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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา 1) สภาพของทุนทางสังคมของชุมชน 2) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลง
ทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืนและ 3) แนวทางการจัดการเพื่อสงเสริม
ชุมชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืนของชุมชนแพรกบางหมู จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจยั แบบผสมผสานวิธกี าร
วิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางจํานวน 192 คน ทีเ่ ปนสมาชิกภายในชุมชน
แพรกบางหมู ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีก่ าํ หนดขนาดตัวอยางตามแนวปฏิบตั ิ
ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie, R. V. and Morgan, D. W., 1970) และกลุมที่สัมภาษณเชิงลึก
จํานวน 12 คน จากการใชกลุม ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือที่ใชในการวิจยั
คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก ในชุมชนสถิติที่ ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคณ
ู ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพของทุนทางสังคม
ของชุมชนโดยรวมมีคา เฉลีย่ ในระดับสูง ( = 3.89, S.D. = 0.71) และเมือ่ พิจารณารายดานก็มคี า เฉลีย่
ในระดับสูงทุกดาน 2) ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งของชุมชน
บางแพรกหมู (Y) ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ( = 0.529**) ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม
( = 0.385**) ทุนสถาบัน ( = 0.255**) และทุนมนุษย ( = 0.232**) ซึ่งสงผลทางบวกตอ
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ความเขมแข็งของชุมชนอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยทีป่ จ จัยทัง้ 4 ประการ สามารถรวม
อธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงทุ น ทางสั ง คมเพื่ อ สร า งชุ ม ชนเข ม แข็ ง อย า งยั่ ง ยื น ของชุ ม ชนบางแพรกหมู
ไดรอยละ 98.01 (R2 = 0.9801) และ 3) แนวทางการจัดการเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
ของชุมชนแพรกบางหมูที่สําคัญ ๆ เปนดังนี้ดานทุนมนุษยคือ การรวมปรึกษาหารือในการแกไขปญหา
ตั้งแตการรวมคิดรวมทําอยางตอเนื่องโดยมีคานิยมรวมคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตภายในชุมชน
ดานทุนสถาบัน คือ การรวมกลุมกันเพื่อการใหคําปรึกษาชวยเหลือและกําหนดแนวทางนโยบาย
ความเปนอยูรวมกันและเปดโอกาสใหทุกคนในชุมขนไดมีสวนรวมโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพ
แบบพึ่งตนเอง เชน กลุมจัดการกองทุนหมูบานกองทุนสงเคราะหฌาปนกิจสหกรณโรงสีชุมชมของ
คนภายในชุมชน เปนตน ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม คือการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ
เครือญาติที่สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมงานประเพณีสงกรานตไทย
ที่ลูกหลานกลับมาแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณและผูสูงอายุ ในชุมชน เปนตน และ
ทุนทรัพยากรธรรมชาติคอื การบริหารจัดการและรวมกันอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ เชน การจัดตัง้ กลุม
จิตอาสาของชุมชนรวมกันรักษาทําความสะอาดแหลงนํา้ เพือ่ การอุปโภคและดูแลเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม; ความเขมแข็งของชุมชน; การพัฒนาอยางยั่งยืน
Abstract
This research aimed to study 1) the situations of social capital, 2) the factors aﬀecting the
social capital change for strengthening on sustainable community and, 3) guidelines of
management for strengthening on sustainable community. The approaches of this research
were mixed methods of quantitative and qualitative researches. The quantitative research
was conducted by studying the sample of 192 respondents of the sample size determination
with (Krejcie, R. V. and Morgan, D. W., 1970) and 12 key informants of purposive selection.
Data collection tools included questionnaire and interviews. Data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation and multiple regressions with stepwise method.
The research found that: 1) the situations of social capital of Park Bang Moo Community
Tambon NamDaeng, Meang District, Chachoengsao Province was at a high level (

= 3.89,

S.D. = 0.71) 2) the factors aﬀecting the social capital change for strengthening on sustainable
community that Natural resources and environment capital (

= 0.529**), Cultural and

wisdom capitals ( = 0.385**), Institution capital ( = 0.255**) and human capital ( = 0.232**)
contributed statistically and positively to the community strength at signiﬁcant level of 0.01.
These four factors were predictive the social capital change at 98.01 % (R2 = 0.9801) and,
3) guidelines of management for strengthening on sustainable community, in terms of
human capital that leaders of community discuss problems collaborative thinking solutions
to enhance quality of life in the community. Institution capital was grouping to provide
advice and set policy for the co-existence of all people in the community to participate,
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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especially in the ﬁeld of traditional occupations self-suﬃcient, such as the village fund,
cremation association fund, and cooperation group of rice mill community. Cultural and
wisdom capitalswas the need of activities to relation of family that continually hold on Thai
culture as Thai Songkran Festival that the descendants to keep respect of the ancestors.
Natural resources and environment capital was management and joint conservation of
natural resources. Establish a community volunteer group to maintain and clean water
sources for consumption.
Keywords: Social Capital; Strengthening; Sustainable Community

