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การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานของชุมชนในเขต
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บทคดัยอ่ 

 การวิจัยครั� งนี�  เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มี

วตัถุประสงค ์�) เพื�อศึกษาระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนกบัสถานภาพทั�วไปของชุมชนในเขตเทศบาล

ตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จังหวดับุรีรัมย ์ 2) เพื�อศึกษาการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์3) เพื�อ

หาแนวทางเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานในเขตเทศบาลตาํบล

หนองเต็ง อาํเภอกระสัง จังหวดับุรีรัมย ์ประชากรที�ใช้เป็นประชาชนที�มีอายุตั� งแต่ �� ปีขึ�นไป ใน

หมู่บา้นตน้แบบการพฒันาชุมชนเขม้แข็ง จาํนวน � หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอ

กระสัง จังหวดับุรีรัมย ์จาํนวน �,��� คน ผูวิ้จัยใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย(Simple sampling) ตาม

สูตรคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน ���  คน เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล

เป็นแบบสอบถาม ทั�งแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบปลายเปิด วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการหาค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการ

ทดสอบค่าที(T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way of ANOVA) โดยกาํหนดค่า

นัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 ในส่วนของขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์โดยการจดักลุ่มขอ้มูลและการ

วิเคราะห์เนื�อหา แลว้บรรยายแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

 ผลการวิจยัพบว่า 

 ระดบัความเขม้แขง็ของชุมชน พบว่า ความเขม้แขง็ของชุมชนมีอยู่ � ดา้น ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็

ดา้นสังคม ความเขม้แข็งดา้นการเมืองและการปกครอง ความเขม้แข็งดา้นองคก์รชุมชน ความเขม้แขง็

ดา้นวฒันธรรมชุมชน ความเขม้แขง็ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัของสังคม และความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจ 
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ทุกด้านมีระดับความเขม้แข็งที�ใกลเ้คียงกนั  เมื�อเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย พบไดด้ังนี�  �) 

ดา้นวฒันธรรมชุมชน  �) ดา้นเศรษฐกิจ �)ด้านสังคม �)ดา้นการเมืองและการปกครอง �)ดา้นองคก์ร

ชุมชน และ �) ดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัของสังคม 

 ภูมิปัญญาท้องถิ�นที�นํามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่า 

ประชาชนมีการนําเอาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยดงันี�  ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัผูน้าํ

และภาวะผูน้าํ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างจิตสาํนึกรักถิ�นฐานของคนใน

ชุมชน ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างเครือข่าย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการรวมกลุ่มกิจกรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการปรับตวัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลง และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการเรียนรู้

และการถ่ายทอดองคค์วามรู้  

 รูปแบบในการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานที�ชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมยไ์ด้ร่วมกนันาํเสนอ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยแลว้ ดงันี�  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน การสร้างกลุ่ม

หรือองคก์รการบริหาร การเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล การสร้างและการขยายเครือข่าย 

และกระบวนการปฏิบตัิงาน มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  

 ขอ้เสนอแนะเชิงกลยทุธ์หรือแนวทางในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน พบว่า มี  � กล

ยุทธ์/แนวทาง ไดแ้ก่ กลยุทธ์ที� � ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการชุมชน กลยุทธ์ที� � สร้าง

จิตสํานึกรักถิ�นฐานบ้านเกิดของสมาชิกในชุมชน กลยุทธ์ที� � ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริหาร

จดัการชุมชน กลยทุธที์� � การสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการชุมชน  

 

คาํสาํคญั:  ความเขม้แขง็ของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น กลยทุธ ์
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Abstract 

This research The research combines qualitative and quantitative data. Objectives: 1 )  To  

compare the strength of the community and the general community in the municipality Nong Teng 

Krasang District, Buriram Province 2) To study the application of indigenous wisdoms in the 

strengthening of communities in the municipality Nong Teng Krasang District, Buriram Province 3) 

To develop a model for strengthening the community by using local wisdoms base in the municipality 

Nong Teng Krasang District, Buriram Proveinc and 4) To provide strategic leadership model, 

strengthening the community by using local wisdoms base to be used in the development community.  

The population of people aged 15 years and over in Best Practice Village on development 

strong community of three villages in Municipalities Nong Teng Krasang District, Buriram province 

of 3,809 people. Using a simple random on According to the formula of Taro Yamane has a sample 

of 362 people. The instrument used for data collection was a questionnaire is a checklist. A rating 

scale And open-ended. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The hypotheses were tested by t test (T-test) and one-way analysis of variance (One Way of 

ANOVA). The level of statistical significance .05 . Data were analyzed using qualitative content 

analysis and classification data, then described the descriptive analysis. 

The research found that The strength of the community showed a strong sense of community, 

there are six areas: strengthening the social aspect. Strengthening the political and administrative. 

Strengthening the Community Strengthening cultural community Strengthening of collaborative 

learning society. And strengthening the economy's Plc. Every side has a similar strength. When the 

order from most to least common: 1) cultural communities   2) Economic 3) 4) Political and 

governance. 5) the community organizations and 6) the mutual learning of society. 

Local wisdoms is applied to the strengthening of community that citizens bring local 

wisdoms applied to the strengthening of the community as a whole. At a high level In descending 

order of descending below the average. Local wisdoms about leaders and leadership. Local wisdoms 

about management group. Local wisdoms on the conservation of natural resources and the 

environment. Local wisdoms about creating awareness in the community of settlement. Local 
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wisdoms about networking. Local wisdoms about the integration activities. Local wisdoms about 

adapting to change. And local wisdoms about learning and wisdoms. 

Model in strengthening the community by using local base communities in the municipality 

Nong Teng Krasang District, Buriram Province have jointly offered. The overall level. In descending 

order from the highest to lowest, and the participation of community members. Creating groups or 

organizational management. Preparation or human resource development. Creating and expanding 

networks. And operational processes To guide the strengthening of the community. 

Recommended strategies or approaches to strengthening communities that are four 

strategies/approaches include strategies that one encourages participation in community management 

strategy 2. Create awareness homeland of the community strategy. 3 promotes networking 

community management strategy fourth strengthening the management community. 

 

Keywords:  the strength of the community, local wisdoms, strategy 

 

ความสาํคญัและที�มาของปัญหาที�ทาํการวิจยั 

 จากการพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� �-� ที�มุ่งเน้น

ดา้นเศรษฐกิจเป็นสาํคญั ก่อให้เกิดผลการเปลี�ยนแปลงที�ประสบความสาํเร็จให้เศรษฐกิจของประเทศมี

ความเจริญกา้วหนา้ ประชาชนมีรายไดเ้พิ�มขึ�น แต่กป็ระสบปัญหาดา้นการกระจายรายไดสู่้ประชาชนไม่

ทั�วถึง และก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมาย เช่น ปัญหาด้านครอบครัวที� เปลี�ยนแปลงเป็น

ครอบครัวเดี�ยวมากขึ�น ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม กระแสบริโภคนิยม

เน้นวตัถุนิยม การเคลื�อนยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สู่เมืองหลวงมากขึ�น รวมทั�งปัญหาความเสื�อมโทรม

ของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จนเป็นเหตุใหส้ังคมอ่อนแอ ทาํใหเ้ห็นว่า การพฒันาประเทศ

ที� มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวนั� นไม่เพียงพอ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยจึงได้มีการ

วางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว การพัฒนาศักยภาพของคนไทยยึดแนวคิดและยุทธศาสตร์ของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� � (พ.ศ. ����-����) ซึ� งถือเป็นจุดเปลี�ยนสาํคญัของการ

พฒันาประเทศ ที�เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมไดมี้ส่วนร่วมและปรับแนวคิดการพฒันาใหม่ที�

