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บทคัดยอ 
 การศึกษาวิจัยเรื ่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย       

เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  

มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย และ 

เพื่อนำผลสัมฤทธิ์และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย มีผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้ 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอยละ 

๔๗.๒๐  อายุ ๕๐-๕๙  ป จำนวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๔๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๐ สถานภาพสมรส จำนวน ๒๐๑ คน คิดเปนรอยละ 

๕๓.๖๐ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๐ 

ผลการศึกษา 

 กระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย พบวาการวิเคราะห

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ดานการมีสุขภาวะ ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล ตามลำดับ  โดยจำแนกเปนรายดาน 

ดังนี้ 

  ๑) ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนในหมูบานอยูรวมกัน

อยางสันติสุข ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และประชาชนในหมูบานใชหลักปรัชญา



ข 

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประชาชนในหมูบานยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

  ๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ชุมชน

ของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได  

และชุมชนของทานมีความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 

  ๓) ดานครอบครัวอบอุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัวของทานสามารถ

ทำบัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร  และครอบครัว

ของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครอบครัว

ของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชนตอสังคม 

  ๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ

คอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน และการดูแล

ผูสูงอายุ และชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

  ๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน น้ำ อากาศไมเปนพิษ 

อาชีพเกษตรที่เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน  และชุมชน

ของทานมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการ

จัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

  ๖) ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ 

ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตรโดย

ชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/

จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 
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 ประชาชนในพื ้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ ังหวัดอุบลราชธานี ที ่ม ีอายุ             

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก 

ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการ

ชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิ

บาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  สวนประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ         

ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  และดานการมีสภาพแวดลอม

ดีมีระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สวนที่เหลือ คือ ดานการเปน

ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

   ๑.๒ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ ลำดับแรก คือ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว  

ชุมชนสรางระบบปองกันภัย / ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมใน

รูปแบบตางๆ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัว

ในภาวะยากลำบาก 

  ๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

  ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
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ABSTRACT 
 Research study Analysis of components and indicators of creative communities 

in Thai society It's a mixed research By using methods for collecting and analyzing data in 

both quantitative And qualitative Intended to To study the process of creating components 

and indicators of creative communities in Thai society and to apply the results and 

processes of creating creative community components and indicators in Thai society         

The data were analyzed in order as follows. 

General information of the respondents, most of the respondents were 177 males, 

representing 47.20 percent, age 50-59 years, number 99, representing 26.40 percent, the 

highest level of secondary education, 130 people, representing a hundred. 35.50 per cent, 

marital status of 201  persons, representing 5 3 . 60  percent engaged in commerce / self-

employed / business owners of 105 persons, or 28.00 percent 

Study results 

 The process of preparing the components and indicators of creative communities 

in Thai society. It was found that the analysis of opinions on the creative community 

composition in Thai society related to the well-being of the people in the Pathum Thani 

area. Mueang Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani Province Have overall average 

and in all aspects at high level in all aspects. Sorting the average ranking descending is the 

warm family side. The community economy is strong and fair In terms of being a democratic 
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community, good governance Health Good community management And the aspects of 

having a good environment and having a balanced ecosystem, respectively, classified into 

each aspect as follows 

  1)  The health status was at a high level. When considered individually, it was 

found that the mean was at a high level in all of the items. The average ranking is ranked 

from descending to top ๓ , ie, villagers live together in peace. People in the village have 

good mental and physical health. And the villagers use the sufficiency economy philosophy 

In life The least average is that the villagers adhere to morality and ethics in their 

occupation. 

  2)  The community economy was strong and fair with a high average. When 

considered individually, it was found that the mean was at a high level in all of the items. 

The average ranking is ranked from descending to the top 3, ie your community has a 

learning center within the community or in the sub-district. Your community has solutions 

to the informal debt problem. And your community is ready to work together to deal with 

their problems and their communities. The least average is that your community has 

professional development. Improve skill Develop products with added value 

  3)  The warm family was at a high level. When considered individually, it was 

found that the mean was at a high level in all of the items. The top three average rankings 

are ranked from descending, ie your family can account for income-expenses. Your family 

values the elderly and the needy. And your family uses the philosophy of sufficiency 

economy, such as integrated agriculture, where the least average is that your family has 

trained children. To be generous, generous, generous, and beneficial to society 

  4)  Good community management had a high average. When considered 

individually, it was found that the mean was at the moderate level, the other 3 was at a 

high level. The average ranking is ranked from descending to the top 3, ie, your community 

has a self-sufficient learning resource, such as catfish farming. Raising condo frogs, raising 

chickens, ducks, pigs, etc. Your community has promoted activities to support the poor. 

And care for the elderly And your community has a campaign to raise public awareness of 

the people in the community, the least average is that your community has promoted the 

creation of household accounts for people in the community. 

 5)  Good environment and balanced ecosystems were at a high level. When 

considered individually, it was found that the mean was at the moderate level, and the 
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other two were at a high level. The average ranking is ranked from descending to the top 

3, ie your community has a community environment that is conducive to health, soil, water, 

air, non-toxic. Agriculture career with an emphasis on organic and biological Your community 

has a mix of agricultural tourism. And your community has a good water management 

system The least average is that your community has a natural environment activity / 

project that promotes health in the community. 

  6) As for the democratic community, good governance was at a high level. When 

considered individually, it was found that the mean was at a high level in all of the items. 

The average ranking is ranked from descending to the top ๓, ie, your community promotes 

a stable career for sustainable development. Your community is structured with a 

participatory strategy. And your community has a process to drive the foundation economy 

at the group / community / district / province level The least average is that your 

community is managed effectively. 

  1.1 The results of comparing opinions on the creative community composition in 

Thai society related to the well-being of the people in the Pathum Thani area. Mueang 

Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani Province 

As for the people in the Pathum Thani area Mueang Ubon Ratchathani District Ubon 

Ratchathani Province with different sexes There were opinions overall and were individual 

aspects of 5 areas, namely health The community economy is strong and fair Warm family 

side Good community management In terms of good environment, there was a statistically 

significant difference in ecological balance at the .05  level, while the rest was democratic 

community with no statistically significant difference in good governance. Level. 05 

  1 . 2  The results of an analysis of opinions on indicators of creative communities 

in Thai society related to the well-being of people in Pathum Thani area. Mueang Ubon 

Ratchathani District Ubon Ratchathani Province Overall is at a high level. And each item was 

at a moderate level, the other two were at a high level The average ranking is ranked from 

descending to the first 3, ie, the community is encouraged to apply moral principles in the 

family. The community builds a defense system / violence in the community And 

communities to build social support networks in various forms The lowest average value 

was that the community encouraged activities to promote family relationships in difficult 

times. 
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 1.3 The results of a comparison of opinions on indicators of creative communities 

in Thai society related to the well-being of people in Pathum Thani area. Mueang Ubon 

Ratchathani District Ubon Ratchathani Province 

People in the Pathum Thani area Mueang Ubon Ratchathani District Ubon Ratchathani 

Province with different gender, age, educational background, status and occupation, overall 

opinions differ. With statistical significance at the .05 level 

 

 Keywords: Creative Community Composition in Thai Society, Indicator of Creative 

Community in Thai Society,Creative community space 
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๑ 

 

บทท่ี ๑ 

 

บทนำ 
 

๑.๑  ความเปนมาและความสำคัญของปญหา  

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง เปนการสรางการวิเคราะหองคประกอบและ

ตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย โดยมี สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางเขมแข็งและยั่งยืน ทำใหเกิดการมาตรฐาน (Standardization) เปนกิจกรรมในการวางขอกำหนด

เกี่ยวเนื่องกับปญหาสำคัญที่อยูหรือที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่มีใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดย

มุงใหบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามขอกำหนดที่วางไว ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของ

ผลิตภัณฑ กรรมวิธีและการบริการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อเอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพองตองกัน

และไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับทั่วไป เอกสารดังกลาววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติ

หรือลักษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่ใชกันทั่วไปจนเปน

ปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามขอตกลงท่ีวางไว  

 การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยเปนหัวใจหลักของการสราง

เศรษฐกิจฐานราก คือ การสรางสัมมาชีพใหเต็มพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะตองมี ๓ ภาคสวนรวมมือกัน    

ไมวาจะ 'ภาคประชาชน' ไดแก ปจเจกบุคคล ชุมชน กลุมชมรม มูลนิธิตาง ๆ เปนตน 'ภาคเอกชน' อยาง

สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน สุดทายคือ

ตองไดรับความรวมมือจาก'ภาครัฐ' ไดแก รัฐบาล ระบบราชการ องคกรอิสระ ของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและทองที่ เหลานี้เปนตน ซึ่งเรียกแนวคิดความรวมมือดังกลาววา "สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ"     

ซ่ึงหาก ๓ ภาคสวนนี้ รวมมือกันก็จะเกิดพลังมากพอท่ีจะเขยื้อนและแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือพัฒนาประเทศ

ไทยไปไดอยางบูรณาการเกี่ยวกับการกับที่ทำการสงเสริมใหประชาชนทั้ง ๗๗ จังหวัด ๘๐,๐๐๐ หมูบาน 

รวมกันทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็จะสามารถดึงประเทศออกจากวิกฤตการณทั้ง ๖ 

ดานนี้ได เปนการ “ระบบเศรษฐกิจฐานราก” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรเศรษฐกิจ

ฐานราก มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจในหลักคิด แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ฐานราก ดวยการรวบรวมบทเรียนประสบการณจากชุมชนตาง ๆ ซ่ึงไดมีการดำเนินงาน และปฏิบัติการดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมาเปนเวลานาน ประกอบไปดวยนิยาม “เศรษฐกิจฐานราก” องคประกอบสำคัญ

ของเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวทาง และกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/

ตำบล/จังหวัด เปนความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดังกลาวนำมาซึ่งปญหาดานตาง ๆ และ

 



๒ 

เก่ียวพันกันเปนลูกโซ ไมวาจะเปนปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต การศึกษา 

ฯลฯ โดยเฉพาะประชากรสวนใหญของประเทศที่อยูในภาคชนบทและมีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเปน

รากฐานของประเทศไทย แตหลายสิบปท่ีผานมาฐานของประเทศอยูในสภาพท่ีงอนแงน มีปญหาขาดปจจัย

การผลิต ไรที่ดินทำกิน เขาไมถึงแหลงทุน ขาดความรูในการผลิต เมื่อมีผลผลิตลนเกินก็เกิดปญหาดาน

การตลาด พืชผลราคาตกต่ำ ทำใหมีปญหาหนี้สินมีปญหาในครัวเรือนและสังคมติดตามมา คนหนุมสาววัย

แรงงานตองอพยพเขามาหากินในเมือง มนุษยถือเปนสัตวสังคม ในสังคมนั้นก็เปนที่รวมของคนหมูมากอาจ

มีท้ังคนดีและคนไมดีปะปนกันอยู จึงมีความจำเปนท่ีจะตองมีการวางระเบียบ กฎเกณฑ หรือหลักจริยธรรม

ท่ีจะเปนกรอบความประพฤติของมนุษยในสังคมเพ่ือใหมนุษยสามารถใชชีวิตรวมกันอยางสงบสุขบนพ้ืนฐาน

ของระเบียบหรือกฎเกณฑที่มีอยู ขณะเดียวกันกรอบทางศีลธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและกฎหมายกจ็ะ

มีลักษณะเปนกฎเกณฑหรือขอบังคับที่เปนมาตรฐานทางคุณธรรมที่ใชกำหนดความประพฤติของสมาชิก

ของสังคมไดวาถูกหรือผิด ทำไดหรือทำไมได ซึ ่งถือเปนกฎเกณฑทางสังคมระดับตนสำหรับใหสมาชิก

ประพฤติปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบสุข ไมสะดุงกลัว ไมหวาดระแวงภัย เปนหลักประกันทางสังคม และท่ี

สำคัญในสังคมท่ีสงบสุขผูคนในสังคมจะไววางใจกันได เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน ไมเบียดเบียน ไมทะเลาะ ไมกด

ขี่ขมเหง ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ก็เพราะสมาชิกของสังคมยึดมั่นอยูในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม 

ฉะนั้นในการอยูรวมกันเปนสังคมท่ีสงบสุขไดนั้น จำเปนตองมีกฎ กติกา หรือขอกำหนดกฎหมายเพ่ือควบคุม

กำกับความประพฤติของคนในสังคมใหมีแนวทางปฏิบัติที ่ดีงามและเปนสมาชิกที่ดีของสังคมภายใต

มาตรฐานเดียวกัน 

 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความเปนมาองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 ๑.๒.๒ เพ่ือนำผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 

๑.๓ ปญหาการวิจัย  

 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง มีผลตอการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ซึ่งเศรษฐกิจฐานรากจะตองมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชน

ทองถิ ่นใหครบวงจรมากที ่สุด มีการสรางทุนและกองทุนที ่เขมแข็ง มีการผลิตพื ้นฐาน การแปรรูป            

การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจำเปนพ้ืนฐานตาง ๆ สำหรับคนในพ้ืนท่ีอยางพอเพียงและ

พัฒนาเปนวิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือเปนธุรกิจของชุมชน” สูงยิ่ง 

 

 



๓ 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในเรื่องของการวิเคราะหองคประกอบ

และตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย สวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยนั้นมุงเนนจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดสรางข้ึนมีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา การตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือแบบสอบถามไดผานการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช 

โดยวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach และการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

และใชรูปแบบการวิเคราะห (Analytic Designs) โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคา t (t – test) และคา F (F – test) แลวใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการ

นำเสนอผลการวิจัยเปนความเรียง รวมทั้งนำเสนอดวยตาราง โครงสราง แผนภาพ การบรรยาย และ

ภาพประกอบเอกสารรวมถึงการนำเสนอขอมูลเชิงหลักฐานโดยใชการถอดความ (Paraphrase) การอางอิง

ดวยคำพูด (Direct quote) เพ่ือสรางความนาเชื่อถือเก่ียวกับผลของการวิจัย 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

 องคประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่เขมแข็ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง

จากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ แนวทาง และกระบวนการขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/จังหวัด เปนความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ดังกลาวนำมาซึ่งปญหาดานตาง ๆ และเกี่ยวพันกันเปนลูกโซ ไมวาจะเปนปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯลฯ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

 พื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ หมูบาน ประกอบ

ไปดวย บานปากหวยวังนอง บานสรางทราย บานดงหองแห บานโนนสมบูรณ บานดงเจริญ บานทาเตาไห 

บานปทุม บานประชาสรรค บานโนนมวงพัฒนา บานรวมใจ บานหนองบก และบานชลประทาน  

 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบไปดวย บานปากหวยวงันอง จำนวน ๙๗๙ คน บานสรางทราย จำนวน ๑๐๕๕  คน 

บานดงหองแห จำนวน ๑๕๘๗ คน บานโนนสมบูรณ จำนวน ๕๘๘ คน บานดงเจริญ จำนวน ๕๗๑ คน 

บานทาเตาไห จำนวน ๖๓๔ คน บานปทุม จำนวน ๑๐๓๘  คน บานประชาสรรค จำนวน ๑๐๑๖ คน บาน

โนนมวงพัฒนา จำนวน ๗๕๕ คน บานรวมใจ จำนวน ๘๔๕ คน บานหนองบก จำนวน ๘๒๘ คน บาน

ชลประทาน จำนวน ๕๗๗ คน  รวมท้ังสิ้น ๑๐,๔๘๕ คน 

กลุมตัวอยาง (Sample) ไดแก ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคำนวณจากสูตรของยามาเน และการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นเปนสัดสวน 



๔ 

(Proportionate Stratified Random Sampling) ตามสัดสวน โดยใชขนาด ๑: ๑: ๑ ไดประชาชนในพ้ืนท่ี

บานปากหวยวงันอง จำนวน ๓๕ คน บานสรางทราย จำนวน ๓๘  คน บานดงหองแห จำนวน ๕๖ คน บาน

โนนสมบูรณ จำนวน ๒๑ คน บานดงเจริญ จำนวน ๒๐ คน บานทาเตาไห จำนวน ๒๒ คน บานปทุม 

จำนวน ๓๗ คน บานประชาสรรค จำนวน ๓๖ คน บานโนนมวงพัฒนา จำนวน ๒๗ คน บานรวมใจ จำนวน 

๓๑ คน บานหนองบก จำนวน ๓๑ คน บานชลประทาน จำนวน ๒๑ คน รวมท้ังสิ้น ๓๗๕ คน 

 ๑.๔.๔ ผูใหขอมูลสำคัญ 

 ผู ใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) ไดแก ผู ที ่เกี ่ยวของกับชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย          

ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง ๑๒ หมูบาน ซ่ึงคณะผูวิจัย

จะทำการสุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ไดตัวแทนหมูบาน หรือปราชญชุมชนหมูบานละ 

๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ คนโดยทำการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) เพื่อใหไดแนวทางใน

การพัฒนาและการจัดการชุมชนทองถ่ินใหครบวงจรมากท่ีสุด 

 

๑.๕ นิยามศัพทในการวิจัย 

 ๑.๕.๑ องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย หมายถึง ชุมชนเมืองสรางสรรคเปนชมุชนท่ี

มีสภาพแวดลอมที่นําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่ชาวชุมชนจะมีอาชีพและทักษะที่คลายกัน ประกอบกับ

พื้นที่บานสามารถเปนพื้นที่แสดงงานศิลปะและอัตลักษณของทองถิ่นไดเปนอยางดี จึงเปนจุดเริ่มตนของ

เศรษฐกิจสรางสรรคและอุตสาหกรรมสรางสรรค ซ่ึงอาศัยการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณแสดงถึงความเปนอัต

ลักษณของสถานท่ีนั้น และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเอ้ือใหเกิดการคิดสรางสรรคใหม ๆ 

 ๑.๕.๒ ตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย หมายถึง เครื่องมือในการบงบอกถึงคุณคาหรือ

ระดับการพัฒนาของบางสิ่งบางอยาง ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพความเปนจริงของสังคมท่ีเปนอยูในขณะนั้น 

ดังนั้นตัวชี้วัดจะตองมีมาตรฐาน และเปนที่ยอมรับของคนในสังคม ซึ่งหมายถึงจะตองรวมมิติดานตาง ๆ 

ของสังคมท้ัง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในมุมกวางและลึก ตลอดจนการมีสวนรวมของคน

ในชุมชนทุกระดับ จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 ๑.๕.๓ พื้นที่ชุมชนเชิงสรางสรรค หมายถึง พื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบไปดวย บานปากหวยวังนอง บานสรางทราย บานดงหองแห บานโนนสมบูรณ บาน

ดงเจริญ บานทาเตาไห บานปทุม บานประชาสรรค บานโนนมวงพัฒนา บานรวมใจ บานหนองบก และบาน

ชลประทาน  

 

๑.๖ สมมุติฐานการวิจัย  

 ๑.๖.๑ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มี เพศ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยแตกตางกัน 



๕ 

 ๑.๖.๒ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มี อายุ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยแตกตางกัน 

 ๑.๖.๓ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มี วุฒิการศึกษา ตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยแตกตางกัน 

 ๑.๖.๔ ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีท่ีมี สถานภาพ ตางกัน มีความคิดเห็น

ตอการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยแตกตางกัน 

 ๑.๖.๕ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีที่มี อาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยแตกตางกัน 

 

๑.๗ กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย  

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย” 

โดยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

 

 ๑.๗  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑.๗.๑ ทราบถึงองคประกอบและตัวชี้วัดของชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 ๑.๗.๒ ทราบถึงกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/จังหวัด 

 ๑.๗.๓ ทราบถึงแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี ้ว ัดช ุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

 ๑.๗.๔ ไดองคความรูเรื่องการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

เขมแข็ง 

องคประกอบและตัวชี้วัดในดานตาง ๆ  

สังคม ผูคน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

ผลสัมฤทธิแ์ละกระบวนการ

จัดทำองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 



๖ 
 

 

บทท่ี ๒ 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย คณะผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวของเพื่อเปนพื ้นฐานสำหรับการดำเนินการวิจัย โดยแบงตามหัวขอ

ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับตัวชี้วัดและการสรางตัวชี้วัด  

 ๒.๑ แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 ๒.๒ แนวคิดการจัดการชุมชน 

 ๒.๓ แนวคิดการจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

 ๒.๔ แนวคิดการสรางเครือขาย 

 ๒.๕ รูปแบบกระบวนการพัฒนาสังคมบนฐานพุทธธรรม 

 ๒.๖ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

 ๒.๗ แนวคิดคุณภาพชีวิต 

 ๒.๘ บริบทเรื่องท่ีวิจัย 

 ๒.๙ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

๒.๑ แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

 ๒.๑.๑ การขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของภาครัฐ 

 รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการกระจายความเจริญอยางเทาเทียม

กันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ ๑๒ โมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยการพัฒนาเมืองนี้ ถือเปนวาระแหงชาติที่ตองดำเนินการเรงดวน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สรางความ

เจริญสูทุกภูมิภาคของประเทศในบริบทของพื้นที่จะตองพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ มีการบูรณาการสาธารณูปโภครวมทั้งโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ ไดแก ดานคมนาคม ดาน

พลังงาน และดานดิจิทัล อันจะนำไปสูการเปลี่ยนผานเปนเมืองอัจฉริยะประชาชนอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน0

๑ 

 
๑ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ     

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

 



๗ 
 

 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี       

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เปนประธาน และมีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงาน

นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)             

เปนกรรมการและเลขานุการรวม โดยคณะกรรมการฯ นี้ มีอำนาจหนาที่ในการเสนอรางยุทธศาสตรและ

แผนแมบทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ พรอมบูรณาการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งประเทศใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ1

๒ 

 แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย กำหนดเปาหมายการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ ไดแก  

 ปท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๗ จังหวัด ๑๐ พ้ืนท่ี ไดแก ภูเก็ต ขอนแกน 

เชียงใหม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร 

 ปที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) พัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๒๔+ จังหวัด ๓๐+ พื ้นที ่ เชียงราย 

พิษณุโลก นาน อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา สงขลา ปตตานี 

นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และระนอง 

 ปที่ ๓-๕ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ขยายเมืองอัจฉริยะผานการรับสมัครเมืองอัจฉริยะ และคาดวา

จะครอบคลุมการใหบริการเมืองอัจฉริยะ และระบบ City Data Platform ในทุกจังหวัด  

 มาตรการสงเสริมและสนบัสนุนเมืองอัจฉริยะนั้น รัฐบาลกระตุนการลงทุนในเมืองอัจฉริยะผาน

กลไกการจัดทำนโยบายการขับเคลื่อนนำรอง การสรางระบบนิเวศนใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลและการประยุกตใชงานเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนตลอดจนใหสิทธิประโยชนทาง

ภาษี (BOI) ทั้งในพื้นที่เมืองเดิม และเมืองใหมแกผูประกอบการเมืองอัจฉริยะ มาตรการสงเสริมการลงทุน

กิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนพัฒนาท้ังพ้ืนท่ี ระบบ และนิคมหรือ

เขตอุตสาหกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับการเปนประเทศไทย ๔.๐ ตาม

นโยบายของรัฐบาล โดยแบงออกเปน ๓ ประเภทกิจการ2

๓ ไดแก 

 ๑) กิจการพัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ กำหนดเงื ่อนไขสำคัญ คือจะตองจัดใหมีบริการระบบ

อัจฉริยะดานสิ่งแวดลอม (Smart Environment) และจะตองลงทุนจัดใหมีบริการระบบอัจฉริยะดานอ่ืน ๆ 

อีกอยางนอย ๑ ดาน จาก ๖ ดาน (Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Economy, 

Smart Governance, Smart Energy) และจะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนขางมาก หากผูลงทุนสามารถจัด

ใหมีบริการระบบอัจฉริยะครบท้ัง ๗ ดานขางตนจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา ๘ ป

 
๒ ประจิน จั่นตอง, ปาฐกถาพิเศษ ในงาน Smart City Thailand Takeoff, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 
๓ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, มาตรการสงเสริม สมารทซิต้ี, BOI eJournal, ปท่ี ๒  ฉบับท่ี 

๑ (มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๖๒), หนา ๑๔. 
 



๘ 
 

(จำกัดวงเงิน) แตหากดำเนินการไมครบท้ัง ๗ ดาน จะใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 

๕ ป ในกรณีท่ีตั้งโครงการอยูในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะไดรับการลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคลรอยละ ๕๐ เปนระยะเวลา ๕ ป ภายหลังการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

 ๒) กิจการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ กำหนดเงื ่อนไขสำคัญ คือโครงการพัฒนาระบบเมือง

อัจฉริยะที่จะขอรับการสงเสริมจะตองเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยจะใหไดรับการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลเปนระยะเวลา ๕ ป (จำกัดวงเงิน) ในกรณีท่ีเปนการพัฒนาระบบใหกับเมืองอัจฉริยะหรือนิคมหรือ

เขตอุตสาหกรรมที่ไดสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินได ๘ ป ผูพัฒนาระบบดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาษี

เงินได ๘ ปเชนกัน และหากตั้งโครงการอยูในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะไดรับการ

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิรอยละ ๕๐ เปนระยะเวลา ๕ ป ภายหลังการยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

 ๓) กิจการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ กำหนดเงื ่อนไขสำคัญ คือตองจัดใหมี

บริการระบบอัจฉริยะภายในพ้ืนท่ีครบท้ัง ๗ ดาน ไดแก Smart Mobility, Smart People, Smart Living, 

Smart Economy, Smart Governance, Smart Energy และ Smart Environmentโดยจะได ร ับการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา ๘ ป (จำกัดวงเงิน) และจะตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนขางมาก 

เพื่อใหการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับแนวทางคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกำหนด ที่ประชุมจึงไดกำหนดเงื่อนไขใหผูที่จะขอรับสงเสริมทั้งกิจการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองอัจฉริยะ และกิจการพัฒนานิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะ  จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะกอนยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน 

 ความเปนอัจฉริยะของแตละเมืองจะเริ่มจากการพัฒนาระบบนิเวศนที่เนนโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัล หรือความสำคัญของขอมูล การแปลงขอมูลเปนดิจิทัล (Digitize) ทั้งเมือง ที่ผานมายในป ๒๕๖๑ 

ดำเนินโครงการ City Data Platform ดำเนินการใน ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม และขอนแกน 

เพ่ือสรางรูปแบบการเชื่อมโยง จัดเก็บ และเผยแพรขอมูลจากหนวยงานตาง  ๆ ในเมือง เชน เชื่อมโยงขอมูล

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ของเทศบาล เพื่อใหตำรวจติดตามอาชญากร เชื่อมโยงขอมูลจาก IoT 

Sensors สิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวังภัยพิบัติเชื่อมโยงขอมูลการใช Free Wi-Fi ของทั้งเมือง มาวิเคราะห

พฤติกรรมนักทองเที่ยวสำหรับใชในการวางแผนระบบโลจิสติกส (Logistics) ขอมูลจะถูกรวบรวมมายัง

ระบบคลาวด (Cloud) ของเมือง เพ่ือใหงายตอการแลกเปลี่ยนบูรณาการ นำไปตอยอดวิเคราะห (Big Data 

Analytics) โดยการสรางเปน API ในการดึงขอมูล และมีมาตรฐานของขอมูล สามารถเปดใหภาครัฐหรือ

เอกชนนำไปตอยอดเปนบริการของเมือง และขณะเดียวกันผูบริหารเมืองจะไดศูนยปฏิบัติการแบบอัจฉริยะ

ท่ีมองเห็นภาพแบบเวลาจริงของเมืองใชในการตัดสินใจสั่งการ 

 กลาวโดยสรุปวา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น ยังมีอีกหลายสวนประกอบกัน แตเปาหมาย    

รวม ๆ ก็คือ การสรางสังคมคุณภาพที่จะรองรับการขยายตัวของสังคมเมือง โดยเชื่อมโยงระบบโครงสราง



๙ 
 

พ้ืนฐานของเมืองเขาดวยกันแบบบูรณาการ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใชพลังงานอยางรูคุณคา ทำใหไดรับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเปนเมืองที่นาอยู

ในลักษณะของการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และจะเก่ียวพันไปถึงการเพ่ิมโอกาสในการตอยอดทางธุรกิจ การ

เสริมสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจของเมือง ฯลฯ กระท่ังเปนเมืองท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 ๒.๑.๒ แนวคดิเมืองอัจฉริยะ 

แนวคิดของเมืองอัจฉริยะไดเกิดขึ้นครั้งแรกจากการศึกษาของ IBM ในป ๒๕๕๓ ความหมายของคำนี้มัก

อางอิงถึงการแกปญหาอยางชาญฉลาด เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพลเมือง อุปสรรคพื้นฐานของการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกิดจากขอบเขตงานที่เปนพื้นที่สาธารณะ จึงมีประเด็นเชิงกฎหมายเกี่ยวของกับ

ภาครัฐอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญไมแพกัน คือ ยังไมมีความชัดเจนเปนรูปธรรมวา เมืองอัจฉริยะจะสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียแคไหนหรือจะสรางผลกำไรใหกับผูลงทุนอยางไร3

๔  

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เปนเมืองที่ใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการและการบริหารจัดการเมือง ลดคาใชจายและการใชทรัพยากร โดย

เนนการมีสวนรวมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใตแนวคิดการพัฒนาเมืองนาอยู 

ทันสมัย ใหประชาชนอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคม เหมาะสมตอการอยูอาศัย สรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภัย ไมมีอาชญากรรม และเปน

สังคมแหงการเรียนรูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยใหความสำคัญตอการดำเนินงานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม สามารถตอบสนองความตองการตามบริบทและศักยภาพของเมืองท่ี

ตองการพัฒนา  

 ๑) กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักสากล 

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จะใชกรอบการพัฒนาเมืองตามหลักสากล ๖ ดาน ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ๒.๑ กรอบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๖ ดาน 

 
๔ วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย, เมืองอัจฉริยะ: โอกาสและความทาทายสำหรับวิศวกร, หนังสือพิมพประชาชาติ

ธุรกิจ, ฉบับวันท่ี ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒, หนา ๑๗. 



๑๐ 
 

 

 ๑) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มุ งเนนเพิ ่มประสิทธิภาพและความคลองตัว            

ในการดำเนินธุรกิจ สรางใหเกิดความเชื่อมโยงและความรวมมือทางธุรกิจ และประยุกตใชนวัตกรรมในการ

พัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ โดยจะผลักดันเมืองเปาหมายเปนศูนยกลางธุรกิจดานใดดานหนึ่งบนฐาน

นวัตกรรม เช น Smart Manufacturing, Smart Agriculture and Farming, Smart Tourism เปนตน

ตัวชี้วัดประกอบดวยโมเดลทางธุรกิจ นวัตกรรมรูปแบบการลงทุน ความสรางความสามารถในการแขงขัน 

การมีสวนรวม ความเปนหุนสวน การบริหารรายได คาใชจายในการบริหารจัดการเมืองท่ียั่งยืน การสงเสริม

การเจริญเติบโตของเขต 

 ๒) ระบบขนสงและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) มุงเนนเพิ่มความสะดวกในการ

เขาถึงระบบขนสงมวลชน การเดินทางสะดวกปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบโลจิสติกส     

รวมไปถึงการแบงปน และใชยานพาหนะเพื่อประหยัดพลังงานตัวชี้วัดประกอบดวยการวางผังโครงสราง

พ้ืนฐานของระบบพลังงาน ระบบการจายนำ้ ระบบการขนสง ระบบโดยสารสาธารณะ การบริหารท่ีจอดรถ 

การสงเสริมการเดิน การใชจักรยาน การจัดเตรียมสถานพยาบาล ระบบฉุกเฉิน ระบบความปลอดภัย 

สถานศึกษา สถานท่ีทองเท่ียว การบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย 

 ๓) พล ังงานและส ิ ่ งแวดล อมอ ัจฉร ิยะ (Smart Energy & Environment) ม ุ  ง เน นเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานของเมือง หรือใชพลังงานทางเลือกอันเปนพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการจัดการของเสียและการติดตามสภาวะแวดลอม ตลอดจนเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตัวชี้วัดพลังงานอัจฉริยะประกอบดวยคาพลังงานการใชตอประชากร   

การผลิตพลังงานทดแทน การผลิตพลังงานณ จุดใชงานการสะสมพลังงาน ระบบทำความเย็นและความรอน

รวมศูนย ระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซด การสงเสริม          

การใชรถไฟฟา 

 ๔) ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) มุ งเนนพัฒนาระบบบริการเพื่อให

ประชาชนเขาถึงบริการภาครัฐ เชน ผาน Smart Portal เพิ่มชองทางการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึง

การเปดใหประชาชนเขาถึงขอมูลทำใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบไดตัวชี้วัดประกอบดวยหลักความเปน

เมืองอัจฉริยะ ภาวะความเปนผูนำ ยุทธศาสตร โครงสรางองคกร กระบวนการบริหารจัดการ ระบบการ

วัดผลสำเร็จ 

 ๕) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) มุงเนนพัฒนาผูบริหารเมืองหรือผูนำทองถิ่นที่สามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาเมือง สรางพลเมืองที่มีความรูและสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 

สรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมความคิดสรางสรรคและการเรียนรูนอกระบบ รวมถึงการสงเสริมการอยู

รวมกันดวยความหลากหลายทางสังคม 

 ๖) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มุงเนนสนับสนุนใหมีระบบบริการที่อำนวยความ

สะดวกตอการดำรงชีวิต เชน บริการดานสุขภาพใหประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเพิ่มความ



๑๑ 
 

ปลอดภัยของประชาชนดวยการเฝาระวังภัยจากอาชญากรรม ไปจนถึงการสงเสริมใหเกิดสิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับการดำรงชีวิตท่ีเหมาะสม 

 สำหรับมาตรฐานเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City Framework (SCF) จะมีแรงขับเคลื ่อน     

จากปจจัยแวดลอมที่เปนแรงกดดัน (Pressure) ความตองการยกระดับใหมีความฉลาดมากขึ้น (Smarter) 

และสรางความชัดเจนในการพัฒนา (Clarity) ในการยกระดับใหมีความฉลาดมากข้ึนเกิดจากแรงกดดันท่ีทา

ทาย คือ การเชื่อมโยง และรวมมือกันเพื่อสรางโอกาส ตลาด และวิธีการใหม  ๆ ยึดหลักธรรมาภิบาล เชน 

ความรับผิดชอบ ความโปรงใส บูรณาการ มีระเบียบแบบแผน พัฒนาสารสนเทศ และบริการที่หลากหลาย 

รูสิ่งที่เปนความสูญเสียและมลพิษ พัฒนาในแนวทางที่ยั่งยืน และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ัง

มุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา และสุดทาย คือในสวนของการสรางความชัดเจนในการพัฒนาจะตองมี

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในระดับสากล การวิจัยและพัฒนาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ (Community of 

Practice) และการออกคูมือหรือสมุดปกขาวเพ่ือชี้แนะแนวทางและวิธีการตาง  ๆ ท่ีจำเปนตอการพัฒนา 

 ๒) ลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ไดแบงประเภทของเมืองอัจฉริยะเปน ๒ กลุม ไดแก กลุม

เมืองเดิม (Livable City) คือ เมืองเดิมที่พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู ดวยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ควบคูกับการคงไวซึ่งวัฒนธรรมที่โดดเดน และกลุมเมืองใหม (New City) คือ เมืองที่ไดรับการพัฒนาพื้นท่ี

ข้ึนมาใหมดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือมีความทันสมัยโดยแบงลักษณะของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ๗ 

ดาน ไวดังนี้ 

 ๒.๑) สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ เปนเมืองที่คำนึงถึงผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม และสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใชเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

 ๒.๒) เศรษฐกิจอัจฉริยะ เปนเมืองที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ

และบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เชน เมืองเกษตรอัจฉริยะเมืองทองเท่ียวอัจฉริยะ เปนตน 

 ๒.๓) การเดินทางและขนสงอัจฉริยะ เปนเมืองที่มุงเนนพัฒนาระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะ

เพื ่อขับเคลื ่อนประเทศ โดยเพิ ่มประสิทธิภาพและความเชื ่อมโยงของระบบขนสงและ การสัญจรท่ี

หลากหลาย 

 ๒.๔) พลังงานอัจฉริยะ เปนเมืองที่สามารถบริหารจัดการดานพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สรางความสมดุลระหวางการผลิตและการใชพลังงานในพื้นที่เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและลดการ

พ่ึงพาพลังงานจากระบบโครงขายไฟฟาหลัก 

 ๒.๕) พลเมืองอัจฉริยะ เปนเมืองที่มุงพัฒนาองคความรู ทักษะและสิ่งแวดลอม ที่เอื้อตอการ

เรียนรูตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเปดกวางสำหรับความคิดสรางสรรค 

นวัตกรรม และการมีสวนรวมของประชาชน 



๑๒ 
 

 ๒.๖) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ เปนเมืองที่มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงหลัก

อารยสถาปตย (Universal Design) ใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และมี

ความสุขในการดำรงชีวิต 

 ๒.๗) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ เปนเมืองที่พัฒนาระบบบริการภาครัฐ เพื่ออำนวยความ

สะดวกแกประชาชนผูมีสวน ไดสวนเสียในการเขาถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐ โดยมุงเนน ความโปรงใสและ

การมีสวนรวม และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องผานการประยุกตใชนวัตกรรมบริการ 

  

 ๒.๑.๓ แนวคิดชุมชนอัจฉริยะ (Smart Communities) 

 การเพิ่มขึ้นของประชากรทำใหเกิดการรวมกลุมจนกลายเปนชุมชนตาง  ๆ (Communities) 

ทั้งนี้การอยูรวมกันเปนชุมชนอาจกอใหเกิดปญหาตาง  ๆ ไมวาจะเปนดานสาธารณูปโภค ดานสิ่งแวดลอม 

ดานสุขภาพ รวมจนถึงดานการบริหารจัดการในชุมชน ซึ่งปญหาเหลานี้สามารถจัดการไดดวยการพัฒนา

ชุมชนใหกลายเปนชุมชนอัจฉริยะ (Smart Communities) 

Smart Communities เปนการพัฒนาชุมชนใหมีระบบการบริหารจัดการชุมชนที่มีความอัจฉริยะ ซึ่งความ

อัจฉริยะหมายถึง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยี Internet of Things  รวมไป

จนถึงขอมูล Big Data ท่ีถูกเก็บโดยระบบมาพัฒนาดานตาง  ๆ ของชุมชน ประกอบดวย ดานพลังงาน ดาน

สิ่งแวดลอม ดานสุขภาพ และดานการบริหารจัดการชุมชน ซ่ึงในแตละดานจะตองมีการเชื่อมโยงระหวางกัน

อยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีองคประกอบหลักท่ีสำคัญคือ เรื่องของพลังงาน ในดาน

พลังงานมีการพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ หรือที ่เรียกวา Smart Grid ซึ ่งเปนโครงขายไฟฟาที ่ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามาบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม จายพลังงาน 

รวมถึงเพิ ่มความปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล Smart Communities จะสามารถแกไขปญหาดาน

สิ่งแวดลอมและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับชุมชนได ปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญในชุมชนมีดวยกัน ๓ ประการ4

๕ 

ดังนี้ 

 ประการแรก คือ ขยะในชุมชน ซึ่ง Smart Communities จะมีการจัดทำระบบการบริหาร

จัดการขยะอัจฉริยะท่ีสามารถตรวจสอบสถานะของขยะในชุมชนตามจุดตาง  ๆ และสามารถจัดการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 
๕ จาร ุ ว ัฒน   เอมซ บ ุ ตร ,  ทำ ไมประ เทศ ไทยควรพ ัฒนา  Smart Communities,  [ ออนไลน  ] , แหล  งท ี ่ ม า : 

https://smarteei.com/2017/07/04. [๗ มีนาคม ๒๕๖๓].  



๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ๒.๒ ระบบบริหารจัดการขยะใน Smart Communities๖ 

 แสดงการจัดทำระบบสำหรับการจัดเก็บขยะในชุมชน ถังขยะท่ีมี Sensor สามารถสงขอมูลไปสู

เสารับสัญญาณ หรือ สามารถสงขอมูลไปถึงรถเก็บขยะเพื่อที่จะจัดการขยะไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ขอมูล

ทั้งหมดจะถูกเก็บที่ Cloud เพื่อประมวลผลและสงขอมูลตอใหผู ที ่ตองการขอมูลนั้น  ๆ เชน เทศบาล  

โรงงานรีไซเคิล โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

  

 ประการที่สอง คือ เรื่องมลภาวะ Smart Communities สามารถจัดการไดโดยการมีอุปกรณ

ตาง  ๆ ที่สามารถตรวจจับ วัด ควบคุม มลภาวะในอากาศ ยกตัวอยางเชน เครื่องมือตรวจวิเคราะหมลพิษ

ทางอากาศ เครื่องมือตรวจวัดกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี ๒.๓ เครื่องตรวจวัดมลภาวะในอากาศ6

๗ 

 

 
๖ Charith Perera et al., Sensing as a Service Model for Smart Cities Supported by Internet 

of Things, [ online] , source:  https: / / www. researchgate. net/ publication/ 253646221_ Sensing_as_a_ 

Service_Model_for_Smart_Cities_Supported_by_Internet_of_Things [March 7, 2020]. 
๗ Libelium World, Smart Cities platform from Libelium allows system integrators to 

monitor noise, pollution, structural health and waste management, [ online] , source: 

http://www.libelium.com/smart_cities/ [March 7, 2020]. 

https://www.researchgate.net/publication/253646221_%20S


๑๔ 
 

 ประการสุดทาย คือ เรื ่องของภัยธรรมชาติ การมีระบบเฝาระวังภัยธรรมชาติทีใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเขามาชวยจะสามารถปองกัน และเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนได 

 Smart Communities จะทำใหการเปนชุมชนยุคดิจิทัลมีความเปนอยู ที ่ดีขึ ้น สังคมมีการ

บริหารจัดการดานตาง  ๆ อยางเปนระบบและสอดคลองกับแนวนโยบายของภาครัฐที่จะกาวสูยุคดิจิทัล 

ประเด็นตาง  ๆ สำหรับการบริหารชุมชน เชน การจัดการดานสุขภาพของคนในชุมชน จึงเปนสิ่งที่สำคัญ 

การมีระบบการดูแลผูสูงอายุ รวมจนถึงระบบการติดตามผูปวยที่จะสงขอมูลถึงแพทยไดโดยตรงจากที่บาน 

เปนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในสวนของดานอื่น  ๆ ของการบริหารจัดการชุมชน มีการจัดทำระบบ

ตาง  ๆ เพื่อตอบสนองตอผูบริโภค เชน การจัดทำเครือขายอินเตอรเน็ตที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชน     

การจัดทำระบบขนสงและจราจรอัจฉริยะซึ่งประกอบไปดวย สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ กลองตรวจจับ

ความเร็ว รวมจนถึงขอมูลขาวสารสำหรับการจราจรตาง  ๆ เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 
 

  ภาพท่ี ๒.๔ Smart traffic control by AXXON๘ 

 

 จากภาพที่ ๒.๔ จะเห็นไดวามีการเก็บขอมูลการจราจรโดยระบบ (จุดสีสม) แลวสงขอมูลไปท่ี

เครื่อง Server กอนท่ีจะประมวลผลเพ่ือใหสามารถจัดการไฟจราจรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การทำใหสังคมพัฒนาเพ่ือเปน Smart Communities จึงเปนสิ่งสำคัญ เพราะสังคมท่ีมีความอัจฉริยะจะทำ

ใหชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนดีขึ้น และสามารถแกไขปญหาตาง  ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนได ดังนั้น 

ภาครัฐควรใหความสำคัญและเรงพัฒนาผูประกอบการสำหรับสินคาอิเล็กทรอนิกสตาง  ๆ ท่ีใชในการจัดทำ 

Smart Communities รวมไปจนถึงใหความรูความเขาใจแกประชาชน ทำใหประชาชนสามารถปรับตัวและ

พรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังนี้การพัฒนา Smart Communities ยังสามารถทำใหประเทศ

ไทยกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได 

 

 

 
๘ axxonsoft, Smart traffic control, [online], source: https://www.axxonsoft.com /integrated_ 

security_solutions/lpr/atcs.php [March 7, 2020]. 



๑๕ 
 

๒.๒ แนวคิดการจัดการชุมชน (Community Management) 

 ชุมชน หมายถึง สถานภาพ สภาพการณ หรือสถานที่ซึ่งคนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ครอบครัวมา

รวมตัวกันและอยูภายใตสิ่งแวดลอมเดียวกัน โดยมีความสัมพันธเก่ียวของทางความเปนเครือญาติ ความเปน

พ่ีเปนนอง การมีเชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเหมือนกันหรือคลายกัน รวมถึงการมีหนาท่ีการงาน 

อุดมการณ หรือสิ่งตาง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ยึดโยงซึ่งกันและกัน ลักษณะของชุมชน

สามารถแบงไดดังนี้ ๑) แบงสภาพการเมือง การปกครอง เชน หมูบาน ตำบล อำเภอ จังหวัดหรือภาค      

๒) แบงตามลักษณะอาชีพการงาน เชน ชาวไร ชาวสวน ชาวประมง ชาวนา ขาราชการ นักธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ฯลฯ ๓) แบงตามสภาพภูมิอากาศ เชน ชาวตะวันออก ชาวตะวันตก ชาวเอเชีย ยุโรป หรือ

ชาวเล ชาวเขา ๔) แบงตามเขตพื้นที่ เชน ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ๕) แบงตามสภาพพิเศษอื่น ๆ เชน 

ชุมชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม คนไทยเชื้อสายจีน 

 ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ชุมชนที่ชวยตัวเองไดหรือพึงพาตัวเองไดในดาน  

๑) สต ิป ญญา ความร ู   ความสามารถ ๒) ด านเศรษฐก ิจ ฐานะการเง ิน การประกอบอาชีพ  

๓) ดานการปกครองดูแลตนเอง ดูแลกันเอง ดานความปลอดภัย ดานความสงบสุข ๔) ดานสาธารณสุข 

คุณภาพชีวิต ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ ๕) ดานสาธารณูปโภค เชน ถนน ประปา ไฟฟา โทรศัพท ๖) ดาน

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ปลอดปญหามลภาวะ ๗) ดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม และมนุษยธรรม8

๙  

 ๒.๒.๑ ชุมชนกับตนทุนทางสังคม 

การบร ิหารจ ั ดการ เพ ื ่ อความ เป  นช ุ มชน เข  มแข ็ งส ามารถทำ ได  โ ดย  ๑ )  การจ ั ดต ั ้ ง กลุ ม  

๒) การประชุมรวมคิด ตองพบปะ ประชุม แบบมีสวนรวม ๓) สรางจิตอุดมการณ ตองรวมกันปลูกฝง

อุดมการณและจิตสำนึก ๔) ตองทำงานเปนเครือขาย ตองขยายเครือขายทั ้งแนวดิ ่งและแนวราบ  

๕) ตองเคลื่อนไหวอยูเสมอ ตองมีกิจกรรมและกิจกรรมรวม ๖) นำเสนอแนวทางวาอะไรดี ไปทางไหน   

อะไรถูกผิด ๗) สรางอำนาจตอรอง เราตองกำหนดและสรางอำนาจตอรองได 

 หลักการพัฒนาและจัดการชุมชนตองพัฒนาจาก ๕ หลัก ๕ ฐาน ๕ การพัฒนา และ ๕ กรอบ

กลุมคิด อันไดแก ๕ หลัก คือ หลักความเขาใจ หลักการเขาถึง หลักการมีสวนรวม หลักการบูรณาการ และ

หลักความสมดุล ๕ ฐาน คือ ฐานทรัพยากร ฐานวิชาการ ฐานคุณธรรม ฐานวัฒนธรรม และฐานคุณคา

อรรถประโยชนรวม ๕ การพัฒนา คือ การพัฒนาคน การพัฒนาระบบ การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา

องคการหนวยงาน และการพัฒนาสภาพบรรยากาศการทำงาน ๕ กรอบกลุมคิด คือ กลุมปรัชญาแนวคิด

หลัก กลุมนโยบายเปาหมายและทิศทาง กลุมอุดมการณจิตสำนึก กลุมวิสัยทัศน ปณิธาน พันธกิจ และกลุม

ยุทธศาสตร ยุทธวิธี กลยุทธ แผนแมบท แผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมิน โดยมีกระบวนการพัฒนา

 
๙ อรัญ จิตตะเสโน และคณะ, หลักการและวิธีการบริหารชุมชน, (จังหวัดสงขลา: โครงการวิจัยและพัฒนา

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูสภาวะองครวม, ๒๕๔๖). 



๑๖ 
 

ที่สำคัญ คือ ตองมีการ ๑) การศึกษาหาขอมูล ๒) การอนุรักษ ๓) การปรับตัว ๔) การปรับปรุง ๕) การ

เปลี่ยนแปลง ๖) การแขงขัน ๗) การตอสู ๘) การแกไข ๙) การพัฒนา ในสวนของหลักการบริหารจัดการ

ชุมชนนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองประกอบไปดวย ๑) การบริหารนโยบาย ระบบ รูปแบบ หลักการ หรือ

วิธีการ ๒) การบริหารการเงิน ๓) การบริหารคน ๔) การบริหารตนเอง ๕) การบริหารเวลา ๖) การบริหาร

ทรัพยากร โดยยึดทฤษฎีการบริหารที่สำคัญคือจะตองมี ๑) การวางแผน (Planning) ๒) การจัดองคการ 

(Organization) ๓) การรับคนเขาทำงาน (Staffing) ๔) การสั ่งการ (Directing) และ ๕) การควบคุม 

(Controlling) 

 แนวคิดชุมชนในมุมมองของนักคิดตะวันตกจาก ๓ แหลงขอมูลคือของ Robert D. Putnam, 

Jame S. Coleman และ The World Bank๑๐ สรุปสาระรวมที่สำคัญที่เปนองคประกอบของชุมชนไดวา 

ชุมชนเปนระบบความสัมพันธทางสังคมบนพ้ืนฐานขององคประกอบท่ีสำคัญ ๓ ประการ คือ 

 ๑) ความไววางใจ (Trust) 

 ๑.๑) ความไวเนื้อเชื่อใจ 

 ๑.๒) การชวยเหลือกัน/ความรวมมือรวมใจ 

 ๑.๓) ความเอ้ืออาทร 

 ๒) บรรทัดฐานของการพ่ึงพาอาศัย (Norms of Reciprocity) 

 ๒.๑) กฎกติกาเพ่ือสราง / ควบคุมการพ่ึงพาอาศัยกัน 

 ๒.๒) การถายทอด / อบรม / สั่งสอน / สนับสนุนใหเกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน 

 ๒.๓) สรางความตระหนักในผลประโยชนรวมกัน และความคาดหวังในการพ่ึงพาอาศัยกันท้ัง

ในปจจุบันและอนาคต 

 ๓) เครือขายความเปนพลเมืองเพ่ือสวนรวม (Networks of Civic Engagement) 

 ๓.๑) เครือขายทางสังคม 

 (๑) การรวมกลุม / เครือขายเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน 

 (๒) การติดตอสื่อสารปฏิสัมพันธ 

 (๓) ขอมูลขาวสาร / ความรู 

 (๔) ประสบการณ 

 (๕) ผลประโยชน 

 (๖) ความกระตือรือรนเพ่ือสวนรวมซ่ึงเปนความรูสึกวาเปนพันธะหนาท่ีท่ีตองทำ 

 ๓.๒) ระบบความสัมพันธแนวราบ มีการติดตอสัมพันธกันในลักษณะดังนี้ 

 (๑) ไมเปนทางการ 

 (๒) ไมยึดถือสถานภาพ หรือตำแหนงอยางเครงคัด 

 
๑๐ Putnam D.  Robert, Bowing Alone:  The Collapse and Revival of American Community, ( New York: 

Touchstone Rockefeller Center, 2000), p. 169. 



๑๗ 
 

 (๓) โปรงใส / เปดเผย 

 ชุมชนในบริบทสังคมไทยภายใตกรอบคิดของโครงการเพ่ือการลงทุนทางสังคมเนื่องจากทุนทาง

สังคมที่มีอยูตามชุมชนในสังคมไทย ถือเปนฐานชีวิตที่คนรุนกอนสะสมไวใหเปนพลงัรอยรัดจิตใจของคนใน

ชุมชนใหเปนหนึ่งเดียวกัน ทุนทางสังคมเหลานี้มีอยูหลากหลายในสังคมไทยซ่ึงถือไดวาเปนแหลงท่ีกอใหเกิด

ทุนทางสงัคมไดดังนี้ 

 ๑) วัฒนธรรมชุมชน เปนสิ่งซึ่งผูกพันแนบแนนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เปนสิ่งที่สะทอนให

เห็นถึงวิธีคิด การมองโลก ความเชื่อ และจิตสำนึกที่สัมพันธกับบุคคลในระดับปจเจกบุคคล ชนเผาและเชื้อ

ชาติ ไดแก ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และประเพณีตาง  ๆ ในบาง พื้นที่ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มี

สวนในการชวยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไม และแหลงน้ำไวไดอยางสมบูรณ 

 ๒) กฎเกณฑ ระเบียบปฏิบัติ จารีต ประเพณี อันเปนลักษณะเฉพาะอยางของทองถิ่นที่หลอ

หลอมมาจากประสบการณของคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งเปนสำนึกรวมของคนในชุมชน ที่มุงสรางระบบ

ขึ้นมาเพื่อดูแลควบคุมชุมชนใหดำเนินชีวิตไปตามระบบคุณคาและระบบคิดของคนชุมชนนั้น  ๆ เชน กฎ

ของการแบงปนน้ำ  

 ๓) ภูมิปญญาทองถิ่น และกระบวนการเรียนรูที่ชุมชนสั่งสมมา เชน ภูมิปญญา ดานการเกษตร 

การแพทยพ้ืนบาน ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ องคกรเหลานี ้กลั ่นกรองจาก

ประสบการณท่ีละเอียดลึกซ้ึงแนบแนนกับธรรมชาติอยางแยกไมออก 

 ๔) ระบบกรรมสิทธิ ์ และการจัดการทรัพยากรของชุมชน อันไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ตองปกปอง บำรุงรักษา ทั้งแหลงน้ำ ผืนดินผืนปา 

แรธาตุ ที ่เกี ่ยวพันกับวิถีแหงการดำรงชีวิตของชุมชนเกษตรกรรม สวนโบราณสถานโบราณวัตถุ มี

ความหมายในดานจิตใจท่ีสำนึกผูกพันในเชิงประวัติศาสตรมากกวาความหมายในเชิงธุรกิจ 

 ๕) ระบบความสัมพันธ ของคนในชุมชนที่มีลักษณะของครอบครัวเครือญาติ มีความเอื้ออาทร 

เอ้ือเฟอ เผื่อแผ 

 ๖) ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปนกำลังสำคัญในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง แบงออกเปน ๒กลุม คือ 

 ๖.๑) ผูนำชาวบาน พระ ผูอาวุโส ผูนำเกษตรกร ปราชญชาวบาน เหลานี้มีความสำคัญใน

กระบวนการเรียนรูของชาวบาน การเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่น และการพึ่งตนเองอันเปนเงื่อนของความ

เขมแข็งของชุมชน 

 ๖.๒) กลุมองคกรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณะ เปนกลุมที่รวมกันเปน กลุมนักคิด กลุม

อาชีพ กลุมศาสนา เพื่อทำกิจกรรมอันเกิดประโยชนแกชุมชน เชน กลุมแมบานทอผา กลุมเยาวชนตานยา

เสพติด กลุมหมอพื้นบาน คณะกรรมการรักษาปาตนน้ำ องคกรชุมชนเหลานี้เปนกลุมในภาคประชาชนท่ี

สามารถขยายเครือขายใหกวางขวางและเขมแข็งไดตอไป 

 จากการศึกษาชุมชนในมุมมองของสำนักงานกองทุนเพื ่อสังคมจะเห็นไดวาคำวาชุมชนมี

ความหมายครอบคลุมไปในหลาย ๆ บริบท เชน ในเรื่องของวัฒนธรรม ไดแก เรื่องของภูมิปญญา ประเพณี 



๑๘ 
 

ความเชื่อ กฎเกณฑ จารีต หรือเรื่องของความเปนชุมชน ไดแก ระบบความสัมพันธของคนในชุมชน ความมี

น้ำใจ ความเอ้ืออาทร การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมท้ังเรื่องขององคกรประชาชน เครือขาย ผูนำ เปนตน 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)10

๑๑ ไดใหความสำคัญกับ

ทุนทางสังคม โดยไดกำหนดเปนวาระแหงชาติ ๔ เรื่อง คือ ๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ๒) การแกปญหาความยากจน ๓) การพัฒนาท่ียั่งยืน และ ๔) ทุนทางสังคม ซ่ึงมีความเชื่อมโยง

สนับสนุนกันและกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยถวนหนา ซึ่งเปนท่ี

ตระหนักดีวาประเทศไทยมีทุนทางสังคมท่ีหลากหลาย โดยสะทอนใหเห็นชัดเจนในชวงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

วามีสวนชวยคุมกันคนไทยอยางเหมาะสม จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจ

ฐานความรูไดอยางรู เทาทันและนำไปสูการพัฒนาที่ยั ่งยืนได โดยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาสังคม โดยระดมความคิดจากผูเชี ่ยวชาญ 

นักวิชาการ เพื่อประมวลองคความรูเกี่ยวกับแนวคิดทุนทางสังคม และจากผลการระดมความคิดไดผลสรุป

เก่ียวกับกรอบแนวคิดชุมชนในบริบทสังคมไทย ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ไดใหความหมายของชุมชนวาหมายถึง การรวมตัว รวมคิด รวมทำ เพื่อกอใหเกิดผลรวม

ของสิ่งดีงามตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม ทั้งในสวนที่ไดจากการสั่งสมและตอยอด รวมถึงการรวมตัวของคนที่มี

คุณภาพเพื ่อสรางประโยชนตอสวนรวมบนพื้นฐานของการไวเนื ้อเชื ่อใจ สายใยแหงความผูกพันและ

วัฒนธรรมท่ีดีงาม และองคประกอบ ๓ ดานท่ีทำใหเกิดทุนทางสังคมในชุมชนไดแก 

 ๑) ทุนมนุษย หมายถึง คนที่มีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี คนเสียสละ มีความรู สติปญญาและ

ทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ

รวมกลุมและสรางเครือขายเพ่ือทำประโยชนใหสวนรวม เปนผูนำใหกับสังคม 

 ๒) ทุนทางสถาบัน ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้งองคกร

ท่ีตั้งข้ึนมา เชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรชุมชน สมาคมวิชาชีพ 

 ๓) ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม หมายถึง ความเอื้ออาทร ความมีน้ำใจ เอื้อเฟอ เผื่อแผไวเนื้อ

เชื่อใจตอกัน การมีคุณธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ 

องคประกอบ ๓ ประการนี้ถือเปนเงื่อนไขสำคัญที่เอื้อใหคนในชุมชนสามารถสรางระบบความสัมพันธที่ถือ

เปนทุนทางสังคมท่ีสำคัญ เชน ความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกัน (Social Trust) การพ่ึงพาอาศัยและรวมมือ

กัน ความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะความสนใจในประเด็นปญหาสังคมเปนตน 

สำหรับกรอบแนวคิดหลักของการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคมไดใหความสำคัญกับ ๓ เรื่อง คือ 

 ๑) ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาดานอื่น ทั้งในเรื ่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขัน การแกปญหาความยากจน การพัฒนาท่ียั่งยืน และธรรมาภิบาล 

 
๑๑ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ทุนทางสังคมฉบับประชาชน, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด, ๒๕๔๘). 



๑๙ 
 

 ๒) การพัฒนาอยางครบวงจรทั้งรักษา ฟนฟู และตอยอดทุนทางสังคมที่ดีและลดคานิยมหรือ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

 ๓) ความหลากหลายโดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแตละพ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย และสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มีจุดเนนการพัฒนาทุน

ทางสังคมแตละประเภท ดังนี้ 

 ๓.๑) ทุนมนุษยเนนการเสริมสรางทักษะในดานการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล โดยการเพ่ิม

ทักษะการทำงานและการดำรงชีวิต การสนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขาย 

 ๓.๒) ทุนทางสถาบัน เนนการสรางความตระหนักถึงความสำคัญของทุนทางสถาบันและการ

รวมกลุม และใชสถาบันเปน Entry Point ในการพัฒนาทุนทางสังคม 

 ๓.๓) ทุนทางภูมิปญญาและวัฒนธรรม เนนการเลือกสรรภูมิปญญาและวัฒนธรรมท่ีดีมีการตอ

ยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา บริการ และคุณภาพชีวิต 

 ทุนทางสังคมท่ีอยูในชุมชนตามบริบทของสังคมไทย มีท้ังหมด ๕ รูปแบบ ไดแก 

 ๑) ทุนทางจิตวิญญาณ เปนระบบคุณคาสำนึกทองถิ่นความภาคภูมิใจที่มีตอถิ่นฐานบานเกิด 

รวมเรียกวา Spirit Capital สิ่งนี้ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรูสึกของคนที่รักบานรักเมือง และพรอมท่ี

จะลุกขึ้นมาเสียสละ ชวยกันทำบานเมืองที่เขารัก เขาผูกพันเปนที่เกิดเปนทั้งถิ่นที่อยูของบรรพบุรุษ และ

เปนท้ังความหวังของลูกหลานท่ีจะดูแลสืบตอ Spirit เหลานี้เปนสิ่งท่ีสังคมไทยมีปรากฏอยูอยางชัดเจน ท้ังท่ี

เปนเรื่องคุณคา พิธีกรรม ความภาคภูมิใจท่ีอยูในจิตใจของผูคน  

 ๒) ทุนทางภูมิปญญา กลาวคือ ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจแมวาประเทศจะสูญเสียเงินทองและมี

หนี้สินเพิ่มขึ้น ประชาชนตกงาน แตเราก็จะพบวาสิ่งที่มีอยูในชุมชนตาง ๆ ที่สามารถนำเอากลับมาใชใหม 

และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงชี้ทิศทางท่ีจะกลับมาใชภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงไดปรับตัวเปนมรดกตก

ทอดมากับแผนดิน โดยหันกลับมาหา “ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ทั้งในดานการใชชีวิต การประกอบ

อาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ ชุมชนกับชุมชนอ่ืน

ขางเคียง 

 ๓) ทุนทางทรัพยากรมนุษยหรือทรัพยากรบุคคล เปนทุนท่ีมีอยูในตัวมนุษย ความรักเพ่ือนความ

รักศักดิ์ศรีของคนไทย เราพบวาผูนำทางความคิดทั้งในชนบทและเมือง ทั้งที่เปนผูนำทางจิตวิญญาณ ผูนำ

อาวุโส ผูนำทางการเกษตร ผูนำสตรี เยาวชน ลวนแลวแตเปนสินทรัพยที่ไมมีวันหมดสิ้น ซึ่งเปนบุคคลที่มี

ความสามารถและมีความพรอมที่จะปรับตัวเขาสูความรวมมือระหวางองคกร เครือขายกับเครือขาย เชน    

มีอาสาสมัครเขามาทำงานชวยเหลือ แบงปน ขยายเครือขายขยายบทเรียน ทรัพยากรบุคคลเหลานี้มีอยู

หลากหลายมากมาย และเปนผูนำท้ัง ๓ รุน ไดแก ผูนำอาวุโส ผูนำรุนกลางท่ีมีการศึกษา รวมท้ังผูนำรุนใหม 

ที่ผานระบบโรงงาน ผานความทันสมัยในภาคเมือง คน ๓ รุน กำลังทำงานรวมกันอยูในสังคมฐานลาง

ยิ่งกวานั้นเราก็มีทรัพยากรบุคคลที่อยูในภาคประชาสังคม ซึ่งหมายถึง ชนชั้นกลางที่ไดรับการ ศึกษา

สมัยใหม อยูในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองคกรพัฒนาเอกชน ภาคสื่อมวลชนคนเหลานี้เปนรอยเชื่อม



๒๐ 
 

เปนผูเชื่อมตอความสลับซับซอนของเมืองหลวง และของโลกกับทองถิ่นคนเหลานี้เปนผูเชื่อมวัฒนธรรมท้ัง

สองเขาดวยกัน 

 ๔) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนทุนท่ีชุมชนและภาคประชาสังคมนำกลับมาใชอยางเต็มท่ี 

และสามารถพยุงตัวอยูไดในสถานการณท่ีปนปวนก็คือแมจะมีความเสื่อมโทรมและวิกฤตในตัวเองอยูไมนอย 

ทั้งมีปริมาณลดนอยลง เนื่องจากภาวะแหงแลง และน้ำทวมปรากฏอยูในทุกจังหวัด อยางไรก็ดีขณะนี้

ทรัพยากรจำนวนหนึ่งไดถูกนำกลับมาเปนปจจัยสำคัญในการฟนฟูการอนุรักษ และยังใชประโยชนทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทุนทางสังคมในการสรางฐานอาชีพฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยูรอดของ

ชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบท 

 ๕) กองทุนตาง ๆ ในชุมชน หรือ Social Fund ซึ่งปกติในทุกชุมชนมักจะมีการจัดการกองทุน

ประเภทนี้อยูเปนพ้ืนฐานในชุมชน ไมวาจะเปนกองทุนฌาปนกิจ ธนาคารขาว กลุมออมทรัพยธนาคารควาย 

เปนตน การจัดการทุนทางเศรษฐกิจที่เปนทั้งปจจัยการผลิต และปจจัยการดำรงชีวิตนี้มีอยูในทุกชุมชน ใน

ทุกศาสนา  

 นอกจากนี้ปจจัยที่สงผลตอทุนทางสังคมในมุมมองของ เอนก นาคะบุตร คือการรวมกลุมและ

ความรวมมืออยางตอเนื่องของชุมชน และมีความเชื่อรวมกัน เชน ศาสนา ความเชื่อของทองถิ่นประเพณีท่ี

นำไปสู การทำกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน รวมทั ้งสถาบันทางสังคม เชน วัด โบสถ การมีวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรรวมกัน สำหรับปจจัยท่ีสงผลใหเกิดทุนทางสังคม11

๑๒ ทุนทางสังคมเกิดจากระบบคานิยมท่ีเอ้ือ

ใหมนุษยมีผลประโยชนรวมกันภายใตหลักการท่ีสำคัญ ๒ ประการ คือ หลักการตอบแทนกัน (Reciprocity) 

และหลักการใชประโยชนรวมกัน (Communality) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) หลักการตอบแทนกัน (Reciprocity) ถือวาเปนหลักการสรางพันธะทางสังคมในการตอบ

แทนกัน เปนกลไกสรางความรวมมือ เพ่ือทำกิจกรรมตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การแลกเปลี่ยนแรงงานแบบลง

แขก การผลัดกันชวยกันสรางบานใหสมาชิกในชุมชน รวมถึงการระดมแรงงานเพื่อกิจกรรมสวนรวมของ

ชุมชนเปนหลักการที่เนนความเทาเทียม เปนบรรทัดฐานที่ถูกผลิตซ้ำเรื่อยมาจนกลายเปนสถาบันสำคัญใน

ชุมชน ถือเปนการสรางหลักประกันความม่ันคงอีกทางหนึ่งของชีวิต 

 ๒) หลักการใชประโยชนรวมกัน (Communality) ถือเปนทุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะ

หมายถึงการใชพื้นที่สวนรวมของชุมชนในดานตาง  ๆ กลาวคือ นอกจากจะเปดโอกาสใหคนในชุมชนมาใช

ประโยชนรวมกันไดแลวยังแฝงนัยของการจัดการรวมกันของชุมชนโดยกำหนดกฎเกณฑขึ้นมาเพื่อควบคุม

การใชพ้ืนท่ีอันถือเปนของสมาชิกในชุมชน  

 สรุปไดวา ทุนทางสังคมที่สามารถพบเห็นในชุมชนและทองถิ่น ไดแก ๑) ระบบความรู วิธีคิด  

๒) คุณธรรมในการดำรงชีพ ๓) บรรทัดฐาน ๔) องคกรทางสังคม โดยอยูภายใตหลักการสำคัญ ๒ ประการ     

 
๑๒ อานันท กาญจนพันธุ, การระดมทุนเพ่ือสังคม, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑), 

หนา ๔-๖. 



