นมากไปหาน้อย ดังนี้ ชุมชนมีการประชุมรวมกันในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
(ร้อยละ ๙๙.๕๙) ชุมชนมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน (ร้อยละ ๙๘.๓๔) ชุมชนมี
กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน (ร้อยละ ๘๗.๙๙) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ (ร้อยละ ๘๕.๕๑) ชุมชนมีการสร้างความร่วมมือในการบริหารกับองค์กร/
หน่วยงานภายนอก (เครือข่ายการพัฒนาชุมชน) (ร้อยละ ๘๐.๑๒) และอยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน ๑ ด้าน คือ ชุมชนมีการก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน (ร้อยละ ๔๔.๕๑) 
ตามล าดับ 
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   3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านสังคม/องค์กรทางสังคม อยู่ในระดับต่ า              
(ร้อยละ ๓๘.๐๑) และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีวัด/ศาสนสถาน ในชุมชน (ร้อยละ ๙๖.๒๗) อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีสถานศึกษา/โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ๕๔.๐๔) อยู่ในระดับต่ า จ านวน           
๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ในพ้ืนที่ชุมชน (ร้อยละ ๒๑.๗๔) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีโรงงาน
อุตสหกรรม/บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในชุมชน (ร้อยละ ๑๐.๕๖) และชุมชนมีหน่วยงาน                                 
ภาคประชาสังคม/มูลนิธิ/สหกรณ์ ในชุมชน (ร้อยละ ๗.๔๕) ตามล าดับ 
   4. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยวอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ ๕๗.๕๒) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามหลักทางศาสนา/วันส าคัญ                                  
ทางศาสนา (ร้อยละ ๙๙.๗๙) ชุมชนมีกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อท้องถิ่น/ฮีตสิบ
สอง คลองสิบสี่  (ร้อยละ ๙๘ .๑๔) และชุมชนมีกิจกรรมตามที่ราชการก าหนด/วันเฉลิม                                 
พระชนมพรรษา ฯลฯ (ร้อยละ ๙๕.๖๕) อยู่ในระดับต่ า จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมี                                  
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาในชุมชน (ร้อยละ ๓๓.๕๔) และอยู่ในระดับต่ าที่สุด จ านวน ๒ ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในชุมชน (ร้อยละ ๙.๙๔) และชุมชนมี                            
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน (ร้อยละ ๘.๐๗) ตามล าดับ 
   5. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน อยู่ในระดับ
มาก (ร้อยละ ๗๘.๑๙) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๕ ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนมีผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าพาณิชย์/ค้าขาย/ร้านขายของช า (ร้อยละ ๙๙.๓๘) 
ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพขายแรงงาน/ก่อสร้าง/ลูกจ้างรายวัน  (ร้อยละ ๙๙.๓๘) ชุมชนมี                                     
ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ  (ร้อยละ ๙๙.๓๘) ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ( เลี้ ยงสัตว์ )  (ร้อยละ ๘๘ .๒๐ ) และชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน/บริษัทเอกชน (ร้อยละ ๘๘.๒๐) อยู่ในระดับมาก จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ 
ชุมชนมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ร้อยละ ๗๗.๖๔) ชุมชนมี                                  
ผู้ประกอบอาชีพบริการในชุมชน/ปั้มน้ ามัน/อู้ซ่อมรถ ฯลฯ (ร้อยละ ๗๖.๔๐) อยู่ในระดับปาน
กลาง จ านวน ๑ ด้าน ได้ก่ ชุมชนมีกลุ่มธุรกิจชุมชน/วิสหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพฯ ในชุมชน (ร้อยละ 
๕๔ .๐๔ ) และอยู่ ในระดับต่ า  จ านวน ๑ ด้าน ได้แก่  ชุมชนมีผู้ประกอบอาชีพบริการ                                                 
ด้านการท่องเที่ยว/บริษัททัวร์ (ร้อยละ ๒๑.๑๒) ตามล าดับ 
   6. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมชุมชนมีศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ ในระดับมาก                               
(ร้อยละ ๗๗.๕๕) และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ 
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ชุมชนมีระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ชุมชนมีระบบประปาภายในหมู่บ้าน                       
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) ชุมชนมีถนนคอนกรีต/ลาดยาง ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน                                    
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐) และชุมชนมีระบบการขนส่งสาธารณะ/ผู้ประกอบการรถรับจ้างในชุมชน 
(ร้อยละ ๙๐.๐๖) และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ชุมชนมีศูนยบริการ
อินเตอร์ เน็ตประจ าชุมชน (ร้อยละ ๕๘ .๓๙) ชุมชนมี อ่างเก็บน้ า/คลองส่งน้ า/ล าห้วย                                  
ภายในหมู่บ้าน (ร้อยละ ๕๔.๐๔) และชุมชนมีสวนสาธารณะ/สถานที่ออกก าลังกายสาธารณะ 
(ร้อยละ ๔๐.๓๗) ตามล าดับ 
  ๕.๑.๑.๓ ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน                                   
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่จังหวัดหนองคาย พบว่า ระดับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก                                 
( X =๓.๙๖) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๑๒ ด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ( X =๔.๑๖) การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( X = ๔.๑๕) การพัฒนาการเมืองและการบริหาร                        
ในชุมชน ( X = ๔.๑๓) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ( X = ๓.๙๔) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ( X = ๓.๙๔) การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ           
( X = ๓ .๙๓) การพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                 
( X = ๓.๙๑) การเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ( X = ๓.๙๐) การสนับสนุนใน         
การพัฒนากลุ่มอาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ ( X = ๓.๘๘) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหาร
จัดการชุมชน เช่น องค์ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน ( X = ๓.๘๗) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน (เช่น ไฟฟ้า ถนน ประปา) ( X = ๓.๘๗) และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว                       
ในชุมชน ( X =๓.๘๖) ตามล าดับ 
  ๕.๑.๑.๔ ผลการศึกษาศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในพื้นที่ชายแดนไทยจังหวัดหนองคาย พบว่า ชุมชนมีศักยภาพด้านทักษะอาชีพในชุมชน
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ ในระดับมาก (ร้อยละ ๗๔.๓๔) มีศักยภาพ                                         
ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ ๕๒.๑๗) และมีศักยภาพด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อยู่ในระดับต่ า (ร้อยละ ๒๘.๑๖) ตามล าดับ 
 ๕.๑.๒ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริม      
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อศักกยภาพชุมชน จ านวน ๖ ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการภายในชุมชน 
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และทักษะอาชีพของคนในชุมชน มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ศักยภาพภาพชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (beta) ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ศักยภาพชุมชน พบว่า ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (beta) สูงสุด คือ การรับรู้
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นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (beta = .875) รองลงมาคือโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
(beta = .215),  การบริหารจัดการภายในชุมชน (beta = .122), ทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
(beta = .087), ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน (beta = -.089) และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ (beta = -.240) ตามล าดับ 
 โดยปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร, ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                         
ในชุมชน, ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน, ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน, ด้านทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจในชุมชน และด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถร่วมกันอธิบาย
ศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ได้ร้อยละ ๙๓ (R2 = .๙๒๖) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .๐๑ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อนเท่ากับ .๙๖๒                                    
(R = .๙๖๒) ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า เท่ากับ .167 (Std. Error.= .167) 
 ๕.๑.๓ ผลการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนที่สามารถส่งเสริมการพัฒนา                                      
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย จากการน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ             
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จ านวน ๖ ด้าน พบว่า 
ชุมชนมีศักยภาพรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ทั้ง ๖ ด้าน โดยก าหนด
แนวทางการพัฒนา จ านวน ๓๕ แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการ
ภายในชุมชน จ านวน ๖ แนวทางการพัฒนา ๒) ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน จ านวน                      
๗ แนวทางการพัฒนา ๓) ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน จ านวน ๕ แนวทางการพัฒนา                              
๔) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน จ านวน ๔ แนวทางการพัฒนา ๕) ด้านการสนับสนุนจาก
องค์กรภาครัฐ จ านวน ๖ แนวทางการพัฒนา และ ๖) ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร จ านวน ๗ แนวทางการพัฒนา  
 ๕.๑.๔ ผลการศึกษาโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา                            
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
  ๕.๑.๔.๑ ผลการพัฒนาโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย พบว่า ได้โมเดลการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย                         
จ านวน ๖ โมเดล ประกอบด้วย  
  ๑. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน มีประเด็นในการพัฒนา                         
๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน ๒) การก าหนด
กฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน ๓) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม                           
ของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพ้ืนที่ ๕) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง                                   
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การบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และ ๖) การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
  ๒. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน มีประเด็นในการพัฒนา                      
๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ๔) การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลิต
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหารในชุมชน ๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด ๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ                          
ในพ้ืนที่เพ่ือรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๗) การส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพที่มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๓. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน มีประเด็นในการพัฒนา                                  
๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพ                           
ที่ภาครัฐจัดให้ ๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม                               
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพ้ืนที่เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมาย                                   
ในการจ้างแรงงานต่างด้าว และ ๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงาน
ฝีมือชาวไทย 
  ๔. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน  มีประเด็นในการพัฒนา                                   
๔ ประเด็น ได้แก ่๑) การส่งเสริมให้ประชาชนที่ท าการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลใช้พลังงานทางเลือก 
เช่น การใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น ๒) การพัฒนาระบบการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชนเพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                      
๓) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด และ ๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมของภาครัฐที่มุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
  ๕. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ มีประเด็นในการพัฒนา                        
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๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับ                             
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้ชัดเจน ๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนา                                     
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การจัดหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีศักยภาพรองรับ
อุตหกรรมเป้ามหมายของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง และ ๖) การพัฒนาช่องทาง                                        
การประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
  ๖. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่
ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีประเด็นใน
การพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
ทั่วถึง ๒) การลงพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสาร                                      
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ร่วมก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์                           
ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์                             
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทั้งระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ และ ๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร                          
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๑.๔.๒ ผลการวิพากษ์และยืนยันโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม          
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ                                 
มีความเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดต่อแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริม                         
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย ทั้ง ๖ ด้าน ๓๕ ประเด็น
การพัฒนา โดยมีค่ามัธยฐาน (Med.) ที่ระดับ ๕.๐๐ ค่าฐานนิยม (Mo.) ที่ระดับ ๕.๐๐                                 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R.) ที่ระดับ ๐.๐๐ ทุกแนวทางการพัฒนา แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญ                          
มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกันทุกด้าน