เน้นการเพิ�มอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาสู่การพฒันาแบบองค์รวมที�เน้น “คนเป็นศูนยก์ลาง

ของการพฒันา” เมื�อสิ�งที�เรียกว่า การพฒันาหยั�งรากลงในสังคมไทย พลงัและปฏิบติัการไดก่้อให้เกิด
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การเปลี�ยนแปลงทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และดา้นวฒันธรรมก็เปลี�ยนเขา้สู่สังคมสมยัใหม่แบบ

เนน้การบริโภค วตัถุนิยมและทุนนิยม ทาํให้สังคมไดรั้บผลกระทบตามมาอีกมากมาย  หากการพฒันามี

บทบาทในการกาํหนดทิศทางการเปลี�ยนแปลงสังคมทั�งระบบ ผูถู้กพฒันา คือ ประชาชนจึงเขา้ไปอยูใ่น

วงัวนของอาํนาจภายใตก้ารครอบงาํอย่างสิ�นเชิงหรือกลยุทธ์ที�เกินกว่าจะรับรู้ (ประเวศ  วะสี . ���� : 

56) และจากอดีตงานพฒันาชนบทไดย้ดึหลกัการทาํงานจากบนลงล่าง  โดยมีความเชื�อว่า ชุมชนนั�นว่าง

เปล่า องค์กรพฒันาจากภายนอก จะตอ้งนาํทรัพยากรทุกชนิดนับตั� งแต่เงินทุน วิธีการทาํงาน ความรู้  

วิธีการจดัองคก์ร แมแ้ต่คุณค่าหรือจิตสาํนึกในการพฒันาเขา้ไปให้แต่ความเป็นจริงนั�น ชุมชนไม่ไดว้่าง

เปล่าอย่างที� เราคิด เนื� องจากเขามีทรัพยากรส่วนหนึ� งที�ด ํารงอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพพลัง

สร้างสรรค์  ภูมิธรรม ภูมิปัญญา วิธีการจดัองค์กร  บุคลากร  แมแ้ต่แนวความคิดในการพฒันาตนเอง

และชุมชนใดขึ�น (กาญจนา  แกว้เทพ . ���� : 28)  

 เป้าหมายการพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� � จึงได้กาํหนดทิศ

ทางการพฒันาคน การสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน  ประชาคม และเครือข่ายประชาชน  ในขณะที�

ทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาความเขม้แข็งของชุมชนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบบัที� � (พ.ศ. ����-����) มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้เขม้แข็ง สามารถผสมผสาน

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นกบัความรู้  และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งกลมกลืน 

เป็นรากฐานการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่าง

ย ั�งยนื  โดยการส่งเสริมการรวมตวัของประชาชน  องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนในรูปแบบ

ต่างๆ ให้มีการรับรองสถานะอย่างถูกตอ้ง  สามารถดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกบัทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที�  �� (พ.ศ. ����-����) ได้กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและ

สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” เนื�องจาก “คน” 

เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์และผลกระทบจากการพฒันา  ขณะเดียวกนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที� �� (พ.ศ. ����-����) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างย ั�งยืน จึงจําเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยและสังคมไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตระหนักถึงคุณค่าวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมถึงการพฒันาชุมชนให้เขม้แข็ง โดยคน้หาอัต

ลกัษณ์ที�โดดเด่นของชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนโดย

การอนุรักษ์และฟื� นฟูภูมิปัญญาท้องถิ�น สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด และกาํหนดแนว

ทางการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นบนหลกัการพึ�งพาตนเองที�คาํนึงถึงศกัยภาพทรัพยากรภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
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วฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มในชุมชนเป็นหลกั โดยให้ความสาํคญักบัการจดัการเรียนรู้ในชุมชนและการ

ถ่ายทอดภมิูปัญญาที�ช่วยพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพ 

 ประเทศไทยภายใตก้ระบวนการพฒันาที�เน้นการพฒันาเศรษฐกิจและนาํประเทศเขา้สู่กระแส

โลกาภิวตัน์  มีแนวโน้มที�จะรับวฒันธรรมความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ตะวนัตกเขา้มาพฒันาประเทศมากยิ�งขึ�นตามลาํดบั  จนอาจกล่าวไดว้่าสังคมไทยในปัจจุบนัถูกครอบงาํ

ดว้ยกระแสโลกาภิวฒัน์ทางความคิดและภูมิปัญญาตะวนัตก  จนตกเป็นทางของระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม  วตัถุนิยมและบริโภคนิยม ตลอดจนกระแสความทนัสมยัที�มาจากโลกตะวนัตกและมีอิทธิพล

ครอบคลุมทั�วโลก  คนไทยและสังคมไทยไดถู้กกระแสเหล่านี� ผลกัดนัให้ปรับเปลี�ยนความคิด คุณค่า 

และความเชื�อเกี�ยวกับชีวิต จนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและสิ� งแวดล้อมตามมาอย่าง

หลีกเลี�ยงไม่ได ้ พร้อมๆกบัสถานการณ์ต่างๆของโลกที�ผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว  ซึ� งลว้นมีผลกระทบต่อ

การพฒันาประเทศในทุกๆดา้น เนื�องจากสังคมไทยเป็นสังคมที�เปิดกวา้งพร้อมที�จะยอมรับสภาวะการ

เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น  ทั� งภายนอกมาปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตของคน  จึงเป็นเหตุให้ “สังคมมีปัญหา การ

พฒันาไม่ย ั�งยืน” ในขณะเดียวกนัความรู้พื�นบา้นดงัเช่นคนไทยสมยัก่อนมีภมิูปัญญาหรือความรู้อนัชาญ

ฉลาดในการประดิษฐ์คิดคน้ สร้างสรรค์เพื�อใช้ประโยชน์จากสิ�งแวดล้อม แกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�นใน

ทอ้งถิ�น เพื�อผลในการดาํรงชีวิต  ประกอบดว้ยความสามารถในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างที�อยู่

อาศยั  การคิดคน้ประดิษฐ์เครื�องใชห้ัตถกรรม รวมทั�งความรู้ในบาํบดัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ฯลฯ ซึ� งช่วย

ให้สังคมไทยนับแต่อดีตสามารถดาํรงอยู่ได้อย่างสงบสุขสืบถึงปัจจุบัน  โดยภูมิปัญญาและความรู้

พื�นบา้นเหล่านี� ได้เสริมสร้างคุณลกัษณะแก่สังคมไทย ให้เกิดความมั�นคงทางสังคม วฒันธรรมและ

เศรษฐกิจแบบพึ�งพาตนเอง  และยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ที�น่าภาคภมิูใจ รวมทั�งวฒันธรรมอนัดีงาม ควบคู่

ไปกบัการพฒันาใหเ้ท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยจาํตอ้ง

เร่งดาํเนินการฟื� นฟู สืบสานงานดา้นวฒันธรรมให้ดาํรงอยูคู่่สังคมไทย  โดยการส่งเสริม สนบัสนุนให้

ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทยเหล่านี� ไดถู้กถ่ายทอดและสานต่อไปยงัคนรุ่นหลงัต่อไป 

 การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดังกล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบ

การศึกษาทั�งที�จดัขึ�นบนฐานของโรงเรียน และจดัขึ�นบนฐานของชุมชน โดยที�พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. ���� และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� �) พ.ศ. ���� ไดบ้ญัญตัิความมุ่งหมายและหลกัการใน

มาตรา � ว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกที�ถูกต้องเกี�ยวกบัการเมือง การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  รู้จกัรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที� เสรีภาพ 

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
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รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  รวมทั� งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของ

ชาติ  การกีฬา  ภู มิปัญญาท้องถิ�น  ภู มิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม อีกทั�งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานพุทธศกัราช ����  

ไดก้าํหนดจุดหมายของผูเ้รียนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์

และพฒันาสิ�งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะมี�มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ�งที�ดีงามในสังคมและอยูร่่วมกนัใน

สังคมอย่างมีความสุข  ปัจจุบันภูมิปัญญาไทยได้ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผน  สร้างศักดิ� ศรีและ

เกียรติภูมิแก่คนไทย  ทาํให้บรรพชนของเราไดด้าํรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินนี� มาอย่างสงบสุขเป็นเวลา

ยาวนาน (นิธิ  เอียวศรีวงศ์ . ���� : 32) คนเป็นทรัพยากรที�สําคญัยิ�งในการพฒันาในทุกๆด้าน  การ

ส่งเสริมให้คนมีคุณภาพชีวติที�ดีเหมาะสม พอเพียงกบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั  จึงเป็นเรื�อง

ที�สําคญัอย่างยิ�ง  สอดคลอ้งกบัเจนจิรา  ลาดบวัขาว (���� : 24) ที�กล่าวว่า  การพฒันาประเทศที�ผ่านมา

ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตวฒันธรรมไทยเท่าที�ควร ทาํให้เกิดปัญหาและภาวะวิกฤตนานาประการ  การ

พฒันาคนหรือการศึกษาโดยรวมเป็นไปตามแนวตะวนัตกเป็นสําคญั  เพื�อให้การพฒันาคนต่อแต่นี� ไป

ไดรั้บการแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม มีการนาํเอาภมิูปัญญาที�สั�งสมไวใ้นบา้นเมืองมา

ใชเ้ป็นพื�นฐานสาํคญัในการพฒันาคน 

 ดังนั� น  ชุมชนเป็นสังคมขนาดกลางที�เชื�อมโยงสังคมขนาดเล็ก คือ บา้น โรงเรียน กับสังคม

ขนาดใหญ่ คือ ประเทศชาติ และโลก  ชุมชนมีทั�งบุคคล องคค์วามรู้และสถานที�สามารถใหก้ารศึกษาแก่

สมาชิกในสังคม (ฉัตรทิพย ์ นาถสุภา . ���� : ��) ในการพัฒนาคนให้เป็นผูที้�มีคุณภาพ  สามารถ

ดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขนั�น ชุมชนหรือทอ้งถิ�นมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง การส่งเสริม

ให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามสภาพจริงที�เป็นอยูใ่นสังคมนั�นๆ จะมีวิถีชีวิตตามสภาพ

ของแต่ละท้องถิ�น  ขณะเดียวกนัสามารถนําเอาทรัพยากรในท้องถิ�นนั� นๆมาใช้ได้อย่างมีคุณค่าเกิด

ประโยชน์ต่อทอ้งถิ�นตระหนกัถึงคุณค่า รวมทั�งรู้จกัวิธีการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงทรัพยากรต่างๆ

ใหค้งอยูก่บัชุมชนสิ�งที�มีความสาํคญักบัการดาํรงชีวิต ที�สอดคลอ้งกบัความเป็นอยู ่วิถีชีวิตอยา่งแทจ้ริง

นั�น คือ ภมิูปัญญาทอ้งถิ�น  เพราะภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นความรู้ที�ไดสั้�งสมมาจากประสบการณ์ของคนใน

ชุมชนมาเป็นเวลานาน  มีการเชื�อมโยงศาสตร์ต่างๆเขา้ดว้ยกนั  โดยถ่ายทอดจากรุ่นหึ� งสู่ชนอีกรุ่นหนึ�ง

ดว้ยวิธีการง่ายและเหมาะสมตามสภาพของแต่ละทอ้งถิ�น  มีความหลากหลาย  สามารถประยกุต์ใชไ้ด้

อย่างสอดคล้องตรงกับสภาพสังคมปัจจุบัน  หากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว  พบว่า ชุมชนในยุค

ปัจจุบนัมีความอ่อนแอ  เนื�องจากขาดวฒันธรรมในความมีนํ�าใจ  ความเอื�ออาทร  ความช่วยเหลือซึ� งกนั

และกนั  ความรัก  ความหวงแหนในชุมชนน้อยลง  เกิดการเปลี�ยนแปลงในชุมชนทุกๆด้าน รวมทั� ง
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สภาพปัญหาต่างๆตามมามากมาย  โดยที�ชุมชนแกไ้ขปัญหาเหล่านั�นไดย้ากขึ�น  ศกัยภาพและภมิูปัญญา

ทอ้งถิ�นไดห้ายไปไม่ไดรั้บการพฒันาต่อเนื�อง ชุมชนจึงขาดรากฐานในการพฒันาตนเอง  แต่ในทางตรง

ขา้มชุมชนที�มีศักยภาพในการพึ� งพาตนเอง  ได้อาศัยวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม ความเชื�อใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นในการแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชน  มีจิตวิญญาณผูกพนักนั มีความรักใคร่สามคัค ี

ช่วยเหลือแบ่งปันกนั  สามารถควบคุมและจดัการปัญหาทอ้งถิ�นดว้ยภูมิปัญญาของตนเองในดา้นต่างๆ 

เป็นชุมชนที�เขม้แข็งพร้อมต่อการกระทบภายนอกได ้(อุทยั ดุลยเกษม และอเนก นาคะบุตร . ���� : 8-

10) 

 อย่างไรก็ตามการพฒันาเพื�อนําไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชนในเขตตาํบลหนองเต็ง อาํเภอ

กระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ ไดด้าํเนินการในมิติรูปแบบต่างๆที�ยดึแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของรัฐบาล

เป็นหลักในการพัฒนาเป็นการรวมศูนย์อาํนาจการตัดสินใจไวที้� ส่วนกลาง ซึ� งละเลยต่อศักยภาพ

ความสามารถและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนทั� งในด้านความคิด  การตัดสินใจ การ

ดําเนินงาน การรับผลประโยชน์จากการพฒันาและการประเมินผลเพื�อนําไปสู่การเสริมสร้างความ

เขม้แข็งและการพึ�งตนเองของประชาชน  ยิ�งรัฐบาลพยายามที�จะกระทาํการพฒันาแต่กลบัทาํให้ชุมชน

อ่อนแอลง (ชาญวิทย ์ โวหาร. ���� : 15) จากการพัฒนาชุมชนตามแนวคิดของการทําให้ทันสมัย 

(Modernization) ก่อให้ เกิดความทันสมัยแก่สังคมและชุมชนหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ�งด้าน

โครงสร้างพื�นฐานและบริการสาธารณะเพิ�มสูงขึ�นอย่างน่าพอใจ  ได้แก่  ถนน  ไฟฟ้า  นํ� าประปา  

การศึกษาและการสาธารณสุข  เป็นตน้  ประชาชนในชุมชนจาํเป็นตอ้งพึ�งพิงขา้ราชการของรัฐบาลทั�ง

ในด้านความคิด  และการกระทาํ  แบบแผนการผลิตเพื�อการอุปโภคบริโภคภายในครอบครัวอย่าง

พอเพียง  เปลี�ยนไปเป็นการผลิตเพื�อการคา้  เงินตรามีบทบาทสําคญัต่อการทาํลายลา้งคุณค่าของความ

เป็นมนุษยอ์ย่างสิ�นเชิง  คนหนุ่มสาวซึ� งเป็นพลงัสําคญัในการพฒันาชุมชน  เดินทางไปทาํงานและหา

รายไดใ้นเมืองใหญ่ ใชชี้วิตฟุ้ งเฟ้อฟุ่ มเฟือยแบบสังคมบริโภคนิยม  ทิ�งลูกไวก้บัพ่อแม่ที�แก่เฒ่า  ส่งผล

ใหส้ถาบนัครอบครัวและความเป็นชุมชนอ่อนแอลงตามลาํดบั สังคมเตม็ไปดว้ยชุมชนอ่อนแอและเกิด

ความล่มสลายทั�งชุมชนเมืองและชนบท (เกรียงศกัดิ�   เจริญวงศศ์กัดิ� . ���� : 2)ทั�งนี�  ยงัไม่มีรูปแบบการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที�นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนทั� งทางด้านสังคม การเมือง 

วฒันธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาชุมชนอย่าง

แทจ้ริง 

 ดงันั�น  ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเกี�ยวกบัชุมชนที�มีความเขม้แขง็นั�นมีบริบททางดา้นสงัคม การเมือง 

วฒันธรรม และเศรษฐกิจเป็นอยา่งไร  มีปัจจยัอะไรบา้งที�ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
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ชุมชนและมีการใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งไร  รวมทั�งแนวทาง

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนควรเป็นอยา่งไร  จึงจะเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั   

 

วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั 

 �. เพื�อศึกษาระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนกบัสถานภาพทั�วไปของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล

หนองเตง็ อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์

 �. เพื�อศึกษาการประยกุตใ์ชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์

 3. เพื�อหาแนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานในเขต

เทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์

 

ขอบเขตของโครงการวิจยั 

 การวิจยัครั� งนี�   ผูวิ้จยัไดแ้บ่งขอบเขตของการวิจยัดงันี�  

    �. ขอบเขตดา้นพื�นที� 

        การศึกษาครั� งนี�ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาในเขตพื�นที�เทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสัง  จงัหวดั

บุรีรัมย ์จาํนวน � หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1. บา้นหนองเตง็ หมู่ที� � ตาํบลหนองเตง็  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์

2. บา้นจาน หมู่ที� � ตาํบลหนองเตง็  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์

3. บา้นเสมด็ หมู่ที� � ตาํบลหนองเตง็  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์

4. บา้นหนองเตง็นอ้ย หมู่ � ตาํบลหนองเตง็  อาํเภอกระสงั  จงัหวดับุรีรัมย ์

5. บา้นตะครอง หมู่ที� �� ตาํบลหนองเตง็  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์

     �. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

         ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

                        ประชากร   ได้แก่  ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง  

จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยกาํหนดให้ชุมชนตน้แบบการพฒันากิจกรรมเพื�อส่งเสริมชุมชนเขม้แข็งอย่างย ั�งยืน 

ในเขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็  จาํนวน � หมู่บา้น ไดแ้ก่  บา้นหนองเต็ง หมู่ � บา้นจาน หมู่ � บา้นเสม็ด 

หมู่ � บา้นหนองเต็งนอ้ย หมู่ � และบา้นตะครอง หมู่ �� เป็นพื�นที�ศึกษาวิจยั และกาํหนดให้ประชากร
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เป็นประชาชนในหมู่บา้นทั�ง � ขา้งตน้ ที�มีอายุตั� งแต่ �� ปีขึ�นไป จาํนวน �,��� คน เป็นประชากรที�ใช้

ในการศึกษาวิจยัครั� งนี�   

                      กลุ่มตวัอยา่ง 

          ผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้ประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบการพฒันา ในเขตเทศบาลตาํบลหนอง

เต็ง  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ตามสูตรคาํนวณของทาโร่  ยามาเน่ (Taro  

Yamane) จากประชากร �,��� คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ��� คน ดงันี�  

 

       ตารางที� � แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั 

ที� อาํเภอ จาํนวนประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

1 บา้นหนองเตง็ หมู่ � 587 56 

2 บา้นจาน หมู่ที� � 965 92 

3 บา้นเสมด็ หมู่ � 848 81 

4 บา้นหนองเตง็นอ้ย หมู่ � 856 53 

5 บา้นตะครอง หมู่ �� 553 81 

รวม 3,809 362 

 

 �. ขอบเขตดา้นเนื�อหา 

        ขอบเขตดา้นตวัแปร 

                     ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน ประกอบดว้ย เพศ  อาย ุ อาชีพ 

การศึกษา การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  ตาํแหน่ง/หนา้ที�ในชุมชน  และรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

          ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นความเขม้แขง็ชุมชน  ประกอบดว้ย 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นสังคม 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นการเมืองการปกครอง 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นองคก์รชุมชน 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นวฒันธรรม 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นการเรียนรู้ 

   �) ความเขม้แขง็ของชุมชนดา้นเศรษฐกิจ  
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะไดรั้บ 

       �. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 

 �.�  ไดท้ราบระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนกบัสถานภาพทั�วไปของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบล

หนองเตง็ อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์

 �.� ไดแ้นวทางการประยกุตใ์ชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนใน

เขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสงั  จงัหวดับุรีรัมย ์

 1.3 ไดแ้นวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานในเขต

เทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์

 �.� ไดก้ลยทุธ์การนาํรูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�น

เป็นฐานไปใชใ้นการพฒันาชุมชน 

       �. ประโยชน์ในเชิงนโยบาย 

 2.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดแ้นวทางการบริหารจดัการชุมชนใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็

อยา่งย ั�งยนืประชาชนพึ�งตนเองไดค้รอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 

 �.� หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดใ้ชเ้ป็นกลไกในการขบัเคลื�อนกระบวนการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน  โดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นที�อาศยักลุ่มพลงัมวลชนที�มีความมุ่งมั�นพฒันาและเป็น

แบบอยา่งที�ดีแก่ชุมชนทั�วไป 

 �.� ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสงั  จงัหวดับุรีรัมยมี์การพฒันาและการ

ประยกุตใ์ชร้วมทั�งการส่งเสริมการเรียนรู้ การถ่ายทอด ภมิูปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนทางดา้นสังคม  การเมือง  วฒันธรรมและเศรษฐกิจชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

 2.4 ไดรู้ปแบบการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานที�

เหมาะสมและนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

     ลกัษณะของเครื�องมือ 

     �.� เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในวิจยัขั�นตอนที� � เป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ�งผูวิ้จยัไดป้รับใชแ้ละพฒันาเครื�องมือมาจากแบบสอบถามที�มีนกัวิชาการได้

ทาํการศึกษาไวแ้ลว้ (สมบูรณ์  ธรรมาลงัการ (����) และสุรียพ์ร  ธรรมิกพงษ ์และคณะ (����)) และ
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นาํมาปรับขอ้คาํถามบางส่วนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบับริบทที�ใชศึ้กษาในครั� งนี�   ลกัษณะของเครื�องมือที�ใช้

ในการวจิยัจะแบ่งออกเป็น � ตอน คือ  

 ตอนที� � แบบสอบถามเกี�ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ  อาย ุอาชีพ 

การศึกษา ตาํแหน่ง/หนา้ที�ในชุมชน รายได ้มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัความเขม้แขง็ของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็ 

อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมย ์มีลกัษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) ตามแบบ

ของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น � ระดบั คือ มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยที�สุด  โดยจดัเรียงเนื�อหา 

ขอ้คาํถาม ตามลาํดบัของปัจจยัที�นาํมาศึกษามีจาํนวนทั�งหมด � ดา้น ดงันี�  

  1. ความเขม้แขง็ดา้นสงัคม 

  �. ความเขม้แขง็ดา้นการเมืองและการปกครอง 

  �. ความเขม้แขง็ดา้นองคก์รชุมชน 

  �. ความเขม้แขง็ดา้นวฒันธรรม 

  �. ความเขม้แขง็ดา้นการเรียนรู้ 

  �. ความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจ 

ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภมิูปัญญาทอ้งถิ�นที�นาํมาใชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 

แบ่งเป็น � ระดบั คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด โดยจดัเรียงเนื�อหา ขอ้คาํถาม ตามลาํดบั

ของปัจจยัที�นาํมาศึกษา มีจาํนวนทั�งหมด � ดา้น ดงันี�  

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัผูน้าํและภาวะผูน้าํ 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการรวมกลุ่มกิจกรรม 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการเรียนรู้และการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างเครือข่าย 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการปรับตวัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลง 

  �. ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างจิตสาํนึกรักถิ�นฐานของคนในชุมชน 

 ตอนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัรูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน มีลกัษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating  Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งเป็น � ระดบั คือ มาก
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ที�สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที�สุด โดยจดัเรียงเนื�อหา ขอ้คาํถาม ตามลาํดบัของปัจจยัที�นาํมาศึกษา มี

จาํนวนทั�งหมด � ดา้น ดงันี�   

1. ดา้นการเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

2. ดา้นการสร้างกลุ่ม 

3. ดา้นการปฏิบตัิการ 

4. ดา้นการสร้างและขยายเครือข่าย 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

 ตอนที� � เป็นคาํถามปลายเปิด เพื�อใหป้ระชาชนผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะอื�นๆ

เกี�ยวกบัรูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน และกลยทุธใ์นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�น 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื�องมือในการวิจยัครั� งนี�  ผูว้จิยักาํหนดวิธีการตรวจสอบเพื�อหาคุณภาพ

ของเครื�องมือ โดยมีขั�นตอน ดงันี�  

 �) เครื�องมือวดัทุกฉบบั ไดผ้า่นการพจิารณาดา้นเนื�อหา ความหมาย และการใชภ้าษาจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความครอบคลุมตามโครงสร้างของเนื�อหา ความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั

วตัถุประสงค ์(Item  Objective  Congruence : IOC) ว่าขอ้คาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัที�ส่งผลต่อการเสริมสร้าง

วฒันธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของผูน้าํชุมชนในจงัหวดับุรีรัมยที์�นาํมาศึกษาทั�งหมดนั�น 

เป็นขอ้คาํถามที�ตรงกบัสิ�งที�ตอ้งการวิจยั มีความถูกตอ้งและครอบคลุมเนื�อหาเชิงทฤษฎีที�ไดศึ้กษา

วิเคราะห์และกาํหนดไวเ้ป็นนิยามศพัทห์รือไม่ และตรวจสอบการใชถ้อ้ยคาํภาษามีความเหมาะสม และ

สื�อความหมายที�ตรงกบัสิ�งที�ตอ้งการจะสอบถามหรือไม่  

 �) นาํแบบสอบถามที�สร้างขึ�นและผา่นการตรวจสอบเชิงโครงสร้าง และเชิงเนื�อหาแลว้ไป

ทดลองใชก้บัหมู่บา้น จาํนวน �� คน ในหมู่บา้นในเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ซึ� งไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ

วิจยั (รังสรรค ์ สิงหเลิศ . ���� : 141) 

 �) จากนั�นนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์อาํนาจจาํแนกรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค (Item – Total  Correlation) 

โดยหาคา่สัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์รายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบสอบถาม   

 �) วเิคราะห์หาคา่ความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั�งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ�  แอลฟ่า 

(Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach , lee  Joseph . 1970 : 161) 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัร่วมกบัคณะผูวิ้จยั ไดล้งพื�นที�จดัเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเองทั�งหมด 

ตั�งแต่การดาํเนินการจดัทาํแบบสอบถามมีจาํนวนเท่ากบักลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั การขอหนงัสือ

รับรองและแนะนาํตวัผูว้จิยัจากคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เพื�อ

ความขอความร่วมมือจากผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลหนองเตง็ และประชาชนตามที�กาํหนดไวใ้หเ้ป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง ดาํเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัจะดาํเนินการลงพื�นที�จดัเกบ็ขอ้มูลดว้ย

ตนเองทั�งหมด หากมีแบบสอบถามชุดใดที�ยงัไม่สมบูรณ์ ผูวิ้จยัจะทาํการตรวจสอบและเกบ็ขอ้มูลใหม่

อีกครั� งจนกว่าจะครบตามจาํนวนที�กาํหนดไว ้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามที�ไดรั้บ

มาวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทั�งหมดมาจดัหมวดหมู่ และบนัทึกคะแนนแต่

ละขอ้ในรูปรหัส (Coding  Form) หลังจากนั� นนําขอ้มูลทั� งหมดไปวิเคราะห์ด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูปเพื�อทดสอบสมมติฐานเชิงทฤษฎีชั�วคราวที�สร้างขึ�นก่อนการวิจยั 

�. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Method) เพื�ออธิบายขอ้มูลทั�วไป สถิติที�ใช้ในการ

วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี�ย (Mean) ร้อยละ (Presented) ความถี� (Frequency)และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Division)  

  2. สถิติวิเคราะห์ เพื�อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั ใชก้ารวิเคราะห์เพื�อหาค่าที (t-test) และค่า

เอฟ (F-test) One way  ANOVA เพื�ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที� เกี�ยวข้องกับการ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง  อาํเภอกระสัง  จงัหวดับุรีรัมยโ์ดย

กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติที� .�� (Level of Significant .05) 

3. ข้อมูลที�ได้จากแบบคําถามปลายเปิด ในตอนที�  � จะนํามาวิเคราะห์เนื� อหา (Content 

Analysis) แล้วจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping) จากนั� นนํามาหาค่าความถี�  (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage) แลว้อธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
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สรุปผลการวิจยั 

 1. ระดบัความเขม้แขง็ของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์

     ในการวิจัยครั� งนี�  ไดศึ้กษาความเขม้แข็งของชุมชน � ดา้น ไดแ้ก่ ความเขม้แข็งดา้นสังคม 

ความเข้มแข็งด้านการเมืองและการปกครอง ความเข้มแข็งด้านองค์กรชุมชน ความเข้มแข็งด้าน

วฒันธรรมชุมชน ความเขม้แข็งดา้นการเรียนรู้ร่วมกนัของสังคม และความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจ ผล

การศึกษาวิจยั พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์มีระดบัความ

เขม้แข็งที�ใกลเ้คียงกนัทุกดา้น กล่าวคือ ในภาพรวมมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น

แลว้ พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

วฒันธรรมชุมชน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ดา้นการเมืองและการปกครอง ดา้นองคก์รชุมชน และดา้น

การเรียนรู้ร่วมกนัของสงัคม 

2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�นาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน พบว่า  

ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

มาประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นเช่นเดียวกนั โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยแลว้ ดงันี�  

ด้านที�  � ภูมิปัญญาท้องถิ�นเกี�ยวกับผูน้ําและภาวะผูน้ํา รองลงมาได้แก่ ด้านที�  � ภูมิปัญญาท้องถิ�น

เกี�ยวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม ดา้นที� � ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ดา้นที� � ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างจิตสาํนึกรักถิ�นฐานของคนในชุมชน ดา้นที� � 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการสร้างเครือข่าย ดา้นที� � ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการรวมกลุ่มกิจกรรม 

และด้านที� � ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการปรับตวัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลง ตามลาํดับ ส่วนลาํดบั

สุดทา้ย ไดแ้ก่ ดา้นที� � ภมิูปัญญาทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการเรียนรู้และการถ่ายทอดองคค์วามรู้  

3. แนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานของชุมชนใน

เขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง 

อาํเภอกระสัง จังหวดับุรีรัมย ์ได้เสนอรูปแบบในการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย

จากมากไปหานอ้ยแลว้ พบว่า ชุมชนเห็นว่า ควรใชแ้นวทางตามดา้นที� � การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

ชุมชน อยู่ในลาํดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านที� � การสร้างกลุ่มหรือองค์กรการบริหาร ด้านที� � การ

เตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล และดา้นที� � การสร้างและการขยายเครือข่าย ตามลาํดบั ส่วน
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ลาํดับสุดท้าย เห็นว่า ควรใช้แนวทางตามด้านที� � กระบวนการปฏิบัติงาน มาเป็นแนวทางในการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  

เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบว่า  

ดา้นการเตรียมคนหรือการพฒันาทรัพยากรบุคคล เห็นวา่ ควรมีการประสานความร่วมมือกบั

องคก์รหรือหน่วยงานอื�นทั�งภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างศกัยภาพของสมาชิกในกลุ่มอยูใ่น

ลาํดบัแรก  และควรมีการถ่ายทอดทกัษะทางสงัคม ความรู้ความเชี�ยวชาญดา้นอาชีพ  ดา้นสุขภาพและ

คุณภาพชีวิต แก่สมาชิกในชุมชน เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ด้านกระบวนการปฏิบติังาน  เห็นว่า ควรมีการเสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชน ตระหนักถึง

คุณค่าแห่งความหมายของการรับผิดชอบต่อชุมชนอยู่ในลาํดับแรก และควรให้สมาชิกในชุมชนมี

โอกาสการจดัทาํขอ้ตกลงในเป้าหมายและวตัถุประสงคร่์วมกนั เป็นอนัดบัสุดทา้ย 

ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย เห็นว่า ชุมชนควรมีการแสวงหาความร่วมมือกบัองคก์ร

เครือข่ายอื�นเพื�อเชื�อมโยงขอ้มูลข่าวสารและเพื�อช่วยเหลือเกื�อกูลกันอยู่ในลาํดบัแรก และสมาชิกใน

ชุมชนควรได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ เพื�อเป็นเครือข่ายการดาํเนินงาน เป็นอนัดบั

สุดทา้ย 

ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เห็นว่า ควรให้สมาชิกของชุมชนมีส่วนร่วมในการ

คน้หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนากลุ่มของตน เพื�อเป็นการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชน เป็นอนัดบัแรก และควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทาํประชาคม ประชามติ 

การออกเสียง การแสดงความคิดเห็น และกิจกรรมที�เป็นประชาธิปไตยอื�นๆ ในชุมชน เป็นอันดับ

สุดทา้ย  

 ดา้นการสร้างกลุ่มหรือองคก์รบริหาร เห็นว่า ควรมีส่วนร่วมในการจดัตั�งกุล่มต่างๆทุกขั�นตอน 

อยูใ่นลาํดบัแรก ส่วนลาํดับสุดทา้ย เห็นว่า ควรมีส่วนร่วมในการทาํประชาคมเพื�อรับฟังความคิดเห็น

และขอ้เสนอแนะของชุมชน   

 

 4. ขอ้เสนอแนะอื�นๆ 

       4.� ขอ้เสนอแนะทั�วๆไป  

               พบว่า ขอ้เสนอแนะอื�นๆที�ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนอเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์

ไดเ้สนอให้มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว รองลงมาได้แก่ ควรมีการศึกษา

ทรัพยากรที�มีอยู่ในชุมชนให้รอบดา้นแลว้จดักลุ่มขอ้มูลให้เป็นระบบระเบียบควรค่าแก่การอนุรักษสื์บ
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สานและเรียนรู้  ควรมีการส่งเสริมการดาํเนินกิจกรรมสาธารณะชุมชน ควรมีการวางแผนแบบมีส่วน

ร่วม ควรมีการส่งเสริมระบบเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือทั�งภายในกลุ่มหรือองคก์รชุมชนและระหว่าง

ชุมชนด้วยกนั ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบา้นหรือภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น ควรมีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมภมิูปัญญาทอ้งถิ�น ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี   

  4.2  ขอ้เสนอแนะดา้นกลยทุธ์และแนวทางหรือวิธีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

  พบว่า ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้สนอกลยุทธ์/

แนวทางในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน รวม � กลยทุธส์าํคญัดว้ยกนั ไดแ้ก่  

  กลยุทธ์ที� � กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการชุมชน มีแนวทาง/วิธีการ

โดยการส่งเสริมอาํนาจการคิดและการตดัสินใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมของ

ชุมชนที�ตอบสนองต่อปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชน พฒันากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ชุมชน รวมทั�งเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารอยา่งเป็นระบบ  

  กลยุทธ์ที� � กลยุทธ์การสร้างจิตสํานึกรักถิ�นฐานบา้นเกิดของสมาชิกในชุมชน มีแนวทาง/

วิธีการโดยการส่งเสริมกิจกรรมความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบวร (รัฐบาล  บา้น  วดั และโรงเรียน)ให้เป็น

อนัหนึ� งอนัเดียวกนั ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมและความเชื�อของชุมชน

ให้เกิดความรัก หวงแหนและเป็นความงดงามของทอ้งถิ�น และร่วมกนัพฒันาแหล่งภูมิปัญญาทั�งหลาย

ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

  กลยุทธ์ที�  � กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการชุมชน มีแนวทางหรือ

วิธีการโดยการส่งเสริมการจัดตั� งกลุ่ม/องค์กรและเครือข่าย ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหว่าง

เครือข่าย และส่งเสริมการประชาสัมพนัธติ์ดต่อสื�อสารและการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย 

  กลยุทธ์ที�  � กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการชุมชน มีแนวทางหรือ

วิธีการโดยร่วมกันกาํหนดกฎ กติกา ระเบียบในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง มีการติดตาม

ประเมินผลและการรายงานที�มีประสิทธิภาพ ออกแบบโครงสร้างการบริหารจดัการชุมชนที�สอดคลอ้ง

กบับริบทของตน และส่งเสริมการพฒันาภาวะผูน้าํของสมาชิกในชุมชน  

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจยัเรื�อง การเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานของชุมชน

ในเขตเทศบาลตาํบลหนองเตง็ อาํเภอกระสงั จงัหวดับุรีรัมย ์ครั� งนี�  มีขอ้คน้พบที�ควรนาํมาอภิปรายผล 

ดงันี�  
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 �. จากผลการศึกษาระดับความเขม้แข็งของชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหนองเต็ง อาํเภอ

กระสัง จังหวดับุรีรัมย ์พบว่า ชุมชนมีความเขม้แข็งสามารถพึ�งพาตนเองได้ เนื�องจากมีระบบความ 

สัมพนัธ์แบบเครือญาติที�แน่นแฟ้น มีความเป็นอนัหนึ� งอันเดียวกัน ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัทั� งงาน

ส่วนตวัและงานส่วนรวมของชุมชน มีการคดัเลือกและแต่งตั� งผูน้ําจากบุคคลที�มีความเสียสละ เป็น

แบบอยา่งที�ดี มีความขยนัขนัแขง็ มีความสามารถแกไ้ขปัญหาหรือคลี�คลายปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนได ้

สามารถ่ายทอดภารกิจให้แก่คนรุ่นหลงัได ้และชุมชนได้ร่วมกนัสร้างจิตสํานึกที�ดีมีการบริหารจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า มีการจดัตั�งกลุ่มเพื�อพฒันาผลผลิตในชุมชน และจดัตั�ง

กลุ่มเพื�อร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆในชุมชน ซึ� งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (���� ข :52) ที�ได้พิจารณาองค์ประกอบของความเขม้แข็ง

ชุมชนภายใตก้ารเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน � ประการ คือ มีบุคคลที�หลากหลายรวมตวักนัอยา่ง

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ มีเป้าหมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเกี�ยวกนัดว้ยประโยชน์สาธารณะและ

ของสมาชิก มีจิตสาํนึกของการพึ�งพาตนเอง รักและเอื�ออาทรต่อกนัและกนั มีความรักทอ้งถิ�น รักชุมชน 

มีอิสระในการคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํร่วมรับผดิชอบ มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเตม็ที�และ

มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายเป็นแนวราบและติดต่อ สื�อสารกนัหลากหลาย

รูปแบบ มีการจดัทาํกิจกรรมที�เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื�อง มีการจัดการบริหารงานกลุ่มที�

หลากหลายและเครือข่ายที�ดี และมีการเสริมสร้างผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายของชุมชน สืบทอด

กนัตลอดไป สอดคลอ้งกบัสุรียพ์ร  ธรรมิกพงษ์ และคณะ (����) ไดศ้ึกษารูปแบบการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนในจงัหวดัเพชรบูรณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อสังคมที�มีความสุขอยา่งย ั�งยืน 

ผลการ ศึกษาพบว่า รูปแบบการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็น 

มีความต่อเนื�อง และนาํไปสู่การปฏิบติัในระดบัที�ดีได ้แนวทางที�ได ้คือ สมาชิกในชุมชนดาํเนินงานโดย

การวางแผนร่วมกนั จัดทาํแผนการพฒันาชุมชนเขม้แข็งโดยยึดหลกัการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ชุมชน การสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน และการสร้างศกัยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 สาํหรับดา้นการเมืองและการปกครอง และดา้นองคก์รชุมชน พบว่า ชุมชนไดเ้รียนรู้และ

เขา้ใจในหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตย ใชก้ระบวนการ วิธีการในการดาํเนินการต่างๆโดยการรับ

ฟังความคิดเห็นอย่างกวา้งขวาง มีการบริหารจัดการชุมชนโดยการมีส่วนร่วม มีการสร้างกฎ กติกา 

ระเบียบหรือขอ้บงัคบัของชุมชนเพื�อใชเ้ป็นขอ้ตกลงและแนวทางปฏิบตัิร่วมกนั สอดคลอ้งกบั คณะ 

อนุกรรมการการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเพื�อเผชิญปัญหาวิกฤต (���� : 55-56) ที�ไดก้ล่าวว่า 
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เป้าประสงคใ์นการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน มีเป้าหมาย � ประการ คือ การส่งเสริมกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจวางแผน ดาํเนินงานและติดตามประเมินการแกไ้ขปัญหา

วิกฤตของชุมชนในลกัษณะประชาชนและการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มให้เอื�อต่อการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ชุมชน 

 ส่วนดา้นวฒันธรรม และดา้นการเรียนรู้ พบว่า ประชาชนมีการทาํกิจกรรมเพื�อส่งเสริมสืบ

สานปกป้องและคุม้ครองศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของทอ้งถิ�น สามารถใชกิ้จกรรม

วฒันธรรม ประเพณีของชุมชนในทอ้งถิ�นไปสู่การพฒันาชนในมิติอื�นๆเช่นการจดัการทุนในชุมชน การ

พฒันาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูเ้ดือดร้อนในชุมชนและมีการเรียนรู้และ

ถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้แก่กลุ่ม องคก์รหรือเครือข่าย เพื�อนาํไปบูรณาการใช้

ในกิจกรรมของแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างสร้างสรรค ์ตลอดจนสามารถพฒันาศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ�นให้เป็นเครื� องมือในการส่งเสริมความสามัคคีและการจัดการกลุ่ม องค์กรและเครือข่ายได ้

สอดคลอ้งกบักาญจนา  แกว้เทพ (���� :28) ที�กล่าวว่า ชุมชนมีวฒันธรรมของตนเองอยู่แลว้คือระบบ

คุณค่าที�รวบรวมมาไดจ้ากประวตัิศาสตร์เป็นบทสรุปของความคิดและการปฏิบติัของชุมชนนั�นๆเป็นวิถี

ชีวิตและทิศทางของการพฒันาชุมชนที�ชุมชนร่วมกนัสรุปขึ�นมา แกนกลางของวฒันธรรมชุมชน คือ 

การให้ความสําคญัแก่ความเป็นคนและแก่ความกลมกลืน (Harmony) กนัในชุมชน การที�ชุมชนอยู่กนั

มาได้เป็นเวลาชา้นาน เพราะว่ามีความผสมกลมกลืนกนัในชุมชน การพฒันาชุมชนจึงตอ้งเริ�มตน้จาก

วฒันธรรมซึ� งเป็นปราการที�แข็งแกร่งที�สุดของชุมชน ถา้มีวฒันธรรมชุมชนแลว้ การวมกลุ่มของชุมชน

เพื�อทาํกิกจรรมจะสําเร็จไดไ้ม่ยากเลย ซึ� งวฒันธรรมจาํเป็นตอ้งมีการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะใช้

วิธีการจัดตั� งศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลชุมชนและแผนชุมชนในการถ่ายทอด

ความรู้ การสื�อสารและขยายผลการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัและขยายเครือข่าย เป็นตน้ 

 สําหรับด้านเศรษฐกิจ พบว่า ประชาชนมีระดับความเขม้แข็งชุมชนด้านเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดบัมาก เป็นเพราะมีการรวมกลุ่มกนัทาํกิจกรรมพฒันาเศรษฐกิจชุมชน เช่น มีกิจกรรมกลุ่มสัจจะออม

ทรัพย ์มีการจดัทาํบญัชีครัวเรือน มีกิจกรรมอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีการ

รวมกลุ่มเพื�อพฒันาอาชีพหลกัของหมู่บา้น มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี

ทอ้งถิ�นของชุมชน มีการรวมกลุ่มเพื�อการผลิตการจาํหน่ายหรือบริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน

หรือกลุ่มที�มีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัรูปแบบวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกในชุมชนของท่านมีกิจกรรมลด

รายจ่ายและสร้างรายได ้ นอกจากนั�น ชุมชนยงัจดัให้มีกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาอาชีพให้กบั

สมาชิก เป็นการร่วมมือกันในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชนตนเอง เป็นการสร้างการ
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พึ�งตนเองของสังคมเกษตรกรรม มีการเรียนรู้เรื�องวิธีการจดัการเรื�องการผลิตจนนาํไปสู่การแกปั้ญหาทั�ง

ระบบ การผลิต การตลาด การเชื�อมโยงไปสู่การแปรรูปผลผลิต สร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนเป็นรากฐาน

ของการสร้างความเขม้แข็งชุมชน สอดคลอ้งกบัสมบูรณ์  ธรรมาลงัการ (���� : ���) ที�กล่าวว่า  การ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนควรเริ�มที�เศรษฐกิจชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งโดยภูมิ

ปัญญาชาวบา้น ความร่วมมือกนัและกนั มีการวางแผน และคิดอยา่งเป็นระบบ นอกจากนั�น ชุมชนจะมี

ความเขม้แข็งสืบทอดแนวคิดต่อไปได้ ต้องมีการถ่ายทอดภารกิจให้คนรุ่นต่อมาจนขบัเคลื�อนและ

พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ�งต่อไป นอกจากนั� นยงัสอดคล้องกับ ณัฐศรัณย ์ ชุมวรฐายี (����) ที�ได้

