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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องคุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราช ควาย
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุผลเนื่องจากกลุ่มผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการมี ส่ วนร่ วมพั ฒนาชุ มชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด
คือ กลุ่มผู้ที่มีอานาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้นาชุมชน และผู้ที่ได้รับการยกย่องจากคนในชุ มชน ในขณะที่ ประชาชนทั่ วไป
ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนน้ อย
ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด ภาพรวมอยู่ ในระดั บปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิ จั ย พบว่ า ตั วแปรความเป็ นปึ กแผ่ นทางสั งคม ทุ น
ทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในหมู่ บ้ านเนิ น สะอาด อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่ บ้ านเนิ นสะอาดมี ความสามั คคี และความเป็ น
แผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิ จกรรมใดๆที่ เป็ นกิ จกรรมส่ วนรวมก็ ต้อง
เสนอผลประโยชน์หรื ออธิบายถึงประโยชน์ส่ วนตนที่ จะได้รั บเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่ วมมืออยู่เสมอ
ค าสาค ัญ : คุณภาพสังคม, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน, เครือข่ายทางสังคม

Abstract
Research on Social quality and participation in community development A case study : Na Rat khwai SubDistrict Muang Nakhon Phanom District Nakhon Phanom Province. The groups that play a role in community
development are those who have the power to structure, such as community leaders and those who have been
praised by the people in the community. While the majority of people in the community play a less active role in
community development
The results were: The level of development participation in community as a whole in the medium
(average 2.85 standard deviations. 0.857). The hypotheses and test hypotheses with Chi-square statistics in a cross
tabulation analysis 3 the following assumptions are social solidarity, social capital and social network with the
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variables involved in the development of community relations at the significant level of 0.05., the results of indepth interviews found that people in the community are they have quite a few unities but they also participate
in activities and create social networks with other communities.
Keywords: Social quality, participation, community development, social network

บทน า
สาหรับประเทศไทยได้มีการกาหนดดัชนีชี้วัดความสุข โดยได้แบ่งออกเป็ น4 ระดั บ คื อ ระดั บปั จเจกบุ คคลและครั วเรื อน
ระดับชุมชนและท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งในระดับมหภาคนั้นสานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม
แห่งชาติได้ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับดัชนีความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิ จ และดั ชนี การพั ฒนาที่
ยั่งยืนในการประเมินผลกระทบของการพัฒนา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ , 2551) ส าหรั บคุ ณภาพสั งคม
(Social Quality) ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ใหม่มากในสังคมไทย (เจษณี สุ ขจิ รั ตติ กาล,2547) แต่ เมื่ อท าการศึ กษาก็ พบว่ า มี หลากหลาย
หน่วยงานที่ได้ทาการศึกษาแนวคิดที่เชื่อมโยงกับเรื่องคุณภาพสังคม เพื่อให้สังคมไทยไปสู่เปูาหมายของการพั ฒนาประเทศ ประกอบ
ไปด้วย ประการแรก คือ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 มิ ติ คื อ การลดความไม่ เท่ าเที ยม และความขั ดแย้ ง การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประการที่สอง คือ การสร้างทุนทางสังคม คือ การนาเอาทรัพยากรที่มีศักยภาพมาเชื่ อมต่ อกั บการเป็ น
สมาชิกในเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ในเชิงสถาบันไว้เป็นฐานสนับสนุน เพื่อให้มีบทบาทในการผลิตซ้าในชนชั้ นและประการที่ สาม คื อ
การสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การท ากิ จกรรมให้ เกิ ดกลุ่ ม ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่ มองค์ กร หรื อกลุ่ มบุ คคล เพื่ อจุ ดประสงค์ ของการ
แลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซึ่งคุณภาพทางสังคมถือเป็นปัจจัยที่ ส าคั ญที่ ท าให้ เกิ ดการขั บเคลื่ อน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้นด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552).