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) การให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง  
๒) ลงพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  
๓) การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
๔) การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและร่วมก าหนดนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๕) การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้สามารถน าข้อมูลข่าวสารลงสู่ชุมชนอย่างท่ัวถึง  
๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็วท้ังระบบ

ออนไลน์และออฟไลน์  
๗) การจัดให้มีหน่วยงานประเมินผลและหรือตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชุมชน 
๒) การก าหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชน  
๓) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน  
๔) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนแก่ผู้น าและประชาชนในพื้นท่ี  
๕) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการบริหารกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  
๖) การจัดต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดหนองคาย 

๑) การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๒) การก าหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน  
๓) การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีเป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๔) การจัดหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพรองรับอุตหกรรมเป้ามหมายของ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๕) การจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเน่ือง  
๖) การพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบอย่าง

ท่ัวถึง 
 

๑) การประเมินศัพยภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  

๒) การจัดท าแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ  
๔) การมุ่งเน้นพัฒนากิจการและผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง และการแปรรูปอาหารในชุมชน  
๕) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและสนองต่อความต้องการของตลาด  
๖) การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในพื้นท่ีเพื่อรองอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๗) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษจังหวัดหนองคาย 

ด้านการสนับสนุน 
จากองค์กรภาครัฐ 

ด้านทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจในชมุชน 

๑) การส่งเสริมให้ประชาชนท่ีท าการเกษตรในพื้นท่ีห่างไกลใช้พลังงานทางเลือก เช่น การใช้
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้น้ าบาดาล เป็นต้น  

๒) การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชนเพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

๓) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐโดยการบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

๔) การจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวมของภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

๑) การกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีภาครัฐจัดให้  
๒) การพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นแรงงานฝีมือเพื่อรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๓) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่แรงงานในพื้นท่ีเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔) การก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ และกฎหมาย ในการจ้างแรงงานต่างด้าว  
๕) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจ้างงานแรงงานฝีมือชาวไทย 