๒๑ 
 

คือ ๑) หลักการตอบแทนกัน (Reciprocity) และ ๒) หลักการใชประโยชนรวมกัน (Communality)      

สวนแนวคิดทุนทางสังคมในชุมชนตามแนวคิดมุมมองของ เสนห จามริก 12

๑๓ ไดใหคำจำกัดความของคำวา 

“ทุนทางสังคม” คือ วัฒนธรรม ภูมิปญญา จารีตประเพณี ความสัมพันธ และทรัพยากรของสังคมที่สมาชิก

ในชุมชนนั้น ๆ สามารถใชเพื่อตอรองกับบุคคลภายนอกชุมชนได เชน ทุนทางสังคม อาจเปนเครื่องมือของ

ประเทศกำลังพัฒนาในการดำรงอยูในกระแสโลกาภิวัตน เปนตน อยางไรก็ดีมีผูท่ีกลาวถึงปรัชญาการพัฒนา

โดยใชชุมชนเปนฐาน Hiemstra ไดกลาวถึงปรัชญาสำคัญของการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานวาเปนการ

เรียนรูที่ตอเนื่อง เปนการเรียนรูตลอดชีวิตและหลักการของการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน ก็ยังแสดงให

เห็นวาการศึกษาตลอดชีวิตมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ 

ดังนี้ 

 ๑) มีการกำหนดความตองการของชุมชนตนเอง (Self-Determination) สมาชิกของชุมชนมี

สิทธิและมีความรับผิดชอบที่จะรวมกำหนดความตองการของชุมชนและจัดการกับทรัพยากรของชุมชนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนตนเอง 

 ๒) มีหลักการชวยตนเอง (Self-Help) สมาชิกชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนและพัฒนาซ่ึง

กันและกัน มีสวนรวมในการแกไขปญหาตาง ๆ รวมกัน 

 ๓) มีการพัฒนาความเปนผูนำ (Leadership Development) ผูนำทองถ่ินจำเปนตองไดรับการ

พัฒนาทักษะที่สำคัญ เชน ในเรื่องทักษะของการแกไขปญหา การตัดสินใจ และกระบวนการกลุม ซึ่งเปน

ทักษะท่ีสำคัญในการนำไปสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 

 ๔) มีความเปนชุมชนทองถ่ิน (Localization) สิ่งท่ีสำคัญท่ีจะทำใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสวน

รวมก็คือ การเปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนไดเขารวมในกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของชุมชน และเปน

กิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ๕) มีการประสานความรวมมือ (Integrated Delivery of Services) องคกรหรือหนวยงานตาง 

ๆ มีบริการที่สอดคลองกับเปาหมายของชุมชน และไดรับความรวมมือกับชุมชน และที่สำคัญองคกรและ

หนวยงานตาง  ๆ จำเปนตองทำงานโดยมีเปาหมายรวมกัน 

 ๖) มีการลดการดำเนินงานและบริการที ่ซ ้ำซอนกัน (Reduce Duplication of Services) 

ชุมชนจำเปนตองใชทรัพยากรภายในชุมชน ไมวาจะเปนคน เงิน กายภาพ ใหไดประโยชนสูงสุด และมีการ

ประสานการดำเนินงานและทรัพยากรรวมกัน ลดการดำเนินงานท่ีซ้ำซอนกัน 

 ๗) มีการยอมรับความหลากหลาย (Accept Diversity) ในชุมชนยอมประกอบดวยเหลาบรรดา

สมาชิกที่มีความหลากหลาย ไมวาจะดานอายุ รายได ชนชั้น เพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา หรือเงื่อนไข

ความบกพรองตาง ๆ หากแตทุกคนในชุมชนยอมไดรับความมั่นใจวาความหลากหลายของสมาชิกจะไดรับ

 
๑๓ Pornrawee Seeluangsawat, Pornrawee Seelaungsawat. “A Study of Social Capital from Thai 

Perspective”, The Degree of Master of Arts (Rural Development Studies, (Faculty of Graduate Studies 

Mahidol University, 2002), pp. 60–62. 



๒๒ 
 

การพัฒนาและมีสวนรวมในการพัฒนาทั้งดานการวางแผนดำเนินการรวมในกิจกรรมบริการตาง ๆ ของ

ชุมชน 

 ๘) มีการสรางความรับผิดชอบรวมกัน (Institution Responsiveness) สมาชิกทุกคนรูสึกมี

พันธะท่ีจะตองรับผิดชอบรวมกันในเรื่องสาธารณะ 

 ๙) มีการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สมาชิกทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสเรียนรู

ตลอดชีวิตท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการกระบวนการของการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน Hamilton 

และ Cunningham เปนกระบวนการความสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) ซึ่งเปนผลของการ

ปฏิสัมพันธ (Interactions) เปนการปฏิสัมพันธของสมาชิกที่อาศัยอยูในชุมชนกระบวนการนี้ทำใหคนใน

ชุมชนมารวมตัวกัน มีความสนใจที ่จะเร ียนรู รวมกันสู การตัดสินใจรวมกัน และ Hamilton และ 

Cunningham ไดอธิบายเพิ่มเติมวา กระบวนการของการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานเปนเรื่องของสมาชิก

ในชุมชนเรียนรูรวมกันในการใชทรัพยากรของชุมชนเพื่อแกไขปญหาของชุมชนและสามารถควบคุม และ

จัดการไดกับทรัพยากรท่ีไดรับความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน  

 กลาวโดยสรุปไดวาความสำคัญของกระบวนการการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานเปนการสงเสริม

ความสัมพันธทางสังคมท่ีเก่ียวของกับการเรียนรูในบริบทของชุมชนทุกดาน สามารถรูเทาทันและจัดการกับ

ประโยชนจากภายนอกชุมชนไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเมือง สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม และปจจัย

อ่ืน ๆ ในชุมชน 

 ๒.๒.๒ การจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานความย่ังยืน 

 ในการพัฒนาหรือการสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนำไปสู

การปฏิบัต1ิ3

๑๔ ควรมีการดำเนินการใน ๓ แนวทาง ไดแก  

 ๑) การเพิ่มศักยภาพองคกรชุมชน ไดแก การสนับสนุนแหลงเงินทุนสำหรับการพัฒนาชุมชน 

การสงเสริมความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององคกรชุมชน การสงเสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนดาน

สังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาการรวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง การ

สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจ ชุมชน  

 ๒) การสงเสริมการมีสวนรวมโดยการการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการ

สังคม การสนับสนุนธุรกิจเอกชนใหเขารวมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพรอม ความถนัด และความ

สมัครใจ การสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การพัฒนากระบวนการชมุชน

เขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทำ รวมรับผิดชอบ ในการพัฒนา แกไขปญหา สามารถ

 
๑๔ เสรี พงศพิศ, แนวคิด แนวปฏิบัติยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, 

๒๕๕๑). 



๒๓ 
 

ดำเนินชีวิตไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงปรับกลไกการจัดการพื้นที่และสรางเครือขายเพื่อใหทุกภาค

สวนในสังคมรวมทำงานกับภาครัฐในลักษณะหุนสวนการพัฒนาไดอยางเสมอภาค การสงเสริมการรวมตัว

ของคนในชุมชนทำกิจกรรมเพ่ือประโยชนของชุมชน กระบวนการพัฒนาชนบทและเมืองใหมีบูรณาการเพ่ือ

สรางพื้นฐานจากการพัฒนาชุมชนใหเปนกรอบการวางแผนโครงการอยางแทจริง การแกไขปญหาความ

ยากจนในชนบทภายใตกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  

 ๓) การจัดการความรู และการเรียนรูของคนในชุมชน โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูและ

ขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสรางเครือขายเพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรูและการทางานรวมกันใหเกิดระบบที่ดี มีความโปรงใส ไร

ทุจริต และการสนับสนุนการนำภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคา

และบริการ พัฒนาระบบการบมเพาะวิสาหกิจชุมชน สรางความตระหนักรู ของชุมชนในคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีตอวิถีชีวิต สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือขายในการจัดการและ

ปกปองทรัพยากรธรรมชาติและความรูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสริมสรางขีดความสามารถและ

ความรูขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น และการเสริมสรางภูมิคุ มกันใหกับชุมชนพรอมเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในในการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งระดับ

ชุมชน ควรมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดานการประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร

ในชุมชน และการบริหารจัดการองคกรในชุมชน เพื่อการฟนฟูชุมชน การปรับตัวของชุมชน และการดำรง

อยูของชุมชน ซ่ึงระดับการนำมาประยุกตใชข้ึนอยูกับบริบทของชุมชน ความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงนโยบายของหนวยงานรัฐ และนโยบายของชุมชนท่ีมีการกำหนดวิสัยทัศน

และทิศทางการพัฒนาไว และในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน

เพ่ือสรางความเขมแข็งนั้น สามารถจัดการไดดังตอไปนี้  

 ๑) การบริหารนโยบายชุมชนซึ่งชุมชนที่ศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาชุมชนโดย

วิเคราะหบริบทชุมชนเปนสำคัญโดยมุงเนนการมีสวนรวม  

 ๒) การวางแผนพัฒนาชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชนแบบมีสวนรวม ประกอบดวยโครงการท่ี

ชุมชนทำเอง ชุมชนรวมกับรัฐ และรัฐทำให โดยการบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน และแผนพัฒนาทองถ่ิน

ใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน โดยการมีสวนรวมของชุมชน  

 ๓) การจัดองคกรในชุมชนควรมีการวางระบบการทำงานท่ีมีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจ

เพื่อใหกลุมและองคกรตาง ๆ ในชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนใหมีความ

เขมแข็ง และควรมีองคกรในชุมชน ประกอบดวย องคกรดานเศรษฐกิจชุมชน องคกรดานสังคม และองคกร

ดานการเมือง  

 ๔) การบริหารทรัพยากรมนุษยในชุมชนพัฒนาโดยการสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

การศึกษาดูงาน การสงเสริมใหแกนนำไดมีโอกาสเรียนรูจากการบริหารงานในชุมชน และการวางรากฐาน



๒๔ 
 

การเรียนรูการบริหารจัดการ การถายทอดความรู ภูมิปญญาใหคนจากรุนสูรุน และสงเสริมกระตุนเตือนให

คนในชุมชนมีความรักและความหวงแหนในชุมชน  

 ๕) การนำองคกรในชุมชน ผูนำท่ีเปนทางการ ไดแก ผูใหญบานถือเปนผูมีบทบาทสำคัญ ชุมชน

มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ โดยการแบงบทบาทการนำใหกับสมาชิกในชุมชนรวมเปนคณะกรรมการ

ในกลุมและองคกรในชุมชน  

 ๖) การประสานงานของชุมชน ชุมชนมีการสื่อสาร การถายทอด การดำเนินงานและกิจกรรม

ของชุมชนผานเครื่องมือสื่อสารและการประชุมประจำเดือนของชุมชนเพื่อใหสมาชิกในชุมชนรับรูขอมูล

ขาวสารและความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  

 ๗) งบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณในชุมชนควรเนนความโปรงใส ตรวจสอบได 

ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการและแหลงที่มางบประมาณจากภายนอกชุมชนและการระดมทุนใน

ชุมชน  

 ๘) การตลาดมีลักษณะการรวมกลุมเพื่อแปรรูปผลิต และการจำหนายตรงแหลงคาสง และ

ชองทางการจำหนายผานศูนยจำหนายผลิตภัณฑของหนวยงานราชการ  

 ๙) การประยุกตใชเทคโนโลยีเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื ่อลดขั ้นตอนการผลิต และ

ผสมผสานระหวางเทคโนโลยีเกาและเทคโนโลยีใหม 

 ศักยภาพทุนชุมชนที่สนับสนุนการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ประกอบดวยทุนชุมชนทั้ง ๕ ทุน ไดแก ๑) ทุนมนุษย ๒) ทุนทางสังคม ๓) ทุนทางกายภาพ         

๔) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ ๕) ทุนทางเศรษฐกิจ มีความสำคัญกับการประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนเกื้อกูลกันโดยใหสมาชิกในชุมชนมีสวน

รวมในการคนหาศักยภาพและทุนชุมชน โดยใชทุนที่มีความเขมแข็งเปนหลักในการพัฒนา และพัฒนาทุน

ชุมชนในดานอื่นสนับสนุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน ซึ่งจะทำใหชุมชนนั้นมีความสมดุลของทุน  

ตาง ๆ ภายในชุมชนอยางครบถวน 

 การมีสวนรวมในการบริหารจัดการชุมชนควรมีสวนรวมในคนหา วิเคราะห สำรวจปญหาและ

ศักยภาพของทุนในชุมชน เพื่อวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยกำหนดเปนกิจกรรม

และโครงการในแผนชุมชน เพ่ือเฝาระวังในการจัดการปญหาและอุปสรรคของชุมชน การพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังเนนการนำนโยบายเรื่องการนำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และควรสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหมเปนการบริหาร

จัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ๓ แนวทางการพัฒนา 

คือ  

 ๑) การฟนฟูชุมชน (The Restoration of the Community) โดยการสรางแนวรวมการพัฒนา

และการคนหาศักยภาพและทุนของชุมชน บูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน และแผนพัฒนาทองถ่ิน  



๒๕ 
 

 ๒) การปรับตัวของชุมชน (The Adaptation of the Community) โดยการจัดระบบการ

บริหารจัดการที่ดีมีการเฝาระวังในการจัดการปญหาอุปสรรคอยางมีสวนรวม กำหนดมาตรการทางสังคม

ของชุมชนเพื่อเปนขอตกลงในการอยูรวมกันอยางสันติและมีการเรียนรูพัฒนาศักยภาพของตนเองอยาง

ตอเนื่อง  

 ๓) การดำรงอยู ของชุมชน (The Existence of the Community) โดยการสรางความเปน

ปกแผนใหกับชุมชนและการปลุกกระแสใหชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยาง

ยั่งยืน 

 ในสวนของระบบสนับสนุน (Triangle Support System) การประยุกตใช หลักปรัชญา
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๑๕ ประกอบดวย ระบบความรู (Knowledge System) ซึ่งเปนความรูใน

ชุมชนในดานการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญา โดยการผสมผสาน

ระหวางความรูเกากับความรูใหม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหมดวยระบบขอมูล (Information System) ที่เปน

ขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมในชุมชนที่มีการจัดเก็บและคนหาอยาง

เปนระบบเพื่อเปนฐานขอมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเขาถึงไดและใชประโยชนในการพัฒนาไดตรงตาม

ความตองการของชุมชน และระบบความสัมพันธ (Relation System) ประกอบดวย ระบบความสัมพันธ

ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเองในเชิงอำนาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย เหนือ

ธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิด ความเชื่อและพิธีกรรม และระบบความสัมพันธระหวางชุมชนกับ

โลกภายนอก ชุมชนตองมีขอมูลระบบความสัมพันธกับโลกภายนอก ในดานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน

สินคา ผลผลิต การชวยเหลือในรูปของเครือขาย หรือการรวมกลุม รวมถึงบุคคลหรือองคกรที่มีบทบาทกับ

การพัฒนาชุมชนโดยมีเงื ่อนไขการมีสวนรวมแบบไตรภาคี (Tripartite Participations) ประกอบดวย 

องคกรภายในชุมชน องคกรภาครัฐ และองคกรภาคีสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบใหมในการบริหารจัดการ

ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหศักยภาพของทุนชุมชน พลังของชุมชน และการ

หนุนเสริมของภาคีเครือขาย ไดทำหนาที่ไดอยางสมบูรณในบริหารจัดการเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งได

อยางยั่งยืน 

 การกำหนดรูปแบบการพัฒนาไตรภาคีในชุมชนทั้ง ๓ รูปแบบ เนื่องจากการบริหารจัดการ

ชุมชนในปจจุบัน โดยมีลักษณะการบริหารจัดการเปนระบบที่เปดรับการพัฒนาจากภายนอก ประกอบกับ

ชุมชนเปนเปาหมายและตัวชี้วัดสำคัญของหนวยงานภาครัฐ จึงมีความหลากหลายขององคกรท่ีมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการชุมชนตามรูปแบบการพัฒนาแบบไตรภาคี โดยจัดกลุมตามลักษณะของภารกิจและ

ลักษณะของหนวยงานเปน ๓ รูปแบบ ไดแก ๑) องคกรชุมชน ๒) องคกรภาครัฐ ๓) องคกรภาคีสนับสนุน 

 
๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) และคณะ, วิถีชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ, ๒๕๕๒). 



๒๖ 
 

ในสวนของรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15

๑๖ 

นั้นประกอบดวย ๓ แนวทาง คือ ๑) การฟนฟูชุมชน (The Restoration of the Community) ๒) การ

ปรับตัวของชุมชน (The Adaptation of the Community) ๓) การดำรงอยูของชุมชน (The Existence 

of the Community) และ ๓) ระบบสนับสนุน (Triangle Support System) ได แก  ระบบความรู  

(Knowledge System) ระบบขอมูล (Information System) และระบบความสัมพันธ (Relation System) 

โดยมีเงื่อนไขการมีสวนรวมแบบไตรภาคี (Tripartite Participations) ประกอบดวย องคกรภายในชุมชน 

องคกรภาครัฐ และองคกรภาคีสนับสนุน โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

 ๑) แนวทางการบรหิารจัดการชมุชน ประกอบดวย  

  ๑.๑) ดานการฟ นฟูชุมชนเปนแนวทางที่จะทำใหชุมชนไดหันกลับมาทบทวนวิถีการ

ดำรงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา ทุนของชุมชน และทรัพยากรท่ีอยูในชุมชน โดยยุทธศาสตรการ

ฟนฟูชุมชน มีลักษณะดังนี้ (๑) การสรางแนวรวมการพัฒนาจากทุกภาคสวนในการฟนฟูชุมชน (๒) การ

สำรวจและวิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชน (๓) การบูรณาการแผนชีวิต แผนชุมชน และแผนพัฒนา

ทองถิ่น (๔) การสืบคนและพัฒนาศักยภาพแกนนาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งแกนนำที่เปนทางการและ

แกนนำตามธรรมชาติ 

  ๑.๒) แนวทางดานการปรับตัวของชุมชนเปนแนวทางที่เนนการปรับตัวและการรับกับการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน จะทำใหชุมชนสามารถมีภูมิคุมกันและพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน มี

รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีแบบมีสวนรวม สามารถเฝาระวังปญหาและจัดการปญหา อุปสรรคไดอยางมี

สวนรวม มีขอตกลงรวมกันในชุมชน และเรียนรูในการแกปญหาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง แกปญหาเริ่ม

แกปญหาจากจุดท่ีเล็กท่ีสุด และทำตามลาดับข้ันตอนโดยเนนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและมีความสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของชุมชน  

  ๑.๓) แนวทางดานการดำรงอยูของชุมชนเปนแนวทางท่ีจะทำใหชุมชนสามารถดำรงอยูได

ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยมีวิถีการผลิตแบบยังชีพของ

หมูบานซึ่งการผลิตเปนไปเพื่อตอบสนองตอการบริโภคของตนเอง ชุมชนมีศักยภาพที่ยังคงสามารถดำรง

รักษาอำนาจในการดูแลทรัพยากรตาง ๆ และสรางความเปนปกแผนใหเกิดขึ้นในชุมชนโดยคนในชุมชนมี

ความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพึ่งตนเองได จะทำใหชุมชนสามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืนและมี

ภูมิคุมกัน 

 ๒) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน  

  ๒.๑) ระบบความรู ตองมีการรวมเอาทุก ๆ ดานของการดำรงชีวิตและการจะดำรงอยูของ

ชุมชนเพื่อใหสามารถบริหารจัดการชุมชนได ระบบความรูที่จำเปน ไดแก ความรูในการประกอบอาชีพ 

 
๑๖ บำเพ็ญ เขียวหวาน, การวิจัยชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรร

มาธิราช, ๒๕๕๑). 



๒๗ 
 

ความรูในการคิดวิเคราะหปญหา ความรูในการวางแผน ซึ่งชุมชนควรจะเรียนรูจากอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต โดยมองถึงความรูที่มีอยูในตัวบุคคลและในชุมชนแลวนำความรูจากภายนอกมาประยุกตใชใหเกิด

การผสมผสานทางความคิด ความรู และมีการจัดการความรูอยางตอเนื่อง  

  ๒.๒) ระบบขอมูลที ่ประกอบดวยขอมูลดานตาง ๆ ของชุมชน ซึ ่งจะเปนฐานขอมูล

ประกอบการตัดสินใจการวางแผนการดำเนินงานของชุมชนในดานตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง

กับบริบทของชุมชน โดยมีระบบยอยคือระบบขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขอมูลดานเศรษฐกิจและระบบ

ขอมูลดานทรัพยากรสวนรวม ระบบขอมูลดานการคมนาคมและการติดตอสื่อสารและระบบขอมูลดาน

สภาพสังคม  

  ๒.๓) ระบบความสัมพันธที่อธิบายความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและคนกับคน

ดวยกัน ระบบความสัมพันธจะทำหนาที่ในการยึดโยงผูคนในชุมชนใหมีความเปนปกแผนและชวยเหลือ

เกื้อกูลกันมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธแบบเครือญาติที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งการคนหารากเหงา

และตนตระกูลในชุมชนจะทำใหทราบเครือญาติและจะเปนปจจัยบวกที่สงผลดีตอการบริหารจัดการชุมชน

เขมแข็งได 

 ๓) เงื่อนไขการมีสวนรวมแบบไตรภาคี ไดแก การมีสวนรวมขององคกรภาคีเครือขายในการ

บริหารจัดการชุมชน โดยมี  

  ๓.๑) องคกรในชุมชนซ่ึงเปนองคกรท่ีเกิดจากการรวมตัว รวมกลุม สมาชิกในชุมชนดำเนิน

กิจกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ประสานพลังองคกรในชุมชน 

จัดระบบความรู ความสัมพันธ และระบบขอมูลในชุมชนภายใตทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน  

๓.๒) องคกรภาครัฐท่ีมีบทบาทในการหนุนเสริมดานกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูและเปนพันธมิตรท่ี

พัฒนาเคียงขางกับชุมชน  

  ๓.๓) องคกรภาคีสนับสนุนซึ่งเปนองคกรที่นอกเหนือจากสององคกรขางตน โดยเปน

องคกรจากภายนอกชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาดานตาง ๆ เขาไปหนุนเสริมในการบริหารจัดการชุมชน 

และรวมถึงองคกรภาคเอกชนอยูในกลุมนี้ดวย โดยสรุปองคกรภาครัฐและองคกรภาคีสนับสนุนมีบทบาทใน

การประสานการขับเคลื่อนใหเกิดเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน ติดตามความกาวหนา และ

ประเมินผลการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ สรางกระบวนการเรียนรู ดานขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยี 

บูรณาการความรวมมือ และหนุนเสริมอยางตอเนื่อง 

 ๔) คุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๔.๑) ความพอประมาณ (Moderation) บริหารจัดการชุมชนใหเกิดความสมดุลในระยะ

ยาว ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน มีการผลิตและการบริโภคท่ีพอดี  

  ๔.๒) ความมีเหตุผล (Reasonable) การตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรมในชุมชน เปนไป

อยางมีเหตุผล รอบคอบ โดยการตัดสินใจรวมกันของชุมชน  



๒๘ 
 

  ๔.๓) การมีภูมิคุมกันท่ีดี (Self-immunity) การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในชุมชนใหมีความ

พรอมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงดานตาง ๆ ที ่จะเกิดขึ ้น โดยคานึงถึงความเปนไปไดของ

สถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดจากความเสี่ยงและความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  

  ๔.๔) ความรู (Knowledge) ใชความรู ขอมูลขาวสารและแนวคิดเชิงเหตุผลในการพัฒนา

ชุมชน โดยผสานความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ประยุกตใชอยางเหมาะสมตามสภาพการณของชุมชน  

  ๔.๕) คุณธรรม (Integrity) สรางสมาชิกในชุมชนใหมีความซื่อสัตย มีความเพียรพยายาม 

ประยุกตใชหลักศาสนา และสงเสริมใหเกิดความสามัคคีใชประโยชนจากวัฒนธรรมที่ดีงาม พึ่งพาอาศัยซ่ึง

กันและกัน  

 ๕) คุณลักษณะของการพ่ึงตนเองไดของชุมชน  

  ๕.๑) ดานจิตใจ ชุมชนมีการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รูจักแสวงหาแนวทางใน

การบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม และมีศูนยรวมจิตใจที่ยึดโยงใหชุมชนมีความเปนเอกภาพยอมรับ

ความคิดเห็นระหวางกันและมองเห็นประโยชนสวนรวมของชุมชนเปนท่ีตั้ง  

  ๕.๒) ดานสังคมมีการรวมกลุมเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลในดานอาชีพ สวัสดิการ และการดำรง

ชีพ กระจายอำนาจในการติดสินใจและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมสูง มีการประสานความรวมมือและการ

สื่อสารระหวางกัน และมีกฎกติกาของชุมชนเพ่ือการอยูรวมกันอยางสงบสุข  

  ๕.๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชุมชนควรมีความรู ความเขาใจในการ

จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ปา ใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีระบบการจัดการทรัพยากรท่ีมีความเหมาะสมกับ

บริบทของพ้ืนท่ีมีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนอยางตอเนื่อง  

  ๕.๔) ดานเทคโนโลยีมีการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีเกาและเทคโนโลยีใหมไดอยาง

เหมาะสม โดยไมละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นแบบดั้งเดิม มีการรวมกลุมเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณการ

ผลิตท่ีเปนเทคโนโลยีใหมเปนของสวนรวมเพ่ือใหสมาชิกไดใชประโยชนรวมกัน  

  ๕.๕) ดานเศรษฐกิจ มีการจัดระบบการผลิต การจำหนายที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกนัให

สมาชิกในชุมชนไดรับประโยชนสูงสุดในรูปของการรวมกลุม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุง

ตอบสนองความตองการในการดำรงชีพของชุมชนเปนหลักและการผลิตเพื่อการจำหนายตลาดภายนอก

ตามลำดับ 

 

๒.๓ แนวคิดการจัดการชุมชนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวม 

 ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา หลักการมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ในการ

บริหารจัดการหรือการดำเนินงานโครงการของรัฐ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทั ้งในระดับชาติและระดับสากล การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนคุณคาที ่สำคัญที ่มีตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participation Democracy) และเปนหลักสำคัญของธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ซึ่งจะนำไปสูการบริหารจัดการและการตัดสินใจในทุกนโยบายสาธารณะเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสุขแก



๒๙ 
 

สวนรวมและกอใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคในรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาและการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมที่มีอยู ในชุมชนทองถิ่น การมีสวนรวมถือเปนแนวคิดที่มีการ

แพรหลายในวงการพัฒนาโดยมีฐานแนวคิดมาจากโลกตะวันตกโดยและถูกนำมาใชในทางสังคมวิทยา ปจจุบัน

การมีสวนรวมถือเปนฐานแนวคิดที่ไดถูกนำมาใชในทุกวงการ โดยเฉพาะในระบบการบริหารราชการแผนดินยุค

ใหมที่เรียกวาการบริหารราชการแผนดินเปด (Open Governance) ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๐ และไดมีแผนปฏิบัติการเกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งในการบริหารราชการแบบนี้รัฐจะตองเปดโอกาสให

ประชาชน ภาคประชาสังคมและผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย 

แผนงาน โครงการ หรือกฎหมายตาง  ๆ รวมถึงประชาชนจะตองมีสิทธิในการไดรับรูขอมูล ขาวสาร ประโยชน 

และสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีสิทธิในการตรวจสอบการใชอำนาจของรัฐ ดังรายละเอียดที่ได

ศึกษารวบรวมมาดังนี้ 

 ๒.๓.๑ ความหมายของการมีสวนรวม 

 ภายใตกรอบความคิดที่จะสรางความทันสมัยใหเกิดขึ้นตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๖๐ หลายประเทศตองการ

ท่ีจะปรับเปลี่ยนชาวบานในพ้ืนถ่ินตาง  ๆ ใหเปดรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ และใหความสำคัญตอความรูพ้ืนถ่ินใน

ฐานะความรูที ่เหมาะสมกับสภาพการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น  ๆ ที่จำเปนจะตองรับเอาเทคโนโลยีเขาไป

ทดแทนในบางกรณีโดยอาศัยการแทรกซึม การกดดัน หรือที่รายแรงที่สุดคือการครอบงำโดยภาครัฐหรืออำนาจ

เบื ้องบน ผลที ่ตามมาทำใหนักพัฒนา นักวิชาการ หรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาชน (Non Government 

Organizations = NGOs) ไดผนึกกำลังผลักดันกรอบความคิดในการพัฒนาที่ตองอาศัยการมีสวนรวมใหเกิดข้ึน 

ทั้งนี้การมีสวนรวมที่วานั้นไมใชแคการรวมรับฟงนโยบายจากทางภาครัฐเทานั้น หากแตจะตองสรางการมีสวน

รวมในลักษณะการเสริมสรางพลัง (Empowerment) ใหเกิดข้ึนกับประชาชนหรือชาวบานและเปนท่ีมาของการ

นิยามความหมายท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมเกิดข้ึนอยางหลากหลายมิติ เปนตนวา 

 การมีสวนรวม หมายถึง การทำงานที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขาไปมีสวนรวม ไมวาจะเปนระดับ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร หรือระดับประเทศ เพราะจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกความเปนเจาของ 

(Ownership) และจะทำใหผูมีสวนรวมหรือผูที ่มีสวนไดสวนเสียนั้นยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และ

รวมถึงตกลงยอมรับ (Commitment) ไดอยางสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ16

๑๗ขณะเดียวกันยังหมายถึงการเขา

รวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีสวนรวมตองเปนไป

ในรูปที่ผูรับการพัฒนาเขามามีสวนกระทำใหเกิดการพัฒนามิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้ถือเปนการ

เก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนาท่ีแทจริงและถาวร การมีสวนรวมของประชาชนไมใชหมายความเพียงการดึงประชาชน

เขามาทำกิจกรรมตามที่ผูนำทองถิ่นคิดหรือจัดทำขึ้น เพราะแทจริงแลวในหมูบานหรือชุมชนตาง ๆ มีกิจกรรม

 
๑๗ วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: ทางออกดวยสันติวิธี, (นนทบุรี: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกลา สมาคมสันติวิธีแหงประเทศไทย, ๒๕๔๙). 



๓๐ 
 

และวิธีดำเนินงานของตนอยูแลว ประชาชนมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาหมูบานของตนไดแตผูบริหารการพัฒนามักไม

สนใจสิ่งท่ีมีอยูแลวโดยพยายามสรางสิ่งใหมข้ึนมาเพ่ือใหไดชื่อวาเปนความคิดหรือโครงการของตน17

๑๘ 

 การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาถือเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การ

ระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมท้ังการรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ โดยโครงการจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน18

๑๙ และถือเปนการพัฒนา

ที่เกิดขึ้นตามกรอบแนวคิดแบบ “การพัฒนาทางเลือก” (Alternative Development) โดยมุงเปาการพัฒนาไป

ยังชุมชนท่ีมีขนาดเล็กโดยตรง และใหความสำคัญตอความตองการข้ันพ้ืนฐาน (Basic Needs) เชน การพัฒนาให

เกิดความสมบูรณตอปจจัย ๔ รวมถึงการใหความสำคัญและใหความสนใจในขอจำกัดในการเขาถึงหรือการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิความเปน

พลเมือง (Citizenship Right) และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย (Human Flourishing)19

๒๐ ขณะที่องคการ

สหประชาชาติไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวาเปนกระบวนการเกี่ยวกับการกระทำและ

เกี่ยวของกับมวลชนในระดับตาง  ๆ คือในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงคทางสังคม การจัดสรร

ทรัพยากรในการกระทำโดยสมัครใจตอกิจกรรมและตอโครงการ20

๒๑  

 กลาวโดยสรุปแลว หลักการมีสวนรวมนาจะหมายถึงการที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม

หรือโครงการสาธารณะของรัฐจนเกิดความพึงพอใจและมีสวนรวมในการผลักดันใหภารกิจหรือโครงการนั้นเกิด

ผลสำเร็จ ผานกระบวนการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับ

ผลประโยชนที่เกิดจากกิจกรรมหรือโครงการนั้น  ๆ ดวยความรูสึกของความเปนเจาของ (Ownership) ที่มีพลัง

ในการตอรองทางการตัดสินใจ (Empowerment) และตั้งอยูบนพื้นฐานความชอบธรรมแหงสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights) รวมถึงสิทธิความเปนพลเมือง (Citizenship Right) 

 ๒.๓.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 “การมีสวนรวม” มีกรอบแนวคิดท่ีกวางขวางและสามารถเกิดข้ึนไดในขอบเขตและระดับท่ีแตกตาง

กันไปขึ้นอยูกับประเภทและประเด็นปญหา การนิยามการมีสวนรวมมักจะเปนไปในลักษณะการบรรยายองค

ประกอบและรูปแบบของการมีสวนไดสวนเสียเปนสวนใหญ เปนตนวา เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู

 
๑๘ เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: เอส อาร. พรินติ้ง แมสโปรดักส, 

๒๕๔๕). 
๑๙ ปาร ิชาต ิ  วล ัยเสถียรและคณะ, กระบวนการพัฒนาและเทคนิคการทำงานของน ักพัฒนา , 

(กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว), ๒๕๔๓). 
๒๐ Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, (Blackwell: 

Cambridge M.A. and Oxford UK, 1993), pp. 31-32. 
๒๑ ปรีดา ปูนพันธฉาย, “ผลของการใหคำแนะนำแบบมีสวนรวมตอความรวมมือในการรักษาของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ”, รายงานวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหดิล, ๒๕๔๐). 



๓๑ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่สวนราชการจะดำเนินการซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของ

ประชาชนในชุมชนนั้น การทำความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางแกไขปญหาท่ีสวนราชการจะดำเนินการ และ

การปรึกษาหารือรวมกันระหวางภาครัฐและภาคประชาชน โดยใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรัฐตองรับ

ฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีสวนรวมในการผลักดันใหภารกิจหรือโครงการนั้นเกิด

ผลสำเร็จ เพราะเห็นวาจะเกิดประโยชนสุขแกประชาชน21

๒๒ ขณะเดียวกันในหลักการขอที่ ๑๐ ของคำประกาศ

กรุงริโอ (Principle ๑๐ of Rio Declaration) เนื่องในการประชุมสิ่งแวดลอมโลกเมื่อ ค.ศ. ๑๙๙๒ ที่กรุงริโอ  

เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมวาเปนหลักการ

สำคัญประการหนึ่งท่ีจะนำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนไววา 

 “การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอมจะกระทำไดดีที่สุดดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุมท่ี

เกี่ยวของในระดับตาง ๆ ในระดับชาติ ปจเจกบุคคลตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม

ซ่ึงอยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ อันรวมถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับวัสดุอันตรายและกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน และตองมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในกระบวนการตัดสนิใจ รัฐจะตองเอ้ืออำนวยและสงเส

ริมความตื่นตัวและการมีสวนรวมของประชาชนโดยจัดใหมีขอมูลขาวสารซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง

กวางขวาง และตองจัดใหประชาชนสามารถเขาถึงกระบวนการทางศาลและทางปกครองไดอยางแทจริง รวมท้ัง

การไดรับการชดเชยและการเยียวยาความเสียหาย” 

 จากหลักการดังกลาวขางตน ท่ีผานมามีนักวิชาการ นักพัฒนา ไดนำเอาเจตนารมณท่ีประกาศไวมา

อางอิงเพื่อยืนยันหลักการมีสวนรวมและเพื่อแสดงถึงองคประกอบสำคัญของการมีสวนรวม กอนที่จะมีการสรุป

ใจความสำคัญ ๓ ประการหรือที ่เรียกกันวา “Three Access Principles” มาเปนแนวทางและเงื ่อนไขเชิง

ประจักษวา หลักการมีสวนรวมนั้นนาจะประกอบดวย 

 ๑) การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to Information) 

 ๒) การมีสวนรวมในการตัดสินใจโดยไดร ับขอมูลและอยางมีความหมาย (Informed and 

Meaningful Public Participation) 

 ๓) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมหรือการไดรับการเยียวยาความเสียหาย (Access to Justice or 

Access to Redress and Remedy) 

 ที่ผานมานักวิชาการหลายฝายตางมีความเห็นรวมกันวาการมีสวนรวมของประชาชนจึงตอง

ประกอบดวยลักษณะท้ัง ๓ ประการดังท่ีกลาวมานี้ และถือเปนตัวชี้วัดของความกาวหนาหรือความสำเร็จของรัฐ

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม   

“การมีสวนรวม” ในกรอบความคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาจะมีฐานความคิดที่แตกตางอยู ๔ แนวทาง กลาวคือ   

๑) กรอบความคิดท่ีเปนความเชื่อในศักยภาพของ “ปจเจกชน” ท่ีจะมี “สิทธิ” ในการแสดงความคิดเห็นของตน

 
๒๒ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

๒๕๔๖), หนา ๙. 



๓๒ 
 

ตอการพัฒนาชุมชนที่ตนสังกัด และสามารถรวมตัวกันในรูปของประชาคม เพื่อรวมกันจัดการกิจการของชุมชน 

๒) การมีสวนรวมในแนว “ชุมชนนิยม” (Communitariansim) ซ่ึงเนนความสำคัญของชุมชนมากกวาปจเจกชน

หรือคนแตละคนในการรวมกันกำหนดนโยบายตาง ๆ เพ่ือประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนแกชุมชนรวมกัน ๓) แนวคิดเชิง

ผสมผสานระหวางปจเจกชนกับชุมชนนิยม และ  ๔) หลักการจัดการรวมกัน (Co-Management) ระหวางรัฐ

และชุมชน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑) ความเชื่อในศักยภาพของปจเจกชน 

 การมีสวนรวมทางสังคมเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความเชื่อในระบอบประชาธิปไตยท่ีใหความสำคัญในเรื่อง

ของ “สิทธิ” และ “ความเสมอภาค” ระหวางประชาชน และความเชื่อเรื่องการมีสวนรวมยังมีความเกี่ยวพัน

ลึกซึ้งกับความเชื่อในเรื่อง “ปจเจกชน” (Individualism) ที่มีความสามารถและศักยภาพที่สามารถคิดเองเปน 

ตัดสินใจเองได  และสามารถรวมตัวกันในรูปของ“ประชาคม” เพื่อรวมกันจัดการกิจการของชุมชนและเพ่ือ

ผลประโยชนรวมกันของทุก ๆ คน ภายใตกฎกติกาที่กำหนดรวมกันและตั้งอยูบนพื้นฐานแหง “การเสียสละ” 

และความสมัครใจที่จะเขาสู “พันธะสัญญาทางสังคม” (Social Contracts) ตามเกณฑแหง “เสรีภาพ” และ 

“สิทธิข้ันพ้ืนฐาน” บางประการ 

 ๒) ความเชื่อในแนวคิดชุมชนนิยม 

 แนวความคิดชุมชนนิยมไดรับอิทธิพลจาก Tonnies ซ่ึงเปนนักสังคมวิทยาเยอรมันในศตวรรษท่ี 

๑๙ ซึ่งอธิบายคูตรงขามของชุมชนขนาดเล็ก (Gemeinschaft) ซึ่งสมาชิกมีการรูจักกันเปนการสวนตัวใน

ลักษณะของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Face-to-Face Relations) เปรียบเทียบกับสังคมขนาดใหญ 

(Gesellschaft) ซ่ึงสมาชิกไมไดรูจักกันเปนสวนตัว แตติดตอสัมพันธกันตามบทบาทและสถานภาพในยุโรป

ในศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงเปนชวงเปลี่ยนผานจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม นักคิดในแนวชุมชนนิยม

มักคอนขางหวาดระแวงตอแนวคิดท่ีใหความสำคัญตอปจเจก ชนโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบท่ีเนนการแขงขัน

ซึ่ง “บุคคล” ที่มีความสามารถที่สุด คือ ผูชนะ ถูกนำไปเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจเสรี (ซึ่งนักคิดแนว

ชุมชนนิยมเชื่อวา) เปนระบบแบบ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ดังนั้นจึงเปนระบบท่ีขาดความยุติธรรมและ

ความเห็นอกเห็นใจตอผูออนแอ 

 ในแนวคิดแบบชุมชนนิยมรัฐถูกมองอยางหวาดระแวงวารับใชเฉพาะกลุมผูมีอำนาจและอิทธิพล

ซึ่งเปนคนกลุมเล็ก ๆ ในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งในครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๐ ในประเทศกำลังพัฒนารัฐ

มักจะถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของปญหา22

๒๓ เนื่องจากระบบบริหารราชการซึ่งอืดอาดอุยอายและการผูกขาด

การตัดสินใจไวท่ีศูนยกลางของอำนาจทำใหนโยบายการพัฒนาหลายอยางไมสามารถสนองตอบและแกไขป

ญหาที่แทจริงใหกับประชาชนในระดับรากหญาไดอยางทันทวงที หลายครั้งไดเกิดการพยายามปฏิเสธท่ี

จะใหรัฐยุงเกี ่ยวในบางกิจกรรมและบางโครงการ ซึ่งถือเปนอิทธิพลของกระแสชุมชนนิยมที่รัฐจะตอง

 
๒๓ Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Ibid. 09 Jun 

2016, p. 6. 



๓๓ 
 

ปรับเปลี่ยนบทบาทตอปญหาหรือการพัฒนาใหอยูในฐานะของ “ผูรับฟง” ที่ตอง “ยอมรับ” และ “เปด

ประตู” ใหประชาชนในระดับรากหญามีสวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการการพัฒนาหรือปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๓) การผสมผสานฐานคิดของปจเจกชนและชุมชนนิยม 

 แนวความคิดในเรื่องนี้จะมุงเนนไปท่ีประเด็นของการสราง “ทุนทางสังคม” บนพ้ืนฐานของการ

สราง“ประชาสังคม” โดยมีฐานรากทางความคิดที่ตั้งอยูบนความเชื่อมั่นในศักยภาพของปจเจกชน แตใน

ขณะเดียวกันเขาก็ปฏิเสธความสุดโตงในชุมชนนิยมท่ีมีความเชื่อม่ัน ศรัทธา จนเกิดการขับเคลื่อนในลักษณะ

ประชาสังคมที่ไมอยากใหรัฐเขามายุงเกี่ยวในชุมชน และในทางตรงกันขามอาจจะตองมีการเปดชองวางให

รัฐเขามายุงเกี ่ยวไดในฐานะที่เปนองคการที่พรอมจะการสนับสนุน ชวยเหลือ และมีสวนในการบริหาร

จัดการเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมมากท่ีสุด 

 ๔) หลักการจัดการรวมกัน (Co-Management) ระหวางรัฐและชุมชน 

 การมีสวนรวมแบบหลักการจัดการรวมกัน สวนใหญเปนการมีสวนรวมในเรื ่องการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางรัฐและชุมชน ทั้งนี้ที่ผานมามีปญหาบางประการในกิจกรรม 

โครงการ หรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐ เปนตนวา ๑) ทุกภาคสวนหรือบางกลุมในชุมชนยังไมไดมีสวน

รวมที่เทาเทียมกัน ๒) เกิดปญหาความขัดแยงขึ้นในหนวยราชการระหวางระดับนโยบายและในระดับ

ปฏิบัติการของเจาหนาที ่ และ ๓) เกิดปญหาความขัดแยงหรือการกระทบกระท่ังกับชุมชนใกลเคียง         

ซึ่งจำเปนจะตองอาศัยหนวยงานภาครัฐเขาไปจัดการหรือไกลเกลี่ยขอพิพาท อยางไรก็ตามรูปแบบการ

จัดการรวมกันเปนรูปแบบที่นักวิชาการหลายคนใหความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แตรูปแบบ กฎเกณฑ รวมท้ัง “ใคร” ควรเขามาจัดการรวมกันยอมตอง

แตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีและในแตละสถานการณนั้น ๆ ซ่ึงไมมีสูตรสำเร็จตายตัว 

 จากการศึกษายังพบวาการมีสวนรวมนั้นยังมีการแบงแยกออกเปน ๒ ลักษณะ กลาวคือ        

 ๑) การมีสวนรวมเปนทางการและไมเปนทางการ (Formal-informal Participation) ที่เปน

การมีสวนรวมท่ีถูกตองตามระบบขององคกร ซ่ึงเปนการมีสวนรวมตามหนาท่ีท่ีมีอิทธิพลตอการเขารวมตาม

ขอบเขตที่องคกรไดวางนโยบายไว และการมีสวนรวมอยางไมเปนทางการซึ่งเปนการมีสวนรวมที่เกิดข้ึน

อยางไมมีโครงสราง อาจเปนการรวมตกลงกันระหวางสมาชิกในกลุมหรือในบรรยากาศของความเปนสวนตัว

มากกวาลักษณะการมีสวนรวมอยางเปนทางการ 

 ๒) การมีสวนรวมทางตรง (Direct Participation) ซึ่งเปนการมีสวนรวมกันโดยตรงที่สมาชิก

หรือการรวมกลุมตาง ๆ โดยไดมีสวนรวมแบบทันที แตละคนมีสิทธิและโอกาสที่จะแสดงการมีสวนรวมท่ี

เกี่ยวของโดยผานองคกรที่จัดตั้งโดยประชาชน และการมีสวนรวมทางออม (Indirect participation)     

โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน กรรมการของกลุมหรือชุมชน 23

๒๔ ขณะเดียวกัน Cohen and Uphoff 

 
๒๔ Cohen J. M.  and Uphoff  N. T. ,  Participation’ s Place in Rural Development:  Seeking 

Clarity Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977), pp. 213-235.  



๓๔ 
 

ยังไดอธิบายถึงลักษณะหรือมิติของการมีสวนรวมวาประกอบดวย ๑) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

(Decision Making) ๒) การมีสวนรวมในการดำเนินการ (Implementation) ๓) การมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชน (Benefits) และ ๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)24

๒๕ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๑) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 การมีสวนรวมในการตัดสินใจถือเปนศูนยกลางของการเกิดความคิดท่ีหลากหลาย มีการกำหนด

และประเมินทางเลือกตัดสินใจ เลือกเปรียบเทียบไดกับการวางแผนเพื่อนำทางที่เลือกมาสูการปฏิบัติ 

สามารถแบงการตัดสินในนี้ออกเปน ๓ ชนิด คือ 

  ๑.๑) การตัดสินใจชวงเริ่มตน เปนการเริ่มตนหาความตองการจากคนในชุมชนและวิธีการ

เขาไปมีสวนรวมในโครงการท่ีสำคัญ ข้ันตอนนี้มีความสำคัญท่ีจะเลือกเอาโครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน

และมีความเปนรูปธรรมโดยผานการใชกระบวนการตัดสินใจ ในระยะนี้สามารถใหขอมูลที่สำคัญของชมุชน

และปองกันความเขาใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธเพื่อแกไขปญหา ซึ่งคนในชุมชนสามารถเขามา

เก่ียวของตั้งแตชวงเริ่มตนโครงการ ท้ังในเรื่องการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวม

ในโครงการและสนับสนุนโครงการท่ีจะนำเขามาซ่ึงประโยชนสุขของชุมชน 

  ๑.๒) การตัดสินใจในชวงดำเนินการ คนในชุมชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในชวงเริ่มตน

แตถูกขอรองใหเขามาดำเนินการเม่ือโครงการเขามา ความสำเร็จในชวงนี้เกิดข้ึนไดมากกวาการมีสวนรวมใน

การตัดสินใจในชวงเริ่มตน ซ่ึงโครงการจะตองคนหาความตองการของชุมชนท่ีเขามามีสวนรวมในภายหลังนี้ 

และจัดลำดับความสำคัญของโครงการและวิธีการดำเนินโครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่เขา

มามีสวนรวม 

  ๑.๓) การตัดสินใจในชวงปฏิบัติการ เปนความเกี่ยวของในชุมชนเมื่อโครงการเขามามีการ

เชื่อมโยงโครงการเขามาสูคนในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมขอมูลขององคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกำหนด

กฎเกณฑสำหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือประกอบดวย การประชุมเพื่อจัดทำ

นโยบาย การคัดเลือกผูนำท่ีจะมีอิทธิพลตอองคกร25

๒๖ 

 ๒) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  

 ในชวงนี้คนในชุมชนหรือทองถ่ินสามารถมีสวนรวมในการปฏิบัติได ๓ รูปแบบ คือ 

  ๒.๑) การมีสวนรวมในการสละทรัพยากร ซึ่งสามารถดำเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก 

สละแรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร ทั้งหมดนี้ถือเปนแหลงทรัพยากรหลักที่สำคัญซึ่งมีอยูใน

ทองถิ่นที่สามารถนำมาใชเพื่อพัฒนาโครงการ การสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถิ่นเปนสิ่งที่ดี การบริจาค

เงินและวัสดุอุปกรณและอื่น ๆ เปนการแสดงใหเห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีสวนรวม สิ่งสำคัญของการมี

 
๒๕ Ibid., Cohen J.M. and Uphoff  N.T., Participation’s Place in Rural Development: Seeking 

Clarity Through Specific, World Development. pp. 7-17. 
๒๖ สถาบันพระปกเกลา, “การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน”, เอกสารประกอบการ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๑). (อัดสำเนา). 



๓๕ 
 

สวนรวมนี้คือการรูวาใครเปนผูสนับสนุนและทำอยางไรโดยวิธีการสมัครใจ การไดรับคาตอบแทนหรือโดย

การบีบบังคับ การสนับสนุน เรื ่องทรัพยากรบอยครั ้งที ่พบวามีความไมเทาเทียมกันและการแสวงหา

ผลประโยชนสวนตัว 

  ๒.๒) การมีสวนรวมในการบรหิารและการประสานงาน คนในทองถ่ินสามารถรวมตัวกันใน

การปฏิบัติงานโดยการเปนลูกจางหรือสมาชิกทีมที่ปรึกษาหรือเปนผูบริหารโครงการ เปนสมาชิกอาสา ซ่ึง

ทำหนาที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการฝกอบรมใหรูเทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสำหรับผู

เขามาบริหารหรือประสานงานวิธีนี้นอกจากจะเพิ่มความไววางใจใหกับคนในชุมชนหรือทองถิ่นแลว สวน

หนึ่งยังชวยใหเกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเอง อีกทั้งยังทำใหเกิดการสื่อสารขอมูลภายในและไดรับ

คำแนะนำซ่ึงเปนปญหาของคนในทองถ่ินตลอดจนผลกระทบท่ีไดรับเม่ือโครงการเขามา 

  ๒.๓) การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ ทั้งนี ้การขอความรวมมือไมจำเปนตองมี

ผลประโยชนเขามาเก่ียวของ แตเปนพิจารณาจากขอเท็จจริงท่ีวาผลเสียท่ีตามมาหลังจากนำโครงการเขามา

และผลท่ีเกิดกับคนในชุมชนหรือทองถ่ินท่ีเขารวมในโครงการ 

 ๓) การมีสวนรวมในผลประโยชน  

การมีสวนรวมในผลประโยชนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิจที่ไมควรมองขาม การมีสวน

รวมในผลประโยชนแบงได ๓ รูปแบบ คือ 

  ๓.๑) ผลประโยชนดานวัตถุ ถือเปนความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคล เชน เปนการเพ่ิม

การบริโภค รายได และทรัพยสิน แตสิ่งเหลานี้อาจจะทำใหการสรุปขอมูลลมเหลวท้ังนี้ควรวิเคราะหใหไดวา

ใครคือผูมีสวนรวมและดำเนินการใหเกิดข้ึน 

  ๓.๒) ผลประโยชนดานสังคม ถือเปนความตองการข้ันพ้ืนฐานดานสาธารณะ ไดแก บริการ

หรือความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภค การเพ่ิมโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใชรูปแบบการผสมผสานเพ่ือ

เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน ฉะนั้นจึงจำเปนตองมีการกำหนดการมีสวนรวมในผลประโยชนท้ังในเรื่อง

ปริมาณ การแบงผลประโยชน และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

  ๓.๓) ผลประโยชนดานบุคคล ถือเปนความปรารถนาท่ีจะเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือไดรับ

การคัดเลือกเขามา เปนความตองการอำนาจทางสังคมและการเมืองโดยผานความรวมมือในโครงการ 

ผลประโยชนสำคัญที่ไดจากโครงการมี ๓ อยาง คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง อำนาจทางการเมือง และ

ความรูสึกวาตนเองทำงานมีประสิทธิผล การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

ภายหลังดวย เพราะอัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนมีความแตกตางกัน และจะเปนขอมูลท่ีสำคัญในการ

วางนโยบายหลักที่เกี่ยวของวาจะใหใครมีสวนรวม ทั้งนี้หากผลที่ออกมาตรงกันขามกับความคาดหวังจะได

แกไขเพ่ือหาแนวทางท่ีมีความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม 

 ๔) การมีสวนรวมในการประเมินผล  

 การมีสวนรวมในการประเมินผลเปนสวนที่มีการเขียนเปนรายงานไวนอย ทั้งนี ้เราสามารถ

ประเมินโครงการได ๒ รูปแบบ คือ การมีสวนรวมทางตรงและการมีสวนรวมทางออม การมีสวนรวมในการ



๓๖ 
 

ประเมินผลสวนใหญเปนเจาหนาที่จากสวนกลางมากกวาคนในชุมชนหรือทองถิ่น ซึ่งทำหนาที่ประเมินผล

ดานงบประมาณ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอโครงการ ประเมินวามีผูเห็นดวยกับโครงการหรือไม ผูที่มี

สวนรวมไดแกใครบาง มีสวนรวมโดยวิธีใด มีการแสดงความคิดเห็นผานสื่อตาง ๆ หรือผานตัวแทนที่เลือก

เขาไปอยางไรและทำอยางไร ความคิดเห็นตาง ๆ จึงจะไดรับการนำไปใชประโยชน 

 การมีสวนรวมของประชาชนยังจัดเปนรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอำนาจจาก

สวนกลางมาสูสวนทองถิ่นเพราะประชาชนในทองถิ่น คือ ผูที่รูปญหาและความตองการของทองถิ่นตนเอง

ดีกวาผูอื่น การมีสวนรวมของประชาชน จึงเปนการเปดกวางในความคิดเห็นโดยการสื่อสารสองทางใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับประชาชน และในแตละประเด็นนั้นไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งมาตัดสินใจได

เหมือนกัน ซ่ึงสามารถจำแนกตามมิติของระดับการมีสวนรวมมี ๓ รูปแบบ26

๒๗ ดังนี้  

 ๑) การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal Participation) เปนการมีสวนรวมที ่เกิดจาก

ความสัมพันธเชิงอำนาจไมเทาเทียมกันกลาวคือ ฝายหนึ่งรูสึกดอยอำนาจกวา มีทรัพยากรหรือความรูดอย

กวาอีกฝายหนึ่ง เปนตน 

 ๒) การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial Participation) เปนการมีสวนรวมที ่เกิดจากการ

กำหนดนโยบายของรัฐ โดยไมรูความตองการของประชาชน ดังนั้น การมีสวนรวมจึงเปนเพียงประชาชนได

รวมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมบางสวนบางเรื่องเทานั้น 

 ๓) การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full Participation) เปนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการ

พัฒนาดวยความเทาเทียมกันทุกฝาย จัดเปนการมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริงของประชาชนตาม

แนวความคิดและหลักการพัฒนาชุมชน เมื่อนำมาใชในการเรียนรูจะสนับสนุนและสงเสริมใหกระบวนการ

เรียนรูรวมกันของชุมชนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดสรรหรือจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ควรตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ควรเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมที่จะกอใหเกิดประโยชนสุขตอสวนรวม ท้ัง

ในแงของคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีรวมถึงจะตองเปนการลดปญหาความขัดแยงที่จะเกิดขึ้นติดตามมา ทั้งนี้

ควรท่ีจะมีแนวคิดและเปาหมายท่ีสำคัญ ดังตอไปนี้ 

 ๑) การมีสวนรวมเปนคุณคาที ่สำคัญในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กลาวคือ 

ประชาชนโดยเฉพาะกลุมที่จะไดรับผลกระทบจากมาตรการ นโยบาย กฎหมายและโครงการตาง ๆ ของรัฐ 

ควรที่จะไดมีโอกาสไดรับทราบและเขาถงึขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมเหลานั้น รวมทั้งมีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นและรวมตัดสินใจภายใตกลไกและรูปแบบท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือใหรัฐสามารถนำเอาขอมูล ขอคิดเห็น 

และผลประโยชนไดเสียของประชาชนไปเปนกรอบในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ 

 
๒๗ เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๕), หนา ๑๑๕. 



๓๗ 
 

 ๒) การมีสวนรวมของประชาชนเปนมาตรการสำคัญรูปแบบหนึ่งในการแบงสรรอำนาจ 

(Redistribution of Power) ในการตัดสินใจใหกับประชาชนในฐานะที่เปนเจาของอำนาจอธิปไตย การให

สิทธิแกชุมชนในการรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถือเปนการเพิ่มอำนาจใหแก

ประชาชนซ่ึงสามารถนำไปสูระบบและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน

กวาท่ีผานมา 

 ๓) การมีสวนรวมของประชาชนจะเปนรูปแบบและกลไกสำคัญที่จะชวยสรางความเขมแข็ง

ใหแกประชาชน (Empowerment) ถือเปนการชวยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนโดยเฉพาะประชาชนกลุมท่ี

มีความยากจนและดอยโอกาส ใหเขาเหลานั้นสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการของภาครัฐมาก

ข้ึน 

 ๔) การมีสวนรวมนำมาซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบและรอบดานมากขึ้น เนื่องจากรัฐไดนำเอา

ทัศนะที่หลากหลายของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม โครงการหรือนโยบาย

ของตน ทำใหไดผลการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับของประชาชน 

 ๕) การมีสวนรวมของประชาชนชวยสนองตอบหลักความเปนธรรมหรือความเสมอภาค 

(Equity) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เนื่องจากเปนการเปดโอกาสใหทุกฝายท่ี

เก่ียวของและไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐไดมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจของรัฐได 

 ๖) การมีสวนรวมจะนำไปสูระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน การมี

สวนรวมของประชาชนจะชวยใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก

ภาครัฐไมมีกำลังบุคลากรหรืองบประมาณที่จะคอยตรวจตราสอดสองวาไมมีการละเมิดกฎหมายแตจะมี

เครือขายประชาชนคอยเปนผูตรวจตราสอดสองในเรื่องดังกลาวแทน 

 ในสวนของเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมี ๓ ประการสำคัญ ไดแก  

 ๑) การมีสวนรวมตองเปนไปโดยอิสรภาพ หมายถึง ผูมีสวนรวมมีอิสระที่จะเขารวมหรือไมก็ได 

การเขามามีสวนรวมจะตองเปนไปอยางสมัครใจ การถูกบังคับใหรวมไมวาจะรูปแบบใดก็ตามไมถือวาเปน

การมีสวนรวม  

 ๒) การมีสวนรวมตองเปนไปโดยความเสมอภาค กลาวคือ ประชาชนที่เขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับผูเขารวมคนอ่ืน ๆ  

 ๓) การมีสวนรวมตองเปนไปตามความสามารถ ทั้งนี้ในบางกิจกรรมแมจะกำหนดวาผูเขารวมมี

เสรีภาพและเสมอภาคแตกิจกรรมท่ีกำหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมายการมีสวน

รวมยอมเกิดข้ึนไมได27๒๘  

 
๒๘ ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, (นนทบุรี :สถาบันพระปกเกลา, 

๒๕๔๘), หนา ๓. 



๓๘ 
 

ขณะเดียวกันการมีสวนรวมยังขึ้นอยูกับเงื่อนไขยอยอื่นอีกเปนตนวา ประชาชนตองมีเวลา ประชาชนตองมี

ความสนใจประชาชนตองสามารถสื่อสารดวยความเขาใจตอกันทั้งสองฝาย ประชาชนตองไมรูสึกวาเปน

ผลกระทบกระเทือนตอตำแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพทางสังคมดวย28

๒๙  

 สำหรับรูปแบบในการสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนนั้นสามารถจัดไดหลาย

รูปแบบดวยกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูดำเนินการ โดยอาจเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชน

จากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงสุดนั่นก็คือการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งในบางโครงการอาจสามารถ

ดำเนินการเพียงรูปแบบเดียวก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค แตสำหรับโครงการที ่มีความซับซอนของ

โครงสรางปญหาควรดำเนินการในลักษณะบูรณาการจากหลาย ๆ รูปแบบเขาไวดวยกันเพ่ือความสำเร็จของ

โครงการ การมีสวนรวมของชุมชนที่ตรงกับปญหาและความตองการที่แทจริงมีรูปแบบของการมีสวนรวม

สามารถสรุปไดเปน ๕ รูปแบบ29

๓๐ ไดแก 

 ๑) การรับรูขาวสาร (Public Information) หมายถึง การที่ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและ

บุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการ 

รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจ

ดำเนินโครงการ 

 ๒) การปรึกษาหารือ (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีสวนรวมที่มีการจัดการ

หารือ ระหวางผูดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวของและไดรับผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟงความ

คิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้การปรึกษาหารือยังเปนอีกชองทางหนึ่งในการกระจายขอมูลขาวสารไปยังประชาชนทั่วไปและ

หนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อใหเกิดความเขาใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ ้นและเพื ่อใหมีการให

ขอเสนอแนะ หรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

 ๓) การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting) หมายถึง การที่ภาคประชาชน และสวน

งานที่เกี่ยวของกับโครงการหรือกิจกรรม รวมถึงผูมีอำนาจตัดสินใจในการทำโครงการหรือกิจกรรมนั้นไดใช

เวทีสาธารณะในการทำความเขาใจ และคนหาเหตุผลที่จะดำเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้นหรือไม 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นมีหลายรูปแบบท่ีพบเห็นกันบอย ไดแก 

  ๓.๑) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) การประชุมลักษณะนี้จะตองจัดข้ึน

ในชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเจาของโครงการหรือกิจกรรมจะตองสงตัวแทนเขารวมเพ่ือ

อธิบายใหที่ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการหรือผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นรวมถึงตอบขอซักถาม การ

ประชุมในระดับนี้อาจจะจัดในระดับวงกวางเพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนในคราวเดียวกันในกรณีที่มีหลายชมุชน

ไดรับผลกระทบเหมือนกันหรือคลายกัน 

 
๒๙ นิรันดร จงวุฒิเวศน, กลวิธี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗), หนา ๑๘๖. 
๓๐ สุคนธ เครือน้ำคำ และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, (ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕). 