โดยทีมผู้วิจัยเลือกพื้นที่ชุมชนบ้านเนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครพนมเป็ นพื้ นที่ ในการศึ กษา
เนื่องจากปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินที่สาคัญประการหนึ่ง คื อ กลุ่ มผู้ ที่ เข้ ามามี บทบาทในการมี ส่ วนร่ วม
พัฒนาชุมชน คือ กลุ่มผู้ที่มีอานาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้นาชุมชน และผู้ ที่ ได้ รั บการยกย่ องจากคนในชุ มชน ในขณะที่
ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนน้ อย (องค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลนาราชควาย, 2558) เนื่องจากหลักการพัฒนาที่ดี ควรให้เปู าหมายของการพั ฒนามากจากความต้ องการของคนในพื้ นที่ หรื อ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากความต้ องการของคนกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ งหรื อเกิ ดจากนโยบายการพั ฒนาของหน่ วยงาน
ภาครัฐเพียงฝุายเดียว (Top-Down) ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนให้ มากขึ้ นปั จจั ยที่ ส าคั ญ คื อ
การขับเคลื่อนให้ชุมชนเป็นสังคมที่มีคุณภาพ (กนกพร กระจ่ างแสง และคณะ, 2560) ซึ่ งที มผู้ วิ จั ยมี ความประสงค์ การส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพสังคมของชุมชนบ้านเนินสะอาดว่าเป็นอย่ างไร และปั จจั ยด้ านใดบ้ างที่ มี ความสั มพั นธ์ ต่อการมี ส่ วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อนาผลการวิจั ยเป็นข้ อมูลในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินสะอาดต่ อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพสังคมที่มีความสั มพั นธ์ ต่อระดั บการส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ น
สะอาด ตาบลนาราชควาย อาเถอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อง
จังหวัดนครพนม
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนของประชาชนบ้ านเนิ นสะอาด ตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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สมมติฐานการวิจ ัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน

ประโยชน์ท ี่ไ ด้ร ับ
ได้องค์ความรู้เรื่องคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจั ง หวั ดนครพนมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาองค์ความรู้ดังกล่าวไปวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประประชาชนในจังหวัดนครพนม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากขึ้นรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่มาจากความต้ อ งการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริงและพัฒนาความเป็นสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

วิธ ีก ารดาเนิน การวิจ ัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนิ น สะอาด ตาบลนาราชควาย อ าเภอเมื อ งนครพนม
จังหวัดนครพนม จานวน 1,117 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง คือ การใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่แอนด์มอร์แกน (krejcie and Morgan, 1970
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 291 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability sampling) ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota
Sampling) เทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ตาบล โดยสามารถกาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) เพศ
ชาย มีจานวน 565 คน กาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 147 คน (2) เพศหญิง มีจานวน 552 คน กาหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างได้จานวน 144 คน ขั้นตอนที่ 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทีมของผู้วิจัยดาเนินการลง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และขั้นตอนที่ 4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยระบุคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 10 คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถาม โดยมีค่าความสอดคล้องของข้อมูล เท่ากับ 0.67
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการคานวณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟุ า ของครอนบาค ( αCronbach’s Alpha Coefficient)โดยต้องมีค่าอยู่ในระดับ 0.85 (2) แนวประเด็นสัมภาษณ์
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนได้แก่ (1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนและให้กับทีมผู้ช่วย
วิจัยทาความเข้าใจแบบสอบถามเพื่อปูองกันความคลาดเคลื่อนในการเก็บข้อมูล (2) การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามนั้นซึ่งทีมผู้ช่วยนักวิจัยต้องชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนจึงดาเนินการเก็ บ
ข้อมูล (3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วจึงนามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัส หลังจากนั้นจึง
ดาเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (4) สัมภาษณ์กลุ่มตั ว อย่ า งที่ มี ก ารระบุ
คุณสมบัติคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ ที่อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพือ่ สัมภาษณ์ เชิงลึก จานวน 10 คน เพื่อ
