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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว 2) ศึกษา
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว และ 3) ศึกษาการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการ
แผนชุมชนบานมันแกว การวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก 
กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และกรรมการกลุมอาชีพ บานมันแกว ตําบลกุดรัง 
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 25 คน ที่เลือกโดยวิธีเจาะจงเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก 
การสังเกต และการศึกษาเอกสาร วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีอุปมานวิเคราะหและการตีความ 
สวนขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติอยางงาย ไดแก คารอยละ ผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีทุนทางสังคมท้ังในมิติ
ของความรู ความดีและความรัก กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก 
การสํารวจปญหาและความตองการ การเสนอโครงการ และการดําเนินโครงการ ชุมชนบานมันแกว มีการ

ประยุกตใชทุนทางสังคมดานมิติของความรูมากกวาดานความดีและความรัก โดยมีการประยุกตใชในข้ันตอน
ของการดําเนินโครงการมากที่สุด กระบวนทัศนของผูนําและฐานะทางเศรษฐกิจของชาวบานเปนปจจัยสําคัญ
ตอการประยุกตใชทนุทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน ผูนาํชมุชนควรไดรบัการพัฒนากระบวนทัศนทนุทาง

สังคมเพ่ือสงเสริมการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนและการพัฒนาชุมชน
คําสําคัญ: ทุนทางสังคม, กระบวนการแผนชุมชน

ABSTRACT
 The purposes of this research were 1) to study the status of social capital in the 

community, 2) to study the process of community plan, and 3) to study the application 
of social capital in community plan process. This study was based on the qualitative 
research approach. The samples were 25, consisted of the village committee, village experts, 

and occupational group committee. Field data were gathered by in-depth interviews, 
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observation, and documentary reviews. Content analysis were done by using deductive 
and interpretation methods. Simple statistics such as percentage was also applied for 
quantitative data analysis. The results of this research revealed that the social capital 
of community was found in dimensions of knowledge; goodness; and love. Community 
Plan Process consisted of 3 major steps, that were problems and need identification; 
project propose; and project implementation. The community could apply the social capital 
in dimension of knowledge more than goodness and love. It was mostly found in step of 
project implementation. Community leader’s paradigm and villagers’ economic status 
are important factors of an application of social capital in community plan process.  
The community leaders were recommended to be developed their social capital 
paradigm for promoting social capital in the process of community plan and community 
development work.
Keywords: Social capital; Community plan process

บทนํา
 ประเทศไทยไดมีการปรับกระบวนทัศนการพัฒนาในชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเปนผลมาจากความลมเหลวของการพัฒนาประเทศท่ีผานมา ทั้งนี้ภาพรวมของการ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-7 สรุปไดวา “เศรษฐกิจดี สังคมมี ปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” 
ทําใหแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 ไดปรับแนวคิดการพัฒนาประเทศใหมจากเดิมที่ให ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนประเด็นหลักมาเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไปพรอมกัน จึงเปนจุดเริ่มตน
ของแนวคิดการพัฒนาท่ีมี“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยใหเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนแบบองครวมที่เชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เขาดวยกันอยางสมดุล (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนเรื่องทุน ไดปรากฏข้ึนในสังคมไทยอยางแพรหลาย หลังปพ.ศ. 2540 
เมือ่ประเทศไทยไดประสบวกิฤตเิศรษฐกิจ ทาํใหทนุในรปูแบบอืน่ทีไ่มใชเงนิทนุ คอืทนุทางสังคม ทีม่อียูในชมุชน 

ไดรบัการสงเสริมใหมบีทบาทในการพัฒนาชมุชน ตามโครงการเศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเอง ซึง่รฐับาลไดสนบัสนนุ
ใหเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2541 ภายใตกองทุนการลงทุนทางสังคม (Social investment fund : SIF) ตอมาทุนทาง
สงัคมไดมคีวามสาํคญัตอการพฒันาประเทศไทยมากขึน้ เมือ่ในชวงเวลาของแผนฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจ วิเคราะห และนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับ

ความทาทายและโอกาสของประเทศ ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจรวมถึงการสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค 
ซึง่เปนทางเลือกของเศรษฐกิจไทย การเตรียมการสําหรับภาวะโลกรอนและสรางโอกาสการพัฒนา การออกแบบ
สถาปตยกรรมทางสังคมใหเปนทางเลือกใหมของคนไทย และสรางสัญญาประชาคมใหมใหเปนพลังขับเคลื่อน
สังคมไทยสูสมดุล โดยเฉพาะประเด็นการออกแบบสถาปตยกรรมทางสังคมใหเปนทางเลือกใหมของคนไทย 
ทีก่ลาวถึงการออกแบบสังคมท่ีมคีณุภาพ ซึง่มีเปาหมายใน 4 มติ ิคอื 1) สงัคมแหงความเอือ้อาทรและสมานฉนัท 

(Social cohesion) 2) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic security) 3) การรวมกลุม
เพ่ือสรางโอกาสใหกับทุกคนอยางเปนธรรม (Social inclusion) 4) การเสริมสรางพลังทางสังคม (Social 
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empowerment) ซึ่งในการออกแบบสังคมทีมีคุณภาพเพื่อใหสนองเปาหมายทั้ง 4 มิตินั้น สิ่งที่ถูกหยิบยก
ใหเปนปจจัยสําคัญตัวแรกคือ “ทุนทางสังคม” (อาทิตย บุดดาดวง,2554)
 การวางแผนเปนกระบวนการเร่ิมแรกของการบริหารจัดการท้ังหมด การวางแผนจึงเปนสวนที่สําคัญ
อยางยิ่งในหนวยงานทุกระดับตั้งแตระดับประเทศจนถึงระดับชุมชนทองถ่ิน สําหรับการพัฒนาชุมชนนั้น
การวางแผนเปนขั้นตอนสําคัญของกระบวนการพัฒนาชุมชน ซึ่งปญหาของการพัฒนาชุมชนนั้นสวนใหญ
เกดิจากชมุชนไมไดเปนผูรเิริม่ในการคดิ และวางแผนดวยตนเอง ปญหาและความตองการของชมุชนมกัเกดิจาก
บุคคลภายนอกดําเนินการ ชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนทัศนในการพัฒนาไมใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคน (เสรี พงศพิศ, 2548, น. 10) จากปญหาและความจําเปนดังกลาว การจัดทําแผนชุมชน
จงึมคีวามสาํคญั ซึง่การทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดกาํหนดการกระจายอํานาจใหทองถิน่
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมืองการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทาํใหแผนชมุชนไดรบัการสงเสริมและนาํไปปฏบิตัิ 

โดยเฉพาะระดับทองถิ่นซ่ึงเปนหนวยงานฐานรากของการขับเคล่ือนการพัฒนา 
 แผนชุมชน เปนกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตัวกัน เพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชน
เผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน 
โดยยึดหลักการพ่ึงพาตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอกดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมของทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งบางกิจกรรมท่ีชุมชนไมสามารถทําเองได ก็สามารถขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกได โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเขาเปนแผนขององคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) หรอืแผนงาน/โครงการของราชการได แผนชมุชนอาจมชีือ่เรยีกแตกตางกนัตามความเขาใจของแตละทองถิน่ 

อาทิ แผนแมบทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เปนตน
 แผนชมุชนทีม่คีณุภาพนัน้ควรเปนแผนทีม่กีารพึง่ตนเองและบรูณาการทนุตาง ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกชมุชน

ใหมากที่สุด โดยเฉพาะทุนทางสังคมซึ่งในแตละชุมชนตางก็มีทุนทางสังคมของชุมชนที่หลากหลาย เชน 
ความรูภูมิปญญา ความเอื้ออาทร เครือขายความสัมพันธ ฯลฯ ทั้งน้ีชุมชนที่สามารถประยุกตใชทุน
ทางสังคมบูรณาการรวมกับทุนรูปแบบอื่น ๆ ในกระบวนการแผนชุมชนได ชุมชนน้ันจะกลายเปนชุมชน
ที่เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองและสามารถลดการพึ่งพาจากภายนอกไดมากขึ้น ซึ่งถือวาเปนการพัฒนาชุมชน