แผนภาพที่ ๕.๑ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 



๑๖๙ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 ๕.๒.๑ ศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย พบว่า 
ชุมชนมีศักยภาพโดยรวมในระดับมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน และ                           
ด้านการบริหารจัดการ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนศักยภาพด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก ศักยภาพด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว                             
อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ด้านสังคม/องค์กรทางสังคม อยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ชุมชนในพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายเป็นพ้ืนที่บริเวณตัวเมืองและชานเมือง
ท าให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ค่อนข้างความพร้อมและสมบูรณ์ จึงท าให้ศักยภาพทั่วไปอยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ เชียรช่วง กัลยาณมิตร และคณะ1 (๒๕๕๘)                                      
ทีไ่ด้ท าการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดหนองคาย
มีความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีศักยภาพส าคัญ ได้แก่ การสร้าง                           
ความเข้มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคมการสร้างคุณค่า  และยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรการสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมการสร้างอุตสาหกรรม 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว การสร้างความมั่นคงชายแดน และการพัฒนาคุณภาพระบบ
การให้บริการซึ่งทั้ง ๖ ด้าน ครอบคลุมทุกมิติของจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เตรียมความพร้อมส าหรับการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้เป็นอย่างด ี
 ๕.๒.๒ ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริม                          
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ศักกยภาพชุมชน จ านวน ๖ ตัวแปร โดยมีปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคายมากที่สุด                                
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจ าเป็นต้องมีการสร้างความเข้าใจ
และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพ่ือ                              
เตรีมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพัฒนา                        
ด้านอ่ืน ๆ ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการ
ภายในชุมชน ทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน และทักษะอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับลัดดาวัลย์ คงทอง2 (๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์        
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งเพ่ือศึกษาปัจจัย                       
ที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์
ประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ๓ ปัจจัย คือ ๑) ปัจจัยการจัดการองค์การ (β = ๐ .๕๑) ๒)                        

                                                           
1 เชียรช่วง กัลยาณมิตร และคณะ. รายงานผลการศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

หนองคาย”.(หนองคาย : ที่ท าการปกครองจังหวัดหนองคาย, ๒๕๕๘), หน้า ก. 
2 ลัดดาวัลย์ คงทอง. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว . 

(ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๖๑), หน้า ๑๕๗-๑๖๐ 



๑๗๐ 
 

ปัจจัยหน้าที่หลักการจัดการทุนมนุษย์ (β = ๐.๑๔) และ ๓) ปัจจัยนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(β = ๐.๐๔) จะเป็นได้ว่านอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นหลักส าคัญของการพ ฒนาชุมชนคือ                            
การสร้างความเข้าใจและการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหากมีการสื่อสารสร้าง                          
ความเข้าใจที่ดีย่อมส่งผลต่อการให้ความร่วมมือที่ดีของชุมชนด้วย ดังที่ พระมหาจักรกฤษ 
ทินฺนปญฺโญ (โกติรัมย์) (๒๕๖๑)3 ได้ท าการศึกษาเรื่องความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมาย                 
การพัฒนาที่ยั่ งยืนตามหลัก CSR ของภาคเอกชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม                                       
มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) เพ่ือศึกษาความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตามหลัก CSR ของภาคเอกชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒) เพ่ือศึกษาถึง
กระบวนการในการด าเนินการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก 
CSR ของภาคเอกชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๓) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค                          
และข้อเสนอแนะแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก 
CSR ของภาคเอกชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ๑) ความร่วมมือใน             
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก CSR ของภาคเอกชนเชื่อมโยงกันเป็น                              
ส่วนหนึ่งคือการคิดของผู้น า โดยเน้นค าว่า “บวร” โดยการด าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ตอบสนองต่อสังคมซึ่งเป็นหลักส าคัญของภาคเอกชน มีการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น                              
จากบุคคลอ่ืน อีกทั้งการท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการเพ่ือป้องกันมิ ให้เกิดผลกระทบ                        
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับชุมชนนั้นเป็นเรื่อง                             
การสร้างความสัมพันธ์และการเข้าถึงชุมชนที่จะมองเห็นถึงประโยชน์ที่ภาคเอกชนนั้นน าเข้ามา 
นับเป็นการยอมรับของชุมชนที่มีความคาดหวังต่อการด าเนินงานของภาคเอกชน ความร่วมมือ
ของภาคเอกชนเป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากการช่วยเหลือชุมชน จึงมีการผลักดันให้
เกิดกระบวนการของกิจกรรมไปยังหลักของ CSR ให้เกิดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๒) กระบวนการ
ในการด าเนินการความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก CSR                          
ของภาคเอกชนนั้นภาครัฐจะมีการประชาคมกันทุกเดือนโดยเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ                    
และภาคเอกชนเข้ามาประชาคมมีมติร่วมกัน พัฒนาศักยภาพพนักงานในองค์กรด้วยการอบรม 
ส ารวจชุมชนถึงปัญหาและความต้องการ สิ่งที่รับผิดชอบต่อไปคือกระบวนการสร้างความเข้าใจ
กับประชาชนในชุมชน เมื่อสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งในส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี หรือคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเกือบทุกมิติ โดยพัฒนา
กระบวนการมาจากหลักของการวิเคราะห์บริษัท นั่นก็คือหลัก SWOT ซึ่งถือเป็นเทคนิค                                      
การวิเคราะห์ระบบการด าเนินการให้เกิดความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการวัดผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้วยการพัฒนา
ความรู้ที่เชื่อมโยงกระบวนการทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันจากบ้าน ชุมชน สังคม โรงเรียน บริษัท                       
และภาครัฐ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน และ ๓) ผู้บริหารส่วนหนึ่งยังมองงาน CSR                         
                                                           

3 พระมหาจักรกฤษ ทินฺนปญฺโญ (โกติรัมย์). ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนตามหลัก CSR ของภาคเอกชน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. (พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๑๑๑-๑๑๓. 