๓๙ 
 

  ๓.๒) การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวชิาการ (Technical Hearing) สำหรับโครงการที่มี

ขอโตแยงในเชิงวิชาการจำเปนจะตองมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาจากภายนอกมาชวยอธิบายซักถามและใหความเห็นตอโครงการ การประชุมอาจจะจัดในท่ี

สาธารณะทั่วไปและผลการประชุมจะตองนำเสนอตอสาธารณะ รวมถึงผูเขารวมประชุมตองไดรับทราบผล

ดังกลาวดวย 

  ๓.๓) การประชาพิจารณ (Public Hearing) เปนการประชุมที่มีขั ้นตอนการดำเนินการท่ี

ชัดเจนมากขึ้น เปนเวทีในการเสนอขอมูลอยางเปดเผยไมมีการปดบัง ทั้งฝายเจาของโครงการและฝายผูมี

สวนไดสวนเสียจากโครงการ การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะตองมีองคประกอบของ

ผูเขารวมท่ีเปนยอมรับ มีหลักเกณฑ มีประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจนซ่ึงอาจมาจากการรวมกันกำหนดข้ึน

และแจงใหทุกฝายทราบท่ัวกัน ท้ังนี้รูปแบบการประชุมไมควรจะเปนทางการมากนักและไมเก่ียวของกับนัย

ของกฎหมาย ที่จะตองมีการชี้ขาดเหมือนการตัดสินในทางกฎหมาย การจัดประชุมจึงอาจจัดใหหลายวัน

และไมจำเปนวาจะตองจัดเพียงครั้งเดียวหรือสถานท่ีเดียวตลอดไป 

 ๔) การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและสวนงานท่ี

เกี่ยวของมีสิทธิ์และมีสวนรวมในการตัดสินใจตอประเด็นปญหา ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการมีสวนรวม

ภาคประชาชน ซึ่งในทางปฏิบัติการที่จะใหประชาชนเปนผูตัดสินใจตอประเด็นปญหานั้น ๆ ไมสามารถ

ดำเนินการใหเกิดข้ึนไดงายนัก ท้ังนี้อาจดำเนินการใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบเลือกตัวแทนของตนเขาไป

นั่งในคณะกรรมการใดคณะหนึ่งท่ีมีอำนาจตัดสินใจ รวมท้ังไดรับเลือกในฐานะท่ีเปนตัวแทนขององคกรท่ีทำ

หนาที่เปนผูแทนประชาชนในพื้นที่ และประชาชนจะมีบทบาทชี้นำการตัดสินใจไดเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ

องคประกอบของคณะกรรมการพิเศษนั้น ๆ วาจะมีการวางน้ำหนักของประชาชนไวเพียงใด 

 ๕) การใชกลไกทางกฎหมาย (Law) หมายถึง การที่ภาคประชาชนและสวนงานที่เกี่ยวของมี

สิทธิ์และมีสวนรวมในเชิงของการปองกันแกไข เปนลักษณะของการเรียกรองและปองกันสิทธิของตนเองอัน

เนื่องมาจากการไมไดรับความเปนธรรม และเพื่อใหไดมาซ่ึงผลประโยชนที่ตนเองคิดวาจะไดรับ โดยใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ ๒๕๕๐ ก็ดี ตางก็ไดใหหลักการเรื่องการมีสวนรวมของ

ประชาชนในหลาย ๆ ดาน เปนตนวา  

   ๕.๑) ดานการรับรูขาวสาร  

   ๕.๒) ดานการพิจารณาการปฏิบัติราชการทางการปกครอง  

   ๕.๓) ดานการกำหนดนโยบาย  

   ๕.๔) ดานการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   ๕.๕) ดานการคัดเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   ๕.๖) ดานการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน  

   ๕.๗) ดานการออกกฎหมาย  



๔๐ 
 

 ทั้งนี้ประชาชนสามารถใชสิทธิของตนตามรัฐธรรมนูญทั้งในรูปของปจเจกและในรูปขององคกร

ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติตาง ๆ ประกอบรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามการใชกลไกทางกฎหมายนี้จะทำ

ใหเกิดความยืดเยื้อตอการดำเนินการโครงการหรือการยุติโครงการ รวมท้ังมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนดวย 
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๓๑ ซ่ึง

เปนสถาบันฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ไดจัดระดับการมีสวนรวม

ของประชาชนไวตามกรอบแนวคิดขององคการสหประชาชาติ 31๓๒ ที่ไดกลาวถึงหลักการสรางการมีสวนรวม

ของประชาชนวาหมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวน

รวมกับภาครัฐใน ๕ ระดับ ดังนี้ 

 ๑) การมีสวนในระดับใหขอมูลขาวสาร (Inform) ซึ่งเปนระดับเริ่มตนประชาชนมีบทบาทนอย 

เปาหมาย คือ การใหขอมูลขาวสารท่ีจำเปนและถูกตองแกประชาชน รวมท้ังเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับ

ประเด็นปญหา ทางเลือก และทางแกไข ตัวอยางเชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ เสียงตาม

สาย ฯลฯ คำสัญญาที่หนวยงานใหกับประชาชน คือ การใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่จำเปนและ

ถูกตอง 

 ๒) การมีสวนในระดับปรึกษาหารือ (Consult) ระดับนี้ประชาชนจะมีสวนรวมในการใหขอมูล 

ขอเท็จจริง ความรูสึก และแสดงความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เปาหมายคือการไดรับขอมูลและรับ

ความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปญหา ทางเลือก และแนวทางแกไขตัวอยาง เชน การสำรวจ

ความคิดเห็น การสนทนากลุมยอย การจัดเวทีสาธารณะ ฯลฯ คำสัญญาที่หนวยงานใหกับประชาชน คือ 

การใหขอมูลขาวสารกับประชาชนท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการรับฟงความคิดเห็น ตระหนักถึงขอมูล และ

ความคิดเห็นของประชาชนในการตัดสินใจ 

 ๓) การมีสวนในระดับการเขามามีบทบาท (Involve) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม

ทำงาน ตลอดกระบวนการตัดสินใจมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารระหวางรัฐและ

ประชาชนอยางจริงจัง เปาหมายคือ การทำงานรวมกับประชาชนเพ่ือสรางความม่ันใจวา ความตองการและ

ความคิดเห็นของประชาชนจะไดรับการพิจารณา ตัวอยางเชน การประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจความ

คิดเห็นโดยการปรึกษาหารือ ฯลฯ คำสัญญาท่ีหนวยงานใหกับประชาชน คือ การทำงานกับประชาชนเพ่ือให

ความคิดเห็นและขอมูลจากประชาชนสะทอนในทางเลือก 

 ๔) การมีสวนในระดับสรางความรวมมือ (Collaborate) เปนการใหบทบาทแกประชาชนใน

ระดับสูง โดยประชาชนและรัฐทำงานรวมกันในกระบวนการตัดสินใจ เปาหมายคือ การเปนหุนสวนกับ

 
๓๑ สำนักสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน, คู มือการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน, 

(กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕), หนา ๑๐-๑๑. 
๓๒ United Nation, “Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action 

and Nation Development Report of the Meeting for The Adhoc Group of Expert” .  Department of 

Internation Economic and Social Affair, (New York: United Nation, 1981), pp. 123-124. 



๔๑ 
 

ประชาชนในทุกขั ้นตอนของการตัดสินใจตั ้งแตการระบุปญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแกไข 

ตัวอยางเชน การตั้งเปนคณะที่ปรึกษาฝายประชาชน การสรางฉันทามติ กระบวนการตัดสินใจแบบมีสวน

รวม ฯลฯ คำสัญญาที่หนวยงานใหกับประชาชน คือ การรวมงานกับประชาชน เพื่อใหไดขอเสนอแนะและ

แนวคิดใหมจากประชาชน โดยสัญญาวาจะนำขอมูลเหลานั้นมาใชในการตัดสินใจทางออกของปญหาใหมาก

ท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 

 ๕) การมีสวนในระดับใหอำนาจแกประชาชน (Empower) ถือเปนขั้นที่ใหประชาชนมีสวนรวม

สูงท่ีสุด เปาหมายคือ การใหประชาชนเปนผูตัดสินใจลงมือดวยตนเอง โดยรัฐจะดำเนินการตามการตัดสินใจ

นั้นรูปแบบการมีสวนรวม คือ การลงประชามติ และการแกไขปญหาความขัดแยงโดยกระบวนการประชาคม 

มักเปนประเด็นท่ีมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง ประโยชนของการตัดสินใจข้ันนี้ คือ การสรางการเรียนรู

รวมกัน เขาใจและความรูสึกเปนเจาของรวมกัน คำสัญญาที่หนวยงานใหกับประชาชน คือ การปฏิบัติตาม

สิ่งท่ีประชาชนตัดสินใจเลือก 
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๓๓ จากการมีสวนในระดับต่ำสุดไปถึง

ระดับสูง คือ ๑) การให/รับขาวสาร (Inform) ๒) การปรึกษาหารือ (Consult) ๓) การรวมคิดรวมทำ 

(Involve) ๔) การเปนหุนสวนหรือภาคี (Collaborate) และ ๕) การเสริมพลังอำนาจ (Empower) การ

เลือกระดับของการมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีระดับและเทคนิคที่ใชแสดงเปนตารางใหเห็นรายละเอียด

ตามตารางท่ี ๒.๑ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.๑  ระดับการมีสวนรวม 
 

ระดับการมี

สวนรวม 

วัตถุประสงค ทางเลือกของ

รูปแบบท่ีใช 

เทคนิคการใช 

๑) ใหขอมูล 

(Inform) 

ใหประชาชน

ตระหนักและให

ความรูแก

ประชาชน 

แลกเปลี่ยนขอมูล โฆษณาทางสื่อ / ตั้งตูแจกขอมูลขาวสาร / 

แผนพับ / จัดทำวีดีทัศน / เปดเว็บไซตให

ขอมูล / ตั้งทีมออกไปรณรงคนอกพ้ืนท่ี / 

เปดศูนยขอมูลขาวสาร / เอกสารขอเท็จจริง 

/ จดหมายขาว / รายงานการศึกษาทาง

เทคนิค / รายการโทรทัศน 

 

 
๓๓ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนได

สวนเสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, รายงานวิจัย, (เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗), หนา 

๒๓. 



๔๒ 
 

(ตอ)ตารางท่ี ๒.๑   

 

ระดับการมี

สวนรวม 

วัตถุประสงค ทางเลือกของรูปแบบท่ี

ใช 

เทคนิคการใช 

  ชักชวนใหประชาชนเขา

มารวมในกระบวนการ 

ทัศนศึกษา / การประชุมชี้แจงของ

หนวยงาน / คำประกาศของทางราชการ 

๒) การ

ปรึกษาหารือ

รับฟงความ

คิดเห็น 

(Consult) 

เพ่ือใหไดมาซ่ึง 

Input/Feedb

ack จาก

ประชาชน

อยาง

กวางขวาง 

ชักชวนใหประชาชนมา

เขารวมในกระบวนการ 

ประชาพิจารณ / จัดงานการแสดง 

(Exhibition) เสวนาประชาชน / การ

เยี่ยมชมโครงการเพ่ือใหขอมูลและรับ

ขอมูลจากประชาชน / การจัดหาวิทยากร

กระบวนการ / จัดแถลงขอเท็จจริง / การ

สนทนากลุมยอย / เวทีสาธารณะ 

รวบรวมขอมูลจาก

ประชาชนและภาครฐั

ให Feedback 

ทำแบบสอบถาม / จัดทำแบบฟอรมการ

แสดงความคิดเห็น / การสัมภาษณ

รายบุคคล / การสนทนากลุมยอย / สาย

ดวนสายตรง / การแสดงความคิดเห็นผาน

เว็บไซต / การรวมลงประชามติ (ตาม

กฎหมายไทย) 

๓) การรวมคิด

รวมทำ 

(Involve) 

เพ่ือใหเกิดการ

สนทนา

แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

อยางเต็มท่ี 

ชักชวนใหประชาชนเขา

รวมในกระบวนการ 

การประชุมกลุมยอยในการวางแผน / 

คณะกรรมการระดับทองถ่ิน / การจัดหา

วิทยากรกระบวนการ / การประชุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

๔) การเปน

หุนสวนหรือ

ภาคี 

(Collaborate) 

เพ่ือสราง

ฉันทานุมัติ 

ชักชวนใหประชาชนเขา

มารวมในกระบวนการ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา / เวทีผูมีสวนได

เสีย / ฟอรัมแผนภูมิภาค / การจัดทำแผน

ท่ีความคิด 

๕) การเสริม

พลังอำนาจของ

ประชาชน 

เพ่ือสรางเวที

ใหประชาชน

เปนผูตัดสินใจ 

ชักชวนใหประชาชนเขา

รวมในกระบวนการ 

การปฏิบัติตามการประเมินผลและ

คำแนะนำของภาคประชาชน 

รวบรวมขอมูลจาก

ประชาชนและภาครัฐให 

Feedback 

การลงคะแนนเสยีง (Referendum ใน

ตางประเทศ) 



๔๓ 
 

 กลาวโดยสรุป กรอบคิดเรื่องการมีสวนรวมในงานพัฒนานั้น ในยุคตนของการพัฒนาชุมชน แม

จะมีจุดดีในแงของการตองการสรางประชาธิปไตยภายในชุมชน แตในภาคปฏิบัติเมื่อนำมาใชในประเทศ

ดอยพัฒนาที่อำนาจบริหารมีลักษณะรวมศูนย การมีสวนรวมจึงอาจกลายเปนการเกณฑ (Recruitment) 

ใหคนเขามารวมภายใตปรัชญาของการตองการเปลี่ยนคนในประเทศดอยพัฒนาเหลานี้ใหทันสมัยมากข้ึน 

ใหรูจักคิดเพื่อพัฒนาตนเอง ใหสามารถพ่ึงตนเองได ทั้งนี้เพื่อใหพนจากสภาพความยากจนและดอยพัฒนา 

ขณะเดียวกันในการมีสวนรวมในรูปแบบปจจุบันมีการเปดกวางและยอมรับในสิทธิของประชาชนและชุมชน

มากขึ้น ทำใหปรากฏการณการมีสวนรวมของประชาชนไดแสดงพลังแหงการมีสวนรวมออกมาในหลาย

ระดับ ประกอบดวย 

 ๑. การรับรูขาวสาร (Public information) หมายถึง การที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสีย และ

บุคคลหรือหนวยงานที่เกี ่ยวของ จะตองไดรับการแจงใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดำเนินการ 

รวมทั้งผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การไดรับแจงขาวสารดังกลาวจะตองแจงกอนที่จะมีการตัดสินใจ

ดำเนินโครงการ 

 ๒. การรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation) หมายถึง รูปแบบการมีสวนรวมที่มีการจัดการ

หารือ ระหวางรัฐในฐานะเปนผูดำเนินการโครงการพัฒนากับประชาชนที่เกี ่ยวของและที่ไดรับผลกระทบ 

เพื่อที่จะรับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมหรือประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม เพ่ือใหมีการใหขอเสนอแนะหรือเพ่ือประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

 ๓. การรวมในการตัดสินใจ (Public Involve) หมายถึง การที ่ภาคประชาชนและสวนงานท่ี

เกี่ยวของมีสิทธิ์ มีสวนรวมแนะแนวทางที่นำไปสูการตัดสินใจตอประเด็นปญหาหรือการดำเนินการพัฒนาใด ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูล ความคิดเห็นและความตองการของ

ประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเปนทางเลือกในการพัฒนา 

 ๔. ความรวมมือ (Public Collaboration) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูแทนภาค

สาธารณะมีสวนรวมโดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจในการพัฒนา และมีการดำเนิน

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง  

 ๕. การเสริมอำนาจแกประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที ่ประชาชนบทบาทใน

ระดับสูงในการมีสวนรวมในลักษณะของการเรียกรองและปองกันสิทธิของตนเองได หากไมไดรับความเปนธรรม 

และไมไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน 

  

 ๒.๓.๓ รูปแบบของการมีสวนรวม  

 จากกรอบคิดการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานการมีสวนรวมทั้ง ๕ ดาน ที่คณะผูวิจัยไดสรุป

วิเคราะหและนำไปประยุกตใชเพ่ือเปนกรอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากการศึกษาเชิงลึกพบวาในแต

ละดานนั้นจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบูรณาการเอาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของเขามาประยุกตหรือ

ผสมผสานเพ่ือใหเกิดความกลมกลืนและเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ ดังนี้ 



๔๔ 
 

 ๑) การรับรูขาวสาร (Public Information) 

ในเรื่องนี้ มัลลิกา ผลอนันต 33๓๔ ไดกลาวถึงการรับรูขาวสารที่จะกอใหเกิดแรงจูงใจและการโนมนาวใจที่

จะมีผลตอการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นมีความเชื่อวาการที่จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น

เปนเหมือนกับการกระตุนบุคคลนั้นเพื่อใหเกิดการตอบสนองในสิ่งที่เราตองการใหเปน ในกระบวนการ

สื่อสารจะมีชองวางหรือตัวกลางระหวางการกระตุนและการตอบสนองซึ่งเรียกวาพื้นเพเดิมของบุคคล 

ซึ่งถือวาเปนตัวกลางที่สำคัญมากในการที่จะเกิดการรับรูไดจากการสื่อสาร ดังนั้นในการจูงใจบุคคลใด

นั้นเราจะตองศึกษาถึงพื้นเพเดิมของบุคคลคนนั้นกอนวา ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ระดับการศึกษา 

ท้ังนี้สามารถแบงลักษณะของการรับรูเพ่ือการพัฒนาของคนได ๔ ระดับ ดังนี้ 

  ๑.๑) กลุมเชื่อ (Believer) เปนกลุมท่ีงายท่ีสุดในการจะทำใหเกิดการรับรูหรือการชักจูง

ใหปฏิบัติตามท่ีเปาหมายทางการพัฒนา เพราะเปนกลุมท่ีไดรับทัศนคติความรู ประสบการณ ขอมูลตาง 

ๆ เปนแนวทางเดียวกันกับการพัฒนา จึงเชื่อและเห็นดวยในสิ่งท่ีพัฒนาไดสื่อออกไป 

  ๑.๒) กลุมสงสัย (Skeptic) เปนกลุมที่ไดรับขอมูล ความรู ประสบการณ ที่เกี่ยวกับ

วัตถุประสงคหรือเปาหมายทางการพัฒนาท่ีจะสื่อสารหรือประชาสัมพันธท้ังในดานบวกและดานลบ และ

คนกลุมนี้จะเปนกลุมคนที่เกิดความสงสัยในเรื่องนั้น เชน ในการสรางเขื่อนคนกลุมนี้จะมีขอมูลวามีทั้ง

ประโยชนและโทษ กลาวคือ มีความเชื่อวาเขื่อนใชผลิตกระแสไฟฟาถือวาเปนผลดี แตขณะเดียวกัน

เข่ือนก็จะเปนสาเหตุของการทำลายสภาพแวดลอมไปดวยอีกทางหนึ่ง ขอสงสัยดังกลาวจะทำใหคนกลุม

นี้ตัดสินไมไดวาระหวางประโยชนและโทษนั้นสิ่งใดมีมากกวากัน และเขาจึงยังไมตกลงใจเชื่อวาการสราง

เขื่อนเปนสิ่งที่ดี ดังนั้นในการที่จะพัฒนาอะไรจะตองมีการประชาสัมพันธกับคนกลุมนี้ใหเขาหายสงสัย

กอน 

  ๑.๓) กลุมเฉื ่อย (Apathetic) เปนกลุมที่ไมสนใจ ไมโตตอบหรือแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับเรื่องที่จะพัฒนาเนื่องจากรูสึกวาเปนเรื่องท่ีไมเก่ียวของกันตนเอง เชน รูสึกวาการจะสรางเขื่อน

หรือไมสรางเข่ือนนั้นไมเก่ียวของกับตนเองเพราะเข่ือนสรางท่ีตางจังหวัด แตตนเองอยูกรุงเทพมหานคร 

ตนเองไมไดรับผลประโยชนหรือผลเสียอะไรจากการสรางเข่ือนนั้น ดังนั้นหลักในการสรางการรับรูกับคน

กลุมเฉ่ือยนี้จึงตองพยายามดึงเรื่องท่ีจะพัฒนาแสดงเหตุผลใหเขาเห็นวาเปนเรื่องท่ีใกลตัวคนเหลานี้ใหได 

  ๑.๔) กลุมปรปกษ (Hostile) กลุมนี้จะเปนกลุมท่ียากท่ีสุดในการทำความเขาใจหรือทำ

ใหเกิดการรับรูในดานบวก เพราะเปนกลุมไมเห็นดวยกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางการพัฒนา 

ฉะนั้นจะใชความพยายามและความอดทนอยางสูงสุดที่จะทำใหเกิดการรับรูที่ถูกตอง โดยอาศัยเทคนิค

ทางการสื่อสารใหคนกลุมนี้เกิดความปนปวนในแงของความคิดหรือเกิดความไมสมดุลทางความคิด

เสียกอน เปนตนวาอาจจะใหคนที่เขานับถือเขาเกรงใจเปนผูชักจูงเพื่อใหเขาเปลี่ยนจากกลุมปรปกษมา

เปนกลุมสงสัยกอน และในชวงที่เขาเกิดความปนปวนทางความคิด สมองก็จะเริ่มเปดรับขอมูลตาง ๆ 

 
๓๔ มัลลิกา ผลอนันต, ทฤษฎีการสื่อสาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒), หนา ๔๒-๔๓. 



๔๕ 
 

มากขึ ้น เราจึงเริ ่มใหชุดขอมูลที ่จะนำไปสู การรับรู ขอมูลที ่ดี เปนประโยชนตอการพัฒนา จนเขา

กลายเปนกลุมเชื่อในท่ีสุด 

 ๒) การรับฟงความคิดเห็น (Public Consultation)  

ในเรื่องนี้การรับฟงความคิดเห็นเกิดข้ึนไดจากการปรึกษาหารือ และสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภท 

ดังนี้ 

  ๒.๑) การปรึกษาหารือเปนรายบุคคล (Individual Counseling) การปรึกษาประเภท

นี้เปนแบบที่ไดรับความนิยมและถูกนำมาใชในการพัฒนาตาง ๆ การปรึกษาจะเปนการพบกันระหวาง

ผูใหคำปรึกษากับผูขอคำปรึกษา การปรึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะชวยใหผูขอรับคำปรึกษาใหสามารถ

เขาใจถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม และปญหาในการพัฒนา สามารถแกไข

ปญหาตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาใหเกิดผลมากท่ีสุด  

  ๒.๒) การใหคำปรึกษาหารือแบบกลุม (Group Counseling) การปรึกษาประเภทนี้

อาจเรียกไดวาเปนการปรึกษาเชิงกระบวนการ และเปนกระบวนการที่บุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีความ

ตองการ ประสบปญหาหรือผลกระทบจากการพัฒนาที่คลายกันหรือตรงกัน ทั้งนี้ก็เพื่อตองการที่จะ

แกไขปญหาใดปญหาหนึ่งรวมกัน โดยผูที ่เกี ่ยวของจะมารวมกันเปนกลุมเพื่อปรึกษาหารือและหา

ทางออกรวมกัน ในปจจุบันมักสงเสริมการปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางออกของปญหาท่ีเก่ียวของกับเรื่อง

ของการแยงชิงผลประโยชน โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาท่ีใหญ ๆหรือมีงบประมาณและผลกระทบท่ีสูง  

 สำหรับองคประกอบของการปรึกษาหารือที่อยูบนพื้นฐานความรวมมือมี ๕ องคประกอบ

สำคัญ คือ 

  (๑) การพึ ่ งพาและเก ื ้อก ูลก ัน (Positive Interdependence)  สมาช ิกในกลุ มมี

ความสำคัญทุกคน ความสำเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุม สมาชิกจะประสบความสำเร็จได

ก็ตอเมื่อกลุมประสบความสำเร็จ ทุกคนตองรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนและในขณะเดี่ยวกันก็

ชวยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ดวย เพ่ือประโยชนรวมกัน 

  (๒) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Fact–to-Face Promotive Interaction) 

สมาชิกมีการพึ่งพาชวยเหลือกัน เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูที่เกี่ยวของมีปฏิสัมพันธตอกันในการชวยเหลือ

ใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะไววางใจ หวงใย สงเสริม ชวยเหลือกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 

  (๓) ความรับผิดชอบที ่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน สมาชิกทุกคนมีหนาที ่

รับผิดชอบในการทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถไมมีใครไดรับประโยชนโดยไมทำ

หนาที่ของตน ดังนั้นจึงตองมีการตรวจสอบผลงานทั้งรายบุคคลและรายกลุม จะตองมีการทดสอบราย

คน รายกลุม สังเกตพฤติกรรมผูท่ีเก่ียวของในกลุมและจัดใหมีผูสังเกตการณ  

  (๔) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับการทำงาน การเรียนรูแบบรวมมือจะ

ประสบความสำเร็จไดตองอาศัยทักษะหลายประการ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับ



๔๖ 
 

บุคคลอื่น ทักษะการทำงานกลุม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหาคามขัดแยง มีความเคารพ 

ยอมรับ และไววางใจซ่ึงกันและกัน  

  (๕) การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) การเรียนรูแบบรวมมือตองมี

การวิเคราะหกระบวนการทำงานของกลุมเพื่อชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทำงานของ

กลุม พฤติกรรมสมาชิกกลุม ผลงานกลุม การวิเคราะหการเรียนรูอาจทำไดท้ังผูรับผิดชอบโครงการและผ

ระชาชน ท้ังนี้ประชาชนหรือกลุมผูเก่ียวของจะตองไดรับขอมูลปอนกลับเพ่ือรวมแสดงทักษะการคิด  

 ๓) การรวมในการตัดสินใจ (Public Involve)  

การตัดสินใจเปนการนำหลักเกณฑหรือเครื่องมือตาง ๆ เขามาชวยในการการตัดสินใจเพื่อทำใหผูตัดสินใจมี

โอกาสผิดพลาดนอยลงหรือการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น การตัดสินใจที่จะมีขึ้นภายในสถานการณตาง ๆ ท่ี

สามารถทำการประเมินไดโดยใชกฎเกณฑหรือเครื่องมือดังกลาวพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด การทำการตัดสินใจ

ไดนำเอาความนาจะเปนเขามาเก่ียวของเสมอ ท้ังนี้เพราะบุคคลจะมีการเปรียบเทียบวาผลลัพธหรือผลตอบแทน

ท่ีดีท่ีสุดหรือไม แตถามีวิธีใหผลตอบแทนมากกวาหนึ่งทางแลวก็จะตองมีการตัดสินใจเลือกทางหรือวิธีท่ีจะทำให

ไดผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งการตัดสินใจเลือกดังกลาวเปนเรื่องที่ยุงยากและสลับซับซอน ดังนั้นจึงตองอาศัย

หลักเกณฑและเครื่องมือตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ ดังตอไปนี้  

  ๓.๑) มีทางเลือกหลายทาง (Alternatives) ในแตละทางเลือกอาจจะอยูในรูปนโยบายในการ

ปฏิบัติงานเทคนิคหรือข้ันตอนการดำเนินงาน การท่ีมีทางเลือกมาก ๆ ถาจะอาศัยดุลพินิจสวนตัวทำการตัดสินใจ

นั้นอาจจะผิดพลาดขึ้นได ดังนั้นจึงตองอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑตาง ๆ เขามาชวยในการตัดสิน เพราะยังมี

หลักประกันไดวาไมไดตัดสินใจไปตามดุลยพินิจสวนตัว 

  ๓.๒) ขอมูลในปจจุบันมีจำนวนมาก ถานำดุลยพินิจสวนตัวมาใชในการตัดสินแลว โอกาสท่ีจะ

ผิดพลาดอาจจะมีมาก เพราะไมอาจจะนำขอมูลที่มีอยูทั้งหมดนั้นมาพิจารณาไดครบถวนสมบูรณในหวงเวลาท่ี

จำกัดได 

  ๓.๓) เพื ่อลดความขัดแยงลงเนื ่องจากพื ้นฐานความรู และประสบการณของแตละคนไม

เหมือนกัน ถาไมอาศัยหลักเกณฑหรือเครื่องมือท่ีเหมือนกันทำการตัดสินใจแลวก็อาจจะทำการตัดสินใจแตกตาง

กันออกไปซ่ึงจะทำใหคนในองคการเกิดการขัดแยงกันข้ึนในกรณีท่ีความเห็นแตกตางกัน 

  ๓.๔) เพื่อลดความเสี่ยงการตัดสินใจที่ปราศจากกฎเกณฑหรือเครื่องมือแลว โอกาสที่เสี่ยงตอ

ความผิดพลาดนั้นมีสูง แตการตัดสินใจท่ีมีเครื่องมือเขามาชวยแลว โอกาสของการตัดสินใจท่ีผิดพลาดนั้นมีนอย

หรือไมเลยก็เปนไปได 

 ๔) ความรวมมือ (Public Collaboration) ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นถือเปนเทคนิคที ่

สำคัญที่สุดซึ่งจะทำใหเกิดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดำเนินงานหรือการพัฒนาใด ๆ ใหประสบ

ความสำเร็จ เปรียบเสมือนการวางแผนความคิดทั ้งหมดทุก ๆ ดานอยางละเอียด ซึ ่งตองใชเวลา

เตรียมการอยางรอบคอบ พิถีพิถัน หากเตรียมการไมดีเราจะไมสามารถแกปญหาไดและทำใหเสียเวลา

เปลา การวางแผนข้ันนี้มีข้ันตอนและหัวขอท่ีตองใหความสำคัญ ไดแก 
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  ๔.๑) การกำหนดระดับการมีสวนรวมของประชาชนวาควรเปนในระดับใด ซึ่งจะตอง

ชัดเจนเพราะเรื่องนี้เปนสิ่งที่สำคัญที่สุดในการวางแผน โดยพยายามใหเกิดการมีสวนรวมใหมากที่สุด

เทาที่จะเปนไปได ซึ ่งจะตองคิดใหรอบคอบแตตนวา โครงการที่จะทำเวทีรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในเรื่องนั้น ๆ เราตองการใหประชาชนมีสวนรวมระดับใด โครงการบางเรื่องอาจจำเปนให

ประชาชนตองเขามามีบทบาทมากถึงระดับการเปนประชาชนหุนสวนเพื่อรวมกันกำหนดแนวทางแกไข

ปญหา หรือบางโครงการอาจตองการใหประชาชนเปนผูตัดสินใจเลยก็ได ซ่ึงการวางแผนการดำเนินงาน

จะมีความซับซอนและยุงยากตามระดับของการมีสวนรวม อีกทั้งตองดำเนินการจัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนอยางตอเนื่อง 

  ๔.๒) กระบวนการหลัก กระบวนการรองและทีมงาน ตองมีทัศนคติที่เปนบวกและรัก

ในหนาที่ที่ตนทำ มีความอดทน และพึงระลึกเสมอวา หนาที่ของกระบวนการคือการขับเคลื่อนใหการ

ประชุมนั้นเกิดการแสดงความคิดเห็นโดยมีสวนรวมระหวางผูเขาประชุม สำหรับทีมงานที่เหลือ ไดแก 

กระบวนการรองซ่ึงทำหนาท่ีเปนผูชวย กระบวนกรหลักเปนผูจดบันทึกการประชุมมีหนาท่ีเติมคำถามใน

เวทีเพื่อใหประเด็นตาง ๆ สมบูรณขึ้น และเปนผูสังเกตการณคอยระวังไมใหมีการเบี่ยงเบนประเด็นไป

จากที่ตั้งไว สวนทีมงานเสริมเพื่อถายภาพหรือเปนผูชวย ทั้งนี้จำนวนทีมงานจะขึ้นอยูกับจำนวนหรือ

ปริมาณของผูเขารวมประชุม และทักษะ/ประสบการณของกระบวนกรหลัก 

  ๔.๓) การตั้งประเด็นและคำถาม ประเด็นคำถามที่ดีตองชัดเจน ครอบคลุม เขาใจงาย

เปนเรื่องที่ผูเขารวมประชุมทราบมากอน แลวนำสิ่งที่ตองการนั้นมาตั้งเปนคำถาม ควรตั้งประเด็นหลัก

และแตกเปนประเด็นยอย หลังจากนั้นทีมงานทั้งหมดควรลองซักซอมจำลองเวทีการประชุมโดยสมมติ

ตนเปนชาวบาน แลวคิดวาจะตอบคำถามที่ถามมาแบบใดไดบาง เมื่อชาวบานถามคำถามอยางนั้น เรา

จะตองต้ังโจทยถามกลับอยางไรตอไป 

  ๔.๔) มีวัตถุประสงคของการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีชัดเจนวาจัดเพื่อ

อะไร จัดไปทำไม และจะเอาผลท่ีไดจากการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนนั้นไปทำอะไร ท้ังนี้

ควรแจงใหผูเขารวมประชุมทราบในตอนตนของการประชุม หรือควรแจงลวงหนากับกลุมเปาหมายกอน

ถึงวันประชุม ในกรณีท่ีเปนโครงการซ่ึงตองการใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในระดับสูง 

  ๔.๕) มีกระบวนการ ขั้นตอน แผนการดำเนินงานที่ดี โดยกำหนดแผนอยางละเอียดวา

มีกิจกรรมอะไรบาง ใครมีบทบาทและหนาท่ีอะไร เวลาไหน ใครจะนั่งตรงไหน ใครจะพูดกอน-หลัง และ

จะแจกเอกสารตอนไหน ฯลฯ นอกจากนี ้สำหรับทีมงานมือใหม ควรมีการซักซอมขั ้นตอนของ

กระบวนการบอย ๆ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ และชวยลดขอผิดพลาดเม่ือตองจัดเวทีประชุมจริง 

  ๔.๖) การวิเคราะหกลุมเปาหมายผูเขารวมประชุม เชน เพศ วัย การศึกษา ผูเขา

ประชุมคาดหวังแคไหนจากการรวมประชุม คนท่ีเขาประชุมนั้นมีใครบาง กลุมผูมีสวนไดและกลุมผูมีสวน

เสียมีมากนอยเพียงใด ใครมีผลกระทบโดยตรง ใครไดรับผลกระทบในแงบวก ใครไดรับผลกระทบในแง

ลบ และผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญมากเปนใคร มีบทบาทตอความสำเร็จในการดำเนินการจัดเวทีรับฟง
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ความคิดเห็นของประชาชนเพียงใด ฯลฯ ทั้งนี้การทราบขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมายอยางละเอียด จะ

เปนประโยชนอยางมากในการดำเนินงานตามแผนในขั้นตอนอื่น ๆ เปรียบเหมือนคำกลาวที่วา รูเขา รู

เรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง 

  ๔.๗) สื่อและอุปกรณการสื่อสารที่จะชวยใหเกิดความเขาใจประเด็น เนื้อหาตรงกัน 

เชน การเลือกวิดีทัศนควรเตรียมเรื่องใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการจัดเวที ตรวจเช็คคุณภาพกอน

วันจริง การเตรียมกระดาน กระดาษ การด ปากกา เทปกาวหรือหมุด การเตรียมเอกสารแจก ฯลฯ 

  ๔.๘) การเตรียมเกม โดยเลือกเกมที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน เชน ประชุมเรื่องการรวมกันขุดคูระบายน้ำแกน้ำทวม การเลือกเกมควรเลือกแนวท่ีสราง

ความสามัคคี ชวยกันทำงาน หรือหากเปนเรื่องกรณีพิพาทกันมีผูมีสวนไดสวนเสีย ควรเลือกเกมเก่ียวกับ

การเสียสละนอกจากนี้ทีมงานตองลองเลนเกมเอง วาเปนเกมที่สนุก เหมาะสมกับกลุมและเวลาหรือไม 

เปนตน 

 ๕) การเสริมอำนาจแกประชาชน (Public Empower) หมายถึง การที ่ประชาชนบทบาทใน

ระดับสูงในการมีสวนรวมในลักษณะของการเรียกรองและปองกันสิทธิของตนเองได หากไมไดรับความเปนธรรม 

และไมไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา การเสริมอำนาจแกประชาชนมุงคุมครองภาคประชาชน

มากกวาภาครัฐหรือภาคธุรกิจ ก็เปนอีกหนึ่งกลไกที่มีความสำคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน 

เนื่องจากโดยปกติแลว ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมักจะมีความสามารถในการคุมครองตนเองไดมากกวา

ภาคประชาชน ทั้งนี้เพราะในความเปนจริงนั้นภาคประชาชนมักจะขาดซึ่งความรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับกลไกทางกฎหมาย สุดทายจึงลงเอยดวยการถูกเอารัดเอาเปรียบจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การเสริมอำนาจแกประชาชนไมใชเพียงการแสดงบทบาทที่สอดคลองตามวัตถุประสงคนี้เทานั้น หากแต

ยังรวมถึงการมีกลไกอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองเพ่ือทำใหการบังคับใชกฎหมายเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง

และเทาเทียม และยังรวมถึงการทำใหประชาชนรับรู เขาใจ เขาถึง และสามารถใชประโยชนจากกลไก

ทางกฎหมายตางๆที่มีอยูไดอยางงายดาย ซึ่งนั่นหมายถึงระบบรัฐบาล รัฐสภาและตุลาการจำเปนตองมี

ความมุงมั่น ทำใหกลไกทางกฎหมายที่มุงคุมครองประชาชนมีความศักดิ์สิทธิ์ และสรางประโยชนใหกับ

ประชาชนและประเทศไดอยางแทจริง 

 นอกเหนือจากกลไกขางตนกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชนก็เปนอีกหนึ่งกลไกที่มี

ความสำคัญอยางยิ่ง เนื่องจากความสำเร็จของการดำเนินนโยบาย และการใชประโยชนจากกลไกตาง ๆ 

ที่มีอยู เกิดจากการผสมผสานที่ลงตัวของ ๒ สวนผสมดวยกัน สวนผสมแรกคือความพรอมของนโยบาย

และกลไกทางสังคมอันจำเปนและสอดคลองกับยุคสมัย ซึ่งการมีวิสัยทัศนอันยาวไกลและการมีความ

มุงมั่นชวยเหลือและคุมครองประชาชนของรัฐบาล รัฐสภาพ และตุลาการเทานั้นที่จะทำใหสวนผสมนี้

เกิดขึ้น อีกสวนผสมหนึ่งคือการทำใหนโยบายและกลไกทางสังคมตาง ๆ นั้นสามารถประยุกตใชกับ

ประชาชนทุกภาคสวนไดจริง ซึ ่งเสียงสะทอนจากภาคประชาชน ผานการมีสวนรวมของประชาชน
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เทานั้นท่ีจะชวยทำใหนโยบายและกลไกตาง ๆ สามารถถูกปรับปรุงและปรับใชไดอยางสอดคลองกับสิ่งท่ี

ประชาชนตองการมากท่ีสุด 

 

๒.๔ แนวคิดการสรางเครือขาย (Network) 

 เครือขาย (Network) หมายถึง การติดตอดานขาวสารและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร การ

เรียนรูใหมในรูปแบบที่เปนความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร พัฒนาการไปสูวงกวางระดับรัฐหรือ

ชาติ ถือเปนเครื ่องมือในการสรางและพัฒนาความสัมพันธที ่บ ุคคล หรือกลุ ม/องคกร ไดมีโอกาส

ติดตอสื่อสาร สนับสนุนใหเกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายท่ีบุคคล กลุม และองคกรกำหนด

ไว และเปนขบวนการสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมี

เปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการบางอยางรวมกัน รวมกันดำเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิก

ของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนตอกัน34

๓๕ และเปนความสัมพันธในสังคมมนุษยท้ังในระดับปจเจก

บุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย โดยเปนการอธิบายถึงพฤติกรรมและ

ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสารความรวมมือการพึ่งพาอาศัยการแลกเปลี่ยน

เรียนรูซ่ึงเปนความสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลาย35

๓๖ 

 เครือขายเปนความสัมพันธที่เชื่อมโยงระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลตอบุคคล บุคคลตอ

กลุม กลุมตอกลุม เครือขายตอเครือขาย กลายเปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญในการเชื่อมโยงเปน

เครือขายไมไดเปนเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแตมีเปาหมายในการทำกิจกรรมรวมกันทั้งที่เปนครั้งคราว 

หรืออาจเปนกิจกรรมท่ีตอเนื่อง จึงเปนการเชื่อมโยงคนท่ีมีความสนใจรวมกันพบปะสังสรรคและพัฒนาไปสู

การลงมือรวมกันทำกิจกรรมตาง ๆ ดวยเปาหมายและจุดประสงคเดียวกันดังนั้นเครือขายจึงไมใชเปนเพยีง

การรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เปนสมาชิกเทานั้นแตมีการจัดระบบใหสมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรม

รวมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพองตองกันสิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเขาดวยกันคือวัตถุประสงคหรือ

ผลประโยชนท่ีตองการบรรลุผลรวมกันการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน36

๓๗ 

 เครือขายยังเปนการรวมมือระหวางปจเจกบุคคล กลุม องคการประเภทเดียวกัน หรือเปน

เครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุมองคการตางประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปจเจก

ตอปจเจก การเชื่อมโยงระหวางปจเจกกับกลุม การเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดยดำเนินงานภายใต

 
๓๕ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการ

พิมพ, ๒๕๔๘), หนา ๘. 
๓๖ พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: โครงการ

สรางเสริมการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข, ๒๕๔๗), หนา ๖. 
๓๗ สนธยา พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๐) 

หนา ๒๐๗. 



๕๐ 
 

เปาหมายและวิธีการทำงานรวมกันอยางเปนระบบ”37

๓๘ ขณะเดียวกันเครือขายยังเปนการรวมมือระหวาง

ปจเจกบุคคล กลุ ม องคการประเภทเดียวกัน หรืออาจเปนเครือขายเชื ่อมโยงระหวางกลุ ม องคกร

ตางประเทศ เครือขายมีไดหลายระดับตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก เชน การเชื่อมโยง

ระหวางขาราชการกับขาราชการดวยกัน การเชื่อมโยงระหวางปจเจกกับกลุม เชน การเชื่อมโยงระหวาง

สถานศึกษากับผูปกครอง การเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุม เชน การเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษากับ

สถานศึกษาดวยกัน หนวยงานราชการกับหนวยงานเอกชนสถานศึกษากับหนวยงานธุรกิจ เปนตน และการ

เชื่อมโยงระหวางเครือขายตอเครือขาย กลายเปนเครือขายยอยภายใตเครือขายใหญ38๓๙ 

 นอกจากนั้นเครือขายยังเปนการสรางความสัมพันธทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมี

หลักการขอตกลงและแนวปฏิบัติที ่ชัดเจนระหวางคนกับคน คนกับกลุม กลุมกับกลุมและเครือขายตอ

เครือขาย ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน ความรูจากหนวยงานตาง ๆ โดยอาจผาน

เขามาทางผูนำกลุมหรือสมาชิกของกลุมใหสมาชิกของกลุมท่ีประกอบอาชีพเดียวกันและทำงานรวมกัน เปน

วิธีการถายทอดที่ทำใหทุกคนมีสวนรวมทั้งนี้จะประสบความสำเร็จไดเพราะมีผูนำที่มุงใหเกิดผลประโยชน

รวมกันกิจกรรมตาง ๆ ที ่เกิดขึ ้นจึงประสบความสำเร็จ และการเรียนรู ของสมาชิกในเครือขายมีอยู

ตลอดเวลาการเรียนรูบางอยางก็รับจากภายนอกเขามาเกือบทั้งหมดแตบางอยางก็มีการปรับและประยุกต

ใหใชไดอยางเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนา

วิชาชีพ39

๔๐ และในการรวมตัวของกลุมท่ีมีการประสานงานหรือทำงานรวมกันอยางตอเนื่อง มีระยะเวลานาน

พอควร มีวัตถุประสงคหรือเปูาหมายรวมกันและหากบรรลุวัตถุประสงคหนึ่งแลว เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

วัตถุประสงคใหมไดและยังเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคมของปจเจกบุคคลกลุมและองคกรผานรูปแบบ

ของปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสารความรวมมือการพึ่งพาอาศัย การ

แลกเปลี่ยน การเรียนรูซ่ึงเปนปฏิสัมพันธท่ีมีโครงสรางและรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดจนมีเปาหมายรวมกัน

40

๔๑ 

 เครือขายยังหมายถึงกลุมของคนหรือองคกรท่ีสมัครใจ แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน 

หรือทำกิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ โครงสรางท่ีคนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปน

อิสระกิจกรรมที่ทำในเครือขายตองมีลักษณะ เทาเทียมกัน หรือแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน และการเปน

 
๓๘ สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสำนักงานปฏิบัติการภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานวิจัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๖. 
๓๙ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๔๓), หนา ๒๘. 
๔๐ วิชัย แสงสี, การศึกษาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

ชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงานวิจัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒, หนา ๒๗. 
๔๑ ตวน เปาซีกูจิ, การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือขาย: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

สำนักงานปฏิบัติการภาคใต, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๔), หนา ๑๗. 



๕๑ 
 

สมาชิกเครือขายไมมีผลกระทบตอความเปน อิสระ หรือความเปนตัวของตัวเองของคน หรือองคกรนั้น ๆ 4 1

๔๒ 

นับตั้งแตทศวรรษท่ี ๑๙๗๐ เปนตนมา แนวคิดเรื่อง “เครือขาย” ไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในแวด

วงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ ท้ังนี้อาจสืบเนื่องจากสาเหตุ ๓ ประการ คือ 

 ประการแรก ภาวการณแขงขันแบบใหม (New Competition) ในยุคการคาใหม ทำใหไม

สามารถใชโครงสรางและการบริหารแบบเกาซึ่งเปนแบบอำนาจตามลำดับชั้น (Hierachical) ไดอีก อำนาจ

แนวดิ่ง (รัฐ) ไมอาจนำองคกรใหไปสูเปูาหมายในยุคใหมนี้ได จึงตองมีการปรับความสัมพันธใหเปนแนวนอน 

(เอกชน) ใหเปนเครือขาย 

 ประการที่สอง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีขาวสาร (IT) ทำใหองคการตาง ๆ สามารถปรับตัว

เองและมีปฏิสัมพันธกับองคการอ่ืน ๆ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ 

ประการสุดทาย ความกาวหนาทางวิชาการที่กอใหเกิดเครื่องมือในการวิเคราะหโครงสรางสังคมในลักษณะ

ที่เปนเครือขายและองคการตาง ๆ ลวนมีลักษณะเปนเครือขายทั้งภายในตัวมันเองและในความสัมพันธกับ

องคการภายนอก42

๔๓ 

 จุดกำเนิดของเครือขายมีขึ้นโดยอัตโนมัติ เปนแบบธรรมชาติ เปนลักษณะสังคมมนุษยที่เปน

สังคม ตองมีการสัมพันธตอกันและทุกระดับชั้น แลววิวัฒนาไปเปนเครือขายจัดตั้งและเครือขายมี ๓ 

ลักษณะ คือ ๑) เครือขายโดยธรรมชาติ ๒) เครือขายจัดตั้ง และ ๓) เครือขายวิวัฒนาการ43

๔๔ 

 ๑) เครือขายโดยธรรมชาติ  

 แรกสุดนั้น เครือขายเปนแบบธรรมชาติ เปนเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ การเรียนรู 

การติดตอสื่อสาร การนัดหมายกันแบบไมเปนทางการ แสดงใหเห็นวา ทุกสายงานอาชีพจะมีเครือขายของ

ตนเสมอ เปนเครือขายโดยไมรู เปนเครือขายไดโดยอัตโนมัติ เชนเดียวกับคำวา “วัด” ซ่ึงพัฒนาการมาจาก

ชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อปรึกษาหารือทางการทั้งไมทางการ ตอมาก็สรางอาคารโลง ๆ แบบเดียวกับ

ศาลาลม เพื่อสะดวกในการประชุม แลวศาสนาก็เขามา จึงสรางที่พักสงฆขึ้นใกลเคียงกับศาลานั้น ตอมามี

การอบรมธรรม เรียนธรรม เรียน กอ ขอ กอกา ตามแบบสมัยการเรียนสมัยศรีอยุธยาที่สงบุตรชายเรียนใน

วัด สวนบุตรสาวใหเรียนงานบานการเรือน ผลผลิตกิจกรรมนี้ก็กลายเปนวัดขึ้นมาถึงปจจุบัน เครือขายโดย

ธรรมชาติมีขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการทำการคาขายท่ีตองมีผูผลิตผูจำหนายและผูซื้อ ซึ่งผูชื้อจะเปน

เครือขายของผูขาย เพราะนำสินคาเขาก็จะประมาณการความตองการผูซ้ือกอนวาจะมีมากมีนอยเพียงไร ท่ี

สำคัญยิ่งกวานั้นมีรูปแบบการขายสินคาขึ้นมาวาคาปลีก กับคาสง ซึ่งคำวาคาปลีกมีวางจำหนายเปนที่ เชน 

ตลาดนัด ตลาดสี่มุมเมือง เปนตน สวนคาสงนั้น คือแยกเปนสินคายอย ๆ สงตามรานคาหรือผูสั่งสินคาเพ่ือ

 
๔๒ ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท, การสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยองคกรเครือขาย, วารสารพัฒนาชุมชน, 

ปท่ี ๓๘ ฉบับท่ี ๙ (กันยายน, ๒๕๔๒) หนา ๒๖-๓๐. 
๔๓ เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, หนา ๓๓-๓๔. 
๔๔ ธนา ประมุขกุล, “เครือขาย”, วารสารสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม, ปที ่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ 

(กรกฎาคม-กันยายน, ๒๕๔๔), หนา ๒๖-๓๑. 



๕๒ 
 

บริโภคหรือเพื่อจำหนายเปนชุดใหญและเครือขายอีกแบบหนึ่ง ตามแนวคิดนายธนา ที่ขยายความวา 

เครือขายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผูคนมีใจตรงกัน ทำงานคลายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญหาเดียวกัน

มากอน เขามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ รวมกันแสวงหาทางเลือกใหมท่ีดีกวา 

 ๒) เครือขายจัดตั้ง  

 เครือขายชนิดนี้ ไมใชเครือขายที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากแตมีการจัดตั้งตามวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรในหนวยงานนั้น ๆ สวนใหญจะเปนภาครัฐที่ใชอำนาจหนาบริหารเครือขายแนวดิ่งโดยสั่ง

การลงมาสูภาคปฏิบัติการ ตามแนวคิดของนายธนา ที่ขยายความวา เครือขายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพัน

กับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเปนสวนใหญ การจัดตั้งอยูในกรอบความคิดเดิมท่ีใชกลไกของรัฐ

ผลักดันใหเกิดงานที่เปนรูปธรรมโดยเร็ว และสวนมากภาคีหรือสมาชิกที่เขารวมเครือขายมักจะไมไดมี

พ้ืนฐาน 

 ๓) เครือขายวิวัฒนาการ  

 เครือขายนี้เริ่มท่ีกลุมบุคคล องคกรมารวมกันดวยวัตถุประสงคกวาง ๆ ในการสนับสนุนกันและ

เรียนรูไปดวยกัน โดยยังไมไดสรางเปาหมายหรือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีชัดเจนนัก หรือ อีกลักษณะหนึ่งคือถูก

จุดประกายความคิดจากภายนอก แลวเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน ถาสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจาก

จิตสำนึกที่ดี เมื่อไดรับการกระตุนและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาตอไปจนกลายเปนเครือขายที่เขมแข็ง 

เชน เครือขายผูสูงอายุ เครือขายโรงเรียนสรางเสริมสุขภาพ กลุมฮักนานเปนตน 

 ในสวนขององคประกอบสำคัญของการกอเกิดความเปนเครือขายนั้น หากมองในเชิงโครงสราง

ยังหมายถึงกลุมของจุดตาง ๆ ซ่ึงเชื่อมโยงตอกันดวยเสนโดยจุดตาง ๆ คือ บุคคลหรือกลุมสวนเสนท่ีเชื่อมนี้

คือความสัมพันธท่ีบุคคลหรือกลุมตาง ๆ มีตอกันในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

 ๑) เครือขายมีลักษณะเปนโครงสรางทางความคิด (Cognitive Structure) ไมวาจะพัฒนาไปถึง

ระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดที่เกี่ยวกับองคกรเครือขายใกลเคียงกันใน

ดานความรูความสามารถ ความคาดหวังตอเครือขาย 

 ๒) องคกรเครือขายไมมีลำดับข้ัน (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวางองคกรเครือขาย เปนไปใน

ลักษณะแนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตละองคอาจไมเทากัน 

 ๓) องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทำ (Division of labour) การที่องคกรเขามารวมเปน

เครือขายกันเพราะสวนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพาแลกเปลี่ยนความสามารถระหวางกันดังนั้นหากองคกรใดไม

สามารถแสดงใหเปนประจักษก็อาจหลุดจากเครือขายได ในทางตรงกันขามหากไดแสดงความสามารถจะ

นำไปสูการพ่ึงพิงและข้ึนตอกัน 

 ๔) ความเขมแข็งขององคกรท่ีรวมกันเปนเครือขายจะนำไปสูความเขมแข็งโดยรวมของเครือขาย 

ดังนั้น การพัฒนาของแตละองคกรเครือขายจึงเปนสิ่งสำคัญ 

 ๕) องคกรเครือขายกำหนดบริหารจัดการกันเอง (Self – regulating) ในการทำงานรวมกันใน

ลักษณะแนวราบ จำเปนตองมีความสมานฉันทโดยผานกระบวนการทางประชาธิปไตยโดยตรง ซึ่งหมายถึง



๕๓ 
 

การตอรองตกลงระหวางองคกรเครือขายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในเพื่อใหเครือขายสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคได 

 ๖) ความสำเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืนแตตองอาศัยระยะเวลาในการ

บมเพาะความสัมพันธความศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสรางกรอบทางความคิดเพ่ือใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรครวมทั้งการดำเนินการรวมกันระหวาง

องคกรเครือขายอยางตอเนื่อง44

๔๕ 

 นอกจากนั้นเครือขายทุกประเภท ทุกแบบ ทุกเครือขาย มักจะมีลักษณะรวมกัน ๕ ประการ

สำคัญ ดังนี้ 

 ๑) เปนกลุมองคกรหรือบุคคลที่มารวมกันเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคและความสนใจท่ี

ตั้งข้ึนรวมกัน 

 ๒) เปนเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 ๓) ดำรงอยูไดยาวนาน ดวยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งท่ีตอเนื่องไมใชแบบเฉพาะกิจ 

 ๔) สมาชิกมีความรูสึกผูกพันกับโครงสรางท่ีพัฒนาข้ึนมารวมกันและรวมกันรับผิดชอบ 

 ๕) มีฐานอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นทีจะทำตามวัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน 

รวมท้ังเครื่องมือหรือวิธีการในการดำเนินการท่ีคิดไวรวมกัน45

๔๖ 

 ในเรื่องเดียวกันนี้ อัลเทอร และ เฮ็จ (Alter and Hage)46

๔๗ มองวา ลักษณะของเครือขายสวน

ใหญนั้นจะมีลักษณะสำคัญในเรื่องดังตอไปนี้ 

 ๑) มีลักษณะเปนโครงสรางเครือขายทางความคิด (Cognitive Structure) ไมวาจะพัฒนาไปถึง

ระดับใด บุคคลที่เกี่ยวของในองคกรเครือขายจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับองคกรเครือขายใกลเคียงกันใน

ดานความรู ความสามารถ ความคาดหวังตอเครือขาย 

 ๒) องคกรเครือขายมีลำดับขั้น (Hierarchy) การเชื่อมโยงระหวางองคกรเครือขายในลักษณะ

แนวราบ แตละองคกรเปนอิสระตอกัน แตระดับความเปนอิสระของแตองคกรอาจไมเทากัน 

 ๓) องคกรเครือขายมีการแบงงานกันทำ (Division of Work) การที่องคกรเขามารวมเปน

เครือขายเพราะสวนหนึ่งคาดหวังการพึ่งพิงและเปลี่ยนความสามารถระหวางกัน ดังนั้น หากองคกรใดไม

สามารถแสดงความสามารถใหเปนท่ีประจักษก็อาจหลุดออกจากเครือขายได ในทางตรงกันขาม หากองคกร

ใดสามารถแสดงความสามารถก็จะนำไปสูการพึ่งพาการแบงงานกันทำ ทั้งยังเปนการลดโอกาสที่องคกรใด

องคกรหนึ่งจะแสดงอำนาจเหนือเครือขายดวย 

 
๔๕ นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๖. 
๔๖ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐. 
๔๗ Aler, Cathrin and Hage, Jerald, Organization WorkihgTogerher, (California: Sage, 1993), p. 

238. 



๕๔ 
 

 ๔) ความเขมแข็งขององคกรการรวมกันเปนเครือขายจะนำไปสูความเขมแข็ง โดยรวมของ

เครือขาย ดังนั้นการพัฒนาของแตละองคกรเครือขายจึงเปนสิ่งสำคัญ 

 ๕) องคกรเครือขายกำหนดการบริหารจัดการกันเอง (Self-Regulating) ในการทำงานรวมกัน

ในแนวราบจำเปนตองมีความสมานฉันทโดยผานกระบวนการทางประชาธิปไตย หมายถึง การตกลงระหวาง

องคกรเครือขายท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการภายใน เพ่ือใหเครือขายสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

 ๖) ความสำเร็จขององคกรเครือขายมิใชจะไดมาเพียงชั่วขามคืน แตตองอาศัยระยะเวลาในการ

บมเพาะความสัมพันธ ศรัทธา และความไวเนื้อเชื่อใจ ตลอดจนการสรางกรอบทางความคิดเพื่อใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแกปญหารวมกันอยางสรางสรรค รวมทั้งการดำเนินการรวมกันระหวาง

องคกรอยางตอเนื่อง 

 ขณะเดียวกัน นักวิชาการหลายทานยังมองวาองคประกอบของเครือขายนั้น สามารถที่จะ

แยกแยะไดหลายประการ มีดังนี้ 

 ๑) การรับรูมุมมองรวมกัน (Common Perception) สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขายตองมี

ความรูสึกนึกคิดและการรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย อาทิ มีความเขาใจในปญหาและมี

สำนึกในการแกไขปญหารวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะ

ที่คลายคลึงกัน เปนตน ซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพัน ในการดำเนินกิจกรรม

บางอยางรวมกันเพื่อแกปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น การรับรูรวมกันถือเปนหัวใจของเครือขายที่ทำให

เครือขายมีความตอเนื ่อง เพราะหากสมาชิกไมมีความเขาใจในการเขารวมเปนเครือขายจะทำใหการ

ประสานงาน และการขอความรวมมือในการดำเนินการเปนไปอยางยากลำบากเพราะตางคนตางก็ใชกรอบ

การมองโลกคนละกรอบเหมือนใสแวนตากันคนละสี ยอมมองปญหาหรือความตองการที่เกิดขึ้นไปคนละ

ทิศทาง แตมิไดหมายความวาสมาชิกของเครือขายไมสามารถจะมีความคิดเห็นแตกตางกัน เพราะมุมมองท่ี

แตกตางยอมมีประโยชนชวยใหเกิดการสรางสรรคในการทำงาน แตความคิดที่แตกตางนี้สมาชิกเครือขาย

ยอมรับกัน มิฉะนั้นความแตกตางท่ีมีอยูจะนำไปสูความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด 

 ๒) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) การมีวิสัยทัศนรวมกัน เปนการมองเห็นภาพของ

จุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเปาหมายท่ี

จะไปดวยกันจะชวยทำใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและชวยบรรเทาความขัดแยงกับวิสัยทัศน

หรือเปาหมายของเครือขายพฤติกรรมการปฏิบัติของสมาชิกก็จะเริ ่มแตกตางจากสิ่งที่สมาชิกเครือขาย

กระทำรวมกัน ดังนั้นแมวาวิสัยทัศนรวมกันเปนสิ่งที่ตองใชเวลาในการสรางใหเกิดขึ้น แตก็จำเปนตองสราง

ใหเกิดข้ึนใหไดและสมาชิกของเครือขายก็ควรมีวิสัยทัศนยอยสวนตัว ท่ีสอดคลองไปดวยกันกับวิสัยทัศนของ

เครือขายแมอาจไมไดซอนทับอยางแนบสนิทกับวิสัยทัศนของเครือขาย แตอยางนอยก็ควรสอดรับไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 ๓) การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิด

จากท่ีสมาชิกแตละคนมีความตองการของตนเอง แตความตองการเหลานั้นจะไมสามารถบรรลุผลสำเร็จได



๕๕ 
 

หากสมาชิกตางคนตางอยู ความจำกัดนี้ทำใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมท่ีมากเพียงพอ

จะดึงดูดใจใหรวมเปนเครือขาย ดังนั้น การรวมเปนเครือขายจึงตองตั้งอยูบนฐานของผลประโยชนที่มี

รวมกัน ซ่ึงผลประโยชนในท่ีนี้ครอบคลุมท้ังผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อาทิเกียรติยศ ชื่อเสียง 

การยอมรับโอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ  

 ๔) การมีสวนรวมของสมาชิกอยางกวางขวาง (All stakeholders participation) การมีสวน

รวมของสมาชิกในเครือขายจะตองเปนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายในเครือขายซ่ึงการมีสวนรวมยอม

เปนเงื่อนไขที่ทำใหเกิดการรวมรับรูรวมคิดรวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทำในฐานะหุนสวน (Partner) 

ของเครือขายซ่ึงเปนความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal Relationship) ท่ีเทาเทียมกันแทนความสัมพันธ

ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) หมายความวาหากการรวมตัวเปนเครือขายเกิดข้ึนระหวางรัฐกับชุมชน

ทองถิ่นหนวยงานภาครัฐก็ตองวางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขาย 

และสถานะของสมาชิกในเครือขายควรเปนไปในลักษณะของความเทาเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะ

หุนสวน (Partner) ของเครือขายซึ่งเปนความสัมพันธในแนวราบ (Horizontal Relationship) ที่เทาเทียม

กันแทนความสัมพันธในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) ดังท่ีเคยมีมา 

 ๕) กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) คือ การที่สมาชิก

ของเครือขายตางก็ตองเสริมสรางซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝาย

หนึ่งซึ่งจะทำใหผลตอบแทนหรือผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนเครือขายมากกวาการไมสราง

เครือขายแตตางคนตางอยู 

 ๖) การพ่ึงอิงรวมกัน (Interdependence) เนื่องจากความจำกัดของสมาชิกดานในเครือขายท้ัง

ดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กำลังคน ฯลฯ สมาชิกเครือขายจึงไมสามารถดำรงอยูไดอยางสมบูรณดวย

ตนเอง การจะทำใหสมาชิกหรือหุนสวนของเครือขายยึดโยงกันใหแนนหนาจำเปนตองทำใหหุนสวนแตละ

คนรูสึกวาหากเอาหุนสวนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำใหเครือขายลมลงไปไดการดำรงอยูของหุนสวนแตละ

คนจึงจำเปนตอการดำรงอยูของเครือขายซ่ึงการพ่ึงพิงอิงรวมกันนี้จะสงผลทำใหสมาชิกตองมีการปฏิสัมพันธ

ระหวางกันโดยอัตโนมัติ 

 ๗) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หากสมาชิกในเครือขายไมมีการปฏิสัมพันธกัน

แลวยอมไมมีทางที่จะเกิดความรวมมือกันไดและจะไมเกิดเครือขายความรวมมืออยางแทจริงดังนั้นสมาชิก

ในเครือขายตองทำกิจกรรมรวมกันเพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันเชนมีการติดตอกันผาน

ทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนา

รวมกันเปนตนซ่ึงผลของการปฏิสัมพันธนี้ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือขายตามมาดวยปฏิสัมพันธ

ดังกลาวจะเปนลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกัน (Reciprocal Exchange) มิใชปฏิสัมพันธ

ฝายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะยิ่งความผูกพันภายใน

ระหวางกันมากขึ้นเทานั้นชวยใหเกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แนนแฟนมากยิ่งขึ้น (Highly Integrated) 

นอกจากนี้การปฏิสัมพันธยังชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกันมากข้ึนอันจะชวยใหเครือขายเขมแข็งยิ่งข้ึน 



๕๖ 
 

 นอกจากนั้นสิ่งท่ีจำเปนและสำคัญในการประกอบหรือกอตัวข้ึนของเครือขาย ยังมีองคประกอบ

สวนหนึ่งท่ีสำคัญ เปนตนวา 

 ๑) หนวยชีวิตหรือสมาชิก หนวยชีวิตและสมาชิกเปนองคประกอบเบื้องตนของความเปน

เครือขายที่สรางระบบปฏิสัมพันธโดยหนวยชีวิตและแตละปจเจกบุคคล จะดำเนินการสานตอเพื่อหาแนว

รวมในการสรางสรรคสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิดการดำรงอยูรวมกัน ตามหลักของธรรมชาติที่ทุกสรรพสิ่งจะตอง

พ่ึงพาอาศัยและสรางกระบวนการท่ีสืบเนื่อง เพ่ือรักษาความเปนไปของชีวิต ดังนั้นหนวยชีวิตหรือสมาชิกใน

องคกรนั้น จะเปนองคประกอบหลักท่ีจะกอใหเกิดความเปนเครือขาย 

 ๒) จุดมุงหมายเปนองคประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพราะหากวาบุคคลกลุม องคกร มา

รวมกันเพียงเพื่อทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยไรความมุงมั่นหรือจุดมุงหมายรวมกัน ความสัมพันธ

ดังกลาวมิอาจกลาวไดวาเปนเครือขาย เพราะความเปนเครือขายจะตองมีความหมายถึง “การรวมกันอยาง

มีจุดหมาย” เพื่อทำกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคและกระบวนการเพื่อใหบรรลุจุดมุง   

หมายนั้น 

 ๓) การทำหนาที่อยางมีจิตสำนึกการที่แตละหนวยชีวิตหรือการที่แตละบุคคลมารวมกันสิ่งที่ยึด

โยงสิ่งตาง ๆ เขาดวยกัน คือ การทำหนาที่ตอกันและกระทำอยางมีจิตสำนึก เพราะหากขาดจิตสำนึกตอ

สวนรวมท่ีมาจากสวนลึกภายในจิตใจของตนแลว กระบวนการนั้นจะเปนเพียงการจัดต้ังและเรียกรองหาผล

ประโยชนตอบแทนเทานั้น 

 ๔) การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยน โดยองคประกอบของความเปนเครือขาย สิ่งหนึ่งที่ขาด

มิได คือการมีสวนรวม การพึ่งพาอาศัยและการแลกเปลี่ยนความรูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆของ

สมาชิกจะเปนปจจัยท่ีหนุนเสริมใหเครือขายนั้นมีพลังมากข้ึน เพราะการมีสวนรวมจะทำใหสมาชิกมีความรู

สึกวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ซึ่งจะชวยใหทุกฝายหันหนาเขาหากันมากขึ้น นอกจากนี้ในระบบ

ความสัมพันธของเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูก็มีความสำคัญเปนอยางยิ่งเพราะจะนำไปสูการใหและ

การรับ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อใหภารกิจที่เครือขายดำเนินการนั้นบรรลุเปาหมายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูจึงเปนแนวคิดกระบวนการและวิธีการของการจัดการเครือขาย 

 ๕) ระบบความสัมพันธและการสื่อสาร ถากลาวถึงเครือขายวาเปนความสัมพันธท่ีโยงใยกันแลว 

สิ่งที่มีความสำคัญตอเครือขายคือขอมูลและการสื่อสารระหวางกัน นับตั้งแตการสื่อสารระหวางปจเจก

บุคคล กลุมกับกลุม และระหวางเครือขายกับเครือขาย รวมท้ังระบบความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

โดยกระบวนการสื่อสารนั้นจะชวยใหสมาชิกในเครือขายเกิดการรับรู เกิดการยอมรับในกระบวนการทำงาน

และชวยรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน47

๔๘ 

 
๔๘ พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขายธรรมชาติความรูและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ

เดือน, ๒๕๔๗), หนา ๑๘-๕๐. 