อยางยั่งยืน 

 จากการศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเปนชุมชนพึ่งตนเองของกลุมเกษตรอินทรียบานดอน
ศาลเจา พบวาทุนทางสังคม ในดานเครือขายของกลุมและการมีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการดําเนินงาน
ของกลุมตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ จนถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถ

นําพาชุมชนใหเกิดการพ่ึงตนเองได ดังนั้นจึงเสนอใหมีพื้นที่และเวทีใหทุนทางสังคมไดถูกใชประโยชน รวมถึง
การสรางและขยายเครือขายเพื่อใหเกิดการสะสมและเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคม (สุเทพ คําเมฆ, 2559, น. 1-2) 
นอกจากน้ันผูวจิยัไดพบวาการศึกษาดานการประยุกตใชทนุทางสังคมในกระบวนการจัดทาํแผนชุมชนยังมจีาํกัด 
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนําทุนทางสังคมออกมาใชในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
 ชุมชน “บานมันแกว” (นามสมมุติ) ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ถูกเลือกเปนพื้นที่

ในการศึกษาเพราะเปนพื้นที่เปาหมายในการทํางานของหลายองคกร ไดแก สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(พอช) สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล 
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เปนชุมชนที่มีศักยภาพดานทุนทางสังคม ซึ่งผู วิจัยไดนํานิสิตรายวิชาการวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ไปเรียนรูและฝกปฏิบัติการภาคสนามแผนชุมชน จึงเปนเรื่องที่นาสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคม
ในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว วามีการประยุกตใชไดมากนอยแคไหน อยางไร เพราะเหตุใด 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว
 3. เพ่ือศึกษาการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว

ประโยชนของการวิจัย
 1. ไดองคความรูเกี่ยวกับทุนทางสังคมในงานพัฒนาชุมชน
 2. สามารถนาํมาประยกุตใชในการเรียนการสอนหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนา
ชุมชน

 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
 ทุนทางสังคม หมายถึง องคประกอบทุนทางสังคม 3 มิติ 1) มิติของความรู 2) มิติของความดี 3) มิติ
ของความรัก 
 มิติของความรู หมายถึง ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของบุคคลท่ีสั่งสมมาจากการ
ศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูนํา ซึ่งแสดงถึงความรู 
ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะท่ีจําเปนในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม 
 มิติของความดี หมายถึง บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ การตางตอบแทน 
เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
ทรัพยากรและการใชประโยชนรวม 
 มิติของความรัก หมายถึง เครือขายทางสังคม ความไววางใจ การเปนพวกเดียวกัน และรักพวกพอง 
 กระบวนการแผนชุมชน หมายถึง ขั้นตอนและกิจกรรมในการกําหนดอนาคต แนวทางการแกปญหา

และพัฒนาชุมชนโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การสํารวจปญหาและ

ความตองการ การเสนอโครงการ และการดําเนินโครงการ

 กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยไดพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ คือ 
จากกระบวนการทุนทางสังคม ของ วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548) องคประกอบมิติทุนทางสังคม ของ อาทิตย 
บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555) แนวคิดและกระบวนการแผนชุมชน ของ กรมการพัฒนาชุมชน 
(2553) ดังภาพประกอบท่ี 1
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การประยุกตใชทุนทาง
สังคมในกระบวนการ
แผนชุมชนบานมันแกว 

กระบวนการแผนชุมชน 
- การเตรยีมความพรอมชุมชน 
- การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน 
- การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา 
- การกําหนดแผนงานโครงการพฒันาชุมชน 
-การปฏิบัตติามแผนชุมชน 

