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บทค ัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ืองคุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราช ควาย 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีเหตุผลเนื่องจากกลุ่มผู้ท่ีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหมู่ บ้านเนินสะอาด 
คือ กลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีได้รับการยกย่องจากคนในชุมชน ในขณะท่ีประชาชนท่ัวไป
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย  

ผลการศึกษา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาด ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ตัวแปรความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ทุน
ทางสังคมและเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในหมู่ บ้านเนินสะอาด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่ บ้านเนินสะอาดมีความสามัคคีและความเป็น
แผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้อง
เสนอผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ  

 

ค  าส าค ัญ : คุณภาพสังคม, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาชุมชน, เครือข่ายทางสังคม 
 

Abstract 
 

 Research on Social quality and participation in community development A case study : Na Rat khwai Sub-
District 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 in-
depth 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 
 ส าหรับประเทศไทยได้มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความสุข โดยได้แบ่งออกเป็น4 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคลและครัวเรือน 
ระดับชุมชนและท้องถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซ่ึงในระดับมหภาคนั้นส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well-being Index) เป็นดัชนีหนึ่งร่วมกับดัชนีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และดัชนีการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนในการประเมินผลกระทบของการพัฒนา (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2551) ส าหรับคุณภาพสังคม 
(Social Quality) ถึงแม้จะเป็นเร่ืองท่ีใหม่มากในสังคมไทย (เจษณี สุขจิ รัตติกาล,2547) แต่เมื่อท าการศึกษาก็พบว่า มีหลากหลาย
หน่วยงานท่ีได้ท าการศึกษาแนวคิดท่ีเช่ือมโยงกับเร่ืองคุณภาพสังคม เพื่อให้สังคมไทยไปสู่เปูาหมายของการพัฒนาประเทศ ประกอบ
ไปด้วย ประการแรก คือ ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ การลดความไม่เท่าเทียม และความขัดแย้ง การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประการท่ีสอง คือ การสร้างทุนทางสังคม คือ การน าเอาทรัพยากรท่ีมีศักยภาพมาเช่ือมต่อกับการเป็น
สมาชิกในเครือข่ายท่ีมีความสัมพันธ์ในเชิงสถาบันไว้เป็นฐานสนับสนุน เพื่อให้มีบทบาทในการผลิตซ้ าในชนช้ันและประการท่ีสาม คือ 
การสร้างเครือข่ายทางสังคม คือ การท ากิจกรรมให้เกิดกลุ่ม ซ่ึงอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อจุดประสงค์ของการ
แลกเปล่ียน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ซ่ึงคุณภาพทางสังคมถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้เกิดการขับเคล่ือน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากข้ึนด้วย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552).     
 โดยทีมผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีชุมชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมเป็นพื้นท่ีในการศึกษา 
เนื่องจากปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ กลุ่มผู้ท่ีเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน คือ กลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจเชิงโครงสร้างเป็นตัวบังคับ อาทิ ผู้น าชุมชน และผู้ท่ีได้รับการยกย่องจากคนในชุมชน ในขณะท่ี
ประชาชนท่ัวไปซ่ึงเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนน้อย (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาราชควาย, 2558) เนื่องจากหลักการพัฒนาท่ีดี ควรให้เปูาหมายของการพัฒนามากจากความต้องการของคนในพื้นท่ีหรือ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง มิใช่เกิดจากความต้องการของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเกิดจากนโยบายการพัฒนาของหน่วยงาน
ภาครัฐเพียงฝุายเดียว (Top-Down) ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มากข้ึนปัจจัยท่ีส าคัญ คือ 
การขับเคล่ือนให้ชุมชนเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ (กนกพร กระจ่างแสง และคณะ, 2560) ซ่ึงทีมผู้วิจัยมีความประสงค์การส ารวจและ
ประเมินสถานการณ์คุณภาพสังคมของชุมชนบ้านเนินสะอาดว่าเป็นอย่างไร และปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อน าผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการพัฒนาชุมชนบ้านเนินสะอาดต่อไป  
 

วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อระดับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนิน

สะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเถอเมือง จังหวัดนครพนม 
2. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 
3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
      สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยด้านทุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
        สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
 

ประโยชน์ที่ได้ร ับ 
 ได้องค์ความรู้เร่ืองคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดนครพนมและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปวางแผนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ประประชาชนในจังหวัดนครพนม
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพิ่มมากข้ึนรวมถึงก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนท่ีมาจากความต้องการของคนใน
ชุมชนอย่างแท้จริงและพัฒนาความเป็นสังคมประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต 
 