๕๗ 
 

 สำหรับกระบวนการสรางเครือขายนั ้นการทำใหมีการติดตอ และการสนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ การสรางเครือขายควรสนับสนุนและ

อำนวยความสะดวกใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันทเพื่อนที่ตางก็มีความเปนอิสระมากกวา

สรางการคบคาสมาคมแบบพ่ึงพิง นอกจากนี้ การสรางเครือขายตองไมใชการสรางระบบการติดตอเผยแพร

ขาวสารแบบทางเดียว จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันดวย48

๔๙ 

 ในการที่จะสรางเครือขาย จำเปนตองมีเทคนิคและวิธีการในการสรางเครือขายดวยการหา

เหตุผลสนับสนุน การที่บุคคล องคกร มารวมตัวกันเปนกลุม เพราะมีความสนใจรวมกัน ยังไมสามารถที่จะ

เรียกวาเครือขายไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงไดจำแนกกระบวนการสรางเครือขายออกเปนข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ขั้นตระหนักถึงความจำเปนในการจำเปนในการสรางเครือขาย เปนขั้นตอนที่ผูปฏิบัติงาน

หรือฝายจัดการ ตระหนักถึงความจำเปนในการสรางเครือขาย เพื่อที่จะทำงานใหบรรลุเปาหมายรวมท้ัง

พิจารณาองคกรตาง ๆ ท่ีเห็นวาเหมาะสมเขาเปนเครือขายทำงาน 

 ๒) ขั้นติดตอกับองคกรที่จะเปนเครือขายจะเกิดขึ้นเมื่อองคกรมีความตองการเหมือนกันและ

ตองการกระทำกิจกรรมตอบสนองความตองการท่ีเหมือน ๆ กัน 

 ๓) ขั้นตอนการสรางพันธกรณีรวมกันเปนขั้นตอนการสรางความผูกพันซึ่งหมายถึงการตกลงใน

ความสัมพันธตอกันในขั้นตอนนี้องคกรเขาสูการทำงานรวมกันทำกิจกรรมรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

หรือการไปเสาะแสวงหาความรูรวมกัน 

 ๔) ขั้นตอนพัฒนาความสัมพันธ เปนขั้นตอนที่เครือขายปรากฏเปนรูปธรรม เริ่มตกลงกันใน

เรื่องการบริหารจัดการ โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค จัดวางขอตกลงในการทำงาน กำหนดบทบาทของ

สมาชิก รวมท้ังสิทธิหนาท่ีตาง ๆ 

 ๕) ขั ้นตอนการทำกิจกรรมรวมกันในเมื่อเครือขายรูสึกวาตนไดรับประโยชนจากการเปน

เครือขาย ความสัมพันธของเครือขายจะแนนแฟนยิ่งข้ึน อาจนำไปสูการขยายตัว ขยายกิจกรรม หรืออาจจะ

เกิดการลงทุนเพ่ือดำเนินการจัดตั้งองคกรใหมรวมกัน49

๕๐  

 สำหรับการเกิดข้ึนหรือการรวมตัวเปนเครือขาย สวนใหญจะมี ๒ รูปแบบ กลาวคือ 

 ๑) เครือขายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การเกิดเครือขายที่เปนสายใยของความสัมพันธระหวาง

มนุษยในอดีตนั้น เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธนี้อาจเนื่องมาจากมีสายสัมพันธทางเครือญาติกัน 

หรือมีความเชื่อถืออยางเดียวกัน เปนครูเปนศิษยกัน หรือเคยแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน 

 
๔๙ สำนักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, “ทำได หายจน” เรื่องราวการตอสูชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน 

กข.คจ.ดีเดน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔), หนา ๔. 
๕๐ นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณา, หนา ๒๑. 



๕๘ 
 

 ๒) เครือขายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง การเกิดขึ้นของเครือขาย อาจเกิดขึ้นจากการขาดความ

พรอมและความตองการของผูนำและเครือขาย ในบางกรณีก็เกิดจากการตอรองขององคกรภายนอกท่ีเขาไป

จัดตั้งกลุมเพ่ือใหเกิดเครือขาย50

๕๑ 

 ในการจัดแบงรูปแบบของเครือขายไว ๒ รูปแบบ คือ 

 ๑) เครือขายแบบท่ีไมเปนทางการ เปนเครือขายท่ีสรางผานตัวผูนำโดยการเชิญชวนใหคนท่ีรูจัก 

คนใกลชิด ใหเขามารวมกิจกรรมหรือดำเนินงานตาง ๆ และขยายตอไปในละแวกที่อยูอาศัย เปนการสราง

รูปแบบเครือขายอยางไมเปนทางการ หรือใชชองทางแบบไมเปนทางการ 

 ๒) เครือขายแบบเปนทางการ เปนการเลือกองคกรหรือหนวยงานที่มีคุณภาพสูง มีบุคคลหรือ

สมาชิกอยูในองคกรหรือหนวยงานเปนจำนวนมาก รวมท้ังเปนสถาบันหนวยงานท่ีมีองคกรหรือหนวยงานท่ี

มีความสามารถเผยแพรแนวคิดของโครงการสูบุคคลท่ีตางวัย ตางอาชีพ ตางสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

51

๕๒ 

 

๒.๕ รูปแบบกระบวนการพัฒนาสังคมบนฐานพุทธธรรม 

 สังคมไทยในปจจุบันอยูในภาวะของการขาดความสมดุล หรือความพอดี ซึ่งสถานการณดาน

สังคมของประเทศไทยในปจจุบัน มีขอมูลหลายประการที่บงชี้วาสังคมไทยอยูในภาวะเจ็บปวย (Social 

Illness) จำเปนตองไดรับการเยียวยา ฟ นฟู พัฒนา และเตรียมการปองกันในทุกระดับทั ้งปญหาเชิง

โครงสราง ไดแก การท่ีสังคมไทยกำลังเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว ในปพ.ศ. ๒๕๕๔ คาดวาจะ

มีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนเปน ๑๒ ลานคน ผูสูงอายุจะอยูในภาวะพ่ึงพิงสูง เงินออมไมเพียงพอตอการยังชีพเม่ือชรา

ภาพ และยังมีภาวะโรค สังคมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสังคมเมืองมากขึ้น สงผลกระทบตอความสัมพันธใน

ครอบครัว อัตราการหยารางเพิ่มขึ้น สตรีมีการทำงานนอกบานสูงขึ้น การเลี้ยงดูเด็กนอกระบบครอบครัว

เพิ่มขึ้น และการยายถิ่นเขาสูเมืองใหญเพิ่มขึ้น นำไปสูความแออัด สภาพแวดลอมเสื่อม สำหรับดาน

การศึกษาและสุขภาพของประชากร พบวา อัตราการเรียนตอระดับมัธยมศึกษามีเพียง รอยละ ๕๕.๔ และป

การศึกษาเฉลี ่ยของคนไทยมีเพียง ๑๕-๒๔ ป เทานั้น เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซีย 

ฟลิปปนส และสิงคโปร ประเทศไทยยังอยูในอันดับที่ต่ำกวา ในดานสุขภาพ พบวา สังคมไทยมุงเปนการ

รักษาพยาบาลมากกวาการปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ ปญหาที่สั่งสม ไดแก ปญหายาเสพติด/

อาชญากรรม ปญหาสุรา/บุหรี่ ซึ่งมีแนวโนมวาเด็กและเยาวชนมีการบริโภคเพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชนยังมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึ้น การมีประสบการณทางเพศครั้งแรกอายุนอยลง และมีคานิยมใหมในการ

แลกเปลี่ยนคูนอนในหมูวัยรุน นอกจากนี้ยังปรากฏวามีความขัดแยงทุกระดับทั้งปจเจก และชุมชน นำไปสู

 
๕๑ สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร:  เจริญ

วิทยการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๗๘-๘๑. 
๕๒ อรทัย อาจอ่ำ และสมศักดิ์ นัคลาจารย, เครือขายอาสาสมัครเพ่ือการอยูรวมกนัในสังคมเอดส, รายงาน

วิจัย, (มหาวิทยาลัยมหิดล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐), หนา ๕๓. 



๕๙ 
 

ความรุนแรงในสังคม รวมทั้งผลกระทบจากโลกาภิวัตนเปนตัวเรงในการดูดซึมวัฒนธรรมตะวันตกและ

พฤติกรรมการบริโภค ซึมวัฒนธรรมตางชาติโดยไมรูเทาทัน ขาดภูมิคุมกัน และปรับตัวไมได ความเสื่อมถอย

ทางจริยธรรม วัฒนธรรม และขาดจิตสำนึก สถาบันทางศาสนาขาดแคลนบุคลากรที ่มีคุณภาพในการ

เผยแพร จูงใจ และมีพฤติกรรมบริโภคแบบเลียนแบบ วัตถุนิยม และเปนเหยื่อการขายตรง ดานเทคโนโลยี

สื ่อสารที ่ทันสมัย เปนตัวสื ่อสรางกระแสคานิยมของวัยรุ น การเพิ ่มขึ ้นของหนี ้สินบัตรเครดิต และ

อาชญากรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนยายคนโดยเสรี เปนผลใหเกิดการแพรระบาดของโรคใหมๆ 

โรคระบาดซ้ำ อาชญากรขามชาติ เครือขายขามชาติ และการคามนุษย 

 สภาพปญหาดังกลาวนี้ไมไดปรากฏเฉพาะในภาพรวมของประเทศเทานั้น แตในพื้นที่ระดับ

ตำบล หมูบาน ก็มีแนวโนมของปญหาท่ีพบสูงข้ึนเรื่อย ๆ จึงเปนสิ่งท่ีนาพิจารณาวาจะใชกระบวนการพัฒนา

สังคมในระดับพื้นที่อยางไรเพื่อใหสังคมในระดับตำบล หมูบาน ซึ่งเปนรากแกวของประเทศมีภูมิคุมกันตอ

กระแสตาง ๆ จากภายนอกท่ีมาปะทะ มีความรูและมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต จนพัฒนาไปเปนสังคมอยู

เย็นเปนสุขอยางแทจริง 
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๕๓ 

 
๕๓ ธีระวุฒิ อรุณเวช, สรุปผลการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุขในระดับพื้นท่ี

บนฐานพ ุทธธรรม ,  กระทรวงการพ ัฒนาส ั งคมและความม ั ่ นค งของมน ุษย , [ออนไลน  ] ,  แหล  งท ี ่ ม า 

<https://www.msociety.go.th/article_attach/8937/11106.doc [๗ มีนาคม ๒๕๖๓]. 
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๖๐ 
 

 หลักการ 

 ๑)  กระบวนการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุขตองขึ้นกับกระบวนการเรียนรูบนฐานพุทธ

ธรรมที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยการหนุนเสริมของกัลยาณมิตรอยางตอเนื่อง ภายใตสภาพแวดลอม

ทางสังคมและกายภาพท่ีเอ้ือตอกระบวนการเรียนรู 

 ๒)  กัลยาณมิตรที่ใกลชิดโดยตรงกับกลุมเปาหมาย คือ บุคคลที่สมควรสงเสริมสนับสนุนให

เรียนรูจนเกิดสัมมาทิฎฐิและสามารถนำไปถายทอดแกกลุมเปาหมายได 

 ๓)  เด็กและเยาวชนควรเปนศูนยกลางของกระบวนการเรียนรูทั้งหมด เพราะเปนรากฐานและ

อนาคตของสังคมไทยในทุกระดับ 

 แนวทางการดำเนินงาน 

 ๑)  กำหนดใหมีองคกรขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมบนฐานพุทธธรรมในระดับตำบล ซึ่งเกิดจาก

การบูรณาการของทุกภาคสวน องคกรขับเคลื่อนอาจนำเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษยตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีกำหนดระยะเวลาการดำรงอยูขององคกรท่ีชัดเจน เชน ๓ ป หรือ ๕ ป โดย

มีบทบาทหนาท่ีดังนี ้

  ๑.๑)  เตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะลงไปขับเคลื่อนในตำบล ทั้งดานองคความรู 

คุณธรรม และจรยิธรรม 

  ๑.๒)  เชื่อมประสานการทำงานระหวางพหุภาคี การทำงานกับชุมชน/ทองถ่ินและสถาบัน

ศาสนา ตลอดจนรวมมือกับสื่อทองถ่ินและสื่อพ้ืนบาน 

  ๑.๓)  กำหนดกรอบกิจกรรมการสงเสริมกระบวนการเรียนรูบนฐานพุทธธรรมที่เหมาะสม

กับพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

  ๑.๔)  ระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน

กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

  ๑.๕)  ทบทวนบทเรียนเพ่ือปรับปรุงแกไขกิจกรรมใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 

  ๑.๖)  สรุปบทเรียน และจัดการความรูท่ีไดจากการดำเนินงาน 

  ๑.๗) ประเมินผลการพัฒนาจิตใจสูสัมมาทิฎฐิของกลุมเปาหมาย 

 ๒)  การกำหนดกรอบกิจกรรมเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูจนเกิดคุณธรรมประจำใจของ

กลุมเปาหมาย การสรางแบบจำลองกระบวนการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุขบนฐานพุทธธรรมมุงให

เด็ก / เยาวชน เปนศูนยกลางในการสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูจนเกิดสัมมาทิฏฐิ เพราะเด็ก / เยาวชน

เปนรากฐานและอนาคตของสังคมไทยในทุกระดับ พรอมใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูโดยตรงของ

กลุมเปาหมาย กัลยาณมิตร และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ซ่ึงภายใตแบบจำลองดังกลาวไดกำหนด

แนวทางการดำเนินงาน ใหมีองคขับเคลื่อนที่เกิดจากการบูรณาการทุกภาคสวนในตำบล การกำหนดกรอบ

กิจกรรมตัวอยางสำหรับกลุมเปาหมาย และการติดตามประเมินผล  



๖๑ 
 

 สังคมไทยมีพุทธศาสนาเปนรากฐานทางวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตใหมีความรมเย็นเปนสุขมา

แตอดีต ที่สำคัญเปนทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญที่มีอยูแลว และสมควรที่จะมีการศึกษาแกนคำสอนอยางลึกซ้ึง

เพื่อนำไปประยุกตใชในกระบวนการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ แมวาจะเริ่มที่หนวยเล็ก ๆ แตเคลื่อนตัว

พรอมกันทั่วประเทศก็ยอมเปนพลังหนึ่งที่รวมขับเคลื่อนสังคมไทยไปสูความอยูเย็นเปนสุขอยางแทจริง

ดังนั้นประเทศไทยในยุคศตวรรษท่ี๒๑จึงตองเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรมในเยาวชนอยางเปน ระบบโดยมี ๒ 

กุญแจสำคัญในการแกไขปญหาไดแก 

 ๑) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเด็กไทยในปจจุบันมีความเครียดเรื้อรังตั้งแตอยูในครรภ 

มารดามาจนถึงในวัยเด็กเล็กถูกเลี้ยงดูอยางขาดแคลนขาดอาหารขาดความรักความอบอุนโดยความไม 

พรอมเหลานี้มีผลตอสมองในสวนท่ีเก่ียวของกับคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงปจจุบันเด็กไทยในกลุมดอยโอกาสนี้มี

ประมาณ๑ใน๓ของเยาวชนท่ัวประเทศจำนวน ๑๘ ลานคน 

 ๒) การสรางแนวคิดคุณธรรมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาผานการปฏิรูประบบการเรียนการสอน

ของไทยจากการเรียนจากเรียนเพื่อสอบเปนเรียนเพื่อพัฒนารอบดานการเรียนเพื่อแขงกับเพื่อนเปนการ

เรียนรวมมือกับเพื่อนการเรียนคนเดียวเปนการเรียนเปนทีมการเรียนแบบถายทอดเปนการเรียนสราง 

ความรูจากการปฏิบัติเรียนแบบปฏิบัติไดเปนปฏิบัติไดแลวสามารถอธิบายไดตลอดจนผูสอนในศตวรรษท่ี 

๒๑ ตองมีทักษะ Classroom Skills ตองเปลี่ยนการจัดกระบวนการเรียนรูจากการเปนผูสอนเปนผูฝกรวม 

ถึงพอแมจะตองเปลี่ยนตัวเองมาเปนโคชประกอบไปดวยมนุษยมีจิตสำนึกที่จะใครครวญและแสวงหา

รากเหงาที่มาของปญหาและความทุกขและพิจารณาทางเลือกและหาคำตอบตาง ๆ เพื่อจะไดตัดสินใจ

กระทำการหรือไมในการแสวงหาคำตอบแทนที่จะยอมจำนนตอปญหาหรือโชคชะตาโดยกระบวนการที่จะ

พัฒนาการคิดเปนใหกับบุคคลซ่ึงจะ เปนกระบวนการตัดและตัดสินใจแกไขปญหาดวยขอมูล๓ประเภทไดแก

ขอมูลตนเองขอมูลสังคมสิ่งแวดลอมและขอมูลวิชาการมาประกอบการตัดสินใจกระบวนการคิดเปนดวย

ทักษะทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมหรือ ๓R ประกอบดวยการอาน (Reading), การเขียน (Writing) และ

การค ิ ดคำนวณ (Arithmetic)  และ  ๔C ประกอบด  วย  Critical Thinking-การค ิ ดว ิ เ ค รา ะห , 

Communication-การสื่อสาร, Collaboration-การรวมมือ และCreativity-ความคิดสรางสรรครวมถึง

ทักษะชีวิตและอาชีพและทักษะ ดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการบริหารจัดการดานการศึกษา

แบบใหมจึงเปนการทำใหบุคคลได เขาใจตนเองอยางถองแทวาตนเองเปนใครและอะไรคือสิ่งที่ตนเอง

ตองการรวมทั้งการเขาใจสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่ตนเองดำรงชีวิตและสามารถนำขอมูลวิชาการที่มีอยูมา

ประกอบการคิดและตัดสินใจโดยวิเคราะหวิจารณอยางเปนระบบภายใตหลักการเหตุผลหลักคุณธรรม

จริยธรรมซึ่งนำไปสูการปฏิบัติจนเกิดความพึงพอใจเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมคิดเปนเปนคนดีคนเกงและพบ

กับความสุขไดในท่ีสุด 

 การพัฒนาสังคมดวยพุทธบูรณาการจะทำใหประชาชนมีระบบความสัมพันธมีการคิดวิเคราะห

แยกแยะไดทุกประเด็นดวยการทำงานเปนทีมรวมแรงรวมใจกันทำงานเพ่ือมุงสูการเปนองคการวิถีพุทธการ

แกงแยงเบียดเบียนทำรายทำลายชิงดีชิงเดนกลั่นแกลงกันเพื่อตำแหนงอำนาจและเงินจะลดลงหรือหมดไป



๖๒ 
 

เนื่องจากเมื่อบุคคลมีความเชื่อความเขาใจที่ ถูกตองตรงตามสัจธรรมดวยสัมมาทิฐิซึ่งจะมีความคิดที่จะลด

ความโลภความโกรธขึ้งความแคนลงโดยสัมมาสังกัปปะความเมตตากรุณามุทิตาจิตจะมีตามมาเขาจะมุง

ชวยเหลือผูอื่นเพื่อที่จะยกระดับจิตใจของ ตนใหสูงขึ้นแทนการมุงรายผูอื่นที่ทำใหระดับจิตใจของตนต่ำลง

การยกระดับจิตใจของตนคือเปาหมายแทนที่ การแสวงหาเงินมาเพื่อบริโภคหรืออำนาจการติดตอสื่อสาร

เจรจากันของบุคลากรจะเปนไปอยางสรางสรรค โดยสัมมาวาจามีพฤติกรรมการทำงานของผูมีศีลโดย

สัมมากัมมันตะและแนนอนวาท้ังปจเจกบุคคลและ องคการจะมีการทำมาหาเลี้ยงชีพการประกอบธุรกิจท่ีมี

จริยธรรมรับผิดชอบตอผูบริโภคและสังคมโดยสัมมาอาชีวะและเมื่อองคการมีแผนปฏิบัติการและนำไป

ปฏิบัติอยางตอเนื่องจริงจังมีการประเมินผลเปนระยะติดตามความกาวหนาขจัดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมีกิจกรรม

ที่ปลุกเรากุศลอยางสม่ำเสมอจากการเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยพุทธบูรณาการ

องคกรจึงนำแนวความคิดดังกลาวไปปฏิบัติ ใหเกิดเปนรูปธรรมการคาดหวังใหบุคลากรเปลี่ยนพฤติกรรมให

มีจริยธรรมศีลธรรมมากข้ึนโดยการพาไปนั่งสมาธิเปนครั้งคราวหรือเชิญพระนักเทศนมาเทศนเปนครั้งคราว

เปนความคาดหวังที่ไมสมเหตุสมผลเปนความคาดหวังที่ไมไดใชองคความรูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

กระแสหลักท่ีมีฐานคติจากพุทธศาสนา53

๕๔ 

 

๒.๖ ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 

 ศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน ไดเสนอทฤษฎีที่อธิบายความเกี่ยวของระหวาง

ลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลไดเปนอยางดี ทฤษฎีดังกลาวเหมาะสมอยางยิ่งที่จะใชกับคนไทยใน

สังคมไทย เพราะผูสรางทฤษฎีไดใชความรูประสบการณผลงานวิจัยท่ีเปนของตนเองและนักวิจัยอ่ืนท่ีทำกับ

คนไทยในสังคมไทยอยางกวางขวางเปนระยะเวลากวา ๒๐ ป โดยเสนอในชื่อทฤษฎี “ตนไมจริยธรรม” 

ทฤษฎีดังกลาวไดนำเสนอเปนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๖ และไดมีการพัฒนามาเปนลำดับจนปจจุบันเชื่อวา

เปนทฤษฎีของไทยท่ีนำไปสูการคนควาวิจัยและการประยุกตเพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมไดเปนอยางดี 

ทฤษฎีตนไมจริยธรรมเปนทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ ๘ ประการ ที่อาจเปนสาเหตุของ พฤติกรรมของคนดี 

เกง และมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานจาก ผลการวิจัย ๑๒ เรื่อง และทฤษฎีนี้ไดรับการตรวจสอบและ

มีผลการวิจัยที่สนับสนุนมาตลอดจนกระทั่ง ปจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกนำเสนออยูในรูปของตนไม ไดแก สวนท่ี

เปนราก สวนท่ีเปนลำตน และสวนท่ีเปนดอกและผลของผลไม 

 

 

 

 

 

 ๕๔ พระเทพสิงหวราจารย (โสภณโสภโณ/ยอดคำปา), การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อสรางทรัพยากร

มนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๖ ฉบับพิเศษ, หนา ๕๒๓-๕๒๕. 



๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี ๒.๖ ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองคประกอบ ทางจิตใจของ

พฤติกรรมคนดีคนเกง54

๕๕ 

 

 ๑) สวนแรก คือ ราก ประกอบดวยรากหลัก ๓ ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐานสำคัญ  ๓ 

ประการ ไดแก  

  ๑.๑) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเตน ไมสบายใจของบุคคลอยางเหมาะสมกับ 

เหตุการณ   

  ๑.๒) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปญญา หมายถึง การรูการคิดในข้ันรูปธรรมหลายดาน และ

การ คิดในข้ันนามธรรม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรูการคิดของ Piaget๕๖ 

  ๑.๓) ประสบการณทางสังคม หมายถึง การรูจักเอาใจเขามาใสใจเราความเอ้ืออาทร เห็นอก

เห็นใจ และสามารถ คาดหรือทำนายความรูสึกของบุคคลอ่ืน จิตลักษณะท้ัง ๓ ประการนี้จะเปนจิตลักษณะ

พื้นฐานของจิต ลักษณะ ๕ ตัวบนลำตน และเปนจิตลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลในสวนที่เปน

ดอกและผลดวย ดังนั้น บุคคลจะตองมีจิตลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้ ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะทำ

ใหจิตลักษณะอีก ๕ ตัวบนลำตนพัฒนาไดอยางดี และมีพฤติกรรมท่ีนาปรารถนามากดวย  

 ๒) สวนที ่สอง คือ สวนที ่เปนลำตน อันเปนผลจากจิตลักษณะพื้นฐานที ่ราก ๓ ประการ 

ประกอบดวยจิตลักษณะ ๕ ประการ ไดแก  

 ๒.๑) ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรม ทัศนคติ หมายถึงการเห็นประโยชน และโทษของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ความพอใจ ไมพอใจตอสิ่งนั้น และความพรอมท่ีจะมีพฤติกรรมตอสิ่งนั้น ซึ่งสอดคลองกับทัศนคติใน

 
๕๕ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, ทฤษฎีตนไมจริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล, (กรุงเทพมหานคร:

สำนักงานกิจการโรงพิมพ องคการสงเคราะหทหารผานศึก), ๒๕๕๔.  
๕๖ Piaget, Jean, The Moral Judgement of Child, (New York: Collier Book, 1962). 



๖๔ 
 

ทฤษฎีของ Ajzen และ Fishbein๕๗ สวนคุณธรรม หมายถึง สิ่งทีสวนรวม เห็นวาดีงาม สวนใหญแลวมัก

เกี่ยวของกับหลักทางศาสนา เชน ความกตัญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย เปนตน และคานิยม หมายถึง 

สิ่งท่ีคนสวนใหญเห็นวาสำคัญ เชน คานิยมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูง คานิยม ในการใชสินคาไทย คานิยมใน

ดานการรักษาสุขภาพ เปนตน  

  ๒.๒) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการกระทำท่ีทำเพ่ือสวนรวมมากกวาสวนตัว

หรือพวกพอง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางเหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlberg๕๘ 

  ๒.๓) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ ไกลวา สิ่งท่ี

กระทำลงไปในปจจุบัน จะสงผลอยางไร ในปริมาณเทาใด ตอใคร ตลอดจนความสามารถใน การอดได 

สามารถอดเปรี้ยวไวกินหวานได  

  ๒.๔) ความเชื่ออำนาจในตน หมายถึง ความเชื่อวาผลท่ีตนกำลัง ไดรับอยู เกิดจากการ

กระทำของตนเอง มิใชเกิดจากโชคเคราะหความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอื่น เปนความรูสึกในการ

ทำนายได ควบคุมไดของบุคคล ซ่ึงมีพ้ืนฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter๕๙ 

  ๒.๕)  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝาฟนอุปสรรคในการทำสิ่งใด  สิ่ง

หนึ่งโดยไมยอทอ ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland๖๐ 

 จิตลักษณะทั้ง ๕ ประการนี้ เปนสาเหตุของพฤติกรรมที่นาปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอกและ 

ผลบนตนไม นอกจากนี้ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน ยังเสนอวา ควรใชจิตลักษณะทั้ง ๕ ประการบนลำตน 

รวมกับจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก ๓ ประการ ในการอธิบาย ทำนาย และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น 

จึงอาจกลาวไดวา จะตองใชจิตลักษณะเพียงตัวเดียวหรือนอยตัว จะไมชวยใหนักวิจัยและนักพัฒนาเขาใจ 

การกระทำของบุคคลไดอยางนาม่ันใจ  

 ๓) สวนที่สาม คือ สวนของดอกและผล เปนสวนของพฤติกรรมของคนดีและคนเกง ซึ่ง แสดง

พฤติกรรมการทำความดี ละเวนความชั่ว ซึ่งเปนพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมการทำงานอยาง ขยัน

ขันเข็งเพื่อสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนพฤติกรรมของคนเกง พฤติกรรมของคนดีและเกง สามารถ

แบงเปน ๒ สวนดวยกัน คือ   

 

 
๕๗ Fishbein and Ajzen, I. , M, Belief, attitude, intention and behavior:  An introduction to 

theory and research reading, (Massachusetts: Addison Wesley, 1980). 
๕๘Kohlberg, L. , Moral stage an moralization:  The cognitive developmental approach, 

(New York: Holt Rinehart, 1976). 
๕๙ Rotter, J.  B, Generalized Expectancies for Internal versus External Control of. 

Reinforcement., Psychological Monographs, 80(1966): 1-28. 
๖๐McClelland, David C. et al, Motives in Fantasy, (New York: Appleton – Century Crofts. Inc., 

1969). 



๖๕ 
 

 ขอหนึ่ง  พฤติกรรมของคนดี ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก    

 (๑) พฤติกรรมไมเบียดเบียนตนเอง  เปนพฤติกรรมของบุคคลที่ไมเปนการทำรายหรือทำลาย

ตนเอง เชน พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งท่ีมีประโยชน ไม ดื่มเหลา ไมสูบ

บุหรี่ ไมติดยาเสพติด พฤติกรรมไมเลนการพนัน เปนตน  

 (๒) พฤติกรรมไมเบียดเบียนผูอื่น เปนพฤติกรรมของบุคคลที่ไมทำราย ทำลาย หรือทำใหผูอ่ืน 

เดือดรอน เชน พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไมกาวราว พฤติกรรมการขับขี่อยางมีมารยาท พฤติกรรมซื่อสัตย   

เปนตน   

 ขอสอง พฤติกรรมของคนดีและเกง ประกอบดวย ๒ พฤติกรรมหลัก ไดแก   

 (๑) พฤติกรรมรับผิดชอบเชน พฤติกรรมการเรียนการทำงาน พฤติกรรมอบรมเลี ้ยงดูเด็ก 

พฤติกรรมการปกครองของหัวหนา พฤติกรรมรับผิดชอบตอหนาท่ี และพฤติกรรมเคารพกฎหมาย เปนตน  

 (๒) พฤติกรรมพัฒนา เชน พฤติกรรมพัฒนาตนเอง เชน พฤติกรรมใฝรู พฤติกรรมรัก การอาน 

เปนตน พฤติกรรมพัฒนาผูอื่น เชน พฤติกรรมการสนับสนุนใหผูอื่นปลอดภัยในการทำงาน พฤติกรรมการ

เปนกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพื่อนชวยเพื่อนปองกันโรคเอดส เปนตน และพฤติกรรมพัฒนาสังคม เชน 

พฤติกรรมอาสา เปนตน60

๖๑ 

 การรักษาความดีและความเกงของบุคคลใหอยูในปริมาณและคุณภาพท่ีสูงคงเดิมในระดับท่ี

ตองการมิใหเสื่อมสลายลง ทำไดโดยการพัฒนาจิตใจหลายดานไปพรอมกันแบบองครวมเปนจุดเริ่มตนของ

การพัฒนาบุคคลใหสูงข้ึนไป แตจิตลักษณะและพฤติกรรมจริยธรรมการทำงานมักจะเสื่อมสลายลงเนื่องจาก

อิทธิพลภายนอกท่ีบางคนเรียกวาประสบการณทางสังคม หรือสภาวะแวดลอมภายนอกตัวบุคคล 

 

๒.๗ แนวคิดคุณภาพชีวิต 

  ๒.๗.๑  ความหมายและความสำคัญของคุณภาพชีวิต 

  คุณภาพชีว ิต (quality  of  life)  หรือ ยอในภาษาอังกฤษวา QOL/คิวโอแอล โดยทั ่วไป 

หมายถึง ภาวะความเปนอยูที่ดี (Well being) ทั้งของตนเอง (ทั้งดานรางกายและจิตใจ) และของสังคม 

ท้ังนี้ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายไว  ดังนี้ 

  ศิริ  ฮามสุโพธิ์  กลาวถึงคุณภาพชีวิตวา  หมายถึง  ชีวิตของบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตอยูรวมกับ

สังคมไดอยางเหมาะสม  ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหากับสังคมเปนชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย

และจิตใจ สามารถดำรงชีวิตที่ชอบธรรม  สอดคลองกับสภาพแวดลอม  คานิยมของสังคม สามารถแกไข

ปญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งท่ีตนปรารถนาใหไดมาอยางถูกตองภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู61๖๒ 

 
๖๑ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.), คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการพลเรือน, [ออนไลน], แหลงที่มา <https://www.ocsc.go.th /node/4078.     

๗ มีนาคม ๒๕๖๓. 
๖๒ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ,ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต,(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร,๒๕๕๑), หนา ๓๓. 

http://haamor.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95/
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0


๖๖ 
 

 นอกจากนี้จากรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ป ๒๕๖๐ ของศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย    กลาวถึงคุณภาพชีวิตวาเปนการดำรงชีวิตของมนุษยในระดับท่ี

เหมาะสมตามความจำเปนพ้ืนฐานท่ีไดกำหนดไวในสังคมหนึ่งๆ ในชวงเวลาหนึ่งๆ62

๖๓ 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำคัญในแงความผาสุกของมนุษย ซึ่งคุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย

และความสุข พัฒนาการทางดานแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิต มีความเปนมาอยางตอเนื่อง 6 3

๖๔ 

ในชวงปพ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๒ (ทศวรรษ ๑๙๕๐) มาสโลว ไดพัฒนาทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาส

โลว (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)๖๕ เปนทฤษฎีการจูงใจที่ไดรับความความสนใจเปนอยาง

มาก การวิจัยทางดานคุณภาพชีวิตมีความกวางขวางมาก ในชวงแรก นักวิจัยสวนใหญไดใชทฤษฎีลำดับข้ัน

ความตองการของมาสโลวเปนพ้ืนฐานในการวิจัย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี ๒.๗ : แสดงทฤษฎีลำดับข้ันความตองการของมาสโลว  

   (Maslow’s Hierarchy of Needs Theory) 

 ลำดับขั้นความตองการของมนุษยตามทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของมาสโลว แบงเปน ๕ 

ระดับ ดังนี้  

  ๑. ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน ไดแก 

ความตองการอาหาร น้ำดื่ม อากาศ การพักผอน ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตองการ

ขจัดความเจ็บปวย และตองการรักษาความสมดุลของรางกาย ทุกคนตองการสิ่งเหลานี้เหมือนกัน อาจ

 

 ๖๓ คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน,รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จาก

ขอมูล ความจำเปนพ้ืนฐาน(จปฐ.) ป ๒๕๖๐, (กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพอุดมศึกษา,๒๕๖๐) หนา ๒๙. 
๖๔ ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข, (กรุงเทพฯ: บริษัท อัพทรูยู ครี

เอทนิว จำกัด,๒๕๕๗),หนา ๑๒-๑๖. 
๖๕ Abraham H. Maslow, “A Theory of Hunman Motivation” Psychological Review vol. ๕๐. 

๑๙๔๓. PP. ๓๔๐-๓๙๖. 



๖๗ 
 

แตกตางกันเปนรายบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเพศ วัย และสถานการณ ฯลฯ ความตองการปจจัย ๔ ดังกลาว

ขางตน หากเพียงพอแลว มนุษยจะพัฒนาในข้ันตอไป 

   ๒. ความตองการความมั ่นคงปลอดภัย (safety needs) เมื ่อไดรับความพึงพอใจทางดาน

รางกายแลว มนุษยจะพัฒนาไปสูข้ันท่ีสองคือ ความรูสึกม่ันคงปลอดภัย สิ่งท่ีแสดงถึงความตองการข้ันนี้คือ 

การท่ีมนุษยชอบอยูอยางสงบ มีระเบียบวินัย ไมรุกรานผูอ่ืน ความตองการระดับนี้อาจแยกยอยไดดังนี ้

       ๑) ความมั่นคงในครอบครัว การมีบานแข็งแรงปลอดภัย มีความรักใครปรองดองกันใน

ครอบครัว 

       ๒) ความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพ มีรายไดยุติธรรม ไมถูกไลออก งานไมเสี ่ยงอันตราย 

ผูบังคับบัญชาดีมีความยุติธรรม ฯลฯ 

       ๓) มีหลักประกันชีวิต เชน มีผูดูแลเอาใจใสยามชรา ยามเจ็บไข 

  ๓. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love need) 

       ๑) ความตองการมีเพ่ือน 

       ๒) ความตองการการยอมรับจากกลุม 

            ๓) ตองการแสดงความคิดเห็นในกลุม 

          ๔) ตองการรักคนอ่ืนและไดรับความรักจากคนอ่ืน 

            ๕) ตองการความรูสึกวาสังคมเปนของตน 

  ๔. ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ (sefl- esteem need) ไดแก 

       ๑) ตองการยอมรับความคิดเห็นหรือขอเสนอ 

           ๒) ตองการเกียรติยศชื่อเสียงจากสังคม 

       ๓) ตองการนับถือตนเอง มีความม่ันใจตนเอง ไมตองพ่ึงผูอ่ืน 

       ๔) ตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน 

       ๕) ตองการความม่ันใจในตนเอง และรูสึกตนเองมีคุณคา 

  ๕. ความตองการตระหนักในตนเอง (self-actualization need) ไดแก 

       ๑) ตองการรูจักตนเอง ยอมรับตนเอง เปดใจรับฟงคำวิจารณโดยไมโกรธ 

       ๒) ตองการรูจักแกไขตนเองในสวนท่ียังบกพรอง 

       ๓) ตองการพัฒนาตนเอง พรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเก่ียวกับตนเอง 

            ๔) ตองการคนพบความจริง พรอมท่ีจะเปดเผยตนเองโดยไมมีการปกปอง 

       ๕) ตองการเปนตัวของตัวเอง ประสบความสำเร็จดวยตัวเอง 

  ลำดับข้ันความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาสโลววามาสโลวกำหนดความตองการของ

มนุษยจากข้ันต่ำสุดไปสูข้ันสูงสุดเปน ๗ ชั้น ดวยกัน โดยท่ีมนุษยจะมีความตองการในข้ันสูงตอไป ถาความ

ตองการในข้ันตน ๆ ไดรับการตอบสนองแลว  โดยมีลำดับข้ันของความตองการ ดังนี้ 

 



๖๘ 
 

  ๑) ความตองการทางสุนทรียะ  

        ๒) ความตองการท่ีจะรูและเขาใจ  

        ๓) ความตองการท่ีจะตระหนักในความสามารถของตนเอง  

        ๔) ความตองการการยอมรับและไดรับการยอมรับ  

        ๕) ความตองการความรักและความเปนเจาของ  

        ๖) ความตองการความปลอดภัย  

       ๗) ความตองการทางดานรางกาย  

  ความตองการทั้ง ๗ ขั้น มาสโลวแบงออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมที่ ๑ ความตองการข้ันที่ ๑ – ๔ 

เรียกวา “ความตองการข้ันต่ำ” และกลุมท่ี ๒ ความตองการข้ันท่ี ๕ - ๗ เรียกวา “ความตองการข้ันสูง”  

  ซ่ึงความตองการของ ๒ กลุม มีความแตกตางกัน ดังนี้  

  ความตองการขั้นต่ำ  หรือความตองการลำดับตน (Lower-Order Needs) เปนความตองการ

ตอบสนองภายนอก ประกอบดวยความตองการดานรางกายและความตองการความปลอดภัย 

  ๑)  มนุษยทำทุกวิถีทางเพื่อใหสำเร็จหรือขจัดความตองการขั้นต่ำ เชน เมื่อหิว ก็ตองหาอาหาร

มากินเพ่ือขจัดความหิว  

  ๒) แรงจูงใจอันเนื่องมาจากความตองการขั้นต่ำจะนำไปสูการกระทำเพื่อลดความตึงเครยีดตาง 

ๆ ทั้งนี้เพื่อใหรางกายอยูในสภาพสมดุล เชน คนที่ตองการการยอมรับนับถือจะทำทุกสิ่งใหไดมาซึ่งการ

ยอมรับนับถือ ความมีชื่อเสียง  

  ๓) การที่มนุษยสามารถสนองความตองการขั้นต่ำ ทำใหหลีกเลี่ยงจากความทุกขหรือความ

เจ็บปวยได เชนอากาศหนาว เราจะนอนไมหลับจนกวาจะไดเสื้อหรือผาหมจึงจะนอนหลับ  

  ๔) การที่มนุษยสามารถสนองความตองการขั้นต่ำจะรูสึกวาพนจากความทุกข พนจากความ

กระวนกระวาย จะเกิดความรูสึกวาไมตองการสิ่งใดอีกแลวในขณะนั้น  

  ๕) การสนองความตองการขั้นต่ำจะมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือเปนเปนเวลา และมีลักษณะท่ี

ใชหมดไปในแตละครั้ง  

  ๖. ความตองการขั้นต่ำซึ่งตองการการตอบสนอง จากปจจัยภายนอกนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนมี

ประสบการณรวมกัน เชน รูวาความหิวเปนเชนไร หรือความตองการความรัก การยอมรับจากกลุมเปน

อยางไร  

  ๗) ความสนองตองการขั้นต่ำ ซึ่งตองการอาศัยปจจัยภายนอกนั้น สวนใหญผูอื่นเปนผูสนองให 

ซึ่งจะทำใหคนเกิดความรูสึกที่ตองคอยพึ่งพาผูอื่น ซึ่งจะนำความรูสึกไมเปนตัวของตัวเอง ทำอะไรตองคอย

ระมัดระวังการยอมรับของผูอ่ืนคอยดูวา ผูอ่ืนจะคิดอยางไรกับตน  

  ๘) คนที่มีลักษณะของความตองการขั้นต่ำ สวนใหญจะเปนคนที่คอยพึ่งพาผูอื ่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกับบุคคลที่เห็นวาจะสนองความตองการใหได ซึ ่งจะกลายเปนคนสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นใน

วงจำกัด ไมสนใจท่ีจะสรางความสัมพันธกับบุคคลท่ีไมสามารถทำประโยชนใหได  



๖๙ 
 

  ๙) คนที่มีลักษณะของความตองการขั้นต่ำ มีแนวโนมจะยึดตนเปนศูนยกลาง ไมคอยคำนึกถึง

ปญหา มักจะคำนึกถึงเรื่องสวนตัว  

  ๑๐) คนท่ีมีลักษณะของความตองการข้ันต่ำ จะชวยตัวเองไมได ตองคอยขอความชวยเหลือจาก

ผูอ่ืน เม่ือเขาท่ีคับขันหรือประสบปญหายุงยากตางๆ 

 ความตองการในลำดับที่สูงกวา (Higher-Order Needs) เปนความตองการตอบสนองภายใน

หรือจิตใจ ประกอบดวย ความตองการ ทางสังคม ความตองการเกียรติยศ และความตองการใหความคิด 

ความฝนของตนเปนจริง 

  ๑) มนุษยจะแสวงหาความพึงพอใจข้ันสูงสุด เชน แสวงหาความรู หรือทำประโยชนใหสังคมโดย

ไมหวังสิ่งตอบแทน นอกจากความพึงพอใจ  

  ๒) แรงจูงใจที่เนื่องมาจากความตองการขั้นสูง จะทำใหคนมีความสบายใจอยูไดแมในสภาพที่มี

ความตึงเครียด เชน ทนไดแมนแตคำนินทาวาราย ไมสะดุงสะเทือนเพราะตระหนักดีถึงความสามารถที่ตน

จะทำประโยชนใหแกสังคมเกินกวาจะไปสนใจคำพูดของคนบางคนหรือคำพูดของคนบางกลุม  

  ๓) การที่สามารถสนองความตองการขั้นสูงได จะทำใหเกิดความสุข มีสุขภาพจิตดี เชน คนที่มี

ความปรารถนาจะศึกษาคนควาโดยมิไดมีสิ่งลอใจอ่ืนใด จะมีความสุข ความอ่ิมใจ มากกวาการกระทำท่ีหวัง

สิ่งตอบแทน  

  ๔) การสนองความตองการขั้นสูง จะนำไปสูความพึงพอใจและความปรารถนา จะแสวงหา

ความสุข ในขั้นตอไป เชนการแสวงหาโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทนจะทำใหผูที่แสวงหาเกิดความสุข ความพึง

พอใจ โดยไมมีท่ีสิ้นสุด 

  ๕) การสนองความตองการข้ันสูง เปนเรื่องตอเนื่องกันไปไมมีท่ีสิ้นสุด  

  ๖)  ความตองการขั้นสูง เปนประสบการณเฉพาะตัว ทั้งนี้เพราะความแตกตางระหวางบุคคล 

เชน บางคนฟงดนตรี หรือมองพระจันทรแลวเกิดความซาบซึ้งจนน้ำตาไหล ซึ่งเปนความรูสึกเกินกวาจะ

บรรยายใหผูใดรับทราบได 

 ๗) การสนองความตองการขั้นสูงนั้น แตละคนจะเปนผูสนองความตองการใหกับตนเอง ซึ่งจะ

นำไปสูการพึ่งตนเองหรือนำตนเองได เปนตัวของตัวเอง ไมตองวิตกกังวลวาใครจะคิดอยางไรกับตน ซ่ึง

สามารถทำงานไดเต็มท่ี 

  ๘) คนท่ีมีลักษณะของความตองการข้ันสูง จะเปนคนท่ีพ่ึงตนเองได จะเปนผูสรางสัมพันธภาพ

ท่ีดีกับคนท่ัวไป ไมใชสรางสัมพันธเฉพาะกับคนท่ีจะทำประโยชนใหเทานั้น 

  ๙) คนที่มีลักษณะของความตองการขั้นสูง จะเปนคนคำนึกถึงปญหามากกวา ไมคอยคำนึกถึง

เรื่องสวนตัว เปนผูทำงานเพ่ืองาน มุงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  

  ๑๐) คนท่ีมีลักษณะของความตองการข้ันสูง จะสามารถชวยเหลือตนเองไดดี แมเม่ือเขาท่ีคับขัน

ท้ังนี้เพราะมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆไดดวยตนเอง  



๗๐ 
 

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต)๖๖ ไดจำแนกคุณภาพชีวิต โดยเนนท่ีการใชชีวิตรวมในสังคม

ออกเปน ๓ ระดับคือ  

 ๑) คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนฐาน คือ ระดับ ทิฎธัมมิกัตถะ มีดังนี้ 

  (๑) สุขภาพดีมีพลานามัยและมีปจจัยเครื่องรักษาสงเสริมสุขภาพ 

  (๒) พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ เชน มีอาชีพ มีความประหยัด ขยันและสุจริต มีเงินใชและ

ใชเงินเปน เปนผูผลิตและบริโภคเปน 

  (๓) มีอาหารท่ีมีคุณคา มีกินและกินเปน 

  (๔) มีท่ีอยูอาศัยและท่ีทำงานท่ีเหมาะสมไมแออัด สะอาด สะดวกและสบาย ตอการดำเนิน

ชีวิตการทำงานและการเดินทาง 

  (๕) มีครอบครัวซ่ึงมีกำลังพอบำรุงเลี้ยงได อยูกันดวยความสุข ท้ังอบอุนและรมเย็น 

  (๖) อยูรวมและทำงานรวมกับผูอื่นไดดี รับผิดชอบ เอื้อเฟอ มีน้ำใจเกื้อการุณย ผูกมิตร 

และขวนขวาย ทำกิจท่ีเปนประโยชน 

  (๗) มีเวลาวางเปนของตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเสนอความ

รื่นรมยบันเทิงท่ีไรโทษ ชื่นชมซาบซ้ึงในสุนทรียและในการท่ีจะพัฒนาตนยิ่งข้ึนไปในดานตางๆ 

 ๒) คุณภาพชีวิตระดับพัฒนาการ หรือระดับสัมปรายิกัตถะ 

  (๑) มีการศึกษา รูเขาใจเทาทันเหตุการณ มีประสบการณที่เปนฐานของการดำเนินชีวิต

และตัดสินใจอยางฉลาด 

  (๒) มีวิจารณญาณ พิจารณาเหตุปจจัย รูจักคิด รูจักแกปญหาดำเนินชีวิตดวยปญญา มี

กุศลวิธีท่ีจะแกไขคลายทุกขได 

  (๓) มีจิตใจท่ีพัฒนา กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรม เชื่อม่ันในการทำความดี ประพฤติดี

งาม สุจริตท้ังกาย วาจาใจ ม่ันใจในคุณคาแหงชีวิตของตน 

  (๔) สุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเจตคติดีงาม จิตใจปลอดโปรง เบิกบาน ผองใส 

เปนสุข มองโลกและชีวิตตามความเปนจริง 

 ๓) คุณภาพชีวิตระดับเอ้ือโอกาส หรือระดับ อุภยัตถะ 

  (๑) มีความปลอดภัยท้ังกายใจ เชน ปราศจากโจรผูราย ละอบายมุข 

  (๒) อยูในสังคมที่มีสวัสดิการและบริการดี อำนวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และไมตรี

สงเคราะห 

 

  ๖๖ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตโต). พุทธวิธีแกปญหาในศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก 

จำกัด, ๒๕๕๓),หนา ๑๑. 



๗๑ 
 

  (๓) อยูในสังคมที่อำนวยโอกาสในการทำงานที่ตนถนัด โอกาสในการเรียนรูและเขาถึง

วิทยาการตางๆ โอกาสในการมีสวนรวมในสังคม ในชุมชนและในทางการเมืองและโอกาสในการไดรับความ

เปนธรรมทางเศรษฐกิจ 

  (๔) อยูในสังคมท่ีมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายท่ีเปนธรรม

และเอ้ือตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

  (๕) มีธรรมชาติแวดลอมท่ีเก้ือกูล รื่นรมย สวยงาม ผืนน้ำ อากาศบริสุทธิ์ ไรมลพิษ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจึงสรุปไดวา  คุณภาพชีวิต  หมายถึง  การดำรงชีวิตในระดับท่ีเหมาะสมของมนุษย  ตาม

สภาพความจำเปนพื้นฐานในสังคม  ซึ่งสนองตอสิ่งที่ตองการทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคมและ

ความคิดอยางเพียงพอ  จนกอใหเกิดความสุขตลอดท้ังการมีสุขภาพทางรางกายและจิตใจท่ีดี 

  

 ๒.๗.๒  แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ถือวาเปนสิ่งท่ีควรกระทำ เพราะปญหาคุณภาพชีวิตของมนุษยสวนใหญก็มี

สาเหตุมาจากมนุษยนั ่นเอง  เชน  ปญหาจำนวนประชากรมากเกินพอดี  ปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหา       

ทางสังคม  รวมถึงคานิยมตางๆ ของสังคม  ดังนั ้นหากจะกลาวถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต              

ก็ควรพิจารณาท่ีองคประกอบคุณภาพชีวิตวามีสิ่งใดเปนองคประกอบอยูบาง  ดังนี้ 

 มีหลายหนวยงานไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตวาควรมีองคประกอบ แตกตางกัน  

ดังตอไปนี้ 

 องคการสหประชาชาติ  มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๙  องคประกอบ66

๖๗ คือ 

    ๑)  ดานสุขภาพ 

    ๒)  ดานการบริโภคอาหาร 

    ๓)  ดานการศึกษา 

    ๔)  ดานอาชีพและสภาพของงานท่ีทำ 

    ๕)  ดานบานเรือนท่ีอยูอาศัย 

    ๖)  ดานหลักประกันทางสังคม 

    ๗)  ดานเครื่องนุงหม 

    ๘)  ดานสถานท่ีพักผอนและเวลาพักผอน 

    ๙)  ดานสิทธิมนุษยชน 

 

  ๖๗ วิไลลักษณ ตั้งเจริญ, วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต, (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย,๒๕๕๔),หนา ๓๐. 



๗๒ 
 

 โดยไดอธิบายเพิ่มเติมวาสุขภาพเปนองคประกอบหลัก และองคประกอบแรกที่มีความสำคัญมาก  

สามารถชี้บอกคุณภาพชีวิตไดอยางดี  การบริโภคอาหารตองครบถวน  ถูกสุขลักษณะ  ไดรับการศึกษาตาม

เกณฑอายุ  

  อาร  ซี  ซารมา  (Sharma)  ผูเชี่ยวชาญของยูเนสโก  (Unesco)  กลาวถึงองคประกอบของ

คุณภาพชีวิตไว  ๕ ประการ คือ67

๖๘   

 ๑.  มาตรฐานการครองชีพ  (standard  of  living)  หมายถึง  มาตรฐานความเปนอยู ใน

ชีวิตประจำวันของประชากร  เก่ียวของกับรายไดตอบุคคล  สุขภาพ  การศึกษา  ท่ีอยูอาศัย  และการสังคม

สงเคราะห  สิ่งตางๆ นี้ เปนสวนสำคัญทำใหมาตรฐานการครองชีพของมนุษยเปลี่ยนแปลงได 

 ๒.  การเปลี่ยนแปลงของประชากร  (population  dynamics)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง

ประชากรอันเปนผลมาจากการเกิด  การตาย  และการยายถ่ินท่ีอยูอาศัย  มีผลใหประชากรเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที ่เพิ ่มจำนวนหรือลดลง  การเปลี ่ยนแปลงประชากรมีผลกระทบตอสถานการณหลายดาน                

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  ตลอดจนการจัดบริการสาธารณูปโภค  ปจจัยตางๆ ลวนมีผลตอคุณภาพชีวิต 

 ๓.  ระบบสังคมและวัฒนธรรม  (socio – cultural  factors)  มนุษยเมื่อรวมกันมากจำเปนตอง   

มีระบบ  มีกฎเกณฑที่เรียกวา  รูปแบบการปกครอง  กฎหมาย และมีแนวปฏิบัติอันเกิดจากความเชื่อและ

ศรัทธาในลักษณะเดียวกัน  เพ่ือใหการดำรงชีวิตรวมกันมีความสงบสุขซ่ึงจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ๔.  กระบวนการพัฒนา  (process  of  development)  การพัฒนาเปนกระบวนการท่ี

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  โดยจะตองกระทำอยางตอเนื่องกันและสัมพันธกับปจจัยทางสังคม  

สภาพแวดลอมและทรัพยากร  ดานคุณภาพชีวิตทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน และประเทศนั้น  

ประชากรแตละกลุมจะตองมีการพัฒนาอยูเสมอ  เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  ๕.  ทรัพยากร (resources)  เป นองคประกอบที ่สำค ัญอีกประการหนึ ่ง ประเทศที ่ มี

ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณจะมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  จะมีผลทำใหมาตรฐานการดำรงชีวิตอยูใน

ระดับสูง  ประเทศใดมีสภาพตรงกันขาม  ก็จะมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตอยูในระดับต่ำ  ดังนั้น  ทรัพยากร

จึงเปนเครื่องกำหนดลักษณะประเทศท่ีร่ำรวยและประเทศท่ียากจนได 

  จากองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังกลาว  สามารถนำมาเปนแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดเปน  ๒  แนวทาง  ดังนี้ 

  แนวทางหลักท่ี  ๑  การพัฒนา  “เชิงรุก”  มี  ๒ แนวทางยอย 

    ๑.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา ทั้งดานทรัพยากรมนุษย  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหมีการใชประโยชนอยางเต็มท่ี 

    ๒.  ปรับปรุงโครงสรางการผลิต และการบริการ  เพื่อลดตนทุนสรางการผลิตซึ่งจะสามารถ

แขงขันในตลาดโลกไดดียิ่งข้ึน 

 

  ๖๘ ศิริ ฮามสุโพธ์ิ,ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, หนา ๓๔. 



๗๓ 
 

 แนวทางหลักท่ี  ๒  การพัฒนา  “ เชิงแกปญหาในอดีต ”  มี  ๑ แนวทางยอย 

  ๑.  การกระจายความเจริญ และสรางความเปนธรรมเพื่อใหกลุมคนที่ดอยโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมไดรับประโยชนจากการพัฒนามากข้ึน 

 

  ๒.๗.๓ ดัชนีช้ีวัด และการประเมินคุณภาพชีวิต 

แนวคิดคุณภาพชีวิตที่นิยมใชในสังคมไทยเปนที่ยอมรับเนื่องจากมีการใชและพัฒนาเครื่องมือคุณภาพชีวิต

อยางตอเนื่อง  มีการจัดทำรายงานในแตละชวงเวลาท่ีมีการประเมินตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของไทยจึงเปนการ

วัดในภาพรวมของการพัฒนาประเทศในทุกดาน   

     มีหลายหนวยงานไดสรางดัชนีวัดคุณภาพชีวิตไวแตกตางกัน68

๖๙  ดังนี้ 

   คณะกรรมาธิการ  ความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมภาคพื้นเอเซียแปซิฟก (ESCAP)  ได

กำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต  ดังนี้ 

    ๑.  เศรษฐกิจและการกระจายรายได 

    ๒.  การเรียนรู และวัฒนธรรมการดำรงชีวิต 

    ๓.  ชีวิตการทำงาน 

   กลุมประเทศความรวมมือพัฒนาการทางเศรษฐกิจยุโรป (OECD) ไดกำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต  

ดังนี้ 

    ๑.  การมีงานทำ  และคุณภาพชีวิตการทำงาน 

    ๒.  ความสามารถของบุคคลในการควบคุมสินคาและบริการ 

    ๓.  การเรียนรูของบุคคล 

   องคการสหประชาชาติ  กำหนดดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย  ดังนี้ 

    ๑.  อายุขัยเฉลี่ยของประชากร 

    ๒.  อัตราการรูหนังสือของผูใหญ 

    ๓.  จำนวนปโดยเฉลี่ยท่ีประชากรไดรับการศึกษา 

    ๔.  ดัชนีการรูหนังสือ 

    ๕.  ดัชนีการไดรับการศึกษา 

    ๖.  ความสำเร็จในการรับการศึกษา 

    ๗.  รายไดประชาชาติโดยรวม 

   สวนประเทศไทยมีการศึกษาทดลองกำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตตั้งแต  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซ่ึงจะมี

การกำหนดความจำเปนพ้ืนฐาน  (basic  minimum  need  หรือ  BMN หรือ  จปฐ.) เพราะการดำรงชีวิต

 

  ๖๙ ธเนศ ถวิลหวัง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองคกร,(ออนไลน) http://pvlo-kop.dld.go.th/mypictures

๒๕๕๖/ idp/ppt/๒.pdf (๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 



๗๔ 
 

จะดีหรือไมดีนั้นตองอาศัยเครื่องชี้วัด  โดยมีเกณฑความจำเปนพื้นฐาน  (จปฐ.)  ซึ่งหมายถึง  ความจำเปนข้ัน

ต่ำสุด  ที่ทุกคนในชุมชนควรจะมี   หรือควรจะเปนในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหมีชีวิตที่ดีและสามารถดำเนิน

ชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขตามสมควร 

   การนำเครื่องชี้วัดความจำเปนพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  มาเปนเครื่องมือในการวัด  เพ่ือใหประชาชนใน

หมูบานทราบถึงสภาพความเปนอยูของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนวา  บรรลุตามเกณฑความจำเปน

พื้นฐานแลวหรือไม  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนานับตั้งแตการกำหนดปญหาตาม

ตองการท่ีแทจริงของชุมชน  ตลอดจนคนหาสาเหตุและแนวทางแกปญหาโดยใชขอมูล  จปฐ.  ท่ีมีอยูเพ่ือให

สามารถแกไขปญหาไดตรงจุดมากข้ึน 

    ความจำเปนข้ันพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  จะประกอบดวย  ๘  หมวด  ๓๗  ดัชนีชี้วัด  ดังนี้ 

 หมวดท่ี ๑ สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)  

  หมวดท่ี ๒ มีบานอาศัย (ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม)  

  หมวดท่ี ๓ ศึกษาถวนท่ัว (ประชาชนเขาถึงบริการสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนแกการดำรงชีวิต)   

  หมวดท่ี ๔ ครอบครัวสุขสบาย  

  หมวดท่ี ๕ รายไดมาก (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ และมีรายได พอเพียงตอการดำรงชีวิต) 

  หมวดที่ ๖ อยากรวมพัฒนา (ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา ความเปนอยูและกำหนดชีวิต

ของตนเองและชุมชน)  

  หมวดท่ี ๗ พาสูคุณธรรม (ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองไดดีข้ึน)  

  หมวดท่ี ๘ บำรุงสิ่งแวดลอม (ประชาชนมีจิตสำนึก และรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม) 

  การวัดคุณภาพชีวิต ควรมีองคประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนตัวชี้วัดทางสังคมที่สำคัญ 

จำแนกเปนสองประเภทหลัก ไดแก ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) และตัวชี้วัด

ทางสังคมเชิงอัตวิสัย69

๗๐ 

  ตัวชี ้ว ัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เกี ่ยวของกับกิจกรรมทางดาน

เศรษฐกิจ มุงไปที่วัตถุ รายไดของชาติหรือครัวเรือน และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยรายไดของชาติ

และขอมูลทางเศรษฐกิจ เปนสิ่งท่ีเขาใจไดโดยท่ัวไปและนำ มาใชอยางกวางขวาง แทท่ีจริงแลวการทำความ

เขาใจตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไมใชเรื่องซับซอน ตัวอยางของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย ไดแก 

อัตราการอานออกเขียนได อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยูอาศัย และคาครองชีพ ผูวาง

นโยบายมักใชตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยวัดคุณภาพชีวิตของระดับครัวเรือน ชุมชน เมือง และประเทศ 

การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยมักจะเกี่ยวพันกับการใชสถิติ อยางไรก็ตามตัวชี้วัดทางสังคมเชิง

ภาวะวิสัยไมสามารถอธิบายสังคมไดอยางแทจริง  

 

  ๗๐ ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข, หนา ๑๗. 



๗๕ 
 

ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) เกี ่ยวของกับการวัดความพึงพอใจ ความรู สึก 

ทัศนคติ และความเขาใจในระดับบุคคล ซึ่งดูเหมือนเปนสิ่งที่จับตองไมได เนื ่องจากมีความยากในการ

กำหนดและวัดตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดความสุขและความพึงพอใจของมนุษย  

 แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยสัมพันธกับความเขาใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิตท่ีเปนสุขท้ังดาน

ครอบครัว เพ่ือนฝูง และมาตรฐานความเปนอยู  

 แนวคิดของแฮซ (Haas)๗๑ ไดกลาวไว ว า คุณภาพชีว ิตควรเปนการว ัดในดานอัตว ิสัย 

(Subjective) ซ่ึงครอบคลุมมิติดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และปญญา นอกจากนี้ เพ่ือใหครอบคลุม

คุณภาพชีวิต ควรนำการวัดในดานภาวะวิสัย (Objective) มาใชรวมกันในการวัดคุณภาพชีวิต ในกรณีท่ีการ

วัดเชิงอัตวิสัยไมสามารถดำเนินการวัดคุณภาพชีว ิตไดอยางครบถวน นอกจากนี ้ องคการยูเนสโก 

(UNESCO)๗๒ ไดใหความหมาย คุณภาพชีวิตไวดังนี้ ความรูสึกของการอยูอยางพอใจ มีความสุข ความพอใจ

ตอองคประกอบตางๆ ที่มีสวนสำคัญตอบุคคลนั้นๆ ไดแก อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา 

สิ่งแวดลอม รายได ท่ีอยูอาศัย และทรัพยากร โดยแบงประเด็นการศึกษาเปน ๒ ประเด็น ไดแก การ ศึกษา

ดานภาวะวิสัย ซึ่งเปนการวัดขอมูลที่สามารถ นับไดหรือวัดได เชน ขอมูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และ

การศึกษาดานอัตวิสัย เปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับความรูสึก และเจตคติในดานตางๆ ซ่ึงเปนการวัดโดย

ใชการตอบตามความรูสึก ความนิยม ความคิดเห็น การตัดสิน และความเชื่อตอสิ่งที่ถามในแบบสอบถาม 

องคการยูเนสโก (UNESCO) ยังไดกลาววา พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูไดจาก ๑) รายไดครอบครัว

ท่ีพอเพียงแกการเลี้ยงชีพ ๒) การมีงานทำ ๓) การ ศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชาชน ๔) โอกาสใน

การมีสวนรวม ทางการเมือง ๕) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซง จากรัฐบาลอ่ืน  

  ขณะท่ีองคการอนามัยโลก (WHO)๗๓ กลาววา คุณภาพชีวิตของแตละบุคคลข้ึนอยูกับบริบททาง

สังคม วัฒนธรรม และคานิยมในเวลานั้นๆ และมีความสัมพันธกับจุด มุงหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐาน

ท่ีแตละคนกำหนดข้ึน ซ่ึงประกอบดวย ๔ มิติ ดังนี้ ๑) มิติดานสุขภาพกาย (Physical) ๒) มิติดานสุขภาพจิต 

(Psychological) ๓ ) ม ิต ิ ด  านความส ัมพ ันธ ทางส ั งคม (Social relationships) และ ๔ ) ม ิต ิ ด  าน

สภาพแวดลอม (Environmental)  

 

  ๗๑ Haas, B.K. A multidisciplinary concept analysis of quality of life. Western Journal of 

Nursing Research, 21:1999. P. 728-742. 

  ๗๒ UNESCO. Indicators of Environmental Quality and Quality of Life. Paris: UNESCO, 1978. 

P. 105-118. 

  ๗๓  The WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life Assessment 

(WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social Sciences Medicine, 41 (10),1995. 

P. 1403-1409. 



๗๖ 
 

  องคการสหประชาชาติ (United Nations)๗๔ ไดเริ ่มโครงการพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย 

(Human Development Index: HDI) โดยมีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือความอยูดีมีสุขวา ไมควร

เนนในการใหความสำคัญในเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว เชน รายได หรือผลผลิต เปนตน แตควรวัดดวย

ตัวชี้วัดทางสังคมที่เปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนามนุษยที่ควรประกอบดวย ๓ ดาน ไดแก การมีชีวิตที่ยืน

ยาว ความรู และมาตรฐานความเปนอยู การศึกษาคุณภาพชีวิตท่ีกลาวมาขางตนนี้ ไดทำการวัดคุณภาพชีวิต 

โดยกำหนดระยะเวลาอยางชัดเจน คือ เวลาที่ถูกถามในขณะนั้น ดังนั้น ระดับคุณภาพชีวิตจะสูง หรือต่ำจึง

ข้ึนกับสภาพแวดลอม ณ เวลานั้น  

 คำวา “ความสุข” ถูกนำ มาใชรวมกับคำ วา “คุณภาพชีวิต” อยูหลายครั้ง และเก่ียวของกับ ๒ 

มิติตอไปนี้ คือ ๑) โอกาสแหงชีวิตและผลลัพธแหงชีวิต (Chances and Outcomes) และ ๒) คุณภาพจาก

ภายนอกและภายใน (Outer and Inner Qualities)๗๕ ซึ่งสอดคลองกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Livability 

of Environment) มีความหมายคือ การพิจารณาถึงสภาพแวดลอมภายนอกเขามาเกี ่ยวของกับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ในเชิงสังคมวิทยา สถานภาพการพักอาศัยนั้น มีความสัมพันธกับคุณภาพสังคมอยางเลี่ยง

ไมได โดยสังคมที่ดี (Good Society) จะใหความสำคัญที่สวัสดิการและความเทาเทียมทางสังคม ขณะท่ี

แนวคิดปจจุบันไดใหความสำคัญที่เครือขายใกลชิด การมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง และการมีอาสาสมัคร

ชวยเหลือในสังคม ความสามารถในการดำรงชีวิตของมนุษย (Life-ability of the Person) เกี่ยวของกับ

ความสามารถในการจัดการปญหาของแตละบุคคล ซ่ึงการมีชีวิตท่ีดี (Good Life) ในความหมายของศาสตร

ตางๆ ไดมีการใหนิยามศัพทตางๆ กัน เชน วงการแพทยและนักจิตวิทยาไดใชคำวาคุณภาพชีวิต และความ

อยูดีมีสุข อรรถประโยชนแหงชีวิต (Utility of Life) กลาววา การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืนนั้นจำเปนตอง

มีหลายปจจัยประกอบกัน การมีชีวิตที่เบิกบาน (Enjoyment of Life) พิจารณาจากปจจัยที่ไมสามารถจับ

ตองได เชน การอยูดีมีสุข ความพึงพอใจในชีวิต และความสุข เปนตน 

 

๒.๘ บริบทเร่ืองทีว่ิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของหมูบานชุมชนใหเปนตนแบบของ

ชุมชนสรางสรรค “Smart Community”  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๒.๘.๑ บริบทชุมชน 

 ในอดีตทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูบานมีหนองน้ำขนาดใหญ ทำใหมีบรรดาสัตวนอยใหญ

ลงมาอาศัยกินน้ำจากหนองน้ำแหงนี้ สวนชาวบานในหมูบานเมื่อเขาปาลาสัตวและไดสัตวมาแลว ก็จะนำ

สัตวที่ไดมานำมาชำแหละเอาเนื้อสัตวลางทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาเพื่อบริโภค โดยจะทิ้งโครงกระดูก

 

  ๗๔ United Nations. Human Development Report 2009. New York, USA: United Nations, 

2009. PP.1-11. 

  ๗๕ ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข, หนา ๓๑-๓๒. 



๗๗ 
 

ของสัตวตาง ๆ ไวบริเวณริมขอบของหนองน้ำแหงนี้ เม่ือนานวัน จำนวนโครงกระดูกของสัตวก็เพ่ิมข้ึนเรื่อย 

ๆ จนเปนที่กลาวขานกันจากชาวบานและจากตางหมูบานวา หมูบานแหงนี้สมควรจะเรียกชื่อ “บานหนอง

กระดูกเนื้อ” มาจนถึงปจจุบัน (ซึ่งหมายความวา หนองน้ำแหงนี้มีแตกระดูกของสัตว หรือเนื้อตามภาษา

ดั้งเดิม)  

 ปจจุบันบานหนองกระดูกเนื้อ แบงเปนจำนวน ๒ หมู คือ หมูที่ ๕ และหมูที่ ๖ สวนพื้นที่ของ

หนองน้ำดังกลาวตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งหมด ๒,๙๑๘ ไร หรือ ๔.๖๗๒ ตารางกิโลเมตร ระยะทาง

หางจากอำเภอลาดยาว ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๘ กิโลเมตร หางจากจังหวัดนครสวรรคไปทางทิศ

ตะวันออก ๓๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ีของหมูบานสวนใหญ เปนพ้ืนท่ีราบต่ำ มีลำคลองสงน้ำคูขนาน กับทางหลวง

หมายเลข ๑๐๗๒ พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะสมกับการทำเกษตร (ทำนาขาว) และปลูกพืชสวนครัว ทำสวน ทำไร 

หมูบานมีประชากร รวมท้ังสิ้น ๔๒๗ คน แยกเปน ชาย ๒๐๗ คน หญิง ๒๒๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๕๗ ครัวเรือน  

 ขอมูลการคมนาคม/สาธารณูปโภค 

การเดินทางเขาหมู บาน มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ โดยมีถนนภายในหมู บาน 

ประกอบดวย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง ๔-๔.๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร ถนนพูนดินเสริมลกูรัง 

กวาง ๔-๔.๕ เมตร ระยะทาง ๔,๒๒๐ เมตร และถนนพูนดิน กวาง ๔-๔.๕ เมตร ระยะทาง ๔,๓๐๐ เมตร 

 สาธารณูปโภค/สถานบริการหมูบาน ประกอบดวย โรงเรียนบานหนองกระดูกเนื้อ  ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานหนองกระดูกเนื้อ น้ำประปาจากการประปาสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจำตำบล ศาลากลางบาน (ศาลาอเนกประสงค) ลานกีฬา ตูโทรศัพทสาธารณะ รานคาปลีกและการ

บริการอินเตอรเน็ตไรสาย 

 แหลงน้ำภายในหมูบาน ประกอบดวย สระน้ำสาธารณะ ลำหวยหินลับ กวาง ๒๐ เมตร ยาว 

๑,๖๐๐ เมตร (มีน้ำเฉพาะเพื่อการเกษตรในฤดูน้ำหลาก) ลำเหมืองสาธารณะ กวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ 

เมตร (มีน้ำเฉพาะเพื่อการเกษตรในฤดูน้ำหลาก) และลำเหมืองสาธารณะ กวาง ๓ - ๔ เมตร ยาว ๙,๗๓๐ 

เมตร (มีน้ำเฉพาะเพ่ือการเกษตรในฤดูน้ำหลาก) 

 

 ๒.๘.๒ ขอมูลดานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน 

 บานหนองกระดูกเนื้อ ประชากรสวนใหญมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม ประชากรนับถือศาสนา

พุทธ มีการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมจากรุนสูรุน มีประเพณีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา 

เชน การทำบุญในวันพระ ประเพณีสูขวัญขาว ประเพณีขึ้นปใหม สงกรานต โดยบานหนองกระดูกเนื้อมี

กฎระเบียบของหมูบาน เปนขอ็ตกลงกันภายในชุมชนรวมกัน และมีบทลงโทษเมื่อฝาฝนขอบังคับ โดยนอม

นำเอากฎระเบียบของกองทุนแมของแผนดินท่ีไดรับพระราชทานเงินกองทุนฯ ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเปน

กฎระเบียบขอตกลงท่ีใชบังคับท่ัวไปในหมูบาน กอใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของขอตกลงและเปนการทำความดี

เพ่ือถวายแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาฏ และมีขอตกลงหมูบานตอตานยาเสพติดมาเปนขอบังคับ

ใชในหมูบานอีกดวย 



๗๘ 
 

 การปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน 

 การปฏิบัติศาสนกิจ บานหนองกระดูกเนื้อ มีวัดหนองกระดูกเนื้อ เปนศูนยรวมจิตใจ ราษฎร

บานหนองกระดูกเนื้อ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ บานหนองกระดูกเนื้อ มี

ภารกิจในการสงเสริมบำรุงศาสนาเปนประจำอยางตอเนื่อง 

 ๑) การเขาวัดฟงธรรม ชาวบานจะนำอาหาร คาว หวาน ไปทำบุญที่วัดกันทุกวันพระ และวัน

สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่อง มีการบริจาคทรัพยเพ่ือกอสรางสิ่งตาง ๆ ภายในวัด 

 ๒) หมูบานมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา 

วันออกพรรษา แหเทียนพรรษา ชาวบานจะรวมกันบริจาคทรัพยตามกำลัง และสวนหนึ่งจากการสนับสนุน

ของทางหมูบาน 

 ๓) การปรับปรุงภูมิทัศนภายในวัด เชน การปลูกตนไม การทำความสะอาดภายในวัด และ

บริเวณรอบ ๆ วัด เพ่ือใหเกิดความสวยงาม และความสามัคคี 

 การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

 ๑) ประเพณีและวัฒนธรรม หมูบานมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือ

เปนการ 

 ๒) สืบสานประเพณีอันดีงามของหมูบาน/ชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสวัสดิการ

กองทุนตาง ๆ 

 ๓) ในชุมชนมาใชในการดำเนินงาน และชาวบานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ประกอบดวย 

 ๔)  วันท่ี ๑๐ ของทุกเดือนเปนวันประชุมคณะกรรมการหมูบาน (กม.) และประชาคมหมูบาน 

 ๕)  วันท่ี ๑ มกราคม ของทุกป จัดใหมีการทำบุญตักบาตรตอนรับปใหมท่ีวัดทุกป 

 ๖) วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกป ทำบุญวันมาฆบูชา 

 ๗) วันท่ี ๑๓-๑๘ เดือนเมษายน ของทุกปทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต มีกิจกรรมสรงน้ำ

พระ อาบน้ำผูสูงอายุกอเจดียทรายภายในหมูบาน 

 ๘)  วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกป ทำบุญวัน วิสาขบูชา และชวงค่ำเวียนเทียน 

 ๙)  วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกป ทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และชวงค่ำเวียนเทียน 

 ๑๐)  วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ วันเขาพรรษา ทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา 

 ๑๑) วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม ของทุกป ทำบุญวันแมแหงชาติ และรวมกิจกรรมพัฒนาหมูบาน 

และชวง ค่ำกิจกรรมถวายพระพร 

 ๑๒) วันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกป งานประเพณีตักบาตรเทโว 

 ๑๓) วันข้ึน ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปทำบุญตักบาตรเชา และชวงค่ำลอยกระทง 
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 ๒.๘.๓ การบริหารจัดการภายในหมูบาน 

 หมูบานหนองกระดูกเนื้อ ไดรับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค กลุมงาน

สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ใหดำเนินงานหมูบานตนแบบจัดการสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึง

ไดดำเนินการคัดเลือกผูนำชุมชนที่มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและประชุมสรางความเขาใจและรวบรวม

ขอมูลขาวสารความรูของชุมชนเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูสำหรับประชาชนในชุมชน และนอกชุมชนใน

การถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการสืบทอดภูมิปญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน เปน

แหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการเรียนรูของชุมชน โดยเนนกระบวนการเรียนรู

เพื่อวิถีของคนในชุมชนและมุงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เปนศูนยเรียนรูของประชาชนที่จะดำเนินการโดย

ประชาชนเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีกระบวนการในการขับเคลื่อนหมูบานตนแบบ

ฯ ดังนี้ 

 ๑) บานหนองกระดูกเนื้อใชอาคารเอนกประสงคของหมูบานเปนศูนยเรียนรู มีขอมูลตาง ๆ ไว

ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมตาง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเชน การเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง การปลูกมะนาวในวงบอ การเลี้ยงไกพันธไข การทำอาชีพเสริม การทำตะกราเชือกฟาง การทอ

พรมเช็ดเทา 

 ๒) บานหนองกระดูกเนื้อ ไดคัดเลือกผูนำชุมชนที่มีทักษะในดานตาง ๆ เปนผูใหความรูสำหรับ

การเรียนรูของคนในหมูบาน และไดคัดเลือกผูนำที่มีทักษะการใชคอมพิวเตอร คือ นายวรุฒ ออนตา เพ่ือ

สนับสนุนการใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๓) มีคณะทำงานในการดำเนินงานและจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาหมูบาน 

   

 ๒.๘.๔ ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี 

 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ไดสรุปขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานและขอมูลพ้ืนฐาน

ระดับหมูบาน ป ๒๕๖๒ 75

๗๖ จากการสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท 

โดยจัดเก็บขอมูลจากทุกครัวเรือนที่มีผูอาศัยอยูจริง ตั้งแต ๕ เดือนขึ้นไป (ทั้งที่มีเลขที่บานและไมมีเลข     

ที่บาน) เปาหมายในการจัดเก็บขอมูล จำนวน ๓๗๔,๘๙๗ ครัวเรือนจาก ๒๕ อำเภอ ๒๑๕ ตำบล ๒,๖๕๕ 

หมูบาน และ ๒๔ เทศบาล 

 ๑) สรุปผลการจัดเก็บขอมูล ป ๒๕๖๒  

 สามารถจัดเก็บขอมูลได ๓๗๘,๑๗๒ ครัวเรือน คิดเปน รอยละ ๑๐๐.๐๘ (มากกวาเปาหมาย 

๓,๒๕๗ ครัวเรือน) 

 

 

  ๗๖ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. รายงานคุณภาพชีวิตคนอุบลราชธานี ป ๒๕๖๒. 

(อุบลราชธานี : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.).๒๕๖๒. หนา ๕-๑๑ 
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 ๑.๑) จำนวนครัวเรือน  

    จำนวน ๓๗๔,๑๗๒ ครัวเรือน 

  ๑.๒) จำนวนประชากร 

    ประชากรทั้งหมดจำนวน ๑,๑๗๔,๐๖๖ คน แยกเปน เพศชาย จำนวน ๕๘๑,๕๙๙ คน 

เพศหญิง จำนวน ๕๒๙,๑๖๗ คน 

  ๑.๓) ชวงอายุ 

    เมื่อพิจารณาชวงอายุตางๆ ของประชากรในภาพ รวมจังหวัด พบวา ประชากรสวนมาก

อายุระหวาง ๓๕ ป - ๔๔ ป (รอยละ ๒๓.๔๕) รองลงมาอายุ ๕๐ ปขึ้นไป (รอยละ ๑๕.๐๕) และชวงอายุ   

ท่ีนอย ท่ีสุด คือ ชวง ๙ เดือน ถึง ๕ เดือน (รอยละ ๐.๐๐) 

  ๑.๔) ระดับการศึกษา 

    จากขอมูลภาพรวมจังหวัดพบวา ประชากรสวนมาก รอยละ ๕๑.๑๔ จบการศึกษา       

ชั้นประถมศึกษา (ป.๔, ป.๗, ป.๖) รองลงมาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (มศ.๑-๓, ม.๑-๓) รอยละ ๑๗.๒๖ 

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.๔-๕, ม.๔-๕, ปวช.) รอยละ ๑๒.๖๖ และ จบชั้นมัธยมศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี รอยละ ๖.๓๕ ตามลำดับ มีเพียงรอยละ ๐.๔๗ ท่ี จบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

   ๑.๕) อาชีพ 

    จากขอมูลภาพรวมจังหวัด พบวา อาชีพที ่ประชากรประกอบอาชีพมากที ่สุด ไดแก 

เกษตรกรรม -ทำนา รอยละ ๔๔.๒๒ รองลงมาไดแกรับจางท่ัวไป รอยละ ๑๒.๕๑ และ นอยท่ีสุดคือมีอาชีพ

เกษตรกรรม-ปศุสัตว มีจำนวน ๓๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ 

  ๑.๖) ศาสนา 

    จากขอมูลภาพรวมจังหวัด พบวาประชากรนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รอยละ ๙๙.๔๕ 

รองลงมา คือ คริสต รอยละ .๔๕ อิสลาม รอยละ ๐.๐๐ และอ่ืน ๆ รอยละ ๐.๐๙ 

   

 ๒) สรุปขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ป ๒๕๖๒ 

  ๒.๑) คุณภาพชีวิตของคนจังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามหมวดและตัวช้ีวัด  

   หมวดท่ี ๑ สุขภาพดี มี ๗ ตัวชี้วัด  

   ตัวชี้วัดท่ีคนจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑสูงสุดภาพรวมท้ังจังหวัด ไดแก เด็กแรกเกิดถึง 

๑๒ ปเต็ม ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตาราง สรางเสริมภูมิคุมกันโรค คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ 

ตัวชี้วัดท่ีคนจังหวัด อุบลราชธานีไมผานเกณฑสูงสุดภาพจังหวัด ไดแก คนอายุ ๓๕ ปข้ึน ไป ไดรับการตรวจ

สุขภาพประจำป ๓,๖๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๓  
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  หมวดท่ี ๒ สภาพแวดลอม มี ๗ ตัวชี้วัด  

   ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑสูงสุด ไดแก ครัวเรือนมี น้ำสะอาดสำหรับดื่ม

และบริโภคเพียงพอตลอดท้ังป และครัวเรือนมี น้ำใชเพียงพอตลอดท้ังป และครัวเรือนมีน้ำใชตลอดปอยาง

นอยคนละ ๔๕ ลิตรตอวัน คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๙ ตัวชี้วัดที่คนไทยไมผานเกณฑ สูงสุด ไดแกครัวเรือนมี

การปองกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอยาง ถูกวิธี มีครัวเรือนที่ไมผานเกณฑ ๑,๑๗๒ ครัวเรือน คิดเปนรอย

ละ ๐.๒๔ 

   หมวดท่ี ๓ การศึกษา มี ๕ ตัวชี้วัด  

   ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑสูงสุดภาพรวมจังหวัด ไดแก เด็กอายุ ๓-๕ ป 

ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน คิดเปนรอยละ ๙๙.๙๙ ตัวชีวัดท่ีคนไทยไมผานเกณฑ

สูงสุดภาพรวมจังหวัด ไดแก เด็กอายุ ๖-๑๔ ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไมผานเกณฑ ๔,๗๘๗ คน 

คิดเปนรอยละ ๗.๔๐  

   หมวดท่ี ๔ การมีงานทำและรายได มี ๔ ตัวชี้วัด  

   ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑสูงสุดภาพรวมจังหวัด ไดแก รายไดเฉลี่ยของ

ครัวเรือนตอป รอยละ ๙๙.๙๗ ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีไมผานเกณฑสูงสุดภาพรวมจังหวัด ไดแก 

ครัวเรือนมีการเก็บออม ไมผานเกณฑ ๔,๕๕๘ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑.๓๑  

   หมวดท่ี ๕ ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี ๔ ตัวชี้วัด  

   ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีผานเกณฑสูงสุดภาพรวมจังหวัด ไดแก ผูพิการไดรับการ

ดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน และ ผูปวยโรคเรื้อรังไดรับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน 

ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่คนจังหวัดอุบลราชธานีไมผาน เกณฑสูงสุด

ภาพรวมจังหวัด ไดแก คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ ไมผานเกณฑ ๖๑,๖๑๑ คน คิดเปนรอยละ ๕.๒๕  

   ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ ทั้ง ๕ หมวดนี้ เปนหนาที่ของประชาชนและทุกภาคสวน ตอง

ชวยกัน แกไขปญหา โดยเฉพาะเจาภาพตัวชี้วัดหลัก อันประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง การ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง ศึกษาธิการ 

กระทรวงแรงงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความสำคัญอยางมากตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยท้ังประเทศ 

  ๒.๒ รายไดเฉล่ียของคนจังหวัดอุบลราชธานี 

  รายไดเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๗๑,๑๘๓.๔๕ บาท/คน/ป เพิ่มขึ้น จากป 

๒๕๖๑ จำนวน ๑,๖๘๖.๙๗ บาท 

  ๒.๓ รายจายเฉล่ียของคนจังหวัดอุบลราชธานี 

  รายจายเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๕,๗๗๐.๖๕ บาท/คน/ป เพ่ิมจากป ๒๕๖๑ 

จำนวน ๑,๑๑๒.๐๕ บาท  
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 ๒.๔ จำนวนครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑรายไดเฉล่ียของครัวเรือนตอป 

  จังหวัดอุบลราชธานี ครัวเรือนที ่ไมผานเกณฑรายไดเฉลี ่ยของครัวเรือนตอป จำนวน ๙๕ 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๐.๐๓ (รายไดเฉลี่ยผานเกณฑ ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ป) 

  ๒.๕ ปญหาในภาพรวมจังหวัดท่ีควรไดรับการแกไข ๑๐ อันดับแรก 

    ๑) เด็กอายุ ๖-๑๔ ป ไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไมผานเกณฑ ๑๐,๕๒๐ ครัวเรือน 

จากครัวเรือนท้ังหมด ๑๓๒,๕๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๗.๙๑ 

   ๒) คนในครัวเรือที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๔ ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทำไดรับ 

การฝกอบรมดานอาชีพ จำนวน ๑๑ คน จาก ๑๘๕ คน คิดเปนรอยละ ๕.๔๒ 

    ๓) คนในครัวเรือนสูบบุหรี่ จำนวน ๖๐,๖๑๑ คน จาก ๑,๑๗๔๐๖๖ คน คิดเปน รอยละ 

๕.๒๕ 

    ๔) คนในครัวเรือนดื่มสุรา จำนวน ๕๙,๗๐๐ คน จากทั้งหมด ๑,๑๗๔,๐๖๖ คนคิดเปน 

รอยละ ๕.๐๙ 

    ๕) เด็กจบ ม.๓ ไมไดเรียนตอ ม.๔ หรือเทียบเทา จำนวน ๔๙ คน จากท้ังหมด ๒๕๖๑ คน 

คิดเปนรอยละ ๑.๖๑ 

    ๖) ครัวเรือนไมมีการเก็บออม จำนวน ๔,๕๕๘ ครัวเรือน จากทั ้งหมด ๓๗๘,๑๗๒ 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑.๓๑ 

    ๗) คนอายุมากกวา ๕๐ ปเต็มขึ้นไปไมมีอาชีพและไมมีรายได จำนวน ๒,๕๓๐ คน จาก 

ท้ังหมด ๒๒๑,๑๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๑.๑๔ 

    ๘) คนอายุ ๓๕ ปขึ ้นไปไมไดรับการตรวจสุขภาพ จำนวน ๓,๖๓๒ คน จากทั ้งหมด 

๖๘๔,๗๐๐ คน คิดเปนรอยละ ๐.๕๓ 

    ๙) เด็กแรกเกิดไมไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย ๙ เดือนแรกติดตอกัน จำนวน ๑๐ คน 

จากท้ังหมด ๒,๐๓๑ คน คิดเปนรอยละ ๐.๔๔ 

    ๑๐) ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอยางถูกวิธี จำนวน ๑,๑๐๒ 

ครัวเรือน จากท้ังหมด ๓๗๘,๑๗๒ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๐.๒๔ 

  ปญหาทั้ง ๑๐ เรื่องนี้ เรื่องที่มีแนวโนมหรือพัฒนาการที่แยลงจากป ๒๕๖๑ มากที่สุด ไดแก 

ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ที่ไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทำ คนใน

ครัวเรือนสูบบุหรี่เปนปญหาในภาพรวมจังหวัดท่ีควรไดรับการแกไขเปนลำดับแรก 

  ๒.๖ ความสุขของคนจังหวัดอุบลราชธาน ีระดับความสุขเฉลี่ยของคนจังหวัดอุบลราชธานี คือ 

๘.๖๑ (จากเต็ม ๑๐) โดยอำเภอนาเยีย เปนอำเภอท่ีมีความสุขมากท่ีสุดท่ีระดับ ๔.๐๖ 

   

 

 



๘๓ 
 

 ๒.๘.๕ ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.ค) ป ๒๕๖๒ 

  ขอมูลพื้นฐานระดับหมู บาน (กชช.๒ ค) คือ ขอมูลที่แสดงสภาพทั่วไปของหมูบาน สภาพ 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาวะและอนามัย ความรูและการศึกษา การมีสวนรวมและความเขมแข็ง ของ

ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีจัดเก็บทุก

หมูบานในชนบทเปนประจำทุก ๒ ป เปนขอมูลที่วิเคราะหใหเห็นสภาพปญหา ตามตัวชี้วัด ๓๓ ตัวชี้วัด 

และสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมูบานไดดวย ทำใหทราบปญหาที่ ควรไดรับการแกไขและพื้นท่ี

เปาหมายท่ีควรไดรับการพัฒนาใหมากเปนพิเศษ 

  สรุปผลการจัดเก็บขอมูล กชช.๒ ค ป ๒๕๖๒ จังหวัดอุบลราชธานี76๗๗  

  ๑. ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.๒ ค) ในภาพรวม 

  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน ป ๒๕๖๒ ในเขตชนบทจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 

๒๕ อำเภอ ๒๑๕ ตำบล ๒,๖๕๕ หมูบาน ตามตัวชี้วัด ๓ ดาน ๓๓ ตัวชี้วัด มีการจําแนกความรุนแรงของ

ปญหาออกเปน ๓ ระดับ คือ 

    ๑) หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๑ (ลาหลัง) 

              - ไมมี 

    ๒) หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๒ (ปานกลาง) 

            - มีจำนวน ๙๘๑ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๓.๕๖  

    ๓) หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ ๓ (กาวหนา) 

                   - มีจำนวน ๑,๗๖๔ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๖.๔๔  

  ในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.๒ค) ป ๒๕๖๒ ในแตละดาน พบวา  

  ๑) โครงสรางพ้ืนฐาน 

  ตัวชี้วัดในดานโครงสรางพื้นฐานที่มีปญหารุนแรงมากคือ เรื่องการติดตอสื่อสาร จำนวน ๔๖๑ 

หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๒.๔๓ รองลงไปไดแก การมีที่ดินทำกิน จำนวน ๒๓๕ หมูบานคิดเปนรอยละ 

๘.๔๕ และลำดับสามไดแกน้ำเพ่ือการเกษตร จำนวน ๑๐๓ หมูบาน คิดเปน รอยละ ๓.๘๘ 

  ๒) สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

  ตัวชี้วัดในดานสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มีปญหารุนแรงมาก คือ เรื่องการ มีงานทำจำนวน 

๔๘๙ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๐๗.๒๕ รองลงไปไดแก ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่นๆ จำนวน ๘๒๒ 

หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๐.๙๖ และลำดับสามไดแก ผลผลิตจากการ ทำไร จำนวน ๒๐๖ หมูบาน คิดเปน

รอยละ ๗.๗๖ 

   

 

 

  ๗๗ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. รายงานคุณภาพชีวิตคนอุบลราชธานี ป ๒๕๖๒.  หนา ๑๒-๑๓ 



๘๔ 
 

 ๓) สุขภาวะและอนามัย 

  ตัวชี้วัดในดานสุขภาวะและอนามัยที่มีปญหารุนแรงมากคือ เรื ่องการกีฬา จำนวน ๑,๐๔๒ 

หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๙.๒๕ รองลงไปไดแก การปองกันโรคติดตอ จำนวน ๓๔ หมูบาน คิดเปนรอยละ 

๑.๒๘ และลำดับสามไดแก ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๔ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๐.๑๕ 

  ๔) ความรู และการศึกษา 

  ตัวชี้วัดในดานความรูและการศึกษาท่ีมีปญหารุนแรงมากคือ การไดรับการ ศึกษาของประชาชน 

จำนวน ๑,๗๒๕ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๗ รองลงไปไดแก ระดับการ ศึกษาของประชาชน จำนวน 

๒๙๓ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑๑.๐๔ และลำดับสามอัตราการเรียน ตอของประชาชน จำนวน ๑๖๗ 

หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖.๒๙ 

  ๕) การมีสวนรวม และความเขมแข็งของชุมชน 

  ตัวชี้วัดในดานการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชนที่มีปญหารุนแรงมาก คือ เรื่องการ

เรียนรูโดยชุมชน จำนวน ๑,๐๖๙ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๔๐.๒๖ รองลงไปไดแก การ มีสวนรวมของชุมชน 

จำนวน ๗๗๕ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๒๙.๑๙ และลำดับสามไดแก การเขาถึงแหลงเงินทุนของชุมชน 

จำนวน ๗๗๒ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๒๔.๒๘ 

  ๖) ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

  ตัวชี้วัดในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีปญหารุนแรงมาก คือ เรื่องคุณภาพดิน 

จำนวน ๒๕๖ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๔๖๔ รองลงไปไดแก คุณภาพน้ำ จำนวน ๒๔๔ หมูบาน คิดเปนรอย

ละ ๔.๑๙ และลำดับสามไดแก การใชประโยชนท่ีดิน จำนวน ๑๖๐) หมูบานคิดเปนรอยละ ๖.๒๙ 

  ๗) ความเส่ียงของชุมชนและภัยพิบัติ 

  ตัวชี้วัดในดานความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติที่มีปญหารุนแรงมาก คือ เรื่อง ความปลอดภัย

จากภัยพิบัติ จำนวน ๑,๖๔๙ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๓.๕๕๙ รองลงไปไดแก ความ ปลอดภัยจากความ

เสี่ยงในชุมชน จำนวน ๒๓๕ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๘.๔๕ และลำดับสาม ไดแก ความปลอดภัยจากยาเสพ

ติด จำนวน ๒๗ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๑.๐๒ 

   

 ๒. ปญหาท่ีควรไดรับการแกไข ๕ ลำดับแรก 

    ๑) การไดรับการศึกษา (ตัวชี้วัดท่ี ๒๐) จำนวน ๑,๗๒๕ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๗  

    ๒) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (ตัวชี้วัดที่ ๓๒) จำนวน ๑,๖๔๔ หมูบาน คิดเปนรอย ละ 

๖๓.๕๙  

    ๓) การเรียนรูโดยชุมชน (ตัวชี้วัดท่ี ๒๔) จำนวน ๑,๐๖๕ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๔๐.๒๖  

    ๔) การกีฬา (ตัวชี้วัดท่ี ๑๗) จำนวน ๑,๐๔๒ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๔.๒๕  

    ๕) การมีงานทำ (ตัวชี้วัดท่ี ๘) จำนวน ๙๘๙ หมูบาน คิดเปนรอยละ ๓๗.๒๕ 



๘๕ 
 

  โดยสรุป ปญหาของสภาพฟนฐานของหมูบานที่ตองเนนพัฒนาใหมากเปนพิเศษ คือ การไดรับ

การศึกษา ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ การเรียนรูโดยชุมชน การกีฬา การมีงานทำของหมูบานเปาหมายท่ี

ควรไดรับการแกไขเปนลำดับแรก ซ่ึงสภาพปญหาและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีสามารถ ทราบไดจากขอมูล กชช.๒ค 

นี้ จะทำให หมูบาน อบต. อำเภอ จังหวัด และหนวยงาน กลุม/องคกร ที่เกี่ยวของรวมทั้งรัฐบาล สามารถ

วางแผนงานโครงการเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดอยางมี ประสิทธิภาพสามารถแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนและชุมชนไดอยางถูกตอง สงผลใหประชาชนพน ความยากจนสรางชุมชนเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 

  

๒.๙ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ในการศึกษาการวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยไดสรุปผลจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

 พงษศักดิ์ มณีเดช77

๗๘ ไดศึกษาวิจัย “การวิเคราะหความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของนางทอง

ดีโพธิยองจากมุมมองของพุทธศาสนา” พบวา ปจจัยและความสำเร็จที่ทำใหนางทองดี โพธิยองประสบ

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน คือ การใชหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการนำมาประยุกตใชในการพัฒนา

ชุมชนของนางทองดี โพธิยองจนประสบความสำเร็จตามลำดับ ดังนี้ 

 ๑) การสรางพลังทางความคิดหรือการสรางสัมมาทิฏฐิรวม 

 ๒) การสรางพลังการกระทำเพ่ือดำเนินการพัฒนา 

 ๓) การแกไขปญหาเมื่อดำเนินการพัฒนาชุมชน ใหมีระเบียบวินัย และการปองกันความเสื่อม

สลายของชุมชน 

 ๔) ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะหหลักธรรมท่ีวาดวยการนำความคิดเห็นรวมสู

การปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จตามจุดมุงหมายและใช 

 ๕) หลักธรรมเสริมตาง ๆ เขารวมดวย 

 จากการศึกษาวิเคราะห บทบาทการพัฒนาชมชนของนางทองดี โพธิยอง พบวา บทบาทการ

พัฒนาชุมชนของเธอนั้นไดใชหลักพุทธธรรมนำไปประยุกตใชในการดำเนินภารกิจดังกลาวอาจจะไมท้ังหมด 

แตก็นำมาพัฒนาไดผล แตเดิมนั้นบทบาทการพัฒนาชุมชนมักอาศัยพระสงฆเปนผูนำ แตปจจุบันภาวการณ

ตาง ๆ ไดเปลี่ยนไป เรื่องบางเรื่องพระสงฆอาจจะไมสะดวกท่ีจะทำในสวนตรงนี้จึง เปดโอกาสใหฆราวาสได

เขามาทำบทบาทตรงนี้ไดดังนั้นกรณีเชนนี้อาจจะกลาวไดวาเปนการหนุนเสริมเติมเต็มในการพัฒนาชุมชน

โดยท่ียังคงดำเนินตามหลักพุทธธรรม 

 
๗๘ พงษศักดิ์ มณีเดช, การวิเคราะหความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของนาง ทองดีโพธิยองจากมุมมอง

ของพุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม: สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู 

(องคการมหาชน), ๒๕๕๕. 



๘๖ 
 

 พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต สืบกระพันธ)78

๗๙ ไดศึกษาวิจัย “บูรณาการหลักพุทธจริย

ศาสตรในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปจจุบัน” พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคม

ปจจุบัน มีความแตกตางจากคนไทยในอดีต เนื่องจากปจจัยหลายอยาง เชน เทคโนโลยีและการสื่อสาร

เพื่อใหเทาทันกับโลกาภิวัตนที่เคลื่อนไปอยางรวดเร็ว สิ่งเหลานี้สรางความเจริญใหกับคนไทยในดานวัตถุ

อยางตอเนื่องแตกลับสรางความเสื่อมถอยทางดานจิตใจ ซึ่งกอใหเกิดปญหาเชิงจริยธรรมมากมายในการ

ดำเนินชีวิตของคนไทยสังคมปจจุบันในทุกกลุมอาชีพ และหลักพุทธจริยศาสตรในการดำเนินชีวิตสามารถ

แบงออกเปน ๓ ข้ัน คือ  

 ๑) พุทธจริยศาสตรระดับตน ไดแก หลักเบญจศีลและเบญจธรรม  

 ๒) พุทธจริยศาสตรระดับกลาง ไดแก ศีล ๘ และกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  

 ๓) พุทธจริยศาสตรระดับสูง ไดแกมรรคมีองค ๘ 

 สวนการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรในการดำเนินชีวิตของคนไทยสังคมปจจุบัน สามารถทำ

ไดโดยนำหลักพุทธจริยศาสตรระดับตนมาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตของกลุมบุคคลทั่วไป ไดแก นิสิต - 

นักศึกษา, ครู - อาจารย, ขาราชการ, นักธุรกิจ และนักการเมือง นำหลักพุทธจริยศาสตรระดับกลางมา

บูรณาการกับการดำเนินชีวิตของกลุมผูปฏิบัติธรรม ไดแก แมชีและอุบาสก - อุบาสิกา และนำหลักพุทธจริย

ศาสตรระดับสูง มาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตของกลุมบรรพชิต ไดแก พระภิกษุและสามเณร และองค

ความรูใหมเกี ่ยวกับรูปแบบการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคม

ปจจุบัน ไดแก “FEE Model” 

 FEE Model เปนหลักการที่เกิดจากการบูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรใหสอดคลองกับการ

ดำเนินชีวิตของคนไทยสังคมปจจุบันในทุกกลุมอาชีพ เมื่อนำไปบูรณาการแลวสามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในการดำเนินชีวิตของคนไทยสังคมปจจุบันใหเบาบางลงและหมดไปในท่ีสุด 

 มนู สนธิวรรธนะ 79

๘๐ ไดศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบสังคมรมเย็นเปนสุขของชุมชนโดยใช

ศาสนาเปนฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวา  

 ๑) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปจจุบันในอยูในระดับมาก โดยดานวัฒนธรรมและ

ศาสนาอยูในลำดับท่ีหนึ่งระดับมาก  

 ๒) การพัฒนารูปแบบสังคมรมเย็นเปนสุขของชุมชนโดยใชศาสนาเปนฐานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ชื่อวา DOCTRINE Model มี ๘ องคประกอบ ไดแก  

  D = Dogma (สมาชิกชุมชนปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา)  

 
๗๙ พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต สืบกระพันธ), บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรในการดำเนินชีวิต

ของคนไทยในสังคมปจจุบัน, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗). 
๘๐ มนู สนธิวรรธนะ, การพัฒนารูปแบบสังคมรมเย็นเปนสุขของชุมชนโดยใชศาสนาเปนฐานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (เมษายน - กันยายน 

๒๕๕๘), หนา ๙๗. 



๘๗ 
 

  O = Oneness (สมาชิกชุมชนมีความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)  

  C = Coordination (การประสานงานท่ีดีภายในชุมชนและเครือขาย)  

  T =Training & Learning Program (กิจกรรมการอบรมและเรียนรูที่สอดคลองวิถีชีวิต

ชุมชน) 

  R = Religions Centre (สถาบันศาสนาเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจและเปนศูนยกลางชุมชน) 

  I = Independence in Public Participation (สมาชิกชุมชนมีอิสระและมีส วนรวม

กำหนดอนาคตชุมชน)  

  N = News & Knowledge Distribution (การเผยแพรขาวสารและความรูสูชุมชน)  

  E = Equilibrium & Integrated Development (การพัฒนาช ุมชนอยางสมดุลและ

บูรณาการ)  

 ๓) ผลการทดลองใชรูปแบบกับประชากรกลุมเปาหมายในพ้ืนที่สองชุมชนผานกิจกรรมการ

อบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูหลังการอบรมสูงกวากอนการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ สวน

ความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมที่มีตอการประเมินผลการจัดอบรมอยูในระดับมาก โดยมีความเห็นวา

หัวขอการอบรมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและเนื้อหาสาระการอบรมเปนความรูที่สามารถนำาไปใช

ในการดำเนินชีวิต  

 ๔) การประเมินรูปแบบและถอดบทเรียน พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในรูปแบบ

ทุกดานในระดับมาก และการถอดบทเรียน ผูเขารวมกิจกรรมในพ้ืนท่ีสองชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการ

เรียนรู การปฏิบัติ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอเนื่องไปสูสมาชิกชุมชนอ่ืนและในภาคีเครือขาย 

 พระนิพพิชน โสภโณ (อนันตกิจโสภณ) พระสุธีธรรมานุวัตร และสมิทธิพล เนตรนิมิต80

๘๑ ได

ศึกษาวิจัย “การพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี” พบวา 

 ๑) ทฤษฎีและหลักพุทธธรรม ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน จากการศึกษา พบวา ทฤษฎีท่ีใช

ในการพัฒนาชุมชนของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีใชการพึ่งตนเองของชุมชน: TERMS มี ๕ ดาน 

ประกอบดวย  

  ๑.๑) ดานเทคโนโลยี  

  ๑.๒) ดานเศรษฐกิจ  

  ๑.๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติ   

  ๑.๔) ดานจิตใจ  

  ๑.๕) ดานสังคมและวัฒนธรรม  

 
๘๑ พระนิพพิชน โสภโณ (อนันตกิจโสภณ), พระสุธีธรรมานุวัตร และสมิทธิพล เนตรนิมิต, การพัฒนาชุมชน

ตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับ

พิเศษ) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐), หนา ๙๗. 



๘๘ 
 

 สำหรับหลักพุทธธรรมที่ใชในการพัฒนาชุมชน คือ หลักปาริสุทธิศีล ซึ่งประกอบดวย ๔ ดาน 

ไดแก ความไมเบียดเบียน ความรอบคอบ ความมี คุณธรรม และความพอประมาณ   

 ๒) วิธีการพัฒนาชุมชนของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี พบวา มีวิธีการพึ่งพาตนเอง ๕ 

ดาน ประกอบดวย  

  ๒.๑) แนวทางการพ่ึงตนเองดานเทคโนโลยีคือ ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดย อาศัยภูมิ

ปญญาทองถ่ินเปนหลัก  

  ๒.๒) แนวทางการพึ่งตนเองดานเศรษฐกิจคือใชจายเทาท่ีจำเปน และยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

  ๒.๓) แนวทางการพึ่งตนเองดานทรัพยากรธรรมชาติ คือ สราง ขอตกลงในการใชและ

อาศัยการแบงปนทรพัยากรรวมกัน  

  ๒.๔) แนวทางการพ่ึงตนเองดานจิตใจคือ ยึดถือคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและยอมรับ

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

  ๒.๕) แนวทางการพึ่งตนเองดานสังคมและวัฒนธรรมคือการเขารวมกิจกรรมของชุมชน

อยางสม่ำเสมอและปฏิบัติตามจารีตประเพณีอยางเครงครัด    

 ๓) แนวทางการพัฒนาชุมชนตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีเปน การบูร

ณาการระหวางหลักการพ่ึงพาตนเองกับหลักปาริสุทธิศีล ซ่ึงเปนการดำเนินงานในบริบทของ ชุมชนวิถีพุทธ 

มีแนวทางท่ีสำคัญ ๔ ประการไดแก  

  ๓.๑) กระบวนการผลิต   

  ๓.๒) กระบวนการบริโภค  

  ๓.๓) กระบวนการซ้ือขาย  

  ๓.๔) กระบวนการกระจายผลผลิต แนวทางพัฒนาดังกลาวนั้นมีปจจัยสำคัญ 

 พระมหาบุญเลิศ อินทฺปญโญและคณะ 81

๘๒ ไดศึกษาวิจัย “หมูบานรักษาศีล ๕ : รูปแบบและ

กระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคมไทย” พบวา 

 ๑) แนวคิดในการดำเนินงานของโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ โดยตรงและกำหนดไวใน ๒ 

ประการคือ  

  ๑.๑) การสรางเครือขายคือการดำเนินการเพ่ือเชิญชวนใหคนในหมูบานรวมกันรักษาศีล ๕ 

เพ่ือเชื่อมโยงกลุมคนท่ีสมัครใจท่ีจะมารวมกันรักษาสินคาภายใตพ้ืนฐานของความเคารพสิทธิเชื่อถืออาทรซ่ึง

กันและกันโดยมีหลักการคือความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายตองเปนไปโดยสมัครใจมีการรับรูและ

 
๘๒ พระมหาบุญเลิศ อินทฺปญโญ และคณะ, หมูบานรักษาศีล ๕ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสราง

วัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคมไทย, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: คณะสังคมศาสตร, 

๒๕๕๙). 



๘๙ 
 

มุมมองที่เหมือนกันการมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขายมีการเสริมสรางซึ่งกันและกันและการ

เคลื่อนหนุนพ่ึงพากัน  

  ๑.๒) การประชาสัมพันธสงตอความดีคือการประกาศเชิญชวนประชาชนในพ้ืนท่ีตาง ๆ ทำ

ความดีดวยการรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจำวัน 

 ๒) แนวทางการสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันของชุมชนภายใตโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ 

ชุมชนจะตองสราง  

  ๒.๑) ชุมชนตองมีผูนำท่ีตั้งตนอยูในศีล ๕  

  ๒.๒) มีการสรางกฎกติกาและมีการเคารพกฎกติกา  

  ๒.๓) อยูรวมกันโดยใชหลักความเมตตา  

  ๒.๔) ไมตามกระแสวัตถุนิยมคือมีความพอเพียงความพอใจในสิ่งท่ีมีอยู  

  ๒.๕) มีความพรอมเพรียงมีความสามัคคีของหมูคณะ 

 ๓) การเสริมสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันของชุมชนในสังคมไทยทั้ง ๔ ภาคมีความสอดคลอง

กันในมิติการใชศีล ๕ เปนพื้นฐานในการสรางกิจกรรมที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมดีของคนในชุมชนโดย

โครงการสวดมนตวันอาทิตยพิชิตมารอีกครั้งแรกบูรณาการหลักศีล ๕ เขากับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยท่ี

ไมทำใหศีล ๕ กระทบตอวิถีชีวิตตามปกติ 

 ๔) ผลการวิเคราะหเชิงยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ สำหรับสรางเกณฑมาตรฐานการดำเนิน

ชีวิตของชุมชนในสังคมไทยตามหลักศีล ๕ ผลการวิเคราะหยืนยันองคประกอบหลักศีล ๕ ปรากฏวาโมเดลมี

ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑท่ีดีน้ำหนักองคประกอบของมาตรฐานมีคาเปนบวกอยางมี

นัยยะสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ทุกตัวมาตรฐานที่มีน้ำหนักตัวประกอบมากที่สุดคือสิ่งขอ ๑ กับศีลขอ ๔ แสดง

ถึงพฤติกรรมการมีศีลไมมีการเบียดเบียนผูอ่ืนและพูดตรงไปตรงมารองลงมาคือศีลขอ ๒ และต่ำสุดคือศีลขอ

ที่ ๑ จากสังคมสวนหนึ่งมองวาการดื่มสุราหรือของมึนเมาหากไมเมาถือวาไมผิดศีลอีกทั้งการดื่มสุรายังมีผล

ตอการบำรุงดูแลสุขภาพเปนกีฬาเปนยาอายุวัฒนะผลคาน้ำหนักอยูในระดับต่ำตามความคิดเห็นของผู

ปฏิบัติ 

 วิทยา จันทรแดง และจำนงค อดิวัฒนสิทธิ์82๘๓ ไดศึกษาวิจัย “การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน” พบวา  

 ๑) นโยบายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดำเนินการ

ในดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม การจัดการความรูและการเรียนรูของ

คนในชุมชน  

 
๘๓ วิทยา จันทรแดง และจำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, ดุษฎีนิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศานศาสตร, (ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๖). 



๙๐ 
 

 ๒) ชุมชนมีการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การ

ประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองคกรในชุมชน  

 ๓) รูปแบบใหมที่คนพบ คือ การบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้นำไปสูขอคนพบใหม คือ   

  ๓.๑) การมีสวนรวมท่ีสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก องคกรชุมชน องคกร

ภาครัฐ องคกรภาคีสนับสนุน  

  ๓.๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบความรู ระบบขอมูล ระบบความสมัพันธ 

และมีแนวทางในการนำไปสูการปฏิบัติเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง  

  ๓.๓) แนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็ง คือ แนวทางดานการฟนฟูชุมชน แนวทางดาน

การปรับตัวของชุมชน และแนวทางดานการดำรงอยูของชุมชน 

 นันทวัน วงศขจรกิตติ 83๘๔ ไดศึกษาวิจัย “นโยบายการใหบริการจังหวัดอัจฉริยะของประเทศ

ไทย” พบวา  

 ๑) แนวทางการดำเนินการ การนำนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

  ๑.๑) การผลักดานโครงสรางพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Infrastructure Network) การวางโครงสรางพ้ืนฐานเครือขาย GIN สามารถใชงานขอมูลสารสนเทศภาครัฐ

ผานเครือขาย GIN ไดโดย Provide เครือขาย GIN ไปยังศาลากลางจังหวัดและอำเภอจังหวัด ทำการสำรวจ

สถานการณใชงานเครือขาย GIN ของจังหวัดและอำเภอ 

 (๑) การวางโครงสรางพื ้นฐาน Free WIFI ซึ ่งสามารถขอสิทธิ ์ เข าใชงาน Free WIFIโดย

ลงทะเบียนดวยบัตรประชาชนเอนกประสงค (Smart Card) จังหวัดทำการสำรวจพื้นที่ในระดับชุมชน 

หมูบาน เพ่ือติดตั้งระบบ WIFI 

 (๒) การวางระบบ Cloud เพื่อใหบริการ ซึ่งสามารถใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส งาน

การเผยแพรประชาสัมพันธของจังหวัด ตลอดจนสาสารถใหบริการApplication ของหนวยงานภาครัฐ ผาน

ระบบ Cloud 

  ๑.๒) การดำเนินการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ Smart Province หรือ

จังหวัดอัจฉริยะตนแบบ เปนโครงการท่ีดำเนินการโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

รวมทั ้งระบบการบริหารจัดการที ่มุ งเนนคุณภาพ เขาไปใชในการบริหารจัดการจังหวัดตนแบบโดย

ประกอบดวยตนแบบการพัฒนาดานตาง ๆ  

  (๑) ตนแบบการเขาถึงขอมูลท้ังหมดดวย “บัตรประชาชน” เพียงใบเดียว โดยเฉพาะใน

สวนการใหบริการประชาชน  

 
๘๔ นันทวัน วงศขจรกิตติ, นโยบายการใหบริการจังหวัดอัจฉริยะของประเทศไทย, วารสารวิจัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม 

๒๕๕๙), หนา ๓๖๕-๓๗๗. 



๙๑ 
 

  (๒) ตนแบบการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหรองรับกับความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีการสื่อสารปจจุบันอยางมีคุณภาพ  

  (๓) ตนแบบการบริหารงานคุณภาพ และการบูรณาการ ซึ ่งไดจ ัดทำระบบ IOC 

(Intelligent Operation Center) เรียกวา “ศูนยปฏิบัติการแบบบูรณาการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล 

และหมูบาน/ชุมชน”  

  (๔) ตนแบบการบูรณาการระบบ MIS ของทุกสวนราชการ เพื่อใชงานรวมกันระดับ

จังหวัด  

  (๕) ตนแบบระบบการจัดเก็บขอมูลที่สะทอนตอตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมอุดมปญญา 

 เปาหมายของโครงการอัจฉริยะ คือตองการใหประชาชนไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการ

ตรวจสอบขอมูลการใหบริการและสนับสนุนความชวยเหลือตามมาตรการตาง ๆ รวมถึงขอมูลสิทธิที่ตนพึง

ไดรับจากการบริการภาครัฐผานบัตรประจำตัวประชาชน (smart card) 

  ๑.๓) การใหบริการขอมูลที่จำเปนในระดับหมูบาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Information and Communication Technology-ICT) มาปรับใชทั่วทั้งจังหวัด โดยมีตัวชี้วัด ๕ 

ประการ ไดแก ประการแรก วัดจากผลผลิตมวลรวมของจังหวัดที่จะตอง เพิ่มขึ้น ประการที่สอง รายได

ประชากรตอคนตอปตองเพิ่มขึ้น ประการที่สาม เกิดการกระจายตัวของ รายไดอยางทั่วถึง ไมกระจุกตัวอยู

ในเมืองหรือในคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ประการที่สี่ความผาสุกมวลรวม ของประชาชนในจังหวัดตองดีขึ้น และ

ประการที่หา หนวยงานภาครัฐมีคาใชจายในการบริหารจัดการ ที่ลดลง เปาหมายของโครงการ คือ “เพ่ิม

คุณภาพชีวิตและสังคมแหงการเรียนรู” 

 ๒) การบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อสรางคุณภาพชีวิตและสังคมอุดมปญญาในระดับจังหวัด 

ไดนำระบบที่เรียกวา C.I.S.E.E หมายถึงการสื่อสาร สารสนเทศ การบริการ การศึกษาและเศรษฐกิจ มา

ดำเนินการจัดทำโครงการจังหวัดอัจฉริยะ (smart province) เพื่อนำรองการพัฒนาประเทศไปสูการเปน 

Smart Country ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑  ที่ไดวาง

แนวทางหลักในการพัฒนาบริการภาครัฐผานระบบ ICT เพื่อสรางโอกาสใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

ไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียม ตามระบบกลยุทธการจัดการท่ีเรียกวา “จังหวัดอัจฉริยะสรางคุณภาพชีวิตและ

สังคมอุดมปญญา”มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาผนวกกับระบบการบริหารจัดการขอมูล

ของทุกภาคสวนของจังหวัดนั้น ๆ ทำใหเกิดการเชื่อมโยงอยางบูรณาการสำหรับประโยชนท่ีประชาชนจะได 

รับจากโครงการจังหวัดอัจฉริยะ คือ มีชองทางติดตอสื่อสารระหวางกันมากข้ึน สามารถ รับรูขอมูลขาวสาร

ของภาครัฐและเอกชนไดมากขึ้น สามารถเขาถึงบริการจากภาครัฐ และเอกชนไดสะดวกมากขึ้น รวมท้ัง

สามารถ เขาถึงโอกาสทางดานการศึกษา และการเรียนรู อันจะสงผลใหมีฐานะความเปนอยูของประชาชนดี

ข้ึนดวย C.I.S.E.E ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดอัจฉริยะซ่ึงประกอบดวย 



๙๒ 
 

  ๒.๑) การสื่อสาร (Communication) สามารถเรียกดูขอมูลในภาคการเกษตร เศรษฐกิจ

และสังคม ผานเทคโนโลยีการสื่อสารในระบบ LAN ๓G และ Wifi ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดไดโดยผูบริหาร 

เจาหนาท่ีภาครัฐและประชาชนท่ัวไป สามารถเขาถึงขอมูลและนำไปใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

  ๒.๒) สารสนเทศ (Information) คือ การไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ ในทุก ๆ ดาน 

  ๒.๓) การบรกิาร (Service) การเขาถึงบริการภาครัฐอยางสะดวก รวดเร็ว  

  ๒.๔) การศึกษา (Education) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ดาน  

  ๒.๕) เศรษฐกิจ (Economic) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยการยึดหลักระบบ

สหกรณมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 



๙๓ 

 

บทท่ี ๓ 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
  

 การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยมุงศึกษาการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยและจะขอนำเสนอ ดังนี้ 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ในเรื่องของการวิเคราะหองคประกอบ

และตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย สวนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยนั้นมุงเนนจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงคณะผูวิจัยไดสรางข้ึนมีลักษณะเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา การตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือแบบสอบถามไดผานการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิทำการปรับปรุงและนำไปทดลองใช 

โดยวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) 

ของ Cronbach และการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

และใชรูปแบบการวิเคราะห (Analytic Designs) โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การทดสอบคา t (t – test) และคา F (F – test) แลวใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการ

นำเสนอผลการวิจัยเปนความเรียง รวมทั้งนำเสนอดวยตาราง โครงสราง แผนภาพ การบรรยาย และ

ภาพประกอบเอกสารรวมถึงการนำเสนอขอมูลเชิงหลักฐานโดยใชการถอดความ (Paraphrase) การอางอิง

ดวยคำพูด (Direct quote) เพ่ือสรางความนาเชื่อถือเก่ียวกับผลของการวิจัย 

 

๓.๒ พ้ืนที่ศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลสำคัญ 

  

 ๓.๒.๑ พ้ืนท่ีศึกษา  

 พื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๒ หมูบาน ประกอบ

ไปดวย บานปากหวยวังนอง บานสรางทราย บานดงหองแห บานโนนสมบูรณ บานดงเจริญ บานทาเตาไห 

บานปทุม บานประชาสรรค บานโนนมวงพัฒนา บานรวมใจ บานหนองบก และบานชลประทาน 

  

  

 

 



๙๔ 

 ๓.๒.๒ ประชากร 

 ประชากร (Population) ไดแก ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบไปดวย บานปากหวยวังนอง จำนวน ๙๗๙ คน บานสรางทราย จำนวน ๑๐๕๕  คน 

บานดงหองแห จำนวน ๑๕๘๗ คน บานโนนสมบูรณ จำนวน ๕๘๘ คน บานดงเจริญ จำนวน ๕๗๑ คน 

บานทาเตาไห จำนวน ๖๓๔ คน บานปทุม จำนวน ๑๐๓๘  คน บานประชาสรรค จำนวน ๑๐๑๖ คน บาน

โนนมวงพัฒนา จำนวน ๗๕๕ คน บานรวมใจ จำนวน ๘๔๕ คน บานหนองบก จำนวน ๘๒๘ คน บาน

ชลประทาน จำนวน ๕๗๗ คน  รวมท้ังสิ้น ๑๐,๔๘๕ คน 

  

 ๓.๒.๓ กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง (Sample) เปนประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคำนวณจากสูตรของยามาเน และการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น

เป นส ัดส วน (Proportionate Stratified Random Sampling) ตามส ัดส วน โดยใช ขนาด ๑: ๑: ๑            

ไดประชาชนในพื้นที่บานปากหวยวังนอง จำนวน ๓๕ คน บานสรางทราย จำนวน ๓๘  คน บานดงหองแห 

จำนวน ๕๖ คน บานโนนสมบรูณ จำนวน ๒๑ คน บานดงเจริญ จำนวน ๒๐ คน บานทาเตาไห จำนวน ๒๒ 

คน บานปทุม จำนวน ๓๗ คน บานประชาสรรค จำนวน ๓๖ คน บานโนนมวงพัฒนา จำนวน ๒๗ คน    

บานรวมใจ จำนวน ๓๑ คน บานหนองบก จำนวน ๓๑ คน บานชลประทาน จำนวน ๒๑ คน รวมทั้งสิ้น 

๓๗๕ คน 

 การหาขนาดตัวอยางของประชากร จำนวน  ๑๐,๔๘๕ คน  ดวยวิธีการคำนวณตามสูตรทาโร 

ยามาเน โดยกำหนดคาความคลาดเคลื่อนรอยละ ๐.๐๕ ท่ีระดับความเชื่อม่ัน .๙๕  ดังนี้ 

 สูตร  n  = 21 Ne
N

+
  

 โดย   n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   N  = จำนวนของประชากร 

   e        = คาความคลาดเคลื่อนของตัวอยางหรือ   

               คาสัดสวนจากตัวอยางตางไปจากคา 

                สัดสวนของประชากรไมเกิน ๐.๐๕ 

 แทนคา n  =  ๑๐,๔๘๕ 

                                              ๑ + ๑๐,๔๘๕X (๐.๐๕)๒ 

             =  ๓๗๕ 

ดังนั้น   กลุมตัวอยางท่ีคำนวณไดในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน  ๓๗๕ คน 

  

  

 



๙๕ 

 ๓.๒.๔ ผูใหขอมูลสำคัญ 

 ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informant) ไดแก ผูท่ีเก่ียวของกับชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย   

ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง ๑๒ หมูบาน ซ่ึงคณะผูวิจัย

จะทำการสุมผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purpose Sampling) ไดตัวแทนหมูบาน หรือปราชญชุมชนหมูบานละ 

๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ คนโดยทำการสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interviews) เพื่อใหไดแนวทางใน

การพัฒนาและการจัดการชุมชนทองถ่ินใหครบวงจรมากท่ีสุด 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 ในเร ื ่องของเครื ่องม ือที ่ ใช ในการศึกษาว ิจ ัยนั ้น ไดใช แบบสอบถาม (Questionnaire)             

ซ่ึงคณะผูวิจัยไดสรางข้ึนโดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา การตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผูทรงคุณวุฒิทำ

การปรับปรุงและนำไปทดลองใช โดยวิเคราะหหาคาความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถามโดยใชการหาคา

ส ัมประส ิทธ ิ ์อ ัลฟ า (Alpha Coefficient) ของ Cronbach และการส ัมภาษณ เช ิ งล ึก ( In–depth 

Interviews) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและใชรูปแบบการวิเคราะห (Analytic Designs)    

โดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t (t – test) และคา F (F – test) 

แลวใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยการนำเสนอผลการวิจัยเปนความเรียง รวมท้ังนำเสนอ

ดวยตาราง โครงสราง แผนภาพ การบรรยาย และภาพประกอบเอกสารรวมถึงการนำเสนอขอมูลเชิง

หลักฐานโดยใชการถอดความ (Paraphrase) การอางอิงดวยคำพูด (Direct quote) เพื ่อสรางความ

นาเชื่อถือเกี่ยวกับผลของการวิจัยกอนที่เสนอเปนองคความรูตอสาธารณชน โดยมีการดำเนินการและใช

เครื่องมือท่ีสำคัญ  

   ๑. แบบสอบถาม (Questionnaire)  เกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี

เนื้อหาประกอบดวย ๓ สวน ไดแก 

 ตอนที่ ๑   ขอมูลพื้นฐาน เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ  โดยเปนลักษณะ

ของแบบสอบถามเปนปลายปดท่ีมีตัวเลือกใหเลือกตอบ (Check List)  

 ตอนท่ี  ๒  ขอมูลเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของกับความอยูเย็น

เปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale) ๕ ระดับ ใน ๖ ดาน มีจำนวน ๕๔ ขอ ดังนี้ 

  ๑) ดานการมีสุขภาวะ     จำนวน ๙ ขอ 

  ๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม  จำนวน ๙ ขอ 

  ๓) ดานครอบครัวอบอุน    จำนวน ๙ ขอ 
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  ๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดี     จำนวน ๙ ขอ 

  ๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล จำนวน ๙ ขอ 

  ๖) ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล จำนวน ๙ ขอ 

  โดยกำหนดใหขอคำถามที่มีความหมายเชิงปฎิฐาน (Positive) กำหนดเกณฑการใหคะแนน 

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน ดังนี้ 

 ระดับมากท่ีสุด ใหคะแนน ๕ คะแนน 

 ระดับมาก  ใหคะแนน ๔ คะแนน 

 ระดับปานกลาง ใหคะแนน ๓ คะแนน 

 ระดับนอย  ใหคะแนน ๒ คะแนน 

 ระดับนอยท่ีสุด ใหคะแนน ๑ คะแนน 

 

 ตอนที่  ๓  ขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปน

สุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีเปนแบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา  (rating scale) ๕ ระดับ จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด0

๑ ดังนี้ 

 ๑) ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก 

 ๒) ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของครอบครัว 

 ๓) ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 

๔) ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ 

๕) ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของครอบครัวในชุมชน 

๖) ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู 

๗) ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว 

๘) ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว 

๙) ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ 

๑๐) ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว 

๑๑) ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพ่ือดูแลครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง 

๑๒) ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน 

๑๓) ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวได 

 โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยเกี่ยวของกับความอยูเย็น

เปนสุขของประชาชน ดังนี้ 

 

 ๑ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.), (ออนไลน) http://stat.thaifamily.in.th/มาตรฐาน

ครอบครัว/ระดับชุมชน/รายงานสรุปตัวช้ีวัดระดับชุมชน.pdf (๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 
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 ระดับมากท่ีสุด ใหคะแนน ๕ คะแนน 

 ระดับมาก  ใหคะแนน ๔ คะแนน 

 ระดับปานกลาง ใหคะแนน ๓ คะแนน 

 ระดับนอย  ใหคะแนน ๒ คะแนน 

 ระดับนอยท่ีสุด ใหคะแนน ๑ คะแนน 

  

 ตอนท่ี ๔  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความอยูเย็นเปนสุข เปนแบบสอบถาม ปลายเปดใหตอบ 

 

ข้ันตอนการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 ๑. กำหนดเนื้อหา โครงสรางของขอคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกตามหลักไตรสิกขา

ในแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยการศึกษาขอมูลจากแนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  เพ่ือกำหนดตัวแปรการวิจัย และเนื้อหาของแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 

 ๒. รางเครื่องมือการวิจัยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ตามประเด็นท่ีกำหนดใหครบถวน 

 ๓. นำเครื่องมือการวิจัยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

 ๔. แกไขเครื่องมือการวิจัยตามคำแนะนำ 

 ๕. ปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยและจัดทำเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

๓.๔ การตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

 ผูวิจัยนำ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นสำหรับการวิจัยไปทำการทดสอบคุณภาพ

เครื่องมือ ๒ สวน คือ คาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)  และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ดังนี้ 

 ๑. คาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity)  โดยการนำแบบสอบถาม แบบสัมภาษณที่ผูวิจัย

สรางขึ้นไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหาท่ี

ตองการศึกษา จำนวน ๓ ทาน ไดแก 

 ๑. พระครูวุฒิธรรม บัณฑิต รศ.ดร.(จิณณเรศ  ศรีปะโค) 

 ๒. ผศ.ดร.ประสิทธิ์  กุลบุญญา 

 ๓. ผศ.ดร.วีรชัย  ยศโสธร 

 นำคาท่ีไดมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลอง (Index of Concordance : IOC)  โดยใช 

สูตร ดังนี้ 

   IOC =      ∑R 

                                               N 
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เม่ือ   

IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Concordance: IOC)   

  R หมายถึง ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

  N หมายถึง จำนวนผูเชี่ยวชาญ  

 

 

ใหคะแนนดังนี้ 

 ๑ หมายถึง   แนใจวาขอคำถามสอดคลองเนื้อหาและวัตถุประสงคการศึกษา 

 ๐ หมายถึง ไมแนใจวาคำถามสอดคลองกับเนื้อหาวัตถุประสงคการศึกษา 

 -๑ หมายถึง   แนใจวาคำถามไมสอดคลองกับเนื้อหาวัตถุประสงคการศึกษา 

 ผูวิจัยไดเลือกคำถาม ขอคำถามที่มีคา IOC  มากกวา ๐.๕ มาใชเปนขอคำถามจากผูเชี่ยวชาญ 

ซึ่งไดตรวจสอบแบบสอบถามแลวเห็นวา แบบสอบถามทุกขอมีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุม ในแต

ละดาน และครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยโดยไดคา IOC เทากับ  ๐.๘๗ 

 ๑. ความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ผูศึกษาไดนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน และปรับปรุงแกไขแลวทำ

การทดสอบ (Try out) จำนวน ๓๐ ชุด กับกลุมประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนกลุม

ผูสูงอายุในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบขอคำถามในการสื่อความหมาย ตรงตาม

ความตองการในสิ่งที่ตองการวัดและตองการศึกษา ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม มีความยากงาย

เพียงใด จากนั ้น จึงนำมาทดสอบความเชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม  โดยการหาคาสัมประสิทธิ ์อ ัลฟา 

(Cronbach,s Alpha  )  คาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมากวา ๐.๗ จึงจะถือวาไดแบบสอบถามมี

ความนาเชื่อถือและสามารถนำไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงและไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เทากับ  

๐.๙๕ 

 ๒. ปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณสำหรับการนำไปเก็บขอมูลกับ 

กลุมตัวอยาง จำนวน ๓๗๕ คน 

 

๓.๕  การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ๑. การใชคาเฉลี่ย คารอยละ และคา S.D ในการอธิบายขอมูลท่ัวไป 

 ๒. การใชสถิติ เชน t-test ในการหาคาความสัมพันธของปจจัยท่ีเก่ียวของกับแนว 

ทางการการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา เชน การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานของการ

วิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย โดยมีสูตร T-Test   

 ๓. วิเคราะห สังเคราะหขอมูลจากทุกฝายดังกลาว โดยการเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีที่ไดกลาว

แลว เพ่ือใหเห็นกระบวนการการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยในเขตพ้ืนท่ี

ท่ีทำการศึกษาวิจัย 



๙๙ 

 

๓.๖  การนำเสนอผลการวิจัย 

  การนำเสนอขอมูล เปนลักษณะการบรรยายความ (Descriptive Presentation) ประกอบ

ตาราง และการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณท่ีเก่ียวของกับขอมูลพ้ืนฐานของการวิเคราะห

องคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 

๓.๗  การสรุปผลการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย เปนการวิจัย

แบบผสมผสานท่ีใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จากกลุม

ตัวอยาง ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  

จำนวน ๑๒ คน และกลุมตัวอยางประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ในอำเภอเมือง ซ่ึงประกอบดวย ๑๖ 

ตำบล กลุมตัวอยางคือประชาชนในตำบลประทุม ๑๒ หมูบานๆ ๑ คน รวม   ๑๒  คน รวม ๑๒ หมูบาน 

รวม ๓๗๕ คน รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด จำนวน ๓๘๗  คน เปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ สนทนา

กลุม คือ  

 

ท่ี กลุมตัวอยาง จำนวน วิธีการเก็บขอมูล 

๑ เจาหนาท่ีท่ีหัวหนาชุมชน ๑๒ สนทนากลุม/สัมภาษณ 

๒ ประชาชนวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

๓๗๕ แบบสอบถาม 

 

 เปนเครื่องมือที ่ใชในการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัยและนำขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหดวยการใชสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจกแจงความถ่ี การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่ออธิบายขอมูลพื้นฐานในการศึกษา แลวทำการ

วิเคราะห สังเคราะหเชิงคุณภาพเพ่ืออธิบายผลการวิจัยตามท่ีกำหนดไวในวัตถุประสงคการวิจัย 

 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดยกลุมตัวอยางท่ีถูกสุมเลือกเพ่ือสัมภาษณท่ีสำคัญ ดังนี้ 

 ๑.) พระครูสิริสุตวิมล   ตำแหนง เจาอาวาส 

 ๒.) พระประพันธ ฐานจิตฺโต   ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส 

 ๓.) พระธีรทัต ฉนฺทโก   ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส  

 ๔.) นายสงวน อวนล้ำ   ตำแหนง มักคทายก  

 ๕.) นายมนตรี กัลปตินันท   ตำแหนง นายกเทศมนตรีปทุม 



๑๐๐ 

 ๖.) นายสมคิด ไกรยสิทธิ์   ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากหวยวังนอง 

 ๗.) นายบัวกัน ศรีคำ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 ๘.) นายสมยศ  ถ่ินปทุม  ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 ๙.) นายอรุณ  บำบัติ   ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

 ๑๐.) นายทรงศักดิ์ เถลิงรัมย  ตำแหนง กำนันตำบลปทุม 

 ๑๑.) นายไกรวุฒิ ไชยพิมพ  ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑ 

 ๑๒.) นายไชยศักดิ์ พูลผลธนาโชค  ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๒ 

 ๑๓.) นางสมคิด โสมแผว  ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๖ 

 ๑๔.) นายสุริยา ดาผา    ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๗ 

 ๑๕.) นายไล เขาวงศ   ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑๐ 

 ๑๖.) นายสาคร พันธพุฒ   ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑๑ 

 ๑๗.) นายมงคล โสพัฒน  ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑๒ 

 ๑๘.) นายสงวน  อวนล้ำ   ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๑๙.) นายวิน  ทนินรัม   ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๐.) พ.ต.ท. อาทิตย  ตระการไทย ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๑.) นางลัดดา ทองวิเศษ  ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๒.) นางหนูจร คำจันทร  ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๓.) นายสุบิน พิมพะกรรณ    ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๔.) นายอุทัย  อวนล้ำ  ประชาชน ในตำบลปทุม 

 ๒๕.) นายวิโรฒ มีแกว    อดีตรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒๖.) ดร.บุญเพ็ง สืบพา   ผูอำนวยการทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 

 ๒๗.) แมอ่ัว บัวใหญ    อาชีพ คาขาย  

 ๒๘.) นายบพิตร มีหนองหวา   ขาราชการบำนาญ  

 ๒๙.) นายภานุ อุยยพัฒน   ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ ปทุมรวมใจ 

 



๑๐๑ 

 

บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย เปน

การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย และ 

เพื่อนำผลสัมฤทธิ์และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยมีผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้ 

 

๔.๑ ผลการวิจัย 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ตารางท่ี ๑   จำนวนและรอยละขอมูลสวนบุคคลจำแนกดังนี้ 

 

ลำดับ 
ประเภทขอมูล 

ความถ่ี 

(n = ๓๗๕) 
รอยละ 

๑ เพศ 

                  ชาย 

                  หญิง 

 

๑๗๗ 

๑๙๘ 

 

๔๗.๒๐ 

๕๒.๘๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐ 

๒ อาย ุ

๑๕-๑๙ ป 

๒๐-๒๙ ป 

๓๐-๓๙ ป 

๔๐-๔๙ ป 

๕๐-๕๙ ป 

๖๐ ปข้ึนไป 

 

๓๐ 

๔๕ 

๖๐ 

๖๘ 

๙๙ 

๗๓ 

 

๘.๐๐ 

๑๒.๐๐ 

๑๖.๐๐ 

๑๘.๑๐ 

๒๖.๔๐ 

๑๙.๕๐ 

 รวม ๓๗๕ ๑๐๐ 

 

 



๑๐๒ 

ตารางที ่๑ (ต่อ) 

ลำดับ ประเภทขอมูล ความถ่ี 

(n = ๓๗๕) 

รอยละ 

๓ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ไมเคยเรียน 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. ปวส. ปวท. 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

 

๐ 

๙๐ 

๑๓๓ 

๑๒๐ 

๑๙ 

๑๓ 

 

๐.๐๐ 

๒๔.๐๐ 

๓๕.๕๐ 

๓๒.๐๐ 

๕.๑๐ 

๓.๕๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐ 

๔ สถานภาพ 

                  โสด 

                  สมรส 

หยาราง 

 

๑๓๙ 

๒๐๑ 

๓๕ 

 

๓๗.๑๐ 

๕๓.๖๐ 

๙.๓๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐ 

๕ อาชีพ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

เกษตรกรรม/ประมง 

พนักงานบริษัท 

นิสิต/นักเรียน/นักศึกษา 

 

๓๗ 

๑๐๕ 

๑๐๓ 

๗๒ 

๕๘ 

 

๙.๙๐ 

๒๘.๐๐ 

๒๗.๕๐ 

๑๙.๒๐ 

๑๕.๕๐ 

 รวม ๓๗๕ ๑๐๐ 

 

  จากตารางท่ี ๑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอย

ละ ๔๗.๒๐  อายุ ๕๐-๕๙  ป จำนวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๔๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๐ สถานภาพสมรส จำนวน ๒๐๑ คน คิดเปนรอยละ 

๕๓.๖๐ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๐ 

 

   

 



๑๐๓ 

 ตอนท่ี ๒  ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของกับความอยู

เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏดัง       

ตาราง  ๒  ถึง  ๘ 
 

 ตารางท่ี  ๒ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดาน 

 

ลำดับ รายการ 

ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๓.๗๓ ๐.๗๗ มาก 

๒ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ๓.๘๒ ๐.๓๘ มาก 

๓ ดานครอบครัวอบอุน ๓.๘๕ ๐.๓๔ มาก 

๔ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี   ๓.๖๕ ๐.๒๓ มาก 

๕ ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล ๓.๕๗ ๐.๖๗ มาก 

๖ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ๓.๘๐ ๐.๒๙ มาก 

รวม ๓.๗๔ ๐.๒๘ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๒ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือ ดานครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ดานการมีส ุขภาวะ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี และดานการมี

สภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล ตามลำดับ 

 

 ตารางท่ี  ๓ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสุขภาวะ 

 



๑๐๔ 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ประชาชนในหมูบานมีความรูในการสรางและรักษาสุขภาพ

รางกายใหแข็งแรง ไมเจ็บปวย 
๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 

๒ ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี  ๓.๘๒ ๐.๘๗ มาก 

๓ ประชาชนในหมู บานยึดมั ่นคุณธรรม จริยธรรม ในการ

ประกอบอาชีพ  
๓.๖๓ ๐.๙๓ มาก 

๔ ประชาชนในหมูบานมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตาม

หลักโภชนาการ 
๓.๖๗ ๐.๙๕ มาก 

๕ ประชาชนในหมูบานไดรับการรักษาจากแพทย พยาบาล 

อยางสะดวก  
๓.๖๖ ๐.๙๐ มาก 

๖ ประชาชนในหมูบานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการดำเนินชีวิต 
๓.๗๔ ๐.๘๖ มาก 

๗ ประชาชนในหมูบานไมมีใครเปนโรควิตกกังวล โรคซึมเศรา 

โรคจิต และคิดฆาตัวตาย 
๓.๖๗ ๐.๘๘ มาก 

๘ ประชาชนในหมูบานสามารถแกไขปญหาในการดำเนินชีวิต

ได  
๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

๙ ประชาชนในหมูบานอยูรวมกันอยางสันติสุข ๓.๙๔ ๐.๔๐ มาก 

รวม ๓.๗๓ ๐.๗๗ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๓ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุก

ขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนในหมูบานอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และประชาชนในหมูบานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประชาชนในหมูบานยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ใน

การประกอบอาชีพ 

 

 ตารางท่ี  ๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม 



๑๐๕ 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ชุมชนของทานมีการจัดกิจกรรมสรางรายได กระจาย

ไปสูประชาชนอยางท่ัวถึงท้ังหมูบาน 
๓.๗๙ ๐.๔๘ มาก 

๒ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ 

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 
๓.๗๔ ๐.๕๘ มาก 

๓ ชุมชนของทานมีการรวมตัวเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือ 

แบงปนกันเพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดอยางเปนธรรม

และเกิดความยั่งยืน 

๓.๘๑ ๐.๔๙ มาก 

๔ ชุมชนของทานมีกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนา

อาชีพ 
๓.๘๓ ๐.๔๔ มาก 

๕ ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได ๓.๘๖ ๐.๓๕ มาก 

๖ ชุมชนของทานมีความพรอมท่ีจะรวมกันจัดการกับ

ปญหาของตนและชุมชน 
๓.๘๕ ๐.๔๓ มาก 

๗ ชุมชนของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือใน

ตำบล 
๓.๙๔ ๐.๓๕ มาก 

๘ ชุมชนของทานมีการพ่ึงพาตนเอง มากกวาการรอความ

ชวยเหลือจากภายนอก 
๓.๗๘ ๐.๕๓ มาก 

๙ ชุมชนของทานมีการรวมกลุมกันทำวิสาหกิจชุมชน ๓.๗๕ ๐.๔๙ มาก 

รวม ๓.๘๒ ๐.๓๘ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๔ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา

อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ชุมชนของทานมีศูนยการ

เรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวธิีการแกปญหาหนี้นอกระบบได  และชุมชนของทานมี

ความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมี

การพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 

 

 ตารางท่ี  ๕ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานครอบครัวอบอุน 



๑๐๖ 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ครอบครัวของทานมีรายไดพอเพียงตอการใชจายใน

ครัวเรือน 
๓.๘๐ ๐.๔๖ มาก 

๒ ครอบครัวของทานใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีใน

การประกอบอาชีพ 
๓.๘๔ ๐.๔๗ มาก 

๓ ครอบครัวของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจ

เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชนตอสังคม 
๓.๗๙ ๐.๔๗ มาก 

๔ ครอบครัวของทานไมเคยติดหนี้นอกระบบ ๓.๘๒ ๐.๔๕ มาก 

๕ ครอบครัวของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชน เกษตรผสมผสาน  
๓.๘๘ ๐.๓๓ มาก 

๖ ครอบครัวของทานเคยเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางครอบครัวกับชุมชน 
๓.๘๕ ๐.๓๖ มาก 

๗ ครอบครัวของทานสามารถทำบัญชีรายรับ - รายจายได ๓.๙๑ ๐.๒๙ มาก 

๘ ครอบครัวของทานมีสวนชวยสงเสริมศักยภาพของชุมชน ๓.๘๗ ๐.๓๔ มาก 

๙ ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร ๓.๙๑ ๐.๒๙ มาก 

รวม ๓.๘๕ ๐.๓๔ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๕ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เก ี ่ยวข องกับความอยู  เย ็นเป นส ุขของประชาชนในพื ้นท ี ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอ ุบลราชธานี                  

จังหวัดอุบลราชธานี ดานครอบครัวอบอุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัวของทานสามารถทำ

บัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร  และครอบครัวของ

ทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ครอบครัว

ของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชนตอสังคม 

 

 ตารางท่ี  ๖ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานการบริหารจัดการชุมชนดี   

 

 



๑๐๗ 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ชุมชนของทานมีการจัดพ้ืนท่ีสวนกลางเพ่ือสงเสริมในการจัด

กิจกรรมของคนในชุมชน 
๓.๗๙ ๐.๔๗ มาก 

๒ ชุมชนของทานมีการสงเสริมทรัพยากรในการจัดกิจกรรม

ของคนในชุมชน 
๓.๗๙ ๐.๔๙ มาก 

๓ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน 

และการดูแลผูสูงอาย ุ
๓.๘๘ ๐.๓๓ มาก 

๔ ชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับ

คนในชุมชน 
๓.๘๗ ๐.๓๓ มาก 

๕  ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพ่ือพ่ึงตัวเอง เชน 

การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ 
๓.๙๑ ๐.๒๙ มาก 

๖ ชุมชนของทานมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการศึกษา

และเร ียนรู ตลอดชีว ิตทั ้งในระบบและนอกระบบอยาง

ตอเนื่อง 

๓.๒๘ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๗ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแก

คนในชุมชน 
๓.๓๐ ๐.๔๗ ปานกลาง 

๘ ชุมชนของทานมีระบบการจัดการทุนหลากหลาย เชน 

ธนาคารชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน กองทุนสวัสดิการ 

ฯลฯ 

๓.๗๕ ๐.๘๘ มาก 

๙ ชุมชนของทานมีกิจกรรมเกื้อกูลกัน เชน เกษตรผสมผสาน 

การมีโรงสีชุมชน การเลี้ยงสัตว การใชแกลบไปทำพลังงาน 

ฯลฯ 

๓.๓๒ ๐.๔๘ ปานกลาง 

รวม ๓.๖๕ ๐.๒๓ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๖ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูใน

ระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ 

ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงไก เปด 

สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเก้ือกูลคนยากจน และการดูแลผูสูงอายุ และชุมชนของ



๑๐๘ 

ทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมี

การสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

 

 ตารางท่ี  ๗ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 

 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 
๓.๒๘ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๒ ชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการน้ำท่ีด ี ๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 

๓ ชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการขยะท่ีด ี ๓.๓๑ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๔ ช ุมชนของท านม ีแหล งท องเท ี ่ยวเช ิงเกษตรแบบ

ผสมผสาน 
๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

๕ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน 

น้ำ อากาศไมเปนพิษ อาชีพเกษตรท่ีเนนอินทรียชีวภาพ 
๓.๗๘ ๐.๘๗ มาก 

๖ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการปลูก การเลี ้ยง การ

บริโภค เชน ขาวกลอง ผัก ปลา ปลอดสารเคมี ฯลฯ 
๓.๕๖ ๐.๙๖ มาก 

๗ ชุมชนของทานมีโครงการพลังงานทางเลือก แสงอาทิตย 

ลม น้ำ พืช ขยะ มูลสัตว ฯลฯ 
๓.๕๙ ๐.๙๗ มาก 

๘ ชุมชนของทานมีการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณแสดงถึง

ความเปนอัตลักษณของสถานท่ีนั้น 
๓.๕๙ ๐.๙๓ มาก 

๙ ชุมชนของทานมีพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะและอัตลักษณของ

ทองถ่ิน 
๓.๖๗ ๐.๙๐ มาก 

รวม ๓.๕๗ ๐.๖๗ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๗ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ดิน น้ำ อากาศไมเปนพิษ อาชีพเกษตรท่ี



๑๐๙ 

เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน  และชุมชนของทานมีระบบ

การบริหารจัดการน้ำท่ีดี  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการจดัสภาพแวดลอม

ทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

 

 ตารางท่ี  ๘ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ๓.๖๐ ๐.๙๑ มาก 

๒ ชุมชนของทานมีการจัดการแบบธรรมาภิบาลโปรงใส 

ตรวจสอบได  
๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 

๓ ชุมชนของทานมีการตอบสนองความจำเปนขั้นพื้นฐานท้ัง

ความตองการทางดานวัตถุและดานจิตใจ 
๓.๙๖ ๐.๓๘ มาก 

๔ ชุมชนของทานมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของผูนำชุมชน ๓.๘๑ ๐.๔๕ มาก 

๕ ชุมชนของทานมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

การวางแผน 
๓.๘๑ ๐.๔๘ มาก 

๖ ชุมชนของทานมีการประชาสัมพันธกิจกรรม / โครงการ

ตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
๓.๘๑ ๐.๔๖ มาก 

๗ ชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/จังหวัด 
๓.๘๔ ๐.๔๓ มาก 

๘ ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน  
๓.๘๙ ๐.๓๑ มาก 

๙ ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตรโดยชุมชนมีสวนรวม ๓.๘๗ ๐.๓๔ มาก 

รวม ๓.๘๐ ๐.๒๙ มาก 

  

 จากตารางที ่ ๘ พบวา ความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เก ี ่ยวข องกับความอยู  เย ็นเป นส ุขของประชาชนในพื ้นท ี ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอ ุบลราชธานี                  

จังหวัดอุบลราชธานี ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก                 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก 

คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตร



๑๑๐ 

โดยชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/

ตำบล/จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ตอนที่ ๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกันหรือไม     

ดังตารางท่ี ๙ - ๑๓ 

  

 ตารางท่ี ๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย

ที่เกี ่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุม ตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 
เพศชาย เพศหญิง t p 

X S.D. X S.D. 

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๓.๖๕ ๐.๗๓ ๓.๗๙ ๐.๗๙ -๑.๗๗ ๐.๐๘* 

๒ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ๓.๘๙ ๐.๒๙ ๓.๗๕ ๐.๔๓ ๓.๙๒ ๐.๐๐* 

๓ ดานครอบครัวอบอุน ๓.๙๔ ๐.๒๓ ๓.๗๘ ๐.๔๑ ๔.๗๗ ๐.๐๐* 

๔ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี   ๓.๖๗ ๐.๒๔ ๓.๖๔ ๐.๒๑ ๑.๖๑ ๐.๑๑* 

๕ ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ี

สมดุล 
๓.๕๐ ๐.๖๒ ๓.๖๔ ๐.๗๑ -๒.๐๕ ๐.๐๔* 

๖ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมี 

ธรรมาภิบาล 
๓.๘๓ ๐.๒๙ ๓.๗๘ ๐.๒๙ ๑.๘๐ ๐.๐๗ 

รวม ๓.๗๕ ๐.๒๙ ๓.๗๓ ๐.๒๖ ๐.๖๙ ๐.๔๙* 

* แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 

  จากตารางท่ี ๙ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน 

ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี  และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที ่ระดับ .๐๕ สวนที ่เหลือ คือดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 



๑๑๑ 

 ตารางท่ี ๑๐ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 
อายุ  

F 

 

p ๑๕-๑๙ป ๒๐-๒๙ป ๓๐-๓๙ป ๔๐-๔๙ป ๕๐-๕๙ป ๖๐ปขึ้นไป 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๓.๑๗ ๐.๕๙ ๓.๗๑ ๐.๘๑ ๓.๗๖ ๐.๘๗ ๓.๗๖ ๐.๒๙ ๓.๘๙ ๐.๘๕ ๓.๖๘ ๐.๘๒ ๔.๒๗ ๐.๐๐* 

๒ ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปน

ธรรม 

๓.๕๕ ๐.๕๒ ๓.๘๙ ๐.๒๔ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๓.๙๗ ๐.๑๗ ๓.๕๒ ๐.๕๐ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๓๔.๑๓ ๐.๐๐* 

๓ ดานครอบครัว

อบอุน 
๓.๗๐ ๐.๔๗ ๓.๙๖ ๐.๑๒ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๓.๙๗ ๐.๑๗ ๓.๕๘ ๐.๔๘ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๒๗.๙๑ ๐.๐๐* 

๔ ดานการบริหาร

จัดการชุมชนด ี
๓.๔๐ ๐.๒๓ ๓.๖๐ ๐.๑๑ ๓.๖๕ ๐.๑๕ ๓.๙๘ ๐.๑๑ ๓.๕๔ ๐.๑๗ ๓.๖๕ ๐.๑๖ ๘๗.๘๑ ๐.๐๐* 

๕ ดานการมี

สภาพแวดลอมดีมี

ระบบนิเวศท่ีสมดุล 

๒.๘๒ ๐.๒๙ ๓.๖๒ ๐.๖๔ ๓.๕๘ ๐.๖๙ ๓.๗๖ ๐.๒๔ ๓.๗๑ ๐.๘๑ ๓.๕๐ ๐.๖๕ ๑๑.๐๔ ๐.๐๐* 

๖ ดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมี 

ธรรมาภิบาล 

๓.๕๔ ๐.๓๒ ๓.๘๒ ๐.๓๒ ๓.๙๔ ๐.๒๒ ๓.๙๑ ๐.๑๑ ๓.๖๕ ๐.๓๒ ๓.๙๐ ๐.๒๑ ๒๐.๒๒ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๓๗ ๐.๑๕ ๓.๗๗ ๐.๒๕ ๓.๘๒ ๐.๓๐ ๓.๘๙ ๐.๑๑ ๓.๖๕ ๐.๒๕ ๓.๗๙ ๐.๒๘ ๒๔.๙๗ ๐.๐๐* 

* แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๑๐ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน 

ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรร

มาภิบาล  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 



๑๑๒ 

 ตารางท่ี ๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 

วุฒิการศึกษา  

F 

 

p ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 

ปวท. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกวา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๓.๗๓ ๐.๘๘ ๓.๘๗ ๐.๘๐ ๓.๖๐ ๐.๖๒ ๓.๒๖ ๐.๓๕ ๔.๑๒ ๐.๘๗ ๔.๗๐ ๐.๐๐* 

๒ ดานเศรษฐกิจชุมชน

เขมแข็งเปนธรรม 
๓.๘๐ ๐.๓๘ ๓.๖๓ ๐.๔๘ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๔.๐๐ ๐.๐๗ ๔.๐๐ ๐.๑๒ ๒๐.๒๔ ๐.๐๐* 

๓ ดานครอบครัวอบอุน ๓.๘๘ ๐.๓๑ ๓.๖๗ ๐.๔๖ ๓.๙๙ ๐.๐๒ ๓.๙๖ ๐.๐๕ ๔.๐๐ ๐.๑๐ ๑๘.๖๓ ๐.๐๐* 

๔ ดานการบริหารจัดการ

ชุมชนดี   
๓.๕๗ ๐.๒๒ ๓.๖๒ ๐.๒๓ ๓.๗๔ ๐.๒๑ ๓.๖๓ ๐.๑๗ ๓.๗๘ ๐.๑๖ ๑๐.๕๓ ๐.๐๐* 

๕ ดานการมีสภาพแวดลอมดี

มีระบบนิเวศท่ีสมดุล 
๓.๔๔ ๐.๗๑ ๓.๖๗ ๐.๗๒ ๓.๖๑ ๐.๕๗ ๓.๐๘ ๐.๒๐ ๓.๙๔ ๐.๗๑ ๕.๔๗ ๐.๐๐* 

๖ ดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมี 

ธรรมาภิบาล 

๓.๗๖ ๐.๓๕ ๓.๗๑ ๐.๓๐ ๓.๙๓ ๐.๑๙ ๓.๗๔ ๐.๐๖ ๔.๐๒ ๐.๒๓ ๑๓.๓๖ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๗๐ ๐.๓๔ ๓.๖๙ ๐.๒๕ ๓.๘๑ ๐.๒๔ ๓.๖๑ ๐.๑๒ ๓.๙๘ ๐.๓๐ ๗.๓๘ ๐.๐๐* 

* แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน

ทุกดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการ

บริหารจัดการชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุล และดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมีธรรมาภบิาล  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 ตารางท่ี ๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 

สถานภาพ  

F 

 

p โสด สมรส หยาราง 

X S.D. X S.D. X S.D.   

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๔.๐๐ ๐.๘๔ ๓.๖๕ ๐.๗๐ ๓.๑๐ ๐.๐๖ ๒๓.๙๗ ๐.๐๐* 

๒ ดานเศรษฐกิจชุมชน

เขมแข็งเปนธรรม 
๓.๖๔ ๐.๔๘ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๓.๙๘ ๐.๐๔ ๒๗.๒๖ ๐.๐๐* 

๓ ดานครอบครัวอบอุน ๓.๖๙ ๐.๔๕ ๓.๙๔ ๐.๒๑ ๓.๙๘ ๐.๐๕ ๓๐.๐๐ ๐.๐๐* 

๔ ดานการบริหารจัดการ

ชุมชนด ี
๓.๖๐ ๐.๒๐ ๓.๗๑ ๐.๒๕ ๓.๕๖ ๐.๑๐ ๑๒.๙๓ ๐.๐๐* 

๕ ดานการมี

สภาพแวดลอมดีมีระบบ

นิเวศท่ีสมดุล 

๓.๗๗ ๐.๗๖ ๓.๕๑ ๐.๕๙ ๓.๑๓ ๐.๓๖ ๑๖.๐๒ ๐.๐๐* 

๖ ดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมี 

ธรรมาภิบาล 

๓.๗๖ ๐.๓๔ ๓.๘๓ ๐.๒๗ ๓.๘๒ ๐.๑๕ ๓.๑๓ ๐.๐๕* 

รวม ๓.๗๔ ๐.๓๐ ๓.๗๖ ๐.๒๘ ๓.๕๙ ๐.๐๙ ๕.๕๐ ๐.๐๐* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุก

ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรร

มาภิบาล  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 

 

 

 



๑๑๔ 

 ตารางท่ี ๑๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 

อาชีพ  

F 

 

p 

ข  า ราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

เกษตรกรรม/

ประมง 

พนักงาน

บริษัท 

นิสิต/

นักเรียน/

นักศึกษา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ดานการมีสุขภาวะ ๓.๑๙ ๐.๒๖ ๓.๗๖ ๐.๘๘ ๓.๖๕ ๐.๔๗ ๓.๙๗ ๐.๘๗ ๓.๘๕ ๐.๘๘ ๗.๕๐ ๐.๐๐* 

๒ ด  าน เศรษฐก ิจช ุ มชน

เขมแข็งเปนธรรม 
๓.๙๙ ๐.๐๔ ๓.๘๒ ๐.๓๖ ๓.๘๗ ๐.๓๓ ๓.๕๓ ๐.๕๑ ๓.๙๖ ๐.๑๗ ๑๗.๐๓ ๐.๐๐* 

๓ ดานครอบครัวอบอุน ๓.๙๘ ๐.๐๔ ๓.๙๐ ๐.๒๙ ๓.๘๖ ๐.๓๓ ๓.๕๙ ๐.๔๙ ๓.๙๙ ๐.๐๓ ๑๗.๖๔ ๐.๐๐* 

๔ ดานการบริหารจัดการ

ชุมชนดี   
๓.๕๙ ๐.๑๓ ๓.๕๙ ๐.๒๑ ๓.๘๐ ๐.๒๓ ๓.๕๘ ๐.๒๔ ๓.๖๕ ๐.๑๖ ๑๘.๒๗ ๐.๐๐* 

๕ ดานการมีสภาพแวดลอม

ดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 
๓.๐๔ ๐.๑๕ ๓.๕๔ ๐.๗๓ ๓.๕๗ ๐.๔๓ ๓.๗๔ ๐.๘๖ ๓.๗๗ ๐.๖๘ ๘.๘๕ ๐.๐๐* 

๖ ด  า น ก า ร เ ป  น ช ุ ม ช น

ประชาธิปไตยมี 

ธรรมาภิบาล 

๓.๗๖ ๐.๐๔ ๓.๘๒ ๐.๓๖ ๓.๘๒ ๐.๑๘ ๓.๖๓ ๐.๓๒ ๔.๐๐ ๐.๒๓ ๑๕.๕๓ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๕๙ ๐.๐๙ ๓.๗๔ ๐.๓๔ ๓.๗๖ ๐.๑๘ ๓.๖๗ ๐.๒๙ ๓.๘๗ ๐.๒๘ ๗.๕๖ ๐.๐๐* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  

 จากตารางท่ี ๑๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธาน ีของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทกุดาน 

ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรร

มาภิบาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 

 



๑๑๕ 

 ตอนที่ ๔  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ปรากฏดังตาราง  ๑๔ 

 ตารางท่ี  ๑๔ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายขอ 

 

ลำดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น (N = ๓๗๕) 

X S.D. ความหมาย 

๑ ชุมชนสนับสนุนให ม ีก ิจกรรมที ่ส งเสร ิมส ัมพ ันธภาพ

ครอบครัวในภาวะยากลำบาก 
๓.๒๘ ๐.๔๖ ปานกลาง 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของครอบครัว ๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 

๓ ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ๓.๓๑ ๐.๕๑ ปานกลาง 

๔ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ๓.๗๑ ๐.๘๗ มาก 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมที ่สงเสริมการมีสุขภาพที่ด ีของ

ครอบครัวในชุมชน 
๓.๘๑ ๐.๔๘ มาก 

๖ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสาร

และการเรียนรู 
๓.๘๑ ๐.๔๖ มาก 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว ๓.๘๔ ๐.๔๓ มาก 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว ๓.๘๙ ๐.๓๑ มาก 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ ๓.๘๗ ๐.๓๔ มาก 

๑๐ ชุมชนมีการดูแลพื้นที่ในชุมชนเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของ

ครอบครัว 
๓.๖๐ ๐.๙๑ มาก 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพื่อดูแลครอบครัวที่มีภาวะ

พ่ึงพิงสูง 
๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน ๓.๙๖ ๐.๓๘ มาก 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และ

การปรับตัวได 
๓.๘๑ ๐.๔๕ มาก 

รวม ๓.๗๑ ๐.๒๗ มาก 

  

 จากตารางท่ี ๑๓ พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของกับ

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี           



๑๑๖ 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียง

อันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ ลำดับแรก คือ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชใน

ครอบครัว  ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทาง

สังคมในรูปแบบตางๆ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพ

ครอบครัวในภาวะยากลำบาก 

 

 ตอนท่ี ๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี    

ของกลุมตัวอยางตาม เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกันหรือไมดังตารางท่ี ๑๔-๑๘ 

  ตารางท่ี ๑๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุม ตัวอยางท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 
เพศชาย เพศหญิง t p 

X S.D. X S.D. 

๑ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที ่สงเสริม

สัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก 
๓.๒๔ ๐.๔๔ ๓.๓๒ ๐.๔๘ -๑.๗๑ ๐.๐๙* 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของ

ครอบครัว 
๓.๖๐ ๐.๘๓ ๓.๗๖ ๐.๙๒ -๑.๘๑ ๐.๐๗* 

๓ ช ุมชนม ีการสน ับสน ุนครอบคร ัว เ พ่ือ

พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
๓.๒๗ ๐.๔๙ ๓.๓๕ ๐.๕๒ -๑.๔๘ ๐.๑๔* 

๔ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการ

สรางเสริมสุขภาพ 
๓.๖๖ ๐.๘๒ ๓.๗๖ ๐.๙๒ -๑.๑๔ ๐.๒๕* 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมี

สุขภาพท่ีดีของครอบครัวในชุมชน 
๓.๘๔ ๐.๔๙ ๓.๗๘ ๐.๔๗ ๑.๒๙ ๐.๒๐* 

๖ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพ่ึงตนเองดาน

ขอมูลขาวสารและการเรียนรู 
๓.๘๘ ๐.๔๑ ๓.๗๕ ๐.๔๙ ๒.๗๖ ๐.๐๑* 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว ๓.๙๑ ๐.๓๗ ๓.๗๘ ๐.๔๗ ๓.๐๐ ๐.๐๐* 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรม

มาใชในครอบครัว 
๓.๙๗ ๐.๑๘ ๓.๘๓ ๐.๓๘ ๔.๕๗ ๐.๐๐* 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทาง

สังคมในรูปแบบตางๆ 
๓.๙๔ ๐.๒๔ ๓.๘๐ ๐.๔๐ ๔.๐๐ ๐.๐๐* 



๑๑๗ 

ตารางท่ี ๑๔ (ตอ) 

ลำดับ รายการ 
เพศชาย เพศหญิง t p 

X S.D. X S.D. 

๑๐ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริม

สวัสดิภาพของครอบครัว 
๓.๕๐ ๐.๘๗ ๓.๖๙ ๐.๙๓ -๒.๐๒ ๐.๐๔ 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพื่อดูแล

ครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง 
๓.๕๙ ๐.๘๗ ๓.๖๙ ๐.๙๓ -๑.๑๒ ๐.๒๖ 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรง

ในชุมชน 
๔.๐๒ ๐.๓๑ ๓.๙๑ ๐.๔๓ ๒.๘๑ ๐.๐๐* 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการ

เผชิญหนา และการปรับตัวได 
๓.๘๕ ๐.๔๓ ๓.๗๘ ๐.๔๗ ๑.๖๒ ๐.๑๑* 

รวม ๓.๗๑ ๐.๒๙ ๓.๗๑ ๐.๒๕ ๐.๑๗ ๐.๘๖* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 จากตารางท่ี ๑๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ที่เกี ่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายขอ ๑๒ ขอ ไดแก 

ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก ชุมชนมีการจัดการปญหา

ความขัดแยงของครอบครัว ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของครอบครัว

ในชุมชน ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุน

ทางสังคมในรูปแบบตางๆชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสงเสริมให

ครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวได  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

สวนที่เหลือ คือชุมชนมีการดูแลพื้นที่ในชุมชนเพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว และชุมชนสราง/

แสวงหาทรัพยากรเพื ่อดูแลครอบครัวที ่มีภาวะพึ ่งพิงสูง  แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี       

ระดับ .๐๕ 

 

 ตารางท่ี ๑๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 



๑๑๘ 

ลำดับ รายการ 
อายุ  

F 

 

p ๑๕-๑๙ป ๒๐-๒๙ป ๓๐-๓๙ป ๔๐-๔๙ป ๕๐-๕๙ป ๖๐ปขึ้นไป 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ชุมชนสนับสนุนใหมี

กิจกรรมท่ีสงเสริม

สัมพันธภาพครอบครัวใน

ภาวะยากลำบาก 

๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๓ ๐.๒๖ ๓.๙๗ ๐.๑๗ ๓.๓๒ ๐.๔๗ ๓.๐๗ ๐.๓๐ ๙๘.๐๓ ๐.๐๐* 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหา

ความขัดแยงของ

ครอบครัว 

๓.๐๗ ๐.๕๘ ๓.๖๗ ๐.๙๐ ๓.๗๓ ๐.๙๗ ๓.๖๘ ๐.๕๓ ๓.๘๙ ๐.๙๘ ๓.๖๔ ๐.๙๒ ๔.๒๖ ๐.๐๐* 

๓ ชุมชนมีการสนับสนุน

ครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเอง

ทางเศรษฐกิจ 

๓.๒๐ ๐.๖๑ ๓.๐๐ ๐.๐๐ ๓.๐๓ ๐.๒๖ ๓.๙๗ ๐.๑๗ ๓.๓๘ ๐.๕๕ ๓.๐๗ ๐.๓๐ ๖๑.๒๑ ๐.๐๐* 

๔ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวมีทักษะการ

สรางเสริมสุขภาพ 

๓.๐๗ ๐.๕๘ ๓.๖๗ ๐.๙๐ ๓.๗๓ ๐.๙๗ ๓.๘๔ ๐.๔๔ ๓.๘๗ ๐.๙๘ ๓.๖๔ ๐.๙๒ ๔.๕๒ ๐.๐๐* 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอม

ท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ี

ดีของครอบครัวในชุมชน 

๓.๔๓ ๐.๘๒ ๓.๗๖ ๐.๕๗ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๔.๐๒ ๐.๖๐ ๓.๕๖ ๐.๕๙ ๓.๙๘ ๐.๒๙ ๑๙.๕๖ ๐.๐๐* 

๖ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวพ่ึงตนเองดาน

ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 

๓.๘๓ ๐.๕๓ ๓.๖๒ ๐.๖๑ ๔.๐๓ ๐.๕๕ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๓.๔๙ ๐.๖๐ ๔.๐๒ ๐.๔๐ ๒๓.๑๘ ๐.๐๐* 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว 
๓.๘๓ ๐.๕๓ ๓.๗๖ ๐.๕๗ ๔.๐๒ ๐.๓๒ ๔.๐๓ ๐.๒๙ ๓.๕๖ ๐.๕๙ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๑๗.๔๗ ๐.๐๐* 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำ

หลักคิดคุณธรรมมาใชใน

ครอบครัว 

๓.๙๐ ๐.๓๑ ๓.๙๓ ๐.๒๕ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๓.๖๖ ๐.๔๘ ๔.๐๒ ๐.๗๖ ๒๐.๙๘ ๐.๐๐* 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการ

สนับสนุนทางสังคมใน

รูปแบบตางๆ 

๓.๙๐ ๐.๓๑ ๓.๘๒ ๐.๓๙ ๔.๐๒ ๐.๕๕ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๓.๖๑ ๐.๔๙ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๒๓.๓๖ ๐.๐๐* 

 



๑๑๙ 

ตารางท่ี ๑๕ (ตอ) 

ลำดับ รายการ 
อายุ  

F 

 

p ๑๕-๑๙ป ๒๐-๒๙ป ๓๐-๓๙ป ๔๐-๔๙ป ๕๐-๕๙ป ๖๐ปขึ้นไป 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑๐ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีใน

ชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิ

ภาพของครอบครัว 

๒.๖๗ ๐.๔๘ ๓.๘๐ ๐.๘๗ ๓.๗๓ ๐.๙๗ ๓.๕๑ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๑.๐๒ ๓.๖๐ ๐.๙๒ ๘.๗๕ ๐.๐๐* 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหา

ทรัพยากรเพ่ือดูแล

ครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

๒.๖๗ ๐.๔๘ ๓.๘๐ ๐.๘๗ ๓.๗๓ ๐.๙๗ ๓.๗๔ ๐.๔๔ ๓.๗๘ ๑.๐๒ ๓.๖๐ ๐.๙๒ ๘.๘๙ ๐.๐๐* 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกัน

ภัย/ความรนุแรงในชุมชน 
๔.๑๗ ๐.๓๘ ๔.๑๑ ๐.๓๒ ๓.๙๕ ๐.๒๒ ๓.๙๔ ๐.๒๔ ๓.๘๙ ๐.๕๕ ๓.๙๐ ๐.๓๐ ๔.๔๑ ๐.๐๐* 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัว

มีทักษะในการเผชิญหนา 

และการปรับตัวได 

๓.๕๐ ๐.๖๓ ๓.๗๖ ๐.๕๗ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๔.๐๒ ๐.๗๗ ๓.๕๖ ๐.๕๙ ๓.๙๘ ๐.๒๙ ๒๐.๔๓ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๔๐ ๐.๒๓ ๓.๖๗ ๐.๒๗ ๓.๗๗ ๐.๒๗ ๓.๙๐ ๐.๑๒ ๓.๖๔ ๐.๒๕ ๓.๗๓ ๐.๒๖ ๒๐.๖๕ ๐.๐๐* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

   

 จากตารางท่ี ๑๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  

ที่เกี ่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายขอทุกขอ ไดแก 

ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก 

 ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของครอบครัว ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพ่ือ

พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนจัดสภาพแวดลอม

ท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของครอบครัวในชุมชน ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสาร

และการเรียนรู ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชใน

ครอบครัว ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ ชุมชนมีการดูแลพื้นที่ในชุมชนเพ่ือ

สงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพ่ือดูแลครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง ชุมชน

สรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการ

ปรับตัวได  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 



๑๒๐ 

 ตารางท่ี ๑๖ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

ลำดับ รายการ 

วุฒิการศึกษา  

F 

 

p ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 

ปวท. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกวา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ชุมชนสนับสนุนใหมี

กิจกรรมท่ีสงเสริม

สัมพันธภาพครอบครัวใน

ภาวะยากลำบาก 

๓.๐๒ ๐.๒๑ ๓.๔๑ ๐.๕๑ ๓.๓๖ ๐.๔๘ ๓.๑๖ ๐.๓๗ ๓.๒๓ ๐.๔๔ ๑๒.๐๐ ๐.๐๐* 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหา

ความขัดแยงของ

ครอบครัว 

๓.๖๙ ๐.๙๗ ๓.๘๕ ๐.๙๔ ๓.๕๔ ๐.๗๒ ๓.๑๖ ๐.๓๗ ๔.๐๘ ๑.๐๔ ๔.๔๕ ๐.๐๐* 

๓ ชุมชนมีการสนับสนุน

ครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเอง

ทางเศรษฐกิจ 

๓.๐๙ ๐.๔๑ ๓.๔๕ ๐.๕๖ ๓.๓๖ ๐.๔๘ ๓.๑๖ ๐.๓๗ ๓.๒๓ ๐.๔๔ ๘.๑๙ ๐.๐๐* 

๔ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวมีทักษะการ

สรางเสริมสุขภาพ 

๓.๖๙ ๐.๙๗ ๓.๘๔ ๐.๙๔ ๓.๖๓ ๐.๗๑ ๓.๑๖ ๐.๓๗ ๔.๐๘ ๑.๐๔ ๓.๖๓ ๐.๐๑* 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี

ของครอบครัวในชุมชน 

๓.๖๙ ๐.๖๕ ๓.๖๗ ๐.๕๕ 

 

๔.๐๑ 

 

 

๐.๑๕ 

 

๓.๙๘ ๐.๕๕ ๓.๙๘ ๐.๗๗ ๑๑.๓๘ ๐.๐๐* 

๖ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวพ่ึงตนเองดาน

ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 

๓.๗๖ ๐.๕๕ ๓.๖๒ ๐.๕๖ 

 

๔.๐๒ 

 

 

๐.๓๕ 

 

๓.๙๗ ๐.๖๘ ๓.๙๙ ๐.๒๔ ๑๔.๑๒ ๐.๐๐* 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว 
๓.๘๒ ๐.๕๑ ๓.๖๗ ๐.๕๕ 

 

๔.๐๖ 

 

 

๐.๙๐ 

 

๓.๙๘ ๐.๖๖ ๓.๙๘ ๐.๒๕ ๑๑.๕๓ ๐.๐๐* 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำ

หลักคิดคุณธรรมมาใชใน

ครอบครัว 

๓.๙๓ ๐.๒๕ ๓.๗๔ ๐.๔๔ 

 

๔.๐๑ 

 

 

๐.๙๐ 

 

๓.๙๙ ๐.๑๘ ๓.๙๗ ๐.๗๘ ๑๔.๔๔ ๐.๐๐* 



๑๒๑ 

ตารางท่ี ๑๖ (ตอ) 

ลำดับ รายการ 

วุฒิการศึกษา  

F 

 

p ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

ปวช. ปวส. 

ปวท. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกวา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการ

สนับสนุนทางสังคมใน

รูปแบบตางๆ 

๓.๘๘ ๐.๓๓ ๓.๗๑ ๐.๔๖ 

 

๔.๐๔ 

 

 

๐.๙๕ 

 

๓.๙๘ ๐.๘๘ ๓.๙๘ ๐.๒๘ ๑๕.๑๙ ๐.๐๐* 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหา

ทรัพยากรเพ่ือดูแล

ครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

๓.๔๙ ๐.๙๙ ๓.๖๘ ๐.๙๓ ๓.๗๘ ๐.๘๐ ๓.๐๒ ๐.๘๐ ๔.๐๘ ๑.๐๔ ๔.๖๙ ๐.๐๐* 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกัน

ภัย/ความรนุแรงในชุมชน 
๔.๑๑ ๐.๓๒ ๓.๙๒ ๐.๔๘ ๓.๙๔ ๐.๒๔ ๓.๖๓ ๐.๕๐ ๓.๙๘ ๐.๒๒ ๘.๑๖ ๐.๐๐* 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัว

มีทักษะในการเผชิญหนา 

และการปรับตัวได 

๓.๗๑ ๐.๕๗ ๓.๖๗ ๐.๕๕ ๓.๙๘ ๐.๒๘ 
๔.๐๔ 

 

๐.๙๕ 

 
๓.๙๑ ๐.๘๘ ๑๒.๒๖ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๖๔ ๐.๓๓ ๓.๖๘ ๐.๒๕ ๓.๗๙ ๐.๒๓ ๓.๕๖ ๐.๑๑ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๗.๙๒ ๐.๐๐* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  จากตารางท่ี ๑๖ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ที่เกี ่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายขอทุกขอ 

ไดแก ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก ชุมชนมีการจัดการ

ปญหาความขัดแยงของครอบครัว ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชน

สนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของ

ครอบครัวในชุมชน ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ชุมชนสราง

กิจกรรมดานครอบครัว ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว ชุมชนสรางเครือขาย

การสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว 

ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพื่อดูแลครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความ

รุนแรงในชุมชน ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวได  แตกตางกัน อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

 

 



๑๒๒ 

 ตารางท่ี ๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

 

ลำดับ รายการ 

สถานภาพ  

F 

 

p โสด สมรส หยาราง 

X S.D. X S.D. X S.D.   

๑ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ี

สงเสริมสัมพันธภาพครอบครัว

ในภาวะยากลำบาก 

๓.๓๐ ๐.๔๘ ๓.๓๑ ๐.๔๘ ๓.๐๒ ๐.๘๕ ๗.๓๘ ๐.๐๐* 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหาความ

ขัดแยงของครอบครัว 
๔.๐๑ ๐.๙๗ ๓.๕๘ ๐.๘๐ ๓.๐๐ ๐.๙๔ ๒๓.๗๙ ๐.๐๐* 

๓ ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัว

เพ่ือพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ 
๓.๓๕ ๐.๕๓ ๓.๓๔ ๐.๕๒ ๓.๐๑ ๐.๓๕ ๗.๕๔ ๐.๐๐* 

๔ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมี

ทักษะการสรางเสริมสุขภาพ 
๔.๐๐ ๐.๙๗ ๓.๖๓ ๐.๗๙ ๓.๐๐ ๐.๘๘ ๒๒.๓๑ ๐.๐๐* 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของ

ครอบครัวในชุมชน 

๓.๖๘ ๐.๕๔ ๓.๘๖ ๐.๔๖ ๔.๐๐ ๐.๘๗ ๙.๐๗ ๐.๐๐* 

๖ ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัว

พ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและ

การเรียนรู 

๓.๖๔ ๐.๕๕ ๓.๘๙ ๐.๓๘ ๔.๐๒ ๐.๕๕ ๑๗.๐๗ ๐.๐๐* 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว 
๓.๖๘ ๐.๕๔ ๓.๙๒ ๐.๓๕ ๔.๐๐ ๐.๙๖ ๑๖.๐๘ ๐.๐๐* 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลัก

คิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว 
๓.๗๖ ๐.๔๓ ๓.๙๗ ๐.๑๗ ๓.๙๘ ๐.๒๘ ๒๔.๙๗ ๐.๐๐* 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการ

สนับสนุนทางสังคมในรูปแบบ

ตางๆ 

๓.๗๒ ๐.๔๕ ๓.๙๕ ๐.๒๓ ๔.๐๓ ๐.๗๗ ๒๓.๕๙ ๐.๐๐* 

 

 

 



๑๒๓ 

 

ตารางท่ี ๑๗ (ตอ) 

ลำดับ รายการ 

สถานภาพ  

F 

 

p โสด สมรส หยาราง 

X S.D. X S.D. X S.D.   

๑๐ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีใน

ชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิ

ภาพของครอบครัว 

๓.๘๖ ๑.๐๐ ๓.๔๙ ๐.๘๔ ๓.๒๓ ๐.๖๕ ๑๐.๓๘ ๐.๐๐* 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหา

ทรัพยากรเพ่ือดูแล

ครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

๓.๘๖ ๑.๐๐ ๓.๕๗ ๐.๘๓ ๓.๒๓ ๐.๖๕ ๘.๖๓ ๐.๐๐* 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกัน

ภัย/ความรนุแรงในชุมชน 
๓.๙๒ ๐.๔๗ ๓.๙๙ ๐.๓๓ ๓.๙๔ ๐.๒๔ ๑.๓๙ ๐.๒๕ 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัว

มีทักษะในการเผชิญหนา 

และการปรับตัวได 

๓.๖๘ ๐.๕๔ ๓.๘๗ ๐.๔๐ ๔.๐๐ ๐.๘๙ ๑๐.๘๑ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๗๓ ๐.๒๘ ๓.๗๒ ๐.๒๘ ๓.๕๗ ๐.๑๐ ๕.๓๔ ๐.๐๑* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

   

 จากตารางท่ี ๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายขอ ๑๒ ขอ 

ไดแก ชุมชนสนับสนนุใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก ชุมชนมีการจัดการ

ปญหาความขัดแยงของครอบครัว ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชน

สนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของ

ครอบครัวในชุมชน ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ชุมชนสราง

กิจกรรมดานครอบครัว ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว ชุมชนสรางเครือขาย

การสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว 

ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพื่อดูแลครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะใน

การเผชิญหนา และการปรับตัวได  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  สวนที่เหลือ คือ 

ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 



๑๒๔ 

 

 ตารางท่ี ๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย ท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

ลำดับ รายการ 

อาชีพ  

F 

 

p 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

เกษตรกรรม/

ประมง 

พนักงาน

บริษัท 

นิสิต/

นักเรียน/

นักศึกษา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๑ ชุมชนสนับสนุนใหมี

กิจกรรมท่ีสงเสริม

สัมพันธภาพครอบครัวใน

ภาวะยากลำบาก 

๓.๐๘ ๐.๒๘ ๓.๐๒ ๐.๒๐ ๓.๖๙ ๐.๔๗ ๓.๓๘ ๐.๔๙ ๓.๐๓ ๐.๒๖ ๕๖.๐๐ ๐.๐๐* 

๒ ชุมชนมีการจัดการปญหา

ความขัดแยงของ

ครอบครัว 

๓.๐๘ ๐.๒๘ ๓.๗๒ ๐.๙๘ ๓.๕๘ ๐.๖๒ ๓.๙๗ ๑.๐๑ ๓.๘๓ ๐.๙๙ ๗.๕๑ ๐.๐๐* 

๓ ชุมชนมีการสนับสนุน

ครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเอง

ทางเศรษฐกิจ 

๓.๐๘ ๐.๒๘ ๓.๐๘ ๐.๓๘ ๓.๖๙ ๐.๔๗ ๓.๔๖ ๐.๕๘ ๓.๐๓ ๐.๒๖ ๓๘.๗๔ ๐.๐๐* 

๔ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวมีทักษะการ

สรางเสริมสุขภาพ 

๓.๐๘ ๐.๒๘ ๓.๗๒ ๐.๙๘ ๓.๖๙ ๐.๖๑ ๓.๙๔ ๐.๙๙ ๓.๘๓ ๐.๙๙ ๖.๗๗ ๐.๐๐* 

๕ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี

ของครอบครัวในชุมชน 

๔.๐๑ ๐.๙๔ ๓.๗๓ ๐.๖๑ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๕๐ ๐.๖๓ ๔.๐๐ ๐.๗๗ ๑๕.๓๕ ๐.๐๐* 

๖ ชุมชนสนับสนุนให

ครอบครัวพ่ึงตนเองดาน

ขอมูลขาวสารและการ

เรียนรู 

๓.๙๙ ๐.๗๐ ๓.๗๙ ๐.๕๑ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๕๐ ๐.๖๓ ๓.๙๐ ๐.๓๑ ๑๓.๖๑ ๐.๐๐* 

๗ ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว 
๔.๐๐ ๐.๘๗ ๓.๘๕ ๐.๔๘ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๕๐ ๐.๖๓ ๔.๐๑ ๐.๗๔ ๑๗.๙๘ ๐.๐๐* 



๑๒๕ 

ตารางท่ี ๑๘ (ตอ) 

ลำดับ รายการ 

อาชีพ  

F 

 

p 

ขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย/

ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

เกษตรกรรม/

ประมง 

พนักงาน

บริษัท 

นิสิต/

นักเรียน/

นักศึกษา 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. 

๘ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำ

หลักคิดคุณธรรมมาใชใน

ครอบครัว 

๔.๐๒ ๐.๕๖ ๓.๙๔ ๐.๒๓ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๖๔ ๐.๔๘ ๔.๐๐ ๐.๘๕ ๑๘.๙๙ ๐.๐๐* 

๙ ชุมชนสรางเครือขายการ

สนับสนุนทางสังคมใน

รูปแบบตางๆ 

๔.๐๑ ๐.๖๙ ๓.๙๐ ๐.๓๑ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๕๗ ๐.๕๐ ๔.๐๒ ๐.๙๖ ๒๒.๔๒ ๐.๐๐* 

๑๐ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีใน

ชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิ

ภาพของครอบครัว 

๓.๐๐ ๐.๗๙ ๓.๖๗ ๑.๐๔ ๓.๓๙ ๐.๔๙ ๓.๗๘ ๑.๐๖ ๔.๐๓ ๑.๐๑ ๑๐.๕๙ ๐.๐๐* 

๑๑ ชุมชนสราง/แสวงหา

ทรัพยากรเพ่ือดูแล

ครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิง

สูง 

๓.๐๒ ๐.๗๑ ๓.๖๗ ๑.๐๔ ๓.๕๓ ๐.๕๐ ๓.๗๘ ๑.๐๖ ๔.๐๓ ๑.๐๑ ๘.๙๓ ๐.๐๐* 

๑๒ ชุมชนสรางระบบปองกัน

ภัย/ความรนุแรงในชุมชน 
๓.๘๑ ๐.๔๐ ๔.๑๐ ๐.๒๙ ๓.๙๑ ๐.๒๘ ๓.๘๘ ๐.๖๓ ๔.๐๐ ๐.๗๘ ๖.๕๓ ๐.๐๐* 

๑๓ ชุมชนสงเสริมใหครอบครัว

มีทักษะในการเผชิญหนา 

และการปรับตัวได 

๔.๐๒ ๐.๕๖ ๓.๗๕ ๐.๕๓ ๓.๙๒ ๐.๒๗ ๓.๕๐ ๐.๖๓ ๔.๐๐ ๐.๖๒ ๑๗.๐๘ ๐.๐๐* 

รวม ๓.๕๕ ๐.๐๘ ๓.๖๙ ๐.๓๓ ๓.๗๗ ๐.๒๐ ๓.๖๕ ๐.๒๗ ๓.๘๒ ๐.๒๗ ๙.๐๔ ๐.๐๐* 

 * แทน นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  จากตารางท่ี ๑๘ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ที่เกี ่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี ของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายขอทุกขอ ไดแก 

ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก ชุมชนมีการจัดการปญหา

ความขัดแยงของครอบครัว ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพื่อพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนสนับสนุนให



๑๒๖ 

ครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ ชุมชนจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการมีสุขภาพที่ดีของครอบครัว

ในชุมชน ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพึ่งตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู ชุมชนสรางกิจกรรมดาน

ครอบครัว ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุน

ทางสังคมในรูปแบบตางๆ ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว ชุมชนสราง/

แสวงหาทรัพยากร 

 เพื่อดูแลครอบครัวที่มีภาวะพึ่งพิงสูง ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน ชุมชน

สงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวได  แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .๐๕ 

 

๔.๒ ผลจากการสัมภาษณ 

  องคประกอบชุมชนสรางสรรค (Creative Capital) ของตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ ๑) ความรูความสามารถ ๒) วิถีวัฒนธรรม ๓) เทคโนโลยี ๔) สินคาและบริการท่ี

แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม สามารถสรุปผลประเด็นการวิจัย ไดดังนี้ 

 ๑) ดานความรูความสามารถ พบวา 

 การเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน จะตองนุงเนนการพัฒนาคนกลุมคนและ

องคกรในชุมชนใหมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได และจะตองมีการแรงจูงใจใหเปนสวน

สำคัญที่กระตุนใหคนตองการคิดสรางสรรค ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงกระตุนจากภายนอก แรงจูงใจ

กระตุนจากภายใน ที่มีประโยชนตอความคิดสรางสรรค ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน ความตองการประสบ

ความสำเร็จความตองการสิ่งใหมๆ การตอบสนองความอยากรูอยากเห็น เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่คนที่มีแรง

กระตุนจากภายใน มักจะบอกวา เขาทำงานนี้ เพราะรูสึกสนุกหรือไมก็คนพบวา มันเปนอะไรท่ีนาสนใจและ

จะพึงพอใจ เมื่องานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จสวนแรงกระตุนจากภายนอก จะมีลักษณะตรงกันขาม คือ 

การที่สิ่งแวดลอมภายนอก เปนผูยื่นเสนอรางวัล ตัวอยางเชน การไดรับเงินเดือนสูงๆ ความกาวหนาในการ

ทำงาน การไดรับการยกยองจากหัวหนางาน การมีชื่อเสียง การไดรับรางวัล ดังนั้น การมีสภาพแวดลอมทาง

สังคมที่สงเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนในชุมชน ที่สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ชุมชนที่มี แบบอยางคนที่มีความคิดสรางสรรค ชุมชนที่ใหรางวัลและสนับสนุนคนที่คิดแตกตาง ชุมชนท่ี

สงเสริมการแขงขันทางธุรกิจอยางเสรี ลักษณะสภาพแวดลอมเชนวามานี้ ยอมสงเสริมใหคนในชุมชนมี

ความคิดสรางสรรคไดไมยาก 0

๑ การจะเปนชุมชนสรางสรรคไดนั ้น จะตองมีการประชุมสัมมนาเพ่ือ

วัตถุประสงค ดังนี้ ๑)  สรางวิสัยทัศนรวมกัน ซ่ึงเปนการผนึกกาลังความคิดสรางสรรค ๒) ประสานแนวคิด

ของทุกคนใหเห็นเปนภาพรวม และนาวิสัยทัศนที่ไดมากำหนดเปนเปาหมาย เปนทิศทางของการดำเนิน

กิจกรรมของชุมชน ๓) สงเสริมการสรางขวัญและกาลังใจเพื่อสรางสรรคความสำเร็จใหมๆ เพราะถาการ

 
๑ พระครสูิรสิุตวิมล ตำแหนง เจาอาวาส วัดโกวิทาราม สมัภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๗ 

แกไขปญหาสำเร็จมากขึ้น ก็จะนาไปสูการสังเคราะห สรางสรรค นาไปสู “ปญญา” ในระดับสรางสรรคสิ่ง

ใหมไดตอไป1

๒ 

  ในการพัฒนาชุมชนจะมีการเชื่อมตอของบุคคล คือ เครือขายหนวยงานราชการกับเครือขาย

ชุมชน ทั้งนี้ในการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายหนวยงานราชการทองถิ่นกับเครือขายชุมชนจะทำให

การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนไปตามหลักการวางแผน โดยตระหนักในความจำ

เปนคุณคา และเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนใหเขามารับรูปญหา การทาตามแผนงานและโครงการ มุงม่ัน 

เพียรพยายามท่ีจะกระทำใหสำเร็จลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ตั้งใจ เอาใจใสตรวจสอบใหเกิดขอผิดพลาด

นอยท่ีสุด และไมท้ิงงานกลางคัน ตรวจสอบใหไดวามีคุณภาพตามแผนงานหรือไม การปรับปรุง พิจารณาหา

เหตุผล ใครครวญในการตรวจสอบ หาขอบกพรอง เพื่อพัฒนาใหดีขึ ้น การปรับปรุงคุณภาพของงานให

เปนไปตามแผนหรือใหดีกวาในแผน งานในขณะเดียวกันระบบการทำงาน จะตองมีการปรับรูปแบบใหมี

ความยืดหยุน ลดลำดับชั้นการบังคับบัญชาใหมากท่ีสุด เปนองคการแบบแนวราบ ซ่ึงจะทำใหเครือขายของ

หนวยงานราชการในทองถิ่นและชุมชนมีความคลองตัว เหมาะสมกับสภาวะทางการทำงานในแตละพื้นท่ี

ชุมชน2

๓ 

  คนภายในชุมชนจะตองมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ซึ่งตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งดาน

สุขภาพ เพ่ือใหแข็งแรงดูแลตนเองได ดานจิตใจเพ่ือใหมีจิตใจดี มีนาใจ เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑของสังคม 

มีวินัย ชื่อสัตย เสียสละ มีจิตสานึกสาธารณะ และรักชาติ และดานสติปญญาเพื่อใหมีศักยภาพและมี

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง จนมีนิสัยใฝรูไปตลอดชีวิต และ

พรอมปรับตัวใหรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ี

สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ3

๔ 

  การจัดโครงสรางอำนาจหนาที่ การแบงสวนงานกันทำตามความรู ความสามารถ การจัดสาย

งานการจัดตัวบุคคล การบริหารงานดานบุคลากร การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทำงาน 

การควบคุมการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันที ่ชัดเจน มีการเชื ่อมโยงปญหาและ

ผลกระทบถึงกันโดยอาศัยกลไกลเครือขายที่มีอยู เพื่อใหเกิดการขยายพื้นที่ทำงานใหมากขึ้น เกิดการ

ประสานประโยชนรวมกัน การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหนาที่ของ

หนวยงานยอยหรือตำแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกำหนดลักษณะ และวิธีการติดตอ

สัมพันธตามลำดับชั้นแหงอำนาจหนาที่สูงต่ำลดหลั่นลงไป และการแบงงานการกำหนดสวนงาน โครงสราง

ขององคการ การกำหนดตำแหนงงานตางๆ พรอมกับอำนาจหนาท่ีเพราะหนวยงานราชการทองถ่ินและผูนา

ในชุมชนจะตองมีความเสียสละ เอาใจใส ทุมเท และรวมมือแบบภาคีทุกภาคสวน โดยมุงเนนถึงประโยชน

 
๒ พระประพันธ ฐานจติฺโต ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส สมัภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓ พระธีรทัต ฉนฺทโก ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส สัมภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๔ นายสงวน อวนล้ำ ตำแหนง มักคทายก สัมภาษณวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๒๘ 

มากกวานโยบายที่คิดขึ้น แตไมสามารถกระทำใหเกิดผลไดชัดเจน มุงเนนประโยชนอยางที่ประชาชนพึง

คาดหวังจากสวนราชการ4

๕ 

  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุน ทำใหเกิด

ความคิดใหมตอเนื่องกันไป และความคิดสรางสรรคนี้ ประกอบดวยความคลองในการคิด ความยืดหยุนและ

ความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการท่ี

เหมาะสม ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรู การริเริ่มและประสบการณที่สะสมมา อีกทั้งประสบการณใหมที่ไดรับ

การสงเสริม โดยการจัดสภาพแวดลอมที่เอื ้ออานวยตอการแสดงออก ดังนั้นความคิดสรางสรรคจึงเปน

คุณสมบัติที่ทุกหนวยงานและสังคมตองการ เพราะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค จะพยายามหาโอกาส

ปรับปรุงและแกไขสภาพการทำงานในรูปแบบเดิม ดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม นอกจากนี้ ยัง

สามารถดารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขอีกดวย5

๖ 

  สรุปไดวา ดานความรู ความสามารถ ซึ่งเปนองคประกอบหลักของชุมชนสรางสรรคนั้นจะตอง 

ดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

  ๑. มีการกำหนดวิสัยทัศนเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายในชุมชน 

 ๒. ผนึกกาลังความคิดสรางสรรค กระตุนเพ่ือเสริมพลังในการพัฒนาชุมชน 

 ๓. สงเสริมการสรางขวัญและกาลังใจเพ่ือสรางสรรคความสำเร็จใหมๆ 

 ๔. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและความ

ยั่งยืนของชุมชน 

 ๕. สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุมชนท่ีมีแบบอยางคนท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 

  ๒) ดานวิถีวัฒนธรรม พบวา 

 หนวยงานราชการในทองถิ่นและชุมชน จะตองรวมกันสรางภาพพจนที่ดี ใหเปนที่ยอมรับแก

สังคมท่ัวไป เปนการสรางประโยชนหรือคุณคาใหแกชุมชนสรางสรรค เชน วัฒนธรรมใน 

 การมุงสรางสรรคคุณภาพ วัฒนธรรมในการสรางนวัตกรรม วัฒนธรรมองคกรจะสะทอนถึง

คานิยมความเชื่อ ทัศนคติและบรรทัดฐานขององคกร และภารกิจขององคกร ที่กำหนดขึ้นมาเปนแนวทาง

ปฏิบัติที่มีอิทธิพลโดยรวมตอพฤติกรรมบุคคลและกลุมคนในสังคมนั้นๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับองคกร 

และในระดับประเทศ ซ่ึงวัฒนธรรมนั้น มีความสำคัญดังตอไปนี้ ๑) วัฒนธรรม เปนประเพณีแบบอยางท่ีถือ

ปฏิบัติของคนภายในชุมชน หรือกลุมคนกลุมหนึ่ง เชน ในชุมชน องคกร ธุรกิจ ถึงในระดับประเทศ สมาชิก

ในองคกรสามารถรับรูไดจากเรื ่องราวในอดีต เพื่อนามาเปนบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติงาน      

๒) วัฒนธรรม เปนเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาชุมชน ท่ีเรียกวา เปนระดับสุดยอดในการพัฒนา

 
๕ นายมนตรี กัลปตินันท ตำแหนง นายกเทศมนตรีปทุม สมัภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖ นายสมคดิ ไกรยสิทธ์ิ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากหวยวังนอง สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 



๑๒๙ 

ชุมชนที่ไมมีรูปแบบอยางแทจริง๓) วัฒนธรรม จะมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานและการผลิตสินคาและบริการโดยตรง ๔) วัฒนธรรม จะชวยสงเสริมความผูกพันของสมาชิกใน

ชุมชนใหมีความรูสึกรวมภายใต ปรัชญาและคานิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย

ในท่ีสุด ๕) วัฒนธรรม เปนกรอบวิธีการปฏิบัติของคนท่ีอยูในชุมชนนั้น เชน กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 

แตเปนที่ยึดและยอมรับและมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของคนในชุมชน ๖) วัฒนธรรม มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงชุมชน บางชุมชนมีวัฒนธรรมท่ีแข็งไมยืดหยุนจะเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนั้น 

ดังนั้น ชุมชนที่ตองการปรับตัวอยางรวดเร็วจึงตองใชวัฒนธรรมเปนตัวกำหนดทิศทางของชุมชนมากกวาท่ี

จะใชกฎระเบียบ เมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้น จำนวนบุคลากรมากขึ้น ปญหาทางดานวิธีปฏิบัติก็เพิ่มมากข้ึน

ตามลำดับ วัฒนธรรมเปนปจจัยสำคัญอยางหนึ่งตอการดำเนินงานของชุมชน ถือเปนจุดแข็งสำคัญ หาก

ชุมชนมีวัฒนธรรมที่สอดคลองกับระบบการดำเนินงาน และแผนกลยุทธของชุมชน แตทั้งนี้จะตองสามารถ

ยืดหยุนและปรับเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจะตองมีความ

เขาใจและตระหนักในความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะปจจัยเหลานี้สะทอนใหเห็นขบวน    

การคิดการตัดสินใจและวิธีการทำงานของผูบริหารที่อยูภายใตวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งหากมีขบวนการจัดการ

บริการท่ีดี และมีประสิทธิภาพจะเกิดประโยชนสูงสุด6

๗ 

  กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) คือ การที่สมาชิกใน

เครือขายของชุมชนตางก็เสริมสรางกระบวนการทำงานของกันและกัน โดยที่ใชจุดแข็งของฝายหนึ ่งไป

ชวยเหลืออีกฝายหนึ่งท่ีมีจุดออน ซ่ึงจะทำใหเกิดการประสานผลประโยชนสวนรวมรวมกันการเสริมสรางตอ

กันเกิดขึ้นจากการรวมตัวเปนเครือขายของชุมชนและการพึ่งพิงรวมกัน (Interdependence) คือ การเติม

เต็มในสวนที ่ขาดของแตละฝาย เนื ่องจากทุกฝายตางก็มีขอจำกัดในกระบวนการทำงานมีความรู

ประสบการณที่แตกตาง ดังนั้น จึงมีการพึ่งพาอาศัยระหวางสมาชิกในเครือขายของชุมชน โดยมีการ

ปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) ใหสมาชิกในเครือขายชุมชนมีการทำกิจกรรมรวมกัน เพื่อใหเกิด

ปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก และผลการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนระหวางกันนั้นกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในเครือขายของชุมชน7

๘ 

  ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital Index) เปนองคประกอบที่มีกิจกรรมอันหลากหลาย    

ที่จัดขึ้นอยางพิถีพิกัน เกี ่ยวของกับวัฒนธรรม ศิลปะ ความสรางสรรค และวิถีชีวิตโดยเชื่อวาสภาวะ

แวดลอมของสังคมที่สงเสริมการมีสวนรวมทางวัฒนธรรม จะกอเกิดความคิดและการแสดงออกใหมๆ     

อันเปนการสงเสริมความสรางสรรค โดยมีตัวชี้วัด ๓ ตัว ไดแก ๑) การระดมทรัพยากรท้ังภาครัฐและเอกชน

เพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ๒) ทัศนคติและคานิยมทางวัฒนธรรมที่มีตอความสรางสรรค ศิลปะ 

และการปกปองทรัพยสินทางปญญา โดยดูจากทัศนคติและคานิยมตอศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรม

 
๗ นายบัวกัน ศรีคำ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมัภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๘ นายสมยศ  ถ่ินปทุม ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมัภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๐ 

สรางสรรคการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมในโรงเรียนหรือชุมชน ๓) ขอบเขตและระดับของการมีสวนรวม

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งดูจากการเขารวมกิจกรรม โครงการ เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรม

สรางสรรค การมีสินคาวัฒนธรรม รวมถึงการสงเสริมบริโภควัฒนธรรม และคานิยมในการไมซื้อสินคา

ลอกเลียนแบบ8

๙ 

  ควรมีการแบงเครือขายกลุมยอย ๆ เพ่ือทาหนาท่ีในการสรางเครือขายระหวางหนวยงานภาครัฐ

กับประชาชน ในแตละพ้ืนท่ีโดยอาศัยการกากับดูแลจากภาคีเครือขาย ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกลุมเหลานี้ก็มีการลงศึกษากลุมเปาหมายอยางจริงจัง ซึ่งการสราง

องคกรโดยใชโครงสรางแบบเครือขายจะยิ่งสงผลใหการดำเนินงานตามแผนมีความสะดวกรวดเร็ว แตทั้งนี้ 

การบริหารและแบงหนาที่รวมไปถึงทาความเขาใจกับแตละกลุมเครือขายจะตองใหมีความชัดเจน เพ่ือ

ปองกันการสื่อสารท่ีอาจจะเกิดจากการประสานคนท่ีไมดีได ซ่ึงจะกลายเปนปญหาท่ีใหญตามมาได ในระยะ

แรกเริ่มควรมีการฝกอบรม เพื่อสรางความเขาใจอันดีรวมกันและยังเปนการบงบอกถึงทิศทางอนาคตของ

เครือขายชุมชนอีกดวย9

๑๐ 

  วัฒนธรรมจัดเปนกระบวนการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรม โดยการใหความสำคัญกับระบบ 

ความหมาย และคุณคาของวิถีชีวิตมากกวามูลคาทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงสังคมวัฒนธรรม กับภูมิ

ประเทศ หรือทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งคุณความดีของชุมชน อยางไรก็ตาม บริบทโลกาวิวัตน 

และอำนาจทุนทางเศรษฐกิจอาจเปนตัวแปรสำคัญที่ทำใหหลายชุมชนตองสูญเสียอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ซึ่งหมายถึงการสูญเสียองคความรู ภูมิปญญา และภูมิธรรมที่บรรพบุรุษไดสั่งสมภายใตเงื่อนไขภูมินิเวศของ

ชุมชน ดังนั้นชุมชนที่ไมตองการสูญเสียอัตลักษณหรือทุนทางวัฒนธรรมดังกลาว จึงควรหาแนวทางในการ

ธารงรักษาเอาไวอยางยั่งยืน นอกจากนี้ การทองเท่ียวตามวิถีชุมชน โดยชุมชนมีความสัมพันธกับการพัฒนา

ชุมชนอยางเปนองครวม เนื่องจากทรัพยากรในการทองเที่ยวและทรัพยากรในการผลิตของชุมชนเปน

ทรัพยากรเดียวกัน โดยมีวัฒนธรรมและสังคมเปนตัวขับเคลื่อน ที่มีการสงเสริมหลักการใหชุมชน ดังนี้      

๑) ชุมชนเปนเจาของ ๒) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ ๓) ชุมชนมีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง และมีการกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนใหดีขึ้น ๔) มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม       

๕) คงเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น ๖) กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม ๗) เคารพใน

วัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ๘) เกิดผลตอบแทนที่เปนธรรมแกคนในทองถ่ิน      

๙) มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนของชุมชน 

 การที่จะใหชุมชนดำเนินการตามหลักการดังกลาวขางตน จำเปนตองเตรียมความพรอมและ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการทองเที่ยวตามวิถีชุมชน ในขณะเดียวกันตองรณรงคใหคนใน

สังคมเห็นความแตกตางของการทองเที่ยวโดยชุมชนและการทองเที่ยวทั่วไป กระตุนใหคนในสังคมเห็น

 
๙ นายอรุณ  บำบัติ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาษณวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐ นายทรงศักดิ์ เถลิงรัมย ตำแหนง กำนันตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๑ 

ความสำคัญและเปนนักทองเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยน เรียนรูระหวางเจาของบานกับผูมาเยือนอีกทั้งยัง

เปนการสงเสริมใหคนในชุมชนเพิ่มการรับรูและความเขาใจในบทบาทของชุมชนทองถิ่นตอการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการลังใจหรือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในการอนุรักษดานธรรมชาติและ

วัฒนธรรม10

๑๑ 

  การรูวัฒนธรรมของชุมชน สะทอนใหเห็นรากฐานของชุมชน ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ และมีวิถีการผลิตที่พึ ่งพาและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน มีวัฒนธรรมประเพณีที ่เปน

เอกลักษณเฉพาะถ่ิน มีระบบสังคมท่ีเขาใจกัน มีปราชญ หรือผูมีความรูและทักษะในเรื่องตางๆ หลากหลาย 

ชุมชนรูสึกเปนเจาของและเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา เคารพในกติกาการจัดการสิ่งแวดลอม 

วัฒนธรรม และการทองเท่ียว มีกลไกในการทำงานเพ่ือจัดการวิถีชีวิตชุมชน สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ

การพัฒนาชุมชนโดยรวมได มีการกระจายผลประโยชนที่เปนธรรมมีกองทุนที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะที่มีอยูในตัวคนทุกคน สามารถสงเสริม

คุณลักษณะนี้ใหพัฒนาไดโดยการสอน การฝกฝนและการฝกปฏิบัติที ่ถูกวิธี ความคิดสรางสรรคเปน

กระบวนการ ทางสมองที่คิดในลักษณะแปลกใหมดวยการคิดดัดแปลงปรุงแตงจากความคิดเดิมผสมผสาน

เปนสิ่งใหม ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม ดวยการดัดแปลงสิ่งเดิมผสมผสานกันใหเกิดสิ่งใหม 

ซ่ึงรวมถึงการประดิษฐคิดคนพบสิ่งตางๆ ความคิดสรางสรรคจะเกิดข้ึนไดนั้นไมใชการคิดสิ่งท่ีเปนไปได หรือ

สิ่งที่เปนเหตุเปนผลอยางเดียวเทานั้น หากแตความคิดจินตนาการก็เปนสิ่งสำคัญยิ่งที่จะกอใหเกิดความ

แปลกใหม แตตองควบคูกันไปกับความพยายามท่ีจะสรางจินตนาการใหเปนไปได11๑๒ 

  ชุมชนสรางสรรคนั้น เปนการรวมกลุมบุคคลหลายๆ กลุมเขาดวยกัน ภายในอาณาเขตและ

ภายใตกฎหมายหรือขอบังคับอันเดียวกัน มีการสังสรรคกัน มีความสนใจรวมกัน มีผลประโยชนคลายๆ กัน 

มีแนวพฤติกรรมเปนอยางเดียวกัน เชน ภาษาพูด ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือพูดอีกอยางหนึ่งก็คือ มี

วัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง และมีความสัมพันธและโครงสรางทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของและพึ่งพาอาศัยกัน 

ความสัมพันธและโครงสรางดังกลาว มีว ิว ัฒนาการขึ ้นมาจากกระบวนการกลุ มที ่ปรับตัวใหเขากับ

สถานการณทางสิ่งแวดลอมของชุมชน12

๑๓ 

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘ 

จนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ ๑๒) มีการผลักคันเรื่องการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ

นวัตกรรมอยางตอเนื ่อง อันจะเปนการขับเคลื ่อนการสรางมูลคาเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม         

ซ่ึงเปนการใหความสำคัญกับจุดแข็งและขอไดเปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศ แลวนามาใชประโยชนโดย

หาแนวทางเพิ ่มมูลคาทางเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาฯฉบับที ่๑๒ โดยมุ งปรับโครงสรางการผลิต              

 
๑๑ นายสงวน  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๒ นายวิน  ทนินรัม ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๓ พ.ต.ท. อาทิตย  ตระการไทย ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๒ 

สูการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการ และสนับสนุนความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทำใหมูลคา

การผลิตสูงชื้น13

๑๔ 

  วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความคาดหวังของสังคมความ

เชื่อ ทัศนคติของผูบริโภค ประเพณี คานิยมในการทำงาน และคานิยมสวนบุคคล มีความสอดคลองกัน การ

ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน บุคลากรมีความรวมมือรวมใจ มีคานิยมในการคนหาความรูและโอกาสในการ

พัฒนาปรับปรุง มีคานิยมบนพื้นฐานของของแตกตางกันของบุคลากรการยอมรับผลการปฏิบัติงาน เชื่อใน

ความกาวหนาจากผลการปฏิบัติงานมีการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม วัฒนธรรมนั้น นอกจากจะมี

ความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของชุมชนแลว ยังเปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนและจูงใจใหบุคคลมีการเรียนรู

รวมกัน โดยการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื ้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเห็นไดวา วัฒนธรรมของชุมชนมี

ความสัมพันธอยางสูงตอการเกิดผลประโยชนของชุมชนแตไมพบความสัมพันธของรูปแบบวัฒนธรรม ท่ีมีผล

ตอความสัมพันธระหวางการจัดการความรูกับผลประโยชนของชุมชน และการเพิ่มคุณคาในทุนมนุษย     

การบริหารจัดการดานวัฒนธรรม มีสมรรถนะท่ีสำคัญในการบริหารงาน14

๑๕ 

  การพัฒนาความสรางสรรคดวยวัฒนธรรมนั้น จะเห็นไดวา ในการพัฒนาประเทศในศตวรรษท่ี 

๒๑ ไดหันมาใหความสำคัญกับการสรางสังคมท่ีมีความสมดุล ระหวางอารยธรรมและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดย

การเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ “วัฒนธรรมทองถิ่น’ อันเปนฐานรากสำคัญของแตละทองถิ่นที่มี

เอกลักษณเปนของตนเอง สั่งสมมาแบบหยั่งรากลึก ปจจุบันหลายประเทศใชวัฒนธรรมทองถ่ินเปนแนวทาง

หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินหรือเมืองและประสบความสำเร็จ15

๑๖ 

  สรุปไดวา ดานวิถีวัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมายาวนาน และเปนท่ียอมรับกันในสังคม 

มีความหลากหลายในแตละพื้นที่ ทั้งที่เปนนามธรรม ไดแก ความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม 

คานิยม ความเปนไทย และที่เปนรูปธรรม ไดแก แหลงประวัติศาสตร โบราณสถานเปนตน วัฒนธรรมเปน

สิ่งยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกิดความหวงแหนภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ พื้นฟู 

พัฒนาและตอยอดเพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ดังนั้น จึงมีการเสริมสรางพื้นท่ี

ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ใหชุมชนสามารถพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเองไดอยางตอเนื่อง 

ทั้งที่เปนภูมิปญญา ความรู อุดมการณ ศีลธรรม และคุณคาทางทรัพยากรอื่นๆ โดยการสรางจิตสานึก

รวมกันในการเปนเจาของ และพรอมที่จะเขารวมกิจกรรมเพื่อสรางสรรคชุมชนของตนเอง ในดานวิถี

วัฒนธรรมนี้ สามารถสรุปแยกเปนประเด็นสำคัญไดดังนี ้ ๑)  มีการกระตุ นใหคนในชุมชนมีความคิด

สรางสรรค ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางสังคมที่สงเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนในชุมชน       

๒) สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุมชนท่ีมีแบบอยางคนท่ีมีความคิดสรางสรรค ชุมชนท่ีใหรางวัล 

 
๑๔ นายบพิตร มีหนองหวา ขาราชการบำนาญ สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๕ นายภานุ อุยยพัฒน ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ ปทุมรวมใจ สัมภาษณวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
๑๖ แมอ่ัว บัวใหญ อาชีพ คาขาย สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๓ 

และสนับสนุนคนที่คิดแตกตาง ๓) การที่สมาชิกที่เขามาอยูในเครือขายของชุมชน มีความรูสึกนึกคิดและ

การรับร ู ร วมกันถึงเหตุการณ โดยมีความเขาใจในปญหา มีจ ิตสานึกในการแกไขปญหารวมกัน                  

๔) กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) คือ การที่สมาชิกในเครือขาย

ของชุมชนตางก็เสริมสรางกระบวนการทำงานของกันและกัน โดยที่ใชจุดแข็งของฝายหนึ่งไปชวยเหลืออีก

ฝายหนึ่งท่ีมีจุดออน ๕) การประสานผลประโยชนรวมกันในดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะตอง

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหเปนพฤติกรรมของชุมชนในการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อสนองตอบความตองการ

ของชุมชน โดยเนนกิจกรรมที่บุคคลหรือองคกรชุมชนชวยกันดำเนินงานดวยตนเอง โดยการใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมชวยเหลือการผลิต และการตลาด 

   

 ๓) ดานเทคโนโลยี พบวา 

 คนในชุมชนควรมุงมั่นทำใหเกิดระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย เขา

กับองคความรูท่ีครอบคลุมท้ังดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค เพ่ือผลิตสินคาและบริการ

ที่มีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในอันที่จะสรางงาน สรางรายได 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย 16

๑๗ ชุมชนควรใหความสำคัญกับองคความรูและภูมิปญญา

ของชุมชนที่สั่งสมและสืบสานมา ภายใตเงื่อนไขของพื้นที่ และบริบทของสังคมวัฒนธรรม รวมถึงการให

ความสำคัญกับประวัติศาสตรและพัฒนาการของชุมชน ท่ีจะเปนกลไกท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน และสรางความ ภาคภูมิใจ ตลอดถึงสรางจิตสานึกรวมของคนในชุมชน อันเปนรากฐานสำคัญของ

การพัฒนาจากการเรียนรูศักยภาพของตนเอง17

๑๘ 

  ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูสรางภูมิ

ปญญาของตนเองในดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การครองวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยี 

ที่มีผลทำใหชุมชนมีความรู ความสามารถที่พัฒนาตนเองและถายทอดความรูนั้นไดอยางตอเนื่อง จะเห็นได

วา ชุมชนจะตองพัฒนาความรู ความสามารถจากความรูเดิมที่เรียกวา ภูมิปญญาชาวบานหรือปรีชาญาณ

ทองถิ่นผสมเขากับกลวิธีที่สำคัญในการพัฒนาอยางสมดุล และมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนกันใน

เรื ่องความรู ความดี และการนาความรูและความดีนั้นมาทำใหสังคมและชุมชนมีสันติภาพ ไมแสวงหา

ประโยชนและอำนาจ เชื ่อมโยงกันอยางที ่ไมมีล ักษณะบังคับบัญชาแตเปนความเชื ่อมสัมพันธเชิง

กัลยาณมิตร การไมแสวงหาอำนาจและผลประโยชนจะทำใหขบวนการนี้ยั ่งยืน การเสนอใหประชาชน

รวมตัวกันเปนกลุมและองคกรยอย ๆ เพื่อชวยเหลือและสรางความเขมแข็งใหสมาชิกแตละคน กลุมและ

องคกรเหลานี้อาจปรากฏในรูปชุมชนหมูบาน องคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมทางปญญา ความสัมพันธ

ภายในกลุม และระหวางกลุมเปนแบบเทาเทียมกัน18

๑๙ 

 
๑๗ นายวิโรฒ มีแกว อดีตรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๘ ดร.บุญเพ็ง สืบพา ผูอำนวยการทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๙ นายอุทัย  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๔ 

  การพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่เปนอยูใหดีขึ้น เปนการเรงหรือเพิ่มประสิทธิภาพใหไดผลผลิตที่ดี การ

พัฒนาทรัพยากร จะตองมีการนาเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชควบคูกับกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน ทั้งยัง

รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีที ่ทำใหใชทรัพยากรในปริมาณนอย แตไดผลผลิตที ่เพิ ่มมากขึ ้น และมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนดวย ดังนั้น การใชทรัพยากรตางๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปริมาณท่ีเหมาะสมไม

มากเกินไป โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และมีของเสียท่ีเกิดจากการใชงานนอยท่ีสุดหรือไมมีของเสียเกิดข้ึน

เลย การใชอยางยั่งยืนนี้จะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทำใหทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมสามารถฟนตัวหรือเกิดข้ึนมาใหมไดทันกับความตองการใชงานมนุษย19๒๐ 

  กระแสโลกาภิว ัตน เปนสิ ่งที ่ลดทอนพลังของชุมชน กอใหเกิดการพึ ่งพาในหลายๆ ทาง

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งไมสอดคลององคประกอบสำคัญใน

กระบวนการพัฒนา คือ วัฒนธรรม จึงใหถือเอาวัฒนธรรมเปนแกนกลางของการพัฒนายึดถือคุณคาของ

มนุษยและวัฒนธรรมเปนหัวขอสำคัญ ของการพัฒนารวมอยูในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม20

๒๑ดังนั้น 

ชุมชนสรางสรรคจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเคลื่อนไหว มีการเสริมสรางความเปนมนุษย เสริมสรางความเจริญงอก

งามของบุคคล สรางงานและรายได เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เขาดวยกัน ตลอดจนยอมรับความ

หลากหลายของรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรม และหาวิธีการปลดปลอยความสรางสรรคที่มีอยูในตัวคนทุกคน

และในทุกสถานท่ี 21

๒๒โดยชุมชนสรางสรรคจะเปนชุมชนที่เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ และเทคโนโลยี 

ผสานเขาดวยกันเพื่อเปนการเสริมพลังและความสามารถของปจเจกชน พรอมสาหรับการ เปลี่ยนแปลง

ตางๆ ที่เกิดขึ้น คนในชุมชนมีการเรียนรูและคิดสิ่งใหมๆ สามารถหาวิธีการใหมๆ ในการแกปญหาหรือ

ดำเนินชีวิต สมาชิกอยูรวมกันไดอยางมีความสุข แมจะมีรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรมหลากหลาย แตก็มีการ

เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรมเทคโนโลยี และอาชีพ ที่มีเอกลักษณของชุมชน และรูจักนาสิ่งที่มีในชุมชนมา

สรางสรรคเพ่ือพัฒนาชุมชน22

๒๓ ดวยการนำเอาเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินคาและบริการอยางสรางสรรค เปน

อีกแนวทางหนึ่งที่อาจไมตองลงทุนมาก แตสรางประสบการณและความแตกตางของสินคาไดเปนอยางดี 

เชน ระบบสื่อดิจิตอลในพิพิธภัณฑทองถ่ิน การจาหนวยสินคาและบริการผานทางระบบออนไลน เปนตน23

๒๔ 

  สรุปไดวา ชุมชนสรางสรรคนั ้น จะตองพัฒนาทำใหเกิดระบบเศรษฐกิจที ่ผสมผสานทาง

วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยเขากับองคความรูที่ครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สรางสรรค เพื่อผลิตสินคาและบริการที่มีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ซึ่งจะเปนการสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจ ในอันที ่จะสรางงาน สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนคนไทยอาศัย

 
 

๒๐ นายบัวกัน ศรีคำ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๑ นายวิโรฒ มีแกว อดีตรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๒ นายบพิตร มีหนองหวา ขาราชการบำนาญ สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๓ นายอุทัย  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๔ พ.ต.ท. อาทิตย  ตระการไทย ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๕ 

กระบวนการเรียนรูสรางภูมิปญญาของตนเองในดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการการครอง

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรจะตองมีการนำเทคโนโลยีที่กาวหนามา

ใชควบคูกับกระบวนการพัฒนาในปริมาณที่เหมาะสม และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนยอมรับความ

หลากหลายของรูปแบบชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

   

 ๔) สินคาและบริการท่ีแสดงความเช่ียวชาญทางวัฒนธรรม พบวา 

 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพ 

และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุน

ใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพสนับสนุนการนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชใน

การสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ และสรางความรวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพ

และรายได ที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชนสงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกร

ชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรู

ดานการ จัดการ การตลาดและทักษะในการประกอบอาชีพ24

๒๕ 

  การเสริมสรางชุมชนใหเปนชุมชนสรางสรรค หรือสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุขนั้น 

จะตองมุงเสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผลดำรงชีวิตอยางมั่นคงทั้งใน

ระดับครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม

ทั่วถึงสรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการดารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของ

ความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยาง

จริงจัง ควบคูกับการเสริมสรางจิตสานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและ

เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความขัดแยง25

๒๖ 

  ความคิดสรางสรรคเปนคุณลักษณะท่ีควรไดการสงเสริมและปลูกฝง เพ่ือชวยผอนคลายอารมณ

และสรางนิสัยท่ีดีใหกับเยาวชน สามารถนาความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตได ดังนั้นความคิดสรางสรรค 

จึงเปนสิ ่งสำคัญที ่จะชวยใหคนสามารถนาไปใชแกปญหาชีวิตของตนเองได อีกทั ้งยังสามารถใชเปน

ประโยชนตอสังคมและชุมชนไดอีกดวย จึงควรจัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนเกิดความคิด

สรางสรรค อันจะชวยใหสังคมเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต26

๒๗ 

  การท่ีคนเราจะมีความคิดสรางสรรคไดนั้น จำเปนตองทำการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและ

การพัฒนาของสมองเรากอน โดยสมองเรามีดวยกัน ๒ ซีก คือ สมองซีกซาย ทำหนาที่ในสวนของการ

ตัดสินใจ การใชเหตุผล และสมองซีกขวา ทำหนาท่ีในสวนของการสรางสรรค แมสมองจะทำงานตางกัน แต

 
๒๕ นายไชยศักดิ์ พูลผลธนาโชค ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๒ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๖ นางสมคิด โสมแผว ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๖ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๗ นายสาคร พันธพุฒ ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑๑ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 



๑๓๖ 

ในความเปนจริงแลว สมองทั้งสองซีก จะทำงานเชื่อมโยงไปพรอมกัน ในแทบทุกกิจกรรมทางการคิด โดย

การคิดสลับกันไปมา เชน การอานหนังสือ เราจะพบวา สมองซีกซายจะทำความเขาใจ โครงสรางประโยค 

และไวยากรณ ในขณะท่ีสมองซีกขวา ก็จะทำความเขาใจ เก่ียวกับทวงทำนองของการดำเนินเรื่อง อารมณท่ี

ผูกไวในงานเขียนนั้นๆ ดังนั้น ความคิดสรางสรรคจึงควรตองมี ๓ สวน คือ ๑) การเปนสิ่งใหม กลาวคือ   

ตองเปนการคิดที่แหวกวงลอมความคิดที่มีอยูเดิม ที่ไมเคยมีใครคิดไดมากอน ไมไดลอกเลียนแบบใคร 

แมกระท่ังความคิดเดิม ๆ ของตนเอง ๒) ตองเปนความคิดท่ีสามารถใชการได ซ่ึงก็คือตองเปนความคิดท่ีเกิด

จากการสรางสรรคท่ีลึกซ้ึง สูงเกินกวาการใชเพียงจินตนาการท่ีเพอฝน นั่นหมายความวา ตองสามารถนามา

พัฒนาใหเปนจริง ใชประโยชนไดอยางเหมาะสม และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการคิดไดเปน

อยางดี และ ๓) ตองมีความเหมาะสม หมายความวา ตองเปนความคิดท่ีสะทอนความมีเหตุมีผลท่ีเหมาะสม

และมีคุณคา ภายใตมาตรฐานท่ียอมรับไดโดยท่ัวไป27

๒๘ 

  ความรูท่ีสะสมมาเปนระยะเวลานาน มีความสำคัญตอการทำใหเกิดความคิดสรางสรรคพูดอยาง

งายก็คือ คนที่มีความรูมักจะคิดสรางสรรคไดดีกวาคนที่ไมมีความรู เพราะทำใหเขาใจธรรมชาติของปญหา

ไดกวางและลึกซึ้งกวาคนที่ขาดฐานขอมูล ความรูชวยทำใหเราสามารถคิดงานที่มีคุณภาพ เพราะมีรากฐาน

ของความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้นรองรับและชวยกระตุนใหมีการคิดตอยอดความรูตอไป อันเกิดจากการไดรับ

ความรูเพิ่มเติม เพื่อนำความรูที่ไดรับหรือมีอยูมาคิดตอเปนจุดกำเนิดของความคิดอื่นๆ ได และในทาง

ตรงกันขาม ความรูก็อาจเปนตัวขัดขวางความคิดสรางสรรคไดดวยหากยึดติดในความรูที่มีอยูมากเกินไป  

จนเปนอุปสรรคทำใหขาดความยืดหยุนในการคิดออกนอกกรอบหรือคิดจากมุมมองใหมๆ ที่กวางขวางข้ึน 

หรือท่ีคนไทยมีสานวนวา “ความรูเปนเหมือนดาบสองคม” ซ่ึงความจริงก็คือการมีความรูนั้น สามารถสงผล

กระทบตอความคิดสรางสรรคไดทั้งในแงบวกและแงลบ หากนาไปใชในฝายดีก็กอประโยชนไดมาก หากใช

ไปในทางไมดีกลาวคือนาไปเพ่ือกอทุกขแกตัวเอง28

๒๙ 

  วิธีการคิดแบบนักออกแบบ เพื่อสามารถนำไปตอยอดในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองดวย

กระบวนการตางๆ ใหกลายเปน “พื้นที่ชุมชนสรางสรรค” โดยมุงเนนที่พลังเยาวชนเพื่อสามารถนำไปตอ

ยอดในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงการใชความคิดสรางสรรคในการ

แกปญหา พัฒนาชุมชนของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงมีการสรางสรรคแรงบันดาลใจในการ

อนุรักษวิถีชีวิตของชุมชน29

๓๐ 

  ชุมชนสรางสรรค จะตองมีผูนำท่ีกลาเปลี่ยนแปลง และการสรางเครือขายใหเปนพลังสังคมท่ีจะ

รวมมือรวมใจกัน ในการพัฒนาประเทศใหเปนแนวรวมท่ีหลากหลาย และมีจำนวนมากอีกประการหนึ่ง คือ 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีทำใหเกือบทุกแหงในโลกสามารถผลิตสินคาและบริการไดทัดเทียม

กัน ความแตกตางของสินคาและบริการ จึงตองมาจากการใชความรู และความคิดสรางสรรค ในการ

 
๒๘ นางลัดดา ทองวิเศษ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒๙ นางหนูจร คำจันทร ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓๐ นายสุบิน พิมพะกรรณ  ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๓๗ 

ผสมผสานกระบวนการผลิต และเรื ่องราวใหกลายเปนผลิตภัณฑที ่มีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย       

เพื่อตอบสนองผูบริโภคตั้งแตระดับทอง ถิ่นจนถึงระดับโลก ผูประกอบการในยุคปจจุบันจึงตองเปนเจาของ 

“ความคิดสรางสรรค” ที่สามารถเปลี่ยนปจจัยการผลิตไปสูสินคาและบริการที่สามารถเอาชนะคูแขงได 

ไมใชเจาของทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก หรือแหลงเงินทุนอีกตอไป อาจกลาวไดวา ความม่ังค่ังใน

อนาคตอยูบนพื้นฐานของการสั่งสม“คนที่มีความคิดสรางสรรค” หรืออาจจะเรียกวา เปนการสั่งสมทุน

มนุษยนั่นเอง 

  

๔.๓ ผลการวิเคราะหการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

  ผลการวิเคราะหจากการศึกษาการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย เปนการใหบริการที่มีมูลคาเพิ่มและสรางรายไดภายในพื้นที่ชุมชน มีการนำเอาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมทองถ่ินมาเชื่อมโยงเปนเรื่องราวกับสินคาและบริการ ของชุมชมสรางสรรคเกิดเปนเอกลักษณของ

ชุมชนที่มีการสรางงาน สรางรายไดแกคนในทองถิ่น รวมทั้งสรางความตื่นตัวและกระตุนใหทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวม และใหความสำคัญกับการนาเศรษฐกิจสรางสรรคสรางรายไดใหชุมชนมากขึ้น และสราง

โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจใหแกชุมชน และไดสามารถพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อเปนเมืองเศรษฐกิจ

สรางสรรคอยางเปนรูปธรรม สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนา

ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ พัฒนาระบบการ

คุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน 

สงเสริมการดารงชีวิตท่ีมีความ 

ปลอดภัย นาอยู บนพ้ืนฐานของความยุติธรรมในสังคม 

  การพัฒนาชุมชนสรางสรรคในชุมชนตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

เปนการพัฒนาความรู ความสามารถของประชาชน โดยมีการเรียนรูอยางมีระบบ คำนึงถึงความตองการ

ของประชาชน และมีการสงเสริมใหประชาชนเปนผูลงมือกระทำดวยตนเอง และมีความรูสึกนึกคิดและการ

รับรูรวมกันถึงเหตุการณเขารวมเปนเครือขายของชุมชน โดยมีความเขาใจในปญหา มีจิตสำนึกในการแกไข

ปญญารวมกันระบบที่มีความยืดหยุนสูง เนื่องจากแตละชุมชนที่วางเครือขายเขาไปพัฒนา การจัดตั้ง

เครือขายชุมชนสรางสรรค และการจัดขบวนการเพื ่อหาอนาคตรวมกัน เปนเทคนิคอยางหนึ ่งของ

กระบวนการทางสังคม ที ่ใช ว ิธ ีการเรียนรู ร วมกัน ภายใตการกระตุ นเตือน สนับสนุน ปลุกเราของ

กระบวนการ เริ่มตนการสรางวิสัยทัศน การเสริมสรางความเข็มแข็ง เครือขายชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน มีรูปแบบการประสานงาน คือ จัดตั้งคณะทำงานฝายประสานงานฝาย

ติดตามงานเพื่อชวยประสานงานและติดตามผลในเรื่องที่เครือขายไดลงมือทำ ชุมชนที่มีกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเปนสวนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคม และประกอบดวยรากฐานที่มั่นคงทาง

สังคมและวัฒนธรรม โดยการรวมกลุมกันอยางหนาแนนของคนทำงานสรางสรรค และมีสภาพแวดลอมท่ี



๑๓๘ 

ดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืน ดังนั้น การผสมผสานศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร เปนการนำ

คุณคาดานจิตวิญญาณและความเชื่อมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการได ผูนำชุมชนควรกระตุนและ

สรางจิตสานึกใหคนในชุมชนมีใจรักบานเกิด อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และทำใหเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมที่มีศักยภาพและยั่งยืน เพิ่มรายไดใหกับชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนเพิ่มจำนวนและ

ระยะเวลาพานักของนักทองเที่ยวและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน โดยวาง

แนวทางการสงเสริมการพัฒนาหมูบานตางๆ ที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูงและมีเอกลักษณโดดเดนใน

แตละชุมชน เนนการพัฒนาสินคา OTOP ที่มีชื่อเสียงภายในชุมชนนั้นๆ พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน

เปรียบประดุจภูมิคุมกันทางสังคม ซึ่งมีสวนประกอบที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) ธรรมะ ๒) การเรียนรู     

๓) การบริหารจัดการ 

  

๔.๔ สรุปองคความรูจากการวิจัย พบวา  

 จากการศึกษาการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  ในดานการ

มีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) คือ การผนึกกำลังความคิดสรางสรรคประสานแนวคิดของทุกคนให

เห็นเปนภาพรวม และมีการชวยเหลือซึ ่งกันและกันในลักษณะที่คลายคลึงกัน ซึ ่งจะสงผลใหสมาชิก

เครือขายของชุมชนเกิดความรูสึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหาความเดือนรอนที่เกิดข้ึน 

นอกจากนี้ การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common vision) จึงเปนการมองเห็นจุดมุงหมายในอนาคตรวมกัน

ระหวางสมาชิกในกลุม การรับรูเขาใจถึงทิศทางเดียวกันและมีเปาหมายท่ีจะดำเนินไปดวยกัน จะชวยทำให

ขบวนการเคลื่อนไหวของเครือขายของชุมชนมีพลังเกิดเอกภาพ และชวยบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจาก

มุมมองที่แตกตางกัน มีวัฒนธรรมทองถิ่นมีการการพัฒนาชุมชนสรางสรรคดวยวัฒนธรรมโดยการให

ความสำคัญกับการสรางสังคมที่มีความสมดุลระหวางอารยธรรมและวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยการเพิ่มพลัง

ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ “วัฒนธรรมทองถิ่น” อันเปนฐานรากสำคัญของแตละทองถิ่นที่มีเอกลักษณเปน

ของตนเอง เรียกไดวา เปนการสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนฐานของการสรางแรงบันดาลใจและความคิด

สรางสรรค จนนำไปสูหมูบาน OTOP ทำใหมีผูนำชุมชนมีการกระตุนและสรางจิตสำนึกใหคนในชุมชน มีใจ

รักบานเกิด อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และทาใหเปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพและยั่งยืนเพ่ิม

รายไดใหกับชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสินคาและบริการใหได

มาตรฐาน เกิดการการระดมพลังสมอง (Brainstorming) เพื ่อการสงเสริมคุณลักษณะดานความคิด

สรางสรรคใหไดพัฒนาอยางเต็มที่ โดยปลูกฝงใหยอมรับคุณคาและความสามารถของบุคคลอยางไมมี

เงื่อนไข แสดงและเนนใหเห็นวา ความคิดของเขามีคุณคาและสามารถนาไปใชใหเกิดประโยชนโดยเฉพาะ

การระดมพลังสมอง (Brainstorming) หลักสำคัญของการระดมพลังสมอง คือ การใหโอกาสคิดอยางอิสระ

ที่สุด โดยเลื่อนการประเมินความคิดออกไป ไมมีการวิพากษวิจารณในระหวางที่มีการคิด การวิจารณหรือ

การประเมินผลใดๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนในระหวางการคิด จะเปนสิ่งขัดขวางความคิดสรางสรรค จุดประสงคของ

การระดมพลังสมองก็เพ่ือจะนำไปสูการแกปญหา ทำใหมีระบบท่ีมีความยืดหยุนสูงทำใหมีระบบการทำงาน



๑๓๙ 

ที่มีความยืดหยุนสูง กลาวคือ ชุมชนมีการวางเครือขายเขาไปพัฒนาใหมีเอกลักษณของชุมชนที่เดนชัด ใน

ระบบการทำงานจึงอาศัยความยืดหยุน และมีการสรางความรวมมือกับเครือขายอ่ืนๆ รวมไปถึงสรางความรู 

ความเขาใจกับสาธารณะเพื่อใหเขาใจถึงการทำงานของชุมชนสรางสรรค และการผสานศิลปะ วัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร เกิดการนำคุณคาดานจิตวิญญาณและความเชื่อมาสรางคุณคาใหกับสินคาและบริการ เพ่ือให

นักทองเที่ยวสนใจในเอกลักษณ ความเปนมาและคุณคาเชิงวัฒนธรรม โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินคา

และบริการอยางสรางสรรคอยางยั่งยืน 

 



๑๔๐ 

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย เปนการ

วิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั ้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ           

มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย และ 

เพื่อนำผลสัมฤทธิ์และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย มีผลการ

วิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอยละ 

๔๗.๒๐  อายุ ๕๐-๕๙  ป จำนวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๔๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๐ สถานภาพสมรส จำนวน ๒๐๑ คน คิดเปนรอยละ 

๕๓.๖๐ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๐๐ 

 ๑. กระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวช้ีวัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

  ๑.๑ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       

มีคาเฉลี ่ยโดยรวมและรายดานอยู ในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ           

ดานครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

ดานการมีสุขภาวะ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 

ตามลำดับ  โดยจำแนกเปนรายดาน ดังนี้ 

   ๑) ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนในหมูบานอยู

รวมกันอยางสันติสุข ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และประชาชนในหมูบานใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประชาชนในหมูบานยึดม่ัน

คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

   ๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ชุมชน

ของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได  

 



๑๔๑ 

และชุมชนของทานมีความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 

   ๓) ดานครอบครัวอบอุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัวของทาน

สามารถทำบัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร  และ

ครอบครัวของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ครอบครัวของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชนตอ

สังคม 

   ๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ

คอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน และการดูแล

ผูสูงอายุ และชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

   ๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน น้ำ อากาศไมเปนพิษ 

อาชีพเกษตรที่เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน  และชุมชน

ของทานมีระบบการบริหารจัดการนำ้ที่ดี  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการ

จัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

   ๖) ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ 

ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตรโดย

ชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/

จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 ประชาชนในพื ้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ ังหวัดอุบลราชธานี ที ่มีอายุ             

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก 

ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการ



๑๔๒ 

ชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย                

มีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  สวนประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ        

ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  และดานการมีสภาพแวดลอม

ดีมีระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สวนที่เหลือ คือ ดานการเปน

ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  ๑.๓ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับ

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม

อยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย ๓ ลำดับแรก คือ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว  ชุมชนสราง

ระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะ

ยากลำบาก 

 ๑.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

  ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ      

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 

๕.๒ อภิปรายผล 

 ๑. กระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวช้ีวัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

  ๑.๑ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เก ี ่ยวข องกับความอยู  เย ็นเป นส ุขของประชาชนในพื ้นท ี ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอ ุบลราชธานี               

จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย คือ ดานครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย  

มีธรรมาภิบาล ดานการมีสุขภาวะ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบ

นิเวศท่ีสมดุล ตามลำดับ  

  ๑) ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนในหมูบานอยู

รวมกันอยางสันติสุข ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และประชาชนในหมูบานใชหลัก



๑๔๓ 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประชาชนในหมูบานยึดม่ัน

คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

  ๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ชุมชน

ของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได  

และชุมชนของทานมีความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 

   ๓) ดานครอบครัวอบอุ นมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา          

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัวของ

ทานสามารถทำบัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร      

และครอบครัวของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ครอบครัวของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชน

ตอสังคม 

   ๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ

คอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน และการดูแล

ผูสูงอายุ และชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

   ๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุลมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน น้ำ 

อากาศไมเปนพิษ อาชีพเกษตรที่เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบ

ผสมผสาน  และชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของ

ทานมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

   ๖) ด านการเป นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีค าเฉลี ่ยอย ู ในระดับมาก             

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการจัดทำ

ยุทธศาสตรโดยชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/

ชุมชน/ตำบล/จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี       



๑๔๔ 

มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ที่เปนเชนนี้เพราะการที่สมาชิกหรือประชาชนใน

ชุมชนรวมตัวกัน มีการเรียนรูรวมกันในการบริหารจัดการดวยตนเอง และแกไขปญหาของชุมชน กอใหเกิด

การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม สงผลใหชุมชนเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได

ตลอดจนการเกิดเครือขายการเรียนรูมีเครือขายความรวมมือในการพัฒนาในชุมชน ผสมผสานความรวมมือ

จากทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และอ่ืนๆเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนชุมชนสรางสรรค สอดคลองกับงานวิจัย

ของ นันทนิษฎ สมคิด 0

๑ ที่ไดศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาชุมชนสรางสรรคในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 

ผลการวิจัยพบวาชุมชนสรางสรรคของประเทศไทย มีการพัฒนาที่เนนระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานทาง

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เขากับองคความรูที่ครอบคลุมทั้งดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สรางสรรค เพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีมีคุณลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว ซ่ึงเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน มีวัฒนธรรมเปนสิ่งยึดโยงคนในสังคมใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง ทำ

ใหเกิดความหวงแหน ภูมิใจท่ีจะรักษา อนุรักษ พ้ืนฟู พัฒนาและตอยอด เพ่ือประโยชนตอตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และประเทศชาติและมีการเรียนรูที ่มุ งเนนความรับผิดชอบตอสังคมที ่ประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงทางสายกลาง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียน ไมแสวงหาผลกำไรจน

เกินระดับความยั่งยืน เพราะเศรษฐกิจในระดับชุมชนมีลักษณะเปนองครวม มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตความ

เปนอยู ของคนในชุมชน และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ใน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)1

๒ วาคนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการมีสุข

ภาวะ มีความรู และมีมาตรฐานการครองชีพที่ดี มีการศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล 

สามารถพัฒนาคนไทยใหมีทักษะการเรียนรูในเชิงคิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรม

ความรู มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอด

ชีวิต ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง และมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ 

  ๑.๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 ประชาชนในพื้นท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก ดาน

การมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  

 

  ๑ นันทนิษฎ สมคิด, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาชุมชนสรางสรรคในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี, 

(อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑),บทคัดยอ. 

  ๒ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ, ยุทธศาสตร ชาต ิ ๒๐ ป, (ออนไลน) 

http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตรชาติ/ (๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 



๑๔๕ 

ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  สวนประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ         

ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  และดานการมีสภาพแวดลอม

ดีมีระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สวนที่เหลือ คือ ดานการเปน

ชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ   .๐๕ 

  ๑.๓ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับ

ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม

อยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้เพราะสภาพ

ความเปนอยูของของประชาชนมีความอยูเย็นเปนสุขทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม ความคิดและจิตใจ 

สามารถดำรงอยูรวมกันกับสังคมไดอยางเหมาะสมในมิติตาง ๆ ไดแก ๑) ดานรางกาย ๒) ดานอารมณ      

๓) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ๔) ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม ๕) ดานความคิด ๖) ดานจิตใจ  

สอดคลองกับรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย ป ๒๕๖๒ 2

๓ ที่มีผลการสำรวจพบวา คนในครัวเรือนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน มากที่สุด คือ มีความสุขที่ระดับ ๘.๔๘ 

รองลงมาคือ ภาคเหนือ มีระดับความสุขเฉลี่ย ที่ระดับ ๘.๓๓ ภาคกลาง มีระดับความสุขเฉลี่ย ที่ระดับ 

๘.๒๘ และภาคใต มีระดับความสุขเฉลี่ย ที่ระดับ ๘.๒๕ ตามลำดับ และจากรายงานคุณภาพชีวิตของคน

ไทยป ๒๕๖๒ พบวา จังหวัดที่มีระดับความสุขเฉลี ่ยของคนในครัวเรือน มากที ่สุด ๕ อันดับแรก คือ             

จังหวัดอำนาจเจริญ มีระดับความสุขเฉลี่ย ๘.๙๑ รองลงมา คือ จังหวัดสกลนคร มีระดับความสุขเฉลี่ย 

๘.๖๗ จังหวัดลำปาง มีระดับความสุขเฉลี่ย ๘.๖๓ จังหวัดหนองบัวลำภู มีระดับความสุขเฉลี่ย ๘.๖๒ และ          

จังหวัดอุบลราชธานี มีระดับความสุขเฉลี่ย ๘.๖๑ ตามลำดับ สอดคลองพระมหาสุทิตย อาภากโร และ 

เขมณัฏฐ อินทรสุวรรณ 3

๔ ไดเสนอผลงานวิจัยตัวชี้วัดความสุข: กลยุทธการสรางและการใชเพื่อชุมชนเปน

สุข โดยรวบรวมวิเคราะหสังเคราะหแนวคิดท่ีเก่ียวของกับตัวชี้วัดทางสังคมการพัฒนาและความสุขเพ่ือสราง

ตัวชี้วัดชุมชนเปนสุขในภาคสังคมไทยตามกระบวนการสรางและพัฒนาตัวชี้วัดนี้เนนใหชุมชนมีสวนรวมใน

การกำหนดกรอบการพัฒนาเชนไรที่จะทำใหตัวชุมชนเปนสุข ดังนั้นการสรางตัวชี้วัดความสุขของคนไทย

ตามพื้นที่รูปธรรมในโครงการ สรส. ที่เกิดจากการวิเคราะหสถานการณของชุมชนและประสบการณการ

ทำงานที่มีอยูเดิมรวมทั้งจากรูปธรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งตัวชี้วัดระดับโครงการยอยในเชิงประเด็นและ

 

  ๓ คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน (พชช),รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย      

ป๒๕๖๒, (กรุงเทพฯ : บีทีเอสเพลส จำกัด, ๒๕๖๒), หนา ๑๘-๑๙. 

  ๔ พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) และคณะ. สุขที่ไดธรรม. (สำนักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๒๓. 



๑๔๖ 

เป าหมายความสุขโดยรวมของช ุมชนอาจกลาวสร ุปประเด ็นความสุขหร ือช ุมชนเปนสุข ได แก                   

๑) การมีงานทำเลี้ยงชีพได ๒) การไมมีหนี้สิน ๓) ครอบครัวอบอุน ๔) สุขภาพแข็งแรง ๕) มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

(๖) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๗) ชุมชนปลอดจากอบายมุขสิ่งเสพติด ๘) ความรักสามัคคี         

๙) มีความรู/มีการศึกษา ๑๐) มีที่ดินทำกิน/ที่อยูอาศัยมั่งคง ๑๑) มีทรัพยากรใชเพียงพอ ๑๒) ไดรับการ

ยอมรับจากชุมชนและสังคม ๑๓) ความภาคภูมิใจในชุมชน ๑๔) การเห็นคุณคาตนเองและชุมชน และ    

๑๕) การมีอิสระกำหนดอนาคตของตนเองได 

 ๑.๔ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

  ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ      

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

  

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะ  

 ๑) ภาครัฐ ภาคเอกชนควรสงเสริมตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยู

เย็นเปนสุขของประชาชน ที่เปนเชนนี้เพราะสภาพความเปนอยูของของประชาชนมีความอยูเย็นเปนสุขท้ัง

ทางดานรางกาย อารมณสังคม ความคิดและจิตใจ สามารถดำรงอยูรวมกับสังคมไดอยางเหมาะสมในมิติ  

ตาง ๆ ไดแก ๑) ดานรางกาย ๒) ดานอารมณ ๓) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ๔) ดานสภาพแวดลอม

ทางวัฒนธรรม ๕) ดานความคิด ๖) ดานจิตใจ อยางตอเนื่อง 

  

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการทำวิจัยครั้งตอไป 

  ๑) ควรมีการศึกษาเรื่องการบริหารการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

  ๒) แนวทางการพัฒนาตัวองคประกอบและตัวชี้วัดการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 

  ๓) ควรมีการศึกษาการยกระดับรูปแบบการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑสรางสรรคภูมิปญญาทองถ่ิน

ในสังคมไทย 

 



๑๔๗ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย : 

๑.๑ ขอมูลทุติยภูมิ 

๑.๑.๑ หนังสือ 

คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๒๖๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ     

ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, มาตรการสงเสริม สมารทซิตี้, BOI eJournal,ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๑ 

มกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๖๒. 

วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย, เมืองอัจฉริยะ: โอกาสและความทาทายสำหรับวิศวกร, หนังสือพิมพประชาชาติ

ธุรกิจ, ฉบับวันท่ี ๑๑-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ทุนทางสังคมฉบับประชาชน, 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จำกัด, ๒๕๔๘. 

อานนัท กาญจนพันธุ, การระดมทุนเพ่ือสังคม, กรุงเทพมหานคร: สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา, ๒๕๔๑. 
เสรี พงศพิศ, แนวคิด แนวปฏิบัติยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น, กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการพิมพ, 

๒๕๕๑. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) และคณะ, วิถีชุมชน, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๕๒. 

บำเพ็ญ เขียวหวาน, การวิจัยชุมชนและการวางแผนพัฒนาชุมชน, นนทบุรี: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ

ราช, ๒๕๕๑. 

วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: ทางออกดวยสันติวิธี, นนทบุรี: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน

พระปกเกลา สมาคมสันติวิธีแหงประเทศไทย, ๒๕๔๙. 

เฉลียว บุรีภักดีและคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, กรุงเทพมหานคร: เอส อาร. พรินติ้ง แมสโปรดักส, 

๒๕๔๕. 

ปาร ิชาต ิ   วล ัยเสถ ียรและคณะ, กระบวนการพ ัฒนาและเทคน ิคการทำงานของน ักพ ัฒนา , 

กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว), ๒๕๔๓. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารชี้แจงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

เฉลียว บุรีภักดี และคณะ, ชุดวิชาการวิจัยชุมชน, กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 

กระทรวงศึกษาธกิาร, ๒๕๔๕. 

ถวิลวดี บุรีกุล, การมีสวนรวม: แนวคิด ทฤษฎีและการบวนการ, นนทบุรี :สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๘. 

 



๑๔๘ 

 

นิรันดร จงวุฒิเวศน, กลวิธี แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ, ๒๕๒๗. 

สคุนธ เครือน้ำคำ และคณะ, การพัฒนาทีมงาน, ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ๒๕๔๕. 

สำนักสงเสริมการมีส วนรวมของประชาชน, คู ม ือการจัดเวทีร ับฟงความคิดเห็นของประชาชน, 

กรุงเทพมหานคร: กรมชลประทาน, ๒๕๕๕. 

มัลลิกา ผลอนันต, ทฤษฎีการส่ือสาร, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๒. 

เสรี พงศพิศ, เครือขาย: ยุทธวิธีเพื่อประชาคมเขมขน ชุมชนเขมแข็ง, กรุงเทพมหานคร: เจริญวิทยการ

พิมพ, ๒๕๔๘. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร, เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, กรงุเทพมหานคร: โครงการสราง

เสริมการเรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข, ๒๕๔๗. 

สนธยา พลศรี, เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน, กรุงเทพมหานคร: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส, ๒๕๕๐. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย: กลยุทธสำคัญสูความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา, 

กรุงเทพมหานคร: ซัคเซส มีเดีย, ๒๕๔๓. 

นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทำงาน: ขอควรพิจารณา, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, ๒๕๔๓. 

สำนักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, ทำได หายจน. เรื่องราวการตอสูชีวิตกับรวมอาชีพครัวเรือน กข.คจ.

ดีเดน, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการรักษาดินแดน, ๒๕๕๔. 

สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ, การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบาน, กรุงเทพมหานคร:  เจริญวิทย

การพิมพ, ๒๕๓๗. 

ศิริ ฮามสุโพธิ์, ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑ 

คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน,รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย        

จากขอมูล ความจำเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ป ๒๕๖๐, กรุงเทพฯ : หจก. โรงพิมพอุดมศึกษา, 

๒๕๖๐. 

ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, คุณภาพชีวิต การทำงาน และความสุข, กรุงเทพฯ: บริษัท อัพทรูยู        

ครีเอทนิว จำกัด, ๒๕๕๗. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต). พุทธวิธีแกปญหาในศตวรรษที่ ๒๑, กรุงเทพฯ: บริษัทสหธรรมิก 

จำกัด, ๒๕๕๓. 

วิไลลักษณ ตั้งเจริญ, วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต, กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย, ๒๕๕๔. 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. รายงานคุณภาพชีวิตคนอุบลราชธานี ป ๒๕๖๒. อุบลราชธานี 

: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี. ๒๕๖๒. 



๑๔๙ 

 

คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช),รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย      

ป๒๕๖๒, กรุงเทพฯ : บีทีเอสเพลส จำกัด, ๒๕๖๒. 

พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) และคณะ. สุขที่ไดธรรม. สำนักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.), กร ุงเทพฯ : สถาบันว ิจ ัยพุทธศาสตร  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 

๑.๑.๒ วิทยานิพนธ 

ปรีดา ปูนพันธฉาย, ผลของการใหคำแนะนำแบบมีสวนรวมตอความรวมมือในการรักษาของผูปวยโรค

ความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ, รายงานวิจัย, บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๒๕๔๐. 

สถาบนัพระปกเกลา, การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน, เอกสารประกอบการศึกษาดู

งานของคณะกรรมาธิการรัฐสภา, นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๑. (อัดสำเนา). 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, โครงการจัดทำรูปแบบกลไกการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวน

เสียในการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ กฎหมาย หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, รายงานวิจัย, (เชียงใหม: สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗. 

สรัญญา จุฑานิล, การบริหารเครือขายของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสำนักงานปฏิบัติการภาค
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อรทัย อาจอ่ำ และสมศักดิ์ นัคลาจารย, เครือขายอาสาสมัครเพื่อการอยูรวมกันในสังคมเอดส, รายงาน

วิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, ๒๕๔๐ 

พระเทพสิงหวราจารย (โสภณโสภโณ/ยอดคำปา), การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อสรางทรัพยากร

มนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน มจร, ปท่ี ๖ ฉบับพิเศษ 



๑๕๐ 

 

พงษศักดิ์ มณีเดช, การวิเคราะหความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของนาง ทองดีโพธิยองจากมุมมองของ

พุทธศาสนา, รายงานวิจัย, (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม: สำนักงานบริหาร

และพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), ๒๕๕๕. 

พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต สืบกระพันธ), บูรณาการหลักพุทธจริยศาสตรในการดำเนินชีวิตของ

คนไทยในสังคมปจจุบัน, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑, มกราคม-มิถุนายน 

๒๕๕๗. 

มนู สนธิวรรธนะ, การพัฒนารูปแบบสังคมรมเย็นเปนสุขของชุมชนโดยใชศาสนาเปนฐานในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา,วารสารมนุษยศาสตรสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑, 

เมษายน - กันยายน ๒๕๕๘ 

พระนิพพิชน โสภโณ (อนันตกิจโสภณ) ,พระสุธีธรรมานุวัตร และสมิทธิพล เนตรนิมิต, การพัฒนาชุมชน

ตามแนววิถีพุทธของหมูบานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลพบุรี, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, 

ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ), เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐ 

พระมหาบุญเลิศ อินทฺปญโญ และคณะ, หมูบานรักษาศีล ๕ : รูปแบบและกระบวนการเสริมสราง

วัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคมไทย, รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย: คณะสังคมศาสตร, ๒๕๕๙. 

วิทยา จันทรแดง และจำนงค อดิวัฒนสิทธิ์, การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน, ดุษฎีนิพนธรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศานศาสตร, ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๖. 

นันทวัน วงศขจรกิตติ, นโยบายการใหบริการจังหวัดอัจฉริยะของประเทศไทย, วารสารวิจัยและพัฒนา 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓, 

กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๙.  

นันทนิษฎ สมคิด, รายงานการวิจัย แนวทางการพัฒนาชุมชนสรางสรรคในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี, 

อยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑, บทคัดยอ. 

 

๑.๑.๓ ออนไลน 

บ ุณ ิกา  จ ันทร  เกตุ , การสร  างจ ิตสาธารณะในส ั งคมไทย  (ออนไลน  ) , [Online]. Available : 

http://www.stou.ac.th/study/sumrit/๘-๕๔(๕๐๐)/page๑-๘-๕๔(๕๐๐).h., ๖ มีนาคม 

๒๕๖๓, 

จารุวัฒน เอมซบุตร, ทำไมประเทศไทยควรพัฒนา Smart Communities, [ออนไลน], แหลงที ่มา: 

https://smarteei.com/2017/07/04.  ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ประจนิ จั่นตอง, ปาฐกถาพิเศษ ในงาน Smart City Thailand Takeoff, ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒. 

https://smarteei.com/2017/07/04


๑๕๑ 

 

ธีระวุฒิ อรุณเวช, สรุปผลการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุขในระดับพ้ืนท่ีบน

ฐานพุทธธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, [ออนไลน], แหลงที่มา 

<https://www.msociety.go.th/article_attach/8937/11106.doc [๗ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.), คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตาม

ม า ต ร ฐ า น ท า ง จ ร ิ ย ธ ร ร ม ข  า ร า ช ก า ร พ ล เ ร ื อ น ,  [ อ อ น ไ ล น  ] ,  แ ห ล  ง ท ี ่ ม า 

<https://www.ocsc.go.th /node/4078.  ๗ มีนาคม ๒๕๖๓. 