ทุนทางสังคมของ
ชุมชน 

-มิติดานความรู 
-มิติดานความด ี
-มิติดานความรัก 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548, 83-85) กลาวไววา กระบวนการทุนทางสังคม แบงออกเปน 2 สวน 
ไดแก สวนที่เปนกระบวนการ และสวนที่เปนปจจัยแวดลอมของกระบวนการ สวนที่เปนกระบวนการทุน
ทางสังคม ประกอบดวย 3 สวนไดแก 1) สวนท่ีเปนระบบคิด จะเปนสวนที่มีความเปนนามธรรมสูง ระบบคิด
ดังกลาวจะมีทั้งสวนที่มีมาตั้งแตเดิม 2) สวนที่เปนวิธีการปฏิบัติ จะเปนสวนที่มีความสัมพันธกับสวนที่เปน
ระบบคิด นั้นหมายความวา เม่ือปจเจก กลุม องคกร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเก่ียวกับคานิยมในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ระบบคิดดังกลาวจะสงผลใหสมาชิกมีการปฏิบัติตอกัน ดวยความเอ้ืออาทรและมีความ
รวมมือกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 3) สวนท่ีเปนผลลัพธ จะเปนสวนที่เกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิด
และวิธกีารปฏิบตัอิยางไร ซึง่ผลลัพธดงักลาวอาจอยูในรูปของทรัพยากรท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมหรือเปนทนุ
ในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอชุมชนหรือสังคมสวนรวม สวนท่ีเปนปจจัยแวดลอมของกระบวนการ 
ไดแก ปจจยัภายนอกตางๆ ทีเ่ปนท้ังรปูธรรม (เงนิจากชุมชนภายนอก เครือ่งมอืทีไ่ดรบัความรวมมอืจากภายนอก 
บคุลากรหรอืนกัวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความชวยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ขอมลูขาวสาร 
ความรูตาง ๆ จากภายนอก) รวมทั้งผลที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม 
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลตอระบบความคิด และวิธีการปฏิบัติภายในกลุม องคกร 
สถาบัน และชุมชน

 อาทิตย บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555, น. 33-35) ไดสรุปองคประกอบทุนทางสังคม 
ออกเปน 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติของความรู ประกอบไปดวย ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของ
บุคคลท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูนํา 

ซึ่งแสดงถึงความรู ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะท่ีจําเปนในการจัดการหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชน
และสังคม 2) มิติของความดี ประกอบไปดวย บรรทัดฐานทางสังคม สถาบันทางสังคม ความเห็นอกเห็นใจ 
การตางตอบแทน เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน วัฒนธรรม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อทางสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา ทรัพยากรและการใชประโยชนรวม 3).มิติของความรัก ประกอบไปดวย เครือขาย
ทางสังคม ความไววางใจ การเปนพวกเดียวกัน และรักพวกพอง 

 กรมการพัฒนาชุมชน (2553, น. 7-9) ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชนไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1เตรียมความพรอมชุมชน ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน ขั้นตอนท่ี 3 

การกาํหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา ขัน้ตอนท่ี 4 การกาํหนดแผนงานโครงการพัฒนาชมุชน ขัน้ตอนที ่5 
การปฏิบัติตามแผนชุมชน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนหลัก 
 ประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ ประชากรในการศึกษา คือ ชาวบานมันแกว ตําบลกุดรัง อําเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และกรรมการกลุมอาชีพ 
จํานวน 25 คน เปนกลุมเปาหมาย คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง โดยใชเกณฑในการคัดเลือก คือ มีประสบการณ
ในการเขารวมจัดทําแผนชุมชนหรือเวทีประชาคม ที่จัดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือสํานักงานพัฒนา
ชุมชน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) การสังเกตท้ังแบบ
มีสวนรวมและไมมีสวนรวม และศึกษาเอกสาร คือ แผนชุมชน และแผนพัฒนาตําบล
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณไมมีโครงสราง แผนท่ีเดินดิน แผนท่ีทรัพยากร
 การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติอยางงาย เชน คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพ 
ใชวิธีอุปมานวิเคราะหและการตีความ