บทนํา
การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดยึดหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับกอนหนา เพื่อใหการพัฒนาทุกดาน
มีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศนมีความสอดรับเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกัน
อีกทั้งแนวคิดในการนําความรูและจุดแข็งของความเปนไทยมาปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรม
ที่ เ ข ม แข็ ง เชื่ อ มโยงกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ โลกที่ ส ามารถจั ด การทุ น ของตนเองได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุงใหการพัฒนามีความสอดคลองสมดุลกันในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
ทุนทางกายภาพ ทุนทางมนุษย ทุนทางสังคม และทุนธรรมชาติ ที่ถือวาปจจัยทุนตาง ๆ เหลานี้
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (James, S. C., 1988)
แนวคิดเรือ่ งทุนทางสังคมเริม่ ปรากฏขึน้ ในสังคมไทยชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ทีท่ าํ ให
สังคมไทยตองหันมาทบทวนทิศทางการพัฒนาประเทศโดยที่รัฐบาลกําหนดใหมีโครงการเพื่อการลงทุน
ทางสั ง คมโดยได รั บ ความช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการและเงิ น กู จ ากธนาคารโลกเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาวิ ก ฤต
ทางเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลักการพัฒนาที่ใหความสําคัญกับทุนทางสังคม
เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมความเขมแข็งของสังคมและชุมชน เมื่อรัฐบาลกําหนดใหมีโครงการ
เพื่อการลงทุนทางสังคมและใหความสําคัญกับฐานทุนทางสังคมเปนรากฐานของการพัฒนา จึงสงผลให
แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไดขยายตัวกวางขวางยิ่งขึ้นในแวดวงการพัฒนาของไทย (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, 2554) และจากการศึกษาแนวคิดของสถาบันพระปกเกลา
(สถาบันพระปกเกลา, 2554) ไดกลาววา ทุนทางสังคม คือสิ่งดี ๆ ที่มีอยู ในชุมชนประกอบดวย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคลหรือ ปราชญชาวบาน เครือขายของการรวมตัวกันในรูปแบบตาง ๆ
ในประชาคม บรรทัดฐานและความไววางใจ ที่สงผลใหผูมีสวนรวมสามารถกระทําการรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน โดยความรวมมือจะสําเร็จก็ตอเมื่อไดมีการเชื่อมตอถึงกัน
และไววางใจซึ่งกันและกัน ทุนทางสังคมมีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ เปนผลพลอยไดที่เกิดจากกิจกรรม
ทางสังคม ทุนสังคมเปนสิง่ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูแ ลวในแตละชุมชน ทุนทางสังคมเปนเรือ่ งของความคิด ความเชือ่
ความไววางใจ คานิยมที่ดีรวมกันของชุมชน รวมถึงเรื่องของวัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชนนั้น ๆ
ทุนทางสังคมยังเปนวิธกี ารในการจัดการชุมชนโดยทีช่ มุ ชนรวมมือกันเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายทีเ่ ปนพลังขับเคลือ่ น
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ใหชมุ ชนนัน้ มีการพัฒนาทีเ่ ขมแข็งและยัง่ ยืนและในทํานองเดียวกัน (สุพตั รา, 2561) ไดระบุวา ทุนทางสังคม
ในแตละชุมชนมีอยูห ลายประเภทแตกตางกันไปตามสภาพบริบทพืน้ ที่ ประกอบดวย ทุนมนุษย ทุนสถาบัน
ทุนปญญา ทุนวัฒนธรรม และทุนที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งทุนเหลานี้ถือไดวา
เปนทุนทางสังคมหรือทรัพยากรที่มีคาของชุมชน หากชุมชนสามารถนําทุนสังคมที่มีอยูไปบริหารจัดการ
ชุมชนใหเกิดประโยชนและคุมคาสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนเขมแข็งตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 นั้น ยุทธศาสตรชาติ
จะมีกรอบการพัฒนาระยะยาวเพื่อใหประเทศสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งเปาหมายไว โดยเปนเปาหมาย
ที่ทางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนรวมมือกันกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหมีโอกาสนํามาซึ่งความอยูดีมีสุขของประชาชนไทยทุกคน ทั้งนี้ เหตุผลที่ประเทศไทยตองมี
ยุทธศาสตรชาติ ก็เพือ่ ใหการพัฒนาประเทศนัน้ เปนไปอยางตอเนือ่ งตามกรอบทีว่ างไวอยางมัน่ คงและยัง่ ยืน
แมจะมีการเปลีย่ นแปลงผูบ ริหารของประเทศก็ตาม และยุทธศาสตรชาติชว งระยะเวลา 20 ป ทีค่ รอบคลุม
ตั้งแตป พ.ศ. 2560 - 2579 ไดปรับแกกรอบการพัฒนาที่ตั้งไวแตเดิมที่อาจมีความลาสมัยและไมทัน
การเปลีย่ นแปลง สามารถขับเคลือ่ นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยทีแ่ ผนยุทธศาสตรชาติทก่ี าํ หนดไว
สามารถทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยสถานการณ ปจจัยและสภาวะแวดลอมของแตละพืน้ ที่
เพือ่ การขับเคลือ่ นการพัฒนาและรักษาไวซง่ึ ผลประโยชนและความกาวหนาของประเทศเพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศน
การนําประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่ง ความหมายของความยั่งยืนตามแผนพัฒนาหรือ
ตามกรอบที่วางไวจะตองสรางความเจริญทั้งรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะตองไมใชทรัพยากรทีเ่ กินพอดี การผลิตและการบริโภคจะตองเปนมิตร
กับสิง่ แวดลอมเพือ่ ใหสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลก อีกทัง้ มุง ประโยชนสว นรวมเพือ่ ความยัง่ ยืน
และที่สําคัญคือ ประชาชนทุกภาคสวนจะตองยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความสุขที่ยั่งยืน
จากการศึกษาชุมชนแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวาเปน
ชุมชนชนบททีเ่ ปนชุมชนเกษตรกรรมพืน้ ทีส่ เี ขียว ประกอบดวย ประชากรทัง้ หมด 393 คน จํานวน 73 ครัวเรือน
พื้นที่ทําประโยชนทางดานเกษตรกรรมทั้งหมด 850 ไร แตปจจุบันลูกหลานหรือเยาวชนรุนหลังของ
สมาชิกในชุมชนไดมที างเลือกในการประกอบอาชีพทีห่ ลากหลายมากขึน้ รวมถึงการยายถิน่ ฐานทีเ่ กีย่ วกับ
การประกอบอาชีพ อาทิเชน แรงงานของภาคอุตสาหกรรม รับจางทั่วไป การคาขาย เปนตน ดังนั้น
การเกษตรกรรมในชุ ม ชนจึ ง จั ด เป น อาชี พ รองลงมาแต ไ ม ไ ด สู ญ หายไปจากชุ ม ชนแพรกบางหมู
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ มีแหลงนํา้ ทีส่ มบูรณในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และการมีความรวมมือรวมใจของคนภายในชุมชนในการชวยเหลือดูแลแหลงนํ้า
เพื่อการเกษตรไดตลอดป อีกทั้งเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนไดมีการพัฒนานําเทคโนโลยีทางการเกษตร
เขามาชวยในการประกอบอาชีพมากขึ้น ซึ่งแตดั้งเดิมการเกษตรในชุมชมแพรกบางหมูยังมีการใชคน
ในการทําการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน การหวานขาว การดํานาในบางพื้นที่ที่แปลงนา เปนตน
จากการศึกษาสภาพของชุมชนในเบื้องตน ประกอบกับการศึกษาแนวคิดเรื่ององคประกอบดานทุนสังคม
ตามแนวคิดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ในการนีผ้ วู จิ ยั เห็นวาหากมีการศึกษาสภาพทางทุนสังคม
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทุนสังคมของชุมชนและแนวทางการจัดการสูการสรางชุมชนเขมแข็ง
อยางยั่งยืนของชุมชนแหงนี้อยางเปนระบบ จะทําใหไดองคความรูที่สําคัญที่จะมีคุณคาตอการพัฒนา
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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ชุมชนแหงนี้ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืนสืบไป อีกทัง้ จะเปนโมเดลตนแบบสําหรับการพัฒนา
ชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกันรวมถึงเปนประโยชนตอวงวิชาการในโอกาสตอไป จึงเกิดแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ขึ้น
จุดประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงสูช มุ ชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืนของชุมชนแพรกบางหมู
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู
กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย (สุพัฒนา, 2561; สุปราณี และคณะ, 2558(ข); กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2557) ที่ไดกลาววา ทุนทางสังคมเปนเรื่องของความสัมพันธ
ผานสิ่งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม โดยผานองคประกอบที่สําคัญ ไดแก
ทุนมนุษย คือ บุคคลที่มีองคความรู ความสามารถมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละ
ทําประโยชนเพื่อชุมชน
ทุนสถาบัน คือ สถาบันหรือองคกรทีม่ สี ว นผลักดันใหชมุ ชนอยูร ว มกันเปนสุขและทําประโยชนรว มกัน
ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม คือ ภูมิปญญาทองถิ่น จารีตประเพณีที่อยูในทองถิ่นรวมไปถึง
คานิยมและความเชื่อที่ดี
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนและเปนทรัพยากร
ที่มีอยูแลวดั้งเดิม ประกอบกับจากการศึกษาแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.
2560 - 2564 และแนวคิด (วิสิทธิ์ และอุษณากร, 2561) ทําใหสามารถสรุปประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสูชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนและแนวทางการจัดการเพื่อสงเสริมชุมชน
เขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) เปนการวิจัยที่ผสมผสาน
วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเชิงปริมาณ เปนการศึกษาสภาพของทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของ
ชุมชนแพรกบางหมูอยางยั่งยืน
ประชากรของงานวิจัย ไดแก ผูที่อาศัยอยูในชุมชนแพรกบางหมู หมูที่ 7 ตําบลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 393 คน
กลุมตัวอยางของงานวิจัย ไดแก ผูที่อาศัยอยูในชุมชนแพรกบางหมู หมูที่ 7 ตําบลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชสูตรของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie, R. V. and Morgan, D. W.,
1970; บุญชม, 2553) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 192 คน
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชน
แพรกบางหมูอยางยั่งยืน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
กลุมผูใหขอมูลหลักที่ใชการสัมภาษณเชิงลึกจํานวน 12 คน ซึ่งไดจากการใชกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนามแดง
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ผูใ หญบา นชุมชนแพรกบางหมู ประธานกรรมการกองทุนชุมชน ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน
ผูนําศาสนา/เจาอาวาสวัด และตัวแทนปราชญชาวบานของกลุมเกษตรกรรม อีกทั้งใชการสังเกตแบบมี
สวนรวมในชุมชนเพื่อการอธิบายความเปนเหตุเปนผลของขอมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณเชิงลึกอีกชั้นหนึ่ง
เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการและขอบขายทีเ่ กีย่ วของทุนทางสังคมเพือ่ สงเสริมชุมชนเขมแข็ง
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก
2. วิเคราะหประเด็นทีต่ อ งการศึกษาเพือ่ กําหนดเปนขอคําถามในแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึก
3. สรางแบบสอบถามสําหรับจุดประสงคขอ ที่ 1 ศึกษาสภาพทัว่ ไปของทุนทางสังคมเพือ่ สงเสริม
ชุมชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืนของชุมชนแพรกบางหมู ซึง่ ไดจดั แบงโครงสรางและเนือ้ หาออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน จํานวนเครือญาติ การมีสวนรวม
ในประเพณีของชุมชน และการสืบเชื้อสาย
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับสภาพทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน
ของชุมชนแพรกบางหมู ซึง่ มีขอ คําถามจํานวนทัง้ สิน้ 32 ขอ ประกอบดวย 1) องคประกอบดานทุนมนุษย
จํานวน 8 ขอ 2) องคประกอบดานทุนสถาบันจํานวน 8 ขอ 3) องคประกอบดานภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรม
จํานวน 6 ขอ และ 4) องคประกอบดานทุนทรัพยากรจํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะมีลกั ษณะแบบสอบถามเปนปลายเปด (Open Ended Questions)
3.1 นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
เพือ่ ทดสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และนํามาหาคา IOC ซึง่ พบวามีคา อยูร ะหวาง 0.80 - 1.00
3.2 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
3.3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับชุมชมอื่นที่มี
ลักษณะทั่วไปคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 20 ทาน เพื่อวิเคราะหหา
ความเชื่อมั่น (rtt) โดยรวม ซึ่งพบวามีคาเทากับ 0.94
3.4 นําแบบสอบถามที่ผานการ Try-Out แลวไปใชในการวิจัยตอไป
เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยนํ้าหนักคะแนนโดยใชเกณฑประเมิน (ชูศรี, 2550) ดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง สูงมาก
3.50 - 4.49 หมายถึง สูง
2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง ตํ่า
1.0 - 1.49 หมายถึง ตํ่ามาก
4. แบบสัมภาษณเชิงลึกเพื่อรวบรวมขอมูลหลักสําหรับการตอบคําถาม ผูวิจัยไดสรางขึ้น
โดยผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ที่มีการกําหนดประเด็นหัวขอ
การสัมภาษณทค่ี รอบคลุมแนวทางการจัดการเพือ่ สงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืนของชุมชนแพรกบางหมู
จํานวน 12 คน ที่ใชกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ติ ด ต อ ขอความร ว มมื อ กั บ ผู บ ริ ห ารชุ ม ชนในองค ก รปกครองส ว นตํ า บลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และผูนําชุมชนเพื่อเก็บขอมูลแบบสอบถามดวยการแจกแบบสอบถาม
ดวยตนเองจํานวน 200 ชุด และไดการตอบกลับจํานวนทั้งสิ้น 192 ชุด คิดเปนรอยละ 96 และรวบรวม
แบบสอบถามสงคืนผูว จิ ยั ภายในระยะเวลา 7 วัน และทําการสัมภาษณเชิงลึกของกลุม ผูใ หขอ มูล หลังจากนัน้
ไดทําการเรียบเรียงขอมูลจากการสัมภาษณ ประกอบกับขอมูลการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชนและ
สงกลับใหผูรับการสัมภาษณตรวจความถูกตองจากการใหขอมูลอีกครั้งหนึ่ง
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณใชสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก
S.D. และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Stepwise)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการศึกษาและวิจารณ
1. สภาพทั่วไปของทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

ISSN 2672-9342 (Online)

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
ชาย
หญิง
รวม
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
61 ปขึ้นไป
รวม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

97
95
192
29
46
82
26
9
192
28
64
67
33
0
192

%
50.50
49.50
100.00
15.10
24.00
42.70
13.50
4.70
100.00
14.60
33.30
34.90
17.20
0.00
100.00
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
4. อาชีพ

5. รายไดตอเดือน

6. อาศัยอยู ในชุมชน
เปนระยะกี่ป

7. จํานวนเครือญาติ
ที่อาศัยอยู ในชุมชน

8. การมีสวนรวม
ประเพณี ในชุมชน

9. การสืบเชื้อสาย

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ/องคกรของรัฐ
เกษตรกรรม
พนักงานบริษัท
คาขาย/ทําธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
รวม
ตํ่ากวา 5,000 บาท
5,000 - 7,000 บาท
7,000 - 9,000 บาท
มากกวา 9,000 บาท
รวม
นอยกวา 5 ป
5 - 20 ป
21 - 40 ป
41 - 60 ป
มากกวา 60 ป
รวม
นอยกวา 10 คน
10 - 20 คน
21 - 30 คน
มากกวา 30 คน
รวม
ทุกครั้งที่มี
เกือบทุกครั้ง
นาน ๆ ครั้ง
ไมเคยเขารวมเลย
รวม
พอและแมเปนคนชุมชนแพรกบางหมูแตดั้งเดิม
พอเปนคนชุมชนแพรกบางหมูแตดั้งเดิม
แมเปนคนชุมชนแพรกบางหมูแตดั้งเดิม
พอเปนลูกครึ่งของชุมชนและแมไมเปนคนของชุมชน
แมเปนลูกครึ่งของชุมชนและพอไมเปนคนของชุมชน
รวม

22
3
31
38
28
70
192
11
30
47
104
192
0
42
104
38
8
192
116
76
0.00
0.00
192
51
121
20
0.00
192
132
25
35
0
0
192

%
11.50
1.60
16.10
19.80
14.60
36.50
100.00
5.70
15.60
24.50
54.20
100.00
0.00
21.90
54.20
19.80
4.20
100.00
60.40
39.60
0.00
0.00
100.00
68.80
13.00
18.20
0.00
100.00
68.80
13.00
18.20
0.00
0.00
100.00
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนแพรกบางหมู
ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในชุมชนแพรกบางหมู
ตําบลหนามแดง สวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 50.50 รอยละ 42.70 อายุ 41 - 50 ป การศึกษาระดับ
ปวช. /ปวส. คิดเปนรอยละ 34.90 ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปคิดเปนรอยละ 36.50 รายไดของ
ผูต อบแบบสอบถาม (ตอเดือน) มากกวา 9,000 บาท คิดเปนรอยละ 54.20 ระยะเวลาของการอาศัยอยูใน
ชุมชนบานแพรกบางหมูระยะเวลา 21 - 40 ป คิดเปนรอยละ 54.20 จํานวนเครือญาติทอ่ี าศัยอยูในชุมชน
บานแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นอยกวา 10 คน คิดเปนรอยละ 60.40
การมีสวนรวมในงานประเพณีในชุมชน ทุกครั้งที่มีคิดเปนรอยละ 68.80 การสืบเชื้อสายของพอและแม
เปนคนชุมชมแพรกบางหมูแตดั้งเดิมคิดเปนรอยละ 68.80
ตารางที่ 2 ระดับคาเฉลีย่ การรับรูเ กีย่ วกับสภาพของทุนทางสังคมของชุมชนแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเด็นหัวขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทุนมนุษย
ผูนําเปนบุคคลที่มีองคความรู ความสามารถและทักษะ
ในการบริหารงาน
ผูนําสามารถประสานงานระหวางชุมชนกับ
หนวยงานภายนอกไดเปนอยางดี
ผูนําไดประกอบกิจกรรมตาง ๆ บนพื้นฐาน
ของความรักและความเอื้ออาทรตอทุกคนในชุมชน
ผูนําเปนบุคคลที่มีนํ้าใจและมีจิตสาธารณะ
ผูน าํ มีความซือ่ สัตยและสามารถสรางความไววางใจตอชุมชน
ผูนํามีคุณธรรมและมีวินัยมีความรับผิดชอบ
ผูนํามีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ผูนําเปนบุคคลที่ประชาสัมพันธขาวสารและถายทอดขอมูล
ที่เปนประโยชนตอชุมชน
ทุนสถาบัน
มีการรวมกลุมเพื่อการออมทรัพยรวมกัน
มีกิจกรรมที่สรางความศรัทธาและความเชื่อมั่นทางศาสนา
มีกิจกรรมสรางจิตสํานึกรวมกันและปองปรามเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชนใหเขมแข็ง
มีกิจกรรมการสงเสริมแหลงการเรียนรูชุมชม
มีกิจกรรมสรางเครือขายแลกเปลี่ยนในการขับเคลื่อน
และยกระดับรายไดของชุมชน
มีกิจกรรมสวนรวมชวยเหลือทุนทรัพย

ISSN 2672-9342 (Online)

(S.D.)

การแปล
ความ

4.21

0.75

สูง

4.20

0.75

สูง

3.83

0.62

สูง

3.72
3.82
3.99
4.09
4.09

0.59
0.89
0.47
0.70
0.85

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

3.99

0.75

สูง

3.69
3.71
3.53

0.61
0.62
0.50

สูง
สูง
สูง

4.41
3.50

0.79
0.68

สูง
สูง

3.49

0.50

สูง

(

)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 8, No. 2, July - December 2021

87

ตารางที่ 2 ระดับคาเฉลีย่ การรับรูเ กีย่ วกับสภาพของทุนทางสังคมของชุมชนแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ)
ประเด็นหัวขอ
7. มีศูนยการพัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาสําหรับ
บุตรหลานภายในชุมชน
8. มีหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
หรือสงเสริมสุขภาพของชุมชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.01

การแปล
ความ
0.89
สูง

4.20

0.75

สูง

3.82

0.75

สูง

3.90

0.83

สูง

3.89

0.74

สูง

3.78
3.83

0.75
0.88

สูง
สูง

4.11

0.70

สูง

4.00

0.46

สูง

3.91

0.75

สูง

3.96
3.93
3.92
3.85
3.94

0.76
0.76
0.33
0.58
0.67

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

3.82

0.41

สูง

3.84

0.58

สูง

3.89

0.66

สูง

(

ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม
มีการนําเอาองคความรูจากตัวบุคคลมาพัฒนาเปน
วัฒนธรรมประเพณีนําไปสูการใชประโยชน
มีการนําเอาความเชือ่ ของภูมปิ ญ
 ญาชาวบานมาเปนสิง่ สําคัญ
ตอการดําเนินชีวิตในชุมชน
มีปราชญทอ งถิน่ ทีม่ คี วามภาคภูมิใจความเปนตัวตนของตนเอง
มีกิจกรรมประเพณีของไทยที่เปนการสงเสริม
วัฒนธรรมที่ดีตอชุมชน
มีวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมาและมีความผูกพันของ
เครือญาติในชุมชน
มีทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรมชุมชนสรางกรอบจริยธรรม
คุณธรรมเปนตัวชวยสนับสนุนการทํากิจกรรมรวมกันของชุมชน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
มีแหลงนํ้าที่เปนทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณตลอดป
มีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชประโยชนรวมกัน
มีทุนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
มีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายภายในชุมชน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติสามารถสรางความผูกพันและ
เชื่อมโยงใหคนในชุมชนเขาดวยกัน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติทําใหเกิดความสัมพันธเปนกลุมและ
สรางเครือขายการใชประโยชนรวมกัน
ทุนทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนในแงของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การใชทรัพยากรธรรมชาติทําใหมีสวนรวมดูแลรักษา
เพื่อประโยชนของชุมชน

)

(S.D.)
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนแพรกบางหมู
ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ 2 ระดับคาเฉลีย่ การรับรูเ กีย่ วกับสภาพของทุนทางสังคมของชุมชนแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ตอ)
ประเด็นหัวขอ

3.80

การแปล
ความ
0.42
สูง

3.89

0.76

สูง

3.88
3.89

0.61
0.71

สูง
สูง

(

9. การใชทรัพยากรธรรมชาติเปนการพัฒนาผลผลิตและ
ทําใหมีการเอื้อเฟอเผื่อแผ
10. ทุนทรัพยากรธรรมชาติทําใหการรวมกลุมมีสัมพันธภาพที่ดี
ชวยเหลือกันในชุมชน
คาเฉลี่ยโดยรวม

)

(S.D.)

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสภาพของทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชน
แพรกบางหมูแบบยั่งยืนโดยรวมอยู ในระดับสูง คือ = 3.89 เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบของ
ทุนทางสังคมชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูในแตละดานพบวา ระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูงทุกดาน
กลาวคือ องคประกอบดานทุนมนุษย ( = 3.99) องคประกอบทุนสถาบัน ( = 3.82) องคประกอบ
ทุนภูมิปญญาและวัฒนาธรรม ( = 3.91) และองคประกอบทุนทรัพยากรธรรมชาติ ( = 3.89 )
2. ผลการวิเคราะหปจ จัยทีส่ ง ผลตอการเปลีย่ นแปลงสูช มุ ชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืนของชุมชนแพรกบางหมู
ตารางที่ 3 คาสหสัมพันธ (rxy) ระหวางตัวแปรองคประกอบทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
อยางยั่งยืน (Xi) กับทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งฯ ของชุมชนบางแพรกหมู (Y)
และคาเฉลีย่ ( ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรองคประกอบทุนทางสังคมฯ
ตัวแปร
ทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของ
ชุมชนแพรกบางหมู (Y)
ทุนมนุษย (X1)
ทุนสถาบัน (X2)
ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม (X3)
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (X4)
คาเฉลี่ยรายองคประกอบทุนสังคม ( )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานฯ (S.D.)

Y

X1

X2

X3

X4

1.00

0.52**

0.70**

0.70**

0.78**

1.00

0.25**

0.47**

0.09**

1.00

0.29**

0.52**

1.00
3.89

3.99

3.81

3.91

0.25**
1.00
3.88

0.75

0.75

0.75

0.61

0.71

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสภาพของทุนทางสังคมเพือ่ สงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยัง่ ยืน
ของชุมชนแพรกบางหมูโดยรวมอยูในระดับสูง ( = 3.89, S.D. = 0.71) เมือ่ พิจารณาเปนรายองคประกอบ
ของทุนทางสังคมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนพบวา มีคาเฉลี่ยในระดับสูงทุกดาน กลาวคือดานทุนมนุษย
( = 3.99, S.D. = 0.75) ดานทุนสถาบัน ( = 3.82, S.D. = 0.75) ดานทุนภูมป
ิญ
 ญาและวัฒนาธรรม
( = 3.91, S.D. = 0.75) และดานทรัพยากรธรรมชาติ ( = 3.89, S.D. = 0.61) และปรากฏ
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรองคประกอบทุนทางสังคมทั้ง 4 ตัวแปร กับทุนทางสังคม
เพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนบางแพรกหมู (Y) ระหวาง 0.52 ถึง 0.78 โดยเปน
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01
ตารางที่ 4 คานํ้าหนักความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริม
ชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูอยางยั่งยืนโดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ตัวแปรพยากรณ
คาคงที่
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทุนสถาบัน
ทุนมนุษย

b

Sig.

0.529**
0.385**
0.255**

0.208**
0.325**
0.185**
0.238**

.000
.000
.000
.000

0.232**

0.195**

.000

R = 0.990** R2 = 0.9801 S.E.est = .353
** p < 0.01

จากตารางที่ 4 คานํ้าหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของทุนมนุษย ทุนสถาบัน
ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ สงผลทางบวกตอการเปลี่ยนแปลงทุนสังคม
มีคา 0.529 0.338 0.255 และ 0.232 ตามลําดับ โดยทุนทรัพยากรธรรมชาติสงผลทางบวกตอการ
เปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูอยางยั่งยืนมากที่สุด และ
ทุนมนุษยสงผลทางบวกนอยที่สุด และคาสหสัมพันธพหุคูณ (R) ของการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคม
เพือ่ สงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูอยางยัง่ ยืนกับตัวแปรพยากรณทง้ั 4 ตัว สามารถพยากรณ
การเปลีย่ นแปลงทุนทางสังคมเพือ่ สงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูอยางยัง่ ยืนไดรอ ยละ 98.01
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
อยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู จากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก และตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอมูลหรือขอสรุปจากการสัมภาษณดวยการใชกระบวนการสังเกตแบบมีสวนรวมในชุมชน ไดขอสรุป
ที่ สํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นการส ง เสริ ม ชุ ม ชนเข ม แข็ ง อย า งยั่ ง ยื น
สําหรับตําบลบางแพรกหมูที่สําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ คือ
3.1 ดานทุนมนุษย แนวทางสําคัญทีค่ วรดําเนินการอยางเขมขนและตอเนือ่ ง คือ ผูน าํ ชุมชน
รวมถึงแกนนําของชุมชนรวมปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาหรือการพัฒนาตั้งแตการรวมคิดรวมทําและ
ดําเนินการแกไขรวมกันที่มีการกําหนดคานิยมรวม คือ มุงยกระดับคุณภาพชีวิตภายในชุมชน เชน
การเสวนาประจําเดือนของชุมชน การเชิญประชุมเพื่อหารืองานเฉพาะกิจ เปนตน
3.2 ดานทุนสถาบัน คือ การรวมกลุมกันเพื่อการใหคําปรึกษาชวยเหลือและกําหนด
แนวทางนโยบายความเปนอยูรวมกันของทุกคนในชุมชนและเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวม
โดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพแบบพึ่งตนเอง เชน กลุมจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนหมูบาน
กองทุนสงเคราะหฌาปนกิจกลุมสหกรณของโรงสีชุมชนของคนภายในชุมชน เปนตน
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนแพรกบางหมู
ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.3 ดานทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือ การบริหารจัดการและรวมกันอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีกลุมจิตอาสาของชุมชนรวมกันรักษาทําความสะอาดแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมกัน
การพัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน
3.4 ดานทุนภูมปิ ญ
 ญาและวัฒนธรรม คือ การจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธเครือญาติ
ที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทยอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต ไทยชวงเดือน
เมษายนประจําป การสงเสริมความสัมพันธเครือญาติภายในชุมชนทีล่ กู หลานกลับมาแสดงความกตัญูกตเวที
ตอผูมีพระคุณและผูสูงอายุในชุมชนในโอกาสสําคัญ ๆ เปนตน

สรุปผลและการอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายดังนี้
1. สภาพของทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืนของชุมชนแพรกบางหมู
โดยรวมอยูในระดับสูง เนือ่ งมาจากองคประกอบของทุนสังคมทีม่ คี วามสําคัญ คือ ดานทุนมนุษยจะมีผนู าํ
ชุมชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกันและมีความเสียสละ
ทําประโยชนเพื่อสวนรวมเปนสําคัญ ดานทุนสถาบันการที่ผูนําและคนภายในชุมชนไดมีการสนับสนุน
กองทุนหมูบานและเงินสงเคราะหที่ ใหการชวยเหลือคนในชุมชนที่มีการขาดแคลนทุนทรัพยหรือมีทุน
ไมเพียงพอตอการใชจายในการดําเนินชีวิต เปนอีกสาเหตุที่ทําใหคนในชุมชนมีอาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพ
และสวนใหญในชุมชนจะมีอาชีพรับจางเสริมเปนจํานวนมากกวาอาชีพการเกษตร ดานทุนภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมจะมีกิจกรรมที่เปนความสัมพันธในกลุมเครือญาติ อาทิเชน งานประเพณีสงกรานตประจําป
เครื อ ญาติ ภ ายในชุ ม ชนก็ จ ะกลั บ มาเพื่ อ ร ว มพิ ธี ร ดนํ้ า ผู ใ หญ เ พื่ อ ขอพรให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า
ในการดําเนินชีวิต และดานทุนทรัพยากรทางธรรมชาติชุมชนบานแพรกบางหมูมีพื้นที่ทั้งหมด 850 ไร
สวนใหญเปนพืน้ ทีล่ มุ เชิงเกษตร มีแหลงนํา้ ทางธรรมชาติใชไดตลอดป เหมาะแกการทําเกษตรแบบผสมผสาน
เชน การทํานาปรัง สวนมะพราวนํ้าหอม และพืชสวนครัวที่สงจําหนายสูทองตลาดเพื่อเปนการสราง
รายไดเสริมแกครัวเรือนซึ่งเชื่อมโยงตอการพัฒนาทุนมนุษยสูการสะสมความรูจนเปนปราชญชาวบาน
ที่พึ่งตนเองและมีความรูที่ ไดรับการถายทอดการเกษตรกรรมจากบรรพบุรุษเพื่อประกอบสัมมาชีพ
ดูแลตนเองและครอบครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสะสมประสบการณจากการประกอบอาชีพ
ที่ไดถายทอดใหเครือญาติมีความรูสืบทอดตอ ๆ กันไป สอดคลองกับงานวิจัย (สุพัตรา, 2561) ไดศึกษา
ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการชุมชนอยางยัง่ ยืนกรณีศกึ ษา: ชุมชนบานบอนํา้ ซับ หมูท ่ี 1 ตําบลขุนทะเล
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา สภาพทุนทางสังคมของชุมชนบานบอนํ้าซับในภาพรวม
อยูในระดับมาก ซึง่ ดานทุนมนุษยมอี ยูในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีผนู าํ ชุมชนทีเ่ สียสละเห็นแกประโยชนสว นรวม
ดานทุนวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
 ญา มีวฒ
ั นธรรมประเพณีทอ งถิน่ ความเชือ่ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีห่ ลากหลาย
ดานทุนสถาบัน ประกอบดวย สถาบันครอบครัว การศึกษา ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
นันทนาการ และสถาบันอื่น ๆ ดานทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีดิน นํ้า สภาพภูมิอากาศ
แรธาตุ ที่มีความอุดมสมบูรณ (แมนหมาย, 2556) ไดศึกษาทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อนกลุมอาชีพ
ชุมชน กรณีศึกษา: กลุมเพาะปลูกสมุนไพรบานดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พบวากลุมการเพาะปลูกสมุนไพรบานดงบังมีทุนทางสังคม 4 ประการ คือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนสถาบันทางสังคม ทุนภูมิปญญาและวัฒนธรรม และทุนทรัพยากรมนุษย (สุปราณี และคณะ, 2558)
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ไดศกึ ษานโยบายการพัฒนาทุนทางสังคมเพือ่ สรางชุมชนเขมแข็งพบวา สภาพทัว่ ไปการพัฒนาทุนทางสังคม
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก โดยที่ดานภูมิคุมกันใหชุมชนของการพัฒนาทุนทางสังคมที่อยู
ระดับสูงสุด เนื่องมาจากผูนําทางสังคมมีบทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินการทุนทางสังคมกระตุนให
ประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเอง
2. ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรก
บางหมูอยางยัง่ ยืนคือ ทุนทรัพยากรธรรมชาติสง ผลทางบวกตอการเปลีย่ นแปลงทุนทางสังคมเพือ่ สงเสริม
ชุมชนเขมแข็งของชุมชนแพรกบางหมูอยางยั่งยืนมากที่สุด เนื่องจากพื้นที่ในเขตชุมชมแพรกบางหมู
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเปนพืน้ ทีช่ นบทและเกษตรกรรมเปนสีเขียวทีเ่ ปนหมูบ า นชาวเกษตรกรรม
แตดั้งเดิมที่มีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณในการประกอบอาชีพไดตลอดป อีกทั้งคนในชุมชนแพรกบางหมู
มีสว นรวมดูแลรักษาแหลงนํา้ เพือ่ ประโยชนในดานสาธารณประโยชน เปนแหลงนํา้ เพือ่ การผลิตนํา้ ประปา
จําหนายภายในชุมชน เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าทางธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อยอนกลับไปในอดีตยังคงใช
เปนเสนทางคมนาคมทางนํา้ ของชุมชนแพรกบางหมูดว ย สอดคลองกับงานวิจยั (สุพตั รา, 2561) ไดศกึ ษา
ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการชุมชนอยางยัง่ ยืนกรณีศกึ ษา: ชุมชนบานบอนํา้ ซับ หมูท ่ี 1 ตําบลขุนทะเล
อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา สภาพทุนทางสังคมของชุมชนบานบอนํ้าซับในภาพรวม
อยูในระดับมาก ซึ่งดานทุนอยูในระดับมาก เปนที่ราบลุมที่อุดมสมบูรณ ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ
เหมาะสําหรับเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและการทําการเกษตรกรรม และงานวิจัย (สุปราณี และ
คณะ, 2558) ไดศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ซึ่งพบวา ชุมชนมีความสามารถ
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษ ไดอยางสมดุลและยั่งยืน
สงผลทําใหทุนมนุษยมีการเปลี่ยนแปลงในการรวมมือรวมใจกันภายในชุมชน
3. แนวทางการจั ด การเพื่ อ ส ง เสริ ม ชุ ม ชนเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนแพรกบางหมู อ ย า งยั่ ง ยื น คื อ
1) ผูนําชุมชนรวมถึงแกนนําของชุมชนรวมกันปรึกษาแกไขปญหาตั้งแตการรวมคิดรวมทําและการแกไข
รวมกันเพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตภายในชุมชน เชน การเสวนาประจําเดือนของชุมชน เปนตน
2) การรวมกลุมกันเพื่อการใหคําปรึกษาชวยเหลือและกําหนดแนวทางนโยบายความเปนอยูรวมกันของ
ทุกคนในชุมชนและเปดโอกาสใหทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวมโดยเฉพาะเรื่องของการประกอบอาชีพ
แบบพึ่งตนเอง เชน กลุมจัดตั้งกองทุนหมูบานกองทุนสงเคราะหฌาปนกิจกลุมสหกรณของโรงสีชุมชน
ของคนภายในชุมชน เปนตน 3) การมีสว นรวมในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาจมีกลุม จิตอาสา
ของชุมชนรวมกันรักษาทําความสะอาดแหลงนํา้ เพือ่ การอุปโภคและบริโภครวมกันและ 4) การจัดกิจกรรม
สงเสริมความสัมพันธเครือญาติทส่ี บื สานวัฒนธรรมประเพณีไทยอยางตอเนือ่ ง เชน กิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต ไทยชวงเดือนเมษายนประจําปความสัมพันธเครือญาติภายในชุมชนที่ลูกหลานกลับมาแสดง
ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณและผูสูงอายุในชุมชน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อภิชิต
และอนันต, 2560) ไดศึกษาการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
กรณีสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน จังหวัดชัยภูมิ พบวา แนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวคิดของภาครัฐจากผูส ง่ั การเปนผูส นับสนุน และเสริมสรางแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม การสรางเครือขายภาคีรว มกันทุกภาคสวนทัง้ ภายในและภายนอกเพือ่ สราง
ชุมชนเขมแข็งและมีความสุขอยางยั่งยืน ใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหชุมชนตระหนักรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาตามกระแส ตามความเหมาะสมของชุมชน (สุปราณี และคณะ, 2558) ไดศึกษา
นโยบายการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งพบวา แนวทางการปรับปรุงปจจัยที่มีผลตอ
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทุนทางสังคมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนแพรกบางหมู
ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งเปนการดําเนินงานตองเปนไปในลักษณะแบบองครวม
โดยมีเปาหมายหลักคือ การเนนการพัฒนาอยางยั่งยืนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีลักษณะ
การสรางเครือขายและพัฒนาเครือขายของสมาชิกใหเกิดขึ้นภายในชุมชน
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หมู 7 ชุมชนแพรกบางหมู ตําบลหนามแดง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงตัวแทนในชุมชนที่ให
ความชวยเหลือสนับสนุนและเอื้ออํานวยความสะดวกในการใหขอมูลตอการทําวิจัยครั้งนี้
References
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2557). ประชากรสูงอายุไทย: ปจจุบันและอนาคต. เอกสาร
ประมวลสถิติดานสังคม 1/2558 (พฤศจิกายน). กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย
ชูศรี วงศรตั นะ. (2550). เทคนิคการใชสถิตเิ พือ่ การวิจยั . พิมพครัง้ ที่ 10. นนทบุร:ี ไทยเนรมิตกิจอินเตอร โปรเกรสซิฟ
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน
บุญทัน ดอกไธสง. (2551). การจัดการทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร: พิมพตะวัน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2554). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาการบริหาร
จัดการชุมชนการศึกษา หนวยที่ 8 - 15. นนทบุรี: คณะกรรมการผูผลิตชุดวิชาการบริหารจัดการชุมชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แมนหมาย อรุณชัยพร. (2556). ทุนทางสังคมกับการขับเคลือ่ นกลุม อาชีพชุมชน กรณีศกึ ษา: กลุม เพาะปลูกสมุนไพร
บานดงบัง ตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รัฐบาลไทย. (2559). รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579). เขาถึงเมื่อ (25 กรกฎาคม 2560).
เขาถึงไดจาก (www.thaigov.go.th/uploads/ document/66/2017/01/pdf/20year-may59.pdf)
วิสิทธิ์ ยิ้มแยม และอุษณากร ทาวะรมย. (2561). ปจจัยที่สงผลความเขมแข็งของชุมชนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการศิลปศาสตรประยุกต. ปที่ 11,
ฉบับที่ 1, หนา 39-50
สถาบันพระปกเกลา. (2554). การศึกษาทุนทางสังคมเพือ่ การพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน. กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ
สุปราณี จันทรสง , บุญทัน ดอกไธสง, สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และบุญเรือง ศรีเหรัญ. (2558). การพัฒนาทุนทางสังคม
เพือ่ สรางชุมชนเขมแข็ง. วารสารวิจยั และพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ปท่ี 10, ฉบับที่ 3,
หนา 273-283
สุปราณี จันทรสง, บุญทัน ดอกไธสง, สอาด บรรเจิดฤทธิ์ และบุญเรือง ศรีเหรัญ. (2558). นโยบายการพัฒนา
ทุนทางสังคมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง. วารสารการเมืองการปกครอง. ปที่ 6, ฉบับที่ 1, หนา 313-327
ISSN 2672-9342 (Online)

RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Vol. 8, No. 2, July - December 2021

93

สุพัตรา คงขํา. (2561). ทุนทางสังคมกับการบริหารจัดการชุมชนอยางยั่งยืนกรณีศึกษา: ชุมชนบานบอนํ้าซับ
หมูที่ 1 ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช. Veridian E-Journal, Silpakorn
University. ปที่ 11, ฉบับที่ 2, หนา 1727-1743
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสาํ นักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับทีส่ บิ สอง พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔. เขาถึงเมือ่ (14 มกราคม 2562). เขาถึงไดจาก
(https://www. nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422)

อภิชติ ดวงธิสาร และอนันต เกตุวงศ. (2560). การจัดการเพือ่ สรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง:
กรณีสถาบันการเรียนรูเ พือ่ ปวงชน จังหวัดชัยภูม.ิ วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน .ปท่ี 6, ฉบับที่ 2
(ฉบับพิเศษ), หนา 347-358
Barbier, E. (1990). Economics, Natural-Resource Scarcity and Development. Journal of International
Development. Vol. 2, Issue 4, p. 223. DOI: 10.1002/jid.3380020410
James, S. C. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of
Sociology. Vol. 94, pp. S95-S120
Field, J. (2003). Social Capital. London and New York: Routledge
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational
and Psychological Measurement. Vol. 30, Issue 3, pp. 607-610

https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/