วิธ ีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1) ประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จ านวน 1,117 คน  
 2) กลุ่มตัวอย่าง คือ การใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีแอนด์มอร์แกน (krejcie and Morgan, 1970 
อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 291 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไป
ตามโอกาสทางสถิติ (Non-probability sampling) ได้แก่ ข้ันตอนท่ี 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการจัดสรรโควตา (Quota 
Sampling) เทียบบัญญติัไตรยางศ์เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 ต าบล โดยสามารถก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) เพศ
ชาย มีจ านวน 565 คน ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 147 คน (2) เพศหญิง มีจ านวน 552 คน ก าหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างได้จ านวน 144 คน ข้ันตอนท่ี 3 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทีมของผู้วิจัยด าเนินการลง
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และข้ันตอนท่ี 4 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยระบุคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพื้นท่ีอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมูลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 10 คน 
 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ (1) แบบสอบถาม โดยมีค่าความสอดคล้องของข้อมูล เท่ากับ 0.67 

และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามท้ังฉบับด้วยวิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบาค (α-
Cronbach’s Alpha Coefficient)โดยต้องมีค่าอยู่ในระดับ 0.85 (2) แนวประเด็นสัมภาษณ์  
 4) การเก็บรวบรวมข้อมลู มีข้ันตอนได้แก่ (1) ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างชัดเจนและให้กับทีมผู้ช่วย
วิจัยท าความเข้าใจแบบสอบถามเพื่อปูองกันความคลาดเคล่ือนในการเก็บข้อมูล (2) การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามนั้นซ่ึงทีมผู้ช่วยนักวิจัยต้องช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้กับกลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนจึงด าเนินการเก็บ
ข้อมูล (3) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม แล้วจึงน ามาลงรหัสตามคู่มือลงรหัส หลังจากนั้นจึง
ด าเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (4) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมีการระบุ
คุณสมบัติคือ 1) ต้องอาศัยอยู่ในพืน้ท่ีอย่างน้อยไมต่่ ากว่า 10 ปี 2) เต็มใจให้ข้อมลูเพือ่สัมภาษณ์   เชิงลึก จ านวน 10 คน เพื่อ
น าข้อมูลมาพิสูจน์ข้อค้นพบในส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ แบ่งเป็นการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 
1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้การวิเคราะห์ ข้อมูลส่วน
บุคคล ปัจจัยคุณภาพสังคม และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติอ้างอิง ได้แก่ Chi-square 



114  Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University 

Vol 13 NO 1  January - April  2019  

ในรูปแบบตารางไขว้ (Cross tabulation) เพือ่น ามาใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย (2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการจัดหมวดหมูต่ามแนวประเด็นการสัมภาษณ์ และน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
รวมไปถึงการตีความตามบริบทด้วยหลังจากนั้นน ามาเทียบเคียงแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้การวิจัยและน าข้อมลูท่ีได้ไปตรวจสอบข้อมลู
งานวิจัยเชิงปริมาณ (Campbell and Rogers, 1976) หากพบข้อค้นพบท่ีแตกต่างระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณกับคุณภาพ 
ผู้วิจัยจึงจะใช้ในการอภิปรายผลการวิจัย  

 

สร ุปผลการวจิยั 
 กลุ่มตัวอย่างคร่ึงหนึ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.5  รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.5  มีอายุระหว่าง 41-50 
ปี คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.7 เกินกว่าคร่ึงหนึ่งจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา   
คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 21.7 โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง ร้อยละ 
38.0 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.3 ซ่ึงหนึ่งในสามมีรายได้ต่ าว่าเดือนละ 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 
โดยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด มีดังต่อไปนี้  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 พบว่า ปัจจัยด้านความเป็นปึกแผ่นทางสังคม ปัจจัยด้าน
ทุนทางสังคมและ ปัจจยัด้านการสร้างเครือข่ายทางสังคมกับระดับการส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้วยการใช้สถิติ Chi-square ในรูปแบบการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross tabulation) ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย สรุปว่า เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ดังตารางท่ี 1-3 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับระดับระดับความเป็นพลเมือง 
ระด ับค วามเป็นปึกแผ ่น 

ทางสังค ม 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

น้อย ปานกลาง มาก 
น้อย 120 82 5 

ปานกลาง 35 37 3 
มาก 0 1 8 
รวม 155 120 16 

  Pearson chi-square = 21.301   sig=0.000  
 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับทุนทางสังคมในชุมชนกับระดับความเป็นพลเมืองของประชาชน 
ระด ับทุนทางสังค ม  

 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

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 
ระด ับการสร ้างเค ร ือข ่ายทาง