ธเนศ ถวิลหวัง, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองคกร,(ออนไลน) http://pvlo-kop.dld.go.th/mypictures

๒๕๕๖/ idp/ppt/๒.pdf, ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

กรมกิจการสตร ีและสถาบันครอบคร ัว (สค.), (ออนไลน) http://stat.thaifamily.in.th/มาตรฐาน

ครอบครัว/ระดับชุมชน/รายงานสรุปตัวช้ีวัดระดับชุมชน.pdf (๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 

สำน ักงานสภาพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาติ , ย ุทธศาสตร ชาต ิ  ๒๐ ป , (ออนไลน ) 

http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตรชาติ/ (๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 

๑.๑.๔ สัมภาษณ 

พระครูสิริสุตวิมล ตำแหนง เจาอาวาส วัดโกวิทาราม สัมภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พระประพันธ ฐานจิตฺโต ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส สัมภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พระธีรทัต ฉนฺทโก ตำแหนง ผูชวยเจาอาวาส สัมภาษณวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสงวน อวนล้ำ ตำแหนง มักคทายก สัมภาษณวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายมนตรี กัลปตินันท ตำแหนง นายกเทศมนตรีปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียนบานปากหวยวังนอง สัมภาษณวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

นายบัวกัน ศรีคำ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสมยศ  ถ่ินปทุม ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายอรุณ  บำบัติ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สัมภาษณวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายทรงศักดิ์ เถลิงรัมย ตำแหนง กำนันตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสงวน  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายวิน  ทนินรัม ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พ.ต.ท. อาทิตย  ตระการไทย ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายบพิตร มีหนองหวา ขาราชการบำนาญ สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายภานุ อุยยพัฒน ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงนานาชาติ ปทุมรวมใจ สัมภาษณวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 

แมอ่ัว บัวใหญ อาชีพ คาขาย สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๑๕๒ 

 

นายวิโรฒ มีแกว อดีตรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ดร.บุญเพ็ง สืบพา ผูอำนวยการทางหลวงชนบทอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายอุทัย  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายบัวกัน ศรีคำ ตำแหนง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมภาษณวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายวิโรฒ มีแกว อดีตรองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายบพิตร มีหนองหวา ขาราชการบำนาญ สัมภาษณวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายอุทัย  อวนล้ำ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

พ.ต.ท. อาทิตย  ตระการไทย ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายไชยศักดิ์ พูลผลธนาโชค ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๒ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นางสมคิด โสมแผว ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๖ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสาคร พันธพุฒ ตำแหนง ผูใหญบาน หมู ๑๑ สัมภาษณวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นางลัดดา ทองวิเศษ ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นางหนูจร คำจันทร ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายสุบิน พิมพะกรรณ  ประชาชน ในตำบลปทุม สัมภาษณวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 

๒. ภาษาอังกฤษ: 

    ๒.๒ Secondary Sources; 

Charith Perera et al., Sensing as a Service Model for Smart Cities Supported by Internet 

ofThings,[online], source: https://www.researchgate.net/publication/253646221_ 

Sensing_as_a_ ervice_Model_for_Smart_Cities_Supported_by_Internet_of_Things 

[March 7, 2020]. 

Libelium World, Smart Cities platform from Libelium allows system integrators to 

monitor noise, pollution, structural health and waste management, [online], 

source: http://www.libelium.com/smart_cities/ [March 7, 2020]. 

axxonsoft, Smart traffic control, [online], source: https://www.axxonsoft.com /integrated_ 

security_solutions/lpr/atcs.php [March 7, 2020]. 

Putnam D.  Robert, Bowing Alone:  The Collapse and Revival of American Community, 

(New York: Touchstone Rockefeller Center, 2000. 

Pornrawee Seeluangsawat, Pornrawee Seelaungsawat. A Study of Social Capital from Thai 

Perspective, The Degree of Master of Arts (Rural Development Studies, 

(Faculty of Graduate Studies Mahidol University, 2002),  



๑๕๓ 

 

Friedmann, John, Empowerment: The Politics of Alternative Development, Ibid. 09 Jun 

2016. 

Cohen J.M. and Uphoff  N.T., Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity 

Through Specific, World Development, (New York: Cornell University, 1977). 

United Nation, Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level 

Action and Nation Development Report of the Meeting for The Adhoc Group 

of Expert. Department of Internation Economic and Social Affair, New York: 

United Nation, 1981 

Aler, Cathrin and Hage, Jerald, Organization WorkihgTogerher, California: Sage, 1993 

Fishbein and Ajzen, I., M, Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to 

theory and research reading, (Massachusetts: Addison Wesley, 1980). 

 Kohlberg, L., Moral stage an moralization: The cognitive developmental approach, 

(New York: Holt Rinehart, 1976). 

 Rotter, J. B, Generalized Expectancies for Internal versus External Control of. 

Reinforcement., Psychological Monographs, 80(1966). 

 McClelland, David C. et al, Motives in Fantasy, (New York: Appleton – Century  Crofts . Inc., 

1969). 

Haas, B.K. A multidisciplinary concept analysis of quality of life. Western Journal of Nursing 

Research, 1999. 

UNESCO. Indicators of Environmental Quality and Quality of Life. Paris: UNESCO,1978 

The WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): 

position paper from the World Health Organization. Social Sciences Medicine, 

1995. 

United Nations. Human Development Report 2009. New York, USA: United Nations, 2009. 
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๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

เร่ือง  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ดัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย 

 แบบสอบถามนีจ้ดัทาํขึน้เพื่อวิจยั เรื่องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ดัชมุชน

สรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย  โดยคณะผูวิ้จยัจะนาํขอ้มลูไปใชใ้นการวิจยั และขอ้คาํตอบในแบบสอบถามนี ้

ไม่มีผลกระทบผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด  ดงันัน้  จึงขอ้ความกรุณาจากท่านโปรดตอบคาํถามตาม

ความเป็นจรงิและตอบแบบสอบถามทกุขอ้  อย่าเวน้ขอ้หน่ึงขอ้ใดไว ้

คาํชีแ้จง 

คาํชีแ้จง  ลกัษณะของแบบสอบถามเพื่อการวิจยัแบ่งออกเป็น  ๒ ตอน ดงันี ้

  ตอนท่ี ๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความอยู่เย็นเป็นสขุของประชาชนในพืน้ท่ีตาํบลปทมุ อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดั

อบุลราชธานี 

   ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัชีว้ดัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความอยู่เย็นเป็นสขุของประชาชนในพืน้ท่ีตาํบลปทมุ อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

  ตอนท่ี ๔ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพฒันาชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยใหป้ระชาชนใน

พืน้ที่มีความอยู่เย็นเป็นสขุ 

 

คณะผูวิ้จยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูที่ท่านไดก้รุณาสละเวลาและใหค้วามรว่มมือในการตอบ

แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้

 

 

คณะผู้ทาํวิจัย 

อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตอบุลราชธานี 



๑๕๗ 

ตอนท่ี ๑    

แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  �  ลงใน � หนาขอความตามความเปนจริงเก่ียวกับตัวของทาน 

 

๑. เพศ 

 � ชาย  � หญิง   

  

๒. อายุ 

 � ๑๕ – ๑๙ ป  � ๒๐ – ๒๙ ป  � ๓๐-๓๙ ป � ๔๐-๔๙ ป  � ๕๐-๕๙ ป  �๖๐ ปข้ึนไป 

 

๓. วุฒิการศึกษา 

 � ไมเคยเรียน � ประถมศึกษา      � มัธยมศึกษาตอนตน � มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 � ปวช. ปวส. ปวท.      � ปริญญาตรีหรือสูงกวา  

 � อ่ืน ๆ ระบุ................................................................    

 

๔. สถานภาพ 

 � โสด      � สมรส  � หยาราง     

 

๕. อาชีพ   

 � ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  � คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

 � เกษตรกรรม/ประมง  � พนักงานบริษัท 

 � นิสิต/นักเรียน/นักศึกษา  � อ่ืน ๆ ระบุ ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

ตอนที่ ๒ 

 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็น

เปนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

 

คำช้ีแจง  

  ๑. เพื่อใหคณะผูวิจัยไดมีโอกาสรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทำใหเขาใจและกำหนดวิธีการ (Means) ตาง ๆ ในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุ

เปาหมาย “ความอยูเย็น เปนสุข” 

  ๒. โปรดเติมเครื่องหมาย  และกรอกขอความใหสมบูรณ  ลงในชองระดับคิดเห็นเกี่ยวกับ

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบล

ปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะทำใหเขาใจและกำหนดวิธีการ (Means) ตาง ๆ 

ในการดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย “ความอยูเย็น เปนสุข”ตามความเปนจริง เพียงชองเดียว โดยมี

เกณฑสมบูรณ (Abslute Criteria) ในการพิจารณาคาน้ำหนักคะแนน ๕ ระดับ ดังนี้ 

๕   หมายถึง การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับมากท่ีสุด 

๔   หมายถึง การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับมาก 

๓   หมายถึง การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับปานกลาง 

๒   หมายถึง การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับนอย 

๑   หมายถึง การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตัวอยาง 

 

คำอธิบาย 

 แบบสอบถามท่ี ๑ แสดงวา การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี  อยูในระดับมากท่ีสุด 

 แบบสอบถามท่ี ๒ แสดงวา การมีคุณภาพท่ีชีวิตท่ีดี อยูในระดับมาก 

 

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเกี่ยวของกับความอยูเย็นเปน

สุขของประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี

จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ทานมีความรูในการสรางและรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง ไมเจ็บปวย      

๒. ทานมีสุขภาพจิตใจ และสุขภาพกายท่ีดี ในการดำเนินชีวิต      



๑๕๙ 

 

 

 

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การมีสุขภาวะ 

๑.๑ ประชาชนในหมูบานมีความรูในการสรางและรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง 

ไมเจ็บปวย 

     

๑.๒ ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี       

๑.๓ ประชาชนในหมูบานยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ       

๑.๔ ประชาชนในหมูบานมีความรูความเขาใจและปฏิบัติตามหลักโภชนาการ      

๑.๕ ประชาชนในหมูบานไดรับการรักษาจากแพทย พยาบาล อยางสะดวก       

๑.๖ ประชาชนในหมูบานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต      

๑.๗ ประชาชนในหมูบานไมมีใครเปนโรควิตกกังวล โรคซึมเศรา โรคจิต และคิดฆา

ตัวตาย 

     

๑.๘ ประชาชนในหมูบานสามารถแกไขปญหาในการดำเนินชีวิตได       

๑.๙ ประชาชนในหมูบานอยูรวมกันอยางสันติสุข      

๒. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม 

๒.๑ ชุมชนของทานมีการจัดกิจกรรมสรางรายได กระจายไปสูประชาชนอยางท่ัวถึง

ท้ังหมูบาน 

     

๒.๒ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

มูลคาเพ่ิม 

     

๒.๓ ชุมชนของทานมีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อชวยเหลือ แบงปนกันเพื่อใหเกิดการ

กระจายรายไดอยางเปนธรรมและเกิดความยั่งยืน 

     

๒.๔ ชุมชนของทานมีกองทุนสวัสดิการชุมชนในการพัฒนาอาชีพ        

๒.๕ ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได      

๒.๖ ชุมชนของทานมีความพรอมท่ีจะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน      

๒.๗ ชุมชนของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล      

๒.๘ ชุมชนของทานมีการพ่ึงพาตนเอง มากกวาการรอความชวยเหลือจากภายนอก      

๒.๙ ชุมชนของทานมีการรวมกลุมกันทำวิสาหกิจชุมชน      



๑๖๐ 

 

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. ครอบครัวอบอุน 

๓.๑ ครอบครัวของทานมีรายไดพอเพียงตอการใชจายในครัวเรือน      

๓.๒ ครอบครัวของทานใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีในการประกอบอาชีพ      

๓.๓ ครอบครัวของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ โอบออม

อารี สรางสรรคประโยชนตอสังคม 

     

๓.๔ ครอบครัวของทานไมเคยติดหนี้นอกระบบ      

๓.๕ ครอบครัวของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน       

๓.๖ ครอบครัวของทานเคยเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครอบครัวกับ

ชุมชน 

     

๓.๗ ครอบครัวของทานสามารถทำบัญชีรายรับ - รายจายได      

๓.๘ ครอบครัวของทานมีสวนชวยสงเสริมศักยภาพของชุมชน      

๓.๙ ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร      

๔. การบริหารจัดการชุมชนดี   

๔.๑ ชุมชนของทานมีการจัดพ้ืนท่ีสวนกลางเพ่ือสงเสริมในการจัดกิจกรรมของคนใน

ชุมชน 

     

๔.๒ ชุมชนของทานมีการสงเสริมทรัพยากรในการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน      

๔.๓ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน และการดูแลผูสูง

อาย 

     

๔.๔ ชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชน      

๔.๕ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก 

เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ 

     

๔.๖ ชุมชนของทานมีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต

ท้ังในระบบและนอกระบบอยางตอเนื่อง 

     

๔.๗ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน      

๔.๘ ชุมชนของทานมีระบบการจัดการทุนหลากหลาย เชน ธนาคารชุมชน สถาบัน

การเงินของชุมชน กองทุนสวัสดิการ ฯลฯ 

     

๔.๙ ชุมชนของทานมีกิจกรรมเกื้อกูลกัน เชน เกษตรผสมผสาน การมีโรงสีชุมชน 

การเลี้ยงสัตว การใชแกลบไปทำพลังงาน ฯลฯ 

     



๑๖๑ 

 

 

องคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๕. การมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 

๕.๑ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ี 

สรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

     

๕.๒ ชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการน้ำท่ีด ี      

๕.๓ ชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการขยะท่ีด ี      

๕.๔ ชุมชนของทานมีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน      

๕.๕ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน น้ำ อากาศไมเปนพิษ 

อาชีพเกษตรท่ีเนนอินทรียชีวภาพ 

     

๕.๖ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการปลูก การเลี้ยง การบริโภค เชน ขาวกลอง ผัก 

ปลา ปลอดสารเคมี ฯลฯ 

     

๕.๗ ชุมชนของทานมีโครงการพลังงานทางเลือก แสงอาทิตย ลม น้ำ พืช ขยะ มูล

สัตว ฯลฯ 

     

๕.๘ ชุมชนของทานมีการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณแสดงถึงความเปนอัตลักษณของ

สถานท่ีนั้น 

     

๕.๙ ชุมชนของทานมีพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะและอัตลักษณของทองถ่ิน      

๖. การเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

๖.๑ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ      

๖.๒ ชุมชนของทานมีการจัดการแบบธรรมาภิบาลโปรงใส ตรวจสอบได       

๖.๓ ชุมชนของทานมีการตอบสนองความจำเปนขั ้นพื ้นฐานทั ้งความตองการ

ทางดานวัตถุและดานจิตใจ 

     

๖.๔ ชุมชนของทานมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของผูนำชุมชน      

๖.๕ ชุมชนของทานมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน      

๖.๖ ชุมชนของทานมีการประชาสัมพันธกิจกรรม/โครงการตาง ๆ อยางท่ัวถึง      

๖.๗ ชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/

ตำบล/จังหวัด 

     

๖.๘ ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน       

๖.๙ ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตรโดยชุมชนมีสวนรวม      



๑๖๒ 

ตอนที ่๓ 

 แบบสอบถามเก่ียวกบัตวัชีว้ดัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยู่เย็นเป็น

สขุของประชาชนในพืน้ที่ตาํบลปทมุ อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี 

คาํชีแ้จง  

 โปรดเติมเคร่ืองหมาย � และกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์  ลงในช่องระดับคิดเห็นเก่ียวกับ

ตัวชี ้วัดชุมชนสร้างสรรค์ในสังคมไทย  ท่ีเก่ียวข้องกับความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนในพื ้นท่ี         

ตาํบลปทมุ อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดั อบุลราชธานี 

 

 

ตอนที ่๔ ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพฒันาชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทยใหป้ระชาชนในพืน้ที่มีความอยู่

เย็นเป็นสขุ 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

ขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิงท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ตัวช้ีวัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  ท่ีเกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี  

จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับความคิดเห็น 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะ 

ยากลำบาก 

     

๒.ชุมชนมีการจัดการปญหาความขัดแยงของครอบครัว      

๓.ชุมชนมีการสนับสนุนครอบครัวเพ่ือพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ      

๔.ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวมีทักษะการสรางเสริมสุขภาพ      

๕.ชุมชนจัดสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดีของครอบครัวในชุมชน      

๖.ชุมชนสนับสนุนใหครอบครัวพ่ึงตนเองดานขอมูลขาวสารและการเรียนรู      

๗.ชุมชนสรางกิจกรรมดานครอบครัว      

๘.ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว      

๙.ชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตางๆ      

๑๐.ชุมชนมีการดูแลพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือสงเสริมสวัสดิภาพของครอบครัว      

๑๑.ชุมชนสราง/แสวงหาทรัพยากรเพ่ือดูแลครอบครัวท่ีมีภาวะพ่ึงพิงสูง      

๑๒.ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน      

๑๓.ชุมชนสงเสริมใหครอบครัวมีทักษะในการเผชิญหนา และการปรับตัวได      



๑๖๓ 

แบบสัมภาษณก่ึ์งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

เร่ือง  การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชีว้ัดชุมชนสร้างสรรคใ์นสังคมไทย 

 
รายชื่อคณะผู้วิจัย 

ดร.ไชยสิทธิ์ อดุมโชคนามอ่อน, ผศ.ดร.พระครูวฒุิธรรมบณัฑิต (จิตนเรศ ศรีปะโค), 

ผศ.ดร.บรรยวสัถ ์ฝางคาํ, พระสงัวาน เขมปัญโญ (สายเนตร) และนายรงัสรรค ์วฒันาชยัวณิช 

อาจารยม์หาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตอบุลราชธานี 

คาํชีแ้จง 

 ประเด็นคาํถามในการสนทนากลุม่ นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัเรื่องการวิเคราะห์

องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย ซึ่งประเด็นคาํถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบและ

ตวัชีว้ดัในดา้นต่าง ๆ เช่น สงัคม ผูค้น ชมุชน วฒันธรรม สิ่งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาติอย่างเขม้แข็ง

และยั่งยืน เก็บรวมรวมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย ที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่ตาํบลปทมุ 

อาํเภอเมืองอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ทัง้ ๑๒ หมู่บา้น ๆ ละ ๑ คน ทัง้นีค้ณะผูวิ้จยัขอความ

กรุณาจากท่านในการตอบคาํถามอย่างอิสระ 

 จากการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและชมุชนเขม้แข็ง มีผลต่อการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและ

ตวัชีว้ดัชมุชนสรา้งสรรคใ์นสงัคมไทย ซึ่งเศรษฐกิจฐานรากจะตอ้งมีแนวทางการพฒันาและการจดัการ

โดยชมุชนทอ้งถ่ินใหค้รบวงจรมากที่สดุ มีการสรา้งทนุและกองทนุท่ีเขม้แข็ง มีการผลิตพืน้ฐาน การแปร

รูป การบริการ การตลาด การผลิตอาหาร และความจาํเป็นพืน้ฐานต่าง ๆ สาํหรบัคนในพืน้ที่อย่าง

พอเพียงและพฒันาเป็นวิสาหกิจเพื่อสงัคมหรือเป็นธุรกิจของชมุชน” เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน กรุณา

อธิบายในเชิงพรรณนา 

 

ข้อมูลสถานภาพของท่าน 

  ๑) ชื่อ-นามสกลุ............................................................................................................................. 

  ๒) วฒุิการศกึษาสงูสดุของท่าน คือ................................................................................................. 

  ๓) ท่ีอยู่ปัจจบุนั………..……………………………….………………………………………………… 

  ๔) ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน………..……………………………………………………………………… 

  ๕) สถานท่ีทาํงาน.......................................................................................................................... 

  ๖) อายปัุจจบุนั...................................ปี  

  ๗) การนบัถือศาสนา …………………………………………………………………………………….. 

  ๘) ระยะเวลาท่ีอยู่ในพืน้ท่ี………………………………………………………………………………... 

  ๙) ท่านมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัชมุชนในดา้นใด……………..………….……………………………………. 



๑๖๔ 

แบบสัมภาษณก่ึ์งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 

 

๑. บรบิทในพืน้ที่ของชมุชนท่าน กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………… 

๒. ปัญหาที่พบเจอในพืน้ที่ของชมุชนท่าน กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๖๕ 

๓. แนวทางแกไ้ขปัญหาของในพืน้ที่ของชมุชนท่าน กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

๔. ท่านคิดว่าการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากจะทาํใหช้มุชนเขม้แข็งมากนอ้ยเพียงใด กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



๑๖๖ 

๕. ชมุชนของท่านมีกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

๖. การเป็นชมุชนสรา้งสรรคม์ีสว่นช่วยในเรื่องของการพฒันาท่ียั่งยืนมากนอ้ยเพียงไร กรุณาอธิบาย 

 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างมากในการเสียสละเวลาในการให้สัมภาษณ ์



๑๖๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๘ 
 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 

๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

  - สามารถนำกระบวนการศึกษาว ิจ ัยไปประยุกต ในการเร ียนการสอนในรายว ิชา เชน              

รายวิชาระเบียบวิธ ีว ิจ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร รายวิชาเศรษฐศาสตร, รายวิชามนุษยกับสังคม,       

รายวิชามนุษยกับสิ่งแวดลอม และรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องตน เปนตน ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

  - สามารถนำผลการศึกษาไปสะทอนขอมูลใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตผูพิการ เชน กรมพัฒนาชุมชน, หนวยงานในทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนทองถิ่นตำบล         

การทองเท ี ่ยวและกีฬา ว ัฒนธรรมจังหวัด กรมสงเสร ิมพระพุทธศาสนา และหอการคาจ ังหวัด               

พ้ืนท่ีทองเท่ียวชุมชนทองถ่ินนั้นๆ  

 - สามารถนำผลการศึกษาไปคิดวิเคราะหรวมกับพระสงฆ, นักวิชาการการทองเที่ยว, กลุมคณะ

หอการคาจังหวัด กรมวัฒนธรรมจังหวัด, นักวิชาการดานพระพุทธศาสนา, นักวิชาการดานการพัฒนาใน

ทองถิ ่น โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องคกรชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  

 

๒. กิจกรรมดานสงเสริมกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวช้ีวัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

  - สามารถพัฒนาการรวมมือระหวางองคกรตางๆ เพ่ือองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรค

ในสังคมไทย 

  - สามารถนำผลการศึกษาไปชวยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนาองคประกอบและ

ตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  - สามารถนำขอมูลท่ีพบไปเผยแพรใหกับองคกรชุมชนในจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ เปนแนวทางการ

สรางองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 

๓. กิจกรรมดานวิชาการ  

  - ไดมีการพัฒนาทักษะในใชกระบวนการวิจัยใหกับทีมวิจัย และนิสิตปริญญาตรี –โท-เอก ของ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

  - มีการศึกษารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหแนวทางการสรางพัฒนาการรวมมือ

ระหวางองคกรตางๆ เพ่ือสรางสรรคองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 



๑๖๙ 
 

 - การศึกษาไปชวยเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักการพัฒนาองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทยจะเปน วัด สถานศึกษา หนวยงานทองถ่ิน และหนวยงานราชการ 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว 

และกิจกรรมท่ีดำเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว 

และกิจกรรมที่ดำเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการวิจัย 

 

ผลท่ีไดรับ บรรลุ วัตถุประสงค โดยทำให 

๑. ศึกษาขอมูลปฐม

ภูมิ/ทุติยภูมิจากกลุม

ตัวอยาง และ

กลุมเปาหมาย 

 

การเช ื ่อมโยงขอม ูลต าง ๆ เขา

ดวยกัน ทำใหการใชประโยชนจาก

รายงานการว ิจ ัยความเป นมา

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

สร  างสรรค  ในส ั งคมไทย  และ

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

ส ังคมไทยให สามารถใช ข อมูล

รวมกันระหวางกันได 

ขอท่ี ๑ – ๒ 

 

วิเคราะหศึกษาคุณภาพแหลงความ

เปนมาองคประกอบและตัวชี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยและ

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย 

๒. การสำรวจพ้ืนท่ี

เปาหมาย 

ทราบถึงขอมูลศึกษาคุณภาพแหลง

ความเป นมาองค ประกอบและ

ต ั วช ี ้ ว ั ดช ุ มชนสร  า งสรรค  ใน

สังคมไทยและกระบวนการจัดทำ

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดช ุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

ขอท่ี ๑ – ๒ 

 

วิเคราะหศึกษาคุณภาพแหลงความ

เปนมาองคประกอบและตัวชี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยและ

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย 

๓. การเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม

กับกลุมตัวอยาง 

ทราบถ ึงค ุณภาพความเป นมา

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

ส ร  า ง ส ร ร ค  ใ น ส ั ง ค ม ไ ท ย 

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยและนำผลสัมฤทธิ์ไปเปน

แนวทางการพัฒนากระบวนการ

จัดทำองคประกอบและตัวช ี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

วิเคราะหศึกษาแนวแหลงความ

เปนมาองคประกอบและตัวชี ้วัด

ช ุมชนสร างสรรค  ในส ังคมไทย

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย 

และนำผลส ัมฤทธ ิ ์ ไปเป นแนว

ทางการพัฒนากระบวนการจัดทำ

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดช ุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 
 

 



๑๗๒ 

 

ผลท่ีไดรับ บรรลุ วัตถุประสงค โดยทำให 

๔. การเก็บขอมูล

ดวยการสัมภาษณ

กลุมเปาหมาย 

 

ทราบถ ึงข อม ูลเช ิงล ึกเก ี ่ยวกับ

ค ุ ณ ภ า พ แ ห ล  ง ค ว า ม เ ป  น ม า

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

ส ร  า ง ส ร ร ค  ใ น ส ั ง ค ม ไ ท ย 

กระบวนการจัดทำองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย และนำผลสัมฤทธิ์ไปเปน

แนวทางการพัฒนากระบวนการ

จัดทำองคประกอบและตัวช ี ้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

ทำใหว ิเคราะหความคิดเห็นของ

กลุมเปาหมายซึ่งประกอบไปดวย 

ผ ู นำช ุมชน เจ าหนาท ี ่องค การ

บริหารสวนตำบล  ผูประกอบการ

ธ ุ ร ก ิ จ ก า ร ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว แ ล ะ

น ั ก ท  อ ง เ ท ี ่ ย ว ท ั ้ ง ไ ท ย แ ล ะ

ตางประเทศ 

๕. รายงานฉบับ

สมบูรณ 

ได รายงานว ิจ ัยฉบ ับสมบ ูรณ ท่ี

สามารถตอบว ัตถ ุประสงค ของ

โครงการวิจัยท้ัง ๓ ขอ คือ 

   ๑ เพ ื ่ อศ ึ กษาความ เป  นมา

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

   ๒. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำ

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

   ๓. เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนว

ทางการพัฒนากระบวนการจัดทำ

องคประกอบและตัวช ี ้ว ัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

ขอท่ี ๑ – ๓ 

 

ไดรายงานที่มีคุณคาสามารถตอบ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื ่อให

องคกรช ุมชน และหนวยงานท่ี

เก ี ่ ยวข อง และเพ ื ่ อ เสนอการ

วิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

 



๑๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

ภาคผนวก ง 

ผลผลิต  ผลลัพธ และผลกระทบจากงานวจิัย 

 

ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

 ประเภทผลงานท่ีไดรับ: 

  ตนแบบผลิตภัณฑ 

  ตนแบบเทคโนโลย ี

  กระบวนการใหม 

  องคความรู 

  การใชประโยชนเชิงพานิชย 

  การใชประโยชนเชิงสาธารณะ 

  การพัฒนากำลังคน 

  ทรัพยสินทางปญญา 

  บทความทางวิชาการ 

  การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาต ิ

  การประชุม/สัมมนาระดับชาติ 

 ระดับของผลงานท่ีไดรับ:  

  ระดับอุตสาหกรรม 

  ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

  ระดับภาคสนาม 

  ระดับหองปฏิบัติการ 

 รายละเอียดผลงาน: 

 การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย เปนการวิจัยแบบ

ผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย และ เพ่ือนำผลสัมฤทธิ์

และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย มีผลการวิเคราะหขอมูล       

ตามลำดับดังนี้ 

 กระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย พบวาการวิเคราะห

ความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของ



๑๗๕ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล ดานการมีสุขภาวะ ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล ตามลำดับ  โดยจำแนกเปนรายดาน 

ดังนี้ 

  ๑) ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนในหมูบานอยูรวมกัน

อยางสันติสุข ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายท่ีดี และประชาชนในหมูบานใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ประชาชนในหมูบานยึดมั่นคุณธรรม 

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

  ๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ชุมชน

ของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอกระบบได  

และชุมชนของทานมีความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

คือ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิม 

  ๓) ดานครอบครัวอบอุนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัวของทานสามารถ

ทำบัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผูยากไร  และครอบครัว

ของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครอบครัว

ของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี สรางสรรคประโยชนตอสังคม 

  ๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพื่อพึ่งตัวเอง เชน การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ

คอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเกื้อกูลคนยากจน และการดูแล

ผูสูงอายุ และชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

  ๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนที่เอื้อตอสุขภาพ ดิน น้ำ อากาศไมเปนพิษ 

อาชีพเกษตรที่เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน  และชุมชน



๑๗๖ 

ของทานมีระบบการบริหารจัดการนำ้ที่ดี  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการ

จัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีสรางเสริมการมีสุขภาพดีในชุมชน 

  ๖) ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ 

ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการจัดทำยุทธศาสตรโดย

ชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/

จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน ไดแก ดาน

การมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  

ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

  สวนประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ ท่ี

แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชน

เขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  และดานการมีสภาพแวดลอมดีมี

ระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สวนที่เหลือ คือ ดานการเปนชุมชน

ประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

   ๑.๒ ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ีเก่ียวของ

กับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ ลำดับแรก คือ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิดคุณธรรมมาใชในครอบครัว  

ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสรางเครือขายการสนับสนุนทางสังคมใน

รูปแบบตาง ๆ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพ

ครอบครัวในภาวะยากลำบาก 

  ๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 



๑๗๗ 

  ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .๐๕ 

 จำนวนผลงาน:…๔ หนวยนับ:…๔ 

 

ผลลัพธ (Outcome) ทีไ่ดตลอดระยะเวลาโครงการ: 

 ชื่อผลลัพธ: การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย เปนการวิจัย

แบบผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั ้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย และ 

เพ่ือนำผลสัมฤทธิ์และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  

 ประเภท: 

  เชิงปริมาณ 

  เชิงคุณภาพ 

  เชิงเวลา 

  เชิงตนทุน 

 รายละเอียด: 

 เชิงปริมาณ ผลการวิจัยเรื ่องการวิเคราะหองคประกอบและตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน ๑๗๗ คน คิดเปนรอยละ 

๔๗.๒๐          อายุ ๕๐-๕๙  ป จำนวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๔๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๐ สถานภาพสมรส จำนวน ๒๐๑ คน คิดเปน

รอยละ ๕๓.๖๐ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเปนรอยละ 

๒๘.๐๐ 

 เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยเรื่อง องคประกอบชุมชนสรางสรรค (Creative Capital) ของตำบล

ปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ ๑) ความรูความสามารถ ๒) วิถีวัฒนธรรม ๓) 

เทคโนโลยี ๔) สินคาและบริการท่ีแสดงถึงความเชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับ

การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว การเพิ่มพูนความรู การสื่อสารคุณคา การพัฒนาจิตใจ และแนวทางการ

เรียนรูศักยภาพดานพื้นที่ ศักยภาพของคน กิจกรรมประเพณี และสิ้นคาทางวัฒนธรรม เพื่อเกิดการพัฒนา

ศักยภาพท่ีดีของชนเผาท่ีศึกษา 

 



๑๗๘ 

ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ: 

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ผลกระทบตอภาคการผลิตและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

  ผลกระทบตอขีดความสามารถทาง วทน. 

  ผลกระทบตอการจางงาน 

  ผลกระทบตอสังคม 

  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  เพ่ิมความสามารถการแขงขันของเอกชนท่ีรวมโปรแกรม 

  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  สนับสนุนใหเกิดวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) 

 รายละเอียด: 

 การเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของชุมชน จะตองนุงเนนการพัฒนาคนกลุมคนและ

องคกรในชุมชนใหมีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะพึ่งตนเองได และจะตองมีการแรงจูงใจใหเปนสวน

สำคัญที่กระตุนใหคนตองการคิดสรางสรรค ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงกระตุนจากภายนอก แรงจูงใจ

กระตุนจากภายใน ที่มีประโยชนตอความคิดสรางสรรค ตัวอยางที่เห็นไดชัด เชน ความตองการประสบ

ความสำเร็จความตองการสิ่งใหมๆ การตอบสนองความอยากรูอยากเห็น เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่คนที่มีแรง

กระตุนจากภายใน    มักจะบอกวา เขาทำงานนี้ เพราะรูสึกสนุกหรือไมก็คนพบวา มันเปนอะไรที่นาสนใจ

และจะพึงพอใจ เมื่องานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จสวนแรงกระตุนจากภายนอก จะมีลักษณะตรงกันขาม 

คือ การที่สิ่งแวดลอมภายนอก เปนผูยื่นเสนอรางวัล ตัวอยางเชน การไดรับเงินเดือนสูงๆ ความกาวหนาใน

การทำงาน การไดรับการยกยองจากหัวหนางาน การมีชื่อเสียง การไดรับรางวัล ดังนั้น การมีสภาพแวดลอม

ทางสังคมท่ีสงเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนในชุมชน ท่ีสงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ชุมชนท่ีมี 

 แบบอยางคนที่มีความคิดสรางสรรค ชุมชนที่ใหรางวัลและสนับสนุนคนที่คิดแตกตาง ชุมชนท่ี

สงเสริมการแขงขันทางธุรกิจอยางเสรี ลักษณะสภาพแวดลอมเชนวามานี้ ยอมสงเสริมใหคนในชุมชนมี

ความคิดสรางสรรคไดไมยาก  การจะเปนชุมชนสรางสรรคไดนั ้น จะตองมีการประชุมสัมมนาเพ่ือ

วัตถุประสงค ดังนี้ ๑)  สรางวิสัยทัศนรวมกัน ซ่ึงเปนการผนึกกาลังความคิดสรางสรรค ๒) ประสานแนวคิด

ของทุกคนใหเห็นเปนภาพรวม และนาวิสัยทัศนที่ไดมากำหนดเปนเปาหมาย เปนทิศทางของการดำเนิน

กิจกรรมของชุมชน ๓) สงเสริมการสรางขวัญและกาลังใจเพื่อสรางสรรคความสำเร็จใหมๆ เพราะถาการ

แกไขปญหาสำเร็จมากขึ้น ก็จะนาไปสูการสังเคราะห สรางสรรค นาไปสู “ปญญา” ในระดับสรางสรรคสิ่ง

ใหมไดตอไป  



๑๗๙ 

  ในการพัฒนาชุมชนจะมีการเชื่อมตอของบุคคล คือ เครือขายหนวยงานราชการกับเครือขาย

ชุมชน ทั้งนี้ในการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายหนวยงานราชการทองถิ่นกับเครือขายชุมชนจะทำให

การขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนไปตามหลักการวางแผน โดยตระหนักในความจำ

เปนคุณคา และเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนใหเขามารับรูปญหา การทาตามแผนงานและโครงการ มุงม่ัน 

เพียรพยายามท่ีจะกระทำใหสำเร็จลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว ตั้งใจ เอาใจใสตรวจสอบใหเกิดขอผิดพลาด

นอยท่ีสุด และไมท้ิงงานกลางคัน ตรวจสอบใหไดวามีคุณภาพตามแผนงานหรือไม การปรับปรุง พิจารณาหา

เหตุผล ใครครวญในการตรวจสอบ หาขอบกพรอง เพื่อพัฒนาใหดีขึ ้น การปรับปรุงคุณภาพของงานให

เปนไปตามแผนหรือใหดีกวาในแผน งานในขณะเดียวกันระบบการทำงาน จะตองมีการปรับรูปแบบใหมี

ความยืดหยุน ลดลำดับชั้นการบังคับบัญชาใหมากท่ีสุด เปนองคการแบบแนวราบ ซ่ึงจะทำใหเครือขายของ

หนวยงานราชการในทองถิ่นและชุมชนมีความคลองตัว เหมาะสมกับสภาวะทางการทำงานในแตละพื้นท่ี

ชุมชน  

  คนภายในชุมชนจะตองมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ซึ่งตองไดรับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งดาน

สุขภาพ เพ่ือใหแข็งแรงดูแลตนเองได ดานจิตใจเพ่ือใหมีจิตใจดี มีนาใจ เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑของสังคม 

มีวินัย ชื่อสัตย เสียสละ มีจิตสานึกสาธารณะ และรักชาติ และดานสติปญญาเพื่อใหมีศักยภาพและมี

ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง จนมีนิสัยใฝรูไปตลอดชีวิต และ

พรอมปรับตัวใหรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ี

สนับสนนุการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

  การจัดโครงสรางอำนาจหนาที่ การแบงสวนงานกันทำตามความรู ความสามารถ การจัดสาย

งานการจัดตัวบุคคล การบริหารงานดานบุคลากร การจัดอัตรากาลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทำงาน 

การควบคุมการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันที ่ชัดเจน มีการเชื ่อมโยงปญหาและ

ผลกระทบถึงกันโดยอาศัยกลไกลเครือขายที่มีอยู เพื่อใหเกิดการขยายพื้นที่ทำงานใหมากขึ้น เกิดการ

ประสานประโยชนรวมกัน การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงของการบริหาร โดยกำหนดอำนาจหนาที่ของ

หนวยงานยอยหรือตำแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจน พรอมดวยกำหนดลักษณะ และวิธีการติดตอ

สัมพันธตามลำดับชั้นแหงอำนาจหนาที่สูงต่ำลดหลั่นลงไป และการแบงงานการกำหนดสวนงาน โครงสราง

ขององคการ การกำหนดตำแหนงงานตาง ๆ พรอมกับอำนาจหนาที่เพราะหนวยงานราชการทองถิ่นและผู

นาในชุมชนจะตองมีความเสียสละ เอาใจใส ทุมเท และรวมมือแบบภาคีทุกภาคสวน โดยมุงเนนถึงประโยชน

มากกวานโยบายที่คิดขึ้น แตไมสามารถกระทำใหเกิดผลไดชัดเจน มุงเนนประโยชนอยางที่ประชาชนพึง

คาดหวังจากสวนราชการ  

  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ โดยมีสิ่งเราเปนตัวกระตุน ทำใหเกิด

ความคิดใหมตอเนื่องกันไป และความคิดสรางสรรคนี้ ประกอบดวยความคลองในการคิด ความยืดหยุนและ
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ความคิดที่เปนของตนเองโดยเฉพาะหรือความคิดริเริ่ม ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ดวยวิธีการท่ี

เหมาะสม ซึ่งมีผลมาจากการเรียนรู การริเริ่มและประสบการณที่สะสมมา อีกทั้งประสบการณใหมที่ไดรับ

การสงเสริม โดยการจัดสภาพแวดลอมที่เอื ้ออานวยตอการแสดงออก ดังนั้นความคิดสรางสรรคจึงเปน

คุณสมบัติที่ทุกหนวยงานและสังคมตองการ เพราะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค จะพยายามหาโอกาส

ปรับปรุงและแกไขสภาพการทำงานในรูปแบบเดิม ดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม นอกจากนี้ ยัง

สามารถดารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขอีกดวย  

  สรุปไดวา ดานความรู ความสามารถ ซึ่งเปนองคประกอบหลักของชุมชนสรางสรรคนั้นจะตอง 

ดำเนินการตามหลักการ ดังนี้ 

   ๑. มีการกำหนดวิสัยทัศนเก่ียวกับแผนงาน โครงการ และกิจกรรมภายในชุมชน 

  ๒. ผนึกกาลังความคิดสรางสรรค กระตุนเพ่ือเสริมพลังในการพัฒนาชุมชน 

  ๓. สงเสริมการสรางขวัญและกาลังใจเพ่ือสรางสรรคความสำเร็จใหมๆ 

  ๔. การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ เพื่อเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ

ความยั่งยืนของชุมชน 

  ๕. สงเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุมชนท่ีมีแบบอยางคนท่ีมีความคิดสรางสรรค 

 



๑๘๑ 

ภาคผนวก จ 

แบบสรุปโครงการวิจัย



๑๘๒ 

ภาคผนวก จ แบบสรุปโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สัญญาเลขท่ี ๐๒๐/๒๕๖๓ 

ช่ือโครงการ  การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

หัวหนาโครงการ ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน 

วิทยาเขตอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทร 080-724 -7658  

ความเปนมาและความสำคัญ

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง เปนการสรางการวิเคราะหองคประกอบ

และตัวชี ้ว ัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย โดยมี สังคม ผู คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางเขมแข็งและยั ่งยืน ทำใหเกิดการมาตรฐาน (Standardization) เปน

กิจกรรมในการวางขอกำหนดเก่ียวเนื่องกับปญหาสำคัญท่ีอยูหรือท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือใหเปนหลักเกณฑท่ี

มีใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสำเร็จสูงสุดตามขอกำหนดที่วางไว ทั้งนี้เพ่ือ

กอใหเกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ กรรมวิธีและการบริการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

เพื่อเอกสารที่จัดทำขึ้นจากการเห็นพองตองกันและไดรับความเห็นชอบจากองคกรอันเปนที่ยอมรับ

ท่ัวไป เอกสารดังกลาววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติหรือลักษณะเฉพาะกิจกรรมหรือผลท่ีเกิดข้ึนของ

กิจกรรมนั้น ๆ เพื่อใหเปนหลักเกณฑที่ใชกันทั่วไปจนเปนปกติวิสัย โดยมุงใหบรรลุถึงความสำเร็จ

สูงสุดตามขอตกลงท่ีวางไว  

การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยเปนหัวใจหลักของ

การสรางเศรษฐกิจฐานราก คือ การสรางสัมมาชีพใหเต็มพ้ืนท่ี วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงจะตองมี ๓ ภาคสวน

รวมมือกัน ไมวาจะ 'ภาคประชาชน' ไดแก ปจเจกบุคคล ชุมชน กลุมชมรม มูลนิธิตาง ๆ เปนตน 

'ภาคเอกชน' อยางสภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย เปนตน สุดทายคือตองไดรับความรวมมือจาก'ภาครัฐ' ไดแก รัฐบาล ระบบราชการ องคกรอิสระ 

ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและทองที่ เหลานี้เปนตน ซึ่งเรียกแนวคิดความรวมมือดังกลาววา 

"สามเหลี่ยมเขยื้อนประเทศ"  ซึ่งหาก ๓ ภาคสวนนี้ รวมมือกันก็จะเกิดพลังมากพอที่จะเขยื้อนและ

แกไขปญหาตาง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปไดอยางบูรณาการเกี่ยวกับการกับที่ทำการสงเสริมให

ประชาชนทั้ง ๗๗ จังหวัด ๘๐,๐๐๐ หมูบาน รวมกันทำแผนพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก็

จะสามารถดึงประเทศออกจากวิกฤตการณท้ัง ๖ ดานนี้ได เปนการ “ระบบเศรษฐกิจฐานราก” ฉบับนี้ 

จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรเศรษฐกิจฐานราก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจใน

หลักคิด แนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ดวยการรวบรวมบทเรียน

ประสบการณจากชุมชนตาง ๆ ซึ่งไดมีการดำเนินงาน และปฏิบัติการดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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มาเปนเวลานาน ประกอบไปดวยนิยาม “เศรษฐกิจฐานราก” องคประกอบสำคัญของเศรษฐกิจฐาน

รากที่เขมแข็ง ตัวชี้วัดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ แนวทาง และกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับกลุม/ชุมชน/ตำบล/

จังหวัด เปนความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจดังกลาวนำมาซึ่งปญหาดานตาง ๆ และ

เกี่ยวพันกันเปนลูกโซ ไมวาจะเปนปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต 

การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะประชากรสวนใหญของประเทศท่ีอยูในภาคชนบทและมีอาชีพเกษตรกรรม

ซึ่งถือเปนรากฐานของประเทศไทย แตหลายสิบปที่ผานมาฐานของประเทศอยูในสภาพที่งอนแงน มี

ปญหาขาดปจจัยการผลิต ไรที่ดินทำกิน เขาไมถึงแหลงทุน ขาดความรูในการผลิต เมื่อมีผลผลิตลน

เกินก็เกิดปญหาดานการตลาด พืชผลราคาตกต่ำ ทำใหมีปญหาหนี้สินมีปญหาในครัวเรือนและสังคม

ติดตามมา คนหนุมสาววัยแรงงานตองอพยพเขามาหากินในเมือง มนุษยถือเปนสัตวสังคม ในสังคมนั้น

ก็เปนที่รวมของคนหมูมากอาจมีทั้งคนดีและคนไมดีปะปนกันอยู จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการวาง

ระเบียบ กฎเกณฑ หรือหลักจริยธรรมที่จะเปนกรอบความประพฤติของมนุษยในสังคมเพื่อใหมนุษย

สามารถใชชีวิตรวมกันอยางสงบสุขบนพื้นฐานของระเบียบหรือกฎเกณฑที่มีอยู ขณะเดียวกันกรอบ

ทางศีลธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและกฎหมายก็จะมีลักษณะเปนกฎเกณฑหรือขอบังคับที ่เปน

มาตรฐานทางคุณธรรมที่ใชกำหนดความประพฤติของสมาชิกของสังคมไดวาถูกหรือผิด ทำไดหรือทำ

ไมได ซึ่งถือเปนกฎเกณฑทางสังคมระดับตนสำหรับใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความสงบสุข 

ไมสะดุงกลัว ไมหวาดระแวงภัย เปนหลักประกันทางสังคม และท่ีสำคัญในสังคมท่ีสงบสุขผูคนในสังคม

จะไววางใจกันได เอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ไมเบียดเบียน ไมทะเลาะ ไมกดขี่ขมเหง ไมเอารัดเอาเปรียบ

กัน ก็เพราะสมาชิกของสังคมยึดม่ันอยูในหลักแหงคุณธรรมและจริยธรรม ฉะนั้นในการอยูรวมกันเปน

สังคมท่ีสงบสุขไดนั้น จำเปนตองมีกฎ กติกา หรือขอกำหนดกฎหมายเพ่ือควบคุมกำกับความประพฤติ

ของคนในสังคมใหมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีงามและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมภายใตมาตรฐานเดียวกัน 

วัตถุประสงคโครงการ

๑) เพ่ือศึกษาความเปนมาองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย

๒) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย

๓) เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำองคประกอบและ

ตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

เปนการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย และ เพ่ือนำผลสัมฤทธิ์และกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย มีผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้ 



๑๘๔ 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศชาย จำนวน ๑๗๗ คน คิดเปน

รอยละ ๔๗.๒๐  อายุ ๕๐-๕๙  ป จำนวน ๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๔๐ วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน ๑๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๕.๕๐ สถานภาพสมรส จำนวน ๒๐๑ คน คิด

เปนรอยละ ๕๓.๖๐ ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน ๑๐๕ คน คิดเปน

รอยละ ๒๘.๐๐ 

ผลการศึกษา 

กระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย พบวาการ

วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยที่เกี่ยวของกับความอยูเย็น

เปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีคาเฉลี่ย

โดยรวมและรายดานอยู ในระดับมากทุกดาน เรียงอันดับคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน

ครอบครัวอบอุน ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิ

บาล ดานการมีสุขภาวะ ดานการบริหารจัดการชุมชนดี และดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ี

สมดุล ตามลำดับ  โดยจำแนกเปนรายดาน ดังนี้ 

 ๑) ดานการมีสุขภาวะมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ  ประชาชนใน

หมูบานอยูรวมกันอยางสันติสุข ประชาชนในหมูบานมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี และประชาชน

ในหมูบานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ประชาชนในหมูบานยึดม่ันคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ 

๒) ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ 

ชุมชนของทานมีศูนยการเรียนรูภายในชุมชนหรือในตำบล  ชุมชนของทานมีวิธีการแกปญหาหนี้นอก

ระบบได  และชุมชนของทานมีความพรอมที่จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน  ขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชุมชนของทานมีการพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะฝมือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมี

มูลคาเพ่ิม 

๓) ดานครอบครัวอบอุนมีคาเฉลี่ยอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ครอบครัว

ของทานสามารถทำบัญชีรายรับ – รายจายได  ครอบครัวของทานใหความสำคัญกับผูสูงอายุและผู

ยากไร  และครอบครัวของทานใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน เกษตรผสมผสาน ขอที่มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ครอบครัวของทานมีการอบรมบุตรหลาน ใหมีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี 

สรางสรรคประโยชนตอสังคม 

๔) ดานการบริหารจัดการชุมชนดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๓ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไป



๑๘๕ 

หานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีแหลงการเรียนรูการผลิตเพ่ือพ่ึงตัวเอง เชน การเลี้ยงปลา

ดุก เลี้ยงกบคอนโด เลี้ยงไก เปด สุกร ฯลฯ ชุมชนของทานมีการสงเสริมกิจกรรมการเก้ือกูลคนยากจน 

และการดูแลผูสูงอายุ และชุมชนของทานมีการรณรงคสรางจิตสำนึกสาธารณะใหกับคนในชุมชนขอท่ี

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนใหแกคนในชุมชน 

๕) ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที ่สมดุลมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับมาก เรียงอันดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ดิน 

น้ำ อากาศไมเปนพิษ อาชีพเกษตรที่เนนอินทรียชีวภาพ  ชุมชนของทานมีแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร

แบบผสมผสาน  และชุมชนของทานมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดี  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 

ชุมชนของทานมีกิจกรรม/โครงการจัดสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สรางเสริมการมีสุขภาพดีใน

ชุมชน 

๖) ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก  เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ  เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓  

อันดับแรก คือ ชุมชนของทานมีการสงเสริมอาชีพท่ีม่ันคงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  ชุมชนของทานมีการ

จัดทำยุทธศาสตรโดยชุมชนมีสวนรวม และชุมชนของทานมีกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

ระดบักลุม/ชุมชน/ตำบล/จังหวัด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนของทานมีการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  ๑. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ่ยวกับองคประกอบชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทยที ่เกี ่ยวของกับความอยู เย็นเปนสุขของประชาชนในพื ้นที ่ตำบลปทุม อำเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอายุ 

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดานทุกดาน 

ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุน ดานการบริหาร

จัดการชุมชนดี  ดานการมีสภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล และดานการเปนชุมชนประชาธิปไตย

มีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

สวนประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีเพศ 

ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและเปนรายดาน ๕ ดาน ไดแก ดานการมีสุขภาวะ ดานเศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งเปนธรรม ดานครอบครัวอบอุ น ดานการบริหารจัดการชุมชนดี  และดานการมี

สภาพแวดลอมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สวนที่เหลือ 

คือ ดานการเปนชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แตกตางกัน อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .

๐๕ 



๑๘๖ 

  ๒. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมาก และรายขออยูในระดับปานกลาง ๒ ขอ นอกนั้นอยูในระดับ

มาก เรียงอันดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ๓ ลำดับแรก คือ ชุมชนมีการสงเสริมใหนำหลักคิด

คุณธรรมมาใชในครอบครัว  ชุมชนสรางระบบปองกันภัย/ความรุนแรงในชุมชน และชุมชนสราง

เครือขายการสนับสนุนทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ชุมชนสนับสนุนให

มีกิจกรรมท่ีสงเสริมสัมพันธภาพครอบครัวในภาวะยากลำบาก 

 ๓. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทยท่ี

เกี่ยวของกับความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในพื้นที่ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ 

วุฒิการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ แตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน

๑. ไดความเปนมาองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย  

๒. ไดกระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

๓. ไดผลสัมฤทธิ์ไปเปนแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดทำองคประกอบและตัวชี้วัด

ชุมชนสรางสรรคในสังคมไทย 

๔.  การนำขอมูลจากงานวิจัยสามารถสรางความเชื่อมั่นองคประกอบและตัวชี้วัดชุมชน

สรางสรรคในสังคมไทย 

การประชาสัมพันธ

- มีการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอรเนต็



๑๘๗ 

ประวัติคณะผูวิจัย 

หัวหนาโครงการ ผูวิจัย 

๑. ช่ือผูวิจัย  (ภาษาไทย)  : นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน 

(ภาษาอังกฤษ)  : Mr. chaiyasit udomchokenamorn 

๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : - 

๓. วัน เดือน ปเกิด ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

๔. ที่อยูปจจุบันบานทุ งเกษม เลขที่ ๓๔ หมูที ่ ๕ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ 

๕.ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี : ศน.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ปริญญาโท :  รป.ม. (การบริหารจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ปริญญาโท :   พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก : (ศึกษาอยู) รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๖. การงานบริการการศึกษา 

- ครูผูชวยสอนวิชาภาษาถ่ิน (Dialect) อักษรธรรมอีสาน ในระบบและนอกระบบ

- วิทยากรผูชวย เรื่องภาษาถ่ิน อักษรธรรมอีสาน ท่ัวไป

- ตรวจพระไตรปฎก ฉบับอักษรธรรมอีสาน (มจร.) อานภาษาบาลีและอักษรธรรม ในชวง

ปลาย 

- พิมพ อาน เอกสาร ตำราเรียนอักษรธรรมอีสานและอ่ืนๆ

-อาจารยผูชวยภาควิชาภาษาถ่ิน (Dialects) อักษรธรรมอีสาน (๒๕๕๔-ถึงปจจุบัน)

- อาจารยผูสอน คณะสังคมศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร (ป ๒๕๕๗-ปจจุบัน)

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๙. “รูปแบบการใชอำนาจทางการปกครองรัฐที่ปรากฎในวรรณกรรม

อีสานเรื่องเสียวสวาสดิ์ (The Political Power Using Forms on the Isan Literature of 

Siewsawasdi)” วารสารใบลาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี, ๑ (๑) : มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๙  

ไชยส ิทธ ิ ์  อ ุดมโชคนามออน. ๒๕๕๙ . “การบร ิหารการพัฒนาเช ิงพ ุทธ (The administrative 

developed by Buddhist)” วารสารใบลาน คณะมน ุษยศาสตร และส ั งคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๑ (๒) : กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ 



๑๘๘ 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๖. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะหสาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มี

ตอศาลดอนเจาปูประจำหมูบาน จังหวัดอุบลราชธานี. (งบประมาณประจำป ๒๕๕๖ : แหลงทุน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.)  

ไชยสิทธิ ์ อุดมโชคนามออน. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยศึกษาวิเคราะหนวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน. 

(งบประมาณประจำป ๒๕๕๘ : แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมวิจัย ๒๕๕๓  เรื่องบทบาทของวัดและชุมชนในการอนุรักษประเพณแีห

เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน "ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีรมูลกัจจายนะ 

อักษรธรรมอีสาน" ปงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย"ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในคัมภีร 

ปฐมสมโพธิกถา อักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี" 

ปงบประมาณ ๒๕๕๘  (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ตามแนวชายแดนกัมพูชา  ลาว  ไทย" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

(แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "ศึกษาการเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

ตามหลักพระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน ผูรวมงานการวิจัย "การจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุและผูพิการทุพพล 

ภาพของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี" ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 (แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร.) 

๘. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Word, Excel, Power 

 Point,โปรแกรม SPSS 

๙. หนวยงานท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  

โทรศัพท ๐๘๗-๒๔๓๘๘๕๖ , ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ Email-chaiyasit_ae@hotmail.com  

mailto:Email-chaiyasit_ae@hotmail.com


๑๘๙ 

ผูรวมวิจัย ๑ 

๑. ช่ือ  (ภาษาไทย)      พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ วุฑฺฒิธมฺโม) รศ.,ดร. 

ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  Phrakru Wutthidhambundit (Chitnaretes  Wutthidhammo) 

๒. หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน : - 

๓. ตำแหนงวิชาการ  รองศาสตราจารย 

๔. หนวยงานท่ีติดตอได  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธาน ี  

ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   

มือถือ ๐๘๑-๗๙๐๘๔๖๔ (E-mail) naretes๙๙@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

๑)  สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 

๒)  สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

    ปริญญาตรี  พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ปริญญาตรี  ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาโท    รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    ปริญญาเอก   Ph.D. (Public Administration),  Nagpur University, India. 

๖. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Word, Excel, Power  

     Point, โปรแกรม SPSS. 

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   

           ๑)  ชื ่อเรื ่อง“ทัศนคติของนิสิตที ่มีตอการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐศาสตร  คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (หัวหนาโครงการวิจัย : 

แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 

            ๒)  ชื ่อเร ื ่อง “บทบาทของวัดและชุมชนในการอนุร ักษประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธานี” (หัวหนาโครงการวิจัย : แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 

๓)  ชื ่อเรื ่อง “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี” (หัวหนาโครงการวิจัย : แหลงทุน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 

๔)  ชื่อเรื ่อง"ความเชื่อตอพิธีกรรมการนั่งกระทะน้ำมันของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี" 

(ผูรวมโครงการวิจัย : แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 

๕)  ชื ่อเรื ่อง "ศึกษาวิเคราะหนวัตกรรมอักษรธรรมอีสาน" (ผู ร วมโครงการวิจัย : แหลงทุน 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 



๑๙๐ 

ผูรวมวิจัย ๒ 

๑. ช่ือ  (ภาษาไทย)      พระสังวาน  เขมปฺโญ   

ช่ือ  (ภาษาอังกฤษ)  Phra Sangwan Kamapanyo 

๒. หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน : -

๓. ตำแหนงวิชาการ  -

๔. หนวยงานท่ีติดตอได  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธาน ี  

ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   

มือถือ ๐๖-๓๐๑๙๓๐๓๔ (E-mail) Sangwansainet@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

๑)  สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 

๒)  สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

    ปริญญาตรี    ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

    ปริญญาตรี  พธ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

    ปริญญาโท    ศน.ม. (รัฐศาสตรการปกครอง)  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช 

  วิทยาลัย 

๖. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป Word, Excel, Power  

     Point, โปรแกรม SPSS. 

๗. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

    ๑) ผูรวมวิจัย เรื่อง จิตสำนึก โอกาสและการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการธรรมาภิบาล

ทองถ่ิน: กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบล องคกรภาคเอกชนและองคกรวัฒนธรรม ในจังหวัด

อุบลราชธานี (ผูรวมวิจัย: แหลงทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร) 



๑๙๑ 

ผูรวมวิจัย ๓ 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) นายพูลศักดิ์ หอมสมบัติ 

 ช่ือ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Poolsak Homsombat 

๒. หนวยงานท่ีติดตอได  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  

ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   

มือถือ ๐๘๑-๒๖๔-๒๔๔๓ (E-mail) sak_mcu@hotmail.com 

๓. ประวัติการศึกษา 

๑) สำเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา) น.ธ.เอก 

๒) สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ปริญญาตร ี  พธ.บ. (ศาสนา) มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย 

ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชธานี 

ปริญญาโท ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๔. สาขาวิชาท่ีมีความชำนาญพิเศษ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

Word, Excel, Power Point, โปรแกรม SPSS.  

๕. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ   - ไมมี 

๖. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการทำงาน 

๒๕๕๔-๒๕๕๖ อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต   

อุบลราชธานีบรรยายพิเศษในรายวิชาการบริหารการศึกษาคณะสงฆไทย

,สัมมนาการบริหารกิจการคณะสงฆ,การบริหารสาธารณูปการ 

๒๕๕๖-ปจจุบัน อาจารย มหาว ิทยาล ัยมหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย ว ิทยาเขต

อุบลราชธานีอาจารยประจำหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 



๑๙๒ 

ผูรวมวิจัย ๔ 

๑. ช่ือ (ภาษาไทย) นายรังสรรค  วัฒนาชัยวณิช 

   ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Rangsan Wattanachaiwanich 

๒. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน  -

 ๓. ต าแหนงปจจุบัน 

หัวหนากลุมนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ

ปตตานี 

๔. หนวยงานและสถานท่ีอยูท่ีติดตอไดสะดวก พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

ท่ีอยูปจจุบัน 

เลขท่ี ๑๔๖/๓ ซอย ๒ ถนนหลังมอ. ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี ๙๔๐๐๐ 

สถานท่ีทำงาน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆปตตานี ถนนสามัคคีสาย ข ซอย 

๑๐ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปตตานี โทรศัพท ๐๗๓-๔๕๐๐๗๑ โทรสาร ๐๗๓-๔๕๐๐๗๔ 

โทรศัพท : ๐๘-๕๗๘๒-๓๐๒๐ E-mail : jonpattani@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๖  พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) (รัฐศาสตรการปกครอง) (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) (การบรหิารทรัพยากรมนุษย) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

๖. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ

สถานภาพในการท าการวิจัยวาเปนผูอำนวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยใน

แตละผลงานวิจัย  

๖.๑ ผูอำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย 

๖.๒ หัวหนาโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

๑) วิเคราะหกระบวนการใชจายงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลาง แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๐  



๑๙๓ 

๒) แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรพระพุทธศาสนาในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑  

๖.๓ งานวิจัยที่ทำเสร็จแลว : ชื่อผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา ๑ 

เรื่อง) 

๑) นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิชและร.ต.ต.พิชัย โอฬารศิริ งานวิจัยเรื่อง “การดำเนินงานในการ

พัฒนาวิทยาลัยสงฆปตตานี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” การประชุม

วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหรรษา เจบี 

หาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕๐๐ เลม หนา ๕๒ 

๒) นายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช, เอกรินทร สังขทอง, เรชา ชูสุวรรณ งานวิจัยเรื่อง “สภาพการ

ดำเนินงาน ปญหาและแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยสงฆ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 

วารสารศึกษาศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ปท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ 

พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(สพย.) 

๓) พระครูสุตกิจสโมสรและนายรังสรรค วัฒนาชัยวณิช งานวิจัยเรื่อง “แนวทางสงเสริมศีลธรรม

และคุณธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนดาวนายรอย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา” การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ ๓ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: แนวโนม ความทา

ทาย และความยั่งยืน” วันท่ี ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐๐ เลม หนา ๙๕ 

๔) การวิจัยการปลูกฝงความสุจริตของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต แหลงทุนจากสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๕) ปจจัยที่สงผลตอการบริหารกิจการคณะสงฆและการพัฒนาสังคมของ พระสังฆาธิการในสาม

จังหวัดชายแดนใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๖) ความรุนแรงในครอบครัวมีผลตอความกาวราวของเด็กใน ๓ จังหวัดภาคใต แหลงทุนจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 

๗) การมีสวนรวมในการสรางทักษะการเรียนรูของบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาในดานการ

บริหารงานบุคคลตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ แหลงทุนจาก 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 



๑๙๔ 

๘) การสรางมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับชุมชนชาวพุทธใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตแหลงทุน

จาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน

ตำแหนงผูรวมวิจัย 

๙) การปลูกฝงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๑ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๖.๔ งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทำวิจัยวาไดทำการ

วิจัยลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด 

๑) การเสริมสรางจิตสำนึกตอสาธารณะและเครือขายการจัดการของชุมชนสรางสรรคใน

สังคมไทย แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๒) วิจัยยอยที่ ๓ นวัตวิถีวฒันธรรมชุมชนกับการสำรวจวรรณกรรมใบลาน ในเขตลุมน้ำโขง

ตอนลาง แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๓) วิจัยยอยท่ี ๓ การสรางเครือขายจิตสาธารณะในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนาสูเมือง

สันติภาพไรรอยตอ แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 

๔) วิจัยยอยท่ี ๑ การพัฒนาหมูบานตนแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนาในพ้ืนท่ีภาค

กลางและภาคใต แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในตำแหนงผูรวมวิจัย 



๑๙๕ 

ผูรวมวิจัย ๕ 

ช่ือ (ภาษาไทย)   

ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) 

วัน เดือน  ปเกิด   

สถานท่ีเกิด   

ท่ีอยูปจจุบัน 

ท่ีทำงาน 

นางสาวเกษศิรินทร  ปญญาเอก  

Ms. Ketsirin Panya-ek 

-

๑๘ หมู๑ ตำบลทาสวาง  อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐       

๑๘ หมู๑ ตำบลทาสวาง  อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร   

ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

รหัสไปรษณีย ๓๒๐๐๐   โทรศัพท  ๐-๔๔๑๔-๒๐๙๔   

มือถือ ๐-๙๙๒๐-๓๑๓๔-๒ E-mail : WWeen๒@gmail.com. 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชานฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม 

ผลงานวิจัยท่ีผานมา 

พ.ศ. ๒๕๕๕  โครงการศึกษา การออกแบบเครื่องประดับตกแตงรางกาย ภายใตแนวคิดการ 

สวมใสเครื่องรางของขลัง 

mailto:WWeen2@gmail.com
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