ผลการวิจัย
 1. สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว
  ชุมชนบานมันแกวเปนหมูบานท่ีมีประวัติศาสตรความเปนมาท่ียาวนาน เปนหมูบานท่ีเกาแก
มีอายุราว 110 ป ชุมชนบานมันแกวมีโครงสรางทางสังคมท่ีมีความสัมพันธแบบแนวราบและเครือญาติ 
มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ จึงมีทุนทางสังคมที่หลากหลายปรากฏอยูเปน
เสาหลักในการดํารงชีวิตของผูคน ดังตอไปน้ี
  1.1 มิติดานความรู ประกอบไปดวย ความรู ภูมิปญญาหรือพื้นความรู ความสามารถของบุคคล
ทีส่ัง่สมมาจากการศึกษาเลาเรยีน การคนควา หรอืประสบการณ รวมไปถึงสมรรถนะของคนและผูนาํ ซึง่แสดงถึง
ความรู ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะท่ีจําเปนในการจัดการหรอืดําเนินกิจกรรมของชุมชนและสังคม
   ชุมชนบานมันแกวเปนหมูบานดั้งเดิมที่เริ่มตนจากประชากรจํานวนไมมาก ชาวบานมีความ
สมัพันธฉนัเครือญาติ ประกอบอาชีพหลกัดานเกษตรกรรมและพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติ จงึทาํใหเกดิการพึง่พา

อาศัยกันเพ่ือความอยูรอด รวมถึงเกิดการเรียนรูจากการลองผิดลองถูกในการดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จ 

และส่ังสมจนกลายเปนภูมิปญญาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งทุนทางสังคมท่ีปรากฏในชุมชนบานมันแกว 

ในมิติของความรู ประกอบดวย องคความรูและภูมิปญญาดานหัตถกรรม ไดแก การทอผา การทอเสื่อ 
การจักสาน องคความรูและภูมิปญญาดานการแปรรูปและถนอมอาหาร องคความรูและภูมิปญญาดานยา
สมุนไพร และองคความรูและภูมิปญญาดานการเกษตร
  1.2 มิติดานความดี ประกอบไปดวย 1) บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง แบบแผนสําหรับยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบตั ิหรอืแบบพฤติกรรมกฎเกณฑ หรอืคตนิยิมทีส่งัคม กาํหนดไวเปน มาตรฐานในการประพฤติ
ปฏิบัติที่สังคมยอมรับวาดีและถูกตอง 2) สถาบันทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว เครือญาติ และกลุมอาชีพ 
3) ความเห็นอกเห็นใจ การตางตอบแทน เอื้ออาทร ชวยเหลือ กัน 4) วัฒนธรรม และประเพณี 5) ศีลธรรม 
จริยธรรม 6) ความเชื่อทางสังคม ประกอบดวย ความเช่ือทางศาสนาและคานิยมทางสังคม และ 7) ทรัพยากร
และการใชประโยชนรวมกัน ประกอบดวย การใชประโยชนในแหลงนํ้าของหมูบานและปาชุมชน
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   ทนุทางสงัคมของชมุชนบานมันแกวในมติดิานความด ีมพีืน้ฐานมาจากการนบัถอืพทุธศาสนา 
และมีคานยิมและความเช่ือทางสังคมท่ีองิอยูกบัศาสนธรรมและส่ิงศักด์ิสทิธิต์ามความเช่ือทีส่บืทอดตอ ๆ  กนัมา 
จนทําใหเกดิบรรทัดฐานทางสังคมในการทําความดี การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และคานยิมทีด่งีาม
ในการดําเนินชีวิต ไดแก การกตัญูตอผูมีคุณ การเคารพผูอาวุโส การบริจาคทาน การเสียสละเพ่ือสวนรวม 
ความซื่อสัตย ความไววางใจกัน และการปฏิบัติตามฮีต12 คอง14
  1.3 มิติดานความรัก ประกอบไปดวย 1) เครือขายทางสังคม หมายถึง ชุดของความเกี่ยวพัน 
(Knit) และผูกพัน (Ties) ระหวางกันของบุคคล ซึ่งประกอบกันขึ้นเปนครอบครัว เพื่อน และคนรูจักกัน 
การเกี่ยวพันระหวางกันของคนในสังคม 2) ความไววางใจ คือ ความเชื่อใจ ความไวเนื้อเชื่อใจ ความไววางใจ
เปนพ้ืนฐานของความสัมพันธระหวางคน ๆ นั้นกับบุคคลอ่ืน ๆ ใหออกมา ในรูปของสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
3) การเปนพวกเดียวกัน รักพวกพอง เปนรูปแบบหนึ่งของความรักที่ทําใหคนอยูเปนกลุมหมูญาติ เพื่อนฝูง 
เพื่อชวยเหลือกัน กอใหเกิดพลัง และความสามัคคี
   ทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกวในมิติดานความรัก พบวามีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ
มิติดานความดี ชาวบานมันแกวมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ มีคานิยมความเช่ือเร่ืองบาปบุญที่อิงอยูกับ
พุทธศาสนาเปนสวนใหญ จึงมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีความหวงใยเอ้ืออาทรและชวยเหลือกัน ทั้งใน

รูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การฝากใหดูแลบาน ดูแลผูเฒาผูแก และดูแลลูกหลาน 
การใชประโยชนและรวมกันรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติของชุมชน 
   นอกจากน้ันทุนทางสังคมในมิติดานความรักที่โดดเดนของบานมันแกว คือ การมีเครือขาย
ทางสงัคมชวยเหลือแนะนํากนัในการไปทาํงานตางประเทศ ชาวบานมนัแกวหลายคนท่ีไดไปทาํงานตางประเทศ
จากการชวยเหลือของเครือญาติและเพื่อนบาน เพื่อหารายไดมาแกปญหาหนี้สินของครอบครัว 
   สถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว โดยท่ัวไปสามารถกลาวไดวา ทุนทางสังคม
ที่มีอยูมากแตชุมชนยังไมสามารถนํามาประโยชนในการพัฒนาชุมชนอยางเต็มศักยภาพ ไดแก ความรูและ
ภูมิปญญา เครือขายทางสังคมของผูนําชุมชน ความเอื้ออาทร ชวยเหลือกัน และวัฒนธรรมและประเพณี
ทีด่งีาม ในขณะเดยีวกนัทนุทางสงัคมในมติดิานความรกั คอืการเปนพวกเดยีวกนั อาจเปนอปุสรรคในการทาํงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการหมูบานและกรรมการองคกรชุมชน

ตารางท่ี 1 สรุปสถานะทุนทางสังคมของชุมชนบานมันแกว

ทุนทางสังคม ความถ่ี (N=25) รอยละ

มิติดานความรู
- ความรูและภูมิปญญา
- สมรรถนะของคนและผูนํา

22
18

88
72
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ตารางท่ี 1 (ตอ)

ทุนทางสังคม ความถ่ี (N=25) รอยละ

มิติดานความดี
- สถาบันทางสังคม
- ความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ชวยเหลือกัน
- วัฒนธรรมและประเพณี
- ศีลธรรม จริยธรรม
- ความเชื่อทางสังคม
- ทรัพยากรและการใชประโยชนรวมกัน

15
20
23
15
16
12

60
80
92
60
64
48

มิติดานความรัก
- เครือขายทางสังคม
- ความไววางใจ
- ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน

18
16
20

72
64
80

 ขอมูลจากตารางท่ี1 สรุปไดวา ทุนทางสังคมในมิติดานความรูของชุมชนสวนใหญ คือ ความรู
และภูมิปญญา ทุนทางสังคมในมิติดานความดีของชุมชน คือ วัฒนธรรมประเพณี และทุนทางสังคมในมิติ
ดานความรัก คือ ความรูสึกเปนพวกเดียวกัน
 2. กระบวนการจัดทําแผนชุมชนบานมันแกว 
  ชมุชนบานมันแกว เปนชุมชนท่ีมปีระสบการณในการจัดทาํแผนชุมชนรวมกับสาํนกังานพัฒนาชุมชน
อําเภอ องคการบริหารสวนตําบล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน ซึ่งสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มกระบวนการแผนชุมชน ในป พ.ศ. 2553 ทั้งนี้กระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนบานมันแกว สามารถสรุปไดเปน 3 ขั้นตอนหลัก (สมาน สุขใจ (นามสมมติ), สัมภาษณ, 
22 เมษายน 2560) ซึ่งไมไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของกรมการพัฒนาชุมชน แตอยางไรก็ตาม
การดําเนินการมีเนื้อหาที่สอดคลองกับกระบวนการแผนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน ดังตอไปนี้