สังค ม 
ระด ับการมีส่วนร ่วมการพัฒนาช ุมชน 

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 
 

โดยระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อน (ค่าเฉล่ีย 2.85 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.857) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการชักชวนให้คนในครอบครัวหรือเครือญาติเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับมากเพียงข้อ
เดียว (ค่าเฉล่ีย 3.55ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.903 ) และการส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาชุมชนของ
ภาครัฐมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉล่ีย 2.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.615) 
 ส่วนข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในประเด็นเร่ืองคุณภาพสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ในประเด็นเร่ืองคุณภาพสังคมของหมู่ บ้านเนินสะอาด พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญใน
หมู่บ้านเนินสะอาดท่ีอธิบายว่าความสามัคคีและความเป็นแผ่นภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ คนในชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดยังคงไม่เห็นถึงข้อดี จุดแข็งหรือทุนทางสังคมท่ีชุมชนมีอยู่ 
แต่ยังคงมีการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วย เช่น กลุ่มอาสาสมัครหมู่ บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ท่ีมักจะมี
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุนชนอ่ืน เๆมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ โดยแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพสังคมในระดับหมู่ บ้านกรมพัฒนา
สังคมและกรมพัฒนาสวัสดิการเป็นผู้พัฒนาตัวช้ีวัดในส่วนภูมิภาค ตัวช้ีวัดคุณภาพสังคมท่ีพัฒนาในประเทศไทยเน้นในเร่ือง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การส่งเสริมเศรษฐกิจ ข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ ทุนทางสังคม การปรับตัว และการหลีกเล่ียงความเส่ียง 
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพสังคมไม่สามารถอธิบายสถานะท่ีชัดเจนของสังคมได้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ท่ีจะ
ช่วยในการวัดระดับคุณภาพสังคม ส่วนประเด็นเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่ บ้านเนินสะอาดยังประสบ
ปัญหาในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สาเหตุเกิดจากการท่ีประชาชนไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต่างก็ต้องท างานหา
เล้ียงครอบครัว จึงเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพร้อมๆกัน แต่ก็มีบ้างส าหรับคนท่ีเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแต่จะเป็นผู้สูงอายุ เพราะจะมีเวลาว่างอยู่แต่กับบ้าน จึงอยากท่ีจะมาช่วยในการท ากิจกรรม ฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึง
เป็นเร่ืองท่ีส าคัญมาก เพราะท าให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมแสดงความคิดเห็น และยังท าให้เกิดความรักความสามัคคี
ต่อกันภายในชุมชนเป็นพลังชุมชนในการท ากิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้ ก็ข้ึนอยู่กับภาครัฐและผู้น าด้วยว่ามีการเข้าถึง
ประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด และสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่ หากทุกคนไม่มีความร่วมมือกันและไม่
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ก็จะท าให้ชุมชนไม่พัฒนาและไม่เข้มแข็ง ไม่ ย่ังยืนและอาจท าให้มีปัญหาอ่ืนๆ
ตามมาด้วย  โดยลักษณะหรือมิติของการมีส่วนร่วมมี 4 รูปแบบ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โครงการการมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Chao-Yin, 2008)  
 โดยหลักการส าคัญท่ีจะท าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนั้นแนวทางท่ีทางกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ
ได้เสนอแนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักวิชาการหลายท่าน (ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ ,2556) โดย
สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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 1) หลักการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันระหว่างทางราชการกับประชาชน โดยยึดถือความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อ
หน่วยงานหรือต่อบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม (Max, Yun-Tung Wang, 2008) 
 2) หลักการขจัดความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และความคิด จะมี อิทธิพลต่อการด าเนินงานพัฒนาเป็นอย่างมาก
เพราะจะท าให้งานหยุดชะงักและล้มเหลวสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและการสร้างทุน
ทางสังคมในชุมชน (House,J.S, 1981)  
 3) หลักการสร้างอุดมการณ์และค่านิยมในด้านความขยัน ความอดทน การร่วมมือ การซ่ือสัตย์ และการพึ่งตนเอง เพราะ
อุดมการณ์เป็นเร่ืองท่ีจะจูงใจประชาชนให้ ร่วมสนับสนุนนโยบาย และเปูาหมายการด าเนินงาน และอาจก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน (Weiss,1981) 
 4) การให้การศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิด ของตนเอง ช่วยให้ประชาชนมั่นใจใน
ตนเองมากข้ึน การให้การศึกษาอบรมโดยให้ ประชาชนมีโอกาสทดลองคิด ปฏิบัติ จะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้ 
รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงาน และน าไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างทุน
ทางสังคมในชุมชน (Yeun-wen,2008)  
 5) หลักการท างานเป็นทีม สามารถน ามาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้สอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพ
สังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและน าไปสู่การสร้างเครือข่ายในการท างานพัฒนาชุมชนเป็นทีม (Kahn, R.L, 1979) 
 6) หลักการสร้างพลังชุมชน การรวมกลุ่มกันท างานจะท าให้เกิดพลังในการ ท างานและท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ
แนวคิดคุณภาพสังคมในประเด็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นและการสร้างทุนทางสังคมในชุมชน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนั้นได้ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นคุณภาพชีวิตและสังคมในประเทศไทยทุนทาง 
สังคมท่ีสามารถน าไปประโยชน์ในการพัฒนา และการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
การอภิปรายดังนี้   