ศึกษาวิจยัเรื�องปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที�มีผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชนจงัหวดั

ตราด ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมความเขม้แข็งของชุมชนในจงัหวดัตราด อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา

เป็นรายดา้นเรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ความมั�นคงปลอดภยัของชุมชน ด้านการมีวิสัยทศัน์

ของชุมชน  ด้านความรักและหวงแหนชุมชน ด้านความสามารถในการพึ�งตนเอง ส่วนปัจจยั พื�นฐาน

ทางเศรษฐกิจ ปัจจยัพื�นฐานทางสังคมและปัจจยั พื�นฐานทางการเมือง มีความสัมพนัธ์กบัความเขม้แข็ง

ของชุมชนในระดบัมาก 

 �. จากการผลการศึกษาการนาํภมิูปัญญาทอ้งถิ�นไปใชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน

และการเรียนรู้ของสังคม พบว่า มีการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาประยกุตใ์ชใ้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชนทั�งที�เกี�ยวกบัการปรับตวัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลง การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม การสร้างและขยายเครือข่าย การสร้างจิตสาํนึกรักถิ�นฐานของคนในชุมชน การรวมกลุ่มกนั

ทาํกิจกรรม การบริหารจดัการกลุ่ม ผูน้าํและภาวะผูน้าํ ตลอดทั�งการเรียนรู้และการถ่ายทอดองคค์วามรู้  

สอดคลอ้งกบัวารุณี  พงษภ์ิญโญ (���� :36) ที�ไดว้ิจยัเรื�อง ภูมิปัญญาชาวบา้นต่อการสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านอัมพวนั หมู่ที� � ตาํบลสําราญ อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น ซึ� งพบว่า 

กระบวนการดาํเนินกิจกรรมการนําภูมิปัญญาชาวบา้นมาเสริมสร้างความเขม้แข็งหรือความเขม้แข็ง

ใหก้บัชุมชน ไดแ้ก่ กระบวนการรวมกลุ่มที�มีจุดประสงคเ์ดียวกนัและมีการตั�งคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ

ในชุมชน  มีการจดัสวสัดิการและธุรกิจชุมชนดว้ยความสามคัคี ช่วยเหลือกนัในชุมชน ซึ� งผลการศึกษา

ดังกล่าว แสดงให้เห็นแนวทางในการสร้างชุมชนให้มีความเขม้แข็ง โดยควรส่งเสริมสนับสนุนให้

ชุมชนอื�นๆใหมี้การนาํภูมิปัญญาชาวบา้นมาใชใ้นทุกๆดา้น  

 3. จากผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แข็งชุมชน พบว่า ชุมชนควรมีการ

รวมกลุ่มกนัในลกัษณะดา้นๆเช่นกลุ่มพฒันาอาชีพ กลุ่มสืบสานวฒันธรรม กลุ่มรักษาสิ�งแวดลอ้ม มี

วตัถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกนั การระดมความคิดทั� งจากสมาชิกในกลุ่มและผูรู้้จากองค์การอื�นๆ
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เพื�อให้ความคิดเห็นในการพฒันากิจกรรมของกลุ่ม มีความเอื�ออาทร ร่วมมือ และพึ�งพากนั มีความ

พยายามทาํกิจกรรมต่างๆร่วมกนัและมีการเรียนรู้ร่วมกนั และมีความตระหนักรู้และเห็นความสําคญั

ของการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม การกาํหนดแผนของชุมชนในการพฒันา การเสริมสร้างให้สมาชิก

ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหมายการรับผิดชอบต่อชุมชน มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีต่างๆ จัด

กระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะเครือข่ายของชุมชน การอบรมเพิ�มพูนความรู้ ความเข้าใจ เพื�อเป็น

เครือข่ายการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน จัดกิจกรรมเพื�อเพิ�มจาํนวนเครือข่ายในชุมชน ซึ� ง

สอดคล้องกบั สมบูรณ์  ธรรมาลงัการ (����) ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นฐานจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาบริบททางด้านสังคมการเมือง 

วฒันธรรมและเศรษฐกิจ ของชุมชนที�เข้มแข็ง การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นฐานในการสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน ปัจจยัที�มีผลต่อความเขม้แข็งของชุมชน พฒันารูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แขง็

ของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นฐาน และจัดทาํกลยุทธ์การนํารูปแบบการเสริมสร้างความ

เขม้แข็งของชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในบริบททางดา้นสังคมของ

ชุมชนที�เขม้แขง็ในจงัหวดัเชียงราย เป็นสังคมแบบเครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั�งแนวราบและ

แนวตั�ง ทางด้านการเมือง มีการกระจายอาํนาจแบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุม้ชุมชนต่างๆ

ทางดา้นวฒันธรรมชุมชน มีวฒันธรรม ประเพณี ความเชื�อและพิธีกรรมที�สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและ

ทางดา้นเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นตน้ทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพื�อการผลิต 

การจาํหน่ายผลผลิตเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน การใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานในการเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของชุมชน ในจงัหวดัเชียงราย มีอาทิเช่นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ดา้นผูน้าํชุมชน การเรียนรู้และ

การถ่ายทอดความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตวักบัการเปลี�ยนแปลง ส่วนปัจจยัที�มีผล

ต่อความเขม้แข็งของชุมชน มีปัจจัยสําคญัคือ กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ระบบเครือข่าย ระบบ

ความสัมพนัธ์ในชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐานไดใ้ชปั้จจยัต่างๆเหล่านี�มากาํหนดรูปแบบการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนและตวัชี�วดัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่วนกลยทุธ์การนาํรูปแบบการเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชนโดยใชภ้มิูปัญญาทอ้งถิ�นเป็นฐาน ไดแ้ก่ กลยทุธ์การบริหารจดัการชุมชน กลยทุธ์การ

มีส่วนร่วมของชุมชน กลยทุธ์การสร้างกระบวนการเรียนรู้ กลยทุธ์การสร้างเครือข่าย และกลยทุธ์สร้าง

จิตสาํนึกรักบา้นเกิด 
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ขอ้เสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 �. ควรกาํหนดนโยบายการเสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนในมิติต่างๆเพื�อเป็นกลไกในการ

ขบัเคลื�อนนโยบายไปสู่การปฏิบติั โดยทุกภาคส่วนทั�งรัฐบาลกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น ผูน้าํ

ชุมชนตอ้งใหก้ารสนับสนุนและร่วมมือไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 

 �. ควรกาํหนดนโยบายที�ให้ความสาํคญักบัการบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความคิด ความเชื�อ 

จารีต ประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถิ�น รวมทั�งหลกัธรรมทางศาสนามาใชใ้นการปฏิบติังาน การทาํ

กิจกรรมชุมชน การถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกนัของสงัคม 

 3. ผูน้าํชุมชนและแกนนาํชุมชนมีบทบาทสาํคญัต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน จึง

ควรมีนโยบายที�เป็นการพฒันาศกัยภาพของผูน้าํชุมชนในการส่งเสริมและพฒันาชุมชนให้เกิดความ

เขม้แขง็ 

 

ขอ้เสนอแนะเพื�อการวิจยัครั� งต่อไป 

  1. ควรศึกษาวจิยัคุณลกัษณะและแนวทางพฒันาศกัยภาพผูน้าํชุมชนและแกนนาํเพื�อการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งย ั�งยนื 

  �. การศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อความเขม้แขง็ชุมชน โดยควรศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุที�มีผลต่อความ

เขม้แขง็ของชุมชน เพื�อจะไดค้าํตอบว่า มีปัจจยัใดบา้งมีผลต่อความเขม้แขง็ของชุมชนทั�งทางตรงและ
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