นาข้อมูลมาพิสูจน์ข้อค้นพบในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ส่วนที่
1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วน
บุคคล ปัจจัยคุณภาพสังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-square
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ในรูปแบบตารางไขว้ (Cross tabulation) เพือ่ นามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
โดยใช้วิธีการจัดหมวดหมูต่ ามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ และนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
รวมไปถึงการตีความตามบริบทด้วยหลังจากนั้นนามาเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีที่ใช้การวิจัยและนาข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบข้อมูล
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Campbell and Rogers, 1976) หากพบข้อค้นพบที่แตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพ
ผู้วิจัยจึงจะใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย

สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.5 มี อายุ ระหว่ าง 41-50
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 เกิ นกว่ าครึ่ งหนึ่ งจบการศึ กษาในระดั บประถมศึ กษา
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยกลุ่ มตั วอย่ างประกอบอาชี พเกษตรกรมากถึ ง ร้ อยละ
38.0 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.3 ซึ่งหนึ่งในสามมีรายได้ ต่าว่ าเดื อนละ 6,000 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.0
โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด มีดังต่อไปนี้
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ปัจจัยด้าน
ทุนทางสังคมและ ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยการใช้สถิติ Chi-square ในรูปแบบการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross tabulation) ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สรุปว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับระดับระดับความเป็นพลเมือง
ระดับค วามเป็น ปึกแผ่น
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
ทางสัง ค ม
น้อย
ปานกลาง
น้อย
120
82
ปานกลาง
35
37
มาก
0
1
รวม
155
120
Pearson chi-square = 21.301 sig=0.000

มาก
5
3
8
16

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทุนทางสังคมในชุมชนกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน
ระดับทุน ทางสัง ค ม
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
103
74
7
ปานกลาง
53
47
4
มาก
0
0
3
รวม
156
121
14
Pearson chi-square = 11.054 sig=0.049
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน
ระดับการสร้างเค รือข ่ายทาง
ระดับ การมีส่ว นร่ว มการพัฒ นาช ุม ช น
สัง ค ม
น้อย
ปานกลาง
มาก
น้อย
114
69
5
ปานกลาง
54
45
3
มาก
0
0
1
รวม
168
114
9
Pearson chi-square = 24.913 sig=0.000
โดยระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนิ นสะอาด พบว่ า ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อน (ค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า การมี
ส่วนร่วมในการชักชวนให้คนในครอบครัวหรือเครือญาติเข้าไปมี ส่ วนร่ วมในการดาเนิ นการพั ฒนาชุ มชน อยู่ ในระดั บมากเพี ยงข้ อ
เดียว (ค่าเฉลี่ย 3.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.903 ) และการส่วนร่วมในการติดตามและประเมิ นผลการดาเนิ นการพั ฒนาชุ มชนของ
ภาครัฐมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดซึ่งอยู่ในระดับน้ อย(ค่ าเฉลี่ย 2.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.615)
ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญในประเด็นเรื่ องคุ ณภาพสั งคมและการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ในประเด็นเรื่องคุณภาพสั งคมของหมู่ บ้ านเนิ นสะอาด พบว่ า กลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ส าคั ญใน
หมู่บ้านเนินสะอาดที่อธิบายว่าความสามัคคีและความเป็นแผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่ มากเท่ าที่ ควรจึ งส่ งผลให้ เมื่ อต้ องการขอความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมใดๆที่เป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอผลประโยชน์ หรื ออธิ บายถึ งประโยชน์ ส่ วนตนที่ จะได้ รั บเพื่ อเป็ น
แรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ คนในชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดยังคงไม่เห็นถึ งข้ อดี จุ ดแข็ งหรื อทุ นทางสั งคมที่ ชุ มชนมี อยู่
แต่ยังคงมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วย เช่น กลุ่ มอาสาสมั ครหมู่ บ้ าน กลุ่ มผู้ สู งอายุ เป็ น ต้ น ที่ มั กจะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุนชนอื่นๆเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ โดยแนวโน้ มการพั ฒนาคุ ณภาพสั งคมในระดั บหมู่ บ้ านกรมพั ฒนา