1) ความเป็นปึกแผ่นทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ระดับความ
เป็นปึกแผ่นทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่
ในระดับน้อยเช่นเดียวกัน  โดยสังคมท่ีมีคุณภาพมากเพียงใดจะเป็นปัจจัยท่ีน าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับผลการศึกษาของถวิลวดี บุรีกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองคุณภาพสังคมในประเทศไทย พบว่า คุณภาพสังคม
เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีท าให้เกิดการปรับเปล่ียนความสนใจของปัจเจกเป็นความสนใจส่วนรวมเป็นเร่ืองสาธารณะ และน าไปสู่
การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้  
 2) ทุนทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่มีความสัมพันธ์กันซ่ึงผลการศึกษา พบว่า ระดับทุนทางสังคมใน
ชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย โดยผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ท่ีอธิบายว่าทุนทางสังคมสามารถมีลักษณะของผลประโยชน์สาธารณะซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีท า
ชุมชนน าไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาได้อย่างย่ังยืน 
 3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมกับการส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงผลการศึกษา พบว่าระดับการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางท าให้ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐวัชร์ เผ่าภู่ (2554) ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ความเป็นเครือข่ายทางสังคม คุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมของชุมชนมุสลิมบ้านสมอเอก พบว่า จากการศึกษาพบว่าบริบท
ของชุมชนสมอเอกเป็นแบบ “ชุมชนชนบท” ความสัมพันธ์ทางสังคมก็เป็นแบบกันเอง เนื่องจากเป็นเครือญาติกันเกือบท้ังหมด ไม่มี
ความแตกต่างทางชนช้ัน มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น และยังเป็นชุมชนสมอเอกเป็นชุมชนมุสลิมท่ีเคร่งครัดต่อการปฏิบัติ



Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University  117 

Vol 13 NO 1  January - April  2019 

ศาสนกิจการอยู่แบบเครือญาติเป็นปัจจัยหลักของความเข้มแข็งของชุมชนและน าไปสู่การเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง แนวทางการ
พัฒนาชุมชนสมอเอกโดยผ่านกลุ่มต่างๆนั้นสามารถกระท าได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มแกนหลักท่ีส าคัญ เช่น กลุ่มกรรมการมัสยิด กลุ่ม
กรรมการชุมชน กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน เป็นต้น  
 4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านเนินสะอาดมีความสามัคคีและความเป็นแผ่น
ภายในชุมชนนั้นยังไม่มากเท่าท่ีควรจึงส่งผลให้เมื่อต้องการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆท่ีเป็นกิจกรรมส่วนรวมก็ต้องเสนอ
ผลประโยชน์หรืออธิบายถึงประโยชน์ส่วนตนท่ีจะได้รับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการขอความร่วมมืออยู่เสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ (2554) ศึกษาเร่ืองเครือข่ายทางสังคมของนายหน้าแรงงานอีสาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น
เกิดจากความพึงพอใจในการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ท่ีสมดุล หากต้องการให้คนเข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมใดๆ ต้องเสนอถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับท้ังทางตรงและทางอ้อมให้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  

จากประเด็นข้อมูลส าคัญดังกล่าว จึงท าให้เกิดข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาในระดับท้องถ่ินในการส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพ

สังคมท่ีดีข้ึนด้วยการสร้างความสามัคคีเพื่อความเป็นปึกแผ่นในชุมชน ด้วยการจัดท าโครงการท่ีกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงข้อดีหรือ
จุดเด่นของชุมชนในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้ ความคิดและค่านิยมด้านความร่วมมือเพื่อเป็นการสร้างทุนทางสังคมของชุมชนเป็น
ประจ าทุกปี   

2) ควรให้หน่วยงานท้องถ่ินจัดท านโยบายการใช้ทุนทางสังคมด้วยการให้หน่วยงานราชการกับชุมชนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กัน
ระหว่างการใช้ทุนทางสังคมอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของชุมชนและเน้นด้านการเรียนรู้ให้เกิด
ความรู้และทักษะท่ีมาจากการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน และให้มีการด าเนินการจัดท าแผนท่ีทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทุนทางสังคมท่ีดีของชุมชนต่อไป 

3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางสังคมท้ังกับคนภายในชุมชนและคนภายนอกชุมชนเพื่อท าให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
เนื่องจากปัจจัยด้านคุณภาพสังคมดังกล่าวน าไปสู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท าให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าได้ด้วย
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสะดวก รวดเร็วและทันสมัย 
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