๑๗๑ 
 

จากกรอบความคิดเรื่อง ต้นทุน-ผลประโยชน์ระยะสั้นในหลายบริษัท งาน CSR ถูกจัดให้รวมไว้
เป็นส่วนหนึ่งของแผนกต่าง ๆ แทนที่จะมีส่วนงานรับผิดชอบโดยตรง ท าให้ต้องแบ่งบุคลากรที่
ท างานด้านนั้น ๆ มารับผิดชอบงาน CSR ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจในเนื้องาน CSR 
จริง ส่งผลให้กิจกรรมด้าน CSR ออกมาในเชิงลบมากกว่าจะเป็นการเข้าไปช่วยแก้ไขบรรเทา
ปัญหาในสังคมอย่างจริงจัง อีกทั้งปัญหาการพูดคุยกับชุมชนที่ไม่แน่ชัดการสื่อสารถ่ายทอด
วัตถุประสงค์เกิดความคลาดเคลื่อนท าให้ชุมชนไม่เข้ามาร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ 
อุปสรรคส าคัญอีกประการหนึ่งของการท าโครงการ CSR ที่พนักงานบริษัทต้องลงไปท ากิจกรรม
ร่วมกับคนในชุมชน คือ ความยากล าบากในการสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจว่าบริษัทมีเจตนาที่ดีที่
ต้องการเข้ามาช่วยเหลือ ชุมชนกับบริษัทที่อยู่ในชุมชนจะต้องหันหน้าเข้าหารือกันไม่ว่าจะเป็น
ช่วงที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาควรหมั่นพูดคุยท าความเข้าใจกันอยู่เสมอ รัฐต้องเสริมสร้างจิตส านึก
ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนส าคัญ
ที่สุดต้องไปค้นหาข้อเท็จจริงว่าในพ้ืนที่ชุมชนที่เขาต้องการมากกว่าการที่เราอยากจะให้   
เพราะฉะนั้นการที่จะดีที่สุดการสร้างความร่วมมือ การปรึกษาหารือท าความเข้าใจร่วมกันก าหนด
เป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากผลการวิจัยดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าปัจจัยที่
น าสู่ความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือคือการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน                
ของผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ 
 ๕.๒.๓ โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                          
ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย เป็นโมเดลการพัฒนาชุมชนใน ๖ มิติ ที่ประกอบด้วย                    
ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน ด้านทักษะอาชีพของ
คนในชุมชน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ด้านการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ และด้าน                          
การรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาให้ชุมชนมีศักยภาพ                                         
ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดหนองคายเป็นการเตรียมความพร้อม
ของชุมชนที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถ
การปรับตัวรองรับการพัฒนา สร้างความได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์
ในชุมชนให้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการพัฒนาโมเดลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผล
การศึกษาของโศจิรัตน์ เติมศิลป์ และประชาสรรค์ แสนภักดี (2562)4 ได้ท าการศึกษา                                 
แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย โดยการประเมินขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและหาแนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งท าการศึกษาอยู่
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมี
การเตรียมพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเตรียมรองรับการเป็นเขตอุตสาหกรรม
การเกษตร การค้า การลงทุน และการส่งระหว่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวก                                        
ในการให้บริการ ดังนั้นความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องยกระดับ                    
                                                           

4 โศจิรัตน์ เติมศิลป์ และประชาสรรค์ แสนภักดี . แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย (วารสารการเมืองการปกครอง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562), หน้า ๑๓๑-๑๔๕. 



๑๗๒ 
 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดกว้างเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้สินค้า โดยการน าเอา                                   
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นฐานเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง Thailand 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาส
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย พบว่า ควรส่งเสริม
การเกษตร ยกระดับมาตรฐานการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการ                             
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง โดยเน้นไปที่การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของลัดดาวัลย์ คงทอง5 
(๒๕๖๑) ได้ท าการศึกษารูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว                            
ที่ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว                                   
โดยการสังเคราะห์ผลการวิจัยและการยืนยันรูปแบบจากการสนทนากลุ่มตามแนวคิดทฤษฎี           
ระบบเปิด ประกอบด้วย องค์ประกอบส าคัญ ๕ ประการ คือ ๑) ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดจากรูปแบบ
การพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยประเด็นนโยบาย                             
การด าเนินการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ท้องถิ่น การเพ่ิมผลิตภาพการค้าการบริการ การระดมการลงทุน การสร้างความมั่นคง                                        
ทางชายแดน และการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงนิเวศอย่างแท้จริง ๒) ผลผลิต คือ ผลการพัฒนา
ทุนมนุษย์โดยตรง โดยด าเนินการพัฒนาปัจเจกบุคคล การพัฒนาองค์การ และการพัฒนา
วัฒนธรรมทางสั งคมให้ มี คว าม อ่อนตั วและสามารถสร้ า งศั กยภาพในการแข่ งขั น                          
กับต่างประเทศได้อย่างแท้จริง ๓) กระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยปรับรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์การ ให้สามารถเสริมสร้าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงาน                            
ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ๔) ปัจจัยน าเข้า โดยพัฒนาความรู้ ความสามารถของ                               
บุลากรให้มีทักษะ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญในการปฏิบัติตามนโยบาย 
และ ๕) สภาพแวดล้อม โดยพัฒนาขีดความสามารถให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์การ ประกอบด้วยบริบทของจังหวัดสระแก้ว ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกและไทยแลนด์ ๔.๐ ซึ่งเป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยการน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้สามารถสร้างนวัตกรรม เพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของนิติ ปีดนุช 
(๒๕๖๑)6  ได้ท าการวิจัยเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชน
บ้านตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
อย่างยั่งยืน และ ๒) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน                         
ของชุมชนบ้านตีนเป็ด ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า การสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด ๗ แนวทาง คือ ๑) ด้านผู้น าต้องเป็นบุคคลซึ่งเป็น       
                                                           

5 ลัดดาวัลย์ คงทอง. รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว . 
(ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๖๑), หน้า ๑๕๗-๑๖๐ 

6 นิติ ปีดนุช. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านตีนเป็ด 
ต าบลล าภี อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา. (ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐๘-๑๑๓. 