สังคมและกรมพัฒนาสวัสดิการเป็นผู้ พั ฒนาตั วชี้ วั ดในส่ วนภู มิ ภาค ตั วชี้ วั ดคุ ณภาพสั งคมที่ พั ฒนาในประเทศไทยเน้ นในเรื่ อง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การส่งเสริมเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร สุ ขภาพ ทุ นทางสั งคม การปรั บตั ว และการหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพสังคมไม่สามารถอธิบายสถานะที่ชัดเจนของสั งคมได้ ดั งนั้ นจึ งได้ มี การพั ฒนากลยุ ทธ์ ใหม่ ที่ จะ
ช่วยในการวัดระดับคุณภาพสังคม ส่วนประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุ มชนของประชาชนหมู่ บ้ านเนิ นสะอาดยั งประสบ
ปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนไม่ ค่อยมี เวลาว่ างเพราะต่ างก็ ต้องท างานหา
เลี้ยงครอบครัว จึงเป็นเรื่องที่ยากที่จะทาให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกั น แต่ ก็ มี บ้ างส าหรั บคนที่ เข้ ามามี ส่ วน
ร่วมในกิจกรรมแต่จะเป็นผู้สูงอายุ เพราะจะมีเวลาว่างอยู่แต่กับบ้าน จึงอยากที่จะมาช่วยในการท ากิ จกรรม ฉะนั้ นการมี ส่ วนร่ วมจึ ง
เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เพราะทาให้คนในชุมชนได้ทากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิ ดเห็ น และยั งท าให้ เกิ ดความรั กความสามั คคี
ต่อกันภายในชุมชนเป็นพลังชุมชนในการท ากิ จกรรมให้ ประสบผลส าเร็ จ ทั้ งนี้ ก็ ขึ้ นอยู่ กั บภาครั ฐและผู้ น าด้ วยว่ ามี การเข้ าถึ ง
ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่ หากทุ กคนไม่ มี ความร่ วมมื อกั นและไม่
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ก็จะทาให้ชุมชนไม่ พั ฒนาและไม่ เข้ มแข็ ง ไม่ ยั่ งยื นและอาจท าให้ มี ปั ญหาอื่ นๆ
ตามมาด้วย โดยลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมมี 4 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตั ดสิ นใจ การมี ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติงาน
โครงการการมีส่วนร่ วมได้รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Chao-Yin, 2008)
โดยหลักการสาคัญที่จะทาให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้ นแนวทางที่ ทางกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมู ลที่ ส าคั ญ
ได้เสนอแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการส่งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของนั กวิ ชาการหลายท่ าน (ธั ญธั ช วิ ภั ติภู มิ ประเทศ ,2556) โดย
สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
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1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างทางราชการกั บประชาชน โดยยึ ดถื อความศรั ทธาของประชาชนที่ มี ต่อ
หน่วยงานหรือต่อบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม (Max, Yun-Tung Wang, 2008)
2) หลักการขจัดความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และความคิ ด จะมี อิ ทธิ พลต่ อการดาเนิ นงานพั ฒนาเป็ นอย่ างมาก
เพราะจะทาให้งานหยุดชะงักและล้มเหลวสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่ นและการสร้ างทุ น
ทางสังคมในชุมชน (House,J.S, 1981)
3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่ วมมื อ การซื่ อสั ตย์ และการพึ่ งตนเอง เพราะ
อุดมการณ์เป็นเรื่องที่จะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเปูาหมายการดาเนิ นงาน และอาจก่ อให้ เกิ ดขวั ญและก าลั งใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้ องกับแนวคิ ดคุ ณภาพสังคมในประเด็ นการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน (Weiss,1981)
4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่ งเสริ มให้ คนมี ความรู้ ความคิ ด ของตนเอง ช่ วยให้ ประชาชนมั่ นใจใน
ตนเองมากขึ้น การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิ ด ปฏิ บั ติ จะช่ วยให้ ประชาชนสามารถคุ้ มครองตนเองได้
รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และนาไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนาสอดคล้ องกั บแนวคิ ดคุ ณภาพสั งคมในประเด็ นการสร้ างทุ น
ทางสังคมในชุมชน (Yeun-wen,2008)
5) หลักการทางานเป็นทีม สามารถนามาใช้ในการแสวงหาความร่ วมมื อในการพั ฒนาได้ สอดคล้ องกั บแนวคิ ดคุ ณภาพ
สังคมในประเด็นการสร้ างความเป็นปึ กแผ่นและนาไปสู่การสร้างเครื อข่ายในการท างานพัฒนาชุมชนเป็นทีม (Kahn, R.L, 1979)
6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่ มกั นท างานจะท าให้ เกิ ดพลั งในการ ท างานและท าให้ งานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้ างความเป็นปึ กแผ่ นและการสร้างทุ นทางสังคมในชุมชน

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคุณภาพชีวิตและสั งคมในประเทศไทยทุ นทาง
สังคมที่สามารถนาไปประโยชน์ในการพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่มีผลต่อการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชน โดยมี ผล
การอภิปรายดังนี้
1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์ กั น ซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ า ระดั บความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยทาให้ ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนอยู่
ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน โดยสังคมที่มีคุณภาพมากเพียงใดจะเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชน
เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่ องคุ ณภาพสั งคมในประเทศไทย พบว่ า คุ ณภาพสั งคม
เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนความสนใจของปัจเจกเป็นความสนใจส่ วนรวมเป็ นเรื่ องสาธารณะ และน าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้
2) ทุนทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์ กั นซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ า ระดั บทุ นทางสั งคมใน
ชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยผลการศึ กษาไม่ สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของกระทรวงการพั ฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ที่อธิบายว่าทุนทางสั งคมสามารถมี ลั กษณะของผลประโยชน์ สาธารณะซึ่ งจะเป็ นปั จจั ยที่ ท า
ชุมชนนาไปใช้เป็นแนวทางดาเนินการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน
3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมี ความสั มพั นธ์ กั น ซึ่ งผลการศึ กษา พบว่ าระดั บการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่ อยู่ ในระดั บปานกลางท าให้ ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึ กษาของณั ฐวั ชร์ เผ่ าภู่ (2554) ท าการศึ กษาเรื่ องการพั ฒนาอย่ าง
ยั่งยืน ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุ มชนมุ สลิ มบ้ านสมอเอก พบว่ า จากการศึ กษาพบว่ าบริ บท
ของชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” ความสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นแบบกันเอง เนื่องจากเป็ นเครื อญาติ กั นเกื อบทั้ งหมด ไม่ มี
ความแตกต่างทางชนชั้น มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่ น และยั งเป็ นชุ มชนสมอเอกเป็ นชุ มชนมุ สลิ มที่ เคร่ งครั ดต่ อการปฏิ บั ติ
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ศาสนกิจการอยู่แบบเครือญาติเป็นปัจจัยหลักของความเข้ มแข็ งของชุ มชนและน าไปสู่ การเป็ นเครื อข่ ายที่ เข้ มแข็ ง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนสมอเอกโดยผ่านกลุ่มต่างๆนั้นสามารถกระทาได้ โดยเฉพาะกับกลุ่ มแกนหลั กที่ ส าคั ญ เช่ น กลุ่ มกรรมการมั สยิ ด กลุ่ ม
กรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นต้น
4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดั บการมี ส่ วนร่ วมในการพั ฒนาชุ มชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเนิ นสะอาดมี ความสามั คคี และความเป็ นแผ่ น
ภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าที่ควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการทากิจกรรมใดๆที่ เป็ นกิ จกรรมส่ วนรวมก็ ต้องเสนอ
ผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนที่จะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่ วมมื ออยู่ เสมอ สอดคล้ องกั บผลการศึ กษา
ของธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2554) ศึกษาเรื่องเครือข่ายทางสังคมของนายหน้ าแรงงานอี สาน พบว่ า ความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลนั้ น
เกิดจากความพึงพอใจในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ที่ สมดุ ล หากต้ องการให้ คนเข้ ามาเป็ นเครื อข่ ายและมี ส่ วนร่ วมในการท า
กิจกรรมใดๆต้องเสนอถึงประโยชน์ที่จะได้รั บทั้งทางตรงและทางอ้ อมให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
จากประเด็นข้อมูลสาคัญดังกล่ าว จึงทาให้เกิดข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถิ่นในการส่งเสริ มให้ ชุ มชนมี คุณภาพ
สังคมที่ดีขึ้นด้วยการสร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นปึกแผ่นในชุมชน ด้วยการจัดทาโครงการที่กระตุ้ นให้ ชุ มชนตระหนั กถึ งข้ อดี หรื อ
จุดเด่นของชุมชนในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้ ความคิดและค่านิยมด้านความร่วมมือเพื่อเป็นการสร้างทุนทางสั งคมของชุ มชนเป็ น
ประจาทุกปี
2) ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดทานโยบายการใช้ทุนทางสังคมด้วยการให้หน่วยงานราชการกับชุมชนได้แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั น
ระหว่างการใช้ทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุ มชนและเน้ นด้ านการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ด
ความรู้และทักษะที่มาจากการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กั นทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชน และให้มีการดาเนินการจัดทาแผนที่ทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางสังคมที่ดีของชุมชนต่อไป
3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมทั้งกับคนภายในชุ มชนและคนภายนอกชุ มชนเพื่ อท าให้ เกิ ดเป็ นชุ มชนเข้ มแข็ ง
เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพสังคมดังกล่าวนาไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาชุ มชนท าให้ ชุ มชนเจริ ญก้ าวหน้ าได้ ด้วย
การส่งเสริมการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในรู ปแบบออนไลน์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ที่ สะดวก รวดเร็วและทันสมัย
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