  ขั้นที่ 1 การสํารวจปญหาและความตองการ

  เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน ซึ่งชุมชนไดเรียนรูขอมูลตนเอง 
ดวยการวิเคราะหขอมูล แยกแยะทุนทางสังคมและสภาพปญหา ชุมชนไดวิเคราะหสาเหตุปญหาและจัดลําดับ
ความตองการของชุมชน รวมถึงการแยกแยะศักยภาพท่ีมีอยูและสภาพปญหาท่ีเปนแนวโนมกําลังเกิดขึ้น
กับชุมชน

  ขั้นตอนน้ีจัดอยูในข้ันตอนตอนท่ี 1 และ 2 ของกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน คือขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมความพรอมชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเรียนรูตนเองและชุมชน 
  กลุมคนท่ีเขารวมในข้ันตอนน้ี ไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และ
กรรมการกลุมอาชีพ/องคกรชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมชาวบาน (จัดเวทีประชาคม) การสรุปทบทวน
ขอมูลความจําเปนขั้นพื้นฐานระดับครัวเรือน (จปฐ) และการไปเย่ียมเยือนครัวเรือนยากจนหรือผูดอยโอกาส
ในชุมชน
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  ขั้นที่ 2 การเสนอโครงการ
  เปนการกําหนดเปาหมาย ทิศทางการพัฒนา และกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาชุมชน เพื่อให
ชุมชนกําหนดเปาหมายวาจะพัฒนาไปเปนชุมชนแบบไหนในอนาคต พรอมทั้งกําหนดทิศทางและแนวทาง
การพฒันาตามศักยภาพของชุมชน รวมถึงเพือ่ใหชมุชนมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนท่ีปรารถนา
  ขั้นตอนน้ีจัดอยูในข้ันตอนตอนท่ี 3และ 4 ของกระบวนการจัดทําแผนชุมชนโดยกรมการพัฒนา
ชุมชน คือ ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดแผนงานโครงการ
พัฒนาชุมชน
  กลุมคนท่ีเขารวมในข้ันตอนน้ี ไดแก ผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน ปราชญชาวบาน และ
กรรมการกลุมอาชีพ/องคกรชุมชน ซึ่งดําเนินการโดยการประชุมชาวบาน (จัดเวทีประชาคม)
  ขั้นที่ 3 การดําเนินโครงการ
  เปนการทําใหเกิดการปฏิบัติตามแผนชุมชนอยางเปนรูปธรรม โดยการประสานงานขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการงบประมาณ การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ซึง่ผูนาํชมุชนและคณะกรรมการหมูบานไดมบีทบาทสําคญัในการประสานงานและบริหารจัดการโครงการตาง ๆ 
ตามแผนชุมชน
  ขัน้ตอนนีส้อดคลองกับกระบวนการจดัทําแผนชมุชนของกรมการพฒันาชมุชน คอื เปนขัน้ตอนที ่5 
การปฏิบัติตามแผนชุมชน
 3. การประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว
  ในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนของบานมันแกว ทุนทางสังคมไดถูกนํามาประยุกตใชในขั้นตอน
ตาง ๆ ซึ่งสะทอนในเห็นถึงการมีสวนรวมและการพึ่งตนเองของชุมชนบานมันแกว ดังนี้
  ทนุทางสังคมท่ีถกูนํามาประยุกตใชในกระบวนการแผนชุมชนมากท่ีสดุ คอื มติดