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บทคัดย่อ 
 

      งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของ
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน และเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตามหลักพุทธธรรม      
                ผลการวิจัยพบว่า บริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธงด้านสภาพ
สังคมมีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมีสถานศึกษาในระดับอนุบาล  
จนถึงระดับอุดมศึกษา ด้านการสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการคมนาคมมีไฟฟ้าน าประปา ถนนสัญจรสะดวก ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแม่น้ าปิง  
แม่น้ ากวง ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม มีภาษาพูดเป็นของตนเอง เรียกว่า ค าเมือง 
และค ายอง และมีแหล่งท่องเที่ยวภายในวัด  
      การพัฒนาโดยการใช้กระบวนการทางทฤษฏี terms ๑. technology ด้านเทคโนโลยีนั้น 
น ามาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้องน ามาใช้  เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ๒. Economic ด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
เศรษฐกิจดี ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็เข้มแข็ง         
๓. Resource ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ๔. Mental ด้านจิตใจ ความเข้มแข็งของชุมชน
เริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต  ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนได้ ๕.Socio-cultural system ด้านระบบสังคมและวัฒนธรรม             
ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ให้ความส าคัญกับกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาท า
ให้ประชาชนมีศีลธรรม  
      นอกจากนั้นก็มีการพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรม จักร ๔ 
(ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย หลักจักร ๔ มีการประยุกต์ใช้เพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม) ชุมชน
ต าบลต้นธงถือว่าตั้งอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมทั้งด้าน อาณาเขตที่สะดวกสบายด้านการสัญจร เอ้ืออ านวย
ต่อหลายๆ ด้าน ๒.สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการเสวนา 
คบหาบุคคลอ่ืนที่เป็นคนดีมีกัลญาณมิตร ๓.อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตน
ไปถูกทาง) ในต าบลต้นธงดังกล่าวมาแล้วว่ามีโครงการฝึกอบรมธรรมะแก่ประชาชน หลายโครงการ 
เช่น พระธรรมทูตสัญจร อ.ป.ต.สัญจร พบประชาชนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็นต้น ๔.ปุพเพกต
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ปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิมดี, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่
ต้น) ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างคุณความดี จากการประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั้น นับได้ว่าเป็น
ทุนเดินของสังคมท่ีได้สั่งสมความดีมาก่อน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ส่งคมในต าบลต้นธงมีความเข้มแข็ง
สงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถีพุทธ    
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ABSTRACT 
 

     The purposes of this study, entitled “The Development of Community-
Based Strengthening Process with Emphasis on the Dhramic Principles in Ban Ton 
Sub-district, Muang District, Lamphun Province”, aimed to investigate the people’ s 
community contexts in Ton Thong Municipality, and its community-based 
strengthening process, as well as to analyze the community based strengthening 
process of Ton Thong Municipality in Muang district, Lamphun province. 

      The findings of the study, according to the TERMS theoretical concept 
used for this study, revealed that : The community has a strong community of 
people, Tambon Tumbon. The social conditions are organized in both the system 
and non-formal education. There are kindergartens. To higher education There are 
health promotion hospitals in the district. Infrastructure and Transportation The road 
is convenient. Natural resources are Ping river, rivers, customs and traditions. There is 
a language of their own called the word city and the word Yong and a tourist 
attraction within the temple.  

       1) In terms of technology (T), the requirement for technological 
applications should be facilitated for citizens’ public services; 2) In terms of the 
economic aspects (E), the community residents’ adequate numbers of food supplies 
and their no debts were both resulted in their better life-living; 3) Resource Human 
resources are considered the most important to the development of the various 
manpower development needs to continue to improve the management, and 4) 
Mental mentality, the strength of the community, the beginning of the mind is 
important. If the people have weak hearts, they were not strong. Was defeated to 
life problems. 5) Socio-cultural system Social and cultural system Maintain traditional 
traditions. The importance of religious day activities makes the people morally. 
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       In addition, the process of strengthening the Buddha Dharma 4 has been 
developed. (Dharma leads the way to prosperity. As a wheel to drive to the main 
engine, 4 is applied for the strength of the community, namely, 4, namely 1. Reform 
Tashasa (In good place The environment is suitable. The territory is very comfortable. 
Facilitate many aspects. 2. Satipatthaya (Association with the faithful) is to encourage 
people to have a dialogue. Relate to other people who are good people are friendly. 
In the beginning of the banner, there are many Dharma training projects for the 
people, such as the Dharma Dhamma Dhamma Pass. Treat the five precepts. (Being a 
good person first, having a good background, having created a good attitude, being 
prepared for the beginning) can be considered to enhance goodness. By continuing 
to behave. It is the capital of the society that has accumulated good. It is the part 
that makes sharp deliveries in the flagship district is strong and peaceful. By the 
community Buddhist Buddhist Society 
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  ขอขอบคุณ พระครูสิริสุตานุยุต ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ผศ.ดร.เสน่ห์ ใจสิทธิ์ 
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ขอขอบคุณเจ้าคณะต าบลต้นธง รองเจ้าคณะต าบล  เจ้าอาวาส ก านัน ผู้น าชุมชน 
ปลัดเทศบาลต าบลต้นธง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือใน
การลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
  คุณงามความดีอันใดที่เกิดจากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ขอน้อมถวายแด่พระรัตนตรัย    
บิดารมารดา ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณท้ังหลายสืบไป 
 
 
         วสิษฐ์พล กูลพรม 
     ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



 
ฉ 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………………........………………… ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………..…….............................. ค 
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................. ........ จ 
สารบัญ……………………………………………………………………………………..…………........................... ฉ 
สารบัญแผนภาพ................................................................................................................. ........ ๑๑ 
  
บทที่  ๑  บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา........................................................ ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย.....................................................................................  ๖ 
 ๑.๓ ปัญหาการวิจัย...............................................................................................  ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย............................................................................................ ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์ในการวิจัย.................................................................................... ๗ 
 ๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................ ๗ 
 ๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย....................................................................................  ๑๔ 
 ๑.๘ ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย............................................................................. ๑๕ 
   
บทที่  ๒  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา............................................................................ ๑๖ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเสริมสร้างชุมชน............................................... ๒๒ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง....................................................................... ๒๕ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับหลักพุทธธรรมกับการพัฒนา................................................ ๓๒ 
 ๒.๕ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน……………….…………………………………… ๓๗ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง........................................................................................  ๓๙ 
   
บทที่  ๓  วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย............................................................................................. ๗๔ 
 ๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย................................................................................................. ๗๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย.......................................................................................... ๗๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล...................................................................................  ๗๗ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล........................................................................................  ๗๘ 
   
   
   



 
ช 

 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย 
 ๔.๑ บริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน............... ๗๙ 
 ๔.๒ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง  

      อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน.............................................................................  
 

๘๔ 
 ๔.๓ วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาล 

      ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักจักร ๔................................ 
 

๑๐๐ 
 ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย...................................................................... ๑๐๔ 
   
บทที่  ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย.............................................................................................. ๑๐๗ 
 ๕.๒ อภิปรายผล.................................................................................................... ๑๑๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ..................................................................................................  ๑๒๑ 
บรรณานุกรม .......................................................................................................... ............... ๑๒๒ 
ภาคผนวก ก บทความวิจัย....................................................................................................  ๑๓๑ 
ภาคผนวก ข กิจกรรมที่เกี่ยวกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์…...…….……….. ๑๔๕ 
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ............................... 
 

๑๔๗ 
ภาคผนวก  ง แบบสัมภาษณ์.................................................................................................. ๑๕๐ 
ภาคผนวก  จ รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย........................................................................ ๑๕๒ 
แบบสรุปโครงการ”ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.........................................................................................  ๑๕๘ 
ประวัติผู้วิจัย.............................................................................................................. .................. ๑๖๖ 
     

     ภาคผนวก  ก  แบบสังเกตกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัย 
      ภาคผนวก  ข  แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัย    

  
 
 



 

บทท่ี ๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

      จุดเปลี่ยนของสังคมไทย คือ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์   ที่มุ่งพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว มีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกวิถีทาง  ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนไป ทั้งระบบ ไม่ว่าการผลิต การบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม  โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกละเลยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเอง ที่มีความเป็นรูปธรรมก็จางหาย  และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยมีมาใน
อดีต จึงเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายในสังคมชุมชนไทยเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม  
ปัญหาครอบครัว  ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปัญหาด้านค่านิยมที่ผิดๆ เช่น หลงใหลวัตถุนิยมที่
เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างปฏิเสธไม่ได้  ปัญหาหลายๆ ด้านเป็นผลท าให้ชุมชนอ่อนแอลงจาก
อดีต แต่ปัจจุบันหลายชุมชนจึงได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ได้หันมาศึกษา ปัญหาและทางออกร่วมกัน 
เปลี่ยนจากสภาพที่อ่อนแอ เป็นสภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งเริ่มจากการรวมตัว กันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล  
เป็นต้น  ได้ศึกษาปัญหา เรียนรู้ร่วมกัน อาศัยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือในชุมชน
ฟ้ืนฟูในส่วนที่หายไป กลับมาใช้ใหม่ มีการประสานความรู้ใหม่ เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติจริ งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมมีการส่งเสริมให้น ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงจนเกิดผล  ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับเป็นวิถีชีวิตชุมชน  ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นดุลยภาพเกิด
กิจกรรมชุมชนมากมายที่พอเห็นอยู่ในปัจจุบัน น ากลับมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ พออยู่พอกิน ส่งผลต่อ 
ให้สังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม  ช่วยให้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็ง  
กกกกกกกกการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะการที่ชุมชนเข้มแข็งนั้นเป็น
การสร้างบริบทของสังคมให้น าไปสู่ความมั่นคงในหลายด้าน นักวิชาการหลายท่านจึงให้นิยามเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชุมชนไว้หลายประเด็น อาทิ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)๑ ได้ให้ความหมายของ
ชุมชนว่าหมายถึง “การรวมตัวของคน” ที่มีจิตส านึกและความมุ่งมั่นร่วมกัน เป็นสายใยของ

                                                           

      ๑พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘) 
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ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีพลังยึดโยง สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เสรี พงศ์พิศ๒ ได้กล่าวถึง
ลักษณะชุมชนเข้มแข็งว่า ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้มี
ลักษณะส าคัญใหญ่ๆ ๔ ประการ คือ 

     ๑.เป็นชุมชนเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้  ไม่รอสูตรส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่นั่งรอ
ความช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต่ร่วมกันค้นหาทางออกจากปัญหาและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

     ๒.เป็นชุมชนที่ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ เป็นอิสระจากการครอบง าของคนอ่ืน สถาบัน
อ่ืน องค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ อาจารย์ เอ็นจีโอ เป็นอิสระเพราะตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและความรู้ที่ค้นหามาไม่ใช่ เพราะคนอ่ืนบอกหรือแนะน า ซึ่งเมื่อเราผิดพลาดขาดทุนคน
แนะน าไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย 

     ๓.เป็นชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่งหมายถึงอะไรที่
มากกว่าเงิน เป็นทุนทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ทุนโภคทรัพย์และทุนทางสังคม ท าให้มีรากฐาน
มั่นคง มีหลักประกันชีวิตที่ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับธุรกิจการค้าท่ีชุมชนมักไม่มีความรู้ความช านาญ แต่ฝาก
ไว้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและพอเพียง 

     ๔.เป็นชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ       
การด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธีแห่ง
ภูมิปัญญา ดังที่ สมบูรณ์  ธรรมลังกาได้ศึกษาวิจัย รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย๓ พบว่า ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งใน
จังหวัดเชียงรายเป็นสังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้งทางด้าน
การเมืองมีการกระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆทางด้านวัฒนธรรม
ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทางด้านเศรษฐกิจมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิตมีการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตการจ าหน่ายผลผลิต
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผู้น าชุมชนการเรียนรู้และการถ่ายทอด
ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
เข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนระบบเครือข่ายระบบความสัมพันธ์
ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้แก่กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนกลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้าน

                                                           

กกกกกก  กก๒เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพมิพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๑ 
      ๓สมบูรณ์ ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานในจังหวัดเชียงรายวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร,  ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๕๖) : ๕๘ 



 
๓ 

 

เกิดพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ 
แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ            
ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า           
อ่างเก็บน้ า เป็นต้น สัญญา สัญญาวิวัฒน ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า๔ การเปลี่ยนแปลงที่มี
การก าหนดทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนล่วงหน้า 
(planned change) วิทยากร เชียงกูลได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การท าใหชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ
และความสงบสันติ  ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยูกับการไดรับ ปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความตองการของราง
กายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดี การพักผอนหยอนใจ และการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ ดานตาง ๆ ดวยความ  ตองการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกกันวาเป
นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมไดขึ้นอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินคาหรือการเพ่ิม
รายไดเทานั้น หากอยูที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกวา 

     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่า เป็นรูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ที่มีวิวัฒนาการมานานที่สุด นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และมีบทบาท
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจ               
มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และมีปัญหาที่หลากหลาย สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้จ าเป็นต้อง
มีการปรับปรุงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันกับสภาพการณ์ดังกล่าว  และสามารถรองรับการกระจายอ านาจหน้าที่
ส่วนกลางถ่ายโอนมาให้ตามแผนการกระจายอ านาจ ๕ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่ามี
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ๖  เพราะเป็นสถาบัน
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีการศึกษาสูง  เข้ามาบริหารงานใน
ฐานะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ิมมาขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฏชัดในระดับของเทศบาล
เมือง และเทศบาลนคร ๗  ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานแทนประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 
๒๓๖  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๕  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ท าให้มีการปรับฐานการบริหารงานใน
ระดับต าบล  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล ทั่วประเทศออกเป็น ๒ รูปแบบ  
ได้แก่ “สภาต าบล”  ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล สภาต าบลต้องมีรายได้เป็นของตนเองโดยไม่
รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” หรือ

                                                           

       ๔สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 

       ๕ปธาน สุวรรณมงคล, การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, (นนทบุรี :.โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๗),หน้า 
๑๔๔. 

       ๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 
       ๗อ้างแล้ว 



 
๔ 

 

เรียกว่า อบต. ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวมเงินอุดหนุน)  ในปีงบประมาณที่ล่วงมา
ติดต่อกัน สามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔๓) โครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ก าหนดให้ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง 
ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้านละ ๒ คน ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน ๒ คน และสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน ๔ 
คน  รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน ๗ คน   

   พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียก
บุคคล และศัพท์กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ๘ 

   การปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลครั้งส าคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากมีการแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลไปเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อย
เท่านั้น  ความจริง ได้มีความพยายามในการเสนอให้มีการแก้ไขที่มาของฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่ง  โดยวุฒิสภาได้แก้ไข
เพ่ิมเติมสาระส าคัญในกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมา ได้แก้ไขให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  แต่เมื่อร่างกฎหมายกลับมาสภา
ผู้แทนราษฎร  ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือ
ปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎร
ไม่เห็นชอบ  

   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสามารถของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่นั่นเอง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จะต้องจัดท าหลายด้านไป
พร้อมๆ กัน  ประกอบกับองค์การบริหารต าบลดังกล่าวเปรียบเสมือนองค์กรน้องใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้
ในการบริหารงานด้วยตนเอง  ทั้งในด้านโครงสร้างองค์การอ านาจหน้าที่ การวางแผน การก าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการ และการน านโยบายมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  เทศบาลต าบล
ต้นธง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นธงเป็นเทศบาลต าบลต้นธง  เมื่อวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลต้นธงอ าเภอเมือง
                                                           

      ๘โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๘. 



 
๕ 

 

จังหวัดล าพูนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็นระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร มีเนื้อที่ต าบลต้นธงมี
เนื้อท่ีประมาณ ๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่๙ จ านวนหมู่บ้านมี ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลต้นธง เต็มหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีการปกครองท้องที่โดยมีก านันและผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ดูแลเทศบาลต าบลต้นธง ได้รับรางวัลจากผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศประจ าปี ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี  ๒๕๕๔ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคม๑๐ การพัฒนาตามหลักพุทธธรรมจักร ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จึงจ าเป็นที่จ าต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในด้านดังกล่าว เพราะโดยภูมิหลังแล้ว ต าบลต้นธงนั้นมีต้นทุนทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานอยู่แล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม แต่ในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาก็พบยังขาดการส่งเสริม  ในด้านดังกล่าว  จึงต้องมีการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการส่งเสริม ถือเป็น
การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อีกประการหนึ่ง ที่เทศบาลต าบลต้นธงจึงต้องเดินหน้าพัฒนา
ต่อไป โดยเฉพาะการส่งเสริมตามหลักพุทธธรรมจักร ๔ นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพราะจักร ๔ 
หมายถึง  ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย ได้แก่  ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่
ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม  ชุมชนในเทศบาลต าบลต้นธงมีบริบทที่ดี แต่ควรต้องได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรื่องกว่าที่ผ่านมา ๒. สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ  
หมายถึง ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริมการคบหาสมาคมกับคนดี กับสังคมที่ดี มีมิ ตรภาพในภาคี
เครือข่ายที่ดีกับชุมชนอ่ืนๆ  ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง คือ
ชุมชนในต าบลต้นธงต้องได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมาปฏิบัติ มีกิจกรรมร่วมกับ
ทางศาสนา ๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิมได้สร้างสมคุณความดี
เตรียมพร้อมไว้แต่ต้นและเทศบาลต้องส่งเสริมภูมิเดิมที่ชุมชนมีอยู่ เช่น  เศรษฐกิจชุมชน  วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้คนในชุมชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นการ
เสริมสร้าง ให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมจักร ๔ ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูนที่ได้น าหลักพุทธธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเป็นกลไกเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน  ขจัดปัญหาความอ่อนแอในสังคมในหลากหลายๆ ด้าน  ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนในเขตบริการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพในด้านการด าเนินชีวิต
ให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับบริบทของสังคมชุมชนที่เป็นอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และอนาคต 

                                                           

      ๙เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ต้ น ธ ง  จั ง ห วั ด ล า พู น , [อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl๕&type=Mw [๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐] 

     ๑๐ภควัต อัจฉริยปัญญา และฉัตรระวี  ถิติ โยดม บรรณาธิการ,  รางวัลพระปกเกล้า’๕๔, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘ 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw%20%5b๑๐


 
๖ 

 

       ดังนั้น  ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชน 
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชน และวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ตามหลักพุทธธรรม เพ่ือน าผลการวิจัยไปสู่แนวทางการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม
ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
สมกับเจตนารมขององค์ปกครองท้องถิ่นท่ีมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามหลักพุทธ
ธรรม 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย 

          ๒.๑ เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
     ๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง 

อ าเภอเมืองล าพูน 
     ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง

ล าพูนตามหลักพุทธธรรม 
 

๑.๓  ปัญหาการวิจัย 
     ๑.๓ บริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน            
เป็นอย่างไร 
      ๑.๓ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมืองล าพูน   เป็นอย่างไร 
      ๑.๓ ผลการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมืองล าพูนตามหลักพุทธธรรม เป็นอย่างไร 
 
๑.๔  ขอบเขตการวิจัย 
      ๑.๔.๑ ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาวิจัยในประเด็น บริบทชุมชน กระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งตาม ตามทฤษฎีเทอร์ม ประกอบด้วย ๑) ด้านเทคโนโลยี ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านทรัพยากร 
๔) ด้านจิตใจ ๕) ด้านระบบสังคมและวัฒนธรรม และวิเคราะห์การพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนด้วยการน าหลักพุทธธรรม จักร ๔ ประกอบด้วย ๑) อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม 
(ปฏิรูปเทสวาสะ) ๒) สมาคมกับสัตบุรุษ (สัปปุริสูปัสสยะ) ๓) ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตน
ไปถูกทาง (อัตตสัมมาปณิธิ) ๔) ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิม, ได้สร้างสมคุณความดี
เตรียมพร้อมไว้แต่ต้น (ปุพเพกตปุญญตา) 
      ๑.๔.๒ ขอบเขตพ้ืนที่ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก าหนดเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  
      ๑.๔..๓ ขอบเขตด้านประชากร /กลุ่มตัวอย่าง 
      ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน  ๒๐ รูป/คน ในเขต
พ้ืนที่ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการศึกษา 
ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชน  และสนทนากลุ่มย่อยเพ่ือทราบกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง



 
๗ 

 

ด้วยทฤษฎีเทอร์ม แล้วน ามาวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยจักร ๔ เพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  
 
๑.๕  นิยามศัพท์ในการวิจัย 

     ๑.๕.๑ การพัฒนา หมายถึง การท าให้ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธงให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางสภาพความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ จากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งในทางที่
ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ  

     ๑.๔.๒ ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่มีอาณาเขตที่อาศัยอยู่รวมกันในเขตเทศบาลต าบลต้นธง 
มีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม มีความรักความห่วงในในชุมชนร่วมกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เกิดข้ึนในชุมชนร่วมกัน 

     ๑.๕.๓ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง การท ากิจกรรมร่วมของประชาชนผ่าน
กระบวนการทฤษฎีเทอร์ม ประกอบด้วย ๑) ด้านเทคโนโลยี ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านทรัพยากร          
๔) ด้านจิตใจ ๕) ด้านระบบสังคมและวัฒนธรรมคิด ท าให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เกิด
การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน จนน าไปสู่การการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

     ๑.๔.๔ หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรง
บัญญัติไว้มีทั้งหมดแปดหมื่นสี่ พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ในการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

     ๑.๕.๕ จักร ๔ หมายถึง ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่
หมาย ได้แก่ ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ๒. สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับ
สัตบุรุษ ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง  ๔. ปุพเพกตปุญญตา 
ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิม, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น๑๑  
      ๑.๕.๖ เทศบาลต าบลต้นธง หมายถึง สภาพบริบททั่วไปขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ซึ่งตั้งอยู่ ต าบลต้นธง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูนมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความสะอาด 
สร้างและบ ารุงถนนดับเพลิงและกู้ภัย จัดการศึกษา ให้บริการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และรักษา
วัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่น นอกจากนี้ยังอาจจัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืนๆ ได้ตาม
สมควร  
 
๑.๖  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       ๑.๖.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า การพัฒนาทางวัตถุและทางสังคมหลายดาน 
รวมทั้งระบบการตางๆ ที่มนุษยจัดตั้งวางขึ้น แทนที่จะชวยขัดเกลาบรรเทาอิทธิพลของกิเลสจอมบง
การเหลานี้กลับเปนไปในทางที่เสริมซ้ าย้ าหนุนใหมนุษยเห็นแกตัว และเอาแตขางตน เรงเราแรงกิเลส
เหลานี้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนามนุษยยุคที่โลกไรพรมแดน อยูในสภาพโลกาภิวัตนนี้สิ่งส าคัญอยางยิ่งที่

                                                           

      ๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๕๙), หน้า ๕๙ 



 
๘ 

 

จะตองมงุเนนกอนอื่น ก็คือการท าใหมนุษยมีจิตใจและปญญาเปนสากล สอดคลองกันกับความเปนสา
กลของโลก และในบรรดาความเปนสากลทั้งหลายนั้น อยางนอยความเปนสากล ๓ ประการตอไปนี้     
เปนหลักการที่จะตองท าใหไดกล่าวคือ 
      ๑) ความเป็นมนุษย์ที่สากล มนุษยทุกคนไมวาจะเปนเพศผิวเผาพันธุชาติลัทธิศาสนาใด 
เกิดที่ไหนอยูที่ใด ก็มีความเปนมนุษยเสมอกัน มีธรรมชาติแหงความรักสุขเกลียดทุกขหวาดภัยกลัว
ตายทั้งนั้น การฆาฟนท ารายท าลายชีวิตมนุษยไมวาคนใดยอมเปนความชั่วรายเปนบาปทั้งนั้น ไมใชถือ
แบงแยกวา มนุษยพวกนี้ฆาไมไดเปนบาป มนุษยพวกโนนกลุมนั้นนับถืออยางโนนเปนคนของภูตผีมาร 
ฆาไดไมบาป หรือกลับเปนบุญ 
      ๒) ความเป็นจริงที่สากล ความเปนจริงแหงความเปนเหตุเปนผล เปนภาวะสากล มีอยู
โดยธรรมชาติเรียกวาเปนกฎธรรมชาติเปนของกลาง ไมขึ้นตอหรือเปนไปเฉพาะคนกลุมไหนพวกใด 
หลักการนี้จะตองถือและใชทั่วไป เชน จะพูดวาทุกศาสนาสอนใหคนท าดีเทานั้นไมพอจะตองใหความ
เปนเหตุเปนผลในการท าดีนั้นเปนสากลดวย ที่วาท าดีเปนสากลนั้นคือ ถาสอนวาการท าดีท าใหไดผลดี
หรือการท าดีเปนเหตุใหคนไปสวรรคก็จะตองเปนหลักการแหงความจริงที่เสมอเหมือนกันเปนสากลวา 
คนที่ไหนผูใดก็ตามท าดีก็ไปสวรรคไมใชเปนหลักการที่เปนจริงส าหรับคนกลุมนี้พวกนี้ที่นับถืออยางนี้
ไมเปนจริงส าหรับคนพวกอ่ืนหรือพวกโนนประเภทโนน มิใชวา คนกลุมนี้ท าดีไปสวรรคไดแตคนที่ไมใช
พวกนี้ไมใชอยางนี้ท าดีก็ไปสวรรคไมไดดังนี้เปนตน ในทางชั่วหรือบาป วาคนท าชั่วไปนรก ก็ท านอง
เดียวกันในขอนี้ที่แนวคิดตะวันตกบอกวาจะใหเปนจริยธรรมสากลนั้น ที่จริงมันก็คือความจริงตาม
ธรรมชาติหรือกฎธรรมดานั่นเอง 
      ๓) เมตตาที่เป็นสากล มนุษยทุกถิ่นทุกพวกที่อยูรวมกันไดเปนกลุมเปนหมูเปนชุมชน            
เปนสังคม ยอมจะมีการสั่งสอนอบรมกัน (จะเรียกวาจริยธรรมหรืออะไรก็ตาม) ใหรักใครชวยเหลือกัน 
ไมเบียดเบียนท ารายกัน พูดสั้นๆ วามีเมตตา แตมนุษยมักจะสอนเมตตานี้ใหมีจ ากัดเฉพาะในกลุมใน
หมูพวกของตนครั้นไปสัมพันธเกี่ยวของมองมนุษยพวกอ่ืนกลุมอ่ืนมนุษยกลับมีทาทีตลอดจนเสี้ยม
สอนกันใหรังเกียจเดียดฉันทและแมกระทั่งคิดรายมุงท าลายการทะเลาะวิวาทเบียดเบียนตลอดจน
สงครามจึงมีข้ึนบัดนี้เมื่อโลกไรพรมแดนมนุษยชาติมีความเปนอยูอิงอาศัยทั่วถึงกันเปนอันเดียวมนุษย
จะตองปรับเปลี่ยนทาทีความรูสึกโดยพัฒนาตนขึ้นมาใหมีเมตตาเปนสากลคือแผขยายความรักใคร
ไมตรีไปยังหมูมนุษยทั้งหมดโดยมีความปรารถนาดีตอมนุษยทุกคนเสมอกันซึ่งก็สอดคลองกับหลัก๒ข
อแรกนั่นเอง๑๒ 
      สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงหลักการพ่ึงตนเองของชุมชนเกิดจาก TERMS           
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญคือ เทคโนโลยีก็เป็นเครื่องการท างานใดๆ รวมทั้งการพ่ึงตนเองหรือการสร้าง
ความสมดุล เศรษฐกิจเป็นเรื่องปากเรื่องท้องหรือเรื่องการที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้  เพราะชุมชนก็
เหมือนกับคน ต้องกินต้องใช้ จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า อากาศ ป่าไม้ แร่ธาตุ 
ก็เป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิตของชุมชน จึงต้องมีและมีมากพอสมควร จิตใจเป็นเรื่องส าคัญของ
องค์ประกอบของชุมชน คือ คน ชุมชนจะพ่ึงตนเองได้ คนต้องมีจิตใจเฉพาะประเภทหนึ่ง เช่น มีความ
เชื่อตัวเองว่าสามารถจะพ่ึงต้นเองได้ สามารถจะท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา 
                                                           

         ๑๒ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๓, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๕๖), หน้า ๒๒๓-๒๒๔ 



 
๙ 

 

รู้จักพอ ไม่โลภมาก สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้ และประการสุดท้าย สังคมและวัฒนธรรมเป็น
เรื่องของกลุ่มคน และระเบียบวินัย ปัจจัยเกี่ยวกับกลุ่มคน เช่น กลุ่มที่สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูล ผู้น าที่เข้มแข็งสามารถน าคนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระเบียบวินัยที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างาน เช่น ความขยัน ความประหยัด จะช่วยท าให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้๑๓        
      องค์การสหประชาชาติ อ้างในสนธยา พลศรี ได้ให้หลักการพัฒนาชุมชนที่นิยมใช้กัน
โดยทั่วไป เป็นหลักการพัฒนาชุมชนที่ก าหนดขึ้น มี ๑๐ ประการคือ ๑) การพัฒนาชุมชนต้อง
ตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของประชาชนในชุมชน ด้วยการริเริ่มจากประชาชนและเริ่มต้นจาก
โครงการง่ายไปสู่โครงการที่ยากขึ้น ๒) การพัฒนาชุมชนมีลักษณะเป็นโครงการอเนกประสงค์ ต้อง
อาศัยความร่วมมือของนักวิชาการหลายสาขาวิชา และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ๓) การพัฒนาชุมชนต้อง
เปลี่ยนแปลงเจตคติของประชาชนไปพร้อมๆกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ๔) การพัฒนาชุมชนต้องให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือเป็นการสร้างพลังชุมชนและองค์กรของ
ประชาชนขึ้น ๕) การพัฒนาชุมชนต้องค้นหาและพัฒนาผู้น าชุมชนในด้านต่างๆ ตามลักษณะของ
กิจกรรมและความจ าเป็นของแต่ละชุมชน ๖) การพัฒนาชุมชนต้องยอมรับในสถานภาพ บทบาทของ
สตรีและเยาวชน และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนให้มากที่สุด เพราะสตรีและ
เยาวชนมีผลต่อการขยายตัวโครงงาน และการรับช่วงของงานพัฒนาชุมชนได้ เป็นอย่างดี               
๗) การพัฒนาชุมชนของประชาชนจะประสบความส าเร็จอย่างเต็มที่ ถ้าหากรัฐบาลมีความพร้อมและ
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ๘) การพัฒนาชุมชนต้องมีนโยบายและการวางแผนตั้งแต่ระดับประเทศ
ถึงระดับท้องถิ่น โดยการบริหารงานทุกระดับจะต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
๙) การพัฒนาชุมชนต้องสนับสนุนให้องค์กรของภาคเอกชน โครงการอาสาสมัครต่างๆ ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ๑๐) การพัฒนาชุมชนต้องมี
การวางแผนให้เกิดการพัฒนาความพร้อมกัน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติหรือระดับประเทศ๑๔ 
      อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งประกอบด้วย ๗ ประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ 
      ๑.โครงสร้างทางสังคมแบบแนวนอน หมายถึง สัมพันธภาพทางอ านาจของบุคคลใน
ชุมชนที่เท่าเทียมกัน อ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรหรือโอกาสของทุกคนในชุมชนไม่แตกต่างกัน 
เงื่อนไขนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน
อย่างกว้างขวาง 
      ๒. ระบบเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเอง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ การผลิต การบริโภค         
การสะสมและการกระจายส่วนเกิน ประชาชนมีสิทธิ์และอ านาจในการเข้าถึงและจัดการ มีรูปแบบ

                                                           

      ๑๓สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), ๑๐๔-๑๐๕ 
      ๑๔ ผศ.สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, กรุงเทพมหานคร : โอเดียนส
โตร์, ๒๕๔๗), หน้า ๖๑-๖๒ 



 
๑๐ 

 

การผลิตที่สนองความต้องการของตนเป็นหลักและเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์การบริโภคเน้นการพออยู่
พอกิน ไม่ท าลายธรรมชาติ ไม่สะสมมาก หากมีการกระจายส่วนเกินสู่ญาติมิตรและสังคม ในรูปแบบ
การแบ่งปัน ท าบุญ ช าระภาษี 
     ๓. ค่านิยมจากหลักธรรมของศาสนา หรืออุดมการณ์ ในการใช้ชีวิตความเชื่อในเรื่องกรรม 
การเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติในฐานะเป็นจิตวิญญาณเพ่ือให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มี 
ประสิทธิภาพ 
      ๔. กระบวนการเรียนรู้เพื่อชีวิต กระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่น การสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม 
จากครอบครัว วัด สถานประกอบการ โดยสังเกต ฟัง ถาม ทดลองท า แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็น
การเรียนรู้ที่น ามาปฏิบัติจริง 
      ๕. กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าตามธรรมชาติในชุมชนเกิดข้ึนได้หลายเงื่อนไข เช่น การ 
ประพฤติตนในกรอบของศีลธรรม การเป็นผู้ต่อสู้เพ่ือชุมชน หรือเป็นผู้ทรงคุณความรู้ ชุมชนที่มี
โครงสร้างสังคมในแนวนอน จะเกิดกลุ่มผู้น าธรรมชาติอย่างหลากหลายตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และมี
การท างานในรูปแบบการปรึกษาหารือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
     ๖. ระบบความสัมพันธ์เชิงแน่นแฟ้น สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน 
ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนระบบความมั่นคงและสวัสดิการชุมชน สมาชิกในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
ผ่านระบบครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนฝูง มีกฎเกณฑ์ แบบแผนการด าเนินชีวิตร่วมกัน ชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น จะมีพลังสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดี 
      ๗. กลไกที่เอ้ือให้เกิดความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
สภาพที่พบปะของชุมชนในวิถีชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ หรือกระบวนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ ล้วนเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรึกษาหารือกัน อันจะน าไปสู่การ
ปรับตัวของชุมชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์๑๕ 
      ประเวศ วะสี อ้างใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กล่าวว่า การส่งเสริมให้ชุมชนชนบทมีความ
เข้มแข็งควรมีเบญจขันธ์ ได้แก่ ๑) จิตใจที่มีธรรมะ ขยันหมั่นเพียรและสันโดษ ๒) แบบแผนการผลิต
เป็นผลิตแบบเพื่อตัวเอง เป็นเกษตรกรรมผสมผสาน ๓) สมดุลกับธรรมชาติแวดล้อม ๔) พ่ึงตนเองทาง
เศรษฐกิจ ไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก ๕) มีวิถีชุมชน มีสถาบันครอบครัวและวัด และวัฒนธรรมชุมชนแห่ง
การช่วยเหลือพ่ึงพากัน๑๖ 
 
      ๑.๖.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      ปรียา โสภณา และคณะ  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้านชุมชนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเรียง

                                                           

         ๑๕ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและ
ข้อเสนอเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ๒๕๔๐), หน้า ๓๕-๓๖ 
         ๑๖ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม, (กรุงเทพมหานคร :          
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔) 



 
๑๑ 

 

ตามล าดับของความส าคัญ คือ ๑) บุคคล ๒) ครัวเรือน ๓) กองทุนชุมชน ๔) กลุ่มองค์กรชุมชน               
๕) เครือข่ายองค์กรชุมชนโดยมีความสัมพันธ์ทางโครงสร้าง ดังนี้ ๑. บุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
กองทุนชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ๒. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน เครือข่าย
องค์กรชุมชน ๓. กลุ่มองค์กรชุมชนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน ๔. บุคคล 
ครัวเรือน และกลุ่มองค์กรชุมชน ต่างมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
ชุมชน โดยมีอิทธิพลทางตรงมากกว่าทางอ้อมทั้ง ๓ ปัจจัย๑๗ 

      กิติยา พฤกษากิจ  และดร.บุญสม เกษประดิษฐ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกรณีศึกษา ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า มีชาวชองในพ้ืนที่จ านวน ๖ ครัวเรือน มีการแลกเปลี่ยน พูดคุย ใช้ภาษาชอง ด าเนิน
ชีวิตด้วยการใช้อาหารจากสมุนไพร เพาะปลูกพืช ผัก สมุนไพร ตามวิถี ชีวิตแบบพอพียง อนุรักษ์งาน
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เสื่อร าแพ เสื่อคลุ้ม การสานกระบุง กระด้ง เป็น ต้น มีการรักษาโรคด้วยยา
สมุนไพรแบบชอง ตลอดจนความเชื่อทางไสยศาสตร์ ดูดวงชะตา ท านาย ทายทัก ในเรื่องต่างๆ โดยใช้
ขันน้ ามนต์ เป็นต้น ด้านการแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรม มีการร า การแสดงของชอง เพ่ือให้เห็น
วัฒนธรรม วิถีชีวิต แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
๑) จัดให้มีการน าเสนอรูปแบบการสร้างหมู่บ้านชองและพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน ๒) การสร้างสาธารณูปโภค ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ที่ยังคงมี
สภาพปัญหา ให้เข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก สบายมากขึ้น ๓) การจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านชองใน
หมู่ที่ ๕ ต าบลจันทเขลม ๔) การช่วยเหลือจากหน่วยงาน ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
๕) การปลุกจิตส านึกของคนในชุมชน ๖) การประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ ทั้งการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง๑๘ 

      บรรเลง อินทร์จันทร์ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชน : กรณีศึกษานิคม
สร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษา พบว่านิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีจัดตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนา พ้ืนที่เพ่ือความมั่นคงในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ เป็นพ้ืนที่สีแดง มีการต่อสู้ระหว่างผู้ก่อการร้ายและเจ้าหน้าที่ของรัฐ วิถีชีวิตของชุมชน 
แห่งนี้ราษฎรประกอบอาชีพการท าสวนปาล์มน้ ามันเป็น อาชีพหลัก รองลงมาเป็นอาชีพการท าสวน

                                                           

      ๑๗ ปรียา โสภณา และคณะ,  “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบท              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓) : ๖๓ 
      ๑๘ กิติยา พฤกษากิจ  และดร.บุญสม เกษประดิษฐ์, “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กรณีศึกษา ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ ๑๐ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖ 



 
๑๒ 

 

ยางพารา และอาชีพรับจ้างทั่วไป ข้อเสนอแนะของชุมชนมีความ ต้องการพัฒนาอ่างเก็บน้ าบางลอ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ าและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของชุมชน การพัฒนาถนนหนทางภายใน
นิคมฯเพ่ือสะดวกในการ สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด การพัฒนา พ้ืนที่บริเวณหน้าที่ท า
การนิคมฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจสถานที่ออกก าลังกายของชุมชน๑๙ 

      อาทิตย์ บุดดาดวง และดร. สุพรรณี ไชยอ าพร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสามารถใน
การน าทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน บ้านบางไพร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม” 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ “เครือข่ายทาง
สังคม” ที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมา คือ “ความรู้และภูมิปัญญา” 
โดยเฉพาะด้านการประกอบ อาชีพ อันดับ ๓ คือ “ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือกัน” ซึ่งมีการแสดงให้เห็นมาตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน โดยมีวิธีการน าทุนทางสังคมไปใช้ใน ๓ 
ระดับ คือ ๑) ระดับเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของ ตนเอง ๒) ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ
เครือข่ายการประกอบอาชีพ และการประกอบการ และ ๓) กลุ่มหรือเครือข่ายการ พัฒนาชุมชน
โดยรวม ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบในการน าเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งในผล  
ประโยชน์ทางธุรกิจและการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบัติปัญหาคนท างานสังคมมีน้อย ปัญหาความ
ปลอดภัยจากนอก ชุมชน และในการที่ท าให้ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์และสภาพที่ชุมชนพึง
ปรารถนาได้นั้น จะต้องอาศัย กระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้คนใน
ชุมชนเริ่มคิดท่ีจะพัฒนาชุมชนร่วมกัน การ ค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม การ
สร้างผู้น าหรือแกนน าเพ่ิมข้ึน การประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือท า
อย่างมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง และมีการขยาย
ผล๒๐ 

      ณิชกานต์ บัวอินทร์ ภมรรัตน์ และสุธรรม สมคิด รัตนพันธุ์  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง               
“การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชนบ้านชายวัด ต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชนบ้านชายวัด  ต าบลเส
วียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริบทชุมชนและศักยภาพชุมชนบ้านชายวัด ผลจาก
การศึกษา พบว่า หมู่บ้านชายวัด เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่แยกออกมาจากหมู่ที่ ๒ บ้านเรือนตั้งอยู่บริเวณ

                                                           

      ๑๙ บรรเลง อินทร์จันทร์  และคณะ, วิถีชีวิตชุมชน : “กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัด             
สุราษฎร์ธานี”,  วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๖๑) : ๑-๒ 
      ๒๐ อาทิตย์ บุดดาดวง และดร. สุพรรณี ไชยอ าพร, “ความสามารถในการน าทุนทางสังคมออกมาใช้
ของชุมชน บ้านบางไพร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕): ๒๙ 



 
๑๓ 

 

รอบๆ วัดประตูใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกหมู  ่บ้านนี้ว่า “บ้านชายวัด” มีอาจารย์เหล็กซึ่งเป็นที่เคารพนับ
ถือ ของประชาชน ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตรด้วยการปลูกปาล์มน้ ามันแทนการท านา  
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากได้รับผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและขาดแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร ส่งผล
ให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมผ้าบาติก กลุ่มสตรี
กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ประชากรส่วนใหญ่ ขาดความรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพ
เสริมจึงไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่มีการท าบัญชี ครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพอีกทั้งปัญหา
เยาวชนบางส่วนยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ขาดการพ่ึงพา อาศัยและการมีส่วนร่วมในชุมชนขาดส านึก
ร่วมกันในการสืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผนแม่บทชุมชน เกิดจาก
การที่ประชากร ในชุมชนได้มีการเชื่อมโยงวิธีคิดท าให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหา               
โดยต้องยึดหลัก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอดีตชุมชนไม่มีการร่วมมือกันและออกแบบโครงการ
พัฒนา แต่ภายหลังจากการลงพ้ืนที่ได้มีการน าเสนอเพ่ือก าหนดแนวทางร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหา ชุมชน 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชน อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขและมี
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและรู้จักการทดแทน
ทรัพยากรที่สูญเสียไปท าให้มีการเสนอโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาร่วมกันโดยคนในชุมชนได้น าเสนอ
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา แนวทาง การสร้างและค้นหาศักยภาพชุมชนมีการติดตามและประเมินผล
การท างาน จ านวน ๒๐ โครงการ ได้แก่ด้านเศรษฐกิจจ านวน ๕ โครงการ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
จ านวน ๗ โครงการ ด้านการเมืองการปกครอง จ านวน ๕ โครงการ และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ 
โครงการ๒๑ 

      อภิชิต ดวงธิสาร และอนันต์ เกตุวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) บริบทของชุมชนและการก่อก าเนิดชุมชนเข้มแข็งบ้านนาเกาะ เกิดจากการเข้า
มาจัดการ กระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชุมชน โดยมี
ผู้น าชุมชน และสมาชิกของชุมชนเป็นผู้ เรียนรู้  ส่งผลให้ชุมชนมีความตื่นตัวและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ๒) ปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการ
จัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง คือการขาดการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ การสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน การบูรณาการระหว่าง กองทุน การสร้างจิตส านึกตระหนักรู้ จิตสาธารณะและจิต
อาสา การสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน การสร้างภาวะผู้น า การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ 
การขาดผู้สืบทอดผู้ท าพิธีกรรมต่างๆ การขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใช้

                                                           

      ๒๑ ณิชกานต์ บัวอินทร์ ภมรรัตน์ และสุธรรม สมคิด รัตนพันธุ์, “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผน
แม่บทชุมชนบ้านชายวัด ต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ปีที่ ๓ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๙๓-๑๙๔ 



 
๑๔ 

 

บริบทชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน 

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ๑ ) ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี                 
๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านทรัพยากร ๔) ด้าน
จิตใจ ๕) ด้านระบบสังคมและวัฒนธรรม 

วิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมืองล าพูนตามหลักพุทธธรรม 

ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นธรรมการละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืม
ชุมชนชนบท การขาดแหล่งเรียนรู้ ทางด้านภูมิปัญญา การขาดความตะหนักรู้อย่างแท้จริงต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนา กระแสหลัก ขาดการปรับใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เหมาะสม ๓) แนวทางการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรับ 
แนวคิดของภาครัฐจากผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุน และเสริมสร้างแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
และมีความสุขอย่างยั่ งยืน ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้ชุมชนตะหนักรู้ ให้ เท่าทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างชาญฉลาด และ 
ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และปรับใช้แนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยน า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชน๒๒ 
 
๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
    การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
  
                                   
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

      ๒๒ อภิชิต ดวงธิสาร และอนันต์ เกตุวงศ์, “การจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี 
๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๓๔๗-๓๔๘ 

การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาล 
ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนตามหลักพุทธธรรม 

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
๑๕ 

 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
     ๑.๘.๑ ได้ทราบบริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
     ๑.๘.๒ ได้ทราบกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง 

อ าเภอเมืองล าพูน 
     ๑.๘.๓ ได้ทราบผลการวิเคราะห์กระบวนการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาล

ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตามหลักพุทธธรรม 
 



 
 

  

 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      การศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตามหลักพุทธธรรม
ของเทศบาลตําบลต๎นธง  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูนผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบํงสาระสําคัญออกเป็นหัวข๎อ
ตําง ๆ ดังนี้ 
      ๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
      ๒.๒  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร๎างชุมชน 
      ๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข๎มแข็ง 
      ๒.๔  แนวคิดเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมกับการพัฒนา 
               ๒.๕  แนวคิดการมีสํวนรํวมของประชาชน 
      ๒.๖  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
๒.๑  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
      ๒.๑.๑ ความหมายการพัฒนา 
      จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาพบวํามีนักวิชาการได๎ให๎ความหมาย
ของการพัฒนาไว๎อยํางหลากหลายทัศนะดังนี้ 
      พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาวํา มาจากภาษาบาลี
วํา วัฒนะ แปลวํา เจริญ ซึ่งแบํงออกได๎เป็น ๒ สํวน คือ การพัฒนาคน เรียกวํา ภาวนา กับการพัฒนา
สิ่งอ่ืนๆ ที่ไมํใชํคน เชํน วัตถุและสิ่งแวดล๎อมตํางๆ เรียกวําพัฒนา หรือวัฒนา เชํน การสร๎างถนน               
บํอน้ํา อํางเก็บน้ํา เป็นต๎น 
      จินตวีร์ เกษมศุข ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนา หมายถึง แนวความคิดที่กํอให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีแผน โดยผํานเข๎าไปในกลไกของรัฐ ซ  ึ ํงรัฐจะ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาจากปัญหาและความต๎องการของประชาชน๑ 
      พัฒน์ บุญรัตพันธุ์ ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนวํา เป็นกระบวนการ อยํางหนึ่ง
ที่รัฐบาล นํามาใช๎เพ่ือเป็นการกระตุ๎น เสริมสร๎างท๎องถิ่นให๎ก๎าวหน๎าทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและการดูแลตนเองตามระบบประชาธิปไตย๒ 

                                                           

   ๑จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๔ 
กกกกกกกก๒พัฒน์ บุญรัตพันธ์ุ, การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร :  ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๑๗), หน๎า ๑. 

 



๑๗ 
 
      สัญญา สัญญาวิวัฒน ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาวําการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
กําหนดทิศทาง (Directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนลํวงหน๎า (planned 
change)๓ 
      สานิตย์ บุญชู ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนวํา เป็นการมุํงสํงเสริมความเป็นอยูํ
ของประชาชนให๎ดีขึ้นกระตุ๎นประชาชนเพ่ือให๎เกิดความรํวมมือ เกิดความคิดริเริ่ม เพ่ือให๎ประชาชน
เข๎ามารํวมมือในการพัฒนาชุมชน ให๎เกิดการพัฒนาอยูํตลอดเวลา๔ 
      ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนวํา เป็นการสร๎างสรรค์ความเจริญ
ให๎เกิดขึ้นแกํกลุํมประชาชนทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
การอนามัย และการเมืองการปกครอง๕ 
      วิรัช เตียงหงษากุล ได๎ให๎ความหมายของคําวํา การพัฒนาชุมชน หมายถึงเป็นกลยุทธ์ใน
การทํางานอยํางหนึ่ง ซึ่งละเอียดอํอน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การพัฒนาชุมชนยังเป็น
กระบวนการ คือ เป็นการนทํางานที่มีขั้นตอนและตํอเนื่อง เป็นการทํางานกับประชาชนโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งประชาชนในชนบท ดังนั้น ถ๎าใช๎กระบวนการพัฒนาชุมชนเข๎าชํวยในการพัฒนาชนบทแล๎ว 
การพัฒนาชนบทมีแนวโน๎มอยํางมากที่จะประสบความสําเร็จอยํางแนํนอน กลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ           
การพัฒนาชุมชนสามารถชํวยให๎การพัฒนาชนบทสําเร็จถ๎าได๎รับการสนับสนุนอยํางจริงจังและ
ตํอเนื่อง๖ 
      ณรงค์ ศรีสวัสดิ์ ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชนวํา เป็นการใช๎ทรัพยากรสํวนใหญํ
ในท๎องถิ่น ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ๎มคํา และถ๎าหากวําชุมชนขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จําเป็นแกํ
การเปลี่ยนแปลง ฝุายรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนจะชํวยจัดหาสิ่งจําเป็นที่ขาดแคลนนั้นได๎๗ 

กรมการพัฒนาชุมชน ได๎ให๎ความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาความรู๎
ความสามารถของประชาชน เพ่ือให๎เกิดความเชื่อมั่นในการชํวยตนเอง เพ่ือนบ๎านและชุมชนให๎
มาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้น โดยการรํวมมือกันระหวํางประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่นําการ
บริการของรัฐบาลกับความต๎องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น๘ 

 
 

                                                           

กกกกกกกก๓สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 
กกกกกกกก๔สานิตย์ บุญชู, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕), หน๎า ๗. 
กกกกกกก๕ยุวัฒน์วุฒิ เมธี ,  การพัฒนาชุมชน: เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน , 
(กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๕), หน๎า ๖๐. 
กกกกกกกก๖วิรัช เตียงหงษากุล, หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชนชนบท
, (สาขาพัฒนาชุมชน) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ๒๕๒๙), 
หน๎า ๘ 
กกกกกกกก๗ณรงค์ ศรีสวัสดิ์, สังคมวิทยาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,๒๕๒๗), หน๎า ๑๔๘. 
กกกกกกกก ๘กรมการพัฒนาชุมชน, ภูมิปัญญาไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๘), หน๎า ๑๐. 



๑๘ 
 
     สรุปความหมายของการพัฒนาวํา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาให๎ดีขึ้นกวํา
ที่เป็นอยูํเพ่ือความก๎าวหน๎าของสิ่งที่เป็นอยูํตามความต๎องการของประชาชนภายในชุมชนหรือสังคม 
โดยใช๎ทรัพยากรของชุมชนให๎เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความคุ๎มคํา เพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน สังคมที่ดีกวําเดิม 
 

      ๒.๑.๒ ลักษณะของการพัฒนา 
      ผศ.สนธยา พลศรี ได๎กลําวถึงลักษณะของการพัฒนาที่สําคัญวํา๙ 
      ๑.เป็นการเปลี่ยนแปลงด๎านตํางๆ เชํน ด๎านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล๎อมของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งให๎ดีขึ้นหรือให๎มีความเหมาะสม อันเป็นการเปลี่ยนแปลงอยํางรอบด๎าน ไมํใชํเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านใดด๎านหนึ่งเพียงด๎านเดียวเทํานั้น หรืออาจจะเรียกได๎วําต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ  
      ๒.มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลําดับขั้นตอนและ
อยํางตํอเนื่องกัน โดยแตํละขั้นตอนมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กันเป็นลําดับ ไมํสามารถข๎ามขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งได๎ 
      ๓.มีลักษณะเป็นพลวัต คือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาไมํหยุดนิ่ง แตํการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช๎าๆ ปริมาณมากหรือน๎อยก็ได๎ 
      ๔.เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไว๎ลํวงหน๎าวําจะเปลี่ยนแปลงใคร 
ด๎านใด ด๎วยวิธีการใด เมื่อไร ใช๎งบประมาณเทําใด ใครรับผิดชอบ เป็นต๎น ไมํใชํเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนโดยไมํมีการเตรียมการไว๎ลํวงหน๎า 
      ๕.เป็นวิธีการ การพัฒนาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีที่นํามาใช๎ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
เปูาหมายที่กําหนดไว๎ เชํน การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาชุมชน ตํางก็เป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
      ๖.เป็นปฏิบัติการ คือ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไมํเป็นเพียงแนวความคิด หรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเทํานั้น เพราะการพัฒนาเป็นวิธีการที่ต๎องนํามาใช๎ปฏิบัติจริงจึงจะ
เกิดผลตามที่ต๎องการ 
      ๗.เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์ เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็น
สัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทําแผน โครงการ และคิดค๎นวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งตํางๆได๎ 
การเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถ๎าไมํได๎เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล๎ว จะไมํใชํการพัฒนา แม๎วําจะมี
ลักษณะอ่ืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม 
      ๘.ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทําให๎มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะการ
พัฒนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์ และการอยูํรํวมกันเป็นสังคมของมนุษย์นั่นเอง 
      ๙.มีเกณฑ์หรือเครื่องชี้วัด คือ สามารถบอกได๎วําลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นั้น เป็นการพัฒนาหรือไมํ ซึ่งอาจดําเนินการได๎หลายวิธี เชํน เปรียบเทียบกับสภาพเดิมกํอนที่จะเกิด
การเปลี่ยนแปลง กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชี้วัดในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะด๎านคุณภาพ ปริมาณ 
                                                           

กกกกกกก  ๙ผศ.สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์
, ๒๕๔๕), หน๎า ๕-๗. 



๑๙ 
 
สิ่งแวดล๎อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู๎ที่เกี่ยวข๎องวํามีความเหมาะสมหรือพึงพอใจหรือไมํ 
และระดับใด เป็นต๎น 
      ๑๐.สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ การพัฒนานอกจากจะทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอมนุษย์ 
สังคม และสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับมนุษย์แล๎ว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได๎ เนื่องจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลของการพัฒนา จึงมีความจําเป็นต๎องปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาให๎เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด๎วยการพัฒนาใหมํๆ            
จึงเกิดข้ึนเสมอ 
      สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ได๎กลําวถึง ลักษณะของการพัฒนาชุมชน ได๎ดังนี้๑๐ 
      ๑. เป็นการดําเนินงานโดยและใช๎ทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคัญ ไมํพ่ึงพาบุคคลหรือ
ทรัพยากรนอกชุมชน 
      ๒. เป็นการรํวมมือกันระหวํางคนในชุมชนด๎วยกัน คนในชุมชนกับหนํวยงานของรัฐหรือ
คนในชุมชนกับภาคเอกชน เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎การพัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ 
      ๓. การเปลี่ยนแปลงที่มีเปูาหมาย หรือทิศทางสามารถควบคุมได๎ 
      ๔. เกิดจากความตั้งใจและการกระทําของมนุษย์ ตามแผนและโครงการที่กําหนดขึ้นไมํใชํ
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
      ๕. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน ให๎มีความรู๎ ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือนําไปใช๎ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนให๎ได๎
มาตรฐานตามท่ีต๎องการ 
      ๖. เป็นกระบวนการในการศึกษา โดยใช๎การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนใน
ชุมชนให๎มีคุณภาพและความพร๎อมในการพัฒนา 
      ๗. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุํม เพราะการพัฒนาชุมชนเป็นกรผนึกกําลังของคน
ในชุมชนเข๎าด๎วยกัน เพ่ือให๎เกิดศักยภาพของชุมชนและนํามาใช๎ในกรพัฒนาชุมชนได๎ 
      ๘. เป็นการนํากลวิธีหรือวิธีการตําง ๆ มาใช๎ 
      ๙. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนเป็นของชุมชน ดําเนินการโดยคนใน
ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นการให๎สิทธิเสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค ในชุมชน 
และเปิดโอกาสให๎คนในชุมชนเป็นผู๎กําหนดวิธีการดํารงชีวิตของตนเองและชุมชนได๎ด๎วยตนเอง 
      ๒.๑.๓ เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
      ชาตรี ก่อเกื้อ ได๎กลําวถึงเปูาหมายของการพัฒนาชุมชนคือ “กินดี อยูํดี มีความสุข”          
ซึ่งประกอบด๎วยภาระงานของการพัฒนารวม ๖ ด๎าน ได๎แกํ 
      ๑) พัฒนาคน โดยเฉพาะการพัฒนาให๎มีจิตสํานึกในการรักถิ่นที่อยูํ รู๎จักรับผิดชอบใน
หน๎าที่ของตนเอง รํวมแรงรํวมใจในการทํากิจกรรมและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของชุมชน โดยอยูํภายใต๎
ระบอบประชาธิปไตย 

                                                           

กกกกกกกก๑๐สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, หลักการสื่อสารมวลชน, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา, ๒๕๔๙), หน๎า ๒๕. 