๑๗๓ 
 

ที่ยอมรับจากชาวบ้าน มีอัธยาศัยดี มีส่วนร่วมในการร่วมกันประชุมกับกลุ่มบุคคลอ่ืนในชุมชน 
เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน ปัญหาอุปสรรค ผู้น าควรเพ่ิมการเรียกประชุม                        
การท างานที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น เพ่ือการแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพ่ิมขึ้น                                  
๒) ด้านการสร้างจิตส านึกของชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการปลูกฝังให้เห็นคุณค่าความช่วยเหลือ
เ อ้ืออาทรร่วมคิดร่ วมท าอย่ า งสามัคคี ในชุมชน ปัญหาอุปสรรค การบริหารจัดการ                                                
ในการด าเนินงานของหมู่บ้านยังมีบ้างบางกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
๓) ด้านการมีส่วนร่วม การมีความคุ้นเคยช่วยให้กลุ่มคนในชุมชนมีความช่วยเหลือในการท างาน
เพ่ิมมากขึ้น ปัญหาอุปสรรค สมาชิกขาดความกล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นแบบเดี่ยว
แต่ชอบแบบกลุ่มมากกว่า ๔) การมีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างอัตลักษณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มในชุมชนที่เด่นชัดคือชุมชนมีความสามัคคี ปัญหาอุปสรรค การถ่ายทอดภูมิปัญญา                            
ค่อนค้างต้องใช้ระยะเวลาในการการศึกษาสร้างสมความรู้ ๕) การพ่ึงพาตนเอง สมาชิกในชุมชน         
มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม รู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ในชุมชน มีการแบ่งบัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน                           
หรือสร้างทดแทน ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือชาวบ้านยังมีความต้องการงบประมาณเพ่ิมในการ
น าไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพ เพราะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและไม่สามารถควบคุมได้               
๖) การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในหมู่บ้าน สมาชิกในชุมชน                  
มีสิทธิเสรีอย่างเต็มที่ ในการก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ปัญหาอุปสรรคคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเข้า
มาใช้กับสมาชิกในชุมชนไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ และ ๗) การสร้างเครือข่ายชุมชนมีการสร้างเครือข่าย
กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาอุปสรรค ระหว่าง
เครือข่ายขาดการติดต่อประสานงานมีความผิดพลาดบ้าง การที่ชุมชนจะสร้างความเข้มแข็งได้
อย่างยั่งยืนนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างรวมกัน ผู้น าเป็นคนที่เก่งมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน รวมทั้งสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการท างานรวมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี                                 
หวงแหนทรัพยากรที่มีคุณค่า เสียสละเพ่ือส่วนรวมและต้องมีการบริหารแบบเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา อีกทั้งต้องเชื่อมโยงทุกองค์ความรู้อย่างบูรณาการ  
 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะชุมชนนั้นจ าเป็นต้องด าเนินการ
แบบบูรณาการให้ครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสร้างความสมดุล ลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ภายหลัง โดยหลักส าคัญของการพัฒนาต้องมุ่ งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับ                                         
ทั้งประชาชน ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอนาคต 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  ๑. ควรมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคายที่หลากหลายและประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
  ๒. ควรมีการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพ่ือสร้างข้อตกลงและวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๗๔ 
 

  ๓. ควรมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือสร้างความเข้าใจและรับผิดชอบใน                             
การพัฒนาศักยภาพชุมชนพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย                          
ของจังหวัด 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและปฏิบัติการ 
  ๑. หน่วยงานภาครัฐควรมีการลงพ้ืนที่ เ พ่ือสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูล                                              
ที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน 
  ๒. โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ 
จั งหวัดหนองคาย เป็นการน าเสนอแนวทางเ พ่ือการพัฒนาศักยภาพชุมชนในทุกมิติ                                     
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการวางแผนการพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ๑. ควรมีการวิจัยการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบองค์รวม 
  ๒. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสรรถนะการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
  ๓. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่                            
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
  ๔. ควรมีการวิจัยพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของช่างฝีมือเพ่ือเตรียม                           
ความพร้อมของแรงงานเข้าสู่ อุตสหกรรมเป้ าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิ เศษ                                     
จังหวัดหนองคาย 
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ภาคผนวก 
 



๑๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การวจิัยและเครือ่งมอืการวิจยั 



๑๘๒ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
..................................................................................................  

 
ค าชี้แจง 
 1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาโมเดลการพัฒนาชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผ่านสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น ๖ ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพศักยภาพทั่วไปของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย  
  ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
  ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
  ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
  ตอนที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย 
 3. เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ขอความกรุณาโปรดตอบทุกข้อตามล าดับในแต่
ละตอน และส่งคืนผู้วิจัยโดยตรงหรือส่งผ่านระบบออนไลน์ตามรูปแบบของการแบบสอบถาม 
 คณะผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามชุดนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การศึกษา และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย ต่อไป  
 คณะผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

คณะผู้วิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตหนองคาย 
 



๑๘๓ 
 

ตอนที่ 1  
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

---------------------- 
 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน    โดยเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
 
2. อายุ 
  น้อยกว่า 20 ป ี   ระหว่าง 2๑-30 ป ี   

 ระหว่าง 31-40 ป ี   ระหว่าง 41-50 ป ี  
 ระหว่าง 51-60 ป ี   มากกว่า 60 ปี 
     

3. สถานภาพ 
  โสด   สมรส  อย่าร้าง 
 
4. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)     ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
  ปริญญาโท        ปริญญาเอก 
 
๕. ต าแหน่ง/หน้าที่ในชุมชน 

 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รองนายก/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ก านัน     ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน 

  รองประธานชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน   สมาชิกชุมชน/หมู่บ้าน 
 



๑๘๔ 
 

ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
------------------ 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับข้อมูล
ศักยภาพทั่วไปของชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

 

ที ่ ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
1 ด้านโครงสร้างชุมชน/ผู้น าในชุมชน 

 1) ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน   
 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)/แกนน าสุขภาพประจ า

ครอบครัว (กสค.) 
  

 3) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 4) ผู้น าท้องที่ในระดับต าบล/ก านัน/สารวัตรก านัน/แพทย์ประจ าต าบล   
 5) พระ/ผู้น าทางศาสนา   
 6) ผู้น ากลุ่มแม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   

2 ด้านการบริหารจัดการ  
 1) การก าหนดแผนการพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน   
 2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน   
 3) การประชุมรวมกันในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ   
 4) กฎระเบียบ/ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน   
 5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   
 6) การสร้างความร่วมมือในการบริหารกับองค์กร/หน่วยงานภายนอก 

(เครือข่ายการพัฒนาชุมชน) 
  

3 ด้านสังคม/องค์กรทางสังคม 
 1) สถานศึกษา/โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ฯลฯ   
 2) วัด/ศาสนสถาน ในชุมชน   
 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อบต./เทศบาล/หน่วยงานราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ีชุมชน 
  

 4) หน่วยงานภาคประชาสังคม/มูลนิธิ/สหกรณ์ ในชุมชน   
 5) โรงงานอุตสหกรรม/บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในชุมชน   



๑๘๕ 
 

ที ่ ข้อมูลศักยภาพทั่วไปของชุมชน 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
4 ด้านประเพณีวัฒนธรรม/แหล่งท่องเที่ยว 

 1) กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามหลักทางศาสนา/วันส าคัญทางศาสนา   
 2) กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อท้องถิ่น/ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่   
 3) กิจกรรมตามที่ราชการก าหนด/วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   
 4) แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาในชุมชน   
 5) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน   
 6) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในชุมชน   

5 ด้านเศรษกิจ/กลุ่มอาชีพในชุมชน 
 1) กลุ่มธุรกิจชุมชน/วิสหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพฯ ในชุมชน   
 2) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)   
 3) ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าพาณิชย์/ค้าขาย/ร้านขายของช า   
 4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ปศุสัตว์(เลี้ยงสัตว์)   
 5) ผู้ประกอบอาชีพบริการด้านการท่องเที่ยว/บริษัททัวร์   
 6) ผู้ประกอบอาชีพบริการในชุมชน/ปั้มน้ ามัน/อู้ซ่อมรถ ฯลฯ   
 7) ผู้ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน/บริษัทเอกชน   
 8) ผู้ประกอบอาชีพขายแรงงาน/ก่อสร้าง/ลูกจ้างรายวัน   
 9) ผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/หน่วยงานภาครัฐ   

6 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1) ระบบไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน   
 2) ระบบประปาภายในหมู่บ้าน   
 3) ถนนคอนกรีต/ลาดยาง ภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน   
 4) อ่างเก็บน้ า/คลองส่งน้ า/ล าห้วย ภายในหมู่บ้าน   
 5) สวนสาธารณะ/สถานที่ออกก าลังกายสาธารณะ   
 6) ศูนยบริการอินเตอร์เน็ตประจ าชุมชน   
 7) ระบบการขนส่งสาธารณะ/ผู้ประกอบการรถรับจ้างในชุมชน   

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

ตอนที่ ๓ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพของชุมชน 

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
------------------ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่ตรงกับความจริง
เกี่ยวกับข้อมูลศักยภาพชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

  จังหวัดหนองคาย 
 

ที ่
ศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

จังหวัดหนองคาย 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
1 ด้านกิจการ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

 1) การใช้พื้นท่ีชมชุนเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม   
 2) กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง    
 3) กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง   
 4) กิจการด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า   
 5) กิจการเพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม เป็นต้น   
 6) กิจการในการอบพืชและไซโล/เครื่องอบขนาดใหญ่   
 7) กิจการ/ผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร   
 8) กิจการด้านโครงสร้างโลหะส าหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม   
 9) กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิพม์   
 10) กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์   
 11) กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ 

      งานสาธารณูปโภค 
  

 12) กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน   
 13) กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติก  
  

 14) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ    
 15) กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า   
2 ด้านทักษะอาชีพในชุมชน (แรงงานที่มีความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ในชุมชน) 

 1) ด้านการท าการเกษตร เช่น ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น   
 2) ด้านประปา เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบประปา เป็นต้น   
 3) ด้านไฟฟ้า เช่น วางระบบ/ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า เป็นต้น   
 4) ด้านซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น   
 5) ด้านซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น แอร์ เป็นต้น   



๑๘๗ 
 

ที ่
ศักยภาพชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

จังหวัดหนองคาย 
ผลการประเมิน 

มี ไม่มี 
 6) ด้านการผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง   
 7) ด้านโลจิสติกส์/ขนส่งสินค้า   
 8) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ไกต์ มัคคุเทศก์ รถน าเที่ยว เป็นต้น   
 9) ด้านการอบพืชและไซโล/เครื่องอบขนาดใหญ่   
 10) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ    
 11) ด้านงานก่อสร้าง เช่น งานปูน งานเล็ก งานเชื่อม เป็นต้น   
 12) ด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป/ร้านป้าย/โรงพิพม์   
 13) ด้านการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์   
 14) ด้านการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง 

      ส าหรับงานสาธารณูปโภค 
  

 15) ด้านการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทินร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
เป็นต้น 

  

 16) ด้านงานบริการ/พนักงานต้อนรับ   
3 ด้านการเตรียมความพร้อมของชุมชน  

 1) การรับรู้การใช้ชุมชนเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 2) การประชาสัมพันธ์การใช้ชุมชนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจากหน่วยงานภาครัฐ   
 3) การวางแผนในการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 4) การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 5) การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นของคนในชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
  

 6) การสร้างเครือข่ายชุมชนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
 7) การประเมินความพร้อมของชุมชนในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

 



๑๘๘ 
 

ตอนที่ ๔ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
------------------ 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่ตรงกับความจริง
เกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน รองรับการพัฒนา                          
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

 

ที ่
ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

หนองคาย 

ระดับความต้องการ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 การพัฒนาการเมืองและการบริหารในชุมชน      
2 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม      
4 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ      
5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน      
6 การพัฒนาผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพรองรับการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
     

7 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการชุมชน 
เช่น องค์ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาชุมชน 

     

8 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน (เช่น ไฟฟ้า 
ถนน ประปา) 

     

9 การพัฒนาทักษะอาชีพที่จ าเป็นเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

     

10 การสนับสนุนในการพัฒนากลุ่มอาชีพจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

     

11 การเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน      
12 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ      

 



๑๘๙ 
 

ตอนที่ ๕ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
--------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องแสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่ตรงกับความจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย ตามความเห็นของ
ท่าน 

ที ่
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ด้านการบริหารจัดการภายในชุมชน  
1.1 ชุมชนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน      
1.2 ชุมชนมีการก าหนดกฎระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่าง

ชัดเจน 
     

1.3 มีการประชุมของคณะกรรมการและชาวบ้านเป็นประจ า      
1.4 ชุมชนมีการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน      
1.5 ประชาชนมีส่วนร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏบัติ ร่วมประเมินผล และร่วม

รับผลประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชน 
     

2. ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจในชุมชน 
2.1 ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านที่หลากหลาย      
2.2 ชุมชนมีแหล่งทุนส าหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพ      
2.3 ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 
     

2.4 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่ส าคัญของจังหวัด      
2.5 ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจจากประชน

ชนทั่วไป 
     

2.6 ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและมีผู้เดินทางมา
ท่องเที่ยวเป็นประจ า 

     

3. ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน 
3.1 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านบริการ/พนักงานต้อนรับ/บริกร      
3.2 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุง ไฟฟ้า ประปา 

เครื่องยนต์ 
     



๑๙๐ 
 

ที ่
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

3.3 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม เลี้ยงสัตย์       
3.4 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านธุรกิจขนาดกลางและขนาดย้อม 

(SME)      

3.5 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทั้ง
ด้านเกษตรและปศุสัตว์ 

     

3.6 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพในงานด้านการก่อสร้าง      
3.7 ประชาชนในชุมชนมีทักษะอาชีพด้านการรับจ้างทั่วไป/ลูกจ้างรายวัน      
4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน 
4.1 ถนนในชุมชนได้มาตรฐานใช้สัญจรไป-มา สะดวกสบาย      
4.2 น้ าประปาในชุมชนมีคุณภาพ/สะอาด มีใช้ตลอดทั้งปี และมีน้ าประปาใช้

ทุกครัวเรือน 
     

4.3 ไฟฟ้าในชุมชนเพียงพอต่อความต้องการ/ไม่เกิดปัญหาไปดับ และมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

     

4.4 สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของชุมชน      
4.5 ชุมชนมีระบบดูแลด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน      
4.6 ชุมชนมีระบบดูแลความปลอดภัย (รปภ./เวรยาม) ตลอดเวลา      
5. ด้านสภาพทางสังคมในชุมชน 
5.1 ประชาชนมีความรักความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน      
5.2 ประชาชนมีความเสียสละอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม      
5.3 ประชาชนมีความตื่นตัวและมีความพร้อมต่อการรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ 
     

5.4 ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

     

5.5 ประชาชนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของชุมชน      
6. ด้านการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.1 อปท. มีแหล่งทุนเพ่ือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพของประชาชน      
6.2 อปท. มีการวางแผนและนโยบายรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ      
6.3 อปท. มีการประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาพ้ืนที่ให้ประชาชนรับทราบ

อย่างต่อเนื่อง 
     



๑๙๑ 
 

ที ่
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน 

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 

ระดับความเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

6.4 อปท. มีแผนสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

     

6.5 อปท. มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง      
7. ด้านการรับรู้นโยบายและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
7.1 มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 
     

7.2 การชี้แจงแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประชาชนรับทราบ
อย่างทั่วถึง 

     

7.3 แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายที่หลากหลาย 

     

7.4 ประชาชนมีความสนใจและมีการติดตามข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.5 ประชาชนมีการรับรู้ข้อมูลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคายเป็นอย่างดี 

     

 
ตอนที่ ๖ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย 
------------------------------ 

1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................................................................... ..................... 
2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่
จังหวัดหนองคาย 
............................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ................................. 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ............................ 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 



๑๙๒ 
 

 
 
 

ประเด็นแนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
-------------------- 

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือสร้างโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย มีประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม จ านวน ๒ ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 

ประเด็นที่ ๑ การวิเคราะห์การด าเนินงานระดับพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย            

 

วัตถุประสงค์รายประเด็น 

 ๑. เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานระดับพ้ืนที่เก่ียวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย            

ประเด็นการสนทนา            

๑. จุดเน้นหรือทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย                       
เป็นอย่างไร? 
 ๒. ในระดับพ้ืนที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้านใดแล้วบ้างและมี
ความก้าวหน้าอย่างไร? 
 ๓. การขับเคลื่อนระดับชุมชนมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง? มีการส่งเสริมและมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไร? 
 ๔. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระดับพ้ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

ประเด็นที่ ๒ เพื่อพัฒนา “โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
พื้นที่จังหวัดหนองคาย”  

 

วัตถุประสงค์รายประเด็น 

 ๑. เพ่ือพิจารณาองค์ประกอบในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 ๒. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
หนองคาย 
 ๓. เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
 ๔. เพ่ือพัฒนา “โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
พ้ืนที่จังหวัดหนองคาย” 
 
ประเด็นการสนทนา            

๑. การพิจารณาองค์ประกอบหลักของโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา                           
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีการก าหนดองค์ประกอบการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มพิจารณา จ านวน ๗ ด้าน ดังนี้ 

 

ด้านที่ องค์ประกอบในการพิจารณา ความเห็นต่อองค์ประกอบ อภิปราย/
ข้อเสนอแนะ 

1 ด้านการบริหารจัดการภายใน
ชุมชน 

 มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
2 ด้านทรัพยากรทางเศรษฐกิจใน

ชุมชน 
 มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 



๑๙๔ 
 

ด้านที่ องค์ประกอบในการพิจารณา ความเห็นต่อองค์ประกอบ อภิปราย/
ข้อเสนอแนะ 

3 ด้านทักษะอาชีพของคนในชุมชน  มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน  มีความเหมาะสม 

 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
5 ด้านสภาพทางสังคมในชุมชน  มีความเหมาะสม 

 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
6 ด้านการสนับสนุนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
7 ด้านการรับรู้นโยบายและการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 
 ..................................................... 

..................................................... 
 มีความเหมาะสม 
 ไม่มีความเหมาะสม 
     เพราะ........................... 
............................................ 
............................................ 

................................

................................ 

................................

................................ 

................................ 

 



๑๙๕ 
 

  ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการพัฒนา ทั้ง ๗ ด้าน  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
  ข้อเสนอแนะ  
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  
 
 
๒. การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 
 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ พิเศษจังหวัด
หนองคาย โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพ่ือวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของศักยภาพชุมชนตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

ด้านที่ ศักยภาพชุมชน 
(Community’s Potential) 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน
(Weaknesses)  

โอกาส
(Opportunities)  

อุปสรรค 
(Threats)  

1 ด้านการบริหารจัดการ
ภายในชุมชน 
เช่น -โครงสร้างการบริหาร 
        -กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
        -การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        -การประชุม/จัดท าแผนพัฒนา 
     

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 
2 ด้านทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจในชุมชน 
เช่น -กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน 
        -แหล่งทุน 
        -ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายรองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 
3 ด้านทักษะอาชีพของ

คนในชุมชน 
เช่น -ทักษะอาชีพด้านซ่อมบ ารุง 
        -ทักษะอาชีพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 
        -ทักษะอาชีพที่รองรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 



๑๙๖ 
 

ด้านที่ ศักยภาพชุมชน 
(Community’s Potential) 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน
(Weaknesses)  

โอกาส
(Opportunities)  

อุปสรรค 
(Threats)  

4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในชุมชน 
เช่น –ถนน ประปา ไฟฟ้า 
        -สัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต 
        -ระบบดูแลด้านสาธารณสุข 
        -ระบบดูแลความปลอดภัย 
(รปภ./เวรยาม) 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 
5 ด้านสภาพทางสังคม

ในชุมชน 
เช่น -ความรักความสามัคคี 
        -ความเสียสละ 
        -ความพร้อมต่อการรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง 
        -ความร่วมมือกับกิจกรรมของ
ชุมชน 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 
6 ด้านการสนับสนุนจาก

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
เช่น -การสนับสนุนแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ 
        -การวางแผนและนโยบาย 
        -แผนสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่
เป็นธุรกิจเป้าหมายของการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

7 ด้านการรับรู้นโยบาย
และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 
เช่น -การรับรู้ข้อมูลการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
        -แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาเขตเศรษกิจพิเศษ 
        -ความสนใจและการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเขตเศรษกิจ
พิเศษของประชาชน 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

 .................................... 
.................................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

............................

............................ 

............................

............................ 

............................

............................ 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

...............................

............................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 

.......................

....................... 



๑๙๗ 
 

 ศักยภาพชุมชนด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
หนองคาย ได้แก่ศักยภาพด้านใดบ้าง? 
.........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดหนองคาย 
......................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... ................... 

๓. การก าหนดแนวทางในการพัฒนา เพื่อสร้าง “โมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีประเด็นการสนทนา ดังนี้ 

ด้านที่ องค์ประกอบหลัก 

ประเด็นค าถามในการสนทนา 
กิจกรรม/ 

แนวทางการ
พัฒนาที่

เหมาะสมควร
เป็นอย่างไร 

การด าเนิน
กิจกรรมควรมี
วิธีการอย่างไร 

หน่วยงาน/องค์กร 
ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง 
และควรส่งเสริม

อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

1 ด้านการบริหารจัดการ
ภายในชุมชน 
     

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  
2 ด้านทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจในชุมชน 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  
3 ด้านทักษะอาชีพของ

คนในชุมชน 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  
4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในชุมชน 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  
5 ด้านสภาพทางสังคม

ในชุมชน 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  



๑๙๘ 
 

ด้านที่ องค์ประกอบหลัก 

ประเด็นค าถามในการสนทนา 
กิจกรรม/ 

แนวทางการ
พัฒนาที่

เหมาะสมควร
เป็นอย่างไร 

การด าเนิน
กิจกรรมควรมี
วิธีการอย่างไร 

หน่วยงาน/องค์กร 
ใดที่เกี่ยวข้องบ้าง 
และควรส่งเสริม

อย่างไร 

ข้อเสนอแนะ 

6 ด้านการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  

7 ด้านการรับรู้นโยบาย
และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร 
 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  

 .................................... 
.................................... 

.............................

............................. 

............................. 

.........................

......................... 

......................... 

...............................

............................... 

............................... 

.......................

....................... 

.......................  

 ข้อเสนอแนะการก าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา                   
เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................ 
 
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์เพื่อสร้าง “โมเดลการพัฒนา

ศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย” ต่อไป 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือประสานงาน 
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๒๐๕ 
 

 



๒๐๖ 
 



๒๐๗ 
 



๒๐๘ 
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๒๑๐ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพื่อสร้างโมเดลการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ในพื้นที่ชายแดนไทย จังหวัดหนองคาย 
ณ ห้องประชุมอาคารบริหาร (อาคารหลังใหม่) ชั้น 1  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

------ 
ประธานการสนทนากลุ่ม 
 1. พระศรีญาณวงศ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย, รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
 1. พัฒนาการจังหวัดหนองคาย /ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย 
 2. ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด /ส านักงานจังหวัดหนองคาย 
 3. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย /ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 
 4. แรงงานจังหวัดหนองคาย /ส านักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย 
 5. พาณิชย์จังหวัดหนองคาย /ส านักงานพาณิชยจังหวัดหนองคาย 
 6. เกษตรจังหวัดหนองคาย /ส านักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย 
 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย /หอการค้าจังหวัดหนองคาย 
 8. นายกเทศมนตรีต าบลหนองสองห้อง /ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระใคร /ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. ก านันต าบลพระธาตุบังพวน /ผู้แทนภาคประชาชน 
 11. ก านันต าบลสระใคร /ผู้แทนภาคประชาชน 
 12. ดร.ภัณฑิลา น้อยเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาเขตหนองคาย 
      /ผู้แทนนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน 
 13. ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น 
  /ผู้แทนนักวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน 
ผู้ด าเนินรายการ (Moderator) 
 1. ดร.ทองค า ดวงขันเพ็ชร ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตหนองคาย 
คณะผู้วิจัย 
 1. พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ (อัตสาร), ผศ., ดร.  หัวหน้าโครงการวิจัย 
 2. ดร.สมพงษ์ เกษานุช        ผู้ร่วมวิจัย 
 3. ผศ.ดร.คิด วรุณด ี        ผู้ร่วมวิจัย 
 4. ดร.เกษฎา ผาทอง        ผู้ร่วมวิจัย 
 5. นางสาวชื่นนภา หนันแดง      ผู้ร่วมวิจัย 

 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพกิจกรรมการเก็บข้อมูลวิจยั



๒๑๒ 
 

 
 

 



๒๑๓ 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 



๒๑๕ 
 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
1.  ดร.สมพงษ์ เกษานุช 

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สังกัด/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่อยู่:  48 หมู่ 13 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

  โทรศัพท์มือถือ : 09-42877117  
     E-mail :  sompongek@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
  สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 
 



ประวัติคณะผู้วิจัย 

๑.  พระมหาสมเด็จ อัตสาร, ผศ.,ดร. 
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สังกัด/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
ที่อยู่: ๑๐๘๓ หมู่ ๔ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์มือถือ : 0๘-๕๔๕๑๑๕๗๐ 
E-mail :  Somdet.att@mcu.ac.th

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 25๔๐ ส าเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 25๔๒ ส าเร็จการศึกษา Master of Arts (Public Administration) 

จาก Madras Christian College, India 
พ.ศ. 25๔8 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 256๐ ส าเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒.  ดร.สมพงษ์ เกษานุช 
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
สังกัด/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่อยู่: 48 หมู่ 13 ต าบลหาดค า อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 

โทรศัพท์มือถือ : 09-42877117 
E-mail: sompongek@gmail.com

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2557 ส าเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2558 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