๒๐ 
 
      ๒) พัฒนาสิ่งแวดล๎อม โดยมีกลุํมกิจกรรมขยะแลกบุญที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาปัญหา
ขยะในชุมชน และสํงเสริมให๎ชาวบ๎านใช๎สารชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ในการประกอบการเกษตรในชุมชน 
      ๓)  พัฒนาการสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรม โดยใช๎กิ จกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องร๎อยรัดให๎ชาวบ๎านในชุมชนมาพบปะและทํากิจกรรมรํวมกัน รวมทั้งนําภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่นมาสร๎างมูลคําเพ่ิมผํานกลุํมกิจกรรมตํางๆ ของชุมชน กํอให๎เกิดอาชีพและความ
เข๎มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
      ๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต ให๎มีที่อยูํอาศัย มีอาหาราที่ปลอดภัยตํอการบริโภค มีการนํา
สมุนไพรมาใช๎ในการรักษาโรค มีการให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีกองทุน
พัฒนาหมูํบ๎านของชุมชน 
      ๕) พัฒนาสวัสดิการชุมชน เพ่ือเป็นหลักประกันในการดําเนินชีวิตทั้งในด๎านการคลอด
บุตร การเจ็บปุวย การเสียชีวิต การสํงเสริมสุขภาพ นันทนาการ การศึกษา และการประกอบอาชีพ 
โดยมีหลักการวําเมื่อเกิดปัญหาในการดําเนินชีวิตไมํวําด๎านใดด๎านหนึ่ง กองทุนสวัสดิการก็จะชํวย
บรรเทาปัญหาเพ่ือกลับมาดํารงชีวิตได๎ตามปกติ 
      ๖) พัฒนารายได๎ โดยมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให๎เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนใน
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนที่ทุกคนรํวมกันเป็นเจ๎าของ โดยให๎ชาวบ๎านในชุมชนที่มีความสามารถและ
ความตั้งใจเข๎ามาบริหารในรูปแบบธุรกิจของชุมชน กํอให๎เกิดการสร๎างรายได๎ ลดปัญหาการวํางงาน 
ทําให๎ชาวบ๎านทํางานอยูํในชุมชน ซึ่งรายได๎สํวนหนึ่งก็นํามาจัดสวัสดิการที่จําเป็นกับชุมชนให๎มีความ
ครอบคลุมมากขึ้น๑๑ 
 
      ๒.๑.๔ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
      สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ได๎ให๎แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาไว๎ ๓ ประการ๑๒ 
      ประการที่ ๑ การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการ
กําหนดทิศทาง นั่นคือ การพัฒนามิได๎เป็นเรื่องธรรมชาติ หากเป็นความพยายามของมนุษย์ พยายาม
ที่จะกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไว๎ลํวงหน๎าวําจะพัฒนา
อะไร พัฒนาอยํางไร ใครจะเป็นผู๎พัฒนาและถูกพัฒนา 
      ประการที่ ๒ เปูาหมายสุดยอดของการพัฒนาอยูํที่ “คน” คนเป็นทั้งผู๎ถูกพัฒนาและรับ
ผลของการพัฒนา มองคนเป็นกลุํมหรืออยูํในกลุํม ดังนั้นการพัฒนาจึงรวมถึงการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม วัฒนธรรม 
      ประการที่ ๓ เปูาหมายของการพัฒนาคน กลุํมคนหรือสังคม คือ ความอยูํดีกินดีด๎าน
ตํางๆ หรือสภาพสังคมท่ีดี ซึ่งรวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองด๎วย 
 

                                                           

กกกกกกกก๑๑จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๔๐-๔๑ 
   ๑๒สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกร
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑) 



๒๑ 
 
      ทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ ได๎ให๎แนวคิดการพัฒนาชุมชนหมายถึง การพัฒนาความคิด
ความสามารถของประชาชนให๎เกิดการชํวยเหลือตนเองเพ่ือนบ๎านและชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ให๎มีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้นโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและความรํวมมือของหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
      “การพัฒนาชุมชน” เป็นการทํางานรํวมกับประชาชนเพ่ือทําให๎ชุมชนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยเกิดการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมตามความต๎องการของประชาชนเพ่ือ
ประโยชน์สุขของชุมชนเอง ดังนั้น “การพัฒนาชุมชน” จึงเป็นการทําให๎กลุํมคนดีขึ้นเจริญขึ้นทั้งด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมการปกครองวัฒนธรรมสิ่งแวดล๎อมโดยต๎องคํานึงถึงความสมดุลในทุกมิติ 
      กระบวนการทํางานในชุมชนการทํางานกับชุมชนให๎ได๎ใจให๎ได๎รักและศรัทธาให๎ได๎ชื่อวํา  
“ศรัทธาที่เดินได”๎ นั่นยํอมหมายถึงการเข๎าไปรํวมทุกข์รํวมสุขกับประชาชนเข๎าไปสํารวจค๎นคว๎าศึกษา
หาข๎อมูลเพ่ือให๎ทราบวําสถานการณ์ของชุมชนเป็นอยํางไรมีปัญหาและต๎องการอะไรกระบวนการ
ทํางานสําคัญคือการเข๎าไปทํางานกับความคิดของชุมชนเพ่ือให๎ชุมชนเกิดการทํางานเพ่ือการพัฒนา
โดยต๎องเริ่มจากชุมชนและความสมัครใจพร๎อมใจตามความต๎องการของชุมชน 
      การทําความเข๎าใจกับผู๎นําชุมชนเพ่ือให๎เกิดการยอมรับในการเข๎าไปทํางานในชุมชนนั้น 
ประเด็นสําคัญคือการเตรียมความพร๎อมของคนในชุมชนแตํสิ่งที่สําคัญยิ่งกวําต๎องเตรียมความพร๎อม
ตัวเองให๎ได๎กํอนที่จะนําความรู๎ การพัฒนาถ๎าปราศจากสํานึกและความสมัครใจของชุมชนแล๎วก็จะ
กลายการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนเปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่ไมํมีรากแก๎วการทํางานกับชุมชนต๎องยึดหลักการมี
สํวนรํวมของชุมชนตามความต๎องการที่แท๎จริงและความสมัครใจของชุมชนแนวคิดในการพัฒนาชุมชน 
ในความหมายของการ“ ปลุกให๎ตื่น ”จึงเป็นการกระตุ๎นเตือนให๎ประชาชนลุกขึ้นมารํวมกันทํางาน
พัฒนาชุมชนตามความต๎องการและความสมัครใจที่ต๎องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ความสามารถท่ีมีอยูํไปใช๎ในการจัดการกับชุมชน 
      แตํถ๎าชุมชนยังไมํตื่นตัวและยังไมํพร๎อมที่จะรํวมพัฒนาในฐานะนักพัฒนาก็ต๎องหาทาง
จัดการกับความคิดของชุมชนให๎มากขึ้นและในทางปฏิบัติหากการพัฒนามุํงหวังให๎ชุมชนมี            
“ความยั่งยืน” ในฐานะนักพัฒนาก็จําเป็นต๎องสํงเสริมการจัดกระบวนการชุมชนเพื่อให๎เกิด 
      การที่จะเสริมสร๎างพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งจําเป็นต๎องเรียนรู๎เกี่ยวกับความต๎องการของ
ชุมชนเศรษฐกิจสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาการปกครองการเมืององค์กรในชุมชน
สภาพแวดล๎อมและปัญหาความเปลี่ยนแปลงไปสูํความเข๎มแข็งของชุมชนปัจจัยสําคัญคือการสํงเสริม
และเพ่ิมศักยภาพผู๎นําชุมชนจากภายในชุมชนเองในชุมชนให๎ถี่ถ๎วนครอบคลุมมากที่สุดเทําที่จะเป็นไป
ได๎เพ่ือจะได๎เข๎าใจถึงระบบชุมชนที่มีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ์และแตกตํางกันในสํวนตํางๆที่เกี่ยวข๎องซึ่ง
มีผลตํอการผลักดันสูํการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แนํนอน 
 
     ประเวศ วะสี ได๎กลําวถึงกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไว๎วํา การพัฒนาชุมชนจึง 

ต๎องมีลักษณะที่เป็นกระบวนการ เป็นวิธีการ เป็นโครงการ พร๎อมทั้งเป็นกระบวนการทาง
สังคม มีลักษณะดังนี้ 



๒๒ 
 

๑. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ ( Process) คือมีความตํอเนื่องของปฏิกิริยาโต๎ตอบ
ตํอกันของคนในสังคม การพัฒนาชุมชนต๎องมีการดําเนินงานเป็นขั้นตอนตํอเนื่องกันจะขาดขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งไมํได๎ 

๒. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) ซึ่งนําไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎จึงต๎องกําหนด 
วัตถุประสงค์และวิธีดําเนินการให๎ชัดเจน มีการสอดคล๎องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

ความต๎องการของประชาชนในชุมชนและการเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของชุมชน 
๓. การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ ( Program) ประกอบด๎วยเนื้อหาและแผนงานยํอยที่

เน๎นความริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนของคนในชุมชน การมีสํวนรํวมของประชาชน การสนับสนุน
จากรัฐบาล และการประสานงานกันระหวํางบุคคลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเป็นต๎น 

๔. การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการทางสังคม ( Social Process) ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการ
แพรํระบาดทางอารมณ์ อันกํอให๎เกิดพฤติกรรมมีสํวนรํวมของบุคคลในชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงต๎อง
ใช๎แรงจูงใจกระตุ๎นให๎ประชาชนมีการตื่นตัวเคลื่อนไหวอยูํตลอดเวลา ( Movement) ไมํเฉื่อยชาและ
ท๎อถอย๑๓ 
      สรุปแนวคิดการพัฒนาได๎วํา เป็นแนวคิดที่มุํงเพ่ือความเจริญก๎าวหน๎าของมนุษย์             
ชุมชน สังคม เพ่ือความเจริญ การพัฒนาต๎องเริ่มที่ความคิดของคนในชุมชนที่จะเริ่มการพัฒนาเอง 
เมื่อมีความคิดที่สร๎างสรรค์ ริเริ่มที่จะพัฒนาก็จะเกิดการพัฒนาจากภายในตัวคนในชุมชนเอง ในกลุํม
คนเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ และขยายสูํชุมชนใหญํ และสังคม การพัฒนาจะเกิดอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎
เกิดการพัฒนาอยํางรอบด๎าน 
 
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างชุมชน 
      จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเสริมสร๎างชุมชนพบวํามีนักวิชาการได๎
ให๎แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเสริมสร๎างชุมชนไว๎อยํางหลากหลายดังนี้ 
      อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์ ได๎กลําวถึงกระบวนการสร๎างชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีตํอความ
เข๎มแข็งของชุมชน ๔ ประการ  
      ๑.ต๎องมีกิจกรรมที่ชาวบ๎านรํวมกันคิด รํวมกันทําในฐานะสมาชิกอยํางสม่ําเสมอและตํอ
เนือง  
      ๒.ต๎องมีผู๎นําชุมชนที่มีจิตสํานึกและเกิดการมีสํวนรํวมของการนําที่หลากหลายที่มีการ
แบํงขอบเขตความรับผิดชอบตามประสบการณ์ ความถนัด และทํางานรํวมมือกัน ไมํใชํเป็นผู๎นําเดี่ยว  
      ๓.ชุมชนเข๎มแข็งต๎องมีเศรษฐกิจที่ดี เชํน การทําธุรกิจชุมชนของกลุํมที่ทําซาเล๎งที่อุบลฯ 
และขอนแกํน เพราะถ๎าเศรษฐกิจไมํดี ยาบ๎าจะตามมา  
      ๔.มีการสร๎างเครือขํายการเรียนรู๎ ระหวํางชุมชนที่ประสบปัญหาคล๎ายคลึงกัน  

                                                           

กกกกกกกก๑๓ประเวศ วะสี , ประชาคมต าบล, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑),               
หน๎า ๑๐ 



๒๓ 
 
      พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) ได๎กลําวถึงการเสริมสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ชุมชน
ประกอบด๎วย๑๔ 
      ๑.การเสริมสร๎างบุคคลและเครือขํายแหํงการเรียนรู๎ หรือการสร๎างคนและกลุํมคนให๎เป็น
บุคคลและองค์กรแหํงการเรียนรู๎ (เป็นผู๎รู๎หรือ พุทธะ) ที่มีคุณธรรม/จริยธรรมหรือคุณสมบัติตามที่
สังคมปรารถนา 
      ๒.การเสริมสร๎างและการจัดการความรู๎ หรือ การสร๎างและยกระดับชุดความรู๎ของชุมชน 
(ธรรมะ) โดยเป็นการดําเนินการที่ตั้งอยูํบนฐานคิดที่วํา “ถ๎าความรู๎ไมํมีต๎องเสริมสร๎างถ๎าความรู๎มีอยูํ
แตํไมํปรากฎต๎องจัดการ” 
      ๓.การสร๎างกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางสังคม หรือ การสร๎างกระบวนการ
เรียนรู๎ระหวํางกลุํมคน (สังฆะ) ที่เชื่อมโยงคน ภารกิจ และการจัดการทางสังคมที่นําไปสูํความยั่งยืน
ของสรรพสิ่ง 
      ประเวศ วะสี ได๎กลําวถึง กระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน กระบวนการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนนั้นเป็นแนวคิดที่ต๎องการเตรียมความพร๎อมในการสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับชุมชนโดยมีขั้นตอน ดังตํอไปนี้  
      ขั้นตอนที่ ๑ กํารเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลในชุมชน 
เป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนา องค์กรชุมชนจะเข๎มแข็งไมํได๎หากผู๎นําในชุมชนและประชาชนขาด 
จิตสํานึก ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการกําหนดประเด็นปัญหา การพัฒนาทางเลือก เพ่ือดําเนินกิจ
กรรมการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการถํายทอดความรู๎และขาดการพัฒนาวิสัยทัศน์              
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคนจึงเป็นปัจจัยหลักสําคัญในความสําเร็จของการพัฒนาใน 
ระดับชุมชนซึ่งจากการดําเนินงานที่ผํานมาพอวําหากดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพก็จะทําให๎ 
โครงการที่ดําเนินการในชุมชนประสบความสําเร็จสูง โดยผู๎นําหรือแกนนําที่ประสบความสําเร็จมัก  
จะสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํชุมชน สํวนใหญํเป็นบุคคลที่มีลักษณะ ดังนี้   
  - เป็นผู๎ที่มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ “รู๎ลึก รู๎กว๎าง รู๎ไกล” และนําเสนอทางเลือกใน 
กํารพัฒนําได๎   
  - มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนแก๎ไขทั้งในระยะสั้นและยาว 
คิดรอบด๎าน และบูรณาการสูํการปฏิบัติได๎   
  - มีความสามารถในการจดจํา ใฝุรู๎ มีการการจัดระบบการเรียนรู๎ และการแสวงหา 
ความรู๎ที่ดี   
  - มีความสามารถในดา๎นการบริหารจัดการ และการประสานงานกับผู๎อื่น   
  - เป็นผู๎มีความตั้งใจจริง “แสดงความเสียสละเพ่ือสํวนรํวม”   
  - สํามํารถพูดชักจูงคนอื่นได๎ “นําเสนอทางเลือก และชี้วิสัยทัศให๎แกํสังคมได๎”   
  - มีความเข๎าใจชีวิต เข๎าใจโลก เข๎าใจธรรม และเทําทันตํอสถานการณ์ภายนอก 
ชุมชน   

                                                           

กกกกกกกก๑๔พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุํน), นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : 
โครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘) 



๒๔ 
 
  - มีความสํามารถในกํารรับฟังความเห็นของผู๎อ่ืน “ควบคุมตนเองและยอมรับการ 
วิพากษ์วิจารณ์ด๎วยใจที่เป็นธรรม”  
  - ได๎รับการยํอมรับจากชาวบ้ําน 
  - มีอุดมการณ์ เชื่อมั่นและยึดม่ันในหลักการ  
      ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดประเด็นปัญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือก เพ่ือดําเนิน 
กิจกรรม กําหนดและวางกรอบประเด็นปัญหาโดยชุมชน มีการทํากิจกรรมอยํางตํอเนื่องเชื่อมโยงไป 
กับการพัฒนําทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือแก๎ไขปัญหา ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาทางเลือกรํวมกัน 
ยํอมนําไปสูํการดําเนินกิจกรรมรํวมกัน แตํการที่จะทําให๎ทั้งสองกิจกรรมเป็นไปได๎โดยปราศจากความ 
ขัดแย๎งนั้นเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได๎ยาก ดังนั้น จึงต๎องมีการดําเนินการโดยผํานกระบวนการที่สําคัญ คือ  
      ๑. กระบวนการศึกษาและวิเครําะห์ชุมชน ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการนี้  
  - จะทําอยํางไรให๎ครอบครัว ผู๎นําชุมชน กลุํมตํางๆ มีสํวนรํวมในการนําเสนอปัญหา
ของตนเองและพิจารณาปัญหาของผู๎อ่ืนรํวมกันทั้งชุมชน  
  - ศึกษาทรัพยากรที่มีอยูํ ในชุมชนให๎รู๎คว ามหลากหลายในด๎านตํางๆ เชํน                 
ความ หลากหลายของทรัพยากรบุคคล ศึกษาลักษณะการทํางานของผู๎นําทั้งองค์กรรวมทั้งโครงสร๎าง 
ความสัมพันธ์ทางสังคมของหมูํบ๎าน ชุมชน ศึกษาให๎รู๎วําพ้ืนที่มีอะไรเดํน มีอะไรดี มีอะไรเกํง               
และอะไร ที่เป็นความสามารถในการพ่ึงตนเองได๎ ศึกษาภูมิหลัง ภูมิรู๎ ภูมิธรรม วัฒนธรรม ประเพณี 
คํานิยม ความเชื่อของแตํละท๎องถิ่น ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และการตั้งถิ่นฐาน ศึกษาวิถีชีวิต                
และโครงสร๎าง พ้ืนฐาน และการติดตํอสื่อสาร ศึกษาทุนที่เป็นทั้งเงิน วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ อาชีพ  
และทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปัจจัยที่เอ้ืออํานวยหรือสนับสนุนให๎เกิดการพัฒนํา  
      ๒. การพัฒนําทางเลือกเพ่ือดําเนินกิจกรรม  
  - พ้ืนฐานที่สําคัญท่ีสุด คือ การพบปะของผู๎คนเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจ 
พบปะ  ในที่เสวนําของชุมชน เพ่ือนบ๎าน หรือในที่ประชุมสภาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งอาจเป็น 
การพูดคุยอยาํงไมํเป็นทางการ หรือมีเหตุการณ์สํงเสริมให๎เกิดการพูดคุย   
  - การรวมกลุํมสนใจหรือเน๎นงานด๎านใดด๎านหนึ่ง เชํน งานด๎านการพัฒนําสุขภาพ 
เป็นต๎น   
  - โครงสร๎างพ้ืนฐานระดับสูงสุด คือ การมี “องค์กรรวม” หรือ การจัดให๎มี            
“คณะท ำงาน” ที่สามารถเชื่อสมาชิกหรือประชาชนเข๎าหากันได๎ โครงสร้ํางพ้ืนฐานสาธารณะเหลํานี้
จะ เป็นชํองทางการสื่อสารสําหรับคนในชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชนโดย
การ เป็นการกระตุ๎นและเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎พูดคุยถึงปัญหา ความเป็นอยูํ   
      ขั้นตอนที่ ๓ กํารดําเนินกิจกรรมชุมชน “กิจกรรมสาธารณะของชุมชน” เป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นหลายกรณี เชํน กรณีปัญหา กรณีความสนใจ เป็นต๎น ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เกิด ความสนใจ
และการมีเปูาหมายรํวมกันของชุมชน ทาให๎มีการรวมพลัง มีการสนทนาอยํางพินิจ พิเคราะห์ ริเริ่ม
กิจกรรมอยํางสร๎างสรรค์ มีการจัดการรํวมกันภายในความสัมพันธ์ในแนวระนาบ เรียนรู๎และสรุป



๒๕ 
 
บทเรียนรํวมกัน ลักษณะความรํวมมือในการดําเนินการกิจกรรมสาธารณะของชุมชน จึงเป็นลักษณะ
เครือขาํยความรํวมมือ (Net-Working) จํากหลํายฝ ่ายที่เก่ียวข๎องเป็นพหุภาคี๑๕ 
      สรุปแนวคิดการเสริมสร๎างชุมชนวํา เป็นแนวคิดที่มาจากการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
ชุมชนด๎วยการรํวมคิด รํวมดําเนินการ รํวมรับผลประโยชน์ และรํวมประเมินผล ซึ่งต๎องมีผู๎นําที่
เข๎มแข็งรํวมกันกับประชาชนในชุมชนเพ่ือดําเนินการรับผิดชอบรํวมกันเพ่ือสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งตาม
ความต๎องการของประชาชนในชุมชนเอง 
 
๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 
      จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนเข๎มแข็งพบวํามีนักวิชาการได๎ให๎แนวคิด
ชุมชนเข๎มแข็งไว๎ดังนี้ 
      ๒.๓.๑ ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง 
      พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) ได๎ให๎ความหมายของชุมชนวําหมายถึง “การรวมตัว
ของคน” ที่มีจิตสํานึกและความมุํงมั่นรํวมกัน เป็นสายใยของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีพลังยึดโยง 
สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน๑๖ 
      สนธยา พลศรี ให๎ความหมายของชุมชนวํา หมายถึง กลุํมทางสังคมที่อยูํอาศัยรํวมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกัน เชํน ครอบครัว ละแวกบ๎าน หมูํบ๎าน ตําบล หรือเรียกเป็นอยํางอ่ืนมีความ
เกี่ยวข๎องกันสัมพันธ์กัน มีการติดตํอสื่อสารและเรียนรู๎รํวมกัน มีความผูกพันเอ้ืออาทรกัน ภายใต๎
บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกันรํวมมือและพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมาย
รํวมกัน๑๗ 
      ประเวศ วะสี ได๎ให๎ความหมายของคําวํา ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์รํวมกันมีความเอ้ืออาทรตํอกัน มีความพยายามทําอะไรรํวมกัน มีการเรียนรู๎รํวมกันใน
การกระทํารวมถึงติดตํอสื่อสารกัน๑๘ 
      พรรณงาม เง่าธรรมสาร และพิชยา แสงคง ได๎ให๎ความหมายของคําวําชุมชน หมายถึง 
กลุํมคนที่อาศัยอยูํรวมกัน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมรํวมกัน มีกิจกรรมที่ร๎อยรัดให๎เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน มีสํานึกรํวมเพราะต๎องเผชิญปัญหารํวมกันในสถานที่ (Space) หนึ่ง ซึ่งไมํจํากัดเฉพาะอาณา
บริเวณทางภูมิศาสตร์ แตํเลื่อนไหลไปตามกิจกรรมของชุมชน 
 

                                                           

กกกกกกกก๑๕ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมปาฐกถาพิเศษ 
ป๋วยอึ้งงภากรณ์, (กรุงเทพฯ : หมอชาวบ๎าน, ๒๕๔๑), หน๎า ๔๐ – ๖๐ 
กกกกกกกก๑๖พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุํน), นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : 
โครงการเสริมสร๎างการเรียนรู๎เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘) 
กกกกกกกก๑๗สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕), หน๎า ๒๒. 
กกกกกกก๑๘ประเวศ วะสี , ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรมและสุขภาพ
,(กรุงเทพมหานคร : มติชน), ๒๕๔๑), หน๎า ๕. 



๒๖ 
 
      ประเวศ วะสี ได๎ให๎ความหมายของคําวําชุมชน หมายถึงการที่คนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์รํวมกัน มีความเอ้ืออาทรกัน มีความพยายามทําอะไรรํวมกัน มีการเรียนรู๎รํวมกันใน
ระหวํางการกระทํา และมีการติดตํอสื่อสาร (Communicate)๑๙ 
      จารุวรรณ แก้วมะโน ได๎ให๎ความหมายของคําวําชุมชน หมายถึง ชุมชนที่ตระหนักถึง
ศักยภาพของตน สามารถรวบรวมและดึงเอาทุนทางสังคมและทรัพยากรอันหลากหลายที่ตนมีอยูํมา
เป็นฐานของการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองได๎ โดยการแก๎ไขปัญหาตํางๆ นั้น จะริเริ่มจาก
ชุมชนเอง หากจะรํวมมือหรือพ่ึงพาอาศัยเครือขํายจะเป็นไปในลักษณะที่เทําเทียมกันเป็นไป
เพียงชั่วคราวเทํานั้น เป็นชุมชนที่มีความกระตือรือร๎นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎พร๎อมที่จะเปิดรับโลก
ทัศน์ใหมํๆ และเห็นความสําคัญของการเรียนรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรรู๎รํวมกันอยูํเสมอ๒๐ 
      สรุปได๎วําชุมชนเข๎มแข็ง หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพความพร๎อมในการดํารงอยูํของ
ชุมชน ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมการเมือง วัฒนธรรม มีความพร๎อมในการที่จะพัฒนาชุมชนได๎ตํอไป
ในอนาคต เป็นชุมชนที่มีความพร๎อมในตนเองและพร๎อมที่จะพัฒนาตํอไปตาม 
 
      ๒.๓.๒ องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง 
      องค์ประกอบชองชุมชนเข๎มแข็ง  คณะอนุกรรมเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเพ่ือ
แก๎ไขปัญหาวิกฤตภายในของ คณะกรรมการ นโยบายสังคมแหํงชาติ ได๎กําหนดองค์ประกอบของ
ชุมชนเข๎มแข็งไว๎ ดังนี้  
      ๑. บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอยํางเป็นทางการหรือไมํก็ได๎   
      ๒. มีเปาูหมายรํวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด๎วยประโยชน์สาธารณะและของ สมาชิก  
      ๓. มีจิตสํานึกการพึ่งตนาเอง รักษาเอ้ืออาทรตํอกัน และมีความรักท๎องถิ่น ชุมชน  
      ๔. มีอิสระในการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทําและรํวมรับผิดชอบ  
      ๕. มีการระดมใช๎ทรัพยากรในชุมชนอยาํงเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
      ๖. มีการเรียนรู๎ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือขํายและติดตํอสื่อสารกันหลายรูปแบบ  
      ๗. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอยํางตํอเนื่อง  
      ๘. มีการจัดการบริหารกลุํมที่หลากหลายและเครือขํายที่ดี  
      ๙. มีกํารเสริมสร๎างผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกัน ตลอดไป๒๑ 
 
 
 
 
 

                                                           

กกกกกกกก๑๙ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, ชุมชนศึกษา : การศึกษาชุมชนในยุคหลังสมยัใหม่, (ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔), หน๎า ๕  
      

๒๐ จารุวรรณ แก๎วมะโน, แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง, (กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล๎า, 
๒๕๕๖), หน๎า ๑๐ 
กกกกกกกก๒๑โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐), หน๎า ๔๘. 



๒๗ 
 
กกกกกกกก๒.๓.๓ ลักษณะชุมชนเข้มแข้ง 
กกกกกกกกจากการค๎นคว๎าเอกสารที่เก่ียวข๎องกับลักษณะชุมชนเข๎มแข็งพบวํามีนักวิชาการได๎กลําวไว๎
ดังนี้ 
กกกกกกกกผศ.สนธยา พลศรี๒๒ ได๎กลําววํา การพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง พ่ึงตนเองได๎ และมีความสุข 
คือ การทําให๎คนในชุมชนมีจิตสํานึกรํวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เป็นหุ๎นสํวนกันในการทํา
บางอยําง ด๎วยความรักและความเอ้ืออาทรตํอกัน ภายใต๎ระบบการจัดการ ให๎เกิดความรู๎สึกรํวมกัน 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ การรวมตัวกันอาจจะเป็นกลุํมเล็กๆ กระจัดกระจายกันก็ได๎ แตํสามารถ
ติดตํอสื่อสารกันได๎จนกลายเป็นองค์กร (Community Organization) และมีความเชื่อโยงกันเป็น
เครือขํายยํอยๆ ขึ้น  (Community Network) ทําให๎เกิดโครงสร๎างสังคมแนวใหมํที่มีความสัมพันธ์กัน
ในแนวราบที่เทําเทียมกัน ซึ่งเมื่อประสานกับโครงสร๎างที่มีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งด๎วยความ
สมานฉันท์แล๎ว ก็จะทําให๎ชุมชนที่ความเข๎มแข็งขึ้น  (Civil Community) ชุมชนเข๎มแข็งมีลักษณะ
สําคัญ ดังนี้ 
กกกกกกกก๑.มีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) หรือ เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 
(Spirituality) คือ สมาชิก สํานึกวําตนเองเป็นเจ๎าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข๎ารํวมรับผิดชอบ
ปัญหาตํางๆ กับบุคคลอ่ืนๆ อยํางเทําเทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกันและ
ยอมรับในความแตกตํางหลากหลายระหวํางสมาชิก มีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาของชุมชนรํวมกัน 
เป็นต๎น 
กกกกกกกก๒.มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีตํอ
ชุมชน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรํวมกัน เชํน วัด เครือญาติหรือ
ความสัมพันธ์ทางสังคมแบบตํางๆ ทําให๎ชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตอยํางหนึ่ง  ความมีจิต
วิญญาณชุมชน ทําให๎เกิดความปีติ ความสุขอยํางล๎นเหลือและเกิดพลังอยํางมโหฬาร เป็นพลังเยียวยา 
(Healing Power) ที่ทําให๎คนและชุมชนมีความสุข 
กกกกกกกก๓.เป็นชุมชนเรียนรู๎ (Community learning) คือ สมาชิกชํวยกันเรียนรู๎ หรือเรียนรู๎เป็น
กลุํม มีความตื่นตัวอยูํตลอดเวลา รู๎ขําวคราวในด๎านตํางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งอยูํนอก
ชุมชน และความรู๎เกี่ยวกับชุมชนที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได๎รับรํวมกัน หรือเป็น
กระบวนการเรียนรู๎และการตัดสินใจรํวมกัน ความรู๎ที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน ผํานการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลความคิดรํวมกัน เพ่ือนําไปสูํการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ของชุมชน  
กกกกกกกกการเป็นชุมชนเรียนรู๎  ทําให๎สมาชิกมีการเรียนรู๎รํวมกัน ซึ่งเป็นจัดเริ่มต๎นของการ
ดําเนินงานพฒันาชุมชนรํวมกัน เพราะผลจากการเรียนรู๎จะนําไปสูํการคิดหาวิธีการที่จะรํวมกันพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
กกกกกกกก๔.มีองค์กรชุมชนเข๎มแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยํางเหนียวแนํนด๎วยจิตสํานึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพื่อชํวยเหลือแก๎ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู๎
รํวมกัน ไมํใชํตํางคนตํางทํา 

                                                           

กกกกกกกก๒๒ผศ.สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, อ๎างแล๎ว 



๒๘ 
 
กกกกกกกก๕.มีการจัดการชุมชนที่ดี (Community Management) คือ สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได๎ วางแผน จัดกระบวนการ ดําเนินงานและประเมินผล 
การพัฒนาชุมชนของตนเองได๎ ทําให๎องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กกกกกกกก๖.มีเครือขํายชุมขน คือ มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุํมและองค์กรชุมชนตํางๆ   
เข๎าด๎วยกัน ด๎วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการประชาสัมพันธ์ด๎วยสมานฉันท์ ทําให๎เกิด
การรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กรชุมชนตํางๆ ให๎มีพลังเข๎มแข็ง 
กกกกกกกก๗.มีภาวะผู๎นําชุมชน (Community Leadership) คือ ผู๎นําเป็นผู๎ประสานความคิดของ
สมาชิกให๎โอกาสสมาชิกได๎แสดงความคิดเห็นไมํผูกขาดความคิดเห็นหรือเป็นเจ๎าของชุมชนเพียงผู๎เดียว
พร๎อมที่จะเรียนรู๎แลกเปลี่ยนข๎อมูลและความคิดเห็นกับผู๎อ่ืน ผนึกตัวเองเข๎ากับชุมชนได๎อยําง แนบ
แนํนและรํวมทําประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยสรุป ผู๎นําที่ทําให๎ชุมชนเข๎มแข็ง คือ ผู๎ที่เชื่อประสาน
แนวความคิดตํางๆ ของสมาชิกและองค์กรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมนั่นเอง 
กกกกกกกก๘.เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได๎ คือ สมาชิกและองค์กรตํางๆ ในชุมชน มีความเข๎มแข็งพอที่จะ
ชํวยเหลือหรือพ่ึงตนเองได๎ ทั้งในทางด๎านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทั้งใน
ยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตตํางๆ อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนที่พึงประสงค์ 
กกกกกกกก๙.เป็นชุมชนสงบสุข ชุมชนเข๎มแข็งเป็นผลสืบเนื่องมากจากการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ          
มีคุณธรรม และมีความสุข  เมื่อคนมารวมกันเป็นชุมชน และสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งได๎ ก็ทําให๎คนและ
ชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน 
กกกกกกกก๑๐.เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเข๎มแข็งมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น ทําให๎ชุมชน
ดํารงอยูํและดํารงตํอไปได๎ โดยไมํลํมสลาย อันเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 
กกกกกกกกชุมชนที่เข๎มแข็งจึงสามารถแก๎ปัญหาได๎ทุกชนิด ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล๎อม การเมือง และสุขภาพ 
กกกกกกกกถ๎าหากทําให๎คนมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข และชุมชนเข๎มแข็งได๎สําเร็จ ก็ถือวํา
บรรลุเปูาหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถทําให๎คนพร๎อมที่จะรํวมกันพัฒนาด๎านอ่ืนๆ เชํน 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสุข สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
กกกกกกกกเสรี พงศ์พิศ๒๓ ได๎กลําวถึงลักษณะชุมชนเข๎มแข็งวํา ชุมชนเข๎มแข็ง คือ ชุมชนที่พ่ึงตนเอง
ได๎ ชุมชนเข๎มแข็งและพ่ึงตนเองได๎มีลักษณะสําคัญใหญํๆ ๔ ประการ คือ 
กกกกกกกก๑.เป็นชุมชนเรียนรู๎และพร๎อมที่จะเรียนรู๎ ไมํรอสูตรสําเร็จในการแก๎ไขปัญหา ไมํนั่งรอ
ความชํวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แตํรํวมกันค๎นหาทางออกจากปัญหาและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 
กกกกกกกก๒.เป็นชุมชนที่ตัดสินใจได๎อยํางเป็นอิสระ เป็นอิสระจากการครอบงําของคนอ่ืน สถาบัน
อ่ืน องค์กรอื่น ไมํวําจะเป็นนักการเมือง พํอค๎า ข๎าราชการ อาจารย์ เอ็นจีโอ เป็นอิสระเพราะตัดสินใจ
ด๎วยข๎อมูลและความรู๎ที่ค๎นหามาไมํใชํ เพราะคนอ่ืนบอกหรือแนะนํา ซึ่งเมื่อเราผิดพลาดขาดทุน คน
แนะนําไมํเคยรับผิดชอบอะไรเลย 

                                                           

กกกกกกกก๒๓เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดชุมชนเขม้แข็ง, (กรุงเทพฯ : เจรญิวิทย์การพิมพ,์ ๒๕๔๘) 



๒๙ 
 
กกกกกกกก๓.เป็นชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอยํางมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่งหมายถึงอะไรที่
มากกวําเงิน เป็นทุนทรัพยากร ความรู๎ภูมิปัญญา ทุนโภคทรัพย์และทุนทางสังคม ทําให๎มีรากฐาน
มั่นคง มีหลักประกันชีวิตที่ไมํได๎ฝากชีวิตไว๎กับธุรกิจการค๎าท่ีชุมชนมักไมํมีความรู๎ความชํานาญ แตํฝาก
ไว๎กับระบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและพอเพียง 
กกกกกกกก๔.เป็นชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปรํงใสตรวจสอบได๎ ชุมชนที่มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ การ
ดําเนินงานเพ่ือประโยชน์สุขแกํสํวนรวม สามารถแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งตํางๆ ด๎วยสันติวิธีแหํงภูมิ
ปัญญา 
 
กกกกกกกก๒.๓.๔ แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง 
     จากการค๎นคว๎าเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดชุมชนเข๎มแข็งพบวํามีนักวิชาการได๎ให๎
แนวคิดไว๎ดังนี้ 
กกกกกกกกจินตวีร์ เกษมศุข ได๎ให๎แนวคิดชุมชนเข๎มแข็งวํา ความเป็นชุมชนเข๎มแข็งจะเกิดขึ้นได๎ 
หากสมาชิกของชุมชนมีสํวนรํวมในการติดตํอสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนมีสํวนรํวมกันทํากิจกรรมตํางๆ ของชุมชนให๎บรรลุเปูาหมาย ซึ่งการมีสํวนรํวมของสมาชิกทุก
คนภายในชุมชนนี้เอง จะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพลังภายในชุมชนให๎กลายเป็น “ชุมชน
เข๎มแข็ง” ได๎ กลําวคือ ประชาชนต๎องมีสํวนรํวมในกระบวนการรํวมคิด รํวมทํา รํวมพัฒนาชุมชนให๎มี
ความเข๎มแข็งเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนสูํการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนาของชุมชนของตนเอง๒๔ 
กกกกกกกกผศ.ดร.ณัฐนรี ศรีทอง ได๎ให๎แนวคิดชุมชนเข๎มแข็งวํา เกิดขึ้นได๎จากความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางสมาชิกในชุมชน การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความผูกพันตํอกันจัดตั้งกลุํมประชาชนใน
ชุมชนบนพื้นฐานของความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือขํายเพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ซ่ึงกันและกัน ซึ่งแท๎ที่จริงแล๎วการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน คือ การให๎โอกาสแกํชุมชนได๎คิด 
ตัดสินใจเพ่ือแก๎ไขปัญหาและจัดการพัฒนาด๎วยพลังของประชาชนในชุมชนเอง โดยให๎รัฐบาลลด
บทบาทการพัฒนาชุมชนลง และให๎ประชาชนในชุมชนมีอิสระในการเลือกวิถีทางการพัฒนาให๎มากขึ้น 
ซึ่งความเข๎มแข็งของชุมชนในอดีตนั้นขึ้นอยูํกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเอ้ืออาทร 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ความเคารพ ศรัทธาในหลักพุทธศาสนา และการดํารงชีวิตแบบพออยูํพอกิน 
โดยมีทรัพยากรธรรมชาติ ได๎แกํ ดิน น้ํา ปุาไม๎ แรํธาตุตํางๆ อยูํอุดดมสมบูรณ์ แตํในปัจจุบันชุมชนใน
สังคมไทยมีความอํอนแอลง บางชุมชนได๎ลํมสลายไปแล๎ว ฉะนั้นจะต๎องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือ
วิธีคิด วิธีปฏิบัติ เสียใหมํ เพ่ือกํอให๎เกิดความเข๎มแข็ง มีการเรียนรู๎รํวมกัน รู๎จักใช๎ทุนทางสังคมให๎เกิด
ประโยชน์ เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์ของประชาชนในชุมชนให๎มีการชํวยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือให๎สามารถ
ดํารงชีวิตและชุมชนอยูํได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืนภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  
กกกกกกกกทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า ได๎กลําวถึงหลักในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ซึ่งนักพัฒนาต๎องยึด 
เป็นแนวทางปฏิบัติประกอบด๎วย 
กกกกกกกก๑. ยึดหลักความมีศักดิ์ศรีและศักยภาพของประชาชน โดยนักพัฒนาจะต๎องเชื่อมั่นวํา 
ประชาชนนั้นมีศักยภาพ มีความรู๎ความสามารถที่แฝงเร๎นอยูใํนตัว สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง 
                                                           

กกกกกกกก๒๔จินตวีร์ เกษมศุข, หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน๎า ๒-๓ 



๓๐ 
 
ได๎ จึงต๎องให๎โอกาสประชาชนในการคิด วางแผน เพ่ือแก๎ปัญหาชุมชนด๎วยตัวของเขาเอง นักพัฒนา
ควรจะเป็นเพียงผู๎กระตุ๎น แนะนําสํงเสริม และเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎ใช๎ศักยภาพที่มีอยูํให๎มาก
ที่สุด 
กกกกกกกก๒. ยึดหลักการพึ่งตนเองของประชาชน โดยนักพัฒนาจะต๎องยึดมั่นวํา นโยบายการพัฒนา
ชนบทและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชน ต๎องการสนับสนุนให๎ประชาชนพ่ึงตนเองได๎ซึ่งสามารถที่
จะทํากิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบางประเภทได๎ โดยอาศัยการชํวยเหลือของตนเองของคนในชุมชน
หรือหมูํบ๎านเป็นหลัก สํวนรัฐบาลนั้นจะคอยชํวยเหลือสนับสนุนอยูํเบื้องหลัง และชํวยเหลือในสํวนที่
เกินขีดความสามารถของประชาชน 
กกกกกกกก๓. ยึดหลักการมีสํวนรํวมของประชาชน การมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาส
ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการคิด การตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติตามแผน และติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ที่จะทําในชุมชน เป็นการให๎โอกาสแกํประชาชนในชุมชน 
หรือหมูํบ๎านได๎รํวมกิจกรรมตั้งแตํเริ่มคิด จนกระทั่งถึงการติดตามประเมินผลของการทํากิจกรรม          
ทั้งนี้เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงในการดําเนินงาน อันเป็นการปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
ความเป็นเจ๎าของโครงการหรือกิจกรรม 
กกกกกกกก๔. ยึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะต๎องเริ่มด๎วยการประชุม
ปรึกษาหารือรํวมกัน และรํวมกันคิดตัดสินใจวําจะทําอะไร เมื่อตกลงกันแล๎ วก็รํวมกันทํา              
โดยมอบหมายให๎แตลํะคนไดร๎ับผิดชอบรํวมกัน งานจะมาจากประชาชนในชุมชนเอง ไมํได๎มาจากการ
ถูกสั่งให๎ทํา นักพัฒนาจะไมํใช๎วิธีการออกคําสั่ง แตํจะต๎องให๎การศึกษา ชักชวน เสนอความเห็นให๎
ประชาชนได๎พิจารณาวิเคราะห์ด๎วยเหตุด๎วยผล และหาข๎อสรุปตัดสินใจแก๎ปัญหาเอง โดยการ
ชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีทางแหํงประชาธิปไตย๒๕ 
กกกกกกกกจ านง อดิวัฒนสิทธิ์ ได๎กลําวถึง ทฤษฎีเทอมส์ (TERMS Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง
ปัจจัยสําคัญที่จะทําให๎การพัฒนาชุมชนเข๎มแข็ง ประกอบด๎วย 
  ๑.๑ Technology (เทคโนโลยี) คือ การใช๎เครื่องมือวีธีการ และความรู๎ในการผลิตที่
มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ควรเป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนผลิตขึ้นมาใช๎เอง 
หรือประยุกต์ใช๎ความรู๎ของชุมชนในการผลิตเทคโนโลยีให๎กลมกลืนกับสภาพชีวิตและสังคม เพ่ือที่
ชุมชนจะสามารถพ่ึงตนเองได๎ ไมํต๎องพ่ึงพาภายนอก ไมํต๎องเสียคําใช๎จํายสูง เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให๎
ชุมชนเข๎มแข็ง 
  ๑.๒ Economy (ระบบเศรษฐกิจ) ระบบเศรษฐกิจในชุมชนควรเป็นระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตนเองเป็นหลัก จะไมํเดือดร๎อนเพราะการแขํงขันเอาเปรียบ
และถูกครอบงําจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
  ๑.๓ Resources (ทรัพยากร) ทรัพยากร หมายถึง มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุ (Material) และธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม (Nature resource) ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นตํอการดํารงชีวิตใน
ชุมชน ทรัพยากรเหลํานี้มนุษย์มีความสําคัญที่สุด เพราะมนุษย์เป็นทั้งผู๎สร๎างและผู๎ใช๎ทรัพยากร           
ถ๎ามนุษย์ได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ มีความสามารถ มีจริยธรรม และคุณธรรม มนุษย์จะเป็นผู๎
                                                           

กกกกกกกก๒๕ทนงศักดิ์ คุ๎มไขํน้ํา, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ๒๕๔๐), หน๎า ๗ - ๘. 



๓๑ 
 
สร๎างสรรค์ความเจริญให๎แกํสังคมมนุษย์ และแบํงปันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยํางยุติธรรมสําหรับ
มนุษย์ด๎วยตนเองในปัจจุบันและในอนาคต 
  ๑.๔ Management (การจัดการ) ชุมชน สังคม จะเจริญก๎าวหน๎าอยูํด๎วยกันอยําง
สันติและยั่งยืนจะต๎องรู๎จักกันการนําทุนที่มีอยูํในสังคมทุกชนิด เชํน ทุนทรัพยากร ทุนวัฒนธรรม            
(ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี จริยธรรม คุณธรรมตําง ๆ ฯลฯ) มาใช๎ให๎มีประสิทธิภาพ          
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดการความรู๎ จัดการทุนที่หลากหลาย และสร๎างภูมิคุ๎มกันตําง ๆ 
สร๎างสรรค์ชุมชนสังคมอยํางตํอเนื่อง ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให๎ชุมชน สังคม มีการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน 
  ๑.๕ Socio – cultural system (ระบบสังคมและวัฒนธรรม) คือ ระบบสังคม และ
วัฒนธรรมที่มีอยูํในชุมชน สังคม แก๎ไขสิ่งที่มีปัญหา รักษาของดี และพัฒนาสร๎างสรรค์สิ่งใหมํเพ่ือเป็น
ต๎นทุนในสังคม 
กกกกกกกก๒.จุดแข็งจุดอํอนของทฤษฎีเทอมส์ 
กกกกกกกกทฤษฎีเทอมส์มีจุดแข็งและจุดอํอน กลําวคือ 
  ๒.๑ จุดแข็ง ทฤษฎีเทอมส์ให๎ความสําคัญกับชุมชน ให๎ชุมชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาและเป็นหลักในการพัฒนา คือ ชุมชนเป็นผู๎มีสํวนอยํางสําคัญในการสร๎างสรรค์ และการจัดการ
ทุกด๎าน ทั้งด๎านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร การจัดการ และสังคมวัฒนธรรม และชุมชนเป็น
เปูาหมายของการพัฒนา ชุมชนเป็นฐานรากสําคัญของสังคม การให๎ความสําคัญกับชุมชนจึงเป็นสิ่งที่
ถูกต๎องที่จะทําให๎สังคมเข๎มแข็ง ในขณะเดียวกัน การให๎ความสําคัญกับชุมชนก็เหมือนกับการให๎
ความสําคัญกับมนุษย์ด๎วย มนุษย์เป็นหัวใจของชุมชน เป็นองค์ประกอบหลักของชุมชน เป็นปัจจัยที่
สําคัญในการผลิตและการดํารงอยูํ การให๎ความสําคัญกับมนุษย์สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน ระดับโลกจึงให๎ความสําคัญกับมนุษย์ตามหลักของสิทธิมนุษยชน หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยก็ให๎ความสําคัญกับมนุษย์ มีการกระจายสิทธิและการกระจายอํานาจ เพ่ือความเสมอ
ภาคของความเป็นมนุษย์ เป็นต๎น 
กกกกกกกก๒.๒ จุดอํอน ทฤษฎีเทอมส์ มีประเด็นที่เป็นจุดอํอน คือ 
กกกกกกกก๒.๒.๑ ไมํให๎ความสําคัญกับเรื่องของการเมือง การเมืองเป็นสถาบันสังคมที่เป็นผู๎บริหาร
จัดการสังคม เป็นผู๎นําสังคม เป็นผู๎ใช๎อํานาจและรักษาผลประโยชน์สํวนรวม ถ๎าการเมืองผิดเพ้ียนยํอม
พาสังคมเสียหาย หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา (ประเวศ วะสี, ๒๕๔๕ : ๑๑) ก็ให๎ความสําคัญของ
ภาครัฐหรือการเมือง ให๎เป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมที่จะเขยื้อนภูเขา คือ การแก๎ปัญหาตําง ๆ ในสังคม              
(ดูหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาในบทที่ ๒) ดังนั้น การเมืองควรจะเข๎ามามีสํวนอยํางสําคัญในการ
ดําเนินนโยบายกติกา และบริหารจัดการ ผลักดัน ทฤษฎีเทอมส์จึงจะมีความสมบูรณ์ขึ้น 
กกกกกกกก๒.๒.๒ ไมํได๎เน๎นเรื่องของการศึกษา แม๎จะให๎ความสําคัญของมนุษย์ กลําวถึงการพัฒนา
มนุษย์แตํไมํเน๎นเรื่องการศึกษา การพัฒนามนุษย์ทําได๎หลายวิธี การศึกษาเป็นวิธีหนึ่งที่สําคัญมากที่จะ
สร๎างมนุษย์ให๎มีคุณภาพ เป็นพลังและเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาสังคม ถ๎าสร๎างไมํดีหรือผิดทาง 
มนุษย์ก็จะเป็นตัวถํวงของการพัฒนา และอาจเป็นผู๎ทําลายสังคมเสียเอง การศึกษาที่ดีจะทําให๎ปัจจัย
สําคัญของทฤษฎีเทอมส์ทุกปัจจัยประสบความสําเร็จในทิศทางที่ถูกต๎อง การศึกษาจึงควรเป็นปัจจัย
หลักปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาทุกมิติ สังคมท่ีพัฒนาแล๎วล๎วนให๎ความสําคัญกับการศึกษาท้ังสิ้น 



๓๒ 
 
กกกกกกกก๒.๒.๓ ไมํเน๎นการจัดการระบบเครือขําย ซึ่งเป็นความสําคัญของชุมชนเข๎มแข็งชุมชน
พ่ึงพาตนเอง ระบบเครือขํายเป็นระบบของความรํวมมือ พึ่งพาอาศัยกัน มนุษย์ ชุมชน หรือสังคมหนึ่ง 
ๆ ไมํสามารถทําทุกสิ่งทุกอยํางได๎ด๎วยตนเองทั้งหมด ต๎องพ่ึงพาอาศัยความรู๎ความสามารถของกันและ
กัน แพทย์ก็ต๎องพ่ึงครูสอนให๎รู๎ สอนหนังสือให๎ลูกหลาน ครูก็ต๎องพ่ึงแพทย์ยามเจ็บปุวย เป็นต๎น ชุมชน 
สังคม ก็ต๎องพ่ึงผลผลิตของกันและกันตามศักยภาพ ต๎องรํวมมือกันจึงจะสําเร็จสมประสงค์ กรณีความ
รํวมมือและการพึ่งพาอาศัยกันมีความหลากหลายตามวิถีของชีวิตมนุษย์ ระบบเครือขําย ความรํวมมือ 
พ่ึงพาอาศัยกันจึงมีความสําคัญ ทฤษฎีเทอมส์แม๎จะมีจุดอํอนแตํก็มีจุดแข็งที่ครอบคลุมเกือบทุก
ประเด็น การดําเนินการตามหลักการทฤษฎีเทอมส์ ควรคํานึงถึงประเด็นที่เป็นจุดอํอนด๎วย๒๖  
     สรุปแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเข๎มแข็งวํา เป็นชุมชนที่ที่สามารถพึงพาตนเองได๎ และมีการ
ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันไมํวําจะประสบปัญหานานัปประการ แตํชุมชนนั้นๆ ก็สามารถฟันฝุา
อุปสรรคตํางๆนั้นไปได๎ ซึ่งก็ต๎องอาศัยปัจจัยหลายด๎านเป็นตัวชํวย เชํน วัฒนธรรม สังคม พุทธธรรม  
หรือบริบททางสังคม 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลกัพุทธธรรมกับการพัฒนา 
กกกกกกกกหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนามีหลักธรรมที่หลากหลายแตํที่นํามาทบทวนใน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข๎องได๎นําเอาหลักจักร ๔ มาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งดังนี้ 
กกกกกกกกจักร ๔๒๗ หมายถึง ธรรมนําชีวิตไปสูํความเจริญรุํงเรือง ดุจล๎อนํารถไปสูํที่หมาย  
กกกกกกกก๑. ปฏิรูปเทสวาสะ แปลวํา การอยูํในประเทศอันสมควร หมายถึง การอยูํในท๎องถิ่นที่
เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต๎องกระทํา เชํน การศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิบัติธรรม การบําเพ็ญ
สมณธรรม เป็นต๎นผู๎ต๎องการศึกษาวิชาการสาขาใด ควรอยูํในท๎องถิ่นที่มีความพร๎อมทุกๆ ด๎าน เชํน 
ครู อาจารย์ ตําราเรียน การคมนาคมสะดวก และสิ่งอ่ืนๆ ที่จะอํานวยให๎การเรียนมีประสิทธิภาพผู๎
ต๎องการประกอบอาชีพเพาะปลูก ควรอยูํในท๎องถิ่นที่มีพ้ืนดินดี มีน้ําอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกํการ
เพาะปลูกพืชนั้นๆ ผู๎ต๎องการประกอบอาชีพค๎าขาย ควรอยูํในท๎องถิ่นที่มีประชากรหนาแนํน             
มีสาธารณูปโภคและเส๎นทางคมนาคมสะดวก ผู๎ต๎องการปฏิบัติธรรม ควรอยูํในท๎องถิ่นที่มีพระสงฆ์ผู๎รู๎
ธรรมและเครํงครัดในพระวินัย มีผู๎สนใจปฏิบัติธรรมกันมาก สํวนภิกษุผู๎ต๎องการบําเพ็ญสมณธรรม คือ
เจริญภาวนา พระพุทธเจ๎าทรงสอนให๎ไปในที่อันเหมาะสม คือ ปุา โคนไม๎ กระทํอมร๎าง เป็นต๎น          
ที่กลําวข๎างต๎น หมายถึง ท๎องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมตํางๆ แตํความหมายโดยตรงของจักรข๎อที่ ๑ 
ได๎แกํ การอยูํในท๎องถิ่นท่ีสามารถศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมได๎ดี คือ ท๎องถิ่นท่ีมีคนดีผู๎รู๎ 
กกกกกกกก๒. สัปปุริสูสังเสวะ (การเข๎าไปคบหาคนดี) แปลวํา การคบสัตบุรุษ สัตบุรุษ เป็นภาษา
สันสกฤต แปลวํา คนดี คนสงบ ตรงกับภาษาบาลีวํา สัปปุริสะ ผู๎ที่เป็นสัตบุรุษหรือสัปปุริสะ ยํอมมีสัป
ปุริสธรรม ๗ประการประจําตน ได๎แกํ ๑. รู๎เหตุ ๒. รู๎ผล ๒. รู๎ตน ๔. รู๎ประมาณ ๕. รู๎กาล ๖. รู๎
ชุมชน ๗. รู๎บุคคล การเข๎าไปคบหา ได๎แกํ การเข๎าไปสนทนาไตํถาม มอบตัวเป็นศิษย์ รับโอวาทของ
สัตบุรุษ เมื่ออยูํในท๎องถิ่นท่ีมีสัตบุรุษ คือ คนดีตามจักรข๎อ ๑แล๎ว ก็เข๎าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษนั้น 

                                                           

     ๒๖ ธนากร สังเขป, การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทบัลย, ๒๕๕๖) 
      ๒๗ องฺ จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๔๑ 



๓๓ 
 
เป็นจักรข๎อที่ ๒สัตบุรุษยํอมแนะนําสิ่งที่ควรแนะนํา ให๎รู๎จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใชํประโยชน์ 
ให๎รู๎จักเว๎นชั่วประพฤติดี ละสิ่งที่ไมํเป็นประโยชน์กระทําแตํสิ่งที่เป็นประโยชน์อยํางเดียว 
กกกกกกกก๓. อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว๎ชอบ) แปลวํา การตั้งตนไว๎ชอบ ตน หมายถึง รํางกาย
และจิตใจ การตั้งตนไว๎ชอบจึงหมายถึง การตั้งอยูํในสุจริต ๓คือ กายสุจริต ได๎แกํ การไมํฆําสัตว์          
การไมํลักทรัพย์ การไมํประพฤติผิดในกาม  วจีสุจริต ได๎แกํ การไมํพูดเท็จ การไมํพูดสํอเสียด                
การไมํพูดคําหยาบ การไมํพูดเพ๎อเจ๎อ มโนสุจริต ได๎แกํ การไมํอยากได๎ของผู๎อ่ืน การไมํคิดพยาบาท
ผู๎อื่น การเห็นชอบตามคลองธรรม อีกนัยหนึ่ง หมายถึง การตั้งอยูํในประโยชน์ปัจจุบัน ได๎แกํ การหมั่น
หาทรัพย์ การรักษาทรัพย์ไว๎ การมีเพ่ือนดี การเลี้ยงชีวิตพอเหมาะพอดี  การตั้งอยูํในประโยชน์ใน
อนาคต ได๎แกํ ความสมบูรณ์ด๎วยศรัทธา ความสมบูรณ์ด๎วยศีล ความสมบูรณ์ด๎วยจาคะ ความสมบูรณ์
ด๎วยปัญญา เมื่อเข๎าไปคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ และสัตบุรุษแนะนําสิ่งที่ควรแนะนําตามจักรข๎อที่ ๒
แล๎ว ผู๎เข๎าไปคบหาสัตบุรุษนั้น ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของสัตบุรุษ ยํอมเป็นผู๎ตั้งตนไว๎ชอบ 
กกกกกกกก๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู๎มีบุญได๎กระทําไว๎กํอน) แปลวํา ความเป็นผู๎มีบุญได๎
กระทําไว๎กํอน หมายความวํา ได๎ทําบุญไว๎ในอดีต บุญนั้น  กลําวโดยเหตุ ได๎แกํ กุศลกรรมหรือความ
ดี กลําวโดยผล ได๎แกํ ความสุข มีความหมายวํา คนทําความดีในอดีตยํอมได๎รับความสุขในปัจจุบันทํา
ความดีในปัจจุบันยํอมได๎รับความสุขในอนาคต และผู๎ที่ทําบุญหรือกระทําความดีนั้นยังได๎รับความสุข 
ได๎รับผลดีตอบแทนในขณะที่ทํานั้นด๎วยความปิติยินดี ความสุขใจสบายใจที่ได๎กระทําความดี การได๎
รับคํายกยํองสรรเสริญวําเป็นคนดีมีคุณธรรม การได๎รับการปฏิบัติตอบที่ดี ความเป็นผู๎มีบุญได๎กระทํา
ไว๎กํอน อุปมาด๎วยการเรียนหนังสือจนสําเร็จ ได๎ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร อันเป็นเครื่องแสดง
คุณวุฒิให๎เข๎าทํางานได๎ เมื่อทํางานเจริญก๎าวหน๎า มีตําแหนํงสูงขึ้น มีหลักฐานมั่นคง ก็ได๎รับความสุข
ตามสมควรแกํอัตภาพ ความสุขนั้นเป็นผลของความดี คือการเรียนหนังสือที่ได๎กระทําไว๎ในอดีต 
สํ าหรั บคว ามสุ ขที่ ไ ด๎ รั บตามจั ก รข๎ อ  ๔  นี้  เ กิ ด จ ากการตั้ ง ตน ไว๎ ช อบตามจั กรข๎ อ  ๓   
กกกกกกกกจักร ๔ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ข๎อแรกๆ เป็นเหตุให๎เกิดข๎อหลังๆ กลําวคือ การอยูํ
ในประเทศอันสมควร ได๎แกํ ท๎องถิ่นที่มีสัตบุรุษเป็นให๎คบกับทําน การคบกับสัตบุรุษเป็นเหตุให๎ได๎ฟัง 
ได๎ศึกษา รู๎จักบาปบุญ และละบาปบําเพ็ญบุญเป็นการตั้งตนไว๎ชอบ ซึ่งจะได๎รับความสุขอันเป็นผลของ
บุญในกาลตํอมา ได๎ชื่อวําเป็นผู๎ได๎ทําบุญไว๎แล๎วในกาลกํอน 
 
กกกกกกกกทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔๒๘ แปลวํา ประโยชน์ที่เห็นได๎ในปัจจุบัน หรือประโยชน์ในปัจจุบัน 
หมายความวํา ผู๎ใดปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล๎ว ผู๎นั้นยํอมได๎รับประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมที่ให๎
ประโยชน์ในปัจจุบันมี ๔ ประการคือ  
กกกกกกกก๑.อุฏฐานสัมปทา แปลวํา ความถึงพร๎อมด๎วยการลุกขึ้นหรือความหมั่น หมายถึง เป็นผู๎
หมั่นขยันในกิจการที่ทํา ผู๎หมั่นขยันจะต๎องลุกขึ้นทํางาน ไมํใชํเอาแตํนอน ไมํยอมลุกขึ้น งานที่ทํานั้น
ขึ้นอยูํกับบุคคลแตํละคน เชํน นักเรียนต๎องเรียนหนังสือ แมํบ๎านต๎องทํางานบ๎าน ผู๎ประกอบอาชีพต๎อง
ทํางานในหน๎าที่ของตนให๎สําเร็จ และให๎มีความก๎าวหน๎า การจะทํางานให๎ประสบความสําเร็จได๎ต๎องมี
ความขยันหมั่นเพียร การประสบความสําเร็จ หมายถึง การทํางานได๎มาก มีคุรภาพดี มีรายได๎เพ่ิมขึ้น
ตามปริมาณงาน พระพุทธเจ๎าจึงตรัสวํา อุฏฐาตา วินัทเต ธะนัง ผู๎หมั่นขยันยํอมหาทรัพย์ได๎ ยิ่งขยัน
มากเทําใด ยิ่งหาทรัพย์ได๎มากขึ้น 
                                                           

      ๒๘ องฺ.อฎฐก (ไทย) ๒๓/๑๔๔/๒๘๙ 



๓๔ 
 
กกกกกกกก๒. อารักขสัมปทา แปลวํา ความถึงพร๎อมด๎วยการรักษา หมายถึง การรักษาทรัพย์ที่หามา
ได๎ด๎วยความขยันหมั่นเพียร การรักษาทรัพย์ไมํได๎หมายความวําเก็บไว๎โดยไมํใช๎สอย แตํเก็บไว๎ให๎มีใช๎
สอยตลอดไป หลักการใช๎สอยทรัพย์ในพระพุทธศาสนามีดังนี้ คือ  
กกกกกกกก๑. เลี้ยงดูบิดามารดา บุตรภรรยา คนในครอบครัว  
กกกกกกกก๒. เลี้ยงดูหรือชํวยเหลือมิตรสหาย  
กกกกกกกก๓. ปูองกันและบําบัดภัยอันตรายตํางๆ  
กกกกกกกก๔. ทําพลี ๕ อยําง คือ สงเคราะห์ญาติ ต๎อนรับแขก ทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎บุพการี เสีย
ภาษีแกํรัฐ บูชาเทวดา  
กกกกกกกก๕. บริจาคทานแกํสมณะ คําใช๎จํายในด๎านตํางๆ ดังกลําวบางอยํางต๎องใช๎จํายทุกวัน 
บางอยํางนานๆ ครั้ง บางอยํางใช๎จํายตามโอกาสอันสมควร จึงต๎องมีทรัพย์สําหรับใช๎จํายตาม
เหตุการณ์นั้น ๆ การรักษาทรัพย์ไว๎ก็เพ่ือให๎มีใช๎จําย ไมํใชํใช๎จํายหมดในวันเดียว หรือเก็บไว๎ไมํยอมใช๎
จํายเลย 
กกกกกกกก๓. กัลยาณมิตตตา แปลวํา ความเป็นผู๎มีเพ่ือนดี หรือความมีเพ่ือนเป็นคนดี หมายความ
วํา คบเฉพาะมิตรแท๎ ๔จําพวก คือ มิตรมีอุปการะ มิตรรํวมสุขรํวมทุกข์ มิตรแนะประโยชน์ มิตรมี
ความรักใครํ ไมํคบมิตรเทียมหรือคนเทียมมิตร ๔จําพวก คือ คนปอกลอก คนดีแตํพูด คนหัว
ประจบ คนชักชวนในทางฉิบหาย เพราะมิตรแท๎มีแตํ การชํวยเหลือเกื้อกูลกัน สํงเสริมกันในทาง
ดี สนับสนุนให๎ขยันหาทรัพย์ และรู๎จักเก็บทรัพย์ไว๎ใช๎จํายตามความจําเป็นหรือเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน สํวนคนเทียมมิตร มีแตํจะหลอกลวงให๎เสียทรัพย์โดยใชํเหตุ หรือให๎สูญทรัพย์จนหมดสิ้น ถึงจะ
ขยันหมั่นเพียรก็รักษาทรัพย์ไว๎ไมํได๎ เพราะฉะนั้นการมีเพ่ือนเป็นคนดีจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให๎อุฏฐาน
สัมปทา และอารักขสัมปทาดําเนินไปได๎ด๎วยดี 
กกกกกกกก๔. สมชีวิตา แปลวํา การเลี้ยงชีวิตสม่ําเสมอหรือพอเหมาะพอดี หมายความวํา เลี้ยงชีวิต
ตามกําลังทรัพย์ที่หามาได๎ ไมํให๎ฝืดเคืองเกินไป ไมํให๎ฟุุมเฟือยเกินไป สําหรับผู๎มีความรู๎น๎อยรายได๎
น๎อย ถึงจะขยันหมั่นเพียรรายได๎ก็เพ่ิมขึ้นไมํมากนัก ให๎ใช๎จํายเพียงพอดี ไมํให๎ฝืดเคืองเกินไป และไมํ
ควรเอาอยํางผู๎มีรายได๎สูง เพราะความพอดีของผู๎มีรายได๎สูงเป็นความฟุุมเฟือยของผู๎มีรายได๎น๎อย  
สําหรับผู๎มีรายได๎สูง ควรใช๎จํายเพียงพอดีสําหรับตน ไมํให๎ฟุุมเฟือยเกินไป และไมํใช๎จํายอยํางคนมี
รายได๎น๎อย ซึ่งถือเป็นความฝืดเคืองสําหรับตน  
กกกกกกกกกลําวโดยสรุป คือ การเลี้ยงชีวิตอยํางพอเหมาะพอดีตามฐานะของตนและปฏิบัติอยํางนี้
โดยสม่ําเสมอ ธรรม ๔ ประการนี้เรียกวํา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ธรรมที่อํานวยประโยชน์ให๎ในปัจจุบันทันตา
เห็น ประโยชน์นั้น ได๎แกํ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เป็นผู๎มีฐานะมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ได๎รับ
การยกยํองโดยทั่วไป และมีความสุขตามสมควรแกํอัตภาพของตน  
 
กกกกกกกกสัปปุริสธรรม ๗๒๙ สัมปุริสะ เป็นภาษาบาลี ตรงกับภาษาสันสกฤตวํา สัตปุรุษะ 
ภาษาไทยใช๎วํา สัตบุรุษ แปลวํา คนดี คนสงบ หมายความวํา เป็นคนดีรอบด๎าน และเป็นคนที่สงบ
จากความชั่ว ไมํยอมทําความชั่ว สัปปุริสธรรม ข๎อปฏิบัติของคนดีมี ๗ประการคือ  
กกกกกกกก๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักเหตุ  หมายถึง ความรู๎จักธรรม รู๎จักเหตุผล รู๎หลักความ
จริง รู๎หลักการ รู๎หลักเกณฑ์ รู๎กฏแหํงธรรมดา รู๎กฏเกณฑ์แหํงเหตุผล  รู๎หลักการที่จะทําให๎
เกิดผล  รู๎จักวําสิ่งนี้เป็นเหตุแหํงสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแหํงทุกข์ เมื่อเห็นผลที่ปรากฏก็รู๎วําเกิดจากเหตุอะไร 
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๓๕ 
 
เชํน เห็นนักเรียนสอบได๎คะแนนสูงสุดหรือได๎ที่ ๑ ก็รู๎วํานักเรียนผู๎นั้นรู๎วิธีเรียนและขยันในการ 
เรียน เห็นคนติดคุกก็รู๎วําเขาทําผิดกฎหมายอยํางใดอยํางหนึ่ง 
กกกกกกกก๒. อัตถัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักผล  หมายถึง ความรู๎จักอรรถ รู๎ความมุํงหมาย รู๎
ความหมาย รู๎ประโยชน์ที่ประสงค์ รู๎จักผลที่เกิดสืบเนื่องจากการกระทํา รู๎ความเป็นไปตามหลักรู๎จักวํา
สุขเป็นผลแหํงเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแหํงเหตุอันนี้ เมื่อเห็นเหตุแล๎วรู๎วําจะเกิดผลอยํางไร เชํน เห็นคน
ขยันขันแข็งในการทํางาน ก็รู๎วําเขาจะตั้งตัวได๎ เห็นคนติดการพนันก็รู๎วําเขาจะยากจนเอาตัวไมํรอด 
เป็นต๎น  
กกกกกกกกสัปปุริสธรรมข๎อ ๑ และข๎อ ๒ ต๎องไปด๎วยกัน แยกจากกันไมํได๎ กลําวคือ ผู๎มีสัปปุริสธรรม 
ต๎องเป็นคนมีเหตุผล ไมํเป็นคนงมงาย คนมีเหตุผลยํอมเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล กํอนปลงใจเชื่อสิ่งใด ก็ใช๎
ปัญญาพิจารณาอยํางรอบคอบ อีกประการหนึ่ง คนมีเหตุผลยํอมทําด๎วยเหตุผล ไมํใชํทําด๎วยอารมณ์ 
การทํางาน เชํน การศึกษา การปกครองคน การสั่งงาน การตัดสินใจ การลงโทษ การให๎บําเหน็จ
ความชอบ เป็นต๎น จะต๎องยึดเหตุผลที่ถูกที่ควรเป็นใหญํ ไมํใชํใช๎อารมณ์หรืออคติเป็นใหญํ 
กกกกกกกก๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู๎จักตนเอง หมายถึง การรู๎จักตนเอง ได๎แกํ รู๎เรื่องที่ตัวเองเป็น
และรู๎เรื่องที่ตัวเองมี การรู๎เรื่องที่ตัวเองเป็น หมายความวํา รู๎ภาวะของตัว รู๎วําตัวเองเป็นอะไร    
เพราะแตํละคนเป็นอะไร ๆ อยูํหลายอยําง เชํน เป็นลูก เป็นนักเรียน เป็นเพ่ือน เป็นพ่ี เป็นน๎อง     
เป็นประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชน เป็นต๎น การรู๎เรื่องที่ตัวเองมี หมายความวํา รู๎ฐานะของตัวเอง เชํน 
รู๎วําเรามีความรู๎เพียงใด มีกําลังกายเพียงใด มีรายได๎เพียงใด มีศีลธรรมเพียงใด มีอํานาจหน๎าที่เพียงใด 
เป็นต๎น คนที่ไมํรู๎จักภาวะและฐานะของตน มักจะทําตัวไมํเหมาะสม ได๎รับคําตําหนิติเตียน สํวนคนที่รู๎
ภาวะและฐานะของตน จะประพฤติตนเหมาะสมกับภาวะและฐานะนั้น ๆ 
กกกกกกกก๔. มัตตัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักประมาณ มัตตะ แปลวํา ประมาณ หมายถึง ความพอดี 
ความเหมาะสม ความสมควร  มัตตัญญุตา จึงหมายถึง ความรู๎จักพอดีในกิจที่ทําและเรื่องที่
พูด ลักษณะของความพอดี คือ ไมํมากเกินไป ไมํน๎อยเกินไป แตํความพอดีของแตํละคนไมํเทํากัน เชํน 
การบริโภคอาหาร การใช๎ความพยายาม การยกของหนัก เป็นต๎น แตํละคนจึงต๎องรู๎จักประมาณ คือ 
ความพอดีของตนเอง สํวนการพูดพอจะกําหนดความพอดีได๎ด๎วยเรื่องท่ีพูด เวลาที่พูด และความสนใจ
ของผู๎ฟัง ถ๎าพูดมากจนไมํมีใครฟังแล๎วถือวําเกินพอดี ถ๎าพูดน๎อยเกินไปจนไมํกํอให๎เกิดความเข๎าใจแกํ
ผู๎ฟัง ก็ถือวําขาดความพอดีเชํนกัน 
กกกกกกกก๕. กาลัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักกาล ความเป็นผู๎รู๎จักกาล หมายถึง การรู๎จักเวลา ได๎แกํ 
การรู๎เรื่องเวลา การรู๎คําของเวลา และการรู๎จักใช๎เวลา  การรู๎เรื่องเวลา คือ รู๎เวลาเช๎า สาย บําย เย็น 
กลางวัน กลางคืน วัน เดือน ปี และรู๎วําตนควรทําอะไรในเวลาใดจึงจะถูกต๎องเหมาะสม  การรู๎คําของ
เวลา คือ รู๎วําชีวิตและการงานของตนอยูํภายใต๎ความเปลี่ยนแปลงของเวลา พระพุทธเจ๎าทรงสอนให๎
ระลึกถึงความสําคัญของเวลาวํา กาลเวลายํอมกินชีวิตของสรรพสัตว์กับท้ังตัวมันเอง และวันคืนลํวงไป 
ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยูํ ซึ่งหมายความวํา เวลาลํวงไป ชีวิตของคนเราก็สั้นลงเรื่อย ๆ เราทํางานประสบ
ความสําเร็จอะไรบ๎าง ถ๎ายังไมํประสบความสําเร็จ ก็เรํงมือให๎ประสบความสําเร็จเสีย  การรู๎จักใช๎เวลา 
มีหลักทีค่วรคํานึงอยูํ ๔ ประการคือ ทําทันเวลา ทําถูกเวลา ทําตามเวลา และทําตรงเวลา  
กกกกกกกกงานที่มีกําหนดเวลา เชํน การทํานา การสอนนักเรียน เมื่อทําตามกําหนดเรียกวํา ทํา
ทันเวลา งานบางอยํางขึ้นอยูํกับจังหวะและโอกาส เชํน โอกาสควรพูดในที่ประชุม ควรพูดประเด็น
กํอนหลัง เมื่อทําในจังหวะที่เหมาะสม เรียกวํา ทําถูกเวลา งานบางอยํางต๎องทําตามเวลาที่กําหนดไว๎
อยํางเครํงครัด ทําในเวลาอ่ืนไมํได๎ เชํน ทําพิธีบูชาในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เมื่อทําตามวันที่
กําหนดนั้น เรียกวําทําตามเวลา เป็นต๎น งานบางอยํางมีการนัดหมายกัน เชํน การประชุม การพบปะ



๓๖ 
 
เจรจาตกลงกัน หรืองานที่มีฤกษ์ เป็นต๎น เมื่อไปตามเวลานัดหรือเวลากําหนด เรียกวํา ทําตรง
เวลา รวมความแล๎ว ชาวพุทธจะต๎องรู๎เรื่องเวลา รู๎คําของเวลา รู๎จักใช๎เวลา โดยทําให๎ทันเวลา ทําถูก
เวลา ทําตามเวลา และทําตรงเวลา 
กกกกกกกก๖. ปริสัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักชุมชน ความเป็นผู๎รู๎จักชุมชน หมายถึง การรู๎จักสังคม 
กลุํมชน หรือหมูํหนึ่งคณะหนึ่ง กลุํมชนนั้น ๆ มีขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีแตกตํางกัน เชํน 
พวกนักศึกษา พวกทหาร พวกตํารวจ พวกชาวบ๎านแตํละท๎องถิ่น พวกพระภิกษุ เป็นต๎น ผู๎ฉลาดจะ
เข๎าสูํสังคมใด ต๎องศึกษาขนบธรรมเนียม ของสังคมนั้นกํอน แล๎วปรับตัวเข๎ากับเขา แตํพอดีพองาม       
ในทํานองเข๎าเมืองตาหลิ่วต๎องหลิ่วตาตาม พอให๎ไมํเก๎อ ไมํเปิ น ไมํเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของคนใน
สังคมนั้น ๆ แตํไมํจําเป็นต๎องยอมรับขนบธรรมเนียมของเขามาเป็นของตน 
กกกกกกกก๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักบุคคลแตํละคน ปุคคลปโรปรัญญุตา เรียกสั้น ๆ 
วํา ปุคคลัญญุตา ก๎ได๎ หมายความวํา รู๎จักบุคคลแตํละคน เพ่ือเลือกปฏิบัติตํอคนนั้นๆ ได๎อยําง
ถูกต๎อง การเลือกคบคนนั้น ต๎องดูให๎รู๎วําใครเป็นคนดี ใครเป็นคนชั่ว สิ่งที่ต๎องดูคือ การกรรม และ
วจีกรรม ของบุคคลนั้น ๆ อันจะสะท๎อนให๎ทราบถึงมโนกรรม อุปนิสัย และอัธยาศัย ถ๎าเขาชอบทํา
กายทุจริต พูดวจีทุจริต ก็สันนิษฐานได๎วํา ความคิดของเขาก็เป็นมโนทุจริตเชํนกัน คนเชํนนั้นไมํควร
คบ ตรงกันข๎าม ถ๎าเขาทําแตํกายสุจริต พูดวจีสุจริต ก็แสดงวําความคิดของเขาเป็นมโนสุจริต คน
เชํนนั้นคบได๎ การคบนั้นมีหลายฐานะ เชํน คบเป็นมิตร คบเป็นครู เป็นศิษย์ คบเป็นเจ๎านาย ลุกน๎อง 
คบเป็นสามี ภรรยา ซึ่งต๎องดูให๎เหมาะสมฐานะนั้น ๆ  การรู๎จักคนเพ่ือประโยชน์ในการปกครอง 
นอกจากดูวําใใครเป็นคนดี ไมํดี แคํไหนเพียงไรแล๎ว ต๎องดูความรู๎ความสามารถในด๎านตํางๆ สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต การชอบสังคมหรือไมํชอบสังคมของเขาด๎วย เพ่ือจะใช๎คนให๎ถูกกับงาน จะชํวยให๎งาน
สําเร็จเรียบร๎อย และเป็นที่พอใจด๎วยกันทุกฝุาย 
 
กกกกกกกกมรรคมีองค์ ๘๓๐ แปลวํา ทางอันประเสริฐมีองค์ ๘ ประการ หมายความวํา ทางมีทาง
เดียว แตํมีองค์ประกอบ ๘ ประการด๎วยกัน มีดังตํอไปนี้  
 ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ  
 ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ  
 ๓. สัมมาวาจา การพูดชอบ  
 ๔. สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ  
 ๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ  
 ๖. สัมมาวายามะ ความพยามยามชอบ  
 ๗. สัมมาสติ การระลึกชอบ  
 ๘. สัมมาสมาธิ จิตตั้งมั่นชอบ 
กกกกกกกกสรุปหลักพุทธธรรม เป็นหลักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาพัฒนา
ชุมชนให๎เกิดความเข๎มแข็งได๎ สําหรับงานวิจัยเรื่องนี้จะนําหลักจักร ๔ เป็นคุณธรรมที่สร๎างความเจริญ
งอกงามของศาสนิกชน และประชาชนโดยทั่วไปที่ได๎นําไปปฎิบัติ  ดุจล๎อรถที่หมุนไปสูํความ
เจริญก๎าวหน๎าในชีวิต  ถือเป็นพุทธธรรมอีกข๎อหนึ่งที่บุคคลควรนําไปปฏิบัติเพ่ือความมเจริญก๎าวหน๎า
ในชีวิต หน๎าที่การงานทุกๆระดับ ซึ่งมี ๔ ประการ ได๎แกํ ๑.ไปฏิรูปเทสวาสะ (อยูํ ในถิ่นที่ดี               

                                                           

         
๓๐ ที.ม.(ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖-๑๒๗ 



๓๗ 
 
มีสิ่งแวดล๎อมเหมาะสม ๒. สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ ๓. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว๎ชอบ, ตั้ง
จิตคิดมุํงหมาย นําตนไปถูกทาง  ๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู๎ได๎ทําความดีไว๎กํอนแล๎ว, มีพ้ืนเดิมดี
, ได๎สร๎างสมคุณความดีเตรียมพร๎อมไว๎แตํต๎น มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาชุมชน 
 
๒.๕ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กกกกกกกกการมีสํวนรํวมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให๎ความสําคัญ และ
เป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให๎ความสนใจเพ่ือพัฒนาการเมืองเข๎าสูํระบอบประชาธิปไตยแบบมีสํวน
รํวมตามหลักการธรรมาภิบาลที่ภาครัฐจะต๎องเปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนรับรู๎  
รํวมคิด รํวมตัดสินใจ เพ่ือสร๎างความโปรํงใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให๎ดีขึ้น และเป็น
ที่ยอมรับรํวมกันของทุก ๆ ฝุาย 
   ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราช
กฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงตํางให๎ความสําคัญ
ตํอการบริหารราชการอยํางโปรํงใส สุจริต เปิดเผยข๎อมูล และการเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามามี
สํวนรํวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใช๎
อํานาจรัฐในทุกระดับ 
กกกกกกกกหลักการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎
ที่เก่ียวข๎องทุกภาคสํวนของสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับภาคราชการนั้น International Association 
for Public Participation ได๎แบํงระดับของการสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

๑. การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีสํวนรํวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตํเป็น
ระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นก๎าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎าสูํ
กระบวนการมีสํวนรํวมในเรื่องตําง ๆ วิธีการให๎ข๎อมูลสามารถใช๎ชํองทางตําง ๆ เชํน เอกสารสิ่งพิมพ์ 
การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารผํานทางเสื่อตําง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขําว การจัดงานแถลงขําว 
การติดประกาศ และการให๎ข๎อมูลผํานเว็บไซต์ เป็นต๎น 

๒. การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการให๎
ข๎อมูลข๎อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนํวยงานภาครัฐด๎วยวิธีตําง ๆ เชํน 
การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผําน
เว็บไซต์ เป็นต๎น 

 ๓. การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน            
หรือรํวมเสนอแนะทางที่นําไปสูํการตัดสินใจ เพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎ประชาชนวําข๎อมูลความคิดเห็น
และความต๎องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชํน 



๓๘ 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต๎น 

 ๔. ความร่วมมือ เป็นการให๎กลุํมประชาชนผู๎แทนภาคสาธารณะมีสํวนรํวม โดยเป็น
หุ๎นสํวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรํวมกันอยํางตํอเนื่อง เชํน 
คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชนรํวมเป็นกรรมการ เป็นต๎น 

 ๕. การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให๎บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด           
โดยให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจ เชํน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตําง ๆ โครงการกองทุน
หมูํบ๎านที่มอบอํานาจให๎ประชาชนเป็นผู๎ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต๎น 

 การสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน อาจทําได๎หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธี
สามารถทําได๎อยํางงําย ๆ แตํบางวิธีก็ต๎องใช๎เวลา ขึ้นอยูํกับความต๎องการเข๎ามามีสํวนรํวมของ
ประชาชน คําใช๎จํายและความจําเป็นในการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม การมีสํวนรํวม
ของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดอํอน จึงต๎องมีการพัฒนาความรู๎ความเข๎าใจในการให๎ข๎อมูลขําวสารที่
ถูกต๎องแกํประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม รวมทั้ง
พัฒนาทักษะและศักยภาพของข๎าราชการทุกระดับควบคูํกันไปด๎วยจากหลักการและความจําเป็น
ดังกลําวทําให๎การพัฒนาระบบราชการที่ผํานมาได๎รับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการที่
สนับสนุนการปรับกระบวนการทํางานของสํวนราชการที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมมาก
ขึ้น หรือที่เรียกวํา “การบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม” ในสํวนภาคราชการ การสํงเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม ถือได๎วําเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจดอกสําคัญของความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบราชการให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนและเอ้ือตํอประโยชน์สุขของ
ประชาชน เพราะกระบวนการมีสํวนรํวมเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุน และสํงเสริมให๎ระบบราชการมี
พลังในการพัฒนาประเทศอยํางสร๎างสรรค์ อันเป็นเปูาหมายหลักของการพัฒนาราชการยุคใหมํที่เป็น
ราชการระบบเปิด 

การมีสํวนรํวมในการดําเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคสํวนของสังคม 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ประชาชนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และชุมชนท๎องถิ่น จะชํวยทําให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐมี
ความใกล๎ชิดกับประชาชนได๎รับทราบความต๎องการและปัญหาที่แท๎จริง ลดความขัดแย๎งและตํอต๎าน 
ทั้งยังเป็นการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างให๎ประชาชน รํวมคิด รํวมตัดสินใจในประเด็น
สาธารณะ ซึ่งเป็นบทบาทที่หนํวยงานภาคราชการจะต๎องดําเนินการให๎เกิดขึ้นอยํางไรก็ตาม การบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวมที่เปิดโอกาสให๎ประชาชนและเครือขํายภาคประชาสังคมทุกภาคสํวนเข๎ามาเป็น
หุ๎นสํวน จะประสบความสําเร็จหรือไมํนั้น ขึ้นอยูํกับหนํวยงานราชการตําง ๆ จะสนับสนุนให๎เกิดการมี
สํวนรํวมของประชาชนมากน๎อยเพียงใด รวมทั้งต๎องอาศัยกระบวนการความรํวมมือและการมีสํวนรํวม
ของทุกฝุายในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแล๎วที่ภาคราชการจะต๎องรํวมมือกัน



๓๙ 
 
เปิดระบบราชการให๎ประชาชนมีสํวนรํวม เพ่ือทําให๎เกิดการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เกิดการแบํง
สรรทรัพยากรอยํางยุติธรรม  และลดความขัดแย๎งในสังคม และที่สําคัญที่สุด คือ การสร๎างกลไกของการ
พัฒนาระบบราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กกกกกกกก๒.๖.๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
กกกกกกกกจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาพบวํามีนักวิชาการได๎ศึกษาการพัฒนาไว๎
ดังนี้ 
กกกกกกกกเพ็ญประภา ภัทรานุกรม ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช๎ชุมชนเป็น
ฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษา ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา” พบวํา การพัฒนาทุน
ทางสังคมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐานในชุมชนที่ได๎รับผลจากการประสบภัยพิบัติสึนามิอยํางเฉียบพลันนั้น
ชาวบ๎านต๎องการตํอสู๎กับวิกฤติผํานกระบวนการเรียนรู๎จนสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได๎ เกิดการ
รวมตัวของขาวบ๎านทั้งที่บ๎านน้ําเค็มและบ๎านในไรํซึ่งสํวนหนึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน มีผู๎นําที่
เอาจริงเอาจัง อันสํงผลให๎เกิดกลุํมคนทํางานที่เขข๎มแข็งเพ่ือชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากรได๎
อยํางเป็นระบบ มีแผนแมํบทการพัฒนาชุมชนโดยใช๎วิธีการให๎ชุมชนมีสํวนรํวม มีการจัดตั้งธนาคาร
ชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนตั้งแตํเกิดจนตายโดยชุมชนเอง การจัดตั้งสหกรณ์เพ่ือที่อยูํ อาศัยของ
ชุมชนบ๎านน้ําเค็มรวมถึงการเกิดกลุํมออมทรัพย์ของบ๎านในไรํเพ่ือการออมและให๎สินเชื่อเพ่ือการฟ้ืนฟู
และพัฒนาเพื่อเพ่ิมอาชีพรายได๎ของชุมชน๓๑ 
กกกกกกกกสิทธิโชค วิบูลย์ สุเทพ บุญซ้อน และและปิยะวรรณ เลิศพานิช ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชน
ศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี” พบวํา การอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ ชุมชนบ๎านศาลาแดง
เหนือเป็นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ การตั้งถิ่นฐานที่อยูํอาศัย สถาปัตยกรรม โบราณวัตถุวิถี
ชาวมอญทั้งด๎านวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับพุทธศาสนา สํวนใหญํยังถือได๎
วําชุมชนศาลาแดงเหนือยังมีความเข๎มแข็งในการอนุรักษ์คือคนในชุมชนยังคงปฏิบัติประเพณีหลักๆ 
เชํนประเพณีเปิงสงกรานต์ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้ง ประเพณีทําบุญกลางบ๎าน คติความเชื่อทางศาสนา 
สํวนวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต เชํน ภาษา การแตํงกาย การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีการ
อนุรักษ์ลดน๎อยลง เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสูํความเป็นสากลทําให๎รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป หรือระบบการศึกษาแผนใหมํทําให๎มีการใช๎ภาษามอญ ในชีวิตประจําวันลด
น๎อยลงไป อยํางไรก็ตามชาวมอญชุมชนศาลาแดงเหนือ ยังมีแนวทางในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยให๎ผู๎นําชุมชน ปราชญ์ชุมชน เป็นผู๎ถํายทอดวัฒนธรรมให๎กับ
เยาวชนได๎สืบทอดตํอไป และการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชน ชุมชนศาลาแดงเหนือโดยการใช๎ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูํ ในชุมชน โบราณสถาน โบราณวัตถุวัฒนธรรมประเพณีตลอดจน
สภาพแวดล๎อมของชุมชน มาพัฒนาโดยไมํให๎เกิดผลกระทบตํอการดําเนินชีวิตประจําวัน ตั้งแตํ
                                                           

 ๓๑เพ็ญประภา ภัทรานุกรม, “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ 
: กรณีศึกษา ชุมชนในพื้นที่จังหวัดพังงา”, วารสารร่มพฤกษ์, ปีท่ี ๒๘ ฉบับท่ี ๒ (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๓) : 
๒ 



๔๐ 
 
เส๎นทางการทํองเที่ยว โปรแกรมการทํองเที่ยวกิจกรรมการทํองเที่ยว ซึ่งนํามาสูํการสร๎างองค์ความรู๎
ด๎านการทํองเที่ยวได๎อยํางเป็นรูปธรรม๓๒ 
กกกกกกกกประยงค์  จุ ลรั ตน์กานต์  บุญศิ ริ  และอรสา จรูญธรรม  ได๎ศึกษาวิจั ย เรื่ อง 
“กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองผู๎นําท๎องถิ่น ตําบลกาโลนอําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวํา ๑. กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองของผู๎นําท๎องถิ่น 
ตําบลกาโลน คือการพัฒนาที่สามารถทําให๎สังคมชนบทมีความเจริญก๎าวหน๎าที่สมดุล คนในชนบทมี
ความรู๎มีคุณธรรม และจริยธรรมรอดพ๎นจากความโงํจน เจ็บ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชนบท          
รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น รักบ๎านเกิด มีสํวนรํวมในการพัฒนาชนบท              
ผู๎นําต๎องมีความรู๎คูํคุณธรรม และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนรู๎จักใช๎ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสมัยใหมํ ให๎เกิดความคุ๎มคําและประหยัด สร๎างชุมชนเข๎มแข็งพ่ึงตนเอง ประชาชนรู๎จัก
ศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิต ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว              
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมของผู๎นําท๎องถิ่นของตําบลกาโลนคือ ปัญหา
เศรษฐกิจ รายได๎ไมํเพียงพอ ปัญหาเอกสารที่ดินทํากินซึ่งสํวนใหญํอยูํบนภูเขา การประกอบอาชีพที่
คล๎ายคลึงกัน สํงผลตํอปริมาณและราคาผลผลิต มีหนี้สินมาก ปัญหาสังคมคํานิยมและทัศนคติ 
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ปัญหาพ้ืนฐานของการศึกษานั้นคือ เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน
ไมํได๎รับการศึกษาที่มีมาตรฐานสากล ไมํได๎รับการถํายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตพ่ึงตนเองจากญาติ
ผู๎ใหญํ ประชาชนคุ๎นเคยกับการมีสํวนราชการคอยให๎ความดูแลอานวยสะดวก ทําให๎มองสํวนราชการ
เป็นที่พ่ึง โดยเฉพาะอยํางยิ่งมีองค์การบริหารสํวนตําบลคอยชํวยเหลือดูแลปัญหาทางการเมืองและ
การบริหาร ประชาชนมีความคาดหวังทางการเมืองสูงมีสํวนรํวมในการไปใช๎สิทธิเลือกตั้งสูง แตํการ
ตัดสินใจเลือกผู๎นํายังยึดถือระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์โดยมิได๎มองถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมเมื่อ
ได๎รับตําแหนํงทางการเมืองแล๎วจึงแสวงผลประโยชน์สํวนตัวและประกอบอาชีพที่ไมํเหมาะสมตํอการ
ดํารงตําแหนํงทางการเมืองหรือผู๎บริหาร ปัญหาสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติมีปัญหาการ
บุกรุกพ้ืนที่ปุาเพ่ือทําสวน การทิ้งขยะมูลฝอยลงแหลํงน๎าลําห๎วย ๓. แนวทางในการพัฒนาชนบทที่
ยั่งยืนในมุมมองของผู๎นําท๎องถิ่นของตําบลกาโลนประกอบด๎วย ประเด็นหลัก ๑) การพัฒนาให๎เกิดการ
รวมกลุํมและเกิดพลังความรํวมมือของประชาชนในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางยั่งยืน             
๒) การพัฒนาแบบองค์รวม ให๎เกิดความสมดุลสามารถสร๎างเครือขําย ภาครัฐและภาคสํวนอ่ืนๆ ได๎          
๓) สนับสนุนให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของตนเองอยํางยั่งยืนได๎             
๔) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการพัฒนาคนควบคูํ ไปกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ๕) ยึดหลักทางสายกลางตามคําสอนของพระพุทธเจ๎า ในการใช๎ชีวิตแบบดั้งเดิม 
๖) หนํวยงานของรัฐและประชาชนรํวมกันพัฒนาให๎เกิดความยั่งยืนในทุก ๆ ด๎าน ด๎วยการสร๎าง
จิตสํานึกให๎เกิดกับชุมชนกํอน โดยสร๎างการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นกับพัฒนาคนเป็นลําดับแรก ให๎มี

                                                           

      ๓๒สิทธิโชค วิบูลย์ สุเทพ บุญซ๎อน และและปิยะวรรณ เลิศพานิช “การศึกษาการอนุรักษ์ทาง
วัฒนธรรมชาวมอญเพื่อการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี ”, 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์,  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – 
เมษายน ๒๕๕๔) 



๔๑ 
 
ศักยภาพทั้งรํางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณที่เข๎มแข็งจนสามารถพร๎อมพาชุมชนของตนเองได๎อยําง
ยั่งยืนตลอดไป๓๓ 
กกกกกกกกรัชนี รูปหล่อ ดุษฎี พรหมทัตและวัลภา ว่องวิวิธกุล ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาสูํความยั่งยืนและเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน” ผลการวิจัยพบวํา วิสาหกิจชุมชนเกิดจาก
หนํวยงานภาครัฐเข๎าไปสํงเสริมให๎เกิดการรวมกลุํมของคนในชุมชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและเงินทุน แตํการดําเนินงานเป็นลักษณะกิจการสํวนตัว ปัญหาที่พบคือไมํสามารถขยายตลาดได๎ 
ไมํสามารถดําเนินงานในรูปแบบของกลุํมวิสาหกิจได๎ ทําให๎วิสาหกิจชุมชนอํอนแอและมีแนวโน๎มการ
ยกเลิกกลุํม แตํยังดําเนินการผลิตในลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูํ
ความยั่งยืน มีโอกาสขยายตัวเชิงธุรกิจได๎จึงต๎องเริ่มจากผู๎นําที่มีความสามารถ มีธรรมาภิบาล  เป็นที่
ยอมรับของสมาชิกและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐใน
การสร๎างเครือขํายวิสาหกิจชุมชน และสร๎างตลาดภายในท๎องถิ่น๓๔กกกกกก 
กกกกกกกกผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวํา แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด๎วย (๑) แนวทางกลยุทธ์เชิงรุก โดยการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สูํระดับประเทศและระดับสากล 
ขยายชํองทางการจัดจํา หนําย ขยายพัฒนาเครือขํายทางธุรกิจเพ่ือสํงเสริมการกระจายสินค๎า              
(๒) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยการเสริมสร๎างขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร๎างความรํวมมือเชิงบูรณาการ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการสํงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยํางเป็นระบบ (๓) แนวทางกลยุทธ์เชิง
ตั้งรับโดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
ยกระดับมาตรฐานการผลิตให๎สูงขึ้นและ (๔) แนวทางกลยุทธ์เชิงพลิกแพลง โดยการพัฒนาเครือขําย
วิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง วิจัยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร๎างความรํวมมือระหวําง
ภาครัฐและเอกชนในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและพ่ึงตนเอง๓๕ 
กกกกกกกกธีราพร ทองปัญญา และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตสํานึกตํอการพัฒนาชุมชนของ
เยาวชน: กรณีศึกษากลุํมเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห๎วยหมอนทอง”  พบวํา เยาวชนมีจิตสํานึก
ตํอการพัฒนาชุมชนด๎านสิ่งแวดล๎อมมากกวําด๎านอ่ืนๆ ในขณะที่เยาวชนมีการแสดงบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนด๎านวัฒนธรรมมากที่สุด และการแสดงบทบาทตํางๆ ของเยาวชนมีลั กษณะเป็นเพียง

                                                           

กกกกกกกก๓๓ประยงค์ จุลรัตน์กานต์ บุญศิริ และอรสา จรูญธรรม, “กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมอง
ผู๎นําท๎องถิ่น ตําบลกาโลนอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๐๕ – ๑๐๖ 
กกกกกกกก๓๔รัชนี รูปหลํอ ดุษฎี พรหมทัตและวัลภา วํองวิวิธกุล, “แนวทางการพัฒนาสูํความยั่งยืนและ
เจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี ๕ : ๑๕๘  
กกกกกกกก๓๕ผศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัด
มหาสารคาม”, วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๘) : ๖๘-๖๙ 



๔๒ 
 
ผู๎เข๎ารํวมทําเทํานั้น เนื่องจากผู๎นําและคนในชุมชนมองวําเยาวชนยังมีวุฒิภาวะต่ํา ไมํสามารถเป็นผู๎ทํา
การพัฒนาชุมชนได๎ด๎วยตนเอง และยังอยูํในวัยที่ควร เรียนหนังสือ ดังนั้นผู๎นําและคนในชุมชนจะต๎อง
เปลี่ยนมุมมองที่มีตํอเยาวชนใหมํ พร๎อมกับการเปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎มีสํวนรํวมในการคิดและทํา
กิจกรรมตํางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนของตน๓๖ 
กกกกกกกกรศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวา ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผลการศึกษาพบวํา การจัดการด๎านการผลิต การจัดการด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการด๎านการตลาด และการจัดการการเงินและบัญชี เป็นองค์ประกอบที่
สําคัญของการจัดการธุรกิจชุมชน สํวนความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี 
ความรู๎ และคุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคํามี
คํา KMO คํา Bartlett's Test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square ผําน
เกณฑ์การทดสอบทางสถิติ นอกจากนี้ยังมีคํา Total Initial Eigen values มากกวํา ๑ และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของข๎อมูลได๎มากท่ีสุดถึง ๗๕ % โดยองค์ประกอบทุกตัวมีคํา Factor Loading 
เข๎าใกล๎ ๑ในด๎านการประยุกต์ใช๎แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด๎านการมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี
และความมีเหตุผล มีผลกระทบทางตรงตํอการจัดการธุรกิจชุมชนด๎านการผลิตมากที่สุด โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์เทํากับ ๐.๔๙๐ และ ๐.๓๑๕ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวํา กลุํมอาชีพใช๎เงื่อนไขความรู๎
มาเป็นหลักในการพิจารณาการจัดการธุรกิจชุมชนด๎านการผลิต มากกวําเงื่อนไขคุณธรรม โดยมีคํา
สัมประสิทธิ์เทํากับ ๐.๕๑๘ และ ๐.๒๘๙ ตามลําดับ กลุํมอาชีพมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในระดับสูง
มากเพียงใด มีระยะเวลาดําเนินการมายาวนาน และการได๎รับการอบรมของสมาชิกในแตํละกลุํม
อาชีพเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจชุมชน จะทําให๎สามารถประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจของกลุํม
อาชีพเพ่ิมยิ่งข้ึน๓๗ 
กกกกกกกกดร.จรรยา พุคยาภรณ์สรพล บูรณกูลสุพัฒน์กุล ภัคโชค ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
และแก๎ไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนโรงช๎อน ๔๕ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ”ผลการวิจัยแสดงให๎เห็นวํา ๑) การพัฒนาด๎านกายภาพของชุมชนถือเป็นความ
ต๎องการจําเป็นของชุมชนในเรื่องอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย ตลอดจนความรู๎ ความเข๎าใจในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย ๒) การจัดโครงการโรงช๎อนรวมใจ ต๎านอัคคีภัยโดยใช๎เงินทุนต๎นกล๎าสามารถ
แก๎ปัญหาและตอบสนองความต๎องการจําเป็นของชุมชน๓) ปัจจัยแหํงความสําเร็จในการแก๎ปัญหาของ
ชุมชนคือการรวมกลุํมของสมาชิกชุมชนโรงช๎อน๔๕ในรูปแบบของ ลุํมชํวยเหลือตนเองตัวแบบ
ดังกลําวสามารถเป็นแนวการปฏิบัติที่ดีเลิศในการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนอื่นๆได๓๘ 

                                                           

กกกกกกกก๓๖ธีราพร ทองปัญญา และคณะ, “จิตส านึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษา กลุ่ม
เยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง”,ว. เกษตรศาสตร์ (สังคม), ปีท่ี ๓๖ ฉบับท่ี ๓ : ๔๘๔ 
กกกกกกกก๓๗รศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวา, “การจัดการธุรกิจชุมชนบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ๒๕๕๖),                      
หน๎า บทคัดยํอ  
กกกกกกกก๓๘ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ สรพล บูรณกูลสุพัฒน์กุล ภัคโชค, “การพัฒนาและแก๎ไขความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนโรงช๎อน ๔๕ แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ”, วารสารสมาคม
นักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๑๓๕ 



๔๓ 
 
กกกกกกกกรศ.พรชัย พันธุ์ธาดาพร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ตํอการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ผลการวิจัยวํา๑.บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็น
ของ พระสงฆ์ โดยรวมอยูํในระดับมากเรียงลําดับคําเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด๎านการศึกษา ด๎านสังคมและ
วัฒนธรรม ด๎านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ และ ด๎านการปูองกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน๒.บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของ ผู๎นําชุมชน 
โดยรวมอยูํในระดับมากเรียงลําดับคําเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด๎านการศึกษา ด๎านสั งคมและวัฒนธรรม ด๎าน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด๎านสิ่งแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ และ ด๎านการปูองกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน๓.เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของ พระสงฆ์ กับ ผู๎นําชุมชน ที่มีตํอบทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาชุมชนโดยรวมไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๓๙ 
กกกกกกกกผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และ
องค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมที่มีความสุขอยํางยั่งยืน ” 
ผลการวิจัยวํา ๑. การพัฒนาทักษะการดํา เนินชีวิตของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบวํา บุคลากร
มีทักษะการใช๎ชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น เชํน การลดคําใช๎จํายที่ไมํจํา เป็น การหารายได๎เพ่ิมขึ้นและ มี
การออมที่เพ่ิมข้ึน สํวนผลการเปรียบเทียบความรู๎เกี่ยวกับทักษะการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของบุคลากรในจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังการฝึกทักษะสูงกวํากํอนการฝึกทักษะการดําเนินชีวิต 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และความพึงพอใจตํอการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรอยูํในระดับมาก๒. รูปแบบการบริหารจัดการของสํานักงานคุม
ประพฤติ มีความสอดคล๎อง ความตํอเนื่องและนํา ไปสูํการปฏิบัติได๎ในระดับดี และบุคลากรมีความพึง
พอใจตํอการบริหารจัดการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช๎หลักธรรมาภิบาล                
อยูํในระดับมาก ๓. รูปแบบการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนมีความเป็นไปได๎ มีความสอดคล๎องกับ
ความต๎องการจําเป็น มีความตํอเนื่อง และนําไปสูํการปฏิบัติได๎ในระดับดี สําหรับผลการดําเนินงาน
พบวํา สมาชิกในชุมชนดําเนินงานโดยการวางแผนรํวมกัน จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนเข๎มแข็งโดยยึด
หลักการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและการ
สร๎างศักยภาพชุมชนในการอยูํรํวมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม นอกจากนั้นบุคลากรมี
ความพึงพอใจตํอการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยูํในระดับมาก๔๐ 
กกกกกกกกกนกพร ฉิมพลี ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนบ๎านตะคุ ตําบลตะคุ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” พบวํา ๑) การศึกษาแหลํงทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ๎านตะคุ พบวํา แหลํงทํองเที่ยวที่สําคัญของชุมชนบ๎านตะคุ มี ๒ แหํงที่สําคัญ
ได๎แกํ ปราสาทสระหินและวัดหน๎าพระธาตุโดย ปราสาทสระหินหรือปราสาทหินเป็นปราสาทที่ตั้งอยูํ
ทางทิศตะวันตกทางบ๎านตะคุ และ วัดหน๎าพระธาตุหรือวัดตะคุวัดหน๎าพระธาตุหรือที่ชาวบ๎านทั่วไป

                                                           

กกกกกกกก๓๙รศ.พรชัย พันธุ์ธาดาพร, “บทบาทพระสงฆ์ตํอการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,         
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ ๓ ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์
ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน๎า ๖๑๒ 
กกกกกกกก๔๐ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก๎ว และคณะ, “การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมที่มีความสุขอยํางยั่งยืน”, รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ, ๒๕๕๑), หน๎า บทคัดยํอ 



๔๔ 
 
วําวัดตะคุ เป็นวัดเกําแกํของอําเภอปักธงชัย ๒) การศึกษาความพร๎อมของชุมชนตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน
เป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีระดับความพร๎อม โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง (X= ๓.๒๔ 
, S.D. = .๔ ๓) และเมื่อจําแนกตามอายุ อาชีพและระดับการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางที่มีอายุและ
ระดับการศึกษาตํางกันมีความพร๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๕ ๓) การศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคตํอการพัฒนาเป็นหมูํบ๎านเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบวํา การจัดการ
โครงสร๎างการบริหารงานด๎านการทํองเที่ยวในหมูํบ๎านยังไมํมีความชัดเจน ยังไมํมีการตั้ ง
คณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอยําง เป็นรูปธรรม และไมํมีรูปแบบการทํองเที่ยวที่ชัดเจน ไมํมีจุดขายที่
สามารถดึงเงินจากนักทํองเที่ยวได๎ และ ๔) แนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ 
(๑) ด๎านการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมูํบ๎าน แก๎ไขจุดอํอนของหมูํบ๎าน 
โดยหนํวยงานภาครัฐ เอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงผู๎ที่มีประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด๎าน
การทํองเที่ยวมารํวมเป็นแรงสําคัญเพ่ือพัฒนาการทํองเที่ยวของหมูํบ๎าน ให๎ความรู๎ รํวมคิด รํวมสร๎าง 
รํวมวางแผน โดยต๎องยึดวําทุกกระบวนการของการพัฒนาต๎องให๎ชาวบ๎านเป็นผู๎รํวมลงมือปฏิบัติเอง
ทุกขั้นตอน เพ่ือสร๎างและปลูกฝัง ความภาคภูมิใจ และความเป็นเจ๎าของรํวมกันของชาวบ๎าน และ    
(๒) ด๎านการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการทดลองดําเนินกิจกรรมการทํองเที่ยว และ
ด๎านการประเมินผล ซึ่งควรจัดให๎มีการทดลองการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวภายในหมูํบ๎าน                
โดยมีข๎อเสนอแนะที่สําคัญจากการศึกษาวิจัยคือ ควรมีการรํวมกันพัฒนาศักยภาพ และการวาง
รูปแบบการบริหารจัดการหมูํบ๎านแก๎ไขจุดอํอน ของหมูํบ๎านโดยเฉพาะในเรื่องของการสร๎าง กฎ-กติกา 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับชาวบ๎านและนักทํองเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยวให๎เป็นที่
รู๎จักมากขึ้น ตลอดจนการสร๎างกิจกรรมการทํองเที่ยวนํารํองภายในชุมชน๔๑ 
กกกกกกกกรศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวา ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”ผลการศึกษาพบวา ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยมีผลกระทบทางตรงตอกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขายมากที่สุดโดยมี
ขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๕๑๓สวนกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในดานการขาย              
มีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการใหความอนุเคราะหชุมชนมาก
ที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๔๑๗ ทางดานปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนดานการพัฒนา
พ้ืนฐานทางกายภาพมีผลกระทบทางตรงตอการจัดสรรกําไรสวนเกินของชุมชนในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๔๓๔ นอกจากนี้ปจจัยผลักดัน
เศรษฐกิจชุมชนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีผลกระทบทางออมตอการจัดสรรกําไรสวนเกิน
ของชุมชนในดานการใหการศึกษามากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเทากับ ๐.๓๐๒ ดังนั้นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทางดานการพัฒนาผูนําเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุมและการพัฒนา
เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลตอการเพ่ิมยอดขายจากการขายสินคาภายใน
ชุมชน โดยรายไดจากการขายจะมีผลตอขนาดของการจัดสรรกําไรไปชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ทาง

                                                           

กกกกกกกก๔๑กนกพร ฉิมพลี, แนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ๎านตะคุ ตําบลตะคุ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙): ๗-๘ 



๔๕ 
 
สังคมในชุมชนที่เปนที่ตั้งของกลุมอาชีพเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชํวยในด๎านการ
ใหการศึกษามากที่สุด๔๒ 
กกกกกกกกสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาวํา เป็นการพัฒนาทุนทางสังคมคือการพัฒนา
ประชาชนในชุมชนด๎วยทุนของชุมชนอันได๎แกํ ปราชญ์ชุมชน แหลํงทํองเที่ยว แหลํงธรรมชาติ              
การดําเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของแตํละชุมชนวํามีความเป็นอัตลักษณ์ที่เดํนชัดแตกตํางกัน       
เพ่ืออนุรักษ์ไว๎ให๎มีการสืบถอดจากรุํนหนึ่งสูํรุํนหนึ่ง 
 
กกกกกกกก๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างชุมชน 
กกกกกกกกจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งพบวํามีนักวิชาการได๎
ศึกษาการเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งไว๎ดังนี้ 
กกกกกกกกสมบูรณ์ ธรรมลังกา ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงราย” พบวํา ในบริบททางด๎านสังคมของชุมชนที่
เข๎มแข็งในจังหวัดเชียงรายเป็นสังคมแบบเครือญาติมีโครงสร๎างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง
ทางดา๎นการเมืองมีการกระจายอํานาจแบํงการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ๎มชุมชนตํางๆ ทางด๎าน
วัฒนธรรมชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทางด๎าน
เศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต๎นทุนในการผลิตมีการรวมกลุํมเพ่ือการผลิตการ
จําหนํายผลผลิตเพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเชํนภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านผู๎นําชุมชนการเรียนรู๎และ
การถํายทอดความรู๎การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสํวนปัจจัยที่มีผล
ตํอความเข๎มแข็งของชุมชนมีปัจจัยสําคัญคือกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชนระบบเครือขํายระบบ
ความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชนโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นฐานได๎ใช๎ปัจจัยตํางๆเหลํานี้มากําหนดรูปแบบการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัดความเข๎มแข็งของชุมชนสํวนกลยุทธ์การนํารูปแบบการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชนโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นฐานได๎แกํกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนกลยุทธ์การมี
สํวนรํวมของชุมชนกลยุทธ์การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎กลยุทธ์การสร๎างเครือขํายและกลยุ ทธ์สร๎าง
จิตสํานึกรักบ๎านเกิด๔๓ 
กกกกกกกกอัจฉรา ชัยชาญ อมร สุวรรณนิมิต และสุภาพร อาญาเมือง ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง               
“แนวทางการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการปูองกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของเยาวชน” พบวํา ปัญหาของชุมชนคือผู๎ปกครองไมํมีเวลาให๎คําแนะนําลูกเนื่องจากต๎อง
ทํางานการให๎คําแนะนําหรือสอนเรื่องเพศศึกษากับลูกมีน๎อยสาหรับเยาวชนพบวําไปเที่ยวกลางคืนมา
เรียนสายซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทาให๎นอนไมํพอทําให๎นอนหลับในห๎องเรียนเลํนเกมคอมพิวเตอร์แนว

                                                           

กกกกกกกก๔๒รศ.ดร. ขวัญกมล ดอนขวา, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจัดการ สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี, ๒๕๕๔-๕๕๕๕), หน๎า ๕๕ 

๔๓สมบูรณ์ ธรรมลงกา, “รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ฐานในจังหวัดเชียงราย”, วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยนเรศวร, ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน 
๒๕๕๖) : ๕๘ 



๔๖ 
 
ทางการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเยาวชนเพ่ือปูองกันปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศคือ๑) การจัดโครงการพาลูกเข๎าวัดในวันพระเพ่ือให๎ผู๎ปกครองมีเวลาพูดคุย
และอบรมสั่งสอนกันมากขึ้นพัฒนาจิตใจของเยาวชนให๎มีจิตอาสามีคุณธรรมจริยธรรมและอีกแนวทาง
ที่เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวคือ๒) การมีกติกาหมูํบ๎านเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ
ของเยาวชนเชํนไมํให๎เด็กและเยาวชนชายหญิงอายุต่ํากวํา ๑๘ ปี อยูํด๎วยกันสองตํอสองในบริเวณ
พ้ืนที่เสี่ยงหรือในเวลากลางคืนและกําหนดเวลาการขายสุราบุหรี่ไมํให๎ร๎านค๎าขายสุราขายบุหรี่ให๎แกํ
เด็กและเยาวชนอายุต่ํากวํา ๒๐ ปี ๓) มีเยาวชนต๎นแบบในการเป็นแบบอยํางที่ดีให๎แกํเพ่ือนรุํน
เดียวกันโดยเยาวชนต๎นแบบเหลํานี้เป็นกลุํมคนที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและจะชํวยตักเตือนเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง๔๔ 
กกกกกกกกวินัย วงศ์อาสา ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของประชาคมสุขภาวะระดับตําบลกรณีศึกษาตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม”
พบวํา ลักษณะประชาคมสุขภาวะตําบลกุดรังเป็นแบบผสมระหวํางแบบชุมชนนิยมกับแบบ
ประชาธิปไตยดังนี้แบบชุมชนนิยมคือความสมัครใจรวมกลุํมเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน
ทั้งหมดและมีความสัมพันธ์อยํางไมํเป็นทางการแบบประชาธิปไตยคือการแสดงความคิดเห็นบน
พ้ืนฐานของการรับฟังความคิดเห็นเคารพสิทธิของผู๎อ่ืนองค์ประกอบของประชาคมสุขภาวะตําบล
ได๎แกํจิตสํานึกของประชาคมสุขภาวะตําบลและชุมชนในการเคารพคุณคําความคิดริเริ่มเพ่ือสังคม
สํวนรวมและมีวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสุขภาวะรํวมกันมีโครงสร๎างประชาคมหลากหลายและสัมพันธ์
แนวราบมีภาวะผู๎นําคือคิดริเริ่มสร๎างสรรค์สร๎างการมีสํวนรํวมและไมํผูกขาดการเป็นเจ๎าของปัญหา
ความเป็นชุมชนและขนบแหํงการแบํงปันคือมีความรักเอ้ืออาทรและสมานฉันท์เครือขํายการสื่ อสาร
สาธารณะคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอ่ืนๆพร๎อมกับการเรียนรู๎จากการปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง
ในการแสดงบทบาทของประชาคมสุขภาวะตําบลมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน
และการรับรู๎ในศักยภาพของตนเองของประชาคมสุขภาวะตําบลผลการพัฒนาสุขภาวะคือการ
ปรับเปลี่ยนด๎านพฤติกรรมเสี่ยงสภาพสังคมและสิ่งแวดล๎อมเสริมสร๎างศักยภาพชุมชนและพัฒนา
นโยบายสาธารณะแนวทางการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งประชาคมสุขภาวะตําบลมี  ๒ แนวทาง ได๎แกํ
๑) ขยายผลการพัฒนาสุขภาวะเป็นศูนย์การเรียนรู๎ของชุมชน๒) เพ่ิมจํานวนผู๎นําที่มีศักยภาพทํางาน
พัฒนาสุขภาวะเชิงกระบวนการ๔๕ 
กกกกกกกกสุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ กลยุทธ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพ่ือการพ่ึงตนเอง”ผลการวิจัยพบวํา ๑) บริบทชุมชนและสถานการณ์วิสาหกิจชุมชน คนในชุมชน
ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก แรกเริ่มเป็นกลุํมอาชีพหรือกลุํมแมํบ๎านเกษตรกร รวมกลุํมกันเพ่ือรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ตํอรอง จัดซื้อปัจจัยการผลิตและขอสนับสนุนเงินทุน มีการรวมตัวแบบ

                                                           

 ๔๔อัจฉรา ชัยชาญ อมร สุวรรณนิมิต และสุภาพร อาญาเมือง, “แนวทางการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชนในการปูองกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน”, วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งท่ี ๙, หน๎า ๖๕๙ 
      ๔๕วินัย วงศ์อาสา, “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งของประชาคมสุขภาวะ
ระดับตําบลกรณศีึกษาตําบลกุดรังอําเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม”, วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๙ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๑๑๓ – ๑๑๔ 



๔๗ 
 
หลวมๆ สมาชิกไมํคํอยมีสํวนรํวม มีเพียงผู๎นําและแกนนําดําเนินการเป็นหลัก บางสํวนรวมกลุํมกัน
เพ่ือหารายได๎เสริมและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ โดยทํากิจกรรมการผลิตและการแปรรูป มีทั้งการ
ดําเนินการรํวมกันและแยกกันทํา เพ่ือตอบสนองความต๎องการของชุมชนและตลาด จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนเมื่อปี  ๒๕๔๘ และได๎รับการประเมินศักยภาพอยูํ ในระดับปานกลางถึงดี                      
๒) กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเองที่เหมาะสม แบํงเป็น (๑) ด๎านการพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กร ได๎แกํ การทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร บทบาทหน๎าที่ กฎระเบียบ 
ข๎อตกลงรํวม การจัดระบบข๎อมูล การทําบัญชี การพัฒนาผู๎นําและสมาชิกการพัฒนาการบริหาร
จัดการแบบมีสํวนรํวม การสร๎างคนรุํนใหมํ การประชุมพบปะอยํางตํอเนื่อง (๒) ด๎านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/กิจกรรม ได๎แกํ การศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการผลิต จัดทําแผนพัฒนาการผลิตให๎
สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่และความต๎องการตลาด ค๎นหาผู๎รู๎ รวบรวมภูมิปัญญา องค์ความรู๎ 
พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปเพ่ือให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน ลดต๎นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ 
และรักษาสิ่งแวดล๎อม พัฒนาบรรจุภัณฑ์และจัดระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน (๓) ด๎านการ
พัฒนาการตลาด ได๎แกํการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านการตลาด จัดทําแผนพัฒนาการตลาด 
สํารวจตลาด ทดสอบผลิตภัณฑ์ ขยายชํองทางการตลาด สํงเสริมการขาย สร๎างความมั่นใจและ
ประชาสัมพันธ์ (๔) ด๎านการพัฒนาเครือขําย ได๎แกํการศึกษาและจัดทําฐานข๎อมูลเครือขําย จัดทํา
แผนบูรณาการ ก าหนดบทบาท ข๎อตกลงรํวม การจัดกระบวนการเรียนรู๎ เชํน การจัดเวทีเรียนรู๎ 
ศึกษาดูงาน ทําแปลงเรียนรู๎ ทดสอบและพัฒนา วางแผนการผลิตและการตลาด และ ๓) ปัจจัยที่มีผล
ตํอการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง แบํงเป็น (๑) ปัจจัยภายในกลุํม ได๎แกํ การมีสํวนรํวม 
ความเสียสละ สามัคคี ความรํวมมือของสมาชิกและครอบครัว การดําเนินกิจกรรมที่ตํอเนื่อง               
การควบคุมคุณภาพสินค๎า การพัฒนาความรู๎/ภูมิปัญญา การพัฒนาผลิตภัณฑ์/กิจกรรมและการตลาด 
ศักยภาพของผู๎นําและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน (๒) ปัจจัยในชุมชน ได๎แกํ ความสัมพันธ์ระหวํางคน
ในชุมชน วัฒนธรรมและประเพณี โครงสร๎างประชากรในชุมชน การพัฒนาคนรุํนใหมํ ทรัพยากรที่มีใน
ชุมชน การจ๎างงานในชุมชน/รายได๎ การมีสํวนรํวมของชุมชนในการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ และการมี
ตลาดชุมชนรองรับ และ (๓) ปัจจัยภายนอกชุมชน ได๎แกํ นโยบายรัฐ ระบบเสริมหนุน เครือขําย 
กลไกทางการตลาด และการคมนาคม๔๖ 
กกกกกกกกดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง ดร.ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์ สุดประเสริฐ ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน :กรณีศึกษาการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบล
บางพระ จังหวัดชลบุรี”  ผลการวิจัยพบวํา๑. สภาพปัญหาและความต๎องการทั่วไปของชุมชนใน
เทศบาลตําบลบางพระ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองและชุมชนกึ่งเมือง สภาพโครงสร๎างและสังคมคํอนข๎างดี                
มีปัญหาและความต๎องการด๎านโครงสร๎างชุมชนและด๎านสังคมเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีอยูํ เชํน ไฟฟูาแสง
สวํางสาธารณะ การ-เพ่ิมรายได๎และการสํงเสริมสุขภาพ๒. ประชาชนมีสํวนรํวมและมีความสามารถใน
การจัดทําแผนชุมชน ระยะ ๓ ปีอยํางสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ทั้ง ๑๐ ชุมชน โดยการมี
สํวนรํวมได๎อยํางสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมตํางๆ เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งและพ่ึงพาตนเอง
ได๎อยํางยั่งยืน๓. ประชาชนในชุมชน และบุคลากรของเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรีได๎เรียนรู๎ 
                                                           

กกกกกกก  ก๔๖สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ, “กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง”, รายงานวิจัย
,(กรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐), หน๎า บทคัดยํอ 



๔๘ 
 
มีทักษะและประสบการณ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนรํวมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับท๎องถิ่นที่ เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีความพร๎อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ดําเนินงานพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไปได๎เป็น
อยํางดี๔๗ 
กกกกกกกกจัตตุฤทธิ์ ทองปรอนและคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการสร๎างชุมชน
เข๎มแข็งด๎านพลังงานและสิ่งแวดล๎อมในเขตภาคเหนือตอนบน” ผลการศึกษาพบวํา กระบวนการ
เรียนรู๎จากโครงงาน (Project-Based Learning, PBL) และฐานปัญหา (Problem-Based Learning, 
PBL) ด๎วยกิจกรรม PDCA และ FILA เป็นกลไกสําคัญที่สร๎างกระบวนการคิด องค์ความรู๎และ
พัฒนาการของการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น กับโรงเรียนและชุมชนอยํางเป็นระบบและยั่งยืน๔๘ 
กกกกกกกกสมพร มีชัย ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่สํงผลตํอบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดนครปฐม”ผลการศึกษาพบวํา๑. ปัจจัยที่สํงผลตํอบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม โดยแบํงเป็นรายด๎าน ดังนี้ ด๎านการรับรู๎บทบาทหน๎าที่ ด๎านความ
เชื่อมั่นในตนเอง ด๎านการมีสํวนรํวมในชุมชนด๎านการสนับสนุนทางสังคม ภาพรวมอยูํในระดับมาก           
๒. การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม ปัจจัยด๎านบทบาทการพัฒนาด๎าน
การศึกษา ปัจจัยด๎านบทบาทการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ ปัจจัยด๎านบทบาทการพัฒนาด๎านสาธารณสุข
ปัจจัยด๎านบทบาทการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ภาพรวมอยูํ
ในระดับมาก๓. การเปรียบเทียบความแตกตํางการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ จําแนกตาม
ลักษณะสํวนบุคคลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม 
จําแนกตามอายุ อายุพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนํง และวุฒิการศึกษาทางโลก บทบาทการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัย สําคัญทางสถิติ              
๔. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตํอการการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมด๎วย
สมการถดถอยพหุคูณ ด๎านการรับรู๎บทบาทหน๎าที่ ด๎านการสนับสนุนทางสังคม และด๎านการมีสํวน
รํวมของชุมชน มีประสิทธิภาพในการทํานายรํวมกันตํอบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดนครปฐม และมีคําความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย๔๙ 
กกกกกกกกผศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และ ดร.อุทิศ สังขรัตน์  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุํมทะเลสาบสงขลา”ผลการศึกษา
สภาวการณ์ของวิสาหกิจชุมชนพบวํา ปัจจัยด๎านการเมือง ปัจจัยทางด๎านเศรษฐกิ จ และปัจจัย
ทางด๎านสังคม เอ้ืออํานวยตํอผู๎ประกอบการวิสาหกิจชุมชน สํวนปัจจัยทางด๎านเทคโนโลยี และปัจจัย

                                                           

กกกกกกกก๔๗ดร.สมหมาย แจํมกระจําง ดร.ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์ สุดประเสริฐ, “การเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการจัดทําแผนชุมชนเทศบาลตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี”,วารสารการศึกษาและ
พัฒนาสังคม, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (๒๕๕๑) 
กกกกกกกก๔๘จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และคณะ, “การศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบน”, การประชุมวิชาการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ คร้ังที่ ๑ คณะ
พลังงานสิ่งแวดล๎อมและวัสดุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
กกกกกกกก๔๙สมพร มีชัย, “ปัจจัยที่สํงผลตํอบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม”,
วารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Veridian E-Journal, SU Vol.๕ No. ๒ (May - August ๒๐๑๒) :
๕๑๒-๕๑๓ 



๔๙ 
 
ทางนิเวศวิทยา เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคตํอการดําเนินงาน ในด๎านปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมีดังนี้ ปัญหาด๎านการตลาด ปัญหาด๎านบัญชีและการเงิน ปัญหาด๎าน
การผลิต ปัญหาด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์และปัญหาต๎นทุน
การผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนหนํวยงานภาครัฐเป็นหนํวยงาน
สําคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด๎านการให๎ความรู๎ การพัฒนาทักษะด๎านตํางๆ การ
สนับสนุนด๎านการตลาด และการก าหนดระเบียบตํางๆ เพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน๕๐ 
กกกกกกกกฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหมูํบ๎านนวัตกรรมเพ่ือการ
พ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวังจาน ตําบลนาขํา อํา เภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม” ผลการวิจัยวํา ๑. การศึกษาบริบทชุมชน บัญชีรายรับรายจําย แผนที่สุขภาวะชุมชน 
นํา ไปใช๎ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธ์ศาสตร์ และกิจกรรมการดํา เนินงานแผนแมํบทชุมชนของบ๎านวังจาน 
หมูํ ๔ บ๎านวังใหมํ หมูํ ๑๓ และบ๎านวังเหนือ หมูํ ๑๖ ให๎ทันกับสภาพที่เปลี่ยนไป สามารถดํา เนินงาน
ตามข้ันตอนจนบังเกดิผลสําเร็จ เกิดบุคคลแหํงการเรียนรู๎ และทีมแหํงการเรียนรู๎ มีการพบปะกันอยําง
น๎อยเดือนละ ๑ ครั้ง เกิดกลไกในการทํา งานขับเคลื่อนในระดับชุมชน ๒. การพัฒนายกระดับองค์
ความรู๎ของทีมผู๎รํวมวิจัย ทั้งการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกําหนดไว๎ ๓ ครั้ง 
และเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางครอบครัวต๎นแบบกับศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงแก๎จน 
เป็นไปตามแผนที่วางไว๎ ทํา ให๎ผู๎รํวมวิจัยหลังพัฒนาตนเองแล๎วมีความรู๎ ความเข๎าและทักษะในการ
ปฏิบัติทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกผักหวานปุา การเสียบกิ่งต๎นไม๎ ซึ่งสามารถจั ดระดับตาม
ความสามารถ ๓ระดับ คือ ๑) กลุํมที่พัฒนาเป็นปราชญ์ชาวบ๎าน มี ๗ คน อยูํในเกรด A ๒) กลุํมครู
ผู๎นํา เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน ๙ คน อยูํในเกรด B+ และกลุํมผู๎นําที่สนใจ จํานวน ๑๖ คนอยูํใน
เกรด B ซึ่งเป็นการเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริงในระดับครัวเรือนและการพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎  ๓. เกิด
นวัตกรรมระดับครอบครัวต๎นแบบที่อาสาสมัครเข๎ารํวมกิจกรรมแก๎ไขปัญหาหาความยากจน ให๎สํา 
เร็จมีจํานวน ๓๒ ครอบครัวภายใน ๓ ปี และมีต๎นแบบศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงและความ
รํวมมือแก๎ไขปัญหาความยากจน พัฒนาสังคม และสุขภาวะชุมชน จํานวน ๔ ศูนย์ ๑) ศูนย์เกษตร
แบบผสมผสานขนาด ๑๗ ไรํ ของนายวิทยา วังหนองเสียว ๒) ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวหอมมะลิ และ
ขยายพันธ์พืช ขนาด ๗ ไรํ ของนายสงํา วังสอง และศูนย์เกษตรผสมผสานและเลี้ยงปลา ขนาด ๖ ไรํ 
ของนางยม หัตถี ซึ่งนํา ไปสูํเศรษฐกิจพอเพียง และความรํวมมือแก๎ไขปัญหาความยากจน พัฒนา
สังคม และสุขภาวะชุมชน และ ๔) มีศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือพ่ึงพาตนเองและการ
แก๎ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ขนาด ๒ ไรํไมํยากไมํจน ของนายหนา สุดพันธ์ ที่สามารถ
ถํายทอดเทคโนโลยีชาวบ๎านได๎เป็นอยํางดี ๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดํา เนินงานหมูํบ๎านวัตกรรม
เพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินผลการปฏิบัติตามแบบประเมิน
รายการที่ผู๎วิจัยกับผู๎รํวมวิจัยได๎พัฒนาขึ้น แบํงออกเป็น ๒สํวน คือ การปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลัก และ
ระดับท่ีสํงผลให๎เกิดความสามารถที่ได๎รับจากโครงการ ดังนี้ ๔.๑ การปฏิบัติตามตัวชี้วัดหลัก ๑) ด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ๙๘และเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดหลัก
                                                           

กกกกกกกก๕๐ผศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และดร.อุทิศ สังขรัตน์, “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงาน
ของวิ ส าหกิ จชุ มชนใน เขตลุ่ มทะ เลสาบสงขลา ”,  (ภ าควิ ช าส ารั ตถศึ กษา  คณะศิ ลปศาสตร์  : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖),หน๎า ก 



๕๐ 
 
สามารถปฏิบัติเป็นรายข๎อเรียงตามร๎อยละ (๑) ครัวเรือนสามารถพ่ึงตนเองได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๗ (๒) 
เงินทุนคิดเป็นร๎อยละ ๙๒ (๓) สํงเสริมอาชีพที่ตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชนคิดเป็นร๎อยละ 
๘๙ (๔) การตลาดคิดเป็นร๎อยละ ๘๖ (๕) การสํงเสริมอาชีพให๎เติบโตและยั่งยืนคิดเป็นร๎อยละ ๘๕ 
ตามลํา ดับ ๒) ด๎านการจัดการทรัพยากรโดยรวมสามารถปฏิบัติการได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๔ และเมื่อ
พิจารณาตามตัวชีวัดหลักสามารถปฏิบัติเป็นรายข๎อเรียงตามร๎อยละ (๑) ผู๎นํามีคุณภาพคิดเป็นร๎อยละ 
๙๖ (๒) การระดมทุนคิดเป็นร๎อยละ ๘๗ (๓) ทรัพยากรทางธรรมชาติพัฒนาคุณภาพดินคิดเป็นร๎อยละ 
๘๕. ๓ ) ด๎านสุขภาพอนามัย 
กกกกกกกกในชุมชนโดยรวมมีการปฏิบัติคิดเป็นร๎อยละ ๘๙และเม่ือพิจารณาตามตัวชี้วัดหลักเป็นราย
ข๎อเรียงตามร๎อยละ (๑) มีโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือสุขภาพของประชาชนคิดเป็นร๎อยละ ๘๗ .(๒) มี
อาหารที่เพียงพอคิดเป็นร๎อยละ ๙๐ (๓) ความสะอาดนําอยูํของชุมชนปลอดโรคร๎ายแรงคิดเป็นร๎อย
ละ ๘๖๔) ด๎านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีโดยรวมมีการปฏิบัติคิดเป็นร๎อยละ ๙๗ และเมื่อพิจาณา
ตัวชี้วัดหลักเป็นรายข๎อเรียงตามร๎อยละ (๑) ศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ คิดเป็นร๎อยละ ๙๕ (๒) วิถี
ชีวิตที่อบอํุนคิดเป็นร๎อยละ ๙๒ (๓) วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม คิดเป็นร๎อยละ ๘๗ ๕) ด๎านความรู๎
การเรียนรู๎ชุมชนโดยรวมสามารถปฏิบัติคิดเป็นร๎อยละ ๙๖ เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัดหลักเป็นรายข๎อ
เรียงตามร๎อยละ (๑) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นคิดเป็นร๎อยละ ๘๙ (๒) การเรียนรู๎ของชุมชนคิดเป็นร๎อยละ 
๘๗ ๖) การบริหารชุมชนโดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัดหลักใน
ข๎อการบริหารชุมชน/แผนชุมชนคิดเป็นร๎อยละ ๙๐ ๗) ด๎านกลุํมองค์กรชุมชนโดยรวมสามารถปฏิบัติ
คิดเป็นร๎อยละ ๙๔ เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัดหลักในข๎อกลุํม องค์กรชุมชน/กลุํมอาชีพสามารถปฏิบัติ
ได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๑ ๘) ด๎านความรู๎ความสามารถของผู๎นํา โดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ 
๙๓ เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัดหลักในข๎อความสามารถปฏิบัติคิดเป็นร๎อยละ ๙๖ ๙) ด๎านความรู๎เดํนใน
ชุมชนโดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๘๗ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดหลักในข๎อความรู๎เดํน
สามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ ๑๐) ด๎านนวัตกรรมโดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๘๙
เมื่อพิจารณาตามตัวชีวัดหลักในข๎อผลผลิตเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๘๖ และ ๑๑) 
ด๎านเครือขํายโดยรวมสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๒ เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดหลักในข๎อความ
รํวมมือสามารถปฏิบัติได๎คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๔ ๒ ระดับที่สํงผลให๎เกิดความสามารถที่ได๎รับจาก
โครงการ ๑) ด๎านเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูํในระดับมาก ๒) ด๎านการจัดการทรัพยากรโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก ๓) ด๎านสุขภาพอนามัยในชุมชนโดยรวมอยูํในระดับมาก ๔) ด๎านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด ๕) ด๎านความรู๎การเรียนรู๎ชุมชนโดยรวมอยูํในระดับมาก            
๖) การบริหารชุมชนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ๗) ด๎านกลุํมองค์กรชุมชนโดยรวมอยูํในระดับมาก 
๘) ด๎านความรู๎ความสามารถของผู๎นํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ๙) ด๎านความรู๎เดํนในชุมชนโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก ๑๐) ด๎านนวัตกรรมโดยรวมอยูํในระดับมาก และ ๑๑) ด๎านเครือขํายโดยรวมอยูํในระดับ
มาก๕๑ 

                                                           

กกกกกกกก๕๑ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ, “การพัฒนาหมูํบ๎านนวัตกรรมเพื่อการพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนวังจาน ตําบลนาขํา อํา เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”,วารสารการบริหารและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๔) : ๘๖-๘๘ 



๕๑ 
 
กกกกกกกกสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างชุมชนวํา การเสริมสร๎างชุมชนมาจากสมาชิกใน
ชุมชนรํวมกันชํวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยการนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจําวันเพ่ือ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎เกิดขึ้นกับครอบครัว และชุมชน  สังคม  ทําให๎สามารถยืนอยูํได๎ในสภาพ
ทํามกลางปัญหาที่รุมเร๎าและสามารถนําหลักพุทธธรรมเป็นดุจประทีปหรือแสงสวํางสํองทางข๎ามพ๎น
ปัญหาอุปสรรคตํางๆ ไปได๎ 
 
กกกกกกกก๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนเข้มแข็ง 
กกกกกกกกจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชุมชนเข๎มแข็งพบวํามีนักวิชาการได๎ศึกษาชุมชน
เข๎มแข็งไว๎ดังนี้ 
กกกกกกกกพัชราวดี ตรีชัย ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข๎มแข็งของหมูํบ๎าน
หนองกลางดง ตําบลศิลาลอยอําเภอสามร๎อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์” ผลจากการศึกษาสามารถ
ตอบคําถามได๎ คือ ๑. ปัจจัยสําคัญของการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด๎านตําง ๆสามารถทํา
ให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็งและพ่ึงตนเองได๎ เป็นลักษณะเฉพาะที่สําคัญคือ ๑) ผู๎นํา มีภาวะผู๎นําโดด
เดํนในด๎านขีดความสามารถของผู๎นํา (ผู๎ใหญํโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ ) ในการสร๎างกระบวนการ
ประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป็นผู๎นําที่มีประสิทธิภาพในการสร๎างแรงบันดาลใจให๎เกิ ดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณคําและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร๎าง
จิตสํานึกให๎ชุมชนรู๎จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป็นผู๎นําที่มีความมั่นใจในตนเองสูง               
มีวิสัยทัศน์กว๎างไกลมุํงมั่น และมีความสามารถในการถํายทอดอยํางชัดเจน๒) การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนชุมชนบ๎านหนองกลางดง การสร๎างพลังการทํางานเป็นทีม สร๎างคนดี  คนเกํง                    
คนมีความสามารถ สร๎างผู๎นําในชุมชน ประสานผนึกกําลังรํวมคิดรํวมทํา ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติ
ตํางๆ ความสัมพันธ์เกื้อกูลภายในชุมชนความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส            
ภูมิปัญญาชาวบ๎าน เกํงคิดเกํงทํา เห็นผลได๎ในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได๎      
มีการรวมกลุํมทางอาชีพ นําภูมิปัญญาเพ่ิมมูลคําผลผลิต (แปรรูป) ลดปัญหาการวํางงาน สร๎างรายได๎
ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข๒. กลยุทธ์ที่ผู๎นําชุมชนสามารถพลิกฟ้ืนไปสูํความเข๎มแข็ง           
จากการศึกษา พบวําการมีสภา ๕๙และการจัดทําแผนชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่ทําให๎เกิดการ
หลอมรวมคนในชุมชนและเป็นการผนึกกําลังประสานประโยชน์เป็นหนึ่งเดียว การมีสภา ๕๙               
เป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงในระบอบประชาธิปไตย การจัดทําแผนชุมชน เป็นการสร๎างเครือขํายกลุํมอาชีพ 
กองทุนชุมชน เพ่ือแก๎ไขปัญหาพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ สังคม ให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎อยํางมั่นคงบน
พ้ืนฐานของการพัฒนาพลิกฟ้ืนให๎เป็นชุมชนเข๎มแข็งอยํางแท๎จริง แผนชุมชนเป็นแผนที่ชีวิตของสังคม
ให๎ดําเนินไปตามแนวทางที่ได๎รํวมกันคิดแก๎ปัญหาเพ่ือเสริมความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนบ๎านหนองกลาง
ดง สภา ๕๙ และแผนชุมชนถือเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ทําให๎ชุมชนบ๎านหนองกลางดงเข๎มแข็งอยําง
ยั่งยืน๕๒ 

                                                           

กกกกกกกก๕๒พัชราวดี ตรีชัย, “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข๎มแข็งของ หมูํบ๎านหนองกลางดง ตําบลศิลาลอย 
อําเภอสามร๎อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วารสารร่มพฤกษ์, ที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม 
๒๕๕๒ ) : ๑๒๖ – ๑๒๗ 



๕๒ 
 
กกกกกกกกศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเข๎มแข็งและศักยภาพขององค์กร
ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุร ี” รายงานวิจัยนี้ ได๎เสนอผลการประเมินศักยภาพและความเข๎มแข็งของ
องค์กรชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน ๒ประเภท ประเภทละ ๒องค์กรชุมชน อันได๎แกํ องค์กร
ชุมชนที่มีการดําเนินงานในลักษณะประกอบการเชิงวิสาหกิจและองค์กรชุมชนที่มีการดําเนินงานใน
ลักษณะเชิงสังคมและวัฒนธรรม ผลที่ได๎จากการวิเคราะห์ข๎อมูลชี้ให๎เห็นถึงศักยภาพและความ
เข๎มแข็งขององค์กรชุมชนทั้ง ๒ประเภท เห็นได๎จากการที่องค์กรชุมชนทั้ง ๒ประเภทได๎รับการยอมรับ
จากสมาชิกในชุมชนอยํางสูง อันเนื่องมาจากความสามารถในการแก๎ปัญหาและตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชน โดยใช๎ต๎นทุนทางสังคม และทรัพยากรที่มีอยูํภายในชุมชน งานวิจัยนี้ ได๎ให๎
ข๎อเสนอแนะในเชิงนโยบายให๎รัฐให๎ความสําคัญองค์กรชุมชนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศโดยให๎ความสําคัญกับท๎องถิ่นมากยิ่งข้ึนและใช๎ศักยภาพของท๎องถิ่นในฐานะจักรกลของ
การพัฒนาประเทศจากระดับลํางไปสูํระดับบนให๎มากยิ่งขึ้น๕๓ 
กกกกกกกกสุปราณี จันทร์ส่ง และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือ
สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง” ผลการวิจยัพบวํา ๑) สภาพทั่วไปการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร๎างชุมชน
เข๎มแข็ง พบวํา โดยรวมอยูํดับมากโดยที่ด๎านภูมิคุ๎มกันให๎ชุมชนของการพัฒนาทุนทางสังคมที่อยูํใน
ระดบัสูงสุดนั้นเนื่องจากผู๎นําทางสังคมมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินการทุนทางสังคมทุกกิจกรรม
ทางสาธารณะและกระตุ๎นให๎ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการพ่ึงพาตนเอง ๒) ปัจจยัทุนสังคมใน
ความรู๎เพื่อสร๎างเศรษฐกิจชุมชนเข๎มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครนายก ภาพรวมตัวแปร
สํวนใหญํอยูํระดับมาก อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๕ ๓) แนวทางการปรับปรุงปัจจยัที่มีผลตํอ
การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง พบวํา การดําเนินงานต๎องเป็นไปในลักษณะแบบองค์
รวมโดยมีเปูาหมายหลักคือการเน๎นการพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎มีลักษณะการ
สร๎างเครือขํายตอ๎งสร๎างและพัฒนาเครือขํายของสมาชิกให๎เกิดข้ึนภายในชุมชน๕๔ 
กกกกกกกกพระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน :กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝ งตะวันตก และฝ งตะวันออก”ผลการวิจัย พบวํา                 
ความเข๎มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตสํานึกที่ต๎องการจะมีสํวนรํวมในการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ที่จะแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด๎วยความสามัคคีชุมชนสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา             
และตัดสินทางเลือกนําไปสูํการแก๎ไขปัญหาได๎สําเร็จพัฒนาไปสูํการแก๎ไขปัญหาอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ทําให๎ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองได๎และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนสามชุกฝั งตะวันตก และฝั ง
ตะวันออกนั้น นับวํามีความเข๎มแข็งเป็นอยํางยิ่งคนในชุมชนมีความรักสามัคคีในการอนุรักษ์ตลาดร๎อย
ปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของความ
ศรัทธา ทําหน๎าที่สํ งเสริมสนับสนุน กิจการตํางๆ ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให๎คนในชุมชน                   
เกิดปฏิสัมพันธ์ตํอกัน อีกทั้งังทําหน๎าที่ในการสํงเสริมพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให๎เข๎มแข็ง และได๎
พัฒนาต๎นกล๎า หรือเยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งนับวําพระสงฆ์นอกจะสํงเสริมความ
                                                           

กกกกกกกก๕๓ศุภวัฒน ์ปภัสสรา, “ความเข๎มแข็งและศักยภาพขององค์กรชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารการ
บริหารท้องถิ่น, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘): ๒๘ 
กกกกกกกก๕๔สุปราณี จันทร์สํง และคณะ, “นโยบายการพฒันาทุนทางสังคมเพื่อสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง”, วารสาร
การเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๘–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๓๑๓ 



๕๓ 
 
เข๎มแข็งของคนในชุมชนแล๎วยังได๎บํมเพาะปูพ้ืนฐานให๎กับเยาวชนคนรุํนใหมํ มีความเข๎มแข็งทางจิต
วิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให๎เข๎มแข็งสืบตํอไป๕๕ 
กกกกกกกกดร.จักรกริช สังขมณี ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง  “ชุมชนแหํงนั้นชื่อปรารถนา:วัฒนธรรม
การเมืองในชีวิตประจําวันกับเครือขํายความสัมพันธ์ในการพัฒนาท๎องถิ่น” งานวิจัยชิ้นนี้อภิปรายแนว
ทางการทําความเข๎าในการเมืองของคนชนบทไทย โดยใช๎กรณีศึกษาจาก “ชุมชนปรารถนา” หมูํบ๎าน
แหํงหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือเสนอภาพของ “การเมืองในชีวิตประจําวัน” ของชาวบ๎านซึ่ง
ซับซ๎อนเกินกวําจะพิจารณาจากวาระทางการเมืองของการเลือกตั้ง หรือการอธิบายความเป็นตัวแสดง
ทางการเมืองของคนชนบทอยูํแคํเพียงการเข๎ารํวมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแตํเพียงเทํานั้น             
งานการศึกษาชิ้นนี้เสนอวําการศึกษาการเมืองในชีวิตประจําวันเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกและการรับรู๎ทางการเมือง ตลอดจนทําความเข๎าใจข๎อถกเถียงวํา
ด๎วยการปฏิบัติการทางการเมืองของคนชนบทในปัจจุบัน การศึกษาการเมืองในชีวิต  ั ประจําวันใน
ชุมชนปรารถนาได๎ชี้ให๎เห็นวําระบบเศรษฐกิจการเมือง และเครือขํายความสัมพันธ์ของผู๎คนในชนบท
นั้นได๎ก๎าวไปสูํสิ่งที่ผู๎เขียนเรียกวํา “เศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรมของความพึงมีพึงได๎”              
โดยที่อุดมคติและวิถีปฏิบัติของชาวบ๎านในชนบทนั้นได๎ก๎าวไปไกลกวําการพึงพอใจกับสภาวะของการ
พออยูํพอกินและการพ่ึงพาระบบอุปถัมภ์แบบดั้งเดิมแล๎ว การแสดงออกทางการเมืองของคนในชนบท
ในชํวงหลายปีที่ผํานมานี้เป็นการสะท๎อนถึงความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ที่คน
ชนบทพึงมีพึงได๎ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย ข๎อเสนอของงานชิ้นนี้เป็นการเสริมมุมมองใน
เรื่องของ “เจตจํานง” และ “ความมุํงมาดปรารถนา” ของผู๎ปฏิบัติการทางการเมืองให๎กับการศึกษา
การเมืองในชนบท ที่มักจะยกเอาแตํเพียงเรื่องของการเลือกตั้งและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็น
หมุดหมายของการทําความเข๎าใจ๕๖ 
กกกกกกกกทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับ
ชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพ ในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาบริบทเชิงพ้ืนที่ในการดําเนินงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารสํวนตําบล แนวทางและการดําเนินการสํงเสริมการสร๎าง
ความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพ และผลการดําเนินการสร๎างความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนตําบลพล
สงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยการมีสํวนรํวมของภาคีการวิจัยและพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ด๎วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมกลุํมเปูาหมาย คือ คณาจารย์และ
นักศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองท๎องถิ่น ผู๎นําชุมชน และสมาชิกกลุํมอาชีพในชุมชน เก็บรวบรวม
ข๎อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตแบบมีและไมํมีสํวนรํวม การสัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู๎ นํามาวิเคราะห์ข๎อมูลสรุปอุปนัยและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบวํา บริบทเชิง

                                                           

กกกกกกกก๕๕พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก, “พระสงฆ์กับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนวัด
สามชุกฝงตะวันตก และฝงตะวันออก”, วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๔ ฉบับพิเศษ ) : ๒๗๐-๒๗๑ 
กกกกกกกก๕๖ดร.จักรกริช สังขมณี, “ชุมชนแห่งนั้นชื่อปรารถนา:วัฒนธรรมการเมืองในชีวิตประจ าวันกับ
เครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาท้องถิ่น”,  (แผนงานสร๎างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ, ๒๕๕๕), หน๎า บทคัดยํอ 



๕๔ 
 
พ้ืนที่ในการดําเนินงานและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งองค์การบริหารสํวนตําบล และชุมชน มีความ
พร๎อมตํอการพัฒนา แนวทางและการดําเนินการสํงเสริมการสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับ
ชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพ จะต๎องสร๎างจากภายใน ภายนอก และทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
ตามปัจจัยแหํงความสําเร็จ คือ ความรู๎ การยอมรับ ศักดิ์ศรีที่ เทําเทียมของภาคีสมาชิก และการมี
ชุมชนเปูาหมายเป็นศูนย์กลางของการสร๎างความเข๎มแข็งโดยที่ผลการดําเนินการสร๎างความเข๎มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพเชิงรูปธรรมได๎ทําให๎มีการพัฒนา จัดตั้ง ดําเนินงาน
และขับเคลื่อนการจัดหาทุนของกลุํมอาชีพในทั้ง ๑๕ หมูํบ๎านตามความเหมาะสมและการตัดสินใจ
ของแตํละชุมชน๕๗ 
กกกกกกกกอภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จของกลุํม
วิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านห๎วยกาน” ผลการศึกษาพบวํา จุดกําเนิดของวิสาหกิจชุมชนเกิดจากการรวม
ตวัของสมาชิกกลุํมแมํบ๎าน๑๐คน ที่มีความสนใจความรักและสามัคคีรํวมกันดําเนินงานอยํางมุํงมั่น 
สมาชิกมีสํวนในการเป็นหุ๎นสํวนโดยการรํวมลงทุนในวิสาหกิจ รูปแบบประกอบด๎วยโครงสร๎างการดํา 
เนินงานอยํางชัดเจนพร๎อมระบบบริหารจดัการขณะเดียวกันประชาชนในชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนตํางให๎การสนับสนุนความสําเร็จที่ยั่งยืนประการหนึ่งเกิดจากการใช๎วั้ตถุดิบในท๎องถิ่นเป็น
สํวนผสมหลักของเค๎กขณะเดียวกันโครงการได๎มีสํวนในการสร๎างงานและเพ่ิมรายได๎ให๎กับคนใน
ท๎องถิ่น๕๘ 
กกกกกกกกณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของ
ชุมชนในการจัดการการทํองเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร๎อยปีสามชุกอําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี”ผลการวิจัยพบวํา การมีสํวนรํวมของคนในชุมชนในการจัดการด๎านการทํองเที่ยวนั้น            
คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการการทํองเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด๎านของการจัดการด๎าน
สถานที่ ที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมทั้งในด๎านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นตําง ๆ            
ด๎านของสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นชุมชนจะมีสํวนแคํการแสดงความคิดเห็นวําดีหรือไมํ ต๎องการ
หรือไมํต๎องการ แตํไมํได๎เข๎ามาสํวนในการวางแผนคิดนโยบาย หรือการจัดการมากแตํอยํางใด และ
ด๎านบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้น มีสํวนรํวมมากแตํในสํวนของการจัดการด๎านกฎเกณฑ์
ทางการทํองเที่ยวในตลาดร๎อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีสํวนรํวมลดลงหากเทียบกับด๎านอ่ืน ๆ 
เนื่องจากปัจจุบันกฎเกณฑ์ตําง ๆ คือกฎที่ได๎ปฏิบัติสืบตํอกันมา ไมํ ได๎มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว
ข๎อเสนอแนะ๑. สํงเสริมคนรุํนใหมํให๎เข๎ามามีบทบาทในการจัดการการทํองเที่ยวให๎มากขึ้น๒. สํงเสริม
ให๎คนในชุมชนคิดถึงสํวนรวมมากกวําผลทางธุรกิจมากขึ้น๓. ภาครัฐเข๎ามามีบทบาทหรือสํงเสริม 

                                                           

กกกกกกกก๕๗ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, “การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจให๎กับชุมชนโดยการพัฒนากลุํมอาชีพ ใน
พื้นที่ องค์การบริหารสํวนตํา บลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๔๓ 

๕๘อภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ, “ความสําเร็จของกลุํมวิสาหกิจชุมชนแมํบ๎านห๎วยกาน”, 
วารสารการบริหารท้องถิ่น, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔) : ๑๖ 



๕๕ 
 
ชํวยเหลือให๎มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู๎ที่จะสิบทอดหรือดูแลพื้นท่ีลดน๎อยลง๔. สํงเสริมให๎คนในชุมชน
ตระหนักและเข๎าใจถึงการจัดการการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืนมากข้ึน๕๙ 
กกกกกกกกรศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจ และ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง                
“การสื่อสารรณรงค์พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสารเพ่ือความรับผิดชอบทางสังคม”
ผลการวิจัยพบวําการสื่อสารด๎านความรับผิดชอบตํอสังคม (CSR) นั้นเป็นกระบวนการสื่อสารผํานมิติ
ภายนอกขององค์กรการศึกษาคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ ได๎ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบการทํา
โครงการสื่อสารรณรงค์ในการแก๎ไขและพัฒนาสังคม ผํานสื่อกิจกรรมภายใต๎โครงการ “สายน้ําจาก
สายธารสูํแมํ” สะท๎อนให๎เห็นถึงวําองค์กรการศึกษาได๎แสดงบทบาทของการเป็นผู๎นําทางการศึกษาตํอ
การสร๎างความเปลี่ยนแปลงตํอสังคมอยํางมีวิธีการซึ่งได๎ใช๎จุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่มีคณะนิเทศ
ศาสตร์จัดทําโครงการของคณะและมีการวางแผน ให๎คณาจารย์นักศึกษาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
กระบวนการสื่อสารกับชุมชน ซึ่งจะนํามาสูํภาพลักษณ์ที่ดี(Corporate Citizenship) อันเป็นรากฐาน
สําคัญในการสร๎างความไว๎วางใจและคุณคําของมหาวิทยาลัยในมุมมองของผู๎บริโภค ทั้งนี้ได๎เน๎น
องค์ประกอบการสื่อสาร CSR ในด๎านการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 
Development) กลยุทธ์การสื่อสาร CSR ผํานสื่อกิจกรรมนี้ประกอบด๎วย ๓องค์ประกอบ คือ                
๑. องค์กรเป็นผู๎นําทําหน๎าที่สํงข๎อมูล ๒. ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหมายถึงคนหรือกลุํมคนที่รับสาร คือ                
คนในชุมชนและเครือขํายที่สํงสารไป และ ๓. ภาพลักษณ์หรือสารที่สํงออก๖๐ 
กกกกกกกกส าราญ จูช่วย ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน๎อยตอนบน 
จังหวัดนนทบุรีที่สอดคล๎องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ผลการศึกษาพบวําวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนริมคลองบางกอกน๎อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตด๎านเศรษฐกิจอยูํในระดับดี 
ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีวิถีชีวิตด๎านสังคมที่ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน มีวิถีชีวิตด๎ าน
วัฒนธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน ในประเพณีดั้งเดิม มีวิถีชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อมที่มีความเป็นธรรมชาติและมี
การพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางน๎ ามากขึ้นความสอดคล๎องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลอง
บางกอกน๎อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล๎อมโดยรวมอยูํ ในระดับคํอนข๎างสู ง มีการปฏิบัติร๎อยละ  ๗๘ .๔๔                    
ความสอดคล๎องด๎านสังคมและวัฒนธรรมในระดับสูงและมีความสอดคล๎องด๎านเศรษฐกิจ ด๎าน
สิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับกลาง๖๑ 
กกกกกกกกธนาชัย สุขวณิช ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกลํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต         
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง  ุของเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบวํา  
๑) การบริหารจัดการ กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ได๎มีการจัดโครงสร๎างหนํวยงานตามลักษณะของ
การจัดแบํงงานตามหน๎าที่ การรวมอํานาจอยูํที่ประธานบริหาร ๒) การกําหนดกําลังคน พบวําสมาชิก
ในปัจจุบันได๎จําแนกเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ โดยรับสมัครสมาชิกเฉพาะวันประชุมใหญํ
                                                           

กกกกกกกก๕๙ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคํานุช, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, (กองทุนสํงเสริมการวิจัย 
๒๕๕๖), หน๎า บทคัดยํอ 
กกกกกกกก๖๐รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจ และ ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, “การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะใน
ชุมชนเมือง ในมิติของการ สื่อสารเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม”, วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ ๘ ฉบับที่ 
๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๓๔ 
กกกกกกกก๖๑สําราญ จูชํวย, “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน๎อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล๎องกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารวิทยาลัยราชพฤกษ์, (๒๕๕๕), หน๎า บทคัดยํอ 



๕๖ 
 
ประจําปี ในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ๓) การวางแผนจัดกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับนโยบาย 
การบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต แบํงตามลักษณะงานที่ต๎องรับผิดชอบเป็น ๒ สํวน คือ 
ฝุายบริหาร และฝุายกิจกรรมสวัสดิการ การบริหารงานบุคคล โดยใช๎วิธีการเลือกตั้งสรรหาบุคลากรที่
เหมาะสมกับตําแหนํงตํางๆเข๎ามารํวมงาน ซึ่งเน๎นหลักการประชาธิปไตย และ ๔) การอํานวยการสั่ง
การ มีการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงถึงผลการดําเนินงานของแตํละฝุายให๎สมาชิก ได๎รับทราบ และใน
ระเบียบของกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตได๎กําหนดกฎ กติกา เอาไว๎ให๎สมาชิกคณะกรรมการได๎ปฏิบัติ 
สําหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ ๑) การเข๎าถึงแหลํงทุน
พบวําเกิดจากการเข๎าไมํถึงแหลํงทุนที่จะนํามาลงทุนในการประกอบอาชีพ ๒) การบริหารจัดการทุน
และสมาชิกอันเป็นสาเหตุหลักเกิดแนวคิดในการรวมตัวกันกํอตั้งกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ขึ้นเพ่ือ
ระดมทุนชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ๓) การพ่ึงพาตนเองได๎อยํางยั่งยืน สมาชิกได๎ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานะความเป็นอยูํของบุคคลภายในชุมชน ๔) การมีสํวนรํวมของสมาชิก ในการรํวมดําเนินการรํวม
ตัดสินใจ รํวมรับผลประโยชน์รูปแบบการบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่นําเสนอ
ผลการวิจัยโดยได๎พิจารณาปัจจัยสําคัญที่ค๎นพบเป็นอันดับแรก และนํามาสร๎างรูปแบบบริหารจัดการ
กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจํานวน ๔ประการ ได๎แกํ ๑) ข๎อจํากัดด๎านเวลาของคณะกรรมการ              
๒) ข๎อจํากัดด๎านความรู๎ด๎านการศึกษาของคณะกรรมการ ๓) การมีสํวนรํวมของสมาชิก ๔) ขาดการ
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํเข๎ามาใช๎ สํวนปัจจัยอันดับรองลงมา ได๎แกํ ๑) การเข๎าถึงแหลํงทุน ๒) การ
บริหารจัดการทุนและสมาชิก ๓) การพ่ึงพาตนเอง ได๎อยํางยั่งยืน๖๒ 
กกกกกกกกภาดา ทาสีเงิน ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร๎างความรํวมมือปูองกัน และแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดของผู๎นําชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์” ผลการวิจัยพบวํา๑. ปัญหาการสร๎างความรํวมมือ
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพติดของผู๎นําชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง ๔ด๎าน ได๎แกํด๎านการวางแผน 
ด๎านการควบคุมและสอดสํอง ด๎านการบําบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด ด๎านการเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับชุมชนโดยภาพรวมมีปัญหาอยูํในระดับปานกลาง สํวนด๎านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด๎านการ
เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน๒. แนวทางการสร๎างความรํวมมือปูองกัน และแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดของผู๎นําชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ หนํวยงานราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานระหวํางผู๎นําชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน อีกทั้งผู๎นํา
ชุมชนควรเข๎ามาควบคุมดูแลและสอดสํองผู๎เสพ ผู๎ติดยาเสพติด และผู๎กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
อยํางตํอเนื่องและจริงจัง หนํวยงานภาครัฐควรสนับสนุนและสํงเสริมให๎ผู๎นําชุมชนเข๎ารับการอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการให๎คําแนะนําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแกํผู๎เสพ ผู๎ติดยาเสพติด และครอบครัว และควร
สํงเสริมให๎ประชาชนในชุมชนมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง
อยํางจริงจัง๖๓ 
กกกกกกกกญาเรศ อัครพัฒนานุกูล ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การกระจายอํานาจกับการเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของการเมืองภาคประชาชน:กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี”
ผลการวิจัยพบวํา ในด๎านหลักการหรือฐานคิด การกระจายอํานาจได๎ทําให๎ความเข๎าใจตํอการเมือง
ภาคประชาชนของชาวบ๎านดีขึ้น แตํเมื่อพิจารณาที่มุมมองของกระบวนการกระจายอํานาจ ผู๎วิจัยกลับ
                                                           

กกกกกกกก๖๒ธนาชัย สุขวณิช, “การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย”, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 
RMUTT Global Business and Economics Review, Vol.๗ No.๑ (June ๒๐๑๒) : ๒๕-๒๖  
กกกกกกกก๖๓ภาดา ทาสีเงิน, “แนวทางการสร๎างความรํวมมือปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของผู๎นําชุมชนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์”, วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม.-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๖๗ 



๕๗ 
 
พบวําในภาพรวมการดําเนินงานตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนตําบลในพ้ืนที่ตํางๆ ดังกลําว ไมํได๎
นําไปสูํการสร๎างความเข๎มแข็งของการเมืองภาคประชาชน ตามตัวชี้วัดที่ได๎ตั้งไว๎ ได๎แกํ (๑) การ
สํงเสริมให๎เกิดการกํากับ ดูแล ควบคุม นักการเมืองระดับชาติ/ท๎องถิ่น (๒) การให๎ข๎อมูลขําวสารแกํ
ชุมชนอยํางทั่วถึง และ (๓) การสํงเสริมให๎เกิดความกระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมกิจกรรมสํวนรวมของ
ชุมชน/ท๎องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารสํวนตําบลจักต๎องปรับกระบวนทัศน์ของตนเองด๎วยการพัฒนา
กระบวนการสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในท๎องถิ่นให๎เกิดขึ้นอยํางจริงจัง๖๔ 
กกกกกกกกวนัทนา กลิ่นงามและคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของชุมชนในการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี”  ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบวํา ผู๎สูงอายุยังประสบปัญหา
ตํางๆ อยูํมาก ทั้งรํางกาย อารมณ์จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และท่ีอยูํอาศัย ทั้งนี้ผู๎สูงอายุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
มีปัญหาด๎านอาการทางกายมากกวําผู๎สูงอายุปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สํวนปัญหาด๎านการปรับตัวและ
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด๎านที่อยูํอาศัย และด๎านเศรษฐกิจน๎อยกวําผู๎สูงอายุปี พ.ศ. ๒๕๓๐             
ผลการศึกษาความต๎องการและเปูาหมายชีวิต พบวํา  ผู๎สูงอายุต๎องการที่จะหาทางแก๎ไขปัญหาพ้ืนฐาน
เหลํานั้น ซึ่งสิ่งเหลํานี้บางสํวนได๎กลายเป็นเปูาหมายชีวิตและการเตรียมตัวเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุไปในตัว 
โดยผู๎สูงอายุปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีความต๎องการด๎านตํางๆตลอดจนมีการเตรียมตัวด๎านที่อยูํอาศัย สุขภาพ 
จิตใจ และเศรษฐกิจมากกวําผู๎สูงอายุปี พ.ศ ๒๕๓๐ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพขั้นที่สองได๎แนวทางการ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมีสํวนรํวมของบ๎าน วัด โรงเรียน ตามกรอบมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู๎สูงอายุของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ๖มาตรฐาน ผลการเข๎ารํวมจัดกิจกรรม
ในทั้งสองพ้ืนที่ คือ การจัดทําฐานข๎อมูลผู๎สูงอายุ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกายและจิตใจ และกิจกรรม
สํงเสริมความกตัญญู พบวําผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ข๎อเสนอแนะใน
การวิจัยคือควรมีการจัดกิจกรรมตามความต๎องการของผู๎สูงอายุ๖๕ 
กกกกกกกกอนงค์รัตน์ รินแสงปิน ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
เพ่ือเสริมสร๎างทักษะชีวิตให๎กับแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลหลวงใต๎ ” ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้             
การเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ทักษะชีวิตกลุํมแกนนําเด็กและเยาวชนตําบลหลวงใต๎                
โดยประเมินผลการมีสํวนรํวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และติดตามผลจากการสัมภาษณ์เด็กและ
เยาวชนตํอการอยูํรํวมกับชุมชนอยํางสร๎างสรรค์และแนวทางการสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ที่
เสริมสร๎างทักษะชีวิตในด๎านประสบการณ์ การสะท๎อนความคิดเห็นและถกเถียง เข๎าใจและเกิด
ความคิดรวบยอดในเชิงบวก การลองผิดลองถูกในการสร๎างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และประยุกต์
การเรียนรู๎แก๎ปัญหากับภาวะความเครียดจากกิจกรรม ซึ่งการเสริมสร๎างกระบวนการเรียนรู๎จึงสํงผล
ให๎เด็กและเยาวชนเชื่อมโยงทักษะชีวิตให๎สามารถพัฒนาตนเองกับชีวิตจริงอยํางมีคุณคําและดํารงตน
ในสังคมได๎อยํางมคีวามสุขได๎ในระดับมากที่สุดจากคําเฉลี่ย ๔.๖๒๖๖ 

                                                           

กกกกกกกก๖๔ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล, “การกระจายอํานาจกับการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของการเมืองภาค
ประชาชน:กรณีศึกษาองค์การบริหารสํวนตําบลในจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานวิจัย, (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ๒๕๕๖), หน๎า บทคัดยํอ 
กกกกกกกก๖๕วนัทนา กลิ่นงาม และคณะ, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคณุ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
จังหวัดเพชรบุรี”, วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์, ปีท่ี ๑๔ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๕-๓๖ 
กกกกกกกก๖๖อนงค์รัตน์ รินแสงปิน, “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพื่อเสริมสร๎าง ทักษะชีวิตให๎กับ
แกนนําเด็กและเยาวชนตําบลหลวงใต๎”, วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ปีที่ ๕ (กรกฎาคม-ธันวาคม 
๒๕๕๘) : ๑ 



๕๘ 
 
กกกกกกกกไพโชค ปัญจะ ได๎ศึกษาเรื่อง “การสร๎างชุมชนต๎นแบบของการเรียนรู๎” ผลการศึกษา
พบวํา การสร๎างชุมชนต๎นแบบของการเรียนรู๎เพ่ือให๎กลุํมคนได๎ตระหนักถึงความสํา คัญของการเรียนรู๎
เพ่ือให๎เกิดทักษะและกระบวนการคิด เพ่ือนํา มาประยุกต์ใช๎ให๎เกิดนวัตกรรมใหมํๆ โดยที่ชุมชนต๎องมี
สํวนรํวมและเน๎นความต๎องการของชุมชนเองซึ่งจะต๎องมีการศึกษาข๎อมูลพ้ืนฐาน จัดลํา ดับความ
ต๎องการ ทํา ความเข๎าใจกับสมาชิก กําหนดแผนดําเนินงานด เนินการตามแผน และติดตาม
ประเมินผลกํอนและหลังดํา เนินการ เพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็งด๎านเศรษฐกิจชุมชน มีการเรียนรู๎แบบมี
สํวนรํวมโดยไมํหยุดนิ่ ง  รักษาและเ พ่ิมศักยภาพของภูมิปัญญาท๎องถิ่น  รักษาสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสร๎างเครือขํายความรํวมมือในการเชื่อมโยงความรู๎และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น๖๗ 
กกกกกกกกพีระ กันหาชินวิบูล เป็นสุขชาตรี  นาคะกุล ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร๎างการพ่ึงตนเองแบบมีสํวนรํวมในระดับหมูํบ๎านโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมูํบ๎านในจังหวัดหนองบัวลําภู” ผลการวิจัยพบวํา จังหวัดหนองบัวลําภู มีปัญหาการพ่ึงตนเองด๎าน
เศรษฐกิจมากที่สุด ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างการพ่ึงตนเองแบบมีสํวนรํวมในระดับหมูํบ๎านโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหมูํบ๎านในจังหวัดหนองบัวลําภู ประกอบด๎วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู๎ในการเสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชน ยุทธศาสตร์สํงเสริมความมั่นคงใน
อาชีพและรายได๎ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนและ ยุทธศาสตร์สํงเสริมและ
พัฒนาระบบการตลาด๖๘ 
กกกกกกกกตุนท์ ชมชื่นและสมชาย ใจบาน ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร๎างศักยภาพการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ๎าทอกะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร๎างสรรค์:               
กรณีชุมชนตําบลแมํยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”ผลการวิจัยพบวํา ผ๎าทอกะเหรี่ยง เป็นผ๎าทอที่
คงความเป็นเอกลักษณ์เดิมในความเป็นวัฒนธรรมของชนเผํากะเหรี่ยงทั้งในด๎านวิธีการขั้นตอนการทอ
และลวดลายตําง ๆ การเสริมสร๎างศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ๎าทอผ๎ากะเหรี่ยง”             
มีกระบวนการดําเนินงาน ๕ ขั้นตอน โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญคือ สตรีที่เข๎ารํวมโครงการ              
มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ พึงพอใจในการพัฒนาสินค๎าผลิตภัณฑ์ผ๎าทอกะเหรี่ ยงของตนและความ
คิดเห็นของผู๎เกี่ยวข๎องอยูํในระดับเห็นด๎วยอยํางยิ่งและมีความความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ์ผ๎าทอ
กะเหรี่ยงในระดับมาก๖๙ 
กกกกกกกกฤทธิชัย แกมนาค และ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีสํวน
รํวมในการสร๎างเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุของโรงเรียนผู๎ สูงอายุวัดหัวฝายตําบลสันกลาง อําเภอพาน 
จังหวัด เชียงราย” ผลการวิจัย สรุปผลดังนี้ ๑. ในการค๎นหาสภาพปัญหา ความต๎องการ และการรับรู๎
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ พบวําผู๎สูงอายุจัดลําดับความสําคัญของสภาพปัญหา ดังนี้  ๑) 
ปัญหาด๎านสุขภาพของสูงอายุ มีดังนี้ มีโรคประจําตัว สุขภาพไมํแข็งแรง ๒) ปัญหาด๎านจิตใจของ
                                                           

กกกกกกกก๖๗ไพโชค ปัญจะ, “การสร๎างชุมชนต๎นแบบของการเรียนรู๎”, วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๕๖): ๒๐๔ 
กกกกกกกก๖๘พีระ กันหาชิน วิบูล เป็นสุข ชาตรี นาคะกุล, “ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างการพึ่งตนเองแบบมีสํวนรํวม 
ในระดับหมูํบ๎านโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหมูํบ๎านในจังหวัดหนองบัวลําภู ”, วารสาร
บัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์,ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๖๓-๖๔ 
กกกกกกกก๖๙ตุนท์ ชมช่ืน  และสมชาย ใจบาน, “การเสริมสร๎างศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ๎าทอ
กะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร๎างสรรค์: กรณีชุมชนตําบลแมํยาว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ๓(๒): ๒๐๓-๒๑๔ (๒๕๕๘) : ๒๐๓ 



๕๙ 
 
สูงอายุ มีดังนี้เหงา และเครียด ๓) ปัญหาด๎านการประกอบอาชีพของสูงอายุ มีดังนี้ ๑) ผู๎สูงอายุ
ต๎องการมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรง ไมํมีโรคภัยไข๎เจ็บ มีสถานที่ออกกําลังกาย และทํากิจกรรม
รํวมกัน ๒) ผู๎สูงอายุต๎องการความเอาใจใสํจากครอบครัวและคนใกล๎ชิด รวมถึงหนํวยงานที่ดูแลเรื่อง
ของสุขภาพ ๓) ผู๎สูงอายุต๎องการมีรายได๎เสริม มีอาชีพ และมีตลาดรองรับผลผลิต ปัญหาสุขภาพของ
สูงอายุ มีดังนี้ ๑) ผู๎สูงอายุรับรู๎วําการออกกาลังกายจะชํวยให๎รํางกายแข็งแรง การตรวจสุขภาพ
ประจําปีจะชํวยให๎ทราบถึงปัญหาสุขภาพ และแนวทางปูองกันโรคภัยไข๎เจ็บ ๒) ผู๎สูงอายุรับรู๎วํา การ
ได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากครอบครัว ผู๎ใกล๎ชิด การมีกิจกรรมรํวมกันกับชุมชน ชํวยให๎สุขภาพจิตดีขึ้น 
๓) ผู๎สูงอายุรับรู๎วําการมีรายได๎เสริมจากอาชีพที่สุจริต อาชีพที่ผู๎สูงอายุสามารถทําได๎ชํวยให๎คุณภาพ
ชีวิตของผู๎สูงอายุดีขึ้น ๒. ได๎โครงการสร๎างเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุ ทั้งหมด ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรม
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุกิจกรรมธรรมบําบัด กิจกรรมขํวงผญา กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมสํงเสริม
สุขภาพ และกิจกรรมอาชีพเสริมสําหรับผู๎สูงอายุ เสริมรายได๎ผู๎สู งอายุบ๎านหัวฝาย และได๎จัดทํา
โครงการสํงเสริมและยกระดับศักยภาพการศึกษาของผู๎สูงวัยด๎วยภูมิปัญญาไทยพ้ืนบ๎าน แหํงล๎านนา 
ของโรงเรียนผู๎สูงอายุวัดหัวฝาย มี ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมการออกกําลังกายและกีฬาผู๎สูงอายุ
กิจกรรมการประกอบอาชีพเสริมรายได๎ซึ่งการดําเนินงานในกิจกรรมตามโครงการพบวําได๎รับความ
รํวมมือจากกลุํมเปูาหมายสามารถดําเนินงานได๎บรรลุเปูาหมายทุกกิจกรรม๗๐ 
กกกกกกกกอินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุํมผลิตผ๎าไหม อําเภอบ๎านเขว๎า และกลุํมผลิตผ๎าไหม อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ” 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ๑๐๐% ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุตั้งแตํ 
๕๐ ปีขึ้นไปประกอบอาชีพ การเกษตรและมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน
มากกวํา ๒๑,๐๐๐ บาท และพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นสมาชิกของกลุํมทอผ๎า  ๘-๑๐ ปี             
โดยจําหนํายสินค๎าเฉพาะในประเทศ ทั้งนี้ กลุํมตัวอยํางจากอําเภอบ๎านเขว๎ามีการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนในภาพรวมในระดับปานกลาง แตํกลุํมตัวอยํางจากอําเภอคอนสวรรค์ มีการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ในภาพรวมในระดับน๎อย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวํา การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิต
ผ๎าไหมของสองอําเภอ แตกตํางกันจริงอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๗๑ 
กกกกกกกกไพศาล มุ่งสมัคร และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการที่ประสบผลสําเร็จของ
กลุํมเครือขํายวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ผลการวิจัยพบวํา           
๑) ภาพรวมความสําเร็จในการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้ง ๘ ด๎านอยูํใน
ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว๎ด๎านตํางๆ ได๎แกํด๎านการจัดซื้อ/การผลิตด๎านการปฏิบัติการ
ด๎านการจัดสํงสินค๎าด๎านการตลาดและการขายด๎านการบัญชี/การเงินด๎านการจัดการทุนชุมชน ด๎าน
ขําวสาร/การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย์๒) มี๑๗ตัวแปรเป็นองค์ประกอบ
สําคัญที่มีผลตํอความสําเร็จในการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชน (คําคะแนนองค์ประกอบ ๐.๒๐๓-
๐.๕๑๐) ที่สําคัญ ๓ อันดับแรก ได๎แกํ การสร๎างระบบการติดตํอสื่อสาร การผลิตสํารองเผื่อไว๎ในชํวง
ฤดูกาลที่ขาดวัตถุดิบ และ การประสานงานเพ่ือให๎กลุํม/เครือขํายบรรลุเปูาหมาย และ ๓) รูปแบบ
                                                           

กกกกกกกก๗๐ฤทธิชัย แกมนาค สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์, “รูปแบบการมีสํวนรํวมในการสร๎างเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุ
ของโรงเรียนผูส๎ูงอายุวัดหัวฝาย ตาํบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย”, การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฎนครสรรค์วิจัย คร้ังท่ี ๑, หน๎า ๙๗๕ 
กกกกกกกก๗๑อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ, “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุํมผลิตผ๎าไหม อําเภอ
บ๎านเขว๎า และกลุํมผลิตผ๎าไหม อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม”, วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๔๖ 



๖๐ 
 
การจัดการที่ประสบผลสําเร็จประกอบด๎วย ๔ ด๎านสําคัญดังนี้ ๓.๑) ด๎านการเงิน ก) เน๎นการประเมิน
การบริหาร ข) เน๎นการจัดหาแหลํงทุนภายนอก และค) เน๎นความรํวมมือกําหนดระบบสวัสดิการกลุํม 
๓.๒)ด๎านผู๎รับบริการ เน๎นความพึงพอใจของสมาชิกเครือขํายเกี่ยวกับระบบประสานงานเพ่ือให๎
เครือขํายบรรลุเปูาหมาย ๓.๓) ด๎านกระบวนการบริหารจัดการภายใน ก) เน๎นการให๎บริการเกี่ยวกับ
ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ข) เน๎นการสร๎างเครือขํายการสร๎างระบบติดตํอสื่อสาร และ ค) เน๎น
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ การกําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ และการผลิตสํารองเผื่อฤดูกาลขาด
วัตถุดิบ และ ๓.๔) ด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา ก) เน๎นองค์ความรู๎เกี่ยวกับ เกณฑ์การเลือก/ตรวจสอบ
ผู๎ค๎า การแบํงปันแรงงานการตรวจสอบความต๎องการซื้อวัตถุดิบ ข๎อมูลผู๎ค๎าวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุํม และ การรํวมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ ข) เน๎นฝึกทักษะ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะให๎กับสมาชิกเครือขําย๗๒ 
กกกกกกกกแสน กีรตินวนันท์ และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเข๎มแข็งของ
สวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีนกรณีศึกษาชุมชนโบ๏เบ๏”ผลการวิจัยพบวําชาวจีนภายใน
ชุมชนโบ๏เบ๏ได๎อาศัยอัตลักษณ์ ๓ อัตลักษณ์ ได๎แกํอัตลักษณ์ความเป็นจีน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่เหมือนกัน
ของชาวจีนทั้งชาติได๎แกํ รูปแบบวันสาคัญอยํางวันตรุษจีน สารทจีน เป็นต๎น ประเพณีสาคัญเชํนงาน
แตํงงาน งานศพ (กงเต๏ก) เป็นต๎น หรืออัตลักษณ์ของชาวจีนแต๎จิ๋ว ซึ่งชาวจีนภายในชุมชนโบ๏เบ๏เกือบ
ทั้งหมด ล๎วนเป็นผู๎ที่อพยพมาจากพ้ืนที่บริเวณซัวเถาหรือบริเวณใกล๎เคียง ล๎วนพูดภาษาแต๎จิ๋วทั้งสิ้น 
ฉะนั้นชาวจีนภายในโบ๏เบ๏จึงล๎วนพูดภาษาแต๎จิ๋วทั้งสิ้น โดยอัตลักษณ์สาคัญของชาวจีนแต๎จิ๋ว  เชํน            
รักการค๎าขาย การเคารพศาลเจ๎าปึงเถํากง เป็นต๎น สํวนอัตลักษณ์การผสมกลมกลืนระหวํางไทยและ
จีน เนื่องจากชาวจีนโบ๏เบ๏สํวนใหญํพอก๎าวเข๎ามาอาศัยยังไทยเป็นเวลานาน ผนวกกับการที่ชุมชนโบ๏เบ๏
เป็นพ้ืนที่เชําของวัดบรมนิวาส ด๎วยความกตัญญูของชาวจีนโบ๏เบ๏ตํอประเทศไทยและวัดบรมนิวาส               
จึงได๎บูรณาการอัตลักษณ์ของชาวไทยและชาวจีนเข๎าระหวํางกัน กลายเป็นอัตลักษณ์ไทยและจีนใน
ที่สุด นอกจากนี้ชาวจีนโบ๏เบ๏ได๎อาศัยอัตลักษณ์ความเป็นจีนเชํนการรวมกลุํม เครือขํายหรือระบบศาล
เจ๎า เป็นต๎น สร๎างระบบสวัสดิการชุมชนผํานระบบศาลเจ๎าและสมาคม จนเกิดรูปแบบสวัสดิการชุมชน
ที่ต๎องสมทบและไมํต๎องสมทบขึน้ในที่สุด๗๓ 
กกกกกกกกเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวม
ของชุมชนในการจัดการน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน” 
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมภาษาที่ใช๎กันในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด๎วยกลุํมภาษาถิ่ นไทยกลาง กลุํม
ภาษาถ่ินไทยอีสาน กลุํมภาษาไทหลํม กลุํมภาษาจีน กลุํมภาษาลาว ได๎แกํ กลุํมลาวพวน ลาวแง๎ว ลาว
ครั่ง ภาษากลุํมชาวบน และภาษากลุํมชาวเขา ได๎แกํ ภาษาม๎ง ภาษาเย๎า ภาษาลีซอภาษามูเซอ 
ภาษาจีนฮํอ วัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดที่แตกตํางจากที่อ่ืน ได๎แกํ ประเพณีอ๎ุมพระดําน้ําประเพณี
เส็งกลองลํองโคมไฟไหว๎พํอขุนผาเมือง วัฒนธรรมอ่ืนที่สําคัญของกลุํมชาติพันธ์ตํางๆ ได๎แกํประเพณี
บุญข๎าวจี่ ประเพณีบุญข๎าวหลาม ประเพณีบุญกําฟูา ของชาวลาวพวน ประเพณีพิธีกินข๎าวใหมํ
                                                           

กกกกกกกก๗๒ไพศาล มุํงสมัคร และคณะ, “รูปแบบการจัดการที่ประสบผลสําเร็จของกลุํมเครือขํายวิสาหกิจชุมชน 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุํมจังหวัดนครชัยบุรินทร์”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม 
๒๕๕๖) : ๑๑๕ 
กกกกกกกก๗๓แสนกีรตินวนันท์และวรวุฒิโรมรัตนพันธ์, “ความเข๎มแข็งของสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็น
จีนกรณีศึกษาชุมชนโบ๏เบ๏”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (มีนาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๕๗ 



๖๑ 
 
ประเพณีไสํกําไลคอ ประเพณีปีใหมํ ของชาวเขาเผําม๎ง แนวทางการอนุรั กษ์และสืบสานความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุํมชนตํางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ สํงเสริมให๎ทุกคนเห็น 
คุณคํา รํวมกันรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและ 
มั่นใจแกํสมาชิกของแตํละชาติพันธุ์และรํวมกันรณรงค์ให๎ประชาชนและภาค เอกชน โรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรปลูกจิตสํานึก ชี้ประเด็นให๎เห็นถึงความสําคัญของเอกลักษณ์๗๔ 
กกกกกกกกปรียา โสภณา และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตํอความเข๎มแข็งของ
หมูํบ๎านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยที่มี
ผลตํอความเข๎มแข็งของหมูํบ๎านชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางเรียงตามลําดับของ
ความสําคัญคือ ๑) บุคคล ๒) ครัวเรือน ๓) กองทุนชุมชน ๔) กลุํมองค์กรชุมชน ๕) เครือขํายองค์กร
ชุมชนโดยมีความสัมพันธ์ทางโครงสร๎างดังนี้ 
กกกกกกกก๑. บุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงตํอกองทุนชุมชน เครือขํายองค์กรชุมชน 
กกกกกกกก๒. ครัวเรือนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน เครือขํายองค์กรชุมชน 
กกกกกกกก๓. กลุํมองค์กรชุมชนมีอิทธิพลทางตรงกับกองทุนชุมชน กลุํมองค์กรชุมชน 
กกกกกกกก๔. บุคคล ครัวเรือน และกลุํมองค์กรชุมชน ตํางมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ๎อมตํอความ
เข๎มแข็งของหมูํบ๎านชุมชนโดยมีอิทธิพลทางตรงมากกวําทางอ๎อมทั้ง ๓ ปัจจัย๗๕ 
กกกกกกกกวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ และฉันทัส ทองช่วย ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการดํารงอัตลักษณ์
มุสลิมกับการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งกรณีศึกษา : ชุมชนมัสยิดบ๎านเหนือ” ผลการวิจัยพบวํา การละหมาด
มีศักยภาพสูงในการผลิตซ้ําจักรวาลทัศน์อิสลาม ขัดเกลาจิตใจและกํอให๎เกิดการรวมตัวอยํางยั่งยืนใน
ชุมชน ที่ชุมชนมัสยิดบ๎านเหนือมีผู๎ละหมาดรํวมกันในแตํละครั้งจํานวนมาก จึงชํวยให๎ชุมชนมีระบบ
สังคมของตัวเอง ขณะที่ซะกาตชํวยสร๎างระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะทั้งการแสวงหากําไรและเอ้ือเฟ้ือ
แบํงปันกันขึ้น ทําให๎ชุมชนมีหลักประกันทางสังคมแกํผู๎ด๎อยโอกาส สํวนการสํงเสริมความดี ยับยั้ง
ความชั่วก็ชํวยให๎ชุมชนมีกฎกติกาที่ใช๎บังคับกันเองได๎ ทําให๎เกิดความสงบและเป็นระเบียบมากขึ้น 
และกระบวนการที่ทําให๎ชุมชนสามารถดํารงอัตลักษณ์ทั้งสามไว๎ได๎มี ๓ ประการ ได๎แกํ การจัดการ
ความรู๎ การสร๎างวิถีชีวิต และการบริหารจัดการกระบวนการทั้งสามนี้ได๎สํงผลให๎ชุมชนสามารถสร๎าง
เงื่อนไข ๕ ประการในการตํอสู๎กับวาทกรรมกระแสหลักได๎ คือ ระบบการผลิตซ้ําจักรวาลทัศน์อิสลาม 
พลวัตวัฒนธรรม ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ และความเป็นเอกภาพและบูรณาการของเงื่อนไขทั้ง ๔ 
ข๎างต๎น๗๖ 
                                                           

กกกกกกกก๗๔เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และดร.บุญชํวย สุทธิรักษ์,  “การมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการน๎าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน”, รายงานวิจัย, (สํานักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหํงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, ๒๕๕๕), หน๎า ๔  
กกกกกกกก๗๕ปรียา โสภณา และคณะ, “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตํอความเข๎มแข็งของหมูํบ๎านชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลํางของประเทศไทย”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒  
(พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓) : ๖๓ 
กกกกกกกก๗๖วิสุทธิ์ บิลลําเต๏ะ และฉันทัส ทองชํวย, “กระบวนการดํารงอัตลักษณ์มุสลิมกับการสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง
กรณีศึกษา : ชุมชนมัสยิดบ๎านเหนือ”, วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, ปีที่ ๕ ฉบับ
ที่ ๙ (July-December ๒๐๑๐) : ๕๕ 



๖๒ 
 
กกกกกกกกนิตยา สวัสดิพงษ์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล๎อมและศิลปวัฒนธรรม               
โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน: ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบวํา ภายในครัวเรือนมีถังขยะทุกเครือเรือน มีวิธีการรวบรวมขยะมูลฝอย โดยใสํถุงพลาสติกกํอนทิ้ง
ลงถังขยะร๎อยละ ๓๓ ภาชนะท่ีใสํขยะมูลฝอย สํวนใหญํเป็นถังพลาสติก ร๎อยละ ๗๐.๖ จํานวนภาชนะ
ใสํขยะในครัวเรือน สํวนใหญํมี ๑ ใบ ร๎อยละ ๕๕.๙ เป็นภาชนะที่ไมํมีฝาปิด ร๎อยละ ๗๓.๕ ปริมาณ
ขยะในแตํละครัวเรือน โดยเฉลี่ย ๑-๕ กิโลกรัมตํอวัน ร๎อยละ ๙๗.๑ ระยะทางระหวําสถานที่รวบรวม
ขยะมูลฝอยของชุมชนกับครัวเรือนเห็นวํา เหมาะสมร๎อยละ ๘๕.๓ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยกํองทิ้ง
ทุกครั้ง ร๎อยละ ๔๗.๑ การรับรู๎เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย สํวนใหญํได๎รับจากสื่อโทรทัศน์ร๎อยละ 
๖๔.๗ วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย โดยการรอให๎ทางกรุงเทพมหานครมาเก็บขน ร๎อยละ ๗๖.๕ รองลงมา 
คือ กําจัดเอง โดยการฝังและเผาท๎ายชุมชน ร๎อยละ ๑๔.๗ วิธีการนําขยะมูลฝอยไปทิ้งให๎พนักงานของ
กรุงเทพมหานครเก็บ สํวนใหญํนําขยะไปใสํถังในบริเวณที่เรือของกรุงเทพมหานครมาเก็บ ร๎อยละ 
๕๒.๙ ประชาชนสํวนใหญํร๎อยละ ๖๔.๗ ไมํได๎สังเกตวํา พนักงานเก็บขยะปฏิบัติอยํางไรตํอขยะที่
ประชาชนแยกประเภทไว๎ ร๎อยละ ๒๐.๖ พบวํา พนังกานเอาถุงขยะมูลฝอยที่แยกไว๎ทิ้งรวมกับขยะมูล
ฝอยอ่ืนๆ และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนปีที่พัก
อาศัยในชุมชนและประเภทที่อยูํอาศัย มีความรู๎เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย มีความตระหนักจํอปัญหา
และการจัดการขยะมูลฝอย และมีเจตคติตํอการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยไมํแตกตํางกัน จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการชุมชน ๑) ทางด๎านวัฒนธรรมชุมชน พบวํา ชุมชนคลองจวน เป็นชุมชน
เกําอกํ มีอายุยาวนาน ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม มีผู๎นําศาสนาของชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ ยึดถือปฏิบัติตามพิธีกรรมทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหวํางประชาชนในชุมชน เป็นแบบ
เครือญาติ มีโรงเรียนสอนศาสนา เป็นสถานที่รวมกลุํม เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทํา
กิจกรรมรํวมกัน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู๎นําในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ๒) ด๎านปัญหา
เกี่ยวกับสภาพอนามัย และผลกระทบจากขยะมูลฝอย พบวํา ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน เกิดจาก
ชุมชนไมํมีถนนตัดผํานโดยตรง ต๎องใช๎การจัดเก็บขยะมูลฝอยด๎วยการสัญจนทางน้ํา ทําให๎ไมํได๎รับ
ความสะดวก จึงกํอให๎เกิดปัญหาการตกค๎างของขยะมูลฝอย ทําให๎เกิดปัญหาในเรื่องพาหะนําโรค และ
กลิ่นเหม็นรบกวน พาหะนําโรค ได๎แกํ หนู แมลงสาบ แมลงวัน และแมลงหวี่ และพบวํา ในปีที่ผํานมา
ประชาชนเจ็บปุวยด๎วยโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย คือ โรคตาแดง และโรคท๎องรํวง๗๗ 
กกกกกกกกผศ.จ ารัส ด้วงสุวรรณ และภัสสร ด้วงสุวรรณ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนา
ระบบการจัดการเครือขํายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางเป็นระบบและยั่งยืน : 
การศึกษาการเพ๎นท์ภาพบนกระดองปู หมูํบ๎านสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ” บริบทที่ศึกษาครั้งนี้ คือ หมูํบ๎านสาขลา ปัจจุบันตั้งอยูํเขตตําบลนาเกลือ อําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ มีเนื้อที่ประมาณ ๓๒ ตารางกิโลเมตร การเดินทางไปหมูํบ๎านสาขลา หรือตําบลนาเกลือ 
สามารถเดินทางได๎โดยทางรถยนต์ เพราะมีถนนคอนกรีตเข๎าถึงตําบลนาเกลือได๎ การเดินทางระหวําง
บ๎านสาขลาและอําเภอพระสมุทรเจดีย์จะมีรถตู๎ รถสองแถววิ่งประจําทาง และมีรถรับสํงนักเรียนไป
                                                           

กกกกกกกก๗๗นิตยา สวัสดิพงษ์, “การจัดการสิ่งแวดล๎อมและศิลปวัฒนธรรม โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน: 
ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร”, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย,                     
ปีท่ี ๑๖ ฉบับท่ี ๖ (มกราคม  - ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๑๔๔-๑๔๕ 

http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=19


๖๓ 
 
เรียนตามโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตํางๆ นอกชุมชน หมูํบ๎านสาขลาเป็นหมูํบ๎านของชาวประมงที่ยังมีวิถี
ชีวิตแบบเดิมในการทําประมงชายฝั ง ชุมชนบ๎านสาขลาประกอบด๎วยหมูํที่ ๑– ๘ แตํละหมูํบ๎านมี
ประมาณ ๒๕๐ ครัวเรือนและมีประชากรประมาณ ๒,๐๐๐ คน น้ําบริโภคใช๎น้ําจากโครงการประปา
ชนบท ในชุมชนมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา คือ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
และมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนสุทธิราอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานีอนามัยประจําหมูํบ๎าน 
และสถานีตํารวจ คนในชุมชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ๗๘ 
กกกกกกกกนงเยาว์ อุทุมพร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตธนบุรี” ผลการวิจัยพบวํา ๑) ภูมิปญญาท๎องถิ่นเขต
ธนบุรีสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ ๖๑ ป ขึ้นไปจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวํา อาศัยอยูํ
ในแขวงบางยี่เรือมากที่สุด ผลงานสํวนใหญํ เป็นงานที่ต๎องใช๎ฝีมือและมีความเกําแกํสืบทอดมารุํน             
ตํอรุํน กระบวนการเรียนรู๎และสั่งสมประสบการณ์มีลักษณะที่แตกตางกันคือ การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
การสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเรียนรู๎จากครูอาจารย์ และการรับการฝกอบรม สําหรับกรรมวิธีใน 
การผลิตก็จะไมํซับซ๎อนเนํนการผลิตที่ทํากันได๎งายและใช๎วัสดุที่มีอยูํ/ในท๎องถิ่น ๒) สภาพการนํา             
ภูมิปัญญามาใช๎ มีทั้งการเชิญไปสอนที่สถานศึกษาและพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู๎ที่บ๎านของผู๎ทรง           
ภูมิปัญญา และมีหลากหลายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่เชิญไปสอน ทั้งในและนอกเวลาเรียน ปัญหาที่พบ
คือ การขาดงบประมาณสนับสนุน การย๎ายภูมิลํา เนาหรือปิดกิจการของผู๎ทรงภูมิปัญญา                  
การประสานงาน ๓) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการคือ ควรมีหนวยงานหลักรับผิดชอบ ในการ
จัดรวบรวมภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยเชิญผู๎เกี่ยวข๎องมาทํางานรวมกันโดยทํา เป็นทําเนียบ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเขตธนบุรี มีการจัดการความรู๎และจัดทําเป็นหนังสือหรือเอกสาร หรือ ซีดี เผยแพรํ                 
การเผยแพรํข๎อมูลในรูปของเว็บไซตโดยมีหนวยงานรับผิดชอบ พร๎อมทั้งมีการฝกอบรม นักเรียนและ
นักศึกษาเป็นมัคคุเทศก์แนะนํา การจัดงานนิทรรศการภูมิปัญญาท๎องถิ่นในทุกหรือ ทุกภาคเรียน
รวมกัน และผู๎บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายสงเสริมหลักสูตรท๎องถิ่นในสถานศึกษา อยํางจริงจัง 
และการประชาสัมพันธ์เผยแพรในสื่ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง๗๙กกกกกกก 
กกกกกกกกนันทา นันทนีย์ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสํวนรํวมของประชาชนที่มีตํอการอนุรักษ์ปุา
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ปุาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”  ผลการศึกษาพบวํา ระดับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชนในเขตพ้ืนที่ปุาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยูํในระดับปาน
กลาง ปัจจัยอายุ รายได๎ตํอเดือน และทัศนคติที่มีตํอการอนุรักษ์ปุาชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีสํวน
รํวมของประชาชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชน สํวนปัจจัยด๎านเพศ ปัจจัยด๎านจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

                                                           

กกกกกกกก๗๘ผศ.จํารัส ด๎วงสุวรรณ และภัสสร ด๎วงสุวรรณ, “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือขําย
วิสาหกิจชุมชนเพื่อสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนอยํางเป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษาการเพ๎นท์ภาพบนกระดองปู 
หมูํบ๎านสาขลา ตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ”, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และงานวิจัย, ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๔๙) 
กกกกกกก ก๗๙นงเยาว์ อุทุมพร, “การพัฒนาการบริหารจัดการแหลํงเรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชนเขตธนบุรี”, วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม  - ธันวาคม 
๒๕๕๘) : ๔๒ - ๔๓ 
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๖๔ 
 
การสนับสนุนจากภาครัฐ และภาวะผู๎นําของผู๎นําชุมชนไมํมีความสัมพันธ์กับการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ปุาชุมชน อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี๘๐กกกกกกกก 
กกกกกกกกปรีดา พูลสิน ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความรูทาง
ศิลปวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัส”ผลการวิจัยพบวํา ชุมชนวัดโสมนัส มีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีความโดดเดนและทรงคุณคาทางประวัติศาสตรรวมถึงยังคงสืบทอดศิลปะ 
ประเพณีและศาสนปฏิบัติจนถึงปจจุบัน ผลการศึกษาดานการมีสวนรวมของชุมชนแหงนี้ผูวิจัยพบวา 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน             
๔ แหง คือ ๑.วัดโสมนัสราชวรวิหาร ๒. ศูนยศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย ๓.โรงเรียนวัดโสมนัส และ 
๔. ศูนยเยาวชนวัดโสมนัส นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวาชุมชนเปนผูมีสวนรวมในการจัดการความรู
ผานรูปแบบกิจกรรมตางๆไดแก กิจกรรมการเรียนการสอน การฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมความรู
ดานศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีการใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนรวมกัน แหลงเรียนรูทั้งหมดมี
การจัดการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม และมีผูนําชุมชนและเยาวชนเปนผูกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน ในขั้นตอนการวางแผน การจัดกิจกรรม วิธีการถายทอดองคความรูสูชุมชน โดยแหล
งเรียนรูทั้ง ๔ แหลงมีความรวมมือในขั้นการดําเนินงานเปนสําคัญอยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบ              
วาแหลงเรียนรู ยังมีปญหาดานงบประมาณ การจัดการพ้ืนที่ และการประชาสัมพันธ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น๘๑ 
กกกกกกกกโชติ ถาวร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “อํานาจทางสังคมของชุมชนในการจัดการปาชายเลน            
อาวปาคลอก จังหวัดภูเก็ต”ผลการวิจัยพบวํา ลักษณะอํานาจทางสังคมของชุมชน เปนอํานาจที่อยูใน
โครงสรางทางสังคมในชุมชน ไดแก ระบบเครือญาติ กลุมทางสังคม วัด มัสยิด โรงเรียน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและเปนอํานาจที่เกิดจากชุมชนปฏิสัมพันธกับองคกรภายนอกชุมชน ไดแก              
หนวยงานของรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)             
และสถาบันสื่อมวลชน สําหรับรูปแบบอํานาจทางสังคมของชุมชน ไดแก การบังคับ การอางอิงอํานาจ
ที่เหนือกวา การใชสิทธิ อํานาจ และความนาเชื่อถือ ซึ่งอํานาจทางสังคมเกิดผลสําเร็จโดยทรัพยากร
อํานาจ ได แก การลงโทษ การให รางวัล  ข อมูลข าวสาร ความชอบธรรม การอ างอิง                          
และความเปนสถาบันเชี่ยวชาญ สวนกระบวนการสรางอํานาจทางสังคมของชุมชนในการจัดการปา
ชายเลน จําแนกออกเปน ๕ ชวงเวลา คือ วิกฤติ การดํารงชีพของประชาชนในชุมชน การกอตัวใน
พ้ืนที่สาธารณะ การเคลื่อนไหวทางสังคม การสรางความมั่นคงในชีวิต และการพัฒนาสูความเป
นสถาบัน นอกจากนี้ผลลัพธของการสรางอํานาจทางสังคมของชุมชน คือ ความมั่นคงทางอาหาร 
ความมั่นคงในชีวิต ความสัมพันธของคนในชุมชน ความสัมพันธระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ 

                                                           

กกกกกกกก ๘๐นันทา นันทนีย์, “การมีสํวนรํวมของประชาชนที่มีตํอการอนุรักษ์ปุาชุมชนในเขตพื้นที่ปุาชุมชน 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”, วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย, ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม  - 
ธันวาคม๒๕๕๔) : ๑๕ 
      

๘๑ปรีดา พูลสิน, “การมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการความรทูางศิลปวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนวัด
โสมนสั”, รายงานวิจัย, (กรมสงเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔), หน๎า (๑) 
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๖๕ 
 
อํานาจตอรองของชุมชน การประกอบอาชีพ และรายไดกระแสการอนุรักษในชุมชนอาวปาคลอก 
และแหลงเรียนรูชุมชน๘๒ 
กกกกกกกกดวงพร พุทธวงค์ และทรายทอง อุ่นนันกาศ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสําเร็จของการมี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนถนนคนเดินกาดกองต๎า จังหวัด
ลําปาง” ผลการวิจัยพบวํา ผลสําเร็จของการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวโดยชุมชนต๎องพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาใน  ๒ ประการ คือ ประการแรกด๎านการสร๎างความพึงพอใจให๎แกํนักทํองเที่ยว พบวํา
ระดับความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต๎าจังหวัดลําปางในระดับดีทุกด๎านทั้งใน
ด๎านการบริหารจัดการการอํานวยความสะดวกสภาพแวดล๎อม และการรักษาความปลอดภัย ประการ
ที่สอง ด๎านการสร๎างการมีสํวนรํวมในผลประโยชน์ให๎แกํชุมชนท๎องถิ่น ซึ่งพบวําความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมถนนคนเดินกาดกองต๎าจะเกิดขึ้นได๎ด๎วยปัจจัย ๔ ประการได๎แกํศักยภาพความพร๎อมของ
พ้ืนที่การรักษาความหลากหลายของสินค๎าและบริการการบริหารจัดการโดยชุมชนมีสํวนรํวมและการ
รวมการพัฒนาการทํองเที่ยวเข๎าอยูํในการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
หนํวยงานราชการในระดับจังหวัด๘๓ 
กกกกกกกกสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเข๎มแข็งวําชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได๎โดยอาศัยทุนชุมชน 
ไมํต๎องอาศัยความชํวยเหลือจากบุคคลหรือองค์กรภายนอก เว๎นแตํสิทธิที่พึงมีพึงได๎จากความดูแลของ
รัฐในฐานะพลเมืองพ่ึงตนเองก็ได๎แกํการสร๎างรายได๎เอง มีความเป็นอยูํที่เหมาะสมตามอัตภาพรวมทั้ง
มีสํานึกในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสามัคคีรํวมมือกันเมื่อต๎องเผชิญปัญหา  
 
กกกกกกกก๒.๕.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม 
กกกกกกกกจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับหลักพุทธธรรมพบวํามีนักวิชาการได๎ศึกษาหลัก
พุทธธรรมไว๎ดังนี้ 
กกกกกกกกบรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักพุทธธรรม
เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพ
ติดของจังหวัดอุบลราชธานี” ผลการศึกษาการนําหลักพุทธธรรม ไปประยุกต์ใช๎เพ่ือปูองกันปัญหาสาร
เสพติดตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี พบวํา เจ๎าหน๎าที่ใน
หนํวยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีมีการนํา
หลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช๎  โดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ ๙๑ ผู๎นําชุมชนระดับอําเภอมีการประยุกต์ใช๎
หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการ
ปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ ๘๙.๘ ผู๎นําชุมชนระดับ
ตําบลมีการประยุกต์ใช๎หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบันครอบครัวและ ชุมชน
ตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๗๙  

                                                           

 ๘๒โชติ ถาวร, “อํานาจทางสังคมของชุมชนในการจัดการปาชายเลน อาวปาคลอก จังหวัดภูเก็ต”, รายงาน
วิจัย, (กรมสงเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๔), หน๎า บทคัดยํอ 
 ๘๓ดวงพร พุทธวงค์ และทรายทอง อํุนนันกาศ, “ความสาเร็จของการมสีํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนถนนคนเดินกาดกองต๎า จังหวัดลาปาง”, วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๑ (กรกฏาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑ 



๖๖ 
 
ผู๎นําครอบครัวระดับอําเภอ  มีการประยุกต์ใช๎หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบัน
ครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิด
เป็นร๎อยละ  ๙๖.๘๕ ผู๎นําครอบครัวระดับตําบลมีการประยุกต์ใช๎หลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎แกํสถาบันครอบครัวและ ชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ ๙๘.๗๒ เยาวชนมีการประยุกต์ใช๎หลักพุทธธรรม เพ่ือเสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหา สารเสพติดของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ ๙๒.๐ พระสงฆ์มีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
ชุมชนโดยเฉลี่ยคิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๐๘๔ 
กกกกกกกกอุ่นเอื้อ สิงห์ค า และ ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการและ
ผลของการสร๎างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ” พบวํา ๑) กระบวนการสร๎างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถี
พุทธจัดขึ้นเป็นระยะเวลา๕วันเพ่ือเรียนรู๎ทฤษฏีการสร๎างสุขภาพควบคูํกับการปฏิบัติโดยบูรณาการ
องค์ความรู๎บนความเชื่อจากวิถีการดํารงชีวิตของสังคมไทยและวิทยาการทางวิ ทยาศาสตร์เน๎นองค์
ความรู๎เพื่อการ “พ่ึงตนเองจนเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได๎”มีกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพกายจิตใจสังคมและจิต
วิญญาณมีการฟังและสนทนาธรรมจากนักบวชเพ่ือให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรํางกายจิตใจสังคมและ
จิตวิญญาณสูํการลดละเลิกความโลภโกรธหลง๒) ผลจากกระบวนการสร๎างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถี
พุทธทําให๎คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเกิดจิตใจที่ดีงามมีความเสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํมีอารมณ์เบิกบานแจํมใส
ทําให๎เกิดพลังในการชํวยเหลือผู๎อ่ืนที่ทุกข์ทรมานเพ่ือให๎มีสุขภาพดีและชํวยทําให๎สุขภาวะของสังคมดี
ขึ้น๘๕ 
กกกกกกกกรศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวคิดในการใช๎พุทธธรรมเพ่ือ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม : กรณีศึกษา” พบวํา พุทธธรรมสามารถนาไปใช๎ในด๎าน
ตํางๆ เกี่ยวกับการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เชํน การบริหาร และการตลาด และมีนักธุรกิจชาวพุทธได๎
นําพุทธธรรมไปใช๎ในการดําเนินธุรกิจของตนจนประสบความสําเร็จจํานวนไมํน๎อย โดยแนวคิดหรือ
หลักธรรมที่สามารถนาไปใช๎เพ่ือดําเนินการทางเศรษฐกิจนั้นมีมากมาย เชํน พรหมวิหารสี่ สังคหวัตถุสี่ 
หรือแม๎แตํคําสอนอนัตตตาสํวนการเปรียบเทียบพุทธธรรมกับหลักการและวิธีการของทุนนิยม              
(ในงานวิจัยนี้มุํงเอาแนวคิดเสรีนิยมไมํใชํทุนนิยมที่ถูกมาร์กซ์โจมตี) ปรากฏวํา แม๎พุทธธรรมจะมีความ
ตํางหรือความขัดแย๎งกับทุนนิยมอยูํไมํน๎อย แตํก็ไมํได๎ขัดแย๎งถึงขนาดไปด๎วยกันไมํได๎เลย เพราะยัง
สามารถปรับให๎ไปด๎วยกันได๎ เชํน ปรับแนวคิดปัจเจกนิยมที่ปฏิบัติอยูํในทุนนิยมให๎อํอนลงแล๎วเพ่ิม
แนวคิดองค์รวมนิยมของพุทธธรรมเข๎าไป ทําให๎มีการคํานึงถึงสํวนรวมและการคิดในระยะยาว หรือ
สามารถนําพุทธธรรมมาเสริมสํวนที่ขาดหรือบกพรํองของทุนนิยมได๎โดยเฉพาะมิติด๎านศีลธรรมและจิต
วิญญาณ เชํนการเพ่ิมเปูาหมายด๎านคุณภาพชีวิตให๎แกํทุนนิยม อันจะทําให๎ทุนนิยมกลายเป็น

                                                           

กกกกกกกก๘๔บรรยวัสถ์ ฝางคํา และนฤมล ดวงแสง, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎แกํสถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานการ
วิจัย, (สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, ๒๕๕๐),            
หน๎า บทคัดยํอ 
กกกกกกกก๘๕อุํนเอื้อ สิงห์คํา และผศ.ดร.น๎องเล็ก คุณวราดิศัย, “กระบวนการและผลของการสร๎างเสริมสุขภาวะ
องค์รวมวิถีพุทธ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีท่ี ๑๙ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) : ๗๓ 



๖๗ 
 
เศรษฐศาสตร์แบบยั่งยืนและเศรษฐศาสตร์การุณยธรรมหรือ “เศรษฐศาสตร์พอเพียง” อีกทั้งพุทธ
ธรรมก็มีแนวคิดบางอยํางที่คล๎ายหรือเข๎ากันได๎กับแนวคิดของทุนนิยม เชํน แนวคิดเรื่องการประหยัด
และการออมมีความคล๎ายคลึงกัน และแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพก็เข๎ากันได๎กับแนวคิดของพุทธ
ธรรมนอกจากนั้น ความคิดในเรื่องศาสนาและศีลธรรมของทุนนิยมแม๎จะมีความตํางกัน แตํอยํางน๎อย
ก็พูดได๎วํา ทุนนิยมยังยอมรับความ 
กกกกกกกกสําคัญของศาสนาและศีลธรรมอยูํไมํมากก็น๎อย เพราะศาสนาและศีลธรรมมีบทบาทสําคัญ
ตํอการดําเนินกิจกรรมตํางๆของมนุษย์ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชํน ทําให๎สังคมมีความสงบสุข
ซึ่งสํงผลให๎กิจกรรมทางเศรษฐกิจดําเนินไปได๎ด๎วยดี และคุณธรรมอยํางความซื่อสัตย์ทําให๎การ
ดําเนินการทางเศรษฐกิจเป็นไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพดังนั้น จึงสรุปได๎วําพุทธธรรมไมํได๎ขัดกับทุน
นิยมถึงขนาดไปด๎วยกันไมํได๎ แม๎จะมีความแตกตํางหรือความขัดแย๎งมากกวําความเหมือนหรือความ
สอดคล๎องก็ตาม๘๖ 
กกกกกกกกขวัญดิน สิงห์ค า ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “บูรณาการ วัด บ๎าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แหํง
การพัฒนาชุมชน” พบวํา การจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก เน๎นการพัฒนาด๎าน
คุณธรรมผํานการเรียนรู๎รํวมกันของ วัด บ๎าน โรงเรียน จากการทํากิจกรรมตํางๆ ในชีวิตประจําวัน
และกิจกรรมทางด๎าน จริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมประจําปีของชาวอโศก นักเรียนที่ผําน
การศึกษาตามรูปแบบของชาวอโศกจะได๎รับการฝึกหัด และพัฒนาด๎านศีลธรรม คุณธรรมและงาน
วิชาชีพที่เป็นงานไมํเบียดเบียนตนและผู๎อ่ืน เพ่ือให๎สามารถเลี้ยงตนเองและชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎ สามารถ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข ผู๎ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาเพราะเป็นการจัดการศึกษาที่มีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากตัวอยํางจริงไมํ
ไชํการทดลอง สร๎างและพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความเห็นที่ถูกตรง (สัมมาทิฐิ) ในเรื่องตํางๆ ของชีวิตตาม
แนวทางของพระพุทธศาสนา โดยมี สมณะ สิกขมาตุ คุรุ และชาวชุมชน เป็นต๎นแบบที่ดีในการทํางาน
ฟรี ตั้งใจและเต็มใจในการทํางาน พร๎อมทั้งเป็นแบบอยํางในการทํางานอยํางเสียสละ๘๗ 
กกกกกกกกส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความ
เข๎มแข็งกรณีดอกไมประดิษฐิ์จากใบยางพารา”ผลการศึกษาพบวํา ระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน 
หรือ ระดับความเขมแข็งอยูในระดับดีแตเมื่อพิจารณาในแตละดาน ระดับศักยภาพที่อยูในระดับดีมี 
๓ดานคือดานทิศทางของวิสาหกิจชุมชน ดานการบริหารตลาด และดานการบริหารสมาชิก สวนที่
เหลืออีก ๔ดานคือ การวางแผนดําเนินงาน การจัดการสินคาและบริการดานจัดการความรูและข
อมูลขาวสารและดานผลลัพธการดําเนินงานสําหรับศักยภาพอยูในเกณฑระดับปานกลาง ปจจัยที่มี
ผลตอการพัฒนา วิสาหกิจชุมชนสูความเขมแข็งมี ๒ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความเขมแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ การมีสวนรวมของสมาชิก และชุมชนไดรับผลประโยชนส
วนปญหาและอุปสรรคไดแกการผลิตมีวัตถุดิบไมเพียงพอในบางชวงชองทางการตลาดมีนอยขาดขอมู
ลดานการตลาด และระดับศักยภาพบางดานอยูในระดับต่ํา ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนควรใชวัตถุดิบอยาง
                                                           

   ๘๖รศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ, “แนวคิดในการใช๎พุทธธรรมเพื่อดําเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุน
นิยม : กรณีศึกษา, รายงานวิจัย, (ศูนย์พุทธศาสตรศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), บทคัดยํอ 
 ๘๗ขวัญดิน สิงห์คํา, “บูรณาการ วัด บ๎าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แหํงการพัฒนาชุมชน”, วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๒๑ 



๖๘ 
 
อ่ืนผลิตทดแทนใบยางพาราในชวงที่ขาดแคลน และตรวจสอบสภาพวัตถุดิบคือใบยางไมควรนําใบยา
งออนมาใชในการผลิต สวนดานการตลาดควรมีการฝกอบรมสมาชิกกลุมเพ่ือพัฒนาทักษะและรูปแบบ
ใหมๆ อยางสม่ําเสมอเพ่ิมชองทางการจําหนายใหมากขึ้น ภาครัฐควรจัดหาสถานทแนี่ นอนในการจํา
หนวยสินคา รวมทั้งพัฒนาระดับศักยภาพที่เปนขอดอยใหมีระดับดีขึ้น โดยการวางแผนการดําเนินงาน
และพัฒนาความแตกตางของผลิตภัณฑใหตางจากผูผลิตรายอื่น๘๘ 
กกกกกกกกเสาวภา พรสิริพงษ์ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และยงยุทธ บุราสิทธิ์  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“วัดในพุทธศาสนากับความพร๎อมในการรองรับสังคมผู๎สูงอายุ” ผลการศึกษาพบวําในภาพรวมวัดสํวน
ใหญํมีความพร๎อมในระดับปานกลาง เมื่อแยกรายด๎านพบวํา วัดมีความพร๎อมด๎านการสร๎างเครือขําย
และพ้ืนที่ทางสังคมสําหรับผู๎สูงอายุในระดับมากด๎านการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและด๎านการสํงเสริมสุขภาพ
ในระดับปานกลาง สํวนปัจจัยที่ทําให๎วัดมีความพร๎อมแตกตํางกัน ได๎แกํศักยภาพของเจ๎าอาวาส 
จํานวนและคุณสมบัติของพระในวัด ความรู๎ของพระ การสนับสนุนจากชุมชนรอบวัด และการทํางาน
เป็นเครือขําย แนวทางในการสนับสนุนความพร๎อมของวัดได๎แกํ การจัดให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระหวํางวัดที่ประสบผลสําเร็จในการทํางานเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ การถวายความรู๎เรื่องการบริหารและ
เรื่องผู๎สูงอายุแดํพระสงฆ์การสนับสนุนการสร๎างเครือขํายของวัดและการจัดพ้ืนที่และสิ่งแวดล๎อมของ
วัดให๎เอ้ือตํอผู๎สูงอายุ๘๙ 
กกกกกกกกมนู สนธิวรรธนะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบสังคมรํมเย็นเป็นสุขของชุมชน
โดยใช๎ศาสนาเป็นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบวํา ๑) กลุํมตัวอยํางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในอยูํในระดับมาก โดยด๎านวัฒนธรรมและศาสนาอยูํในลํา ดับที่หนึ่ง
ระดับมาก ๒) การพัฒนารูปแบบสังคมรํมเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช๎ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชื่อวํา DOCTRINE Model มี ๘ องค์ประกอบ ได๎แกํ D = Dogma (สมาชิกชุมชน
ปฏิบัติตามคํา สอนของศาสนา) O = Oneness (สมาชิกชุมชนมีความเป็นน้ํา หนึ่งใจเดียวกัน)             
C = Coordination (การประสานงานที่ดีภายในชุมชนและเครือขําย) T =Training & Learning 
Program (กิจกรรมการอบรมและเรียนรู๎ที่สอดคล๎องวิถีชีวิตชุมชน) R = Religions Centre (สถาบัน
ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางชุมชน) I=Independencein Public Participation(
สมาชิกชุมชนมีอิสระและมีสํวนรํวมกํา หนดอนาคตชุมชน) N = News & Knowledge Distribution 
(การเผยแพรํขําวสารและความรู๎สูํชุมชน) E = Equilibrium & Integrated Development (การ
พัฒนาชุมชนอยํางสมดุลและบูรณาการ) ๓) ผลการทดลองใช๎รูปแบบกับประชากรกลุํมเปูาหมายใน
พ้ืนที่สองชุมชนผํานกิจกรรมการอบรมมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎หลังการอบรมสูงกวํากํอนการอบรม
อยํางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ สํวนความคิดเห็นของผู๎เข๎ารับการอบรมที่มีตํอการประเมินผล
การจัดอบรมอยูํในระดับมาก โดยมีความเห็นวําหัวข๎อการอบรมเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
เนื้อหาสาระการอบรมเป็นความรู๎ที่สามารถนํา ไปใช๎ในการดํา เนินชีวิต ๔) การประเมินรูปแบบและ
ถอดบทเรียน พบวํา ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในรูปแบบทุกด๎านในระดับมาก และการถอด
                                                           

๘๘สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเข้มแข็งกรณีดอกไมประดิษฐิ์จากใบ
ยางพารา, (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ๒๕๕๑), หน๎า (๑) 
กกกกกกกก๘๙เสาวภา พรสิริ พงษข์วัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และยงยุทธ บุราสิทธ์ิ, “วัดในพุทธศาสนากับความพร๎อมใน
การรองรับสังคมผูส๎ูงอายุ”, วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีท่ี ๓๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๐๐ 



๖๙ 
 
บทเรียน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมในพ้ืนที่สองชุมชนมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎การปฏิบัติและจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ตํอเนื่องไปสูํสมาชิกชุมชนอ่ืนและในภาคีเครือขําย๙๐ 
กกกกกกกกดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความขัดแย๎งและการจัดการความขัดแย๎ง
ตามหลักพระพุทธศาสนา”การศึกษาพบวํา ความขัดแย๎งเกิดจากสาเหตุหลัก คือ ตัณหา ทิฏฐิมานะ
และเหตุภายนอก คือ ข๎อมูล ผลประโยชน์ความสัมพันธ์ชาติพันธุ์รูปแบบความขัดแย๎งมีทั้งความ
ขัดแย๎งภายในตน ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล ความขัดแย๎งด๎านประโยชน์ ความขัดแย๎งเรื่องอํานาจ 
ความขัดแย๎งด๎านทิฏฐิ และความขัดแย๎งด๎านชาติพันธุ์ ซึ่งวิธีบริหารจัดการความขัดแย๎งมีดังนี้ คือ              
เริ่มจากการจัดการความขัดแย๎งในตนเองด๎วยการเรียนรู๎จริตตนเองและปรับแก๎จริตให๎เป็นไปในทาง
สร๎างสรรค์ขจัดสนิมภายในใจ (ปุริ สมละ) พยายามพ่ึงตนเองให๎ได๎ตามหลักนาถกรณธรรม                 
และพยายามเอาชนะตนเองให๎ได๎คือวิธีการที่ยิ่งใหญํที่สุดในการขจัดความขัดแย๎งในตนเอง จากนั้นก็
จัดการความขัดแย๎งระหวํางบุคคลโดยใช๎หลักสาราณียธรรมโดยมีความปรารถนาเอ้ือเฟ้ือด๎วยเมตตา
จัดการพูดในสิ่งสร๎างสรรค์เพ่ือปูองกันและระงับความขัดแย๎งจัดการความขัดแย๎งในครอบครัวด๎วยการ
บริหารทรัพย์สินในครอบครัวให๎ลงตัวทั้งระดับสํวนตัว ครอบครัวและสํวนรวม และใช๎ชีวิตรํวมกันด๎วย
หลักเมตตา ซึ่งแนวคิดในการขจัดความขัดแย๎งทั่วไปเริ่มต๎นด๎วยความอดทน (ขันติ) ขจัดความขัดแย๎ง
โดยกรอบอธิกรณสมถะด๎วย วิธีระงับปัญหาด๎วยพยานและหลักฐานที่พร๎อมหน๎า (สัมมุขาวินัย)              
ใช๎เสียงข๎างมาก (เยภุยยสิกาวินัย) วิธีการประนีประนอม(ติณวัตถารกะ) และวิธีการเจรจาไกลํเกลี่ยคน
กลาง๙๑ 
กกกกกกกกพระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. และคณะ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช๎หลักพุทธศาสนาใน
การสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุํมแมํนํ้ามูล อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์” ผลการวิจัยโดยอาศัย
กลุํ มประชากรด๎านบุคคล ด๎ านเอกสารและการลงไปศึกษาเก็บข๎อมูลภาคสนามพบวํ า                    
ตามวัตถุประสงค์ข๎อที่ ๑ การใช๎หลักพุทธศาสนาในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุํมน้ํามูล 
อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์ ประยุกต์ใช๎ตามหลักวิสาหกิจชุมชน ๕ ด๎านได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการ
กลุํมสํวนใหญํใช๎หลักสัปปุริสธรรม หลักพรหมวิหารธรรมและหลักอปริหานิยธรรม ด๎านการบริหาร
จัดการด๎านหลักพรหมวิหารธรรม หลักฆราวาสธรรม และหลักทิฏฐธรรมิกัตถะ ด๎านการบริหารจัดการ
ด๎าน ผลิตและงานสนับสนุนการผลิตสํวนใหญํใช๎หลักสัปปุริสธรรม หลักพรหมวิหารธรรมและหลัก 
ทิฏฐธรรมิกัตถะ ด๎านการบริหารจัดการด๎านหลักสัปปุริสธรรม หลักปาปณิกธรรม หลักโภควิภาค 
หลักทิฏฐธรรมมิกัตถะและหลักคิหิสุข และด๎านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนธรรมหลักปาปณิ
กธรรมหลักทิฏฐธรรมิกัตถะ วิธีการใช๎หลักพุทธศาสนาในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุํมน้ํา
มูล อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์ พบวําโดยสํวนใหญํประยุกต์กลั่นกรองหลักพุทธศาสนาให๎สอดแทรก
แฝงอยูํในกระบวนการของกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ทั้ ง ๕ ประการ คือ การบริหารจัดการกลุํมการ

                                                           

กกกกกกกก๙๐มนู สนธิวรรธนะ, “การพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (เมษายน–
กันยายน ๒๕๕๘) : ๙๖ 
กกกกกกกก๙๑ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา, “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา”,
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน 
๒๕๕๗ ) : ๑๘ 



๗๐ 
 
บริหารจัดการ ด๎านการบริหารจัดการด๎านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต การบริหารจัดการ และ
การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนวิธีใช๎หลักพุทธศาสนาอีกประการคือผู๎นํากลุํมปลูกฝังคุณธรรมให๎
เกิดมีในใจสมาชิกภาพ ผลการใช๎หลักพุทธศาสนาในการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ่ึงตนเองลุํมน้ํามูล 
อําเภอทําตูม จังหวัดสุรินทร์ พบวํา ด๎านการบริหารจัดการกสามัคคี มีความซื่อสัตย์ เกิดความไว๎ใจ          
มีการปฏิบัติงานอยํางทุํมเท เสียสละ จริงจัง มีเปูาหมาย ด๎านการบริหารจัดการ ทํา ให๎ลูกค๎าและ
สมาชิกของกลุํมเชื่อมั่น ให๎ความไว๎วางใจ ด๎านการบริหารจัดการด๎านการผลิตและงานสนับสนุนการ
ผลิต ทําให๎มีความขยันหมั่นเพียร อดทนตํอความยากลาบาก ฉลาดรอบรู๎ เสียสละ มีมุมมองที่
กว๎างขวาง ด๎านการบริหารจัดการด๎านการเงิน ทาให๎มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสัจจะ เที่ยงธรรม เกิด
ความไว๎วางใจกัน รู๎จักจาแนกแยกแยะ มีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล ตรงไปตรงมา มั่นคง และมีความสุข 
และด๎านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนทุกด๎าน ทําให๎สมาชิกเกิดความคิดอําน เพ่ิมมุมมอง             
รู๎จักจําแนกแยกแยะ ไมํขัดแย๎งแบบทําลาย เชื่อมโยงเครือขําย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลตํอเพ่ือนมนุษย์ 
ทั้งหมดสํงผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนคือ ความเข๎มแข็งมั่นคงของวิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงตัวเองได๎๙๒ 
กกกกกกกกพงษ์ศักดิ์ มณีเดช ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของ
นาง ทองดี โพธิยอง จากมุมมองของพุทธศาสนา”ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยและความสําเร็จ ที่ทําให๎ 
นางทองดี โพธิยองประสบความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนคือ การใช๎หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยการ
นํามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยองจนประสบความสําเร็จตามลําดับ ดังนี้           
๒. การสร๎างพลังทางความคิดหรือการสร๎างสัมมาทิฏฐิรํวม ๒. การสร๎างพลังการกระทําเพ่ือดําเนินการ
พัฒนา๓. การแก๎ไขปัญหาเมื่อดําเนินการพัฒนาชุมชน ให๎มีระเบียบวินัย และการปูองกันความเสื่อม
สลายของชุมชน ๔. ความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์หลักธรรมที่วําด๎วยการนําความ
คิดเห็นรํวมสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสําเร็จตามจุดมุํงหมายและใช๎ ๕.หลักธรรมเสริมตํางๆ เข๎ารํวมด๎วย
จากการศึกษาวิเคราะห์ บทบาทการพัฒนาชุมชนของนางทองดี โพธิยอง พบวํา บทบาทการพัฒนา
ชุมชนของเธอนั้น ได๎ใช๎หลักพุทธธรรมนําไปประยุกต์ใช๎ในการดําเนินภารกิจดังกลําวอาจจะไมํทั้งหมด 
แตํก็นํามาพัฒนาได๎ผล แตํเดิมนั้นบทบาทการพัฒนาชุมชนมักอาศัยพระสงฆ์เป็นผู๎นํา แตํปัจจุบัน
ภาวการณ์ตํางๆได๎เปลี่ยนไป เรื่องบางเรื่องพระสงฆ์อาจจะไมํสะดวกที่จะทํา ในสํวนตรงนี้จึง เปิด
โอกาสให๎ฆราวาสได๎เข๎ามาทําบทบาทตรงนี้ได๎ ดังนั้นกรณีเชํนนี้ อาจจะกลําวได๎ วําเป็นการหนุนเสริม
เติมเต็มในการพัฒนาชุมชนโดยที่ยังคงดําเนินตามหลักพุทธธรรม๙๓ 
กกกกกกกกสุไรยา วานิและ มะรอนิง สาแลมิง ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การอยูํรํวมกันของชุมชนในสังคม
พหุวัฒนธรรมกรณีศึกษา ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” ผลการวิจัยพบวําทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติผู๎นํา ชุมชนที่เข๎มแข็ง ระบบการปกครองที่มีความยุติธรรม ความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติและการสื่อสารภาษาเดียวกัน เป็นปัจจัยที่เอ้ือตํอการอยูํรํวมกันอยํางปกติสุขของชาวไทย

                                                           

กกกกกกกก๙๒พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. และคณะ การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พ่ึงตนเองลุ่มแม่น ้ามูล อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน๎า ก – ข 
กกกกกกกก๙๓พงษ์ศักดิ์ มณีเดช, “การวิเคราะห์ความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนของนาง ทองดี โพธิยอง                 
จากมุมมองของพุทธศาสนา”, รายงานวิจัย, (ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาพลังแผํนดินเชิงคุณธรรม : สํานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู๎), หน๎า ง-จ 



๗๑ 
 
พุทธและชาวมลายมุสลิมในพ้ืนที่ตําบลทรายขาวชุมชนทรายขาวนําแนวคิดสมานฉันท์มาปรับใช๎เป็น
แนวทางการรักษาความสัมพันธ์ระหวํางชาวไทยพุทธและชาวมลายูมุสลิมในชํวงที่เกิดเหตุการณ์ความ
ไมํสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต๎โดยใชวิธีการประนีประนอม การชี้แจงเพ่ือทําความเข๎าใจและการ
รํวมมือกันของทุกฝุายซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและให๎ผลอยํางยั่งยืน๙๔ 
กกกกกกกกจตุพล ดวงจิตรและ ประยูร สุยะใจ ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักการบริหาร
เชิงพุทธในการสํงเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุํมน้ําแมํกลองตอนลําง” ผลการวิจัยพบวํา 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนลุํมน้ํ าแมํกลองตอนลําง ประกอบด๎วย                
๑) ผู๎นําชุมชนมีความรู๎ความสามารถ ๒) ประชาชนมีสํวนรํวมและมีการเรียนรู๎ การทํางานรํวมกัน            
๓) การดําเนินกิจกรรม/โครงการเป็นกิจกรรมของทุกคนในชุมชน ๔) การดําเนินกิจกรรมมีความ
ตํอเนื่อง ๕) โครงการสามารถแก๎ไขปัญหาหรือตอบสนองความต๎องการของคนในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
๖) มีการนําเงินทุนและทุนทางสังคมมาใช๎อยํางค๎ุมคํา และ๗) โครงการได๎รับการยอมรับจากสมาชิกใน
องค์กรหรือคนในชุมชน 

องค์กรชุมชนองค์กรชุมชนลุํมน้ําแมํกลองตอนลําง ได๎ดําเนินการขับเคลื่อนองค์กรุชมชนตาม
วิถีแหํงชุมชนชนบทของสังคมไทย ซึ่งการดําเนินการดังกลําวเกิดขึ้นตามธรรมชาติของการพ่ึงพา
ตนเองเป็นจุดเริ่มต๎น และในการดําเนินขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในแถบลุํมน้ําแมํกลองตอนลําง 
สามารถนําเอาหลักการบริหารเชิงพุทธ อธิบายขั้นตอนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน คือ หลักอริยสัจ ๔ 
ประกอบด๎วย ๑) ทุกข์ ความจริงวําด๎วยความทุกข์ ๒) สมุทัยเหตุให๎เกิดทุกข์ ๓) นิโรธ ความดับทุกข์ 
และ ๔) มรรค ข๎อปฏิบัติให๎ถึงความดับทุกข์ รวมถึง หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ประกอบด๎วย             
๑) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักเหตุ ๒) อัตถัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักผล ๓) อัตตัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จัก
ตน ๔) มัตตัญญุตา ความผู๎รู๎จักประมาณ ๕) กาลัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักกาล ๖) ปริสัญญุตา             
ความเป็นผู๎รู๎จักและ ๗) ปุคคลัญญุตา ความเป็นผู๎รู๎จักบุคคลการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนโดยใช๎
หลักการบริหารเชิงพุทธยังสํงเสริมและเปิดโอกาสให๎ประชาชนในท๎องถิ่น เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
จัดการท๎องถิ่นรํวมกับทุกภาคสํวน ยังผลไปสูํการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน๙๕ 

     สุทธิพงศ ปานเพ็ชร ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการกอตัวของชุมชนดวยหลักพุทธ
ธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวํา  พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพมหานครในเขตหลักสี่มีการ
รวมตัวกันตั้งถิ่นฐานเปนหลักแหลงที่ชัดเจน มีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ประชากรมีอาชีพหลักคือ          
ทําการเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไร สวนในพื้นท่ีเขตบางขุนเทียนมีการรวมตัวกันมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 
๒ แตการรวมตัวของประชากรทั้ง ๒ เขต มีวิถีชีวิตที่ไมแตกตางกัน การเปนอยู  การแกปญหาก็            
จะเปนคนภายในชุมชนกันเองมากกวาที่จะรอใหรัฐเขามาแกปญหาเชนเรื่องโจรผูราย โรคระบาด            

                                                           

    ๙๔สุไรยา วานิ และ มะรอนิง สาแลมิง, “การอยูํรํวมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษา 
ตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”, วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (กันยายน 
๒๕๕๖–กุมภาพนัธ ์๒๕๕๗) : ๒๐๔ 
 

๙๕จตุพล ดวงจิตร และ ประยูร สุยะใจ, “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการสํงเสริมการ
ขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุํมน้ําแมํกลองตอนลําง”, วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา, หน๎า ๖๓ 



๗๒ 
 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน แตขณะเดียวกัน ประชาชนในชุมชนยังคงตองการใหรัฐเขามาชวยเหลือในการแก
ไขปญหาเกี่ยวกับ ดานสาธารณสุขและความปลอดภัยเปนอยางมากดวยเชนกัน 

     ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพบวา คนในชุมชนรูสึกเสียดายที่
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีชีวิตแบบเดิม แตก็ยอมรับการบริหารจัดการของภาครัฐ และจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางทั้ง ๒ เขตตามสัดสวนลักษณะทั่วไปของประชาชน พบวา เพศ
หญิงมากกวาเพศชาย และอาศัยอยู ในชุมชนสวนใหญกวํา ๒๐ ป โดยที่คนในชุมชนสวนใหญมี
ภูมิลําเนาเดิมอยู ในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส วนใหญมีเชื้อชาติไทย 
รองลงมาคือ คนเชื้อสายจีน และมอญตามลําดับ ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพรับจ าง และทํา
การเกษตร และสถานที่ที่คนในชุมชนเขารวมคือ วัดที่อยู ในละแวกบาน สวนกิจกรรมในวัด คือ              
วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน การทําบุญตักบาตร โดยยึดหลักพุทธธรรมที่ใช เปนประจํา คือ           
หลักศีลธรรม และมีความเชื่อถือเรื่องโชคชะตาราศรี สวนหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาจะมีความ
เชื่อนอยมาก 

     สําหรับหลักในการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมของคนในชุมชน จะมีการดําเนินชีวิตใน
ระดับมากโดยเฉพาะในเรื่องการไมชอบคนคดโกงหรือทุจริต รองลงมาคือ การสร างความรัก           
ตอครอบครัวอยางสม่ําเสมอ และมีความซื่อสัตยตอคูครอง และสวนใหญจะใชปฏิบัติกันอยู ซึ่งแตละ
คนจะใชหลักพุทธธรรมโดยเริ่มจากตนเองไปสูครอบครัว และที่คนในชุมชนสวนใหญจะใหความสําคัญ           
ตอบทบาทของพระสงฆที่เปนผูใหคําแนะนําและเปนผูชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือปรับใชใน
ชีวิตประจําวันอันเปนแนวทางที่ดีในการสรางชุมชนของการอยูรวมกันทั้งนี้พบวา บทบาทของพระ
สงฆที่มีตอประชากรทั้ง ๒ เขตในพ้ืนที่นั้นมีสูงมาก และมีการนับถือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนทั้ง ๒ เขต 

      นอกจากนี้ ยังพบวา คนในชุมชนแตละชวงอายุ เชน มีอายุตั้งแต ๕๐ ปขึ้นไป มีการ
ปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมเกือบทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนเชน การรักษาศีลธรรมทุกวันไมเวนวัน
พระ การไมละเมิดสิทธิของเพ่ือนรวมชุมชนหรือหมูบานเปนตน โดยที่คนในชุมชนที่อาศัยอยูในเขต
หลักสี่ จะมีการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมมากกวาคนในชุมชนที่อยูอาศัยในเขตบางขุนเทียน 

      ประการสุดทายพบวา ในการประยุกตหลักพุทธธรรมดานเบญจศีลเพ่ือประโยชนใน
ชุมชนก็คือ เบญจศีล พบวาคนในชุมชนมีความเครงครัดตอศีล ๕ อยางตอเนื่องอันเปนพ้ืนฐานของ
ความมั่นคงภายในครอบครัวและ สังคม รวมทั้งหลักพุทธธรรมดานประโยชนในปจจุบัน (ทิฏฐธัม
มิกัตถประโยชน) ซึ่งคนในชุมชนที่ปฏิบัติหลักพุทธธรรมดานนี้ลวนสงผลตอความมั่นคงของครอบครัว
มีความรักใครปรองดอง นับวาเปนการใหความเชื่อมั่นตอชุมชนโดยสวนรวมดวยเชนกัน๙๖ 

     ปราโมทย์ ยอดแก้ว ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ” 
ผลการวิจัยพบวํา  แนวคิดเรื่องสหกรณ์มีความสอดคล๎องกับหลักพระพุทธศาสนา ในการมีสํวนรํวมที่
พระพุทธเจ๎าให๎ความสําคัญเรื่องสามัคคีธรรมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และเรื่องจาคะ การแบํงปันตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ เพ่ือให๎ถึงพร๎อมประโยชน์แกํตนเองและประโยชน์แกํผู๎อ่ืน สภาพการสหกรณ์ใน
ประเทศไทยมีจุดแข็งคือ มีระบบการด าเนินงานที่โปรํงใสตรวจสอบได๎ มีจุดอํอนคือสมาชิกขาด
                                                           

 ๙๖สุทธิพงศ ปานเพ็ชร, “การศึกษาการกอตัวของชุมชนดวยหลักพุทธธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร”,  
เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา, ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑๐๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) : ๙ – ๑๐ 



๗๓ 
 
ความรู๎ความเข๎าใจแนวคิด หลักการ และอุดมการณ์สหกรณ์อยํางแท๎จริง แตํมีโอกาสได๎รับการ
สนับสนุนจากสํวนงานราชการ และอุปสรรคจากธุรกิจที่มีการแขํงขันสูง การสังเคราะห์รูปแบบ
สหกรณ์ตามแนวพุทธโดยบูรณาการพบวํา ผลการพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ จากข๎อมูล
สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธประกอบด๎วย ๑) การนําสหกรณ์ตามแนวพุทธ
จากการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจและเปูาหมายสหกรณ์ที่สอดคล๎องตามหลัก
พระพุทธศาสนา ๒) การบริหารจัดการสหกรณ์ตามแนวพุทธ ๓) คนสหกรณ์ตามแนวพุทธ การพัฒนา
รูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ  ต๎อง เน๎นการ พัฒนาคนด๎ วยการสํ ง เสริมการ เรี ยนรู๎ ตาม
กระบวนการพัฒนา ๔ ระดับ เพ่ือที่ทาให๎คนสหกรณ์มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ และเกิดปัญญา๙๗ 

     สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยที่ผู๎วิจัย
สามารถเป็นแนวทางในการโยงใยเปรียบเทียบนําสูํการบูรณาการแนวคิดเพ่ือนําเสนอในการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็งตามหลักพุทธธรรมที่มีศักยภาพ ผู๎วิจัยได๎นําเอาทฤษฏี terms 
มาใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือกํอให๎เกิดกระบวนการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งขึ้น ประกอบด๎วย            
๑.เทคโนโลยี (technology) ๒.เศรษฐกิจ (Economic) ๓.ทรัพยากร (Resource) ๔.จิตใจ (Mental) 
๕.ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural system) ตํางก็มีความสําคัญตํอการขับเคลื่อนความ
เจริญ และความมั่นคงเข๎มแข็งในชุมชนทั้งสิ้น  

                                                           

      
๙๗ปราโมทย์ ยอดแก๎ว, “การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี, ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑๗ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๕ 



 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

      การวิจัยในครั้งนี้  ผู้ศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ซึ่งผู้วิจัยมีความผูกพันในบริบทพ้ืนที่ศึกษาวิจัย  และความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ในประเด็นการศึกษาวิจัย  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
      ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

     ๓.๒ พ้ืนที่การวิจัย 
     ๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
     ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุธธรรม
ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก              
(In-depth Interview) แบบมีแนวค าถาม (Guideline) ไว้ล่วงหน้าอันจะท าให้ทราบถึงสภาพบริบท
ทั่วไปของชุมชนต้นธง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)
ได้แก่ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นธง ผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลต าบลต้นธง จ านวน ๒๐ รูป/คน และการสนทนากลุ่มย่อย  

 
๓.๒ พื้นที่การวิจัย 
      ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ ในการศึกษาชุมชนที่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน ๑๑ หมู่บ้าน 
      ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
      ศึกษาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การศึกษาวิจัย จ านวน ๒๐ รูป/คน ซึ่งประกอบไปด้วย 
       ๑) พระครูสุวัฒน์ธรรมกิจ  เจ้าคณะต าบลต้นธง  เจ้าอาวาสวัดพันตาเกิน 
      ๒) พระครูวีรวัฒน์  รองเจ้าคณะต าบลต้นธง  เจ้าอาวาสวัดล้องกู่ไทย 
       ๓) พระครูปลัดชาติชาย  ญาณโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม (กู่ระมัก) 
      ๔) พระอธิการอินสอน  วรปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสันต้นธง 
       ๕)  นายประกาศิ ต   รั งสรรค์   ปลัด เทศบาลต าบลต้นธ ง  ปฏิบั ติหน้ าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลต้นธง 



 
๗๕ 

 

       ๖) นายจรูญ  อ๊อดเดช   ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง 
       ๗) นายชูชาติ  อินทร์วรรณ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลต้นธง 
       ๘) นางธมน อุทุมพร  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง 
       ๙) นายอรรณพ  อินทร์วรรณ  ก านันต าบลต้นธง หมู่ที่  ๘  บ้านใหม่สันมะนะ     
       ๑๐) นายธวัช เขียวธง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ที่  ๑ บ้านสันต้นธง         
       ๑๑) นายไพบูลย์  เชษฐธง  ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๒  บ้านสันต้นธง         
       ๑๒) นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว         
       ๑๓) นายสงวน เชษฐธง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย           
       ๑๔) นายสัมพันธ์  อะพิเนตร  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่๕  บ้านพันตาเกิน        
       ๑๕) นายสมศักดิ์  ปัญจธง  ผูใ้หญ่บ้าน  หมู่ที่  ๖ บ้านสันมะนะ          
       ๑๖) นายเอนก  ธนัญชยานนท์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๗  บ้านจักรค าภิมุข      
       ๑๗) นายสมพร  ติใหม ่ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที ่ ๙ บ้านปากล้อง         
       ๑๘) นายรัชพล  พวงมาลัย  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๐  บ้านริมกวง            
       ๑๙) นายชุมพร  ปัญญาจิต  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๑๑  บ้านสันมหาพน      
       ๒๐) นายกิตตพิงษ์   เขื่อนแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นธง 
 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
      ก. เครื่องมือการวิจัย 
      การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือส าหรับใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
       ๓.๓.๑ การวิเคราะห์เอกสาร โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content  Analysis)             
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้าน การพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
       ๓.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ (In-depth Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือศึกษา
นโยบาย  ด้านการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมเพ่ือสร้างชุมชน
เข้มแข็งในแต่ละประเด็นเปิดกว้างให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
หลากหลาย และลึกพอที่จะน ามาสรุปประมวลผลได้  น าไปสู่การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
       ๓.๓.๓ แบบสัมภาษณ์การประยุกต์ใช้ทฤษฎี terms กับกระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูทฤษฎี terms คือ                     
๑.technology เทคโนโลยี ๒.Economic เศรษฐกิจ ๓.Resource ทรัพยากร  ๔.จิตใจ (Mental)            
๕.ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural system) ทางเทศบาลต าบลต้นธงมีกระบวนการใช้
หลักทฤษฏีนี้อย่างไรในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง 
       ๓.๓.๔  การสนทนากลุ่มย่อย โดยมีรูปแบบสนทนากลุ่มที่ก าหนดประเด็นส าคัญตาม
กรอบแนวคิดการวิจัย  เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 



 
๗๖ 

 

จักร ๔ และประชุมกลุ่มย่อยจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นธง ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนในเทศบาลต าบลต้นธง 
       ๓.๓.๕ แบบสังเกต ประกอบด้วย ด้านการกระท า สังเกตวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน
ในชุมชน ลักษณะครอบครัว ประเพณีวัฒนธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ชุมชน บริบทชุมชน 
      ข. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
       ๑) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุธธรรม  ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน จากเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       ๒) ก าหนดกรอบแนวคิด ในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
       ๓) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย  
       ๔) สร้างเครื่องมือ  
       ๕) น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
       ๖) จัดพิมพ์แบบสอบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มเป้าหมาย 
       ๗) น าหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูนไป
ขออนุเคราะห์ลงพ้ืนที่เพ่ือขอสัมภาษณ์ข้อมูล และสนทนากลุ่ม 
      ผู้ศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๒๐ รูป/คนโดย
อาศัยเครื่องมือในด าเนินการท าวิจัย  คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) แบบมีแนว
ค าถาม (Guideline) แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
      สาระส าคัญของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structural Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ ให้สัมภาษณ์             
การสนทนากลุ่ม ต่อไปนี้ 
       ชุดที่ ๑ แบบสัมภาษณ์ ส าหรับสัมภาษณ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลต้นธง ผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลต้นธงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
       ชุดที่ ๒ ตัวแบบค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการศึกษาการ
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
      ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์โดยได้รับค า
ชี้แนะแนวทาง จากผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
       ๑) พระครูสิริสุตานุยุต  ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

      ๒) พระมหาไกรสร   โชติปญฺโญ, ผศ.  ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาน
ศาสตร์ 
                 ๓) รศ.อุเทน ปัญโญ  อาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
       ๔) ผศ.ดร. เสน่ห์  ใจสิทธิ์  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 



 
๗๗ 

 

       ๕) นายประเด่น  แบนปิง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
     ๘) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบแล้ว มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าไป เก็บ

ข้อมูลต่อไป 
  
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

     ๓.๔.๑ ผู้วิจัยเสนอหนังสือถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน เพ่ือขอหนังสือจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ไปเสนอต่อ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลต้นธง ผู้น าชุมชน และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลต้นธงที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 

     ๓.๔.๒ ผู้วิจัยนัดหมายวันเวลาในการสังเกต และสัมภาษณ์กระบวนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ในกลุ่มเป้าหมาย 

     ๓.๔.๓ ผู้วิจัยเดินทางเข้าสู่สนามตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ                   
การสร้างกระบวนการเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง ตามวันเวลาที่นัดหมาย  

     ๓.๔.๔ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบมีแนวค าถาม 
(Guideline)  และใช้วิธีการจดบันทึกเสียง 
  ๑) สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น าองค์กรชุมชน/ ผู้น าชุมชนที่เก่ียวกับการพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธงนั้นเป็นอย่างไร ที่ผ่านมรนั้นมีผล
ที่น่าพึงพอใจหรือไม่อย่างไร และในปัจจุบันนั้นเทศบาลมีแนวนโยบายในการพัฒนากระบวนการ
เข้มแข็งของชุมชนให้ดียิ่งๆขั้นอย่างไร  ซึ่งก็จะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้
ข้อมูลนั้นจริงๆ 
  ๒) ประชุมกลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น าชุมชน/ ผู้น าชุมชนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง ผู้วิจัยได้ออกหนังสือ
จากทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน นิมนต์ และเรียนเชิญมาร่วม
สนทนากลุ่มย่อย และใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์และบันทึกเสียง เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง ที่ผ่านมีมีหา
อุปสรรคอย่างไร ปัจจุบันมีการพัฒนานาไปในทิศทางใด หรือ ควรจะเสริมสร้างและพัฒนาต่อไป
อย่างไร เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนมากยิ่งๆ ขึ้นไป   
   ๒.๑) จัดเวทีเสวนาเพื่อหาข้อสรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในชุมชน 
   ๒.๒) ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) 
ทั้งนี้ข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทประกอบด้วย 

 ๒.๒.๑) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
 คือ การเก็บข้อมูลภาคสนามหรือจากพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นข้อมูลหลักใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) 



 
๗๘ 

 

ทั้งนี้เพราะการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและท าการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสนทนาด้วยเทปบันทึกเสียง
ทั้งนี้ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ ๑ - ๒ ชั่วโมง 

 ๒.๒.๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
      ผู้วิจัยศึกษา ค้นคว้า เอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวกับบริบทชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน ศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน จากทฤษฎีเทอร์ม และวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตามหลักจักร ๔ 
  
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ก าหนดรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative 
Research) ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประมวลเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อยในการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบล
ต้นธง จังหวัดล าพูนตามหลักจักร ๔ ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการโดยจัดล าดับเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสังเคราะห์
ข้อมูล แล้วน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  
 
  
 

 
 

 



 

บทท่ี ๔ 

  ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
ของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อย กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอเป็นประเด็นผลการวิจัยดังนี้ 
 

     ๔.๑ บริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน 
     ๔.๒ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอ

เมืองลําพูน 
     ๔.๓ วิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง

ลําพูนตามหลักพระพุทธศาสนา 
     ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย       

๔.๑  บริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
      การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)            
ซึ่งผู้วิจัย จากการรวบรวมเอกสาร สื่อ อิเล็กทรอนิคส์  เพ่ือให้ได้ข้อมูลบริบทชุมชนที่สมบูรณ์ 
รายละเอียด ดังนี้ 

     ๔.๑.๑ สภาพทั่วไปของตําบลต้นธง 
      ตําบลต้นธง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลต้นธงเป็นเทศบาลตําบลต้น
ธง  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลต้น
ธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลําพูน เป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร             
มีเนื้อที่ตําบลต้นธงมีเนื้อที่ประมาณ ๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่ 
      จํานวนหมู่บ้านมี ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตําบลต้นธง เต็มหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน 
โดยมีการปกครองท้องที่โดยมีกํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล 
      หมู่ที่ ๑ บ้านสันต้นธง      ผู้ใหญ่บ้าน   นายธวัช       เขียวธง 
      หมู่ที่ ๒ บ้านสันต้นธง      ผู้ใหญ่บ้าน   นายไพบูลย์   เชษฐธง 
      หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว        ผู้ใหญ่บ้าน   นายสุรสิทธิ์   ทองจินดา 
      หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย        ผู้ใหญ่บ้าน   นายสงวน      เชษฐธง 
      หมู่ที่ ๕ บ้านพันตาเกิน     ผู้ใหญ่บ้าน   นายสัมพันธ์   อะพิเนตร 
      หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ      ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมศักดิ์   ป๎ญจธง 
      หมู่ที่ ๗ บ้านจักรคําภิมุข   ผู้ใหญ่บ้าน   นายอเนก      ธนัญชยานนท์ 



 
๘๐ 

 

      หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ   กํานันตําบลต้นธง นายอรรณพ     อินทร์วรรณ 
      หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง         ผู้ใหญ่บ้าน        นายสมพร        ติใหม่ 
      หมู่ที่ ๑๐ บ้านริมกวง         ผู้ใหญ่บ้าน        นายรัชพล        พวงมาลัย 
      หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน    ผู้ใหญ่บ้าน        นายชุมพร        ป๎ญญาจิต 
      ประชากร  ตําบลต้นธง  ป๎จจุบันมีประชากร  จํานวน  ๑๒,๑๙๒  คน เป็นชาย  ๕,๗๕๓  
คน  หญิง  ๖,๔๓๙  คน  โดยมีความหนาแน่นเฉลี่ย  ๕๓๕  คน / ตารางกิโลเมตร   
จํานวนบ้านทั้งหมด ๕,๑๙๒  หลังคาเรือน  
      ๔.๑.๒ สภาพทางเศรษฐกิจ ราษฎรในตําบลต้นธง  ประกอบอาชีพ  ดังนี้       
                ๑) รับจ้างทั่วไป 
       ๒) ทํางานนิคมอุตสาหกรรม   
       ๓) ด้านการเกษตร  เช่น  ทํานา  ทําสวน  ลําไย  ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
       ๔) รับราชการ   
       ๕) ค้าขาย 
       ๖) อ่ืน ๆ  
      ราษฎรในตําบลต้นธง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาทํางานด้าน
การเกษตร การเกษตรกรรม ตําบลต้นธง มีพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตรประมาณร้อยละ ๖๗.๘๖ ของ
พ้ืนที่ทั้งตําบล  พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ ทํานา ทําสวน การปลูกลําไย ปลูกฝรั่งและปลูก
พืชผักสวนครัว  นอกจากจะใช้พ้ืนที่ทําการเกษตรแล้ว ยังได้มีการใช้พ้ืนที่สําหรับเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว  
หมู ไก่ เป็ด ฯลฯ  
      สินค้าที่สําคัญของตําบลต้นธง ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝูาย น้ําพริกตาแดง น้ําพริกลาบ ไข่เค็ม 
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปผลไม้ การบูร ยาหม่องน้ํา หมวกใบลาน    
      สินค้าเกษตร ที่สําคัญ คือ 
      ลําไย เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกกันมากในตําบลต้นธง 
      ข้าว เป็นผลผลิตที่ใช้ในการบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้หลักของประชาชนในตําบล 
      มะม่วง เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกกันภายในตําบลมีทั้งไว้ขายและนําไปแปรรูป 
      ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่ปลูกมากและเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับความนิยมในการปลูกและ
จําหน่าย  บางครั้งไม่เพียงพอต่อการจําหน่าย 
      ผักกาด ผักชี คะน้า พริก เป็นพืชผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมในการปลูกเนื่องจากพ้ืนที่
ของตําบลต้นธงเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ํา เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัวมาก 
      ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันเป็นไร่ๆ มีรสชาติ หวาน นุ่ม และอร่อย และเป็นที่
นิยมทั้งจําหน่ายในพ้ืนที่และส่งออกนอกพ้ืนทีส่ร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตําบลต้นธงอีกด้วย 
      ๔.๑.๓ สภาพสังคม 
       ๑) การศึกษา 
       ตําบลต้นธง มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนมี
สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาอาชีพอาชีพสตรี และอุดมศึกษา 
ซึ่งสามารถจําแนกได้ ดังนี้ 



 
๘๑ 

 

        ๑.๑) การศึกษาในระบบโรงเรียน  
       ๑.๑.๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลต้นธง จํานวน ๑ แห่ง แบ่งเป็น ช่วงชั้น 
๑-๒ ช่วงชั้น ๓-๔                     
            ๑.๑.๒) โรงเรียนในกลุ่มตําบลต้นธง มีจํานวน ๕ แห่ง 
         ก. โรงเรียนวัดสันต้นธง     
         ข. โรงเรียนบ้านศรีย้อย 
         ค. โรงเรียนวัดพันตาเกิน     
        ง. โรงเรียนบ้านสันมะนะ 
         จ. โรงเรียนวัดจักรคําภิมุข     
            ๑.๑.๓) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ แห่ง 
        ก. โรงเรียนอรพินพิทยา     
         ข. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 
            ๑.๑.๔) ศูนย์พัฒนาอาชีพสตรี ๑ แห่ง 
            ๑.๑.๕) ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา      
            ๑.๑.๖) ระดับอุดมศึกษา ๑ แห่ง 
         ก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน 
(มจร.ลําพูน) 
        ๑.๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียน ๑ แห่ง 
            ๑.๒.๑) ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ตําบลต้นธง (ศรช.) 
 
       ๒) สถาบันและองค์การทางศาสนา 
       ราษฎรส่วนใหญ่ของตําบลต้นธง นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งหมด ๙ วัด และอาราม 
๑ แห่ง ได้แก่ 
        ๒.๑) วัดสันต้นธง                       ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๒ 
       ๒.๒) วัดกมลธัชยาราม(วัดบ่อแฮ้ว)   ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๓ 
       ๒.๓) วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก)     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๔ 
        ๒.๔) วัดพันตาเกนิ                      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๕ 
        ๒.๕) วัดหริการาม                      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๖ 
        ๒.๖) วัดจักรคําภิมุข                    ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๗ 
        ๒.๗) วัดล้องกู่ไทย                      ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๘ 
        ๒.๘) วัดกู่เหล็ก                          ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๑๐ 
        ๒.๙) วัดปุาพุทธพจนศรีหริภุญชัย     ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๒ 
        ๒.๑๐) วัดบ้านล้องกู่คํา                 ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  ๙ 
 
       ๓) การสาธารณสุข 
        ๓.๑) ตําบลต้นธง มีสถานีอนามัยประจําตําบล ๒ แห่ง คือ 



 
๘๒ 

 

         ๓.๑.๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลต้นธง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๓ 
         ๓.๑.๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านสันมะนะ ตั้งอยู่ใน
หมู่ที่  ๖ 
        ๓.๒) ตําบลต้นธงมีสถานพยาบาลของรัฐ ๑ แห่ง คือ   
         ๓.๒.๑) โรงพยาบาลลําพูน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๑๑ 
        ๓.๓) สถานพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง คือ   
         ๓.๓.๑) แพทย์ทางเลือก ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ 
         ๓.๓.๒) คลินิกมาลีการผดุงครรภ์ ตั้งอยู่ในหมู่ที่  ๖ 
      ๔.๑.๔ โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม 
       ๑) ถนนภายในตําบลต้นธง  ประกอบไปด้วยถนนลาดยางถนนคอนกรีตถนนลูกรัง
ถนนดินสะพาน 
       ๒) การไฟฟูา ในตําบลต้นธง หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟูา จํานวน ๑๑ หมู่บ้าน   
       ๓) การสื่อสารและโทรคมนาคม 
   ๓.๑) โทรศัพท์สาธารณะ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑ หมู่บ้าน 
   ๓.๒)  โทรศัพท์บ้าน (โทรศัพท์พ้ืนฐาน) ทั้งสิ้น  ๓,๗๒๖  ครัวเรือน 
   ๓.๓)  โทรศัพท์มือถือ ทั้งสิ้น ๔,๕๘๒ ครัวเรือน         
      ๔.๑.๕ แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่สําคัญของตําบลต้นธง คือ 
       ๑) แม่น้ําปงง ไหลผ่านหมู่บ้านตําบลต้นธง หมู่ที่ ๖,๙ เป็นแม่น้ําที่ใช้ในการทํา
การเกษตร อุปโภค บริโภค ของราษฎรในหมู่บ้านที่มีแม่น้ําไหลผ่าน 
       ๒) แม่น้ํากวง ไหลผ่านหมู่บ้านตําบลต้นธง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐ เป็นแม่น้ําที่ใช้ใน
การทําการเกษตร อุปโภค บริโภค ของราษฎรในหมู่บ้านที่มีแม่น้ําไหลผ่าน 
       ๓) ระบบประปาภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   ๓.๑) บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๑,๒ และบ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ ๓ ใช้ประปาภูมิภาค 
จํานวนผู้ใช้น้ําประปา ๑,๓๐๙ ครัวเรือนและใช้ระบบประปาเทศบาลตําบลต้นธง จํานวนผู้ใช้น้ํา ๒๓๑  
ครัวเรือน 
   ๓.๒) บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒ แห่ง จํานวน
ผู้ใช้น้ํา ๒๗ ครัวเรือน 
   ๓.๓) บ้านพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒ แห่ง 
จํานวนผู้ใช้น้ํา ๔๓๐ ครัวเรือน 
   ๓.๔) บ้านสันมะนะ หมู่ที่  ๖ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒ แห่ง 
จํานวนผู้ใช้น้ํา ๒๖๐ ครัวเรือน 
   ๓.๕) บ้านจักรคําภิมุข หมู่ที่  ๗ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๑ แห่ง 
จํานวนผู้ใช้น้ํา ๓๑๐ ครัวเรือน 
   ๓.๖) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ ๘ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๑ แห่ง 
จํานวนผู้ใช้น้ํา ๒๕๐ ครัวเรือน 



 
๘๓ 

 

   ๓.๗) บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๑ แห่ง จํานวน
ผู้ใช้น้ํา  ๑๖๐ ครัวเรือน 
   ๓.๘) บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๒ แห่ง จํานวน
ผู้ใช้น้ํา  ๑๕๐ ครัวเรือน และใช้ระบบประปาเทศบาลตําบลต้นธง  จํานวนผู้ใช้น้ํา   ๔๙   ครัวเรือน 
   ๓.๙) บ้านสันมหาพน หมู่ที่ ๑๑ มีระบบประปาหมู่บ้าน จํานวน ๑ แห่ง 
จํานวนผู้ใช้น้ํา ๑๖๐ ครัวเรือน 
        รวมระบบประปาหมู่บ้านทั้งตําบล จํานวน ๑๓ แห่ง จํานวนผู้ใช้น้ําประปา
หมู่บ้าน ๒,๒๒๑ ครัวเรือน 
       ๔) ฝาย ๑ แห่ง 
       ๕) บ่อน้ําตื้น ๖ แห่ง 
      ๔.๑.๖ แหล่งน้ําเพ่ือทําการเกษตรที่สําคัญสําหรับเกษตรกรในตําบลต้นธง คือ 
       ๑) ลําเหมืองฝายพญาอุต 
       ๒) ลําเหมืองไม้แดง 
      ๔.๑.๗ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
      ตําบลต้นธงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษา
พูดเป็นของตนเอง เรียกว่า คําเมือง และ คํายอง มีการสืบทอดวัฒนธรรมจากผู้แก่ผู้เฒ่า จนมาถึง
ลูกหลาน ในป๎จจุบันได้มีการสืบทอดต่อๆ กันมา โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 
       ๑) ประเพณีตานข้าวใหม่ ซึ่งทํากันในช่วงเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งประเพณีนี้จะทํากัน
ภายหลังการเก็บเก่ียวข้าว ถือเป็นการบูชาพระแม่โพสพ และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา 
       ๒) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มีการรด
น้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ําพระ และจัดให้มีการละเล่นต่างๆ นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มี
ประเพณี รดน้ําดําหัวเจ้าอาวาส หรือสรงน้ํารูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในงานจะมีมหรสพต่างๆ
โดยชาวบ้านของหมู่บ้านนั้น ๆ จะจัดเตรียมของนําไปถวาย การขนทรายเข้าวัด ก่อกองทรายและฟ๎ง
เทศน์ฟ๎งธรรม 
       ๓) ประเพณีแห่เทียนพรรษา จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา  ซึ่งทางเทศบาลตําบลต้นธง
มอบเทียนพรรษาให้กับสมาชิกเทศบาลตําบลต้นธงแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือนําไปถวายวัดทุกวัดในเขต
รับผิดชอบ  เพ่ือดํารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่ช้านาน 
       ๔) ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง โดยแต่ละหมู่บ้านจัดให้มีการประกวด
เจดีย์ทราย หนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดดอกไม้ไฟ ประกวดซุ้มหน้าบ้าน ที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด  ซึ่งทรายที่ขนนั้นนํามาจากแม่น้ํากวง
และแม่น้ําปงง และฟ๎งเทศน์ เพ่ือเป็นการจรรโลงใจของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย 
       ๕) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุกู่ละมัก จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔  
ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณภายในงาน
จะมีการ สรงน้ําพระธาตุกู่ละมัก และมีการทําบุญต่าง ๆ มากมายเพ่ือช่วยกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป 



 
๘๔ 

 

       ๖) ประเพณีสรงน้ําพระและกู่ต่างๆ  ในตําบลต้นธง  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะจัดทําขึ้นทุก
ปี  ช่วงเดือนพฤษภาคม  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและปลูกฝ๎งจิตสํานึกคนในตําบลให้ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 
       ๗) การท่องเที่ยว 
       ในตําบลต้นธง มีแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก), กู่(เจดีย์) บริวาร 
และ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวนา ชาวชนบท รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงชีวจิต ในการจัดทําโครงการผัก
พ้ืนบ้านอาหารพื้นเมือง และประเพณีพ้ืนบ้านในงานเทศกาลต่างๆ 
       การท่องเที่ยวทางน้ํา  ล่องเรือตามแม่น้ําปงงจากตําบลริมปงงผ่านตําบลต้นธงจนถึง
อําเภอปุาซาง ระหว่างล่องน้ําปงง แวะขึ้นท่าน้ําที่หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ ตําบลต้นธง เพ่ือดูวิถีชีวิต
พ้ืนบ้านและการอยู่อย่างพอเพียง อาชีพในหมู่บ้านการทําน้ําพริกตาแดง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการ
พัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน การใช้ชีวิตตามแบบสมัยอดีต 
      ๔.๑.๘ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรน้ํา แหล่งน้ําที่สําคัญในตําบลต้นธง มีแม่น้ําที่สําคัญ คือ แม่น้ําปงงแม่น้ํากวง
และมีแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรตามโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน 
      การบําบัดน้ําเสีย ตําบลต้นธง มีภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมอยู่  ๒ สถานะชุมชนชาน
เมืองและชุมชนชนบท  การบําบัดน้ําเสียเป็นไปโดยธรรมชาติ และมีการรณรงค์การจัดทําบ่อดักไขมัน
ไว้ในบ้านก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อน้ําและลําเหมืองต่าง ๆ ขยะ จ้างเหมาเอกชนให้ทําการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่ตําบลต้นธง๑  
      จากสภาพบริบททั่วไปของชุมชนที่เอ้ืออํานวยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบททั่วไป
อยู่ติดกบัชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติดขัด ด้านภูมิทัศน์ร่มรื่น มีที่พักผ่อน ด้านการ
ให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีในด้านของการ
ติดต่อ ดังนั้นด้านบริบทดังกล่าวของเทศบาลตําบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีป๎ญหาในด้านของบริบทก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของการให้บริการของเทศบาลตําบลต้นธง๒ 
 
๔.๒ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

      จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า 

      ชุมชนเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมประเพณี คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน สามารถทํากิจกรรมร่วมกันเชิงสร้างสรรค์ และทํา
ให้ประชนมีรายได้๓นอกจากป๎จจัยเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
แล้วการหาวิธีการสร้างกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งย่อมก่อให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน

                                                           

      ๑เทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน, สภาพทั่วไป, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw [๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๐] 
      ๒สัมภาษณ์  นายไพบูลย์ เชษฐ์ธง,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐    

     ๓สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง,  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw


 
๘๕ 

 

ภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงได้นํา ทฤษฏี terms เป็นทฤษฏีเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองในชุมชน สังคม ที่จะ
ก่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนขึ้นได้ มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ดังนี้ 

     ๔.๒.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเทคโนโลยี (Technology) 

      ด้านเทคโนโลยีนั้น การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐต้อง
นํามาใช้เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่น การสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพ่ือรับ
เรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขป๎ญหาต่างๆ ของประชาชน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารให้อย่างทั่วถึงทัน
ต่อเหตุการณ์ สําหรับหน่วยงานราชการ หรือเทศบาลตําบลต้นธงมีเว็บไซต์ของหน่วยงานไว้สําหรับ
คอยให้บริการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ประชนในชุมชนถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานของ
เทศบาล หรือแจ้งข่าวสารของกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนภายในชุมชน เพื่อเป็นการแจ้งข่าวให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะมีขึ้นของชุมชน เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน๔ 

      ป๎จจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของประชาชนทุกด้าน ด้านการ
ดําเนินชีวิตด้วยการติดต่อสื่อสารกันทั้งส่วนตัว ส่วนรวมทั้งภายในกลุ่ม องค์กร ชุมชนทางด้านธุรกิจมี
การนําเทคโนโลยีมาใช้ผลิตสินค้า เพ่ือก่อให้เกิดสิ้นค้าที่มีคุณภาพแก่ผู้อุปโภค บริโภค มีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้สําหรับการสร้างสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เพ่ือก่อให้เกิดการค้าขาย
ทางโลกอินเตอร์ เน็ตออนไลน์ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มทุกวัย ด้านการทํางาน                 
เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยส่งเสริมอํานวยความสะดวกทั้งสิ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น๕ ป๎จจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เน้นพัฒนา
ประเทศด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ในด้านชุมชนประชาชนรู้จักใช้ประโยชน์
จากการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ทั้งอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างคนในชุมชนหรือภายนอกชุมชน การทํางาน การค้าขายทําให้สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง
ไปหากันในเวลากลางคืน หรือในเวลาเร่งด่วนสามารถติดต่อสื่อสาร พูดคุยกันได้สะดวกช่วย
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตด้วย๖ 

                                                           

        
๔ สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

     ๕ สัมภาษณ์ นายชูชาติ  อินทร์วรรณ, เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๖๐ 

    ๖สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง,  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 



 
๘๖ 

 

     สําหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเตอร์เน็ต จะเห็นได้จากประชาชนใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่ในด้านการศึกษาค้นคว้าสําหรับเด็กนักเรียน และเยาวชน ในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การศึกษาตลอดจนการได้เรียนรู้ในโลกไร้พรหมแดน สําหรับคนวัยทํางาน และสําหรับประชาชนทั่วไป
ก็สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการประกอบอาชีพ หรือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้เสมอ 
อีกทั้งเป็นช่องทางสําหรับร้องทุกข์เพ่ือหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาต่างๆของทางเทศบาลตําบลต้นธงที่
รองรับการให้บริการการแก่ประชาชนด้วยการสร้างเว็ปไซต์ของเทศบาลตําบลต้นธงเพ่ือแจ้งข่าวสาร
หรือประชาสัมพันธ์เอกสารหนังสือข่าวสารข้อมูลต่างๆ ในตําบล เช่น กิจกรรมภายในชุมชน เทศบาล 
วัด ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือสามารถช่วย
แก้ป๎ญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ในยามที่ประชาชนมาติดต่อ ก็สะดวกรวดเร็ว ๗ 

      การใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสมอย่างอินเตอร์เน็ตในการช่วยสร้างให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ป๎จจุบันเทศบาลตําบลต้นธงมีการนําระบบอินเตอร์เน็ตมา
สร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีช่องทางเพ่ือรับฟ๎งความคิดเห็น บริการเรื่อง
ร้องทุกข์ การติดต่อสื่อสาร หรือการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเป็นไปของข่าวในท้องถิ่น การทํางานของหน่วยงานว่ามีกิจกรรม 
หรือโครงการใดที่ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการและมีความก้าวหน้าในการดําเนินงานมากน้อย
เพียงใด ให้เป็นไปตามแนวทางในการกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลต้นธง๘        
ดังจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างเหมา การประกาศรับสมัครงาน การแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาใหม่ กิจกรรมการทําบุญปอยหลวง การทําบุญกฐิน ผ้าปุา 
ถวายเทียนเข้าพรรษา การแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นช่องทางในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง๙ ประชาชนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านี้ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันเวลา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ก็นิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการ
สื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชน ผู้ที่สนใจเรื่องข่าวสารข้อมูลของท้องถิ่นก็สามารถติดตามความ
เคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา๑๐ 

      เมื่อเกิดป๎ญหาอาชญากรรม ป๎ญหาอุบัติเหตุ ประชาชนสามารถใช้ช่องทางไลน์เฟสบุ๊ค     
ในการส่งข้อมูลข่าวสารแจ้งไปยังอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร) เพ่ือรับฟ๎งป๎ญหาและช่วย
                                                           

      ๗สัมภาษณ์  นายประกาศิต  รังสรรค์, ปลัดเทศบาลต าบลต้นธง  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๘ สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
      ๙ สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์  ป๎ญจธง,  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ, เมื่อวันที่ ๑๘  มิถุนายน 
๒๕๖๐         
      ๑๐สัมภาษณ์ นางธมน   อุทุมพร,  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 



 
๘๗ 

 

แก้ไขป๎ญหาได้ทันท่วงที ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น สามารถรักษา
ความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในชุมชน เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาดําเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ตามความต้องการ หรือการร้องทุกข์จากประชาชนในเขตเทศบาลได้ทันท่วงที เป็นการแก้ไข
ป๎ญหาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี๑๑ ประชาชนมีไลน์กลุ่มหมู่บ้านเช่น 
ไลน์ชมรมกีฬานักฟุตบอล นักตระกร้อ เปตอง เมื่อยามว่างจากการทํางาน หรือในตอนเย็นของทุกวัน
หลังเลิกงานก็จะชวนกันในไลน์กลุ่มมาเล่นกีฬาตะกร้อ ฟุตบอล เปตอง ซึ่งนัดกันที่วัดกู่ระมัก โรงเรียน
ศรีย้อย เพื่อมาเล่นกีฬาร่วมกันเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนให้รักสุขภาพ 
ทําให้ร่างกายแข็งแรง เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ทํากิจกรรม๑๒ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในชุมชนและใกล้เคียง รวมถึงได้มี
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือใกล้เคียงได้รู้จักกัน เนื่องจากชุมชน
ในเขตเทศบาลต้นธงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ติดกับเขตอําเภอเมืองทําให้ประชาชนในเมืองหรือใน
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาสร้างความพันธ์พันธ์อันดีร่วมกันของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติดไปในตัวด้วย๑๓ เมื่อมีกิจกรรมสําคัญทางศาสนากฐิน 
ผ้าปุา ปอยหลวง บวชพระ บวชลูกแก้ว (บวชสามเณร) ประชาชนก็จะร่วมแรงร่วมใจกันทําบุญเพ่ื อ
เป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทย รวมถึงวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมทางล้านนา  ซึ่งทําให้ประชาชนได้รู้จักกัน เกิดการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อ
กันระหว่างบ้าน วัด ชุมชน ได้เกิดความสามัคคีกลมเกรียวกัน๑๔ ทางโรงเรียนศรีย้อยเมื่อมีกิจกรรม
สําคัญทางศาสนาก็จะนิมนต์พระจากวัดกู่ละมักซ่ึงเป็นวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้เข้าไปทํากิจกรรมภายใน
วัด เช่น การอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กนักเรียน การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นการปลูกฝ๎งให้เด็ก
นักเรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมภายในจิตใจ เป็นคนดีมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะทั้ง
แต่ตนเอง โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือเป็นการปลูกฝ๎งเด็กนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีสามารถสร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน๑๕ 

      เทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ส่งเสริม ปูองกันป๎ญหาทางสังคมที่จะ
เกิดข้ึนได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยุงลาย ที่เป็นพาหะที่ก่อให้เกิดไข้มาลาเลีย 
ไข้เลือดออก ป๎ญหายาเสพติด ทําให้ประชาชนชุมชนได้ปูองกันป๎ญหาได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพกาย

                                                           

      ๑๑สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง,  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
      ๑๒สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
      ๑๓สัมภาษณ์  นายไพบูลย์ เชษฐ์ธง,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐    
      ๑๔สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒถ์ธรรมธรรมกิจ, เจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดพันตาเกิน, เมื่อวันที่ 
๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๑๕สัมภาษณ์ พระครูวีรวัธรรมจักร, รองเจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดจักรค าภิมุข, เมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 



 
๘๘ 

 

สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและประเทศชาติได้๑๖ นอกจากนี้แล้วยังมีส่วน
ช่วยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในตําบลต้นธง ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
จังหวัดลําพูน เนื่องจากในตําบลต้นธงมีอาณาเขตติดกับอําเภอเมือง ใกล้ศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยว          
เมื่อนักท่องเทียวมาจังหวัดลําพูนส่วนใหญ่ก็จะมาสัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมในยุคของอาณาจักรหริ
ภุญไชย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยของเจ้าแม่จามเทวี วีรสตรีและปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญ
ไชย๑๗ สําหรับด้านวัดกู่ละมัก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่จากเดิมที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกชุมชน หลังจาก
ที่มีเว็บไซต์ของเทศบาลทําให้เป็นที่รู้จักและเกิดการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการรณรงค์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลําพูนด้วย มีการไหว้พระเก้าวัดซึ่งมีรถรางของทางเทศบาลเมือง
ลําพูนไว้คอยให้บริการประชาชนได้มากราบไหว้พระวัดดังของจังหวัด ทําให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างไม่
ขาดสายวัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก) วัดแห่งแรกที่เจ้าแม่จามเทวีสร้างขึ้น และเป็นวัดที่ครูบาเจ้าศรี
วิชัยเป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์๑๘ ทางเทศบาลหรือทางวัด สามารถนําข้อมูลวัดที่เป็นแหล่งโบราณสถานที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นครหริภุญชัยลงในเ ว็บไซต์ เ พ่ือเป็นแห่งสืบค้นข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์สําหรับผู้ที่สนใจหรือเป็นการเชิญชวนซึ่งก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ และในวัดแห่งนี้มีการฟ้ืนฟูประเพณีลอยขโมด ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาว
มอญที่มาอาศัยอยู่ในอาณาจักรหริภุญชัยด้วย๑๙ ในชุมชนยังมีกลุ่มแม่บ้านที่รวมกลุ่มกันทําสินค้า
อาหารเมือง สามารถเป็นแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปของตําบล เช่น น้ําพริกตาแดง ปลา
ส้มสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝูายทําให้สินค้าได้รับการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีความชอบใน
อาหารพ้ืนเมือง เป็นการส่งเสริมการขายให้ชุมชนให้ประชาชนได้มีอาชีพ เป็นการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชน และเป็นการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี๒๐ อาชีพค้าขาย นอกจากการค้าขายที่ขายสินค้าตามหน้า
ร้านค้าทั่วไปแล้ว ประชาชนยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เฟสบุ๊คไลน์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ขายสินค้าโอทอปอีกด้วย ซึ่งทําให้สินค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง 
และรวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารกับตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และเป็นกันเอง เป็นการ
ส่งเสริมและกระจายสินค้าไปทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว  

      เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า แหล่งท่องเที่ยว จากเพ่ิมที่ชุมชนต้นธงมีแหล่งท่องเที่ยว
และแหล่งเรียนรู้จากเดิม ๒ แห่ง คือวัดกู่ละมัก สถาบันผ้าทอมือไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนัก ส่วนมากจะ
รู้จักกันเฉพาะภายในชุมชน แต่สําหรับคนภายนอกชุมชนแล้วไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนัก ป๎จจุบัน แหล่ง
                                                           

      ๑๖ สัมภาษณ์ นายอรรณพ อินทร์วรรณ, ก านนัต าบลต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๑๗ สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
      ๑๘ นายเอนก ธนัญชยานนท์, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านจักรค าภิมขุ, เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐     
      ๑๙ สัมภาษณ์ พระครูปลดัสมชาย  ญาณโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม, เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 
      ๒๐ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ เชษฐ์ธง,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐    



 
๘๙ 

 

ท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทําให้หน่วยงานที่มีความสนใจในเรื่อง
การของผ้าทอมือ เข้ามาท่องเที่ยว มาศึกษาดูงานมากยิ่งขึ้นทําให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเนื่องจากลําพูนเป็น
เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าทอไหมไทยแห่งหนึ่งของประเทศเช่นเดียวกัน ทําให้เกิดการถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ ให้แก่
ชุมชนได้เป็นอย่างดี๒๑ 

        สรุปการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี (technology) ทําได้ด้วยการใช้
ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นความทันสมัยมาใช้พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งด้วยการนําจุดเด่นที่มีอยู่ใน
ชุมชนปูอนเข้ามาให้กับสื่อเทคโนโลยี ใช้กระจายข้อมูลของชุมชนในโลกออนไลน์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ปกปูองภัยที่จะก่อให้เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือเชิญชวนผู้ที่มีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และมาช่วยอุดหนุนก่อให้เกิดอาชีพ รายได้ จนสามารถพ่ึงตนเองได้
นอกจากนี้ยังเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เฟส ไลน์ เว็บเพจ สื่ออินเตอร์เน็ต มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนจนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ผ่านกระบวนการกลุ่มภายในชุมชน ได้แก่ 
กลุ่มขนาดเล็ก ระดับป๎จเจกบุคคลคือการติดต่อสื่อสาร การสร้างการมีส่วนร่วมเชิญชวนในระดับ
บุคคล เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนร่วมกันผ่านกลุ่มขนาดกลาง ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนฝูง 
ผ่านกลุ่มขนาดใหญ่ ระดับชุมชนกลุ่มแม่บ้าน โรงเรียน วัดทั้งสามกลุ่มเป็นการดําเนินการผ่านกิจกรรม
ภายในชุมชน เป็นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขป๎ญหา ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็น
กระบวนการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนโดยผ่านกระบวนการทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
พัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข้ง 

     ๔.๒.๒  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเศรษฐกิจ (Economic) 

     ป๎จจุบันเศรษฐกิจของชุมชนได้มาจากการปลูกลําไย มะม่วง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของ
ดีประจําจังหวัด นอกจากนี้มีการทอผ้า การทําน้ําพริกตาแดง การทําปลาส้ม เป็นอาชีพที่พบภายใน
ชุมชน อาชีพเหล่านี้มีความสําคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทําให้ประชาชนกินดี 
อยู่ดี ประชาชนส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างเนื่องจากชุมชนมีอาณาเขตใกล้นิคมอุตสาหกรรม ทําให้
ประชาชนเข้าไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนยังมีอาชีพค้าขาย เพราะตําบลต้นธงเป็น
แหล่งชุมชนมีอาณาเขตติดกับอําเภอเมืองลําพูนทําให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ                 
ทั้งนักท่องเที่ยว นักเรียน คนวัยทํางานที่เข้ามาเที่ยวทําให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงก่อให้เกิดสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง๒๒ การที่ชุมชนจะเข้มแข็งสามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ส่วนหนึ่ง

                                                           

      ๒๑สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
      ๒๒สัมภาษณ์  นายประกาศิต  รังสรรค์, ปลัดเทศบาลต าบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๐ 



 
๙๐ 

 

ชุมชนต้องมีสภาพเศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ ต้องมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดี เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนอาจมีหลายระดับ หลายลักษณะ แต่เมื่อชุมชนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีการแลกเปลี่ยนสินค้า และ
บริการจึงก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ระบบเศรษฐกิจจึงเปลี่ยนจากการ
พ่ึงตนเองเป็นการขยายขนาดเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการมากยิ่งข้ึน๒๓ 

     ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอย ทั้งการอุปโภค บริโภคมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องพ่ึงพิงเศรษฐกิจ
ในชุมชนของเรา เศรษฐกิจของประชาชนในเทศบาลตําบลต้นธงจะสังเกตได้จากวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลต้นธงคือตําบลต้นธง แหล่งสินค้าเกษตรปลอดภัย ร่วมใจมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
(Asean  Community)” สินค้าเกษตรปลอดภัยนอกจากนี้แล้ว เศรษฐกิจของตําบลต้นธงยังสังเกตได้
จาก คําขวัญประจําจังหวัดลําพูนที่ว่า " พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลําไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม 
จามเทวีศรีหริภุญไชย๒๔ ซึ่งจังหวัดลําพูนถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตลําไยชื่อดังของประเทศไทย นอกจาก
จะผลิต แปรรูปเป็นอาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวลําไย ข้าวซอยลําไย ทอฟฟ่ีลําไย ลูกอมลําไย เค้กลําไย น้ําลําไย 
ยังมีการนําส่งออกขายภายในประเทศแล้วยังมีการส่งขายไปยังต่างประเทศด้วย๒๕ เศรษฐกิจตําบลต้น
ธงถือว่ามีการขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยมีการสร้างถนนตัดใหม่ขึ้นมา ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ราคาที่ดี สถานบริการน้ํามัน อาคารที่พักต่างๆ เศรษฐกิจดีขึ้น ทําให้ชุมชนเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ  
ด้านเศรษฐกิจในชุมชนตําบลต้นธงที่โดดเด่น ได้แก่    
              ๑) การเกษตรกรรม ได้แก่การปลูกลําไย ถือเป็นอาชีพการเกษตรที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของจังหวัด สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ สามารถสร้างรายได้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ถือได้
ว่ามีเกือบทุกๆ ครอบครัวสําหรับการปลูกลําไย 
               ๒) ปลูกพืชสวนครัวในการผลิตเพ่ือค้าขาย เช่น ผักกาด ผักชะอม ผลไม้ เช่น ฝรั่ง กล้วย 
เป็นต้น  
               ๓) อาชีพค้าขาย เนื่องด้วยตําบลต้นธงตั้งอยู่ในเขตชุมชนในเมือง อาชีพด้านการค้าขาย
ถือว่ามีมาก เช่น ขายเสื่อผ้า ขายอาหาร ขายผลผลิตทางการเกษตร และอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว  และชุมชนได้เป็นจํานวนมาก 
               ๔) อาชีพรับราชการ ในเขตพ้ืนที่ในเมืองมีสถานราชการเป็นจํานวนมาก หลายหน่วยงาน 
ประชาชนในเขตตําบลต้นธงจึงมีผู้ประกอบอาชีพราชการจํานวนมาก 
                ๕) อาชีพรับจ้างทํางานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลําพูนเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
ของทางภาคเหนือ ประชาชนในตําบลต้นธงก็มีการประกอบอาชีพนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก
เช่นกัน จึงนับได้ว่า อาชีพต่างๆ ดังกล่าวมานั้นถือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านอาชีพ และ
รายได้ให้กับชุมชนได้มากมาย๒๖ 

                                                           

      ๒๓สัมภาษณ์ นายจรูญ อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
      ๒๔สัมภาษณ์ นางธมน อุทุมพร,  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 
      ๒๕สัมภาษณ์ นายอรรณพ อินทรว์รรณ, ก านันต าบลต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๒๖สัมภาษณ์ นางธมน อุทุมพร,  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 



 
๙๑ 

 

     ด้านวัฒนธรรม ประเพณีชุมชนต้นธงเป็นชุมชนที่มีรากฐานวัฒนธรรมซึ่งได้รับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมล้านนา ทําให้วิถีชีวิตเป็นแบบล้านนาทั้งการแต่งกาย อาหาร ภาษา รวมถึงประเพณี
สําคัญทางศาสนา เช่น ปอยหลวง การถวายไม้ค้ําต้นโพธิ์ และประเพณีอ่ืนๆ ที่ปรากฏในทาง
ภาคเหนือ ล้วนแล้วแต่เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรม
ล้านนา๒๗ 

     สรุปสินค้าที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้คือสินค้าประเภทเกษตร ได้แก่ 
ข้าว ลําไย กระเทียม ซึ่งจะปลูกกันมากในเทศบาลตําบลต้นธง ลําไย ถือได้ได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ของจังหวัด ดังจะเห็นได้จากการนําลําไยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือการประยุกต์เข้ากับ
อาหารที่มีอยู่แล้ว อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวลําไย ข้าวซอยลําไย ทอฟฟ่ีลําไย ลูกอมลําไย เค้กลําไย น้ําลําไย 
สินค้าหัตถกรม ผ้าฝูายทอมือ ก็เป็นอีกสิ้นค้าหนึ่งที่เป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นสามารถเป็นแหล่งพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนต้นธง 

 
       ๔.๒.๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทรัพยากร (Resource) 

       ทรัพยากรในที่นี้ให้นิยามไว้สองอย่าง หนึ่งทรัพยากรที่มีความหมายถึงบุคคล เนื่องจาก
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด การจะนําสิ่งใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามาก
ที่สุดทั้งบุคลากร หรือทรัพยากร ล้วนเกิดจากบุคลากรทั้งสิ้น ชุมชนก็เช่นเดียวกันจะเข้มแข็งและเกิด
การพัฒนาได้นั้น บุคคลต้องได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สามารถนําความรู้มาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ชุมชนต้นธงมีสถานศึกษาที่ให้
ความรู้แก่เยาวชน และประชาชน ที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือ
ระดับอุดมศึกษา ทําให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าไปรับการศึกษา สําหรับแหล่ง
เรียนรู้มีสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ไว้ให้ความรู้แหล่งภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้านในการทอผ้า ศูนย์วิจัยหริภุญ
ชัย เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการวิจัยท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ท้ังสิ้น 
      สําหรับทรัพยากรทางธรรมชาติ ชุมชนต้นธงมีแหล่งน้ําทางธรรมชาติสองสายคือแม่น้ําปงง 
และแม่น้ํากวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงคนในพ้ืนที่ได้ทําการเกษตรในการปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์
และทําการประมงบางส่วน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํา
อย่างเต็มที่ ทางด้านประเพณีของชาวล้านนาเมื่อถึงประเพณียี่เป๋งของทางภาคเหนือ หรือประเพณี
การลอยขโมด ซึ่งเป็นประเพณีการลอยสิ่งของสําหรับชาวมอญพ้ืนเมือง ซึ่งทางวัดกู่ละมักได้ฟ้ืนฟู
ขึ้นมา ทําให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางวัดจัดขึ้นทําให้เกิดการอนุรักษ์
และรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณต่อลูกหลายในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนร่วมกัน 
 
 
                                                           

      ๒๗ สัมภาษณ์ นายรัชพล พวงมาลัย, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านริมกวง, เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๖๐           



 
๙๒ 

 

      แหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําที่สําคัญของตําบลต้นธง คือ 
      ๑) แม่น้ําปงง ไหลผ่านหมู่บ้านตําบลต้นธง หมู่ที่ ๖,๙ เป็นแม่น้ําที่ใช้ในการทําการเกษตร 
อุปโภค - บริโภค ของราษฎรในหมู่บ้านที่มีแม่น้ําไหลผ่าน 
      ๒) แม่น้ํากวง ไหลผ่านหมู่บ้านตําบลต้นธง หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐ เป็นแม่น้ําที่ใช้ในการทํา
การเกษตร อุปโภค – บริโภค ของราษฎรในหมู่บ้านที่มีแม่น้ําไหลผ่าน 
      แหล่งน้ําเพ่ือทําการเกษตรที่สําคัญสําหรับเกษตรกรในตําบลต้นธง คือ 
      ๑) ลําเหมืองฝายพญาอุต 
      ๒) ลําเหมืองไม้แดง 
      ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดใช้แล้วหมดไป ถ้าไม่สร้างหรือหาสิ่งใหม่
ทดแทน ทรัพยากรบุคคลในชุมชนก็เช่นเดียวกัน การมีทรัพยากรที่เก่ง ดี มีศีลธรรมย่อมหาได้ยาก 
ทรัพยากรแบ่งได้ ๒ ประการกล่าวคือ ๑.ทรัพยากรบุคคล ๒.ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
      ด้านทรัพยากรบุคคลสําคัญที่สุดต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
องค์กรก็ขาดประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชนในส่วนเทศบาลต้นธงมีการพัฒนาบุคลากรมา
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน  แต่อย่างไรก็ตามบางครั้ง การให้บริการ
บางอย่างก็ติดขัดก็มีอยู่บ้าง เช่น บุคลากรที่ชํานาญการเฉพาะด้านก็ไม่เพียงพอ๒๘ 
      สําหรับทรัพยากรทางธรรมชาติปุาไม้เป็นปุาชุมชนที่อยู่ในตําบลเป็นแหล่งธรรมชาติให้
สัตว์อาศัย สร้างสถานที่ร่มรื่น ปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาได้สูดดมอากาศที่บริสุทธิ์นอกจากปุาชุมชน
แล้ว ยังมีปุาสวนลําไยที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนต้นธง มีการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้เป็นอย่าง
ดีเนื่องจากเป็นไม้ผลที่ให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ ใช้ไม้ทําเสาบ้าน แผ่นไม้ 
เมื่อต้นลําไยที่แก่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้มากก็นําไปแปรรูปก็จะเกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น  ส่วนต้นที่ยังให้
ผลผลิตดีอยู่ก็จะไว้เป็นแหล่งหาน้ําหวานของผึ้ง เลี้ยงผึ้งไว้สําหรับขายล้วนแล้วเป็นการพ่ึงวิถีชีวิตแบบ
ธรรมชาติ๒๙ 
      แม่นําเทศบาลต้นธงมีลําน้ํากวงเป็นแม่น้ําสายหลักในการล่อเลี้ยงคนในชุมชนที่ทําอาชีพ
เกษตรกรรม เป็นแม่น้ําเพ่ือการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หาปลา ตามวิถีสําหรับผู้ที่ยังยึดอาชีพแบบ
ดั้งเดิมอยู่ สําหรับคนรุ่นใหม่ก็จะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนด้วยการตกปลาเป็นแหล่งสันทนาการ ชมนก
ชมปลาที่อยู่ในแม่น้ํา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือให้มีแม่น้ําที่ใสสะอาดเหมาะสําหรับการพ่ึงพิง
แบบธรรมชาติ ควรมีการช่วยกันรักษาน้ํา ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ํา๓๐  
       การสร้าจิตสาธารณะร่วมกันในการอนุรักษ์ปกปูองแม่น้ําให้ยังคงใส สะอาด พร้อมที่จะ
เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ํา สัตว์ปุา และชุมชนในการทําเกษตรกรรม ตลอดจนกิจกรรมสําคัญเช่น 
การจัดประเพณีลอยกระทง ซึ่งเทศบาลต้นธงได้มีร่วมกับวัดกู่มักในการจัดประเพณีลอยขโมดขึ้นทุกปี 

                                                           

      ๒๘สัมภาษณ์ นางธมน   อุทุมพร,  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 
      ๒๙สัมภาษณ์  นายไพบูลย์ เชษฐ์ธง,  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐    
      ๓๐สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง,  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 



 
๙๓ 

 

ซึ่งเป็นแห่งเดียวของโลกท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมในสมัยเจ้าแม่จามเทวีไว้อยู่หากชุมชนให้ความสําคัญ
กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติก็จะยังคงเป็นที่พ่ึงให้กับสรรพสัตว์เช่นเดียวกัน๓๑ 
      การบ่มเพราะที่ทําให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณค่า และสามารถพัฒนามาแทนที่คนรุ่นเก่าได้
คือระบบการศึกษา ถ้าหากชุมชนมีสถานศึกษาที่ให้ความรู้ในการพัฒนาสมอง พัฒนาอาชีพ พัฒนา
ระบบการทํางาน เชื่อว่าจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ในระยะยาวและยั่งยืน นอกจากสถานศึกษาที่พัฒนา
ให้ความรู้แล้ว ศาสนสถานที่สําคัญอย่างวัดก็เป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยกล่อมเกล่าพฤติกรรมให้เป็นดีมี
คุณธรรม พร้อมที่จะเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวมได้๓๒ 
 

     ๔.๒.๔. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยจิตใจ (Mental) 
      ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นสําคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่
เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ป๎ญหาชีวิต เมื่อประสบป๎ญหาครอบครัว ป๎ญหาชุมชน หรือป๎ญหาทางสังคม     
ก็ไม่อาจแก้ป๎ญหาได้ การฝึกฝนให้คนในชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนับเป็นสิ่งที่ดี๓๓ ชุมชนจะเข้มแข็งได้ทุกคนต้องมีความเข้มแข็งจาก
ภายในมีความรัก สมานสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจดําเนินกิจกรรมของชุมชน
ร่วมกัน๓๔ หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกที่สําคัญในการนํามาประยุกต์ใช้กับการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเริ่มต้นที่ตัวบุคคลก่อน เช่น ฝึกสติ ฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการฝึกสติ 
จิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ วัตถุบริโภคนิยม สิ่งเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมี
ความจําเป็นและสําคัญต่อการพัฒนาด้านจิตใจมาก ถือเป็นการปลูกฝ๎งทางใจให้เข้มแข็งทั้งตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งขึ้นได้ ชุมชนต้นธงมีวัด ๖ วัด และอาราม ๑ แห่ง ล้วนแต่เป็น
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่สามารถเป็นแหล่งให้ประชาชนได้เข้ามาเข้ามาอบรมพัฒนาจิตให้
สงบ มาสักการบูชาพระพุทธรูป พระสงฆ์ ทําบุญ ตักบาตร เมื่อประชาชนได้เข้ามาพัฒนาจิตใจทําให้มี
กําลังใจในการดําเนินชีวิต มีกําลังใจในการทํางาน มีสติ มีความคิดที่รอบครอบ สามารถพิจารณา
ไตร่ตรองในการทํางานชุมชนได้๓๕ อีกทั้งพระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนเมื่อต้องการให้
คําปรึกษา ช่วยแก้ไขป๎ญหาหรือรับฟ๎งป๎ญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขป๎ญหาให้ทั้งที่เป็นป๎ญหา
รายบุคคล และป๎ญหาระดับชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้รู้รักสามัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน๓๖ เนื่องจากชุมชนเป็นของทุกคนไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง ชุมชนจะเข้มแข้งได้ต้องเริ่มต้นจากจุด
ย่อย จากครอบครัว ชุมชนและสังคม เสมือนมีภูมิคุ้มกันตามแนวทางเศรษฐกินพอเพียงที่ต้องคอย
                                                           

      ๓๑สัมภาษณ์ นางธมน   อุทุมพร,  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๓๒สัมภาษณ์ พระครสูุวัฒน์ธรรมกิจ, เจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดพันตาเกิน, ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 
      ๓๓ สัมภาษณ์ นายสุรสิทธิ์ ทองจินดา, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว, เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน 
๒๕๖๐         
      ๓๔ สัมภาษณ์ นายสมพร ติใหม่, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐            
      ๓๕ สัมภาษณ์ นายชุมพร ปญ๎ญาจิต, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๑๑ บ้านสันมหาพน, เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  
๒๕๖๐                 
      ๓๖ สัมภาษณ์ นายกิตติพงษ์ เขื่อนแก้ว, ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน  
๒๕๖๐                 



 
๙๔ 

 

ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ามีสิ่งใดที่ไม่สมบูรณ์ แล้วทําให้ดียิ่งขึ้นหาแนวทางแก้ไขพัฒนาร่วมกัน๓๗ 
นอกจากนี้แล้วยังมีผู้นําชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตสามารถให้
คําปรึกษา ชี้แนะ หรือให้คําแนะนําในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง การจะตัดสินใจหรือ
ดําเนินการกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากประชาชน๓๘ เพ่ือให้
ประชาชนส่วนรวมได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในชุมชนการ
สร้างความรู้สึกรักชุมชน การทํางานร่วมกัน การจัดการผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน การเป็นเพ่ือนบ้านที่ดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับชุมชนเมื่อมีกิจกรรมของชุมชน เช่น กฐิน ผ้าปุา นอกจากนี้การนําภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
หรือมรดกทางวัฒนธรรมนํามาจัดการเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การท่องเที่ยวในตําบลต้นธง มีแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระ
มัก) ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าแม่จามเทวีเป็นผู้สร้าง กู่(เจดีย์) ต่างๆ และวิถีชีวิตวัฒนธรรม รวมถึงการท่องเที่ยว
เชิงชีวจิต ในการจัดทําโครงการผักพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง และประเพณีพ้ืนบ้านในงานเทศกาลต่างๆ 
ล้วนแต่เป็นการนําสิ่งที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดประโยชน์ กล่อมเกลาประชาชนให้เป็นคนดี
ผ่านวิถีวัฒนธรรมล้านนา๓๙ 
 

     ๔.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยระบบสังคมและวัฒนธรรม 
(Socio-cultural system) 

      ระบบสังคมของชุมชนต้นธงเป็นระบบแบบกึ่งชนบทกึ่งเมือง เนื่องจากส่วนหนึ่งมีอาณา
เขตติดกับอําเภอเมือง และส่วนหนึ่งมีอาณาเขตติดกับอําเภอปุาซางซึ่งเป็นอําเภอที่จะออกไปนอก
อําเภอเมืองแล้ว ระบบการศึกษาของเยาวชนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นมีโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชนให้เลือก มีงานท้ังในระบบราชการ นอกราชการ และรวมถึงระบบแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
แต่ด้านวิถีชีวิตยังเป็นระบบที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากล้านนา ด้านวัฒนธรรมประเพณีประชาชนส่วน
ใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่๔๐ ถึงแม้ว่าความเจริญจะเข้ามาทําให้ประชาชนต้องเร่งรัดกับการบริหารชีวิต
ตามเวลาที่มีจํากัดก็ตาม แต่เมื่อชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมเช่น กฐิน ผ้าปุา ปอยหลวง งานบุญ            
งานต่างหรือประเพณีต่างๆ ประชนก็ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่เสมอ ทําให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มาพบปะกัน สร้างความสามัคคีกันในชุมชน หากขาดวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว 

                                                           

      ๓๗ สัมภาษณ์ นายสัมพันธ์ อะพิเนตร, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านพันตาเกิน, เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน 
๒๕๖๐                 
      ๓๘ สัมภาษณ ์พระอธิการอินสอน วรปํฺโญ, เจ้าอาวาสวัดสันต้นธง, เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๖๐    
      ๓๙สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
      ๔๐ สัมภาษณ์ นายชูชาติ  อินทร์วรรณ, เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน  
๒๕๖๐ 



 
๙๕ 

 

ผู้คนในสังคมก็จะกระจัดกระจาย ระบบสังคมและวัฒนธรรมประเพณีถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้าง
ชุมชน  สังคมให้เข้มแข็ง๔๑ 

      ค่านิยม ลําพูนเป็นคนพ้ืนเมืองทางภาคเหนือ ส่วนใหญ่นิยมพูดภาษาเมือง อาหารเมือง
เป็นหลัก เช่น ไส้อ่ัว น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกตาแดง ทําให้เกิดการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางด้านภาษา 
และด้านอาหาร การแต่งกายที่เน้นการนุ่งผ้าถุงเมือง ทําให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมทางด้านการ
แต่งกายที่ยังคงรักษาไว้ นอกจากนี้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตําบลต้นธงที่แสดงให้เห็นถึงการ
ดําเนินชีวิต ตลอดจนระบบสังคมและวัฒนธรรมว่า 

     “ตําบลต้นธง แหล่งสินค้าเกษตรปลอดภัย ร่วมใจมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน (Asean 
Community)” 

     พันธกิจของเทศบาลตําบลต้นธง 
     ๑) ดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจทุกครอบครัว 
     ๒) ส่งเสริมการศึกษา และกีฬาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและนโยบาย การศึกษา

แห่งชาติ 
     ๓) ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
     ๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
     ๕) มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
     ๖) ส่งเสริมแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ถนนดี  ไฟฟูาสว่าง น้ําสะอาด 
     ๗) มุ่งให้ตําบลต้นธงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณ 

สถานและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากทรัพยากรของท้องถิ่นและบุกเบิก 
     ๘) ส่งเสริมให้ตําบลต้นธงเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรปลอดภัย 
     ๙) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
     จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลตําบลต้นธง มีดังนี้๔๒ 
     ๑) มีการคมนาคมสะดวก ประชาชนมีถนนได้ใช้สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการ

เกษตรได้มากข้ึน 
     ๒) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     ๓) ประชาชนมีน้ําประปาหมู่บ้าน ไฟฟูา อย่างทั่วถึง 
     ๔) ประชาชนในตําบลต้นธง ได้มีแหล่งน้ําไว้ใช้ 
     ๕) สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
     ๖) เทศบาลตําบลต้นธง มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล มีการ

บริหารจัดการที่ดีและให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน 

                                                           

        
๔๑

 สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

     ๔๒เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ต้ น ธ ง  จั ง ห วั ด ลํ า พู น ,  [อ อ น ไ ล น์ ],  แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=NA  [๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๐] 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=NA


 
๙๖ 

 

     ๗) การจัดการศึกษาและการกีฬา สันทนาการในตําบลต้นธงให้ประชาชนในตําบลได้รับ
การศึกษาและการส่งเสริมด้านกีฬาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพดีและมีคุณภาพ 

     ๘) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบลต้นธง ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลต้นธง 

     ๙) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู รวมถึงโบราณสถานที่สําคัญได้รับการบูรณะซ่อมแซม 

     ๑๐) ตําบลต้นธง มีสภาพความเป็นอยู่ที่น่าอยู่ สะอาดและเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้คน
ในท้องถิ่นมีรายเพิ่มข้ึน 

     ๑๑) ประชาชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

     ๑๒) ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับการดูแล 
     ๑๓) เทศบาลตําบลต้นธง มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบริการ

ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
     ๑๔) เทศบาลตําบลต้นธง มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีคุณภาพ 

และให้บริการตรงตามความต้องการของประชาชน 
     ๑๕) จัดการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตําบลเป็นเมืองโบราณ จะมีการรณรงค์ให้เป็นเมืองมรดกโลกครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
      ตําบลต้นธงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษา
พูดเป็นของตนเอง เรียกว่า คําเมือง และ คํายอง มีการสืบทอดวัฒนธรรมจากผู้แก่ผู้เฒ่า จนมาถึง
ลูกหลาน  ในป๎จจุบันได้มีการสืบทอดต่อๆ กันมา  โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สํ าคัญ 
ดังต่อไปนี้ ประเพณีตานข้าวใหม่ ซึ่งทํากันในช่วงเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งประเพณีนี้จะทํากันภายหลัง
การเก็บเกี่ยวข้าว ถือเป็นการบูชาพระแม่โพสพ และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาประเพณีปี๋ใหม่
เมือง จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มีการรดน้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ําพระ และ
จัดให้มีการละเล่นต่างๆ นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มีประเพณี รดน้ําดําหัวเจ้าอาวาส หรือสรง
น้ํารูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในงานจะมีมหรสพต่างๆ โดยชาวบ้านของหมู่บ้านนั้นๆ                  
จะจัดเตรียมของนําไปถวาย การขนทรายเข้าวัด ก่อกองทรายและฟ๎งเทศน์ฟ๎งธรรมประเพณีแห่เทียน
พรรษา จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา๔๓ มีการนําเทียนพรรษาไปถวายวัดทุกวัดเพ่ือดํารงไว้ซึ่งประเพณีที่
สืบทอดกันมาแต่ช้านานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง โดยแต่ละหมู่บ้านจัดให้มีการ
ประกวดเจดีย์ทราย ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดดอกไม้ไฟ ประกวดซุ้มหน้า
บ้าน ที่แสดงถึงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด ซ่ึงทรายที่ขนนั้น
นํามาจากแม่น้ํากวงและแม่น้ําปงง และฟ๎งเทศน์ เพ่ือเป็นการจรรโลงใจของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
อีกด้วย๔๔ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุกู่ละมัก จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔ ตําบลต้น
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณภายในงานจะมีการ สรง
น้ําพระธาตุกู่ละมัก และมีการทําบุญต่างๆ มากมายเพ่ือช่วยกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
                                                           

 ๔๓ สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๔๔

 สัมภาษณ์ นายสุรสิทธ์ิ ทองจินดา, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว, เมื่อวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๐         



 
๙๗ 

 

ประเพณีสรงน้ําพระและกู่ต่างๆ ในตําบลต้นธง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะจัดทําขึ้นทุกปี  ช่วงเดือน
พฤษภาคม  เ พ่ือเป็นการอนุ รักษ์ประเพณีและปลูกฝ๎ งจิตสํ านึกคนในตําบลให้ทํ านุบํ ารุ ง
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น๔๕ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ดังกล่าวในตําบลต้นธง  ถือได้ว่าทําให้ผู้คนได้มา
พบกัน มีความมามัคคีกันในหมู่คณะ หากขาดวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว ผู้คนในสังคมก็จะกระจัด
กระจาย หาความเป็นปึกแผ่นมั่นคงไม่ได้ วัฒนธรรมประเพณีถือเป็นส่วนสําคัญในการสร้างชุมชน 
สังคมให้เข้มแข็งได้๔๖ 
              ประเพณีที่สําคัญของตําบลต้นธงอีกประการหนึ่ง คือประเพณีลอยขโหมด (ลอยกระทง 
ชาวมอล) แบบดั้งเดิม ประเพณีนี้สําคัญมาก ทําให้คนชุมชนหลายๆ หมู่บ้านมารวมตัวกันเพ่ือทํา
กิจกรรม มีหน่วยงานส่วนงานราการ  และองค์กรส่วนท้องถิ่นได้มาให้การสนับสนุนทุกๆ ปี จัดขึ้น ณ 
วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) เป็นส่วน หนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งของชุมนได้๔๗ 
             “ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชนชน กล่าวคือ 
         ๑) สร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชนทําให้ประชาชนในชุมชนมารวมตัวกันทํากิจกรรม
ร่วมกัน 

         ๒) เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ สามารถเป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจของประชาชน 
         ๓) เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ ท้องถิ่นสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเวลามีประเพณี สร้าง
รายได้เข้าชุมชน๔๘ 

        ๕. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตําบลต้นธงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง เรียกว่า คําเมือง และ คํายอง มีการ
สืบทอดวัฒนธรรมจากผู้แก่ผู้เฒ่า จนมาถึงลูกหลาน ในป๎จจุบันได้มีการสืบทอดต่อๆ กันมา โดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

           ๑)  ประเพณีตานข้าวใหม่ ซึ่งทํากันในช่วงเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งประเพณีนี้จะทํากัน
ภายหลังการเก็บเก่ียวข้าว ถือเป็นการบูชาพระแม่โพสพ  และเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา 
  ๒) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มีการรด
น้ําดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ สรงน้ําพระ และจัดให้มีการละเล่นต่างๆ นอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านจะจัดให้มี
ประเพณี รดน้ําดําหัวเจ้าอาวาส หรือสรงน้ํารูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งในงานจะมีมหรสพต่างๆ
โดยชาวบ้านของหมู่บ้านนั้น ๆ จะจัดเตรียมของนําไปถวาย การขนทรายเข้าวัด ก่อกองทรายและฟ๎ง
เทศน์ฟ๎งธรรม 

                                                           

     ๔๕สัมภาษณ์ พระครูวีรวัธรรมจักร, รองเจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดจักรค าภิมุข, เมื่อวันที่ ๑๖  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

     ๔๖สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒถ์ธรรมธรรมกิจ, เจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดพันตาเกิน , เมื่อวันที่ 
๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๔๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดชาติชาย ณาณโสภโณ, เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม, เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

     ๔๘สัมภาษณ์ นางธมน  อุทุมพร, ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 



 
๙๘ 

 

  ๓) ประเพณีแห่เทียนพรรษา จะจัดขึ้นในวันเข้าพรรษา  ซึ่งทางเทศบาลตําบลต้นธง
มอบเทียนพรรษาให้กับสมาชิกเทศบาลตําบลต้นธงแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือนําไปถวายวัดทุกวัดในเขต
รับผิดชอบ  เพ่ือดํารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่ช้านาน 
  ๔) ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนยี่เป็ง โดยแต่ละหมู่บ้านจัดให้มีการประกวด
เจดีย์ทราย หนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทง ประกวดดอกไม้ไฟ ประกวดซุ้มหน้าบ้าน ที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัด  ซึ่งทรายที่ขนนั้นนํามาจากแม่น้ํากวง
และแม่น้ําปงง และฟ๎งเทศน์ เพ่ือเป็นการจรรโลงใจของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านอีกด้วย 
  ๕) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุกู่ละมัก จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี ณ บ้านศรีย้อย หมู่ที่ ๔  
ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณภายในงาน
จะมีการ สรงน้ําพระธาตุกู่ละมัก และมีการทําบุญต่าง ๆ มากมายเพ่ือช่วยกันทํานุบํารุงพุทธศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป 
  ๖)  ประเพณีสรงน้ําพระและกู่ต่างๆ ในตําบลต้นธง ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะจัดทําขึ้นทุก
ปี  ช่วงเดือนพฤษภาคม เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและปลูกฝ๎งจิตสํานึกคนในตําบลให้ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น 

     ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิป๎ญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่
ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนํามาใช้ในการแก้ป๎ญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทาง
กว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ป๎ญหาการดําเนินชีวิตในท้องถิ่น
ได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิป๎ญญาไทยและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์
ความรู้ และเทคนิคที่นํามาใช้ในการแก้ป๎ญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงป๎จจุบัน๔๙ 

     สถาบันผ้าทอมือหริภุชัยสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัยที่ตั้ง : ตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน 
จังหวัดลําพูนเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีการทอผ้าของชาวลําพูน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเอกลักษณ์โดดเด่นให้ค งอยู่
สืบไปอีกทั้งสถาบันยังเป็นศูนย์เสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอและเป็นที่รวมรวมพ่อครูแม่ครูที่มีความรู้
ด้านการทอผ้าเพ่ือถ่ายทอดภูมิป๎ญญาการทอผ้าด้วยมือสู่เยาวชนและผู้ที่สนใจรวมถึงเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณ และพัฒนาการทอผ้าลวดลายใหม่ๆ  และยังเป็นศูนย์
ส่งเสริมด้านการตลาดเกี่ยวกับการทอผ้าของจังหวัดลําพูนภายในสถาบันมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณซึ่ง
จัดแสดงชิ้นผ้าโบราณหายากไว้มากมายสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ได้แก่สร้างอาชีพ  สร้างรายได้
ให้กับชุมชนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัด๕๐ 
      สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน     
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีการทอผ้าของชาวลําพูน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมี
เอกลักษณ์โดดเด่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งสถาบันยังเป็นศูนย์เสริมสร้างอาชีพให้กับกลุ่มทอและเป็นที่
รวบรวมพ่อครู แม่ครู ที่มีความรู้ด้านการทอผ้าเพ่ือถ่ายทอดภูมิป๎ญญาการทอผ้าด้วยมือสู่เยาวชนและ

                                                           

      ๔๙สัมภาษณ์  นายอรรณพ อินทร์วรรณ, ก านนัต าบลต้นธง, เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๕๐สัมภาษณ์ นายจรูญ  อ๊อดเดช, ประธานสภาเทศบาลต าบลต้นธง,  เมื่อวันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
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ผู้ที่สนใจ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณ และพัฒนาการทอผ้า
ลวดลายใหม่ๆ และยังเป็นศูนย์ส่งเสริมด้านการตลาดเกี่ยวกับการทอผ้าของจังหวัดลําพูนภายใน
สถาบันมีพิพิธภัณฑ์ผ้าทอโบราณซึ่งจัดแสดงชิ้นผ้าโบราณหายากไว้มากมาย๕๑ 

     ผู้เห็นความสําคัญของภูมิป๎ญญาการทอผ้าของคนลําพูน ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และถือ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และด้วยเกรงว่าจะสูญหายไปกับกาลเวลา           
จึงได้จัดตั้งสถาบันนี้ขึ้นแต่เดิมนั้นหญิงชาวลําพูน จะมีทักษะการทอผ้า และด้วยเพราะลําพูน ซึ่งถือ
เป็นจังหวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ มีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น 
ยวน โยนก ไทใหญ่ ยางแดง เขิน ลื้อ ลั้วะ และมอญ ซึ่งกับการทอผ้าของชนชาวยอง (ไทลื้อที่อพยพ
มาจากเมืองยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเชียงตุง) ถือว่ามีเอกลักษณ์ 

     สําหรับในกลุ่มชนชั้นสูงวัตถุดิบที่ใช้นํามาทอผ้าจะเน้นเป็นเส้นไหมมากกว่าเส้นฝูายซึ่งจะ
ใช้ในชนชั้นล่าง ต่อเมื่อกาลเวลาล่วงผ่านนับร้อยปี การทอผ้าไหมและผ้าฝูายยังประยุกต์ใช้กันอยู่ แต่
ลวดลายนั้นไม่วิจิตรนักจวบจนกระทั่ง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี (พระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยา
นนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗) พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ ซึ่งหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต พระราชชายา เจ้า
ดารารัศมี ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสด็จกลับไปประทับที่เชียงใหม่ ทรงนําความรู้ที่เรียนมาจากราชสํานัก
ส่วนกลางขณะประทับ ณ วังหลวงในกรุงเทพฯ มาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ลวดลาย และได้ฝึกหัด
ให้คนในคุ้มเชียงใหม่ทอผ้ายก โดยเพ่ิมลวดลายลงในผืนผ้าไหมเพ่ือความโดดเด่นพิเศษขึ้น ด้วยการ
เพ่ิมด้ายเส้นพุ่งพิเศษเป็น ดิ้นเงิน ดิ้นทอง การเก็บลายจึงต้องใช้ตะกอ เพ่ือให้สามารถทอลวดลายที่
สลับซับซ้อน ประณีต งดงามได้เทคนิคการทอลักษณะนี้เรียกว่า “ยกดอก”ด้วยเพราะพระราชชายา 
เจ้าดารารัศมี ทรงเป็นพระญาติกับเจ้าเมืองลําพูน จึงทรงถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้ายก ให้แก่เจ้า
หญิงส่วนบุญ พระราชชายาของเจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์ (เจ้าผู้ครองนครลําพูน องค์สุดท้าย) และ              
เจ้าหญิงลําเจียก (พระธิดา เจ้าจักรคํา ขจรศักดิ์) ทั้ง ๒ พระองค์จึงได้นําความรู้การทอผ้ายกมาฝึกแก่
คนในคุ้มหลวงลําพูน และชาวบ้านก็ได้เรียนรู้การทอผ้ายกจากคนในคุ้มจนเกิดความชํานาญ และได้มี
การเผยแพร่วิธีการทอไปทั่วชุมชนต่างๆ 

     พระองค์ทรงฟ้ืนฟูผ้าไหมยกดอกลําพูน เพ่ือให้เกิดความวิจิตรสวยงามยิ่งขึ้น โดยทรงใช้
เทคนิคภาคกลางมาประยุกต์ โดยการทอผ้านี้จะได้รับความสนใจมากในตําบลเวียงยอง และบริเวณ
ใกล้เคียงที่เป็นชุมชนของเจ้านายยองในอดีตในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ้ายกที่

                                                           

      ๕๑สถานท่ีท่องเที่ยวจังหวัดลําพนู, สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
www.sites.google.com/a/nabokham.ac.th/sthan/sthaban-pha-thx-mux-hri-phuycha-y  [๑๖ มิถุนายน  
๒๕๖๐] 

http://www.sites.google.com/a/nabokham.ac.th/sthan/sthaban-pha-thx-mux-hri-phuycha-y
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ทอด้วยฝีมือประณีตของคนลําพูนนั้นเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป ไม่เฉพาะแต่ในราชสํานัก ซึ่งป๎จจุบัน
การทอผ้าไหมยกดอกลําพูน ถือเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน และได้มีการ
ขยายแหล่งทอผ้าไปในอําเภอลี้ และ อําเภอทุ่งหัวช้างฉะนั้น จังหวัดลําพูน จึงถือเป็นศูนย์กลางการทอ
ผ้าไหมยกดอกแหล่งสําคัญของประเทศไทย โดยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ ลายดอกพิกุล             
ลายกลีบลําดวน ลายใบเทศ ลายเม็ดมะยม ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นต้น สําหรับลวดลายโบราณดั้งเดิม
และถือว่ายังเป็นที่นิยมในป๎จจุบันคือ ลายดอกพิกุล ซึ่งป๎จจุบันได้มีการคิดลวดลายให้หลากหลายขึ้น 
เช่น พิกุลเครือ พิกุลมีขอบ พิกุลก้านแย่ง พิกุลเชิงใหญ่ พิกุลถมเกสร พิกุลเล็ก พิกุลใหญ่ พิกุลสมเด็จ 
พิกุลกลม เป็นต้น ซึ่งแต่ละลายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันลักษณะเด่นของผ้ายกดอก คือในผืนผ้าจะมี
ลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัสมีความนูนที่แตกต่างกันไปตามลวดลาย ซึ่งส่วนใหญ่ลายจะใช้ฝูายหรือ
ไหมสีเดียวกันตลอดทั้งผืน บางครั้งอาจมีการจกฝูายเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความเด่นของลวดลายทั้งนี้ ใน
ส่วนของสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ถือเป็นสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการทอผ้าด้วยมือและสืบทอด
วัฒนธรรมการทอผ้าของจังหวัดลําพูน เพ่ือพัฒนาตลาดผ้าทอ สร้างอาชีพที่มั่นคง และมีคุณค่าของ
จังหวัดลําพูน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการทอผ้าของคนลําพูน เป็นสถานที่จัดแสดงความ
เป็นมาของผ้าทอที่เชื่อว่าผู้เข้าไปสัมผัส จะเข้าใจลึกซ้ึงถึงคุณค่าแห่งภูมิป๎ญญาไทยอย่างแท้จริงสําหรับ
ผู้ที่สนใจผ้าทอผืนสวยและผลงานสร้างสรรค์ของคนลําพูน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ได้จัดโซน
ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายจากฝีมือคนลําพูนไว้ให้เลือกชม เลือกซื้อฉะนั้น เมื่อใดไปเยือนจังหวัด
ลําพูน อย่าพลาดกับการแวะไปเยี่ยมเยือน สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย๕๒ 
      สวนผักแว่นปลอดสารพิษซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจักรคําภิมุข ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพ
และรายได้  สามารถเลี้ยงชีพได้ในระดับชุมชน  และกระจายไปในระดับตําบล นอกจากนี้ยังมี อาชีพ
อีกประการหนึ่งที่ถือเป็น แหล่งภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของตําบลต้นธง นับได้ว่าเป็นภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่
สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ตําบลต้นธงไม่น้อย  เมื่อประชานมี
รายได้  มีงานทํา ก็สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เช่นกัน๕๓ 
      ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในชุมชนเฉพาะ สามารถพัฒนาให้
เกิดความเจริญในหลายๆ ด้าน เช่น สร้างเศรษฐกิจ รายได้ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนใดที่มีภูมิป๎ญญา
ชาวบ้าน  ก็หมายถึง มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสังคมอ่ืนๆ ก็สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนได้เช่นกัน   
 
๔.๓ วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักจักร ๔ 

      การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลตําบล
ต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน สามารถวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามหลักพุทธธรรมโดยผ่านกระบวนการ

                                                           

      ๕๒เที่ยวลําพูน, สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
http://travel.lamphunpao.go.th/place_detail.asp?ID=25&CatID= [๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐] 
      ๕๓สัมภาษณ์ นายอรรณพ อินทรว์รรณ, ก านันต าบลต้นธง, ๑๖  มถิุนายน ๒๕๖๐ 

http://travel.lamphunpao.go.th/place_detail.asp?ID=25&CatID
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ตามหลักจักร ๔ จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยการใช้ การ
วิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผู้วิจัยได้
นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือหลักจักร ๔ มาเป็นแนวทางวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ดังนี้   
      หลักจักร ๔ หมายถึง ธรรมนําชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย๕๔

ธรรม ๔ข้อนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พหุการธรรม คือธรรมมีอุปการะมาก (virtues of great 
assistance) เป็นเครื่องช่วยให้สามารถสร้างความดีอ่ืนๆ ทุกอย่าง และช่วยให้ประสบความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต บรรลุความงอกงามไพบูลย์ ประกอบด้วย 
      การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธศาสนานั้น ตําบลต้นธงมี
การนําหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาโดยตลอดภายใต้
โครงการต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาทุก ๆ ปีซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติร่วมกันโดยเฉพาะหลักพุทธธรรมจักร ๔ เพราะเห็นว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนา
อย่างตรงประเด็น จะเห็นว่าไม่ว่าสังคมใดๆก็ตามหากขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วไซร้สังคมนั้นก็จะ
วุ่นวาย เดือนร้อน ไม่สงบสุข ก็หาความเข้มแข็งไม่ได้อย่างไรก็ตาม การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้น
ต้องมีแนวคิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งหลัก
พุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีหลักธรรมที่หลากหลายแต่สําหรับตําบลต้นธง ได้นําเอาหลักจักร 
๔ มาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งดังนี้๕๕ 

        ๑.อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม(ปฏิรูปเทสวาสะ) คือ อยู่ในสังคมชุมชนที่ดี 
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวกสบาย ในหลายๆ ด้าน เหมาะแก่เป็นสถานที่ดําเนินชีวิต พรั่งพร้อมอุดม
สมบูรณ์ การอยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องกระทํา เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ 
การปฏิบัติธรรม การบําเพ็ญสมณธรรม เป็นต้น การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี การมีต้นทุนที่ดี ด้านเทคโนโลยีนั้น การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
เป็นเรื่องสําคัญที่ภาครัฐต้องนํามาใช้ เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่นการสร้าง
เว็บไซต์ของตนเองขึ้นมา เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขป๎ญหาต่างๆ รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในชุมชนได้ทันต่อเหตุการณ์จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนได้ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ ป๎จจุบันด้านเศรษฐกิจชุมชน มีความสําคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน  เศรษฐกิจดี ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ทําให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็
เข้มแข็งตําบลต้นธงมีเศรษฐกิจมาจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย รับราช และ
อุตสาหกรรมเป็นต้น การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยทรัพยากร
ทรัพยากร ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าสําคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
                                                           

      ๕๔สัมภาษณ์ พระครูวีรวัธรรมจักร, รองเจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดจักรค าภิมุข, เมื่อวันท่ี ๑๖  
มิถุนายน ๒๕๖๐ 
      ๕๕สัมภาษณ์ พระครูสุวัฒน์ธรรมกิจ, เจ้าคณะต าบลต้นธง เจ้าอาวาสวัดพันตาเกิน , เมื่อวันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐  
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องค์กรก็ขาดประสิทธิภาพ ขาดความเข้มแข็งด้านการให้บริการประชาชน ทรัพยากรบุคคลในการ
ขับเคลื่อนความเข้มแข็งในชุมชนในตําบลต้นธง ได้แก่องค์กรทางศาสนา องค์กรท้องถิ่น กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสถาบันการศึกษา ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นสําคัญ ถ้าประชาชนมี
จิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ป๎ญหาชีวิต เวลามีป๎ญหาทางด้านครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่
อาจแก้ไขได้ ในโรงเรียนต้นธงก็จะมีการอบรมเด็กนักเรียนเสมอด้านการฝึกฝนให้เด็กมีจิตใจที่อดทน
ต่อการเรียน และต่อสถานการณ์ในการใช่ชีวิตประจําวันเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพป๎ญหาต่าง ๆพร้อมกันนั้น
ก็ได้นิมนต์พระนิสิต หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลําพูน
ได้เข้ามาอบรมเด็ก เช่น สอนหลักธรรม ฝึกสมาธิ ซึ่งก็มีความจําเป็นและสําคัญต่อการพัฒนาด้านใจ
จิตใจได้ระดับหนึ่งถือเป็นการปลูกฝ๎งทางใจเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การอยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการพัฒนาจิตใจ ความเข้มแข็งของชุมชน
เริ่มต้นที่จิตใจเป็นสําคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ป๎ญหาชีวิต แก่กิเลส
ตัณหา แก่อบายมุข เวลามีป๎ญหา ครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่อาจแก้ป๎ญหาได้การฝึกฝนให้คนใน
ชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพป๎ญหาต่างๆ ได้นับเป็นสิ่งที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี การอยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบสังคมและวัฒนธรรม๕๖

 

      ๒.สมาคมกับสัตบุรุษ (สัปปุริสูป๎สสยะ) การคบหาบุคคลอ่ืนที่เป็นคนดี มีกัลญาณมิตร   
ไม่คบคนพาลที่พาไปในทางที่เสียหาย เดือดร้อน คบคนดีเป็นมิตร การคบคนดีถือเป็นเรื่องสําคัญถ้า
คบคนดีแล้วจะพาไปในทางท่ีดี แต่ถ้าคบคนไม่ดีก็จะพาไปในทางที่เสียหายได้ เพราะถือว่าประมาทใน
การคบคน ธรรมะข้อนี้ได้มีการนํามาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เลือกคบคน ให้หลีกเลี่ยงการคบคน
พาล จะพาให้ชีวิตเดือดร้อน เทคโนโลยีถ้านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนก็จะส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข้ง วิธีการที่จะทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการใช้เทคโนลียีคือ การมีผู้รู้
หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดในการพัฒนา ซึ่งเทคโนโลยีมี ๒ 
อย่างคือ เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม และเทคโนโยลีสมัยใหม่ เทคโนโลยีแบบดังเดิมหรือภูมิป๎ญญาชาวบ้าน 
ซึ่งปรากฏมีในเทศบาลตําบลต้นธง ได้แก่ การผลิตผ้าทอมือที่มีคุณภาพ การทําน้ําพริกตาแดง การทํา
ปลาส้ม การแปรรูปลําไย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งใน
ป๎จจุบันอาจจะมีลักษณะที่หลากหลายที่ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ถ้าอยู่ในโรงพยาบาล หรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล ถ้าเป็นฝุายทันตแพทย์ ก็อาจจะเป็นเทคโนลียีการตรวจหรือ
เอ็กซเรย์ฟ๎นว่ารากฟ๎นเป็นอย่างไร ฟ๎นกร่อน พุหรือไม่ เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์กระจายมายัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
เต็มที่ โดยไม่ต้องเข้าไปรอรับบริการในโรงพยาบาลประจําจังหวัด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการมากเป็นการ
กระจายการให้บริการประชาชนของภาครัฐด้วย สําหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือ การมี
เครื่องแยก คัดกรอง ลําไย เครื่องอบลําไย ทําให้ลําไยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเทศบาลตําบลต้นธง ถ้าจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนๆ ต้องมีผู้รู้เป็นผู้แนะนํา 
อาจจะใช้วิธีการด้วยการสร้างเว็บไซต์สําหรับการโฆษณาขายสินค้าของชุมชน แนะนําแหล่งท่องเที่ยว

                                                           

      ๕๖ สนทนากลุ่มย่อย, เทศบาลต าบลต้นธง, เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 



 
๑๐๓ 

 

ภายในชุมชนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล หรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ 
      สําหรับคุณธรรมข้อดังกล่าวนี้ มีความสําคัญมากจะเน้นสอนประชาชน เช่น สอดแทรกใน
โครงการของคณะสงฆ์ ธรรมทูตสัญจรในระดับตําบล เสมอมา และทุกๆ วันพระก็จะเน้นเรื่องการ
ดําเนินชีวิตด้วยความประหยัด อดออม ให้รู้จักเก็บ แม้ว่าเศรษฐกิจในตําบลต้นธงอาจจะดี แต่ก็ยังมี
ประชาชนนั้นติดหนี้สินอยู่ไม่น้อย  ดังนั้นจึงมีการอบรมสั่งสอนให้ประชาชน เน้นให้เจ้าอาวาสทุกๆวัด
ในตําบลต้นธงให้สั่งสอนประชาชนใช้ชีวิตอย่างประหยัด อดออม เพ่ือให้ชีวิตครอบครัวมั่นคง เข้มแข็ง
ขึ้น ไม่มีหนี้สิน๕๗ 
      ๓. ตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นําตนไปถูกทาง) คือตั้งตนอยู่ใน
ครรลองครองธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมการเลี้ยงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีตามฐานะของตน
และปฏิบัติอย่างนี้โดยสม่ําเสมอ ธรรมที่อํานวยประโยชน์ให้ในป๎จจุบันทันตาเห็น ประโยชน์นั้น ได้แก่ 
การสร้างความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตน ด้วยวิถีชีวิตของชุมชน นับได้ว่ามีความสําคัญและ
จําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิต สามารถสร้างความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิต ครอบครัวสังคม 
หรือประเทศชาติ ก็เป็นสุข เทคโนโลยี เมื่อนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง ได้ด้วยนําผู้ที่มี
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีมาสอน เผยแพร่ความรู้ให้เห็นความสําคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชน การเชิญชวนร่วมกิจกรรม การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายในการดําเนินธุรกิจภายในชุมชน เป็นการหาตลาดแหล่งใหม่เพ่ือกระจายสิน ผลิตพันธ์
ภายในชุมชน กระจายรายได้ เศรษฐกิจ โดยนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการบ่มเพาะ
ทางภูมิป๎ญญาท้องถิ่น จากระบบสังคมและวัฒนธรรม อาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีในภาคเหนือ 
      ๔. ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) มีพ้ืนเดิมดี , ได้สร้างสมคุณ
ความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น) เป็นการวางแผนการพัฒนาชุมชนของชุมชนเอง หรือแม้แต่การได้รับ
แรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จากทรัพยากรภายในชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมดําเนินการ 
ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน๕๘ ชุมชนต้นธงมีระบบการบริหารจัดการแบบ
การกระจายอํานาจท้องถิ่น มีเทศบาลตําบลต้นธงเป็นผู้บริหารจัดการ สําหรับชุมชนขนาดเล็กในระดับ
หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล เมื่อมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน เช่น งานบุญ งานบวช งานสังสรรค์ 
ประชาชนก็จะร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีผู้นํามีต้นแบบในการทํากิจกรรมภายใน
ชุมชนร่วมกันได้เป็นอย่างดี การคบคนดีถือเป็นเรื่องสําคัญ  ถ้าคบคนดีแล้วจะพาไปในทางที่ดี  แต่ถ้า
คบคนไม่ดีก็จะพาไปในทางที่เสียหายได้ เพราะถือว่าประมาทในการคบคน ธรรมะข้อนี้ได้มีการนํามา
อบรมสั่งสอนประชาชนให้เลือกคบคน ให้หลีกเลี่ยงการคบคนพาล จะพาให้ชีวิตเดือดร้อน๕๙ 
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๑๐๔ 

 

      หลักธรรมจักร ๔ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ข้อแรกๆ เป็นเหตุให้เกิดข้อหลังๆ 
กล่าวคือ การอยู่ในประเทศอันสมควร ได้แก่ ท้องถิ่นที่มีสัตบุรุษเป็นให้คบกับท่าน การคบกับสัตบุรุษ
เป็นเหตุให้ได้ฟ๎ง ได้ศึกษา รู้จักบาปบุญ และละบาปบําเพ็ญบุญเป็นการตั้งตนไว้ชอบ ซึ่งจะได้รับ
ความสุขอันเป็นผลของบุญในกาลต่อมา ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ทําบุญไว้แล้วในกาลก่อน คุณธรรมจักร๔
ดังกล่าวมานั้น จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งในการที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง  เพราะเป็นคุณธรรมที่นําสู่ความเจริญงอกงามในหมู่คณะ ในสังคมชมชน ให้เกิดความเจริญ
เข้มแข็งสืบไป 

  สรุปว่าการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลตําบลต้น
ธงนั้น ประกอบด้วยหลักธรรม อยู่หลากหลายประการ ในการดําเนินชีวิต เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ ครอบครัว สังคม ชุมชน แต่ที่เน้นๆ คือคุณธรรม จักร ๔ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมที่เป็นเสมือนล้อที่หมุน
ไปสู่ความเจริญของชุมชน  สังคมชุมชนใดที่มีความเจริญ ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจแล้ว สังคมชุมชนนั้น
ย่อมมีแต่ความเข้มแข็งยั่งยืน และคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่เน้นปลูกฝ๎งให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นคือ 
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องปลูกฝ๎งให้ต้องมี ไว้ในการ
ดําเนินชีวิตเป็นพ้ืนฐาน กล่าวสอนถึงเรื่องประโยชน์ในการครองชีวิตประจําวัน สอนเรื่องการดําเนิน
ชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอย่างไม่ควรประมาท และหลักธรรมที่ที่ควรต้องมี และจําเป็นต่อทุกๆ 
ชุมชนคือ หลักศีล ๕ ซึ่งทางคณะสงฆ์ หรือหน่วยงานเทศบาลต้นธงก็มีการสนับสนุน กระตุ้นอย่าง
เต็มที่ จะเห็นได้จากการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตรงนี้อยู่            
แตอ่าจจะไม่ได้ผลเท่าท่ีควรก็ตามท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่จะทําให้การขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง
ได้นั้น ต้องมีการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเต็มกําลังความสามารถ 
แม้แต่ตัวบุคคลในชุมชนเองก็ตามก็ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้นแล้วการขับเคลื่อน
ความเข้มแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ได้อย่างแน่นอน 

  
 

๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

      จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธ
ธรรมของเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผู้วิจัยขอสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
ดังนี้     

  กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน ด้านเทคโนโลยี (technology) มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
หลากหลายทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เทศบาล โทรศัพท์ แทบเลต ไลน์ เฟสบุ๊ค ส่งผลให้ประชาชนมี
เครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
สามารถแจ้งข่าวสารข้อมูลเรื่องร้องทุกข์หรือความต้องการของประชาชนผ่านเว็บไซต์ของทางเทศบาล 
ผ่านไลน์ของกลุ่มในหมู่บ้านเพื่อดําเนินกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน ด้านเศรษฐกิจ (Economic) การ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนได้จากภาคการเกษตร เช่น ลําไย ผลิตพันธ์แปรรูปจากลําไย น้ําพริก
ตาแดง ปลาส้มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ ซึ่งได้รับรางวัล โอทอประดับสามดาว เป็นความร่วมมือ
กันระหว่างประชาชนและเทศบาลต้นธงที่สนับสนุนให้เกิดเป็นอาชีพในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนใน



 
๑๐๕ 

 

ชุมชนได้มีอาชีพ และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านทรัพยากร (Resource) ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรปลูกลําไย หอม กระเทียม มีน้ํากวง น้ําปงงซึ่งทําให้ชุมชนพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้าง
อาชีพ ผลผลิตที่ได้จากพืชเกษตรที่เหลือจากการอุปโภค นํามาขายสู่ท้องตลาดในชุมชน และในเมือง 
นําลําไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักมาแปรรูปเป็น ก๋วยเตี๋ยวลําไย เค้กลําไย ลูกอมลําไย น้ําลําไย หอม
และกระเทียมก็จะนํามาทําเป็นน้ําพริกตาแดง ส่วนปลาที่ได้จากแหล่งน้ํานํามาทําเป็นปลาส้มสมุนไพร 
ด้านจิตใจ (Mental) ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นสําคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอ
ไม่เข้มแข็งก็พ่ายแพ้แก่ป๎ญหาชีวิต เกิดความสามัคคีมีสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันจนก่อให้เกิดการใช้ชีวิต
อย่างเหมาะสมชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้านระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural system) 
เทศบาลต้นธงเป็นชุมชนใกล้เขตเมืองมีวิถีการดําเนินชีวิตลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากมีพ้ืนที่
เป็นชานเมืองเกิดการขยายตัวของประชากร ความเจริญไหลเข้าสู่ชุมชน ทําให้ชุมชนมีทางเลือกทาง
การศึกษามีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับอุดมศึกษา สําหรับวัฒนธรรมชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม มีการ
ปลูกฝ๎งทางใจทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งขึ้นได้นอกจากนั้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ภูมิป๎ญญา ที่มีอยู่ในชุมชน ที่ถูกขับเคลื่อนโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็มีความสําคัญ
การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ นอกจากนี้มีการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักพุทธธรรม เพราะเห็นว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาไม่ว่าสังคมใด ก็ตามหากขาดคุณธรรม
จริยธรรมแล้วไซร้สังคมนั้นก็จะวุ่นวาย เดือนร้อน ไม่สงบสุข หาความเข้มแข็งได้ ยาก อย่างไรก็ตาม
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งนั้นต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการ
พัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีหลักธรรมที่หลากหลายแต่สําหรับ
ตําบลต้นธง ได้นําเอาหลักจักร ๔ มาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จักร ๔ หมายถึง ธรรมนํา
ชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนํารถไปสู่ที่หมาย คุณค่าหลักธรรมที่จะนํามาสร้างเป็นกระบวนการ
ให้เกิดความเข้มแข็งได้แก่ ๑) อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม(ปฏิรูปเทสวาสะ) คือ อยู่ในสังคม
ชุมชนที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวกสบาย ในหลายๆ ด้าน เหมาะแก่เป็นสถานที่ดําเนินชีวิต การอยู่ใน
ท้องถิ่นท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องกระทํา เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ การปฏิบัติธรรม การ
บําเพ็ญสมณธรรม เป็นต้น ๒) สมาคมกับสัตบุรุษ (สัปปุริสูป๎สสยะ) มีแหล่งสถานศึกษาที่ให้ความรู้ถึง
ระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดกับแหล่งความรู้อย่างหลากหลาย เช่น ศูนย์
ฝึกแรงงานจังหวัด แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในลําพูน พิพิธภัณฑ์จังหวัดทําให้มีโอกาสได้เข้าถึง
ความรู้หลากหลาย ๓) ตั้งตนไว้ชอบ ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย นําตนไปถูกทาง (อัตตสัมมาปณิธิ)) คือตั้งตน
อยู่ในครรลองครองธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมการเลี้ยงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีตามฐานะ
ของตนและปฏิบัติอย่างนี้โดยสม่ําเสมอ เนื่องจากจังหวัดลําพูนได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบของหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ อีกทั้งเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ดํารงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ทําให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ดํารงตนอยู่ในความดี ๔) ความเป็นผู้ได้ทําความดีไว้ก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) มีการวาง
แผนการพัฒนาชุมชนของชุมชนเอง หรือได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน จากทรัพยากรภายในชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมดําเนินการ ร่วมประเมินผล
และร่วมรับประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน มีระบบการบริหารจัดการแบบการกระจายอํานาจท้องถิ่น มี
เทศบาลตําบลต้นธงเป็นผู้บริหารจัดการ สําหรับชุมชนขนาดเล็กในระดับหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็น



 
๑๐๖ 

 

ผู้ดูแล เมื่อมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันเช่นงานบุญ งานบวช งานสังสรรค์ ประชาชนก็จะรวมทํา
กิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดผู้นําต้นแบบในการทํากิจกรรมภายในชุมชนร่วมกัน การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งนั้น จะเน้นทางด้านวัตถุเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้มแข็งได้ใน
ยุคป๎จจุบัน สังคมยุคป๎จจุบันมีป๎ญหามากมายที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงจํา เป็นต้องใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งเพ่ือที่จะหาหนทางแก้ไขป๎ญหาต่างๆ พร้อมกับเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

     การศึกษาวิจัย “การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของ
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑)เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน
เข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน ๓) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตามหลักพระพุทธศาสนา ด าเนินการ
วิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่มย่อย จากผู้เชี่ยวชาญ (In-Depth Interview) 
จ านวน ๒๐ รูป/คนในพ้ืนที่ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Interviews schedule) ลักษณะของแบบ
สัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้วิธีการวิ เคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ความ ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
     ๕.๑.๑ บริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
             ๑) สภาพทั่วไปของต าบลต้นธง ต าบลต้นธง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้นธงเป็นเทศบาลต าบลต้นธง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง            
อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ต าบลต้นธงมีเนื้อที่
ประมาณ  ๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่ จ านวนหมู่บ้านมี ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลต้นธง หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน มีการปกครองท้องที่โดยมีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล
ปัจจุบันมีประชากร จ านวน ๑๒,๑๙๒ คน เป็นชาย ๕,๗๕๓ คน หญิง ๖,๔๓๙ คน โดยมีความ
หนาแน่นเฉลี่ย ๕๓๕ คน / ตารางกิโลเมตร จ านวนบ้านทั้งหมด ๕,๑๙๒  หลังคาเรือน 
     ๒) สภาพทางเศรษฐกิจ ราษฎรในต าบลต้นธงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  
รองลงมาท างานด้านการเกษตร การเกษตรกรรม ต าบลต้นธง มีพ้ืนที่ส าหรับท าการเกษตรประมาณ
ร้อยละ ๖๗.๘๖ ของพ้ืนที่ทั้งต าบล พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ ท านา ท าสวน การปลูกล าไย  
ปลูกฝรั่งและปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากจะใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรแล้ว ยังได้มีการใช้พ้ืนที่ส าหรับ
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วัว หมู ไก่ เป็ดฯลฯ สินค้าที่ส าคัญของต าบลต้นธง ได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝูาย น้ าพริกตา
แดง น้ าพริกลาบ ไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปผลไม้ การบูร ยาหม่องน้ า หมวกใบลาน สินค้าเกษตร            
ที่ส าคัญ คือ ล าไย เป็นไม้ยืนต้นที่ปลูกกันมากในต าบลต้นธง ข้าว เป็นผลผลิตที่ใช้ในการบริโภคและ
จ าหน่ายเป็นรายได้หลักของประชาชนในต าบล มะม่วง ฝรั่ง เป็นไม้ผลที่ปลูกมากและเป็นพืช
เศรษฐกิจใหม่ที่ได้รับความนิยมในการปลูกและจ าหน่าย บางครั้งไม่เพียงพอต่อการจ าหน่ายผักกาด 
ผักชี คะน้า พริก เป็นพืชผักสวนครัวที่ได้รับความนิยมในการปลูกเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลต้นธงเป็น
พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า เหมาะแก่การปลูกพืชผักสวนครัวมาก ข้าวโพด เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกกันเป็นไร่ 
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ๆ มีรสชาติ หวาน นุ่ม และอร่อย และเป็นที่นิยมทั้งจ าหน่ายในพ้ืนที่และส่งออกนอกพ้ืนที่ สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในต าบลต้นธงอีกด้วย 
      ๓) สภาพสังคมต าบลต้นธง มีการจัดระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
มีสถานศกึษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ศูนย์พัฒนาอาชีพอาชีพสตรี และอุดมศึกษา 
ซึ่งมีหน่วยงานทางการศึกษาให้ความรู้หลายแห่ง 
      ๔) สถาบันและองค์การทางศาสนาราษฎรส่วนใหญ่ของต าบลต้นธง นับถือศาสนาพุทธ      
มีวัดทั้งหมด ๙ วัด และอาราม ๑ แห่ง  
      ๕) การสาธารณสุขมีสถานีอนามัยประจ าต าบล ๒ แห่ง คือ๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลต้นธง๒. ต าบลต้นธงมีสถานพยาบาลของรัฐ คือ โรงพยาบาลล าพูน ๓.สถานพยาบาลเอกชน ๒ 
แห่ง คือ ๑.แพทย์ทางเลือก๒.คลินิกมาลีการผดุงครรภ์  
      ๖) โครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม ถนนภายในต าบลต้นธงประกอบไปด้วย 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดิน สะพานการไฟฟูาการสื่อสารและโทรคมนาคม มี
โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑ หมู่บ้าน 
      ๗) แหล่งน้ าธรรมชาติแหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลต้นธง คือแม่น้ าปิงและแม่น้ ากวง เป็น
แม่น้ าท่ีใช้ในการท าการเกษตร อุปโภค - บริโภค ของราษฎรในหมู่บ้านที่มีแม่น้ าไหลผ่าน 
      ๘) ระบบประปาภายในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน รวมระบบประปาหมู่บ้านทั้งต าบล  
จ านวน  ๑๓  แห่ง  มีฝาย ๑แห่ง มีบอ่น้ าตื้น ๖ แห่ง 
     ๙) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรที่ส าคัญส าหรับเกษตรกรในต าบล
ต้นธง  คือ ล าเหมืองฝายพญาอุตและล าเหมืองไม้แดง 
      ๑๐) วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต าบลต้นธงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง เรียกว่า ค าเมือง และค ายอง มีการสืบ
ทอดวัฒนธรรมจากผู้แก่ผู้เฒ่า จนมาถึงลูกหลาน ในปัจจุบันได้มีการสืบทอดต่อๆ กันมา โดยมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ อาทิเช่นประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง  รดน้ าด าหัวผู้
เฒ่าผู้แก่ สรงน้ าพระ และจัดให้มีการละเล่นต่างๆ การขนทรายเข้าวัด ก่อกองทรายและฟังเทศน์ฟั ง
ธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ าพระธาตุกู่ละมัก ประเพณีสรงน้ า
พระและกู่ต่าง ๆ ในต าบลต้นธง     
     ๑๑) การท่องเที่ยว ในต าบลต้นธง  มีแหล่งท่องเที่ยว คือ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก), กู่
(เจดีย์) บริวาร และ วิถีชีวิตวัฒนธรรมชาวนา ชาวชนบท รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงชีวจิต ในการจัดท า
โครงการผักพ้ืนบ้านอาหารพื้นเมือง และประเพณีพ้ืนบ้านในงานเทศกาลต่าง ๆ 
     การท่องเที่ยวทางน้ า  ล่องเรือตามแม่น้ าปิงจากต าบลริมปิงผ่านต าบลต้นธงจนถึงอ าเภอ
ปุาซาง ระหว่างล่องน้ าปิง เพ่ือดูวิถีชีวิตพ้ืนบ้านและการอยู่อย่างพอเพียง อาชีพในหมู่บ้านการท า
น้ าพริกตาแดง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน การใช้ชีวิตตามแบบสมัยอดีต 
               จากสภาพบริบททั่วไปของชุมชนที่เอ้ืออ านวยการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบททั่วไป
อยู่ติดกับชุมชน ติดต่อคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติดขัด มีสถานที่พักผ่อน มีสถานที่
ท่องเที่ยวมีหน่วยงานทางการศึกษาให้ความรู้แก่เยาวชน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดเด่นของเทศบาลต าบลต้นธง 
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     ๕.๑.๒  กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนตามทฤษฎี terms ผลการวิจัยพบว่า 

 

  ๑) กระบวนการด้านเทคโนโลยี (process of technology) 
  ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้อง
น ามาใช้เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่น การสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพ่ือรับ
เรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารให้อย่างทั่วถึงทัน
ต่อเหตุการณ์ ส าหรับหน่วยงานราชการ หรือเทศบาลต าบลต้นธงมีเว็บไซต์ของหน่วยงานไว้ส าหรับ
คอยให้บริการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ประชนในชุมชนถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานของ
เทศบาล หรือแจ้งข่าวสารของกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนภายในชุมชน เพื่อเป็นการแจ้งข่าวให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะมีขึ้นของชุมชน เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน  
  

  ๒) กระบวนการด้านเศรษฐกิจ (process of Economic)    
  ปัจจุบันเศรษฐกิจของชุมชนได้มาจากการปลูกล าไย มะม่วง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักของดีประจ าจังหวัดนอกจากนี้มีการทอผ้า การท าน้ าพริกตาแดง การท าปลาส้ม เป็นอาชีพที่พบ
ภายในชุมชน อาชีพเหล่านี้มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ท าให้ประชาชน
กินดี อยู่ดี ประชาชนส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างเนื่องจากชุมชนมีอาณาเขตใกล้นิคมอุตสาหกรรม ท าให้
ประชาชนเข้าไปท างานในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนยังมีอาชีพค้าขาย เพราะต าบลต้นธงเป็น
แหล่งชุมชนมีอาณาเขตติดกับอ าเภอเมืองล าพูนท าให้เกิดการหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจ ทั้ง
นักท่องเที่ยว นักเรียน คนวัยท างานที่เข้ามาเที่ยวท าให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงก่อให้เกิดสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 

            ๓) กระบวนการด้านทรัพยากร (process of Resource)   
  ทรัพยากรในที่นี้ให้นิยามไว้สองอย่าง หนึ่งทรัพยากรที่มีความหมายถึงบุคคล 
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด การจะน าสิ่งใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากท่ีสุดทั้งบุคลากร หรือทรัพยากร ล้วนเกิดจากบุคลากรทั้งสิ้น ชุมชนก็เช่นเดียวกันจะเข้มแข็ง
และเกิดการพัฒนาได้นั้น บุคคลต้องได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้มาใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ ชุมชนต้นธงมี
สถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชน ที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ท าให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าไปรับ
การศึกษา ส าหรับแหล่งเรียนรู้มีสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ไว้ให้ความรู้แหล่งภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ
ทอผ้า ศูนย์วิจัยหริภุญชัย เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการวิจัยท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถ
เรียนรู้ได้ท้ังสิ้น ส าหรับทรัพยากรทางธรรมชาติ ชุมชนต้นธงมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติสองสายคือแม่น้ า
ปิง และแม่น้ ากวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นท่ีได้ท าการเกษตรในการปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์
และท าการประมงบางส่วน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
อย่างเต็มที่ ทางด้านประเพณีของชาวล้านนาเมื่อถึงประเพณียี่เป๋งของทางภาคเหนือ หรือประเพณี
การลอยขโมด ซึ่งเป็นประเพณีการลอยสิ่งของส าหรับชาวมอญพ้ืนเมือง ซึ่งทางวัดกู่ละมักได้ฟ้ืนฟู
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ขึ้นมา ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางวัดจัดขึ้นท าให้เกิดการอนุรักษ์
และรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณต่อลูกหลายในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วัดกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนร่วมกัน 
  

            ๔) กระบวนการด้านจิตใจ (process of mental)  
  ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่
เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต เวลามีปัญหาครอบครัว เมื่อประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนก็ไม่อาจ
แก้ปัญหาได้ การฝึกฝนให้คนในชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ นับเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริ่มต้นที่ตัว
บุคคลก่อน เช่น ฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ วัตถุ
บริโภคนิยม สิ่งเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาด้านจิตใจมาก 
ถือเป็นการปลูกฝังทางใจให้เข้มแข็งทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งขึ้นได้ ชุมชนต้นธงมี
วัด ๖ วัด และอาราม ๑ แห่ง ล้วนแต่เป็นสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่สามารถเป็นแหล่งให้
ประชาชนได้เข้ามาเข้ามาอบรมพัฒนาจิตให้สงบ มาสักการบูชาพระพุทธรูป พระสงฆ์ ท าบุญ          
ตักบาตร พระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงในการช่วยแก้ไขปัญหาหรือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ทั้งที่เป็นปัญหารายบุคคล และปัญหาระดับชุมชน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้รู้รัก
สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

            ๕) กระบวนการด้านระบบสังคมและวัฒนธรรมวัฒนธรรม  (process of Socio-
cultural system)   
  ระบบสังคมของชุมชนต้นธงเป็นระบบแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากส่วนหนึ่งมี
อาณาเขตติดกับอ าเภอเมือง และส่วนหนึ่งมีอาณาเขตติดกับอ าเภอปุาซางซึ่งเป็นอ าเภอที่จะออกไป
นอกอ าเภอเมืองแล้ว ระบบการศึกษาของเยาวชนมีทางเลือกมากยิ่งข้ึนมีโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชนให้เลือก มีงานท้ังในระบบราชการ นอกราชการ และรวมถึงระบบแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
แต่ด้านวิถีชีวิตยังเป็นระบบที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากล้านนา ด้านวัฒนธรรมประเพณีประชาชนส่วน
ใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ถึงแม้ว่าระบบทุนนิยมจะเข้ามาท าให้ประชาชนต้องเร่งรัดกับการบริหารชีวิต
ตามเวลาที่มีจ ากัดก็ตาม แต่เมื่อชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมเช่น กฐิน ผ้าปุา ปอยหลวง งานบุญ            
งานต่างหรือประเพณีต่างๆ ประชนก็ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่เสมอ ท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีได้มาพบปะกัน สร้างความสามัคคีกันในชุมชน หากขาดวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว 
ผู้คนในสังคมก็จะกระจัดกระจาย ระบบสังคมและวัฒนธรรมประเพณีถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้าง
ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในชุมชน
เฉพาะ สามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญในหลายๆ ด้าน เช่น สร้างเศรษฐกิจ รายได้ แหล่งท่องเที่ยว 
เช่นชุมชนบ้านศรีย้อย เป็นชุมชนที่มีวัดรัมมณียาราม หรือวัดกู่ระมักเป็นวัดที่เจ้าแม่จามเทวีเป็น
ผู้สร้างมีโบราณสถานท าให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับอาณาจักรหริ
ภุญชัยก็จะมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมชมวัดนี้ ประชาชนหน้าวัดก็มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านผลไม้เพ่ือคอย
จ าหน่ายให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชมวัด สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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     ๕.๑.๓ วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบล
ต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนตามหลักจักร ๔  

     การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบล
ต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน สามารถวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ตามหลักพุทธธรรมด้วยหลักจักร ๔ ต าบล
ต้นธงมีการน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาโดยตลอด 
ภายใต้โครงการต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมาทุกๆ ปีซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะหลักพุทธธรรมจักร ๔ เพราะเห็นว่ามีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างตรงประเด็น จะเห็นว่าไม่ว่าสังคมใดๆ ก็ตามหากขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วไซร้
สังคมนั้นก็จะวุ่นวาย เดือนร้อน ไม่สงบสุข หาความเข้มแข็งไม่ได้อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งนั้นต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักคุณธรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาให้ชุมชน
เข้มแข็งหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีหลักธรรมที่หลากหลายแต่ส าหรับต าบลต้นธง         
ได้น าเอาหลักจักร ๔ มาเป็นหลักในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจักร ๔ หมายถึง ธรรมน าชีวิตไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย คุณค่าหลักธรรมที่จะน ามาสร้างเป็นกระบวนการให้เกิด
ความเข้มแข็งได้แก่ 

 

      ๑.อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม(ปฏิรูปเทสวาสะ) คือ อยู่ในสังคมชุมชนที่ดี 
สิ่งแวดล้อมที่ดี สะดวกสบาย ในหลายๆ ด้าน เหมาะแก่เป็นสถานที่ด าเนินชีวิต พรั่งพร้อมอุดม
สมบูรณ์ การอยู่ในท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมที่ต้องกระท า เช่น การศึกษา การประกอบอาชีพ 
การปฏิบัติธรรม การบ าเพ็ญสมณธรรม เป็นต้น การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยี การมีต้นทุนที่ดี ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
เป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้องน ามาใช้ เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่นการสร้าง
เว็บไซต์ของตนเองขึ้นมา เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างทั่วถึงแก่ประชาชนในชุมชนได้ทันต่อเหตุการณ์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนได้ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย
เศรษฐกิจเศรษฐกิจ ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจชุมชน มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชน  เศรษฐกิจดี ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็
เข้มแข็งต าบลต้นธงมีเศรษฐกิจมาจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาคือ ค้าขาย รับราช และ
อุตสาหกรรมเป็นต้น การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยทรัพยากร
ทรัพยากร ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่างๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
องค์กรก็ขาดประสิทธิภาพ ขาดความเข้มแข็งด้านการให้บริการประชาชน ทรัพยากรบุคคลในการ
ขับเคลื่อนความเข้มแข็งในชุมชนในต าบลต้นธง ได้แก่องค์กรทางศาสนา องค์กรท้องถิ่น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และสถาบันการศึกษา ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมี
จิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต เวลามีปัญหาทางด้านครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่
อาจแก้ไขได้ ในโรงเรียนต้นธงก็จะมีการอบรมเด็กนักเรียนเสมอด้านการฝึกฝนให้เด็กมีจิตใจที่อดทน
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ต่อการเรียน และต่อสถานการณ์ในการใช่ชีวิตประจ าวันเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพปัญหาต่างๆ พร้อมกันนั้น
ก็ได้นิมนต์พระนิสิต หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน
ได้เข้ามาอบรมเด็ก เช่น สอนหลักธรรม ฝึกสมาธิ ซึ่งก็มีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาด้านใจ
จิตใจได้ระดับหนึ่งถือเป็นการปลูกฝังทางใจเพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า การอยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านจิตใจ ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจ
เป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต แก่กิเลสตัณหา แก่
อบายมุข เวลามีปัญหาครอบครัว ชุมชน สังคม ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้การฝึกฝนให้คนในชุมชนมีจิตใจที่
อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ ได้นับเป็นสิ่งที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมมี
ส่วนช่วยในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยระบบสังคมและวัฒนธรรม 
 

      ๒.สมาคมกับสัตบุรุษ (สัปปุริสูปัสสยะ) การคบหาบุคคลอ่ืนที่เป็นคนดี มีกัลญาณมิตร           
ไม่คบคนพาลที่พาไปในทางที่เสียหาย เดือดร้อน คบคนดีเป็นมิตร การคบคนดีถือเป็นเรื่องส าคัญถ้า
คบคนดีแล้วจะพาไปในทางท่ีดี แต่ถ้าคบคนไม่ดีก็จะพาไปในทางที่เสียหายได้ เพราะถือว่าประมาทใน
การคบคน ธรรมะข้อนี้ได้มีการน ามาอบรมสั่งสอนประชาชนให้เลือกคบคน ให้หลีกเลี่ยงการคบคน
พาล จะพาให้ชีวิตเดือดร้อน เทคโนโลยีถ้าน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนก็จะส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข้ง วิธีการที่จะท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการใช้เทคโนลียีคือ การมีผู้รู้
หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดในการพัฒนา ซึ่งเทคโนโลยีมี ๒ 
อย่างคือ เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม และเทคโนโยลีสมัยใหม่ เทคโนโลยีแบบดังเดิมหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน                
ซ่ึงปรากฏมีในเทศบาลต าบลต้นธง ได้แก่ การผลิตผ้าทอมือที่มีคุณภาพ การท าน้ าพริกตาแดง การท า
ปลาส้ม การแปรรูปล าไย และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งใน
ปัจจุบันอาจจะมีลักษณะที่หลากหลายที่ใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน ถ้าอยู่ในโรงพยาบาล หรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ถ้าเป็นฝุายทันตแพทย์ ก็อาจจะเป็นเทคโนลียีการตรวจหรือ
เอ็กซเรย์ฟันว่ารากฟันเป็นอย่างไร ฟันกร่อน พุหรือไม่ เมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์กระจายมายัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลประชาชนก็สามารถใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้อย่าง
เต็มที่ โดยไม่ต้องเข้าไปรอรับบริการในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ซึ่งมีผู้มาใช้บริการมากเป็นการ
กระจายการให้บริการประชาชนของภาครัฐด้วย ส าหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรคือ             
การมีเครื่องแยก คัดกรอง ล าไย เครื่องอบล าไย ท าให้ล าไยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างเทศบาลต าบลต้นธง ถ้าจะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนๆ ต้องมีผู้รู้เป็นผู้
แนะน า อาจจะใช้วิธีการด้วยการสร้างเว็บไซต์ส าหรับการโฆษณาขายสินค้าของชุมชน แนะน าแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล หรือแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างระบบการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนสภาพ
เศรษฐกิจที่ดีข้ึน สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน การมีผู้น าชุมชนที่ดีในน าคิด 
น าท า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน การมีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ค าแนะน าเป็น
ต้นแบบในการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาชุมชน ส าหรับคุณธรรมข้อดังกล่าวนี้ เป็นความส าคัญมาก
จะเน้นสอนประชาชน เช่น สอดแทรกในโครงการของคณะสงฆ์ ธรรมทูตสัญจรในระดับต าบล เสมอ
มา และทุกๆ วันพระก็จะเน้นเรื่องการด าเนินชีวิตด้วยความประหยัด อดออม ให้รู้จักเก็บ แม้ว่า
เศรษฐกิจในต าบลต้นธงอาจจะดี แต่ก็ยังมีประชาชนนั้นติดหนี้สินอยู่ไม่น้อย  ดังนั้นจึงมีการอบรมสั่ง
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สอนให้ประชาชน เน้นให้เจ้าอาวาสทุกๆ วัดในต าบลต้นธงให้สั่งสอนประชาชนใช้ชีวิตอย่างประหยัด 
อดออม เพ่ือให้ชีวิตครอบครัวมั่นคง เข้มแข็งขึ้น ไม่มีหนี้สิน 
 

     ๓.ตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง) คือตั้งตนอยู่ใน
ครรลองครองธรรม ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมการเลี้ยงชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีตามฐานะของตน
และปฏิบัติอย่างนี้โดยสม่ าเสมอ ธรรมที่อ านวยประโยชน์ให้ในปัจจุบันทันตาเห็น ประโยชน์นั้น ได้แก่ 
การสร้างความสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตน ด้วยวิถีชีวิตของชุมชน นับได้ว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิต สามารถสร้างความสุขความเจริญในการด าเนินชีวิต ครอบครัวสังคม 
หรือประเทศชาติ ก็เป็นสุข เทคโนโลยี เมื่อน ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข้ง ได้ด้วยน าผู้ที่มี
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีมาสอน เผยแพร่ความรู้ให้เห็นความส าคัญและประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชน การเชิญชวนร่วมกิจกรรม การติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการ
สร้างเครือข่ายในการด าเนินธุรกิจภายในชุมชน เป็นการหาตลาดแหล่งใหม่เพ่ือกระจายสิน ผลิตพันธ์
ภายในชุมชน กระจายรายได้ เศรษฐกิจ โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการบ่มเพาะ
ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น จากระบบสังคมและวัฒนธรรม อาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีในภาคเหนือ 
     ๔.ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว มีพ้ืนเดิมดี ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่
ต้น (ปุพเพกตปุญญตา) เป็นการวางแผนการพัฒนาชุมชนของชุมชนเอง หรือแม้แต่การได้รับแรง
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จากทรัพยากรภายในชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมด าเนินการ 
ร่วมประเมินผลและร่วมรับประโยชน์ในชุมชนร่วมกัน ชุมชนต้นธงมีระบบการบริหารจัดการแบบการ
กระจายอ านาจท้องถิ่น มีเทศบาลต าบลต้นธงเป็นผู้บริหารจัดการ ส าหรับชุมชนขนาดเล็กในระดับ
หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล เมื่อมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันเช่นงานบุญ งานบวช งานสังสรรค์ 
ประชาชนก็จะรวมท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีผู้น ามีต้นแบบในการท ากิจกรรมภายใน
ชุมชนร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

  สรุปว่าการพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้น
ธงนั้น ประกอบด้วยหลักธรรม อยู่หลากหลายประการ ในการด าเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ ครอบครัว สังคม ชุมชน แต่ที่เน้นๆ คือหลักจักร ๔ ซึ่งถือเป็นธรรมที่เป็นเสมือนล้อที่หมุนไปสู่
ความเจริญของชุมชน สังคมชุมชนใดที่มีความเจริญ ทั้งด้านวัตถุ และจิตใจแล้ว สังคมชุมชนนั้นย่อมมี
แต่ความเข้มแข็งยั่งยืน และคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่เน้นปลูกฝังให้เกิดขึ้นในชุมชนนั้นคือ หลักทิฏฐ
ธัมมิกัตถะ ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องปลูกฝังให้ต้องมีไว้ในการด าเนินชีวิตเป็น
พ้ืนฐาน กล่าวสอนถึงเรื่องประโยชน์ในการครองชีวิตประจ าวัน สอนเรื่องการด าเนินชีวิต ด้าน
เศรษฐกิจ ความเป็นอย่างไม่ควรประมาท และหลักธรรมที่ที่ควรต้องมี และจ าเป็นต่อทุกๆ ชุมชนคือ 
หลักศีล ๕ ซึ่งทางคณะสงฆ์ หรือหน่วยงานเทศบาลต้นธงก็มีการสนับสนุน กระตุ้นอย่างเต็มที่ จะเห็น
ได้จากการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพ่ือการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตรงนี้อยู่ แต่อาจจะไม่ได้ผล
เท่าที่ควรก็ตามที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการที่จะท าให้การขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งได้นั้น ต้องมีการ
พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องขององค์กรทุกภาคส่วนอย่างเต็มก าลังความสามารถ แม้แต่ตัวบุคคล
ในชุมชนเองก็ตามก็ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นกัน มิฉะนั้นแล้วการขับเคลื่อนความเข้มแข็ง
ของชุมชนจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมไม่ได้อย่างแน่นอน 
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๕.๒.  อภิปรายผล 
      จากสภาพบริบททั่วไปของชุมชนต้นธงมีสภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิด
การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีอาณาเขตอยู่ติดอ าเภอเมืองล าพูน และติดอ าเภอปุาซาง มีลักษณะเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีการติดต่อคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติดขัด มีสถานที่พักผ่อน 
หย่อนใจมีส่วนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อน ออกก าลังกาย มีวัดวาอารามเป็นสถานที่ร่มรื่น
เงียบสงบ เหมาะส าหรับท าบุญ ฝึกสมาธิ ฝึกสติ เป็นสถานที่ให้ค าปรึกษาเพ่ือบรรเทา หรือคลายความ
ทุกข์ของประชาชนในชุมชน และเป็นสถานที่หล่อหลอมให้ชุมชนท ากิจกรรมร่วมกัน สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ในด้านของการติดต่องานทางราชการ มีหน่วยงานทางราชการคือ
เทศบาลต าบลต้นธง มีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้บริการ อ านวยความสะดวกให้ความร่วมมือเมื่อ
ประชาชนมาขอรับบริการเป็นอย่างดี ด ้านสถานศึกษามีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม 
อุดมศึกษา ที่พร้อมให้ความรู้แก่เยาวชน มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น สถาบันทอผ้ามือหริภุญ
ชัยที่เก็บสั่งสมภูมิปัญญาด้านผ้าทอมือ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานภายในจังหวัดและใน
ระดับประเทศ สอดคล้องกับงานวิจัยของส าราญ จูช่วย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตคนในชุมชนริม
คลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”            
ผลการศึกษาพบว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี ประกอบอาชีพเกษตร
เป็นอาชีพหลัก มีวิถีชีวิตด้านสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน     
ในประเพณีดั้งเดิม มีวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติและมีการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางน้ ามากขึ้น๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวินัย วงศ์อาสาได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษา
และพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาวะระดับต าบลกรณีศึกษาต าบล
กุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม” ผลกาวิจัยพบว่า โครงสร้างประชาคมหลากหลายและ
สัมพันธ์แนวราบมีภาวะผู้น าคือคิดริเริ่มสร้างสรรค์สร้างการมีส่วนร่วมและไม่ผูกขาดการเป็นเจ้าของ
ปัญหาความเป็นชุมชนและขนบแห่งการแบ่งปันคือมีความรักเอ้ืออาทรและสมานฉันท์เครือข่ายการ
สื่อสารสาธารณะคือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนอ่ืนๆพร้อมกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องในการแสดงบทบาทของประชาคมสุขภาวะต าบล๒และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพโชค             
ปัญจะ ได้ศึกษาเรื่อง “การสร้างชุมชนต้นแบบของการเรียนรู้” ผลการศึกษาพบว่า การสร้างชุมชน
ต้นแบบของการเรียนรู้เพ่ือให้กลุ่มคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดทักษะและ
กระบวนการคิด เพ่ือน า มาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยที่ชุมชนต้องมีส่วนร่วมและเน้น
ความต้องการของชุมชนเองซึ่งจะต้องมีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน จัดล าดับความต้องการท าความเข้าใจ
กับสมาชิก ก าหนดแผนด าเนินงานด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลก่อนและหลัง
ด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยไม่หยุดนิ่ง 
                                                           

กกกกกกกก ๑ส าราญ จูช่วย, “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, วารสารวิทยาลัยราชพฤกษ์, (๒๕๕๕) : บทคัดย่อ 
     ๒วินัย วงศ์อาสา, “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาวะ
ระดับต าบลกรณศีึกษาต าบลกุดรังอ าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม”,  วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์, ปีท่ี ๒๙
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕) : ๑๑๓ – ๑๑๔ 



 
๑๑๕ 

 

รักษาและเพ่ิมศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการเชื่อมโยงความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น๓ 
         ๑) กระบวนการด้านเทคโนโลยี (process of technology) 
          ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้อง
น ามาใช้เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่น การสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพ่ือรับ
เรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารให้อย่างทั่วถึงทัน
ต่อเหตุการณ์ ส าหรับหน่วยงานราชการ หรือเทศบาลต าบลต้นธงมีเว็บไซต์ของหน่วยงานไว้ส าหรับ
คอยให้บริการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์แก่ประชนในชุมชนถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานของ
เทศบาล หรือแจ้งข่าวสารของกิจกรรมที่จะเกิดข้ึนภายในชุมชน เพื่อเป็นการแจ้งข่าวให้ประชาชนหรือ
ผู้สนใจได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะมีขึ้นของชุมชน เทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของประยงค์ จุลรัตน์กานต์ 
บุญศิริและอรสา จรูญธรรมได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองผู้น า
ท้องถิ่น ต าบลกาโลนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการพัฒนา
ชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองของผู้น าท้องถิ่น คือการพัฒนาที่สามารถท าให้สังคมชนบทมีความ
เจริญก้าวหน้าที่สมดุล คนในชนบทมีความรู้มีคุณธรรม และจริยธรรมรอดพ้นจากความโง่จน เจ็บ            
มีความภาคภูมิใจในความเป็นชนบท รักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น รักบ้านเกิด             
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท ผู้น าต้องมีความรู้คู่คุณธรรม และบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ประชาชนรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดความคุ้มค่าและประหยัด สร้างชุมชน
เข้มแข็งพ่ึงตนเอง๔ 
  ๒) กระบวนการด้านเศรษฐกิจ (process of Economic)    
  ปัจจุบันเศรษฐกิจของชุมชนได้มาจากการปลูกล าไย มะม่วง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
หลักของดีประจ าจังหวัด นอกจากนี้มีการทอผ้า การท าน้ าพริกตาแดง การท าปลาส้ม เป็นอาชีพที่พบ
ภายในชุมชน อาชีพเหล่านี้มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ท าให้ประชาชน
กินดี  อยู่ ดี  ประชาชนส่วนหนึ่ งมีอาชีพรับจ้างเนื่องจากจังหวัดล าพูนมีนิคมอุตสาหกรรม                   
ท าให้ประชาชนเข้าไปท างานในนิคมอุตสาหกรรม และประชาชนบางส่วนมีอาชีพค้าขาย เพราะต าบล
ต้นธงเป็นแหล่งชุมชนมีอาณาเขตติดกับอ าเภอเมืองล าพูน สถาบันผ้าทอมือซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีร้านค้า ร้านอาหาร ของฝาก แหล่งโบราณสถาน วัดวาอารามที่
เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ท าให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางหมุนเวียนกันมาท่องเที่ยว ทางด้าน
เศรษฐกิจ ทั้งนักท่องเที่ยว นักเรียน คนวัยท างานที่เข้ามาเที่ยวท าให้ประชาชนมีอาชี พที่มั่นคง
ก่อให้เกิดสภาพเศรษฐกิจที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว 
และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวทาง
                                                           

กกกกกกกก  ๓ไพโชค ปัญจะ, “การสร้างชุมชนต้นแบบของการเรียนรู้”, วารสารธรรมศาสตร์, ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓ 
(๒๕๕๖): ๒๐๔ 
กกกกกกกก๔ประยงค์ จุลรัตน์กานต์ บุญศิริและอรสา จรูญธรรม, “กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมองผู้น า
ท้องถิ่น ต าบลกาโลนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช, วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
(กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๐๕ – ๑๐๖ 



 
๑๑๖ 

 

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” ผลการด าเนินงานพบว่า สมาชิกในชุมชน
ด าเนินงานโดยการวางแผนร่วมกัน จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งโดยยึดหลักการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและการสร้างศักยภาพชุมชนใน
การอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๕ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี วัชระเกียรติศักดิ์       
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ               
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางและการด าเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้มาจากการ
พัฒนากลุ่มอาชีพ จะต้องสร้างจากภายใน และภายนอกชุมชน ตามปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ความรู้   
การยอมรับศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเปูาหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้าง
ความเข้มแข็งโดยที่ผลการด าเนินการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่ม
อาชีพเชิงรูปธรรมได้ท าให้มีการพัฒนา จัดตั้ง ด าเนินงานและขับเคลื่อนการจัดหาทุน ของกลุ่มอาชีพ
ในทั้ง ๑๕ หมู่บ้านตามความเหมาะสมและการตัดสินใจของแต่ละชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ตุนท์ ชมชื่นและสมชาย ใจบานได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
“ผ้าทอกะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีชุมชนต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”ผลการวิจัยพบว่า ผ้าทอที่คงความเป็นเอกลักษณ์เดิมในความเป็น
วัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งในด้านวิธีการขั้นตอนการทอและลวดลายต่างๆ การเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกระบวนการด าเนินงาน ๕ ขั้นตอน โดยมีผลการด าเนินงานที่
ส าคัญคือ สตรีที่เข้าร่วมโครงการ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ พึงพอใจในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้ า
ทอกะเหรี่ยงของตนและความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงในระดับมาก๖ 
         ๓) กระบวนการด้านทรัพยากร (process of Resource)   
         ทรัพยากรในที่นี้ได้ให้นิยามไว้สองอย่างคือ หนึ่งทรัพยากรที่มีความหมายถึงบุคคล 
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด การจะน าสิ่งใดมาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุดทั้งบุคลากร หรือทรัพยากร ล้วนเกิดจากบุคลากรในชุมชนเป็นผู้คิดค้น วางแผน 
ด าเนินการทั้งสิ้น ชุมชนก็เช่นเดียวกันจะเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาได้นั้น บุคคลต้องได้รับการพัฒนา 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา รวมถึงการพัฒนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่สามารถน าความรู้มา
ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ ชุมชนต้นธงมีสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เยาวชน และประชาชน                
ที่หลากหลายตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา ท าให้ประชาชนได้
มีทางเลือกในการส่งบุตรหลานเข้าไปรับการศึกษา ส าหรับแหล่งเรียนรู้มีสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย              
ไว้ให้ความรู้แหล่งภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการท าผ้าทอมือ ศูนย์วิจัยหริภุญชัย เป็นแหล่งให้ความรู้ด้าน

                                                           

กกกกกกกก๕ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้ว และคณะ, “การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน”, รายงานการวิจัย, (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า บทคัดย่อ 
กกกกกกกก๖ตุนท์ ชมช่ืน  และสมชาย ใจบาน, “การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ้าทอ
กะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์: กรณีชุมชนต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย”,วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ๓(๒): (๒๕๕๘) : ๒๐๓ 



 
๑๑๗ 

 

การวิจัยท้องถิ่น ซึ่ งการพัฒนาบุคลากรสามารถเรียนรู้ ได้ทั้ งสิ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวังจาน ต าบลนาข่า อ า เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” 
ผลการวิจัยว่า มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมเพ่ือพ่ึงพาตนเองและการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ   
  ส าหรับทรัพยากรทางธรรมชาติ ชุมชนต้นธงมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติสองสายคือ
แม่น้ าปิง และแม่น้ ากวง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่หล่อเลี้ยงคนในพ้ืนที่ได้ท าการเกษตรในการปลูกพืชสวน 
เลี้ยงสัตว์และท าการประมงบางส่วน เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ าอย่างเต็มที่ ทางด้านประเพณีของชาวล้านนาเมื่อถึงประเพณียี่เป๋งของทางภาคเหนือ หรือ
ประเพณีการลอยขโมด ซึ่งเป็นประเพณีการลอยสิ่งของส าหรับชาวมอญพ้ืนเมือง ซึ่งทางวัดกู่ละมักได้
ฟ้ืนฟูขึ้นมา ท าให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของทางวัดจัดขึ้นท าให้เกิดการ
อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณต่อลูกหลายในชุมชน อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข้งให้กับชุมชนร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญ
ประภา ภัทรานุกรม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบ
ภัยพิบัติสึนามิ : กรณีศึกษา ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา”พบว่ามีการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง
เป็นระบบ มีแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนโดยใช้วิธีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธีราพร ทองปัญญา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตส านึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: 
กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง” พบว่า เยาวชนมีจิตส านึกต่อการ
พัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้านอื่นๆ๗ 
         ๔) กระบวนการด้านจิตใจ (process of mental) 
         ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่
เข้มแข็ง ก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต เมื่อประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาชุมชน หรือปัญหาทางสังคมก็ไม่
อาจแก้ปัญหาได้ การฝึกฝนให้คนในชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมนับเป็นสิ่งที่ดี ชุมชนจะเข้มแข็งได้ทุกคนต้องมีความเข้มแข็งจากภายในมีความ
รัก สมานสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจด าเนินกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน หลักธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกที่ส าคัญในการน ามาประยุกต์ใช้กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดย
เริ่มต้นที่ตัวบุคคลก่อน เช่น ฝึกสติ ฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการฝึกสติ จิตใจให้เข้มแข็ง ไม่ให้ตกเป็นทาส
ของอารมณ์ วัตถุบริโภคนิยม สิ่งเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการ
พัฒนาด้านจิตใจมาก ถือเป็นการปลูกฝังทางใจให้เข้มแข็งทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้
เข้มแข็งขึ้นได้  ชุมชนต้นธงมีวัด ๖ วัด และอาราม ๑ แห่ง ล้วนแต่ เป็นสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาที่สามารถเป็นแหล่งให้ประชาชนได้เข้ามาเข้ามาอบรมพัฒนาจิตให้สงบ มา
สักการบูชาพระพุทธรูป พระสงฆ์ ท าบุญ ตักบาตร เมื่อประชาชนได้เข้ามาพัฒนาจิตใจท าให้มีก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต มีก าลังใจในการท างาน มีสติ มีความคิดที่รอบครอบ สามารถพิจารณาไตร่ตรองใน
การท างานชุมชนได้  อีกทั้งพระสงฆ์สามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนเมื่อต้องการให้ค าปรึกษา ช่วย
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แก้ไขปัญหาหรือรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขปัญหาให้ทั้งที่เป็นปัญหารายบุคคล และปัญหา
ระดับชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราวดี ตรีชัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ความ
เป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนองกลางดง ต าบลศิลาลอยอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญของการพลิกฟ้ืนจากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติใน
ด้านต่างๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ เป็นลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคือ ผู้น า 
มีภาวะผู้น าโดดเด่นในด้านขีดความสามารถของผู้น า ในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการ
บริหารงาน เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา การมี
จุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชน
รู้จักพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป็นผู้น าที่มีความมั่นใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
มุ่งมั่น และมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่างชัดเจน ๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้าน
หนองกลางดง การสร้างพลังการท างานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้น าใน
ชุมชน ประสานผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท า ๓) การมีทุนทางสังคมในมิติต่างๆ ความสัมพันธ์เกื้อกูล
ภายในชุมชนความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันในระบบอาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิดเก่ง
ท า เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ ๔) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได้ มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ น าภูมิ
ปัญญาเพ่ิมมูลค่าผลผลิต (แปรรูป) ลดปัญหาการว่างงาน สร้างรายได้ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมี
ความสุข๘ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโกได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆ์กับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝ งตะวันตก และฝ งตะวันออก”
ผลการวิจัยพบว่า ความเข้มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสามัคคีชุมชนสามารถที่จะ
วิเคราะห์ปัญหา และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พ่ึงตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนสามชุกฝั่ง
ตะวันตก และฝั่งตะวันออกนั้น นับว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งคนในชุมชนมีความรักสามัคคีในการ
อนุรักษ์ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็น
ศูนย์รวมของความศรัทธา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจการต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้คนใน
ชุมชน เกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อีกทั้งท าหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
และได้พัฒนาต้นกล้า หรือเยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งนับว่าพระสงฆ์นอกจะส่งเสริม
ความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วยังได้บ่มเพาะปูพื้นฐานให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณสามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งสืบต่อไป๙ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  ดร.สมหมาย แจ่มกระจ่าง ดร.ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์ สุดประเสริฐ  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการจัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบล
บางพระ จังหวัดชลบุรี”  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในชุมชน และบุคลากรได้ เรียนรู้ มีทักษะและ
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ประสบการณ์ในการท างาน พัฒนาชุมชนร่วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับ ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีความพร้อม ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินงานพัฒนาอย่าง ยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี”ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยว
นั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการ
ด้านสถานที่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรือแสดงความเห็นต่าง ๆ 
ด้านของสิ่งอ านวยความสะดวกนั้นชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ ต้องการ
หรือไม่ต้องการ แต่ไม่ได้เข้ามาส่วนในการวางแผนคิดนโยบาย หรือการจัดการมากแต่อย่างใด และ
ด้านบุคลากร ประชาชนหรือคนในชุมชนนั้น มีส่วนร่วมมากแต่ในส่วนของการจัดการด้านกฎเกณฑ์
ทางการท่องเที่ยวในตลาดร้อยปีสามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมลดลงหากเทียบกับด้านอ่ืนๆ๑๐ 
 
         ๕) กระบวนการด้านระบบสังคมและวัฒนธรรม (process of Socio-cultural 
system)   
         ระบบสังคมของชุมชนต้นธงเป็นระบบแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากส่วนหนึ่งมี
อาณาเขตติดกับอ าเภอเมือง และส่วนหนึ่งมีอาณาเขตติดกับอ าเภอปุาซางซึ่งเป็นอ าเภอที่จะออกไป
นอกอ าเภอเมืองแล้ว ระบบการศึกษาของเยาวชนมีทางเลือกมากยิ่งข้ึนมีโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชนให้เลือก มีงานทั้งในระบบราชการ นอกราชการ และรวมถึงระบบแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
แต่ด้านวิถีชีวิตยังเป็นระบบที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากล้านนา ด้านวัฒนธรรมประเพณี ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงแม้ว่าระบบทุนนิยมจะเข้ามาท าให้ประชาชนต้องเร่งรัดกับการบริหารชีวิตตาม
เวลาที่มีจ ากัดก็ตาม แต่เมื่อวัดหรือชุมชนมีกิจกรรมทางสังคมเช่น กฐิน ผ้าปุา ปอยหลวง งานบุญ งาน
ต่างหรือประเพณีต่างๆ ประชนก็ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่เสมอ ท าให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้มาพบปะกัน สร้างความสามัคคีกันในชุมชน หากขาดวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว ผู้คนใน
สังคมก็จะกระจัดกระจาย ระบบสังคมและวัฒนธรรมประเพณีถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างชุมชน 
สังคมให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกพร ฉิมพลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา” 
พบว่า แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือการพัฒนาศักยภาพและการวางรูปแบบ
การบริหารจัดการหมู่บ้าน แก้ไขจุดอ่อนของหมู่บ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวมาร่วมเป็นแรงส าคัญเพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ให้ความรู้ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน โดยต้องยึดว่าทุก
กระบวนการของการพัฒนาต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างและปลูกฝัง 
ความภาคภูมิใจ และความเป็นเจ้าของร่วมกันของชาวบ้าน และด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการทดลองด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านการประเมินผล ซึ่งควรจัดให้มีการ
                                                           

กกกกกกกก๑๐ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”, (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
๒๕๕๖), หน้า บทคัดย่อ 



 
๑๒๐ 

 

ทดลองการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน โดยมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการศึกษาวิจัยคือ 
ควรมีการร่วมกันพัฒนาศักยภาพ และการวางรูปแบบการบริหารจัดการหมู่บ้านแก้ไขจุดอ่อน ของ
หมู่บ้านโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้าง กฎ-กติกา เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับชาวบ้านและ
นักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวน าร่องภายในชุมชน๑๑ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี จันทร์ส่งและคณะได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “นโยบายการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) สภาพทั่วไป
การพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง พบว่า ผู้น าทางสังคมมีบทบาทส าคัญที่สุดในการ
ด าเนินการทุนทางสังคมทุกกิจกรรมทางสาธารณะและกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกในการ
พ่ึงพาตนเองแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
พบว่า การด าเนินงานต้องเป็นไปในลักษณะแบบองค์รวมโดยมีเปูาหมายหลักคือการเน้นการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้มีลักษณะการสร้างเครือข่ายต้องสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ของสมาชิกให้เกิดขึ้นภายในชุมชน๑๒ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และดร.บุญ
ช่วย สุทธิรักษ์ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานความ
หลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ส่งเสริมให้ทุกคนเห็น
คุณค่า ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเอง เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
มั่นใจแก่สมาชิกของแต่ละชาติพันธุ์และร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน โรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ควรปลูกจิตส านึก ชี้ประเด็นให้เห็นถึงความส าคัญของเอกลักษณ์ของ๑๓

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิโชค วิบูลย์ สุเทพ บุญซ้อน และและปิยะวรรณ เลิศพานิช ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัดปทุมธานี” พบว่า แนวทางในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
โดยการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชน โดยให้ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กับ
เยาวชนได้สืบทอดต่อไป และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๑๔ 
 

                                                           

กกกกกกกก๑๑กนกพร ฉิมพลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้าน
ตะคุ ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา”, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ,            
ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙): ๗-๘ 
กกกกกกกก๑๒สุปราณี จันทร์ส่งและคณะ, “นโยบายการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง”, วารสาร
การเมืองการปกครอง, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (กันยายน ๒๕๕๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๓๑๓ 
กกกกกกกก๑๓เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์,  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”, รายงานวิจัย, (ส านักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔  
กกกกกกกก๑๔เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์,  “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”, รายงานวิจัย, (ส านักบริหารโครงการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, ๒๕๕๕), หน้า ๔  



 
๑๒๑ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

      ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
      ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลควรให้การสนับสนุนและสงเคราะห์ชุมชน
และส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่นสนับสนุนงบประมาณ การเผย
แผ่ของพระสงฆ์มากยิ่งข้ึนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี้ 
      ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาภูมิปัญญา สนับสนุน
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนให้มากกว่านี้ 
     ๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลควรมีนโยบายในการสร้างอาชีพ กระตุ้น
เศรษฐกิจ พัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวในชุมชน  พร้อมทั้งควบคุมคุมแหล่งอบายมุขอันเป็นจุดเสี่ยงต่อ
ภัยอันตรายในชุมชนให้มากกว่านี้ 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

    ๑) คณะสงฆ์ในต าบลต้นธง  และเทศบาล ควรจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี้  เช่น กิจกรรมด้านยาเสพติด แก่เด็ก
เยาวชน  นักเรียนนักศึกษาให้มากกว่านี้   
    ๒) คณะสงฆ์และเทศบาลต้นธงควรมีการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จารีต 
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติบนพื้นที่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่านี้ 
 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
         ๑)  ควรศึกษาพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายให้กว้างขวางให้
มากกว่านี้เพื่อเป็นการกระตุ้นกระบวนการเสริมสร้างความเข้าแข็งให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานอ่ืน 
         ๒) ควรที่ศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนที่มีหลายกระบวนการ  
         ๓) ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการท า
วิจัยครั้งต่อไปในสถานที่อ่ืน ๆ 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย :  
    ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
 
    ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 
กรมการพัฒนาชุมชน. ภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน, ๒๕๔๘ 
โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘ 
ขวัญกมล ดอนขวา.“การจัดการธุรกิจชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. 
กกกกกกกกสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
กกกกกกกกสุรนารี, ๒๕๕๖ 
_______. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. มหาวิทยาลัย 
กกกกกกกกเทคโนโลยีสุรนา. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม :  
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี, ๒๕๕๔-๕๕๕๕ 
จารุวรรณ แก้วมะโน. แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง. กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้า,  
     ๒๕๕๖ 
จินตวีร์ เกษมศุข. หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร :  
กกกกกกกกส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗ 
จีรพรรณ กาญจนะจิตรา. การพัฒนาชุมชน. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
     คณะมนุษยศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑ 
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม. กรุงเทพมหานคร :           
     จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔ 
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. ชุมชนศึกษา : การศึกษาชุมชนในยุคหลังสมัยใหม่. ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะ 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔ 
ณรงค์ ศรีสวัสดิ์. สังคมวิทยาชนบท. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๗ 
ณิชกานต์ บัวอินทร์ ภมรรัตน์ สุธรรม และสมคิด รัตนพันธุ์. “การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยแผน 
     แม่บทชุมชนบ้านชายวัด ต าบลเสวียด อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารราช 
     ภัฏสุราษฎร์ธานี, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) : ๑๙๓-๑๙๔ 
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. คณะมนุษย์ศาสตร์และ 
กกกกกกกกสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐ 
 



 
๑๒๓ 

 

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอุทิศ สังขรัตน์. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกกกกกกกก    
    ของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ :  
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖ 
ธนากร สังเขป. การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 
ปธาน สุวรรณมงคล. การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      พุทธศักราช ๒๕๔๐. นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา            
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗ 
ประเวศ วะสี. ประชาคมต าบล. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑ 
__________. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมปาฐกถา 
      พิเศษ ป๋วยอ้ึงงภากรณ์, (กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๑), หน้า ๔๐ – ๖๐ 
พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง,  
      ๒๕๕๖ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑.  
      กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม์, ๒๕๕๙ 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น). นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา. กรุงเทพฯ :  
      โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘ 
พัฒน์ บุญรัตพันธุ์. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา 
กกกกกกกกพานิช, ๒๕๑๗ 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน : เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน. 
กกกกกกกกกรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๕ 
วิรัช เตียงหงษากุล. หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชน     
    ชนบท. สาขาพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๙ 
สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
กกกกกกกกสโตร์, ๒๕๔๕ 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร :กกกก 
กกกกกกกกส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเข้มแข็งกรณีดอกไมประดิษฐ์ิ 
กกกกกกกกจากใบยางพารา. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๑ 
สานิตย์ บุญชู. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕ 
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. หลักการสื่อสารมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๙ 
เสรี พงศ์พิศ. แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๘ 
อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์. ระบบการศึกษากับชุมชน : กรอบความคิดและข้อเสนอ 
     เพื่อการวิจัย.  กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๐ 
 



 
๑๒๔ 

 

(๒) รายงานวิจัย 
ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล. “การกระจายอ านาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาค 
กกกกกกกกประชาชน:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานวิจัย. 
กกกกกกกกส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖ 
ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองค านุช. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว  
กกกกกกกกกรณีศึกษาชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี”. 
กกกกกกกกกองทุนส่งเสริมการวิจัย, ๒๕๕๖ 
บรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง. “การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
กกกกกกกกให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการป้องกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัด 
กกกกกกกกอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
กกกกกกกกอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐ 
ปรีดา พูลสิน, “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการความรูทางศิลปวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนวัด 
      โสมนัส”, รายงานวิจัย, (กรมสงเสริมวัฒนธรรม : กระทรวงวัฒนธรรม,๒๕๕๔),หน้า (๑) 
พงษ์ศักดิ์ มณีเดช. “การวิเคราะห์ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนของนาง ทองดี โพธิยอง                  
กกกกกกกกจากมุมมองของพุทธศาสนา”. รายงานวิจัย. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง 
กกกกกกกกคุณธรรม : ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ และคณะ. การใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กกกกกกกกพ่ึงตนเองลุ่มแม่น ้ามูล อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
กกกกกกกกลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
กกกกกกกก๒๕๕๑ 
วัชระ งามจิตรเจริญ. “แนวคิดในการใช้พุทธธรรมเพื่อด าเนินการทางเศรษฐกิจในสังคมทุน 
กกกกกกกกนิยม : กรณีศึกษา. รายงานวิจัย. ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
กกกกกกกก๒๕๕๒ 
สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ. “กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเอง”. รายงานวิจัย. 
กกกกกกกกกรมสงเสริมการเกษตร, ๒๕๕๐ 
สุทธิพงศ ปานเพ็ชร. “การศึกษาการกอตัวของชุมชนดวยหลักพุทธธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร”,  
      เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๐๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) : ๙ –  
      ๑๐ 
อนุวัติ คูณแก้ว และคณะ.“การพัฒนาบุคลากร ชุมชน และองค์กรในจังหวัดเพชรบูรณ์ตาม 
กกกกกกกกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” รายงานการวิจัย. 
กกกกกกกกส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑ 
เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ และบุญช่วย สุทธิรักษ์. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้าของ 
กกกกกกกกจังหวัดเพชรบูรณ์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน”. รายงานวิจัย. ส านัก 
กกกกกกกกบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน 
กกกกกกกกคณะกรรมการการอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๕ 
 



 
๑๒๕ 

 

(๓) วารสาร: 
กนกพร ฉิมพลี. “แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านตะคุ ต าบลตะคุ กก
กกกกกก    อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.”วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกกกกกก
กกกกกกก  นครราชสีมา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๙): ๗-๘ 
กิติยา พฤกษากิจ  และ บุญสม เกษประดิษฐ์. “แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     กรณีศึกษา ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๔๖ 
กุลทิพย์ ศาสตระรุจ และทัณฑกานต์ ดวงรัตน์. “การสื่อสารรณรงค์พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติ 
     ของการ สื่อสารเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม”. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์.           
     ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๓๔ 
ขวัญดิน สิงห์ค า. “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน”.วารสาร 
กกกกกกกกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๒๑ 
จตุพล ดวงจิตร และ ประยูร สุยะใจ, “การบูรณาการหลักการบริหารเชิงพุทธในการส่งเสริมการ 
     ขับเคลื่อนองค์กรชุมชนในลุ่มน้ าแม่กลองตอนล่าง”, วารสารการจัดการธุรกิจ  
     มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา. 
จรรยา พุคยาภรณ์ สรพล บูรณกูล และสุพัฒน์ กุลภัคโชค, “การพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ าทาง 
     สังคม ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาชุมชนโรงช้อน ๔๕ แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร  
     กรุงเทพฯ”, วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๗) :  
     ๑๓๕ 
จักรกริช สังขมณีดร. “ชุมชนแห่งนั้นชื่อปรารถนา:วัฒนธรรมการเมืองในชีวิตประจ าวันกับ 
กกกกกกกกเครือข่ายความสัมพันธ์ในการพัฒนาท้องถิ่น”. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ 
กกกกกกกกดี : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พฤศจิกายน. ๒๕๕๕). หน้า  
กกกกกกกกบทคัดย่อ 
จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และคณะ. “การศึกษากระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงานและ 
กกกกกกกกสิ่งแวดล้อมในเขตภาคเหนือตอนบน”. การประชุมวิชาการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม 
กกกกกกกกและวัสดุ ครั้งที่ ๑ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ โรงแรมเดอะ 
กกกกกกกกทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 
จ ารัส ด้วงสุวรรณ ผศ. และภัสสร ด้วงสุวรรณ. “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่าย 
กกกกกกกกวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษา 
กกกกกกกกการเพ้นท์ภาพบนกระดองปู หมู่บ้านสาขลา ต าบลนาเกลือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
กกกกกกกกจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย. ปีที ่๑๕ ฉบับ 
กกกกกกกกที ่๑ (มกราคม ๒๕๔๙ - ธันวาคม ๒๕๔๙) 
ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ. “การพัฒนาหมู่บ้านนวัตกรรมเพ่ือการพ่ึงตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกพอเพียงชุมชนวังจาน ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการ 
กกกกกกกกบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม  
กกกกกกกก๒๕๕๔): ๘๖-๘๘ 
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๑๒๖ 

 

ดวงพร พุทธวงค์ และทรายทอง อุ่นนันกาศ, “ความสาเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ 
    ท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลาปาง.”วารสาร 
    ปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑ 
ตุนท์ ชมชื่น  และสมชาย ใจบาน.“การเสริมสร้างศักยภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผ้าทอ 
กกกกกกกกกะเหรี่ยง” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ สร้างสรรค์: กรณีชุมชนต าบล 
กกกกกกกกแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”.วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 
กกกกกกกก๓(๒): ๒๐๓-๒๑๔ (๒๕๕๘) : ๒๐๓ 
ทวี วัชระเกียรติศักดิ์. “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพ  
กกกกกกกกในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา”.กกกก
กกกก       วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย             
              ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑
กกกกกกกก(มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) : ๔๓ 
ธนาชัย สุขวณิช. “การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกชุมชนในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย”.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ 
กกกกกกกกบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. RMUTT Global Business and Economics  
กกกกกกกกReview. Vol.๗No.๑(June ๒๐๑๒) : ๒๕-๒๖ 
ธิชัย แกมนาค สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ 
กกกกกกกกโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย”. การประชุม 
กกกกกกกกวิชาการระดับชาติราชภัฎนครสรรค์วิจัย ครั้งที่ ๑. หน้า ๙๗๕ 
ธีราพร ทองปัญญา และคณะ. “จิตส านึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษา กลุ่มเยาวชน 
กกกกกกกกอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง”. ว. เกษตรศาสตร์ (สังคม). ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๓  
กกกกกกกก: ๔๘๔ 
นงเยาว์ อุทุมพร. “การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจ 
กกกกกกกกพอเพียงในชุมชนเขตธนบุรี”. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม. ปีที่ ๑ ฉบับ 
กกกกกกกกที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๘ - ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๔๒ – ๔๓ 
นันทา นันทนีย์. “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน  
กกกกกกกกอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี”. วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย. 
กกกกกกกกปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๕๔ – ธันวาคม ๒๕๕๔) : ๑๕ 
นิตยา สวัสดิพงษ์. “การจัดการสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน: กก
กกกกกก    ชุมชนคลองจวน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร”. วารสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
กกกกกกกกและงานวิจัย. ปีที่ ๑๖ ฉบับที ่๖ (มกราคม ๒๕๕๒ - ธันวาคม ๒๕๕๒) : ๑๔๔-๑๔๕ 
บรรเลง อินทร์จันทร์  และคณะ. วิถีชีวิตชุมชน : “กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัด              
      สุราษฎร์ธานี”.  วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค. ปีที่ ๔ ฉบับที่  
      ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๑-๒ 
 
 

http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=25
http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=21
http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=19
http://research.dru.ac.th/e-journal/index.php?url=journal.php&jn_id=19


 
๑๒๗ 

 

ประยงค์ จุลรัตน์กานต์ บุญศิริและอรสา จรูญธรรม. “กระบวนการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนในมุมมอง 
กกกกกกกกผู้น าท้องถิ่น ต าบลกาโลนอ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวไลย 
กกกกกกกกอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๐๕ – ๑๐๖ 
ประสิทธิ์กุลบุญญาดร. “ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามหลักพระพุทธศาสนา”. 
กกกกกกกกวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ ๕ 
กกกกกกกกฉบับที่ ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๘ 
ปราโมทย์ ยอดแก้ว. “การพัฒนารูปแบบสหกรณ์ตามแนวพุทธ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี,  
     ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑๗ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๒๕ 
ปรียา โสภณา และคณะ. “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนชนบทภาค 
กกกกกกกกตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กกกกกกกกมหาสารคาม; ว.มรม. ปีที ่๔ ฉบับที่ ๒ : (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓) : ๖๓ 
พรชัย พันธุ์ธาดาพร. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,          
     “การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ก้าวสู่ทศวรรษท่ี ๒ :  
      บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความย่ังยืน” ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย 
      นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน้า ๖๑๒ 
พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก. “พระสงฆ์กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชน 
กกกกกกกก วัดสามชุกฝงตะวันตก และฝงตะวันออก”.วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๔ 
กกกกกกกก ฉบับพิเศษ ๒๗๐-๒๗๑ 
พัชราวดี ตรีชัย. “การวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของ หมู่บ้านหนองกลางดง ต าบลศิลาลอย  
กกกกกกกกอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๑ 
กกกกกกกก(ตุลาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒): ๑๒๖ – ๑๒๗ 
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม. “การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในชุมชนประสบภัยพิบัติสึ 
กกกกกกกกนามิ : กรณีศึกษาชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดพังงา”. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๒กก
กกกกกก   (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๕๓) : ๒ 
พรชัย พันธุ์ธาดาพร. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”.          
     การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๒ :      
     บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน” ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย 
กกกกกกกกนครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, หน้า ๖๑๒ 
พีระ กันหาชิน วิบูล เป็นสุข และชาตรี นาคะกุล. “ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพ่ึงตนเองแบบมีส่วน 
     ร่วมในระดับหมู่บ้านโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของหมู่บ้านในจังหวัด 
กกกกกกกกหนองบัวล าภู”. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ 
กกกกกกกก(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๖๓-๖๔ 
ไพโชค ปัญจะ. “การสร้างชุมชนต้นแบบของการเรียนรู้”. วารสารธรรมศาสตร์. ปีที่ ๓๒ ฉบับที่ ๓กก
กกกกกก       (๒๕๕๖): ๒๐๔ 



 
๑๒๘ 

 

ไพศาล มุ่งสมัคร และคณะ. “รูปแบบการจัดการที่ประสบผลส าเร็จของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
กกกกกกกกผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ 
กกกกกกกก๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๑๕ 
ภาดา ทาสีเงิน. “แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนใน
กกกกกกก จังหวัดอุตรดิตถ์”.วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (ม.ค.-มิ.ย. 
กกกกกกกก๒๕๕๘): ๖๗ 
รัชนี รูปหล่อ ดุษฎี พรหมทัต และวัลภา ว่องวิวิธกุล. “แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและกกกกกก
กกกกกกกกเจริญเติบโตของวิสาหกิจชุมชน. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครฉบับพิเศษ กก
กกกกกก    การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๕ : ๑๕๘ 
ฤทธิชัย แกมนาค สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
     ของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ”.              
     การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎนครสรรค์วิจัย ครั้งที่ ๑, หน้า ๙๗๕ 
มนู สนธิวรรธนะ. “การพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
กกกกกกกกพระนครศรีอยุธยา”. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ ๑๐ 
กกกกกกกกฉบับที่ ๑ (เมษายน–กันยายน ๒๕๕๘) : ๙๖ 
วนัทนา กลิ่นงาม และคณะ.“การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างคณุ ภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กก
กกกกกก    จังหวัดเพชรบุรี”.วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์. ปีที่ ๑๔ฉบับที่ ๒(กรกฎาคม – กกกกกก
กก           ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๓๕-๓๖ 
วินัย วงศ์อาสา. “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมสุขภาวะกก
กกกก       ระดับต าบลกรณีศึกษาต าบลกุดรังอ าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม”.วารสาร    
     มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์.ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๕)  
     : ๑๑๓ – ๑๑๔ 
วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ และฉันทัส ทองช่วย. “กระบวนการด ารงอัตลักษณ์มุสลิมกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
กกกก        กรณีศึกษา : ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือ”. วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัยกกกกกกกก 
               มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๙ (July-December ๒๐๑๐) : ๕๕ 
ศุภวัฒน์ ปภัสสรา. “ความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี”.วารสารการ 
กกกก        บริหารท้องถิ่น. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘): ๒๘ 
สมบูรณ์ ธรรมลงกา. “รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
กกกก        ในจังหวัดเชียงราย”. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยนเรศวร. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กก 
     (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๕๘ 
สมพร มีชัย. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม”.กก 
              วารสารกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์.Viridian E-Journal. SU Vol.๕ No. ๒กก 
              (May - August ๒๐๑๒) : ๕๑๒-๕๑๓ 
สมหมาย แจ่มกระจ่าง ศรีวรรณ มีคุณ และพีระพงษ์ สุดประเสริฐ. “การเสริมสร้างการมีส่วน 
กกกกกกกกร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการจัดท าแผนชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ จังหวัด 
กกกกกกกกชลบุรี”. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๑) 



 
๑๒๙ 

 

สัญญา เคณาภูมิ.“แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดกกกก 
                มหาสารคาม”.วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. ปีที่ ๒ ฉบับที่  
               ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๖๘-๖๙ 
ส าราญ จูช่วย. “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับกก
กก          แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”. วารสารวิทยาลัยราชพฤกษ์. (๒๕๕๕) 
สิทธิโชค วิบูลย์ สุเทพ บุญซ้อน และปิยะวรรณ เลิศพานิช “การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมกกก   
ก     ชาวมอญเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนือ จังหวัด 
     ปทุมธานี”.วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม 
     ราชูปถัมภ์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๔) 
สุปราณี จันทร์ส่ง และคณะ. “นโยบายการพฒันาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง”. วารสารกก 
               การเมืองการปกครอง.ปีที่ ๖ฉบับที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๘–กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙): ๓๑๓ 
สุไรยา วานิ และ มะรอนิง สาแลมิง. “การอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมกรณีศึกษา  
      ต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี”. วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ ๔  
      ฉบับที่ ๑ (กันยายน ๒๕๕๖–กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๗) : ๒๐๔ 
เสาวภา พรสิริพงษ ์ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ และยงยุทธ บุราสิทธิ์. “วัดในพุทธศาสนากับความพร้อมใน
กกก           การรองรับสังคมผู้สูงอายุ”. วารสารภาษาและวัฒนธรรม. ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑       
      (มกราคม- มิถุนายน ๒๕๕๗): ๑๐๐ 
แสน กีรตินวนันท์ และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์. “ความเข้มแข็งของสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความกก
กก           เป็นจีนกรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊”. วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒  
              (มีนาคม– สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๕๗ 
อนงค์รัตน์ รินแสงปิน.“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะชีวิตให้กับ
กกกก        แกนน าเด็กและเยาวชนต าบลหลวงใต้”. วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 
               ปีที ่๕ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๑ 
อภิชิต ดวงธิสาร และอนันต์ เกตุวงศ์. “การจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง : กรณีสถาบัน การเรียนรู้เพ่ือปวงชน จังหวัดชัยภูมิ”. วารสาร มจร  
      สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐) :  
      ๓๔๗-๓๔๘ 
อภิสิทธิ์ พรมชัย และศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ. “ความส าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกาน”.  
      วารสารการบริหารท้องถิ่น. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๔) : ๑๖ 
อัจฉรา ชัยชาญ อมร สุวรรณนิมิต และสุภาพร อาญาเมือง. “แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งกก
กก            ของครอบครัวและชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน”.กก 
      วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การประชุมวิชาการ 

     มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๙. หน้า ๖๕๙ 
อาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอ าพร. “ความสามารถในการน าทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชน  
      บ้านบางไพร อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม”. วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๗  
      ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕): ๒๙ 



 
๑๓๐ 

 

อินท์ชลิตา วัชรีจิระโชติ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
กกกก        ผ้าไหม อ าเภอบ้านเขว้า และกลุ่มผลิตผ้าไหม อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม”.กกกก
กกกก        วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กกกก
กกกก       (สสอท.). ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๔๖ 
อุ่นเอื้อ สิงห์ค า และน้องเล็ก คุณวราดิศัย. “กระบวนการและผลของการสร้างเสริมสุขภาวะกกกก      
ก      องค ์รวมวิถีพุทธ”.วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน 
      ๒๕๕๗) : ๗๓ 
 
(๔) สื่ออิเล็กทรนิกส์ 
เทศบาลต าบลต้นธง จังหวัดล าพูน.[ออนไลน์]. แหล่งที่มา :                      
      www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl๕&type=Mw [๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐] 
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน, สภาพทั่วไป, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :     
      http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw [๒๘  มิถุนายน  
      ๒๕๖๐] 
เทศบาลต าบลต้นธง จังหวัดล าพูน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :       
      www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=NA  [๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๐] 
เที่ยวล าพูน, สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :       
      www.travel.lamphunpao.go.th/place_detail.asp?ID=25&CatID= [๑๖  มิถุนายน  
     ๒๕๖๐] 
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน, สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  
      www.sites.google.com/a/nabokham.ac.th/sthan/sthaban-pha-thx-mux-hri-
      phuycha-y [๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw%20%5b๑๐
http://www.travel.lamphunpao.go.th/place_detail.asp?ID=25&CatID
http://www.sites.google.com/a/nabokham.ac.th/sthan/sthaban-pha-thx-mux-hri-%09%20%20%20%20%20phuycha-y
http://www.sites.google.com/a/nabokham.ac.th/sthan/sthaban-pha-thx-mux-hri-%09%20%20%20%20%20phuycha-y


 
๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก บทความวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๓๒ 

 
การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 

ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
Development of a Strong Community-Based Community Building Process of 

Tonthong Tumbon Municipality, Muang District, Lamphun Province 
*นายวสิษฐ์พล  กูลพรม อาจารยป์ระจ า 

                                                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 

 
บทคัดย่อ 

     งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของ
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของ
ประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน และเพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความ
เข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตามหลักพุทธธรรม      
                ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาโดยการใช้กระบวรการทางทฤษฏี terms ๑. technology   
เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐต้องน ามาใช้  
เพ่ือบริการประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ๒. Economic เศรษฐกิจ ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ                 
มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจดี ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้
ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็เข้มแข็ง ๓. Resource  ทรัพยากรด้านทรัพยากร
บุคคลถือว่าส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการ ๔. Mental จิตใจ ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ                   
ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต ๕.Socio-cultural system ระบบ
สังคมและวัฒนธรรม ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ให้ความส าคัญกับกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนาท าให้ประชาชนมีศีลธรรม นอกจากนั้นก็มีการพัฒนากระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ด้วยหลักพุทธธรรม จักร ๔ (ธรรมน าชีวิตไปสู่ควาเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย หลักจักร ๔                
มีการประยุกต์ใช้เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี                
มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม) ชุมชนต าบลต้นธงถือว่าตั้งอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมทั้งด้าน อาณาเขตที่สะดวกสบาย
ด้านการสัญจร เอ้ืออ านวยต่อหลายๆ ด้าน ๒.สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีการเสวนา คบหาบุคคลอื่นที่เป็นคนดีมีกัลญาณมิตร ๓.อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้ง
จิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง) ในต าบลต้นธงดังกล่าวมาแล้วว่ามี โครงการฝึกอบรมธรรมะแก่
ประชาชน หลายโครงการ เช่น พระธรรมทูตสัญจร อ.ป.ต.สัญจร พบประชาชนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีลห้า เป็นต้น ๔.ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว , มีพ้ืนเดิมดี, ได้สร้างสมคุณ
ความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น) ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างคุณความดี จากการประพฤติปฏิบัติมาอย่าง
ต่อเนื่องนั้น นับได้ว่าเป็นทุนเดินของสังคมที่ได้สั่งสมความดีมาก่อน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ส่งคมใน
ต าบลต้นธงมีความเข้มแข็งสงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถีพุทธ    
 
ค าส าคัญ: พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชน, หลักพุทธธรรม, ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน 
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ABSTRACT 

 
               The purposes of this study, entitled “The Development of Community-
Based Strengthening Process with Emphasis on the Dhramic Principles in Ban Ton Sub-
district, Muang District, Lamphun Province”, aimed to investigate the people’ s 
community contexts in Ton Thong Municipality, and its community-based 
strengthening process, as well as to analyze the communitybased strengthening 
process of Ton Thong Municipality in Muang district, Lamphun province. 
      The findings of the study, according to the TERMS theoretical concept 
used for this study, revealed that 1) In terms of technology (T), the requirement for 
technological applications should be facilitated for citizens’ public services; 2) In terms 
of the economic aspects (E), the community residents’ adequate numbers of food 
supplies and their no debts were both resulted in their better life-living; 3) Resource 
Human resources are considered the most important to the development of the 
various manpower development needs to continue to improve the management, and 
4) Mental mentality, the strength of the community, the beginning of the mind is 
important. If the people have weak hearts, they were not strong. Was defeated to life 
problems. 5) Socio-cultural system Social and cultural system Maintain traditional 
traditions. The importance of religious day activities makes the people morally. 
      In addition, the process of strengthening the Buddha Dharma 4 has been 
developed. (Dharma leads the way to prosperity. As a wheel to drive to the main 
engine, 4 is applied for the strength of the community, namely, 4, namely 1. Reform 
Tashasa (In good place The environment is suitable. The territory is very comfortable. 
Facilitate many aspects. 2. Satipatthaya (Association with the faithful) is to encourage 
people to have a dialogue. Relate to other people who are good people are friendly. 
In the beginning of the banner, there are many Dharma training projects for the 
people, such as the Dharma Dhamma Dhamma Pass. Treat the five precepts. (Being a 
good person first, having a good background, having created a good attitude, being 
prepared for the beginning) can be considered to enhance goodness. By continuing to 
behave. It is the capital of the society that has accumulated good. It is the part that 
makes sharp deliveries in the flagship district is strong and peaceful. By the community 
Buddhist Buddhist Society 
 
Keywords: development of community building process, Buddhist principles,    
    sustainable strength 
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๑.บทน า 
 

กกก    จุดเปลี่ยนของสังคมไทย คือ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์  ที่มุ่งพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว มีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกวิถีทาง   ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนไป ทั้งระบบ ไม่ว่าการผลิต การบริโภค  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกละเลยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ตนเอง ที่มีความเป็นรูปธรรมก็จางหาย และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ เคยมีมาในอดีต  
จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายในสังคมชุมชนไทยเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปัญหาด้านค่านิยมที่ผิดๆ เช่น หลงใหลวัตถุนิยมที่เป็นไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน์อย่างปฏิเสธไม่ได้  ปัญหาหลายๆ ด้านเป็นผลท าให้ชุมชนอ่อนแอลงจากอดีต           
แต่ปัจจุบันหลายชุมชนจึงได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ได้หันมาศึกษา ปัญหาและทางออกร่วมกัน เปลี่ยน
จากสภาพที่อ่อนแอ เป็นสภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งเริ่มจากการรวมตัว กันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลองค์การบริหารส่ วนต าบล            
เป็นต้น  ได้ศึกษาปัญหา เรียนรู้ร่วมกัน อาศัยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือในชุมชนฟ้ืนฟู
ในส่วนที่หายไป กลับมาใช้ใหม่ มีการประสานความรู้ใหม่ เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติจริงด้านคุณธรรม  
จริยธรรมมีการส่งเสริมให้น ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงจนเกิดผล ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขและ
พัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับเป็นวิถีชีวิตชุมชน  ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างได้เป็นดุลยภาพ  เกิดกิจกรรม
ชุมชนมากมายที่พอเห็นอยู่ในปัจจุบัน น ากลับมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ พออยู่พอกิน ส่งผลต่อ ให้สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็ง  

     การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะการที่ชุมชนเข้มแข็งนั้นเป็น
การสร้างบริบทของสังคมให้น าไปสู่ความมั่นคงในหลายด้าน นักวิชาการหลายท่านจึงให้นิยามเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชุมชนไว้หลายประเด็น อาทิ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)๑ ได้ให้ความหมายของ
ชุมชนว่าหมายถึง “การรวมตัวของคน” ที่มีจิตส านึกและความมุ่งมั่นร่วมกัน เป็นสายใยของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีพลังยึดโยง สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสรี พงศ์พิศ๒ ได้กล่าวถึงลักษณะ
ชุมชนเข้มแข็งว่า ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้มีลักษณะ
ส าคัญใหญ่ๆ ๔ ประการ คือ 

     ๑.เป็นชุมชนเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่รอสูตรส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่นั่งรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต่ร่วมกันค้นหาทางออกจากปัญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

     ๒.เป็นชุมชนที่ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ เป็นอิสระจากการครอบง าของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน 
องค์กรอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ อาจารย์ เอ็นจีโอ เป็นอิสระเพราะตัดสินใจด้วย

                                                           

      ๑พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : 
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘) 
      ๒เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดชุมชนเข้มแข็ง, (กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ,์ ๒๕๔๘), หน้า ๕๑ 
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ข้อมูลและความรู้ที่ค้นหามาไม่ใช่ เพราะคนอ่ืนบอกหรือแนะน า ซึ่งเมื่อเราผิดพลาดขาดทุน คนแนะน า
ไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย 

     ๓.เป็นชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่งหมายถึงอะไรที่
มากกว่าเงิน เป็นทุนทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ทุนโภคทรัพย์และทุนทางสังคม ท าให้มีรากฐานมั่นคง 
มีหลักประกันชีวิตที่ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับธุรกิจการค้าที่ชุมชนมักไม่มีความรู้ความช านาญ แต่ฝากไว้กับ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มั่นคงและพอเพียง 

     ๔.เป็นชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ          
การด าเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธีแห่งภูมิ
ปัญญา๓ ดังที่ สมบูรณ์  ธรรมลังกา ได้ศึกษาวิจัย รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงรายพบว่าในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัด
เชียงรายเป็นสังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้งทางด้านการเมืองมี
การกระจายอ านาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมี
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทางด้านเศรษฐกิจมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิตมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตการจ าหน่ายผลผลิต
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผู้น าชุมชนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ
ชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนระบบเครือข่ายระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ มาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและตัวชี้วัด
ความเข้มแข็งของชุมชนส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้แก่กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชนกลยุทธ์การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด  พระราชวรมุนี 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้น สมศักดิ์        
ศรีสันติสุข และขวัญดิน สิงห์ค า ได้ศึกษาวิจัย บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
พัฒนาชุมชน ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกัน
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น๔ สัญญา สัญญาวิวัฒนาได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า๕           การ
เปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง (directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แน่นอน

                                                           

      ๓สมบูรณ์ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
ในจังหวัดเชียงรายวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖)  
      ๔สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และขวัญดิน สิงห์ค า, “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการ
พัฒนาชุมชน”, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖) : ๒๑ 
      ๕สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร :
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 



 
๑๓๖ 

 
ล่วงหน้า (planned change) วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การท าให้ชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและ
จิตใจและความสงบสันติ  ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของ
รางกายแล้ว ประชาชนยังต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจ           
และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ ด้านต่าง ๆ ด้วยความต้องการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกกันว่า
เป็นการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการเพ่ิม
รายได้เท่านั้น หากอยู่ที่การเพิ่มความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า 

     องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นรูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
วิวัฒนาการมานานที่สุด นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และมีบทบาทหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีประชากรอยู่
อย่างหนาแน่น และมีปัญหาที่หลากหลาย สลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ให้ทันกับสภาพการณ์ดังกล่าว  และสามารถรองรับการกระจายอ านาจหน้าที่ส่วนกลางถ่ายโอน
มาให้ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖ เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่า มีโครงสร้าง และระบบ
การบริหารงานที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ๗  เพราะเป็นสถาบันทางการเมืองระดับ
ท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีการศึกษาสูง  เข้ามาบริหารงานในฐานะผู้บริ หารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ิมมาขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฏชัดในระดับของเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗             
เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๖ ลงวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๕  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผล
บังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ท าให้มีการปรับฐานการบริหารงานในระดับต าบล  
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล ทั่วประเทศออกเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่                 
“สภาต าบล” ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล สภาต าบลต้องมีรายได้เป็นของตนเองโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนต่ ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” หรือเรียกว่า 
อบต. ตั้งขึ้นจากสภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน สามปี 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุ
คล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔๓) โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ก าหนดให้ประกอบด้วยสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็นสมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุก
หมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้าน
ละ ๒ คน ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน 
๒ คน และสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน ๔ คน  รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน 
๗ คน   
                                                           

      ๖ปธาน สุวรรณมงคล, การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, (นนทบุรี :.โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗ ),หน้า ๑๔๔. 

      ๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 



 
๑๓๗ 

 
     พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียก
บุคคล และศัพท์กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ๘ 

     การปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลครั้งส าคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากมีการแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลไปเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น  
ความจริง ได้มีความพยายามในการเสนอให้มีการแก้ไขที่มาของฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่ง  โดยวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติม
สาระส าคัญในกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมา ได้แก้ไขให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  แต่เมื่อร่างกฎหมายกลับมาสภาผู้แทนราษฎร  
ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือปรับปรุงร่างกฎหมาย
ดังกล่าว แต่เมื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ  

     การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับความสามารถของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่นั่นเอง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จะต้องจัดท าหลายด้านไป
พร้อมๆ กัน  ประกอบกับองค์การบริหารต าบลดังกล่าวเปรียบเสมือนองค์กรน้องใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้ใน
การบริหารงานด้วยตนเอง  ทั้งในด้านโครงสร้างองค์การอ านาจหน้าที่ การวางแผน การก าหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการ และการน านโยบายมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  เทศบาลต าบลต้นธง ได้รับ
การยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นธงเป็นเทศบาลต าบลต้นธง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน อยู่
ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ต าบลต้นธงมีเนื้อที่ประมาณ 
๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่๙จ านวนหมู่บ้านมี ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
ต้นธง เต็มหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน โดยมีการปกครองท้องที่โดยมีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล เทศบาล
ต าบลต้นธง ได้รับรางวัลจากผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความเป็นเลิศประจ าปี ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี๒๕๕๔ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม๑๐ 
การพัฒนาตามหลักพุทธธรรมจักร๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน     

                                                           

         ๘โกวิทย์.พวงงาม ,.การปกครองท้องถิ่นไทย ,.(กรุงเทพมหานคร.:.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า๘. 
      ๙เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ต้ น ธ ง  จั ง ห วั ด ล า พู น ,[อ อ น ไ ล น์ ], แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl๕&type=Mw [๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐] 
                ๑๐ภควัต อัจฉริยปัญญาและฉัตรระวี ถิติโยดม บรรณาธิการ,รางวัลพระปกเกล้า’๕๔,(กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘ 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw%20%5b๑๐


 
๑๓๘ 

 
จึงจ าเป็นที่จ าต้องด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็งในด้าน
ดังกล่าว เพราะโดยภูมิหลังแล้ว ต าบลต้นธงนั้นมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานอยู่แล้ว                 
แต่ยังขาดการส่งเสริม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็พบยังขาดการส่งเสริมในด้าน
ดังกล่าว จึงต้องมีการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการส่งเสริม ถือเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อีก
ประการหนึ่ง ที่เทศบาลต าบลต้นธงจึงต้องเดินหน้าพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะการส่งเสริมตามหลักพุทธ
ธรรมจักร ๔ นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจักร ๔ หมายถึง ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง             
ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย ได้แก่ ๑.ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ชุมชนในเทศบาล
ต าบลต้นธงมีบริบทที่ดี แต่ควรต้องได้รับการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรื่องกว่าที่ผ่านมา           
๒. สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ หมายถึง ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริมการคบหาสมาคมกับคนดี 
กับสังคมที่ดี มีมิตรภาพในภาคีเครือข่ายที่ดีกับชุมชนอ่ืนๆ  ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิด
มุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง คือชุมชนในต าบลต้นธงต้องได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมา
ปฏิบัติ มีกิจกรรมร่วมกับทางศาสนาให้มากกว่านี้  ๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อน
แล้ว, มีพ้ืนเดิมได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นและเทศบาลต้องส่งเสริมภูมิเดิมที่ชุมชนมีอยู่ 
เช่น  เศรษฐกิจชุมชน  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงผู้คนในชุมชนต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมจักร ๔ ของ เทศบาล
ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนที่ได้น าหลักพุทธธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือเป็นกลไก
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน  ขจัดปัญหาความอ่อนแอในสังคมในหลากหลายๆ
ด้าน ซึ่งเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนในเขตบริการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ในด้านการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับบริบทของสังคมชุมชนที่เป็นอยู่ตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจจุบัน และอนาคต 

     ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับบริบทของปัญหาในชุมชนรวมถึงการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน กระบวนการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของคนในชุมชน และการ พัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรมให้กับชุมชนของเทศบาลในเขตพ้ืนที่ในด้านที่
กล่าวมาข้างต้น  และเพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าผลการวิจัยไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สมกับเจตนารมขององค์
ปกครองท้องถิ่นท่ีมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามหลักพุทธธรรมสืบไป 
 
๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
               ๒.๑ เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
               ๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน 
               ๒.๓ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง
ล าพูนตามหลักพระพุทธศาสนา  

 



 
๑๓๙ 

 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชน
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงาน 

 
๔. ผลการวิจัยพบว่า 

     ๔.๑ บริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
   บริบททั่วไปของต าบลต้นธง ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นธงเป็น

เทศบาลต าบลต้นธง  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่
ที่ ๑๐ ต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็นระยะทางประมาณ 
๒ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีต าบลต้นธงมีเนื้อที่ประมาณ ๒๒.๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่ จ านวน
หมู่บ้านมี ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง  เต็มหมู่บ้าน ๑๑ อาชีพส่วนใหญ่ คือการ
เกษตรกรรม ค้าขาย และรับราชการ ส าหรับที่ตั้งเทศบาลต้นธง อยู่ติดกับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว   
การจราจรไม่ติดขัด ด้านภูมิทัศน์ร่มรื่น มีที่พักผ่อน ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดี ความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ในด้านของการติดต่อ ดังนั้น ด้านบริบทดังกล่าวของ
เทศบาลต าบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของบริบทก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลต้นธงต่อการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธ
ธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน    

               จากสภาพบริบททั่วไปของชุมชนที่เอ้ืออ านวยการการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบททั่วไป
อยู่ติดกับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติดขัด ด้านภูมิทัศน์ร่มรื่น มีที่พักผ่อน ด้านการ
ให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ให้กาต้อนรับเป็นอย่างดี ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีในด้านของการ
ติดต่อ ดังนั้นด้านบริบทดังกล่าวของเทศบาลต าบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของบริบทก็เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของการให้บริการของเทศบาลต าบลต้นธง  

๔.๒ วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน  ตามทฤษฎี terms ได้แก่ 
               ๑.technology เทคโนโลยี  ๒.Economic เศรษฐกิจ  ๓.Resource ทรัพยากร        
      ๔.Mental จิตใจ  ๕. Socio-cultural system ระบบสังคมและวัฒนธรรม 
 

   ๑.technology  เทคโนโลยี 
                 ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญ ที่ภาครัฐต้อง
น ามาใช้  เพื่อบริการประชาชนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน่ การสร้างแอฟของตนเองขึ้นมา เพ่ือรับ



 
๑๔๐ 

 
เรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาต่างๆ  รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์จึง
มีความส าคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้ 

                   ๒. Economic เศรษฐกิจ 

                   ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ  มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
เศรษฐกิจดี   ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็เข้มแข็ง 

                   ๓. Resource ทรัพยากร 
               ด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่างๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว 
องค์กรก็ขาดประสิทธิภาพ ขาดความเข้มแข็งด้านการให้บริการประชาชน  

                   ๔. Mental  จิตใจ 
                 ความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็ง
ก็พ่ายแพ้แก่ปัญหาชีวิต แก่อบายมุข เวลามีปัญหา ครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้การ
ฝึกฝนให้คนในชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆได้นับเป็นสิ่งที่ดี  ดังนั้นหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริ่มต้นที่ตัวบุคคลก่อน เช่น 
ฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง  ไม่ให้ตกเป็นทาสสิ่งเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมี
ความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาด้านใจจิตใจได้มาก ถือเป็นการปลูกฝังทางใจให้เข้มแข็ง ทั้งตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งข้ึนได ้

                   ๕. Socio-cultural system ระบบสังคมและวัฒนธรรม  
                   ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลต้นธงเป็นชุมชนใกล้เขตเมืองมีวิถีการด าเนินชีวิตลักษณะกึ่ง
เมืองก่ึงชนบท เนื่องจากมีพ้ืนที่เป็นชานเมืองเกิดการขยายตัวของประชากร ความเจริญไหลเข้าสู่ชุมชน 
ท าให้ชุมชนมีทางเลือกทางการศึกษามีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ส าหรับวัฒนธรรมชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิม  
 
๔.๓ คุณธรรมจักร ๔ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

                   จักร ๔ (ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย  หลักจักร ๔               
มีประยุกต์ใช้เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน คือ ต าบลต้นธงมีการน าหลักจักร ๔ มีประยุกต์ใช้ เพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริม และ ร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ                 
น าธรรมะสู่ประชาชน จักร ๔ ได้แก่ 

                   ๑. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ) ชุมชนต าบลต้นธงถือว่าตั้งอยู่
ในถิ่นที่เหมาะสมทั้งด้าน อาณาเขตที่สะดวกสบายด้านการสัญจร เอ้ืออ านวยต่อหลายๆด้านกับ
ประชาชน ด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง การประกอบอาชีพ ทั้งอุตสาหกรรม การค้าขาย การเกษตร            
ก็พร้อมถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาด้านบริบทที่ตั้ง เพราะสิ่งแวดล้อมมีความพร้อม 



 
๑๔๑ 

 
                   ๒. สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการเสวนา คบ
หาบุคคลอื่นที่เป็นคนดีมีกัลญาณมิตร คือคณะสงฆ์มีโครงการฝึกอบรมประชาชน อยู่เป็นประจ าทุกวัน
พระ และมีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รว่มกับหน่วยงานทางราการเสมอ โครงการปฏิบัติ
ธรรมต่าง ๆ  เป็นการสร้างคนให้เป็นคนดี มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
                   ๓. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง) ในต าบลต้นธง
ดังกล่าวมาแล้วว่ามีโครงการฝึกอบรมธรรมะแก่ประชาชน หลายโครงการ เช่น พระธรรมทูตสัญจร          
อ.ป.ต.สัญจร พบประชาชนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็นต้น  โครงการต่างๆ เหล่านี้ขับเคลื่อนโดย
คณะสงฆ์ระดับ จังหวัด อ าเภอ และต าบล   ถือได้ว่า การอบรมประชาชนด้วยหลักพุทธธรรมจะเป็นการ
ท าให้มีธรรมะอยู่ในตัว รู้จักชั่วดี เว้นจากสิ่งชั่วร้าย  เช่นอบายมุขต่าง ๆ  ท าให้ผู้คนตั้งต้นอยู่ในที่ชอบ
ตามครรลองครองธรรม 
                   ๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิมดี, ได้สร้างสมคุณ
ความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น) จากการที่ประชาชนต าบลต้นธงได้มีการฝึกฝนตนเองภายใต้โครงการที่ถูก
ขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน  ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างคุณความดี จากการ
ประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั้น นับได้ว่าเป็นทุนเดินของสังคมที่ได้สั่งสมความดีมาก่อน  จึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้ส่งคมในต าบลต้นธงมีความเข้มแข็งสงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถีพุทธ จะเห็นได้ว่า 
ต าบลต้นธงไม่ค่อยมีปัญหาด้านอาชญากรรม หรือ ยาเสพติดให้ปรากฏ นั้นแสดงให้เห็นว่า การได้ถูก
อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นการท าให้สังคมเข้มแข็งข้ึนนั่นเอง    

                   ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย  เพราะเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอีก
มิติหนึ่ง   
 
๔.๕  อภิปรายผล 

    ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  สามารถอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ว่า 
บริบททั่วไปของกระบวนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักการทางพระพุทธธรรมนั้น เป็นการพัฒนา
ชุมชน ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น หลักจักร ๔ รวมถึงการพัฒนาตามหลักทฤษฏี                
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม จิตใจ เป็นต้น ซึ่งใช้เป็นกระบวนการในด้านการพัฒนาชุมชนต าบลต้น
ธงให้เข้มแข็ง ตามหลักพุทธธรรม จากผลการศึกษาของประชากรในการตั้งค าถามที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่มีความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง การศึกษา ซึงบุคคลในท้องถิ่น
เหล่านั้นล้วนอาศัยอยู่ในองค์กรต่างๆ ในชุมชนของต าบลต้นธง ท าให้แนวทางการให้สัมภาษณ์มีความ
คล้ายกันไป ในด้านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งต้องใช้หลักคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้อย่างได้ผลอยู่ในระดับที่ดี เพราะสังคมยุคปัจจุบันนั้นการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
เป็นประสิทธิผลได้ ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครองเท่านั้น  แต่มันเป็น
กระบวนการที่ต้องเสริมสร้างทางจิตใจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ             
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การเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งได้ก็ก่อนก็ต้องเริ่มที่ธรรมะที่ตนเองก่อน รวมไปถึงสังคม ชุมชน                
แต่อย่างไรก็ตามชุมชนจะเข้มแข็งได้ก็ต้องให้ความร่วมมือกันหลายฝุาย หลายองค์กร  ความเข้มแข็งจึง
เกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดีได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชุมชนเข้มแข็งของ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และขวัญ
ดิน สิงห์ค า ได้ศึกษาวิจัย บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน ได้ให้
ความหมายของการพัฒนาว่า การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและ
สังคมให้ดีขึ้น๑๑ ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงต้องมีการพัฒนากระบวนการในชุมชนให้
ดี  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า 
มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา 
กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น               
การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้นซึ่งลักษณะของการพัฒนานั้นต้องต่อเนื่องยาวนาน ติดตาม
ประเมินผล การพัฒนามีหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ชุมชนต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน มีบริบทอยู่ในตัวเมือง ดังนั้น การเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ย่อมน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การพัฒนานั้นก็ต้องให้สอดคล้องกับบริบท กับผู้คน 
กับเทคโนโลยี ทรัพยากรต่างๆ ที่สามารถน ามาเป็นการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
พัฒนาการของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม ของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน ครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ในเขตต าบลต้นธง เช่น พระสงฆ์ ปลัดเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๒๐ รูป/คน ต่างก็ให้ข้อมูลคล้ายกันว่า หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนานั้นมีความส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้  ในการพัฒนาการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน              
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกลไกที่ส าคัญในการน าหลักธรรมสู่ชุมชนก็ต้องหวังพ่ึงบทบาทพระสงฆ์ เป็นส าคัญที่จะ
เป็นผู้คนในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งได้   
           สรุปว่าการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมนั้นมีความส าคัญ
ยิ่งด้านจิตใจ และสังคมชุมชน สังคมจะเข้มแข็งได้ ก็ต้องมีการพัฒนาไปคู่กั บด้านต่างๆ คือ ด้าน
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ทรัพยากร วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา เป็นต้น 
 
๔.๖ ข้อเสนอแนะ  
    ๔.๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนและสงเคราะห์ชุมชน ภาครัฐควรจะเข้า
มาส่งเสริมการท าหน้าที่บทบาทของพระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ การส่งเสริมการเผยแผ่ของพระสงฆ์มากยิ่งข้ึนเพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี้ 
    ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง การพัฒนาภูมิปัญญา การมอบทุนการศึกษา 
สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้น 

                                                           

กกกกกกกก๑๑สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และขวัญดิน สิงห์ค า, “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนา
ชุมชน”, ๒๕๓๘) 
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    ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายในการสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนา
แหล่งการท่องเที่ยวในชุม พร้อมทั้งควบคุมคุมแหล่งอบายมุขอันเป็นจุดเสี่ยงต่อภัยอันตรายในชุมชนให้
มากกว่านี้ 

           ๔.๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

    ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะสงฆ์ในต าบลต้นธง ควรจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มากกว่านี้ เช่น กิจกรรมด้านต่อต้านยาเสพติด 
แก่เด็กเยาวชน  นักเรียนนักศึกษาให้มากกว่านี้     
            ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะสงฆ์และเทศบาลต้นธงควรมีการส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จารีต ขนบธรรมเนียมปฏิบัติบนพื้นที่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากกว่านี้ 
           ๔.๖.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    ๑  ควรศึกษาพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ขยายให้กว้างขวางให้มากกว่านี้
เพ่ือเป็นการกระตุ้นกระบวนการเสริมสร้างความเข้าแข็งให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
    ๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพของการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่มี
ความหลากหลายทางกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
    ๓. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการท าวิจัย 
ครั้งต่อไปในสถานที่อ่ืน ๆ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย :  

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.       
     กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ  

(๑) หนังสือ : 

กรมการพัฒนาชุมชน. ภูมิปัญญาไทย.กรุงเทพมหานคร : กรมการพัฒนาชุมชน,๒๕๔๘ 
ขวัญกมล ดอนขวารศ.ดร. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.มหาวิทยาลัย 
กกกกกกกกเทคโนโลยีสุรนา. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม :  
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี, ๒๕๕๔-๕๕๕๕ 
จินตวีร์ เกษมศุข. หลักการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร :  
กกกกกกกกส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗ 
 



 
๑๔๔ 

 
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. ชุมชนศึกษา : การศึกษาชุมชนในยุคหลังสมัยใหม่.ภาควิชาสังคมศาสตร์  
กกกกกกกกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :มหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔ 
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ า. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. คณะมนุษย์ศาสตร์และ 
กกกกกกกกสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๐ 
ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผศ.ดร. และอุทิศ สังขรัตน์ ดร. “แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานกก
กกกกกกของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา”. ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ :  
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖ 
ประเวศ วะสี. ประชาคมต าบล. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑ 
พัฒน์ บุญรัตพันธุ์. การสร้างพลังชุมชนโดยขบวนการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา 
กกกกกกกกพานิช, ๒๕๑๗ 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. การพัฒนาชุมชน: เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชุมชน. 
กกกกกกกกกรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๒๕ 
วิรัช เตียงหงษากุล. หลักการพัฒนาชุมชน บทบาทของสถาบันการศึกษากับการพัฒนาชุมชนชนบท. 
กกกกกกกกสาขาพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๒๙ 
สนธยา พลศรี ผศ. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
กกกกกกกกสโตร์, ๒๕๔๕ 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร:กกกก 
กกกกกกกกส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙ 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสูความเข้มแข็งกรณีดอกไมประดิษฐ์ิ 
กกกกกกกกจากใบยางพารา. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๕๑ 
สานิตย์ บุญชู. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๕ 
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. หลักการสื่อสารมวลชน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือ 
กกกกกกกกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๙ 
 (๒) รายงานวิจัย 
ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล. “การกระจายอ านาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาค 
กกกกกกกกประชาชน:กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานวิจัย. 
กกกกกกกกส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖ 
บรรยวัสถ์ ฝางค า และนฤมล ดวงแสง.“การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
กกกกกกกกให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชนตามนโยบายการปูองกันปัญหาสารเสพติดของจังหวัด 
กกกกกกกกอุบลราชธานี”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
กกกกกกกกอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐ 
 

 



๑๔๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 
 
กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

      สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ในการเรียนการสอนในรายวิชา เช่น วิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา รายวิชาพุทธธรรมกับสังคมไทย รายวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
      -สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ ที่ ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและน าแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรม 
      -สามารถน าผลการศึกษาเป็นเนื้อหาหนึ่งในการปฐมนิเทศนิสิตที่ออกปฏิบัติการของนิสิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่ออกไปฝึกประสบการบริการเพ่ือสังคมตามองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
คณะสังคมศาสตร์ คณะอ่ืนๆ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
      -สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดล าพูนเพ่ือ
หาแนวทางร่วมกันในการน าไปสู่การพัฒนาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
 
กิจกรรมด้านการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

      -สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักพุทธธรรมจังหวัดล าพูน  
เพ่ืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่ างๆ ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชน 
      -สามารถน าผลการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตาม
หลักพุทธธรรม เพ่ือเป็นการน าแนวทางไปประยุกต์ใช้กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
      -สามารถพัฒนาต่อยอดการศึกษาวิจัยของบุคลากรในองค์การส่วนท้องถิ่นในบทบาทต่างๆ   
เช่น การน ากระบวนการน าหลักพุทธธรรมไปใช้ ในการบริหาร การบริการ ตลอดถึงกระบวนการอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง เช่น ทฤษฏีเทร์อม ทั้ง ๕ ด้าน 
 
กิจกรรมด้านวิชาการ 
      -มีการสัมมนาระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงฆ์กับเทศบาล อบต. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการศึกษาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งให้มีการ
ประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิตถูกต้องตามหลักพุทธธรรม 
      -มีการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกัน ทั้งยังศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักพุทธธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



๑๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมา
และผลที่ได้รับของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๘ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
๑.ศึกษาข้อมูลจาก
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลต้นธงที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

ทราบถึงข้อมูลของ
เทศบาลต าบลต้นธง
จุดเด่นและ
กระบวนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งตามหลักพุทธ
ธรรม  

ข้อที่ ๑ ท าให้สามารถวิเคราะห์
ถึงกระบวนการ
พัฒนาการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุทธธรรมนั้นๆ ทั้ง
ประเด็นปัญหาและ
แนวทางการแก้ไข 

๒.ศึกษาเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงกระบวนการ
การแก้ไขพัฒนาการ
เสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งตามหลักพุทธ
รรมและทราบถึง
แนวคิดทฤษฎีที
สามารถน ามาใช้ใน
การศึกษาวิจัย 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้สามารถ
ด าเนินการศึกษาวิจัย
ทั้งการสัมภาษณ์ การ
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพ่ือได้ข้อมูล
ในเชิงคุณภาพ 

๓.การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสัมภาษณ์/
สัมภาษณ์บุคลากร
เกี่ยวกับการงาน
บริหาร การพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุทธธรรม 

ทราบถึงข้อมลูความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล
ของชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลต้นธง
เกี่ยวกับเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุทธธรรมประยุกตใ์น
การด าเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้เกิดการคิด
วิเคราะห์หาจุดเด่นจุด
ด้อยของการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งตามหลัก
พุทธธรรมร่วมกันเพ่ือ
สร้าง
กระบวนการพัฒนา
องค์กร ชุมชน  ทั้งยัง
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
พระสงฆ์กับบทบาทใน
การร่วมกันส่งเสริม
พัฒนาเยาวชน 

๔.การวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล 

ได้ทราบถึง
กระบวนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนฯ แนวคิด
บุคลากรในแต่ละ

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้เกิดรูปแบบการ
ในการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ที่สามารถ
น าไปต่อยอดการ
ส่งเสริมพัฒนาอย่างมี



๑๔๙ 
 

องค์กรเพ่ือวิเคราะห์
และสังเคราะห์เรียบ
เรียงให้เป็นข้อมูลที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

ส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชน ทางสังคม 

๕.ข้อเสนอแนะ ทราบถึงจุดเดน่จุดด้อย
ในบริบทต่างๆของ
องค์กรที่เก่ียวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ
เช่น บุคลากร  
นโยบายทาบถึง
ข้อเสนอแนะทั้งเชิง
นโยบายและระดบั
ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท
ขององค์กร สถาบัน
ทางพระพุทธศาสนาใน
การเข้าไปมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งตามหลักพุทธ
รรม 

ข้อที่ ๑-๒ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะ
ต่อองค์กรต่างๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งยังมีส่วนในการหา
แนวทางร่วมกันในมิติ
ของสถาบันองค์กร
ท้องถิ่น พระสงฆ ์
ชุมชน ผู้น า ในรูปแบบ
โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  

๖.รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้รายงานฉบับ
สมบูรณ์ที่สามารคตอบ
วัตถุประสงค์ของโรง
การวิจัยทั้ง ๓ ข้อ  

ข้อ ๑-๓ ได้รายงานวิจัยที่มี
คุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยทั้ง ๓ ข้อได้ 

 

 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๑ 
 

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาล 
ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

 
      ค าอธิบาย แบบสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยใช้สัมภาษณ์ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
      ส าคัญในเรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ข้อมูลสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี ้
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

     ๑.  ชื่อ...................................................นามสกุล............................................................. 
     ๒.  ระดับการศึกษา.......................................................................................................... 
     ๓.  ต าแหน่งหน้าที่ในการท างาน...................................................................................... 
     ๔.  ภาระหน้าที่รับผิดชอบ................................................................................................ 
     ๕.  สัมภาษณ์เมื่อวันที่...................เดือน...............................พ.ศ. .... ............................... 
     ผู้สัมภาษณ์  นายวสิษฎพล  กูลพรม 
 

ส่วนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของเทศบาล
ต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

     ๑. ท่านมีความคิดเห็นว่าปัจจุบันสภาพบริบททั่วไปของเทศบาลต าบลต้นธงเป็นอย่างไร 
     ๒. ท่านมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร และจะเสริมสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร 
     ๓. ท่านมีความคิดเห็นว่าเศรษฐกิจ ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร และจะเสริมสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร 
     ๔. ท่านมีความคิดเห็นว่าทรัพยากร ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร และจะเสริมสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร 
     ๕. ท่านมีความคิดเห็นว่ามิตรภาพ (จิตใจ) ภายในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร และจะ

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร 
     ๖. ท่านมีความคิดเห็นว่าระบบสังคมและวัฒนธรรม ในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร และ

จะเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร 
     ๗. ท่านมีความคิดเห็นว่าจะเสริมสร้างชุมชนของเทศบาลต าบลต้นธงด้วย ปฏิรูปเทสวา

สะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ได้อย่างไร 
     ๘. ท่านมีความคิดเห็นว่าจะเสริมสร้างชุมชนของเทศบาลต าบลต้นธงด้วย สมาคมกับ

สัตบุรุษ (สัปปุริสูปัสสยะ) ได้อย่างไร 
     ๙. ท่านมีความคิดเห็นว่าจะเสริมสร้างชุมชนของเทศบาลต าบลต้นธงด้วย  ตั้งตนไว้ชอบ

, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง (อัตตสัมมาปณิธิ) ได้อย่างไร 
     ๑๐. ท่านมีความคิดเห็นว่าจะเสริมสร้างชุมชนของเทศบาลต าบลต้นธงด้วย  ความเป็นผู้

ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิม, ได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น (ปุพเพกตปุญญตา)
ได้อย่างไร 

 
 



๑๕๒ 
 

ภาคผนวก  จ 

รูปภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  โครงการวิจัย 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

 

 



๑๕๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 



๑๕๘ 
 

ภาคผนวก ฉ. 
 

แบบสรุปโครงการ 
 

สัญญาเลขที ่ ๐๔๑/๒๕๖๐ 
ชื่อโครงการ  การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาล 
               ต าบลต้นธง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน 
หัวหน้าโครงการ  นายวสิษฐ์พล   กูลพรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๗๙๓๕๕๔๙ Email : wisidpol@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กกจุดเปลี่ยนของสังคมไทย คือ การเข้ามาของกระแสโลกาภิวัฒน์   ที่มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว มีการเอารัดเอาเปรียบกันทุกวิถีทาง  ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ทั้งระบบ ไม่
ว่าการผลิต การบริโภค ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม   โดยเฉพาะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกละเลยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ที่มีความเป็นรูปธรรมก็จางหาย  
และไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยมีมาในอดีต  จึงเกิดปัญหาต่าง ๆตามมามากมายในสังคม
ชุมชนไทยเช่น ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาครอบครัว  ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด ปัญหา
ด้านค่านิยมที่ผิดๆ เช่น หลงใหลวัตถุนิยมที่เป็นไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อย่างปฏิเสธไม่ได้  ปัญหาหลายๆ 
ด้านเป็นผลท าให้ชุมชนอ่อนแอลงจากอดีต แต่ปัจจุบันหลายชุมชนจึงได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ได้หันมาศึกษา 
ปัญหาและทางออกร่วมกัน เปลี่ยนจากสภาพที่อ่อนแอ เป็นสภาพที่เข้มแข็ง ซึ่งเริ่มจากการรวมตัว กันหลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นต้น  ได้ศึกษาปัญหา เรียนรู้ร่วมกัน อาศัยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังหลงเหลือ
ในชุมชนฟ้ืนฟูในส่วนที่หายไป กลับมาใช้ใหม่ มีการประสานความรู้ใหม่ เรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติจริงด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมมีการส่งเสริมให้น ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงจนเกิดผล  ท าให้ปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข
และพัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสมกับเป็นวิถีชีวิตชุมชน  ด ารงอยู่ร่วมกันอย่างได้เป็นดุลยภาพ  เกิดกิจกรรม
ชุมชนมากมายที่พอเห็นอยู่ในปัจจุบัน น ากลับมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ พออยู่พอกิน ส่งผลต่อ ให้ สังคม
ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  ช่วยให้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็ง  

     การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เพราะการที่ชุมชนเข้มแข็งนั้นเป็นการ
สร้างบริบทของสังคมให้น าไปสู่ความม่ันคงในหลายด้าน นักวิชาการหลายท่านจึงให้นิยามเกี่ยวกับความมั่นคง
ของชุมชนไว้หลายประเด็น อาทิ พระมหาสุทิตย์อาภากโร (อบอุ่น)๑ ได้ให้ความหมายของชุมชนว่าหมายถึง 

                                                           
 ๑พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), นวัตกรรมการเรียนรู้ : คน ชุมชน และการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : โครงการ
เสรมิสร้างการเรียนรูเ้พื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), ๒๕๔๘) 



๑๕๙ 
 
“การรวมตัวของคน” ที่มีจิตส านึกและความมุ่งมั่นร่วมกัน เป็นสายใยของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีพลังยึด
โยง สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสรี พงศ์พิศ๒ ได้กล่าวถึงลักษณะชุมชนเข้มแข็งว่า ชุมชนเข้มแข็ง คือ 
ชุมชนที่พ่ึงตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้มีลักษณะส าคัญใหญ่ๆ ๔ ประการ คือ 

     ๑.เป็นชุมชนเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ ไม่รอสูตรส าเร็จในการแก้ไขปัญหา ไม่นั่งรอความ
ช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอก แต่ร่วมกันค้นหาทางออกจากปัญหาและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

     ๒.เป็นชุมชนที่ตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ เป็นอิสระจากการครอบง าของคนอ่ืน สถาบันอ่ืน 
องค์กรอื่น ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ อาจารย์ เอ็นจีโอ เป็นอิสระเพราะตัดสินใจด้วยข้อมูล
และความรู้ที่ค้นหามาไม่ใช่ เพราะคนอ่ืนบอกหรือแนะน า ซึ่งเมื่อเราผิดพลาดขาดทุน คนแนะน าไม่เคย
รับผิดชอบอะไรเลย 

     ๓.เป็นชุมชนที่จัดการ “ทุน” ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทุนซึ่งหมายถึงอะไรที่มากกว่าเงิน 
เป็นทุนทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ทุนโภคทรัพย์และทุนทางสังคม ท าให้มีรากฐานมั่นคง มีหลักประกันชีวิต
ที่ไม่ได้ฝากชีวิตไว้กับธุรกิจการค้าที่ชุมชนมักไม่มีความรู้ความช านาญ แต่ฝากไว้กับระบบเศรษฐกิจชุมชนที่
มั่นคงและพอเพียง 

     ๔.เป็นชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
ด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ด้วยสันติวิธี แห่งภูมิปัญญา๓ 
ดังที่ สมบูรณ์  ธรรมลังกา ได้ศึกษาวิจัย รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัดเชียงรายพบว่าในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่เข้มแข็งในจังหวัดเชียงรายเป็น
สังคมแบบเครือญาติมีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้งทางด้านการเมืองมีการกระจายอ านาจ
แบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆทางด้านวัฒนธรรมชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อ
และพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและทางด้านเศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นต้นทุน
ในการผลิตมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตการจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีอาทิเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ผู้น าชุมชนการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนมีปัจจัยส าคัญคือกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนระบบเครือข่าย
ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้ใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนส่วนกลยุทธ์การน ารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานได้แก่กลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด  พระรา
ชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า มาจากภาษาบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่ง
แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่าพัฒนา หรือวัฒนา เช่น การสร้างถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เป็นต้น สมศักดิ์ ศรีสันติ

                                                           
     ๒เสรี พงศ์พิศ, แนวคิดชุมชนเขม้แข็ง, (กรุงเทพฯ : เจรญิวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๘), หน้า ๕๑ 
      ๓สมบูรณ์ธรรมลังกา, รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในจังหวัด
เชียงรายวารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีท่ี ๑๕ ฉบับท่ี ๒ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๖  



๑๖๐ 
 
สุข และขวัญดิน สิงห์ค า ได้ศึกษาวิจัย บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาชุมชน ได้
ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การที่คนในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมได้ร่วมกันด า เนินกิจกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเอง และร่วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคมให้
ดีขึ้น๔ สัญญา สัญญาวิวัฒน ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า๕ การเปลี่ยนแปลงที่มีการก าหนดทิศทาง 
(directed change) หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไดวางแผนไวแนนอนล่วงหน้า (planned change) วิทยากร 
เชียงกูล ได้ให้ความหมายของการพัฒนาว่า การท าให ชีวิตความเป นอยู ของประชาชนมีความสุข               
ความสะดวกสบาย ความอยูดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ  ซึ่งนอกจาก
จะขึ้นอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความตองการของรางกายแลว ประชาชนยังตองการพัฒนา        
ทางดานการศึกษาสิ่งแวดลอมที่ดี การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจ ดานตาง ๆ           
ดวยความตองการทั้งหมดนี้ บางครั้งเราเรียกกันวาเปนการพัฒนา “คุณภาพ” เพ่ือที่ใหเห็นวาการพัฒนาไมได
ขึ้นอยูกับการเพ่ิมปริมาณสินคาหรือการเพ่ิมรายได เทานั้น หากอยูที่การเพ่ิมความพอใจความสุขของ
ประชาชนมากกวา 

กกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นรูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีวิวัฒนาการมา
นานที่สุด นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา และมีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น และ
มีปัญหาที่หลากหลาย สลับซับซ้อนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ท าให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 
และระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ทันกับสภาพการณ์
ดังกล่าว  และสามารถรองรับการกระจายอ านาจหน้าที่ส่วนกลางถ่ายโอนมาให้ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖ 
เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีถือว่า มีโครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
รูปแบบหนึ่ง ๗  เพราะเป็นสถาบันทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่มีการศึกษา
สูง  เข้ามาบริหารงานในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ิมมาขึ้นเรื่อยๆ ดังปรากฏชัดใน
ระดับของเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ๘  ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานแทนประกาศคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ ๒๓๖  ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๑๕  นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ท าให้มีการปรับฐานการบริหารงานในระดับ
ต าบล  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล ทั่วประเทศออกเป็น ๒ รูปแบบ  ได้แก่ “สภา
ต าบล”  ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นนิติบุคคล สภาต าบลต้องมีรายได้เป็นของตนเองโดยไม่รวมเงินอุดหนุนต่ า
กว่า  ๑๕๐,๐๐๐ บาท และอีกรูปแบบหนึ่งคือ “องค์การบริหารส่วนต าบล” หรือเรียกว่า อบต. ตั้งขึ้นจาก

                                                           
      ๔สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และขวัญดิน สิงห์ค า, “บูรณาการ วัด บ้าน โรงเรียน ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนา
ชุมชน”, ๒๕๓๘) 
      ๕สัญญา สัญญาวิวัฒน์, ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร:ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙) 

       ๖ปธาน สุวรรณมงคล , การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐, (นนทบุรี :.โครงการส่งเสริมการแต่งต ารา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗ ),หน้า ๑๔๔. 

       ๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒๓. 
       ๘อ้างแล้ว 



๑๖๑ 
 
สภาต าบลที่มีรายได้ (โดยไม่รวมเงินอุดหนุน) ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน  สามปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละ 
๑๕๐,๐๐๐ บาท ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๔๓) โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ก าหนดให้ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะ
กรรมการบริหาร สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย สมาชิกสภาสองประเภท ประเภทแรก เป็น
สมาชิกสภาโดยต าแหน่ง ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และแพทย์ประจ าต าบล ประเภทที่สอง
เป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู่บ้านละ ๒ คน ส่วนคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย 
ก านันเป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านอีกไม่เกิน ๒ คน และสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งอีกไม่เกิน ๔ 
คน  รวมแล้วมีคณะกรรมการบริหารได้ไม่เกิน ๗ คน   

กกพ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐบาลได้มีการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ แก้ไขชื่อเรียกบุคคล และศัพท์
กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ๙ 

กกการปรับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลครั้งส าคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ หลังจากมีการแก้ไขเพ่ิมพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลไปเมื่อกลางปี พ.ศ. ๒๕๔๖  แต่เป็นการแก้ไขในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น  ความจริง ได้มีความ
พยายามในการเสนอให้มีการแก้ไขที่มาของฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนมาแล้วครั้งหนึ่ง  โดยวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมสาระส าคัญในกฎหมายที่ผ่านการ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมา ได้แก้ไขให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน  แต่เมื่อร่างกฎหมายกลับมาสภาผู้แทนราษฎร  ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยและได้
มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าว แต่เมื่อเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง 
ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบ  

กกการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
นั่นเอง ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่จะต้องจัดท าหลายด้านไปพร้อมๆกัน  ประกอบกับ
องค์การบริหารต าบลดังกล่าวเปรียบเสมือนองค์กรน้องใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้ในการบริหารงานด้วยตนเอง  ทั้ง
ในด้านโครงสร้างองค์การอ านาจหน้าที่ การวางแผน การก าหนดนโยบาย การบริหารจัดการ และการน า
นโยบายมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  เทศบาลต าบลต้นธง  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้นธงเป็นเทศบาลต าบลต้นธง เมื่อวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นเทศบาลขนาดกลาง 
ตั้งอยู่เลขที่๒๐๐ หมู่ที่๑๐ ต าบลต้นธงอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็น
ร ะ ย ะ ท า ง ป ร ะ ม า ณ ๒ กิ โ ล เ ม ต ร  มี เ นื้ อ ที่ ต า บ ล ต้ น ธ ง มี เ นื้ อ ที่ ป ร ะ ม า ณ ๒ ๒ .๗ ๘  ต า ร า ง
กิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๑๑.๒๑ ไร่๑๐จ านวนหมู่บ้านมี  ๑๑  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง  เต็ม
หมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน  โดยมีการปกครองท้องที่โดยมีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแลเทศบาลต าบลต้นธง 
                                                           
        ๙โกวิทย์ .พวงงาม ,.การปกครองท้องถิ่น ไทย ,. (กรุ ง เทพมหานคร . :.คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า๘. 
     ๑๐เทศบาลต าบลต้นธง จังหวัดล าพูน, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา : www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl
๕&type=Mw [๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐] 

http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw%20%5b๑๐
http://www.tontong.go.th/index.php?_mod=ZGl5&type=Mw%20%5b๑๐


๑๖๒ 
 
ได้รับรางวัลจากผลการตัดสินรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศประจ าปี 
๒๕๕๔ ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า 
ประจ าปี ๒๕๕๔ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม๑๑ การพัฒนาตามหลักพุทธ
ธรรมจักร ๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้นธง อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  จึงจ าเป็นที่จ าต้องด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมความเข้มแข็งในด้านดังกล่าว เพราะโดยภูมิหลังแล้ว  
ต าบลต้นธงนั้นมีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานอยู่แล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริม มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเดิม  แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็พบยังขาดการส่งเสริม  ในด้านดังกล่าว  จึงต้องมีการกระตุ้นเพ่ือให้
เกิดการส่งเสริม  ถือเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้อีกประการหนึ่ง  ที่เทศบาลต าบลต้นธงจึงต้อง
เดินหน้าพัฒนาต่อไป  โดยเฉพาะการส่งเสริมตามหลักพุทธธรรมจักร  ๔ นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง         
เพราะจักร ๔ หมายถึง  ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย  ได้แก่  ๑.ปฏิรูปเทสวา
สะ อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม  ชุมชนในเทศบาลต าบลต้นธงมีบริบทที่ดี แต่ควรต้องได้รับการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง เจริญรุ่งเรื่องกว่าที่ผ่านมา ๒. สัปปุริสูปัสสยะ สมาคมกับสัตบุรุษ  หมายถึง 
ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริมการคบหาสมาคมกับคนดี กับสังคมที่ดี มีมิตรภาพในภาคีเครือข่ายที่ดีกับชุมชน
อ่ืนๆ  ๓. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง คือชุมชนในต าบลต้นธงต้องได้รับ
การส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามมาปฏิบัติ มีกิจกรรมร่วมกับทางศาสนาให้มากกว่านี้  ๔. ปุพเพกต
ปุญญตา ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว , มีพ้ืนเดิมได้สร้างสมคุณความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นและ
เทศบาลต้องส่งเสริมภูมิเดิมที่ชุมชนมีอยู่ เช่น เศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงผู้คนในชุมชนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักพุทธ
ธรรมจักร ๔ ของ เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนที่ได้น าหลักพุทธธรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน
เพ่ือเป็นกลไกเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน  ขจัดปัญหาความอ่อนแอในสังคมใน
หลากหลายๆด้าน  ซึ่งเป็นเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนในเขตบริการให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพในด้านการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมและสอดคล้องไปกับบริบทของสังคมชุมชนที่เป็นอยู่ตั้งแต่อดีต 
จนถึงปัจจุบัน และอนาคต 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบริบทของปัญหาในชุมชนรวมถึงการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในชุมชน กระบวนการน าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในชี วิตของคนในชุมชน และการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยหลักพุทธธรรมให้กับชุมชนของเทศบาลในเขตพื้นที่ในด้านที่กล่าวมา
ข้างต้น  และ เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าผลการวิจัยไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สมกับเจตนารมขององค์ปกครองท้องถิ่นที่มีนโยบาย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามหลักพุทธธรรมสืบไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง

                                                           
     ๑๑ภควัต อัจฉริยปัญญา และฉัตรระวี ถิติโยดม บรรณาธิการ, รางวัลพระปกเกล้า’๕๔, (กรุงเทพมหานคร : 

สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๕), หน้า ๑๘ 



๑๖๓ 
 
ล าพูน 

กก๓. เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูนตาม
หลักพระพุทธศาสนา 
๓.วิธีการด าเนินการวิจัย 
           กกการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา พัฒนากระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชน
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน 
ผลการวิจัย 
กกกกกกกก๔.๑ บริบทชุมชนของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมืองล าพูน 

 กกบริบททั่วไปของต าบลต้นธง  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลต้นธงเป็นเทศบาล
ต าบลต้นธง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑๐  ต าบล
ต้นธง  อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดล าพูนเป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีเนื้อ
ที่ต าบลต้นธงมี เนื้อที่ประมาณ  ๒๒ .๗๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๑๔ ,๖๑๑ .๒๑ ไร่จ านวนหมู่บ้านมี 
๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลต าบลต้นธง เต็มหมู่บ้าน ๑๑ อาชีพส่วนใหญ่ คือการเกษตรกรรม ค้าขาย  
และรับราชการ  ส าหรับที่ตั้งเทศบาลต้นธงอยู่ติดกับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว การจราจรไม่ติดขัด ด้าน
ภูมิทัศน์ร่มรื่น มีที่พักผ่อน ด้านการให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ให้กาต้อนรับเป็นอย่างดี  ความร่วมมือได้
เป็นอย่างดีในด้านของการติดต่อ ดังนั้นด้านบริบทดังกล่าวของเทศบาลต าบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้าน
ของบริบทก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของการให้บริการของเทศบาลต าบลต้นธงพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักพุทธธรรมของเทศบาลต าบลต้นธง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน    
            กกจากสภาพบริบททั่วไปของชุมชนที่เอ้ืออ านวยการการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบททั่วไปอยู่
ติดกับชุมชน ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว   การจราจรไม่ติดขัด  ด้านภูมิทัศน์ร่มรื่น มีที่พักผ่อน ด้านการ
ให้บริการเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ให้กาต้อนรับเป็นอย่างดี  ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีในด้านของการติดต่อ 
ดังนั้นด้านบริบทดังกล่าวของเทศบาลต าบลต้นธงจึงไม่ค่อยมีปัญหาในด้านของบริบทก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่
เป็นจุดแข็งของการให้บริการของเทศบาลต าบลต้นธง  
 
๔.๒  วิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของประชาชนเทศบาลต าบลต้นธงอ าเภอเมือง  
จังหวัดล าพูน ตามทฤษฎี terms  ได้แก่ 
          กก๑. เทคโนโลยี (technology) 
ด้านเทคโนโลยีนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเป็นเรื่องส าคัญ ที่ภาครัฐต้องน ามาใช้ เพ่ือบริการ
ประชาชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เช่นการสร้างแอฟของตนเองขึ้นมา เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหา
ต่างๆ  รวมทั้งการกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนได้ 
          กก๒. เศรษฐกิจ (Economic)   
          กกปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจดี    
ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง ท าให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ประชาชนไม่มีหนี้สิน ชุมชนก็เข้มแข็ง 



๑๖๔ 
 
          กก๓. ทรัพยากร (Resource)   
           กกด้านทรัพยากรบุคคลถือว่าส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ   ถ้าขาดทรัพยากรบุคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว องค์กร
ก็ขาดประสิทธิภาพ  ขาดความเข้มแข็งด้านการให้บริการประชาชน  
         กก๔. Mental  จิตใจ 
          กกความเข้มแข็งของชุมชนเริ่มต้นที่จิตใจเป็นส าคัญ ถ้าประชาชนมีจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งก็พ่าย
แพ้แก่ปัญหาชีวิต แก่อบายมุข เวลามีปัญหา ครอบครัว สังคม ชุมชนก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้การฝึกฝนให้คนใน
ชุมชนมีจิตใจที่อดทนต่อสภาพปัญหาต่างๆได้นับเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจึงเป็นกลไกที่
ส าคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยเริ่มต้นที่ตัวบุคคลก่อน เช่น ฝึกสมาธิ เป็นกระบวนการฝึกจิตใจ
ให้เข้มแข็ง  ไม่ให้ตกเป็นทาสสิ่งเสพติด หรืออบายมุข พุทธธรรมมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาด้าน
ใจจิตใจได้มาก ถือเป็นการปลูกฝังทางใจให้เข้มแข็ง ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็งขึ้นได้ 

          กก๕.ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural system)  
           กกเทศบาลต้นธงเป็นชุมชนใกล้เขตเมืองมีวิถีการด าเนินชีวิตลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท เนื่องจากมี
พ้ืนที่เป็นชานเมืองเกิดการขยายตัวของประชากร ความเจริญไหลเข้าสู่ชุมชน ท าให้ชุมชนมีทางเลือกทาง
การศึกษามีท้ังโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ส าหรับวัฒนธรรมชุมชนยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม ดังจะเห็นได้จากการท าบุญ
ประเพณีตานข้าวใหม่ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุกู่ละมักและกู่ต่างๆ ประเพณีสรงน้ าพระ ปอยน้อย ปอยหลวง ท าบุญผเวสสันดร ทอดกฐิน ผ้าปุา 
และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาท าให้ประชาชนมีศีลธรรม  
 
๔.๓ จักร ๔ กับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

           กก จักร ๔ (ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมายหลักจักร ๔) มีประยุกต์ใช้
เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน คือต าบลต้นธงมีการน าหลักจักร ๔ มีประยุกต์ใช้เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริม  และ ร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมต่างๆ น าธรรมะสู่ประชาชน จักร ๔ 
ได้แก่ 
           กก๑. ปฏิรูปเทสวาสะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม) ชุมชนต าบลต้นธงถือว่าตั้งอยู่ในถิ่นที่
เหมาะสมทั้งด้าน อาณาเขตที่สะดวกสบายด้านการสัญจร เอ้ืออ านวยต่อหลายๆด้านกับประชาชน ด้าน
เศรษจกิจ  การเดินทาง  การประกอบอาชีพ  ทั้งอุตสาหกรรม  การค้าขาย  การเกษตร ก็พร้อมถือว่าไม่ค่อย
มีปัญหาด้านบริบทที่ตั้ง  เพราะสิ่งแวดล้อมมีความพร้อม 
            กก๒. สัปปุริสูปัสสยะ (สมาคมกับสัตบุรุษ) คือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการเสวนา คบหาบุคคล
อ่ืนที่เป็นคนดีมีกัลญาณมิตร  คือคณะสงฆ์มีโครงการฝึกอบรมประชาชน  อยู่เป็นประจ าทุกวันพระ และมี
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับหน่วยงานทางราการเสมอ  โครงการปฏิบัติธรรมต่างๆ              
เป็นการสร้างคนให้เป็นคนดี  มีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
            กก๓. อัตตสัมมาปณิธิ (ตั้งตนไว้ชอบ, ตั้งจิตคิดมุ่งหมาย น าตนไปถูกทาง )ในต าบลต้นธงดังกล่าว
มาแล้วว่ามีโครงการฝึกอบรมธรรมะแก่ประชาชน  หลายโครงการ เช่น พระธรรมทูตสัญจร  อ.ป.ต.สัญจร 



๑๖๕ 
 
พบประชาชน 
              กกโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า เป็นต้น โครงการต่างๆ เหล่านี้ขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์ระดับ 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล   ถือได้ว่า การอบรมประชาชนด้วยหลักพุทธธรรมจะเป็นการท าให้มีธรรมะอยู่ใน
ตัว รู้จักชั่วดีเว้นจากสิ่งชั่วร้าย เช่น อบายมุขต่างๆ ท าให้ผู้คนตั้งต้นอยู่ในที่ชอบตามครรลองครองธรรม 
              กก๔. ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ท าความดีไว้ก่อนแล้ว, มีพ้ืนเดิมด,ี ได้สร้างสมคุณความดี       
               กกเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น) จากการที่ประชาชนต าบลต้นธงได้มีการฝึกฝนตนเองภายใต้โครงการที่
ถูกขับเคลื่อนโดยคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน ถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างคุณความดี จากการ
ประพฤติปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนั้น  นับได้ว่าเป็นทุนเดินของสังคมท่ีได้สั่งสมความดีมาก่อน  จึงเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้ส่งคมในต าบลต้นธงมีความเข้มแข็งสงบสุข ตามแบบของชุมชน สังคมวิถีพุทธจะเห็นได้ว่า ต าบลต้นธง
ไม่ค่อยมีปัญหาด้านอาชญากรรม  หรือ ยาเสพติดให้ปรากฏ นั้นแสดงให้เห็นว่า การได้ถูกอบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เป็นการท าให้สังคมเข้มแข็งขึ้นนั่นเอง 
                กกขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปด้วย  เพราะเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในอีกมิติหนึ่ง 
 



๑๖๖ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล  นายวสิษฐ์พล   กูลพรม 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  
ประวัติการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. สังคมศึกษา, / รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์ ) 
 
ผลงานวิจัย 

๑. รูปแบบการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต ๒ อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน(หัวหน้าโครงการ) 

๒. การเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรูต้ามแนวพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน  
(นักวิจัยร่วม) 

๓. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักพุทธธรรม กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  (หัวหน้าโครงการ) 

ผลงานบทความ 

๑. รูปแบบการสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต ๒ อ าเภอบ้าน
โฮ่ง จังหวัดล าพูน(บทความวิจัย) 

๒. การบริหารองค์กรเชิงพุทธตามหลักฆารวาสธรรม๔ 
๓. การประยุกต์ใช้อิทธิบาทธรรม เพื่อประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กร 
๔.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารงานในองค์กรตามวิถี
พุทธ 

   ๕.  บทบาทภาวะผู้น าเชิงพุทธกับการพัฒนาองค์กรเพื่อประสิทธิภาพด้านการบริหาร 
๖ กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักพุทธธรรม 

กรณีศึกษา เทศบาลต าบลต้นธง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน  (บทความวิจัย) 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 
 

ผลงานการแต่งหนังสือ 
- เรื่อง   หลักการบริหาร 
           พิมพ์ ครั้งท่ี ๑: ณัฐพลการพิมพ์ ๒๐๑๕ 
- เรื่อง   ศาสตร์การบริหารองค์กรเชิงพุทธ 
           พิมพ์ ครั้งท่ี ๑: ณัฐพลการพิมพ์ ๒๐๑๕ 

 
เอกสารประกอบการสอน 

- การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย 
Administration of Thai Local Governmental Organization 

- รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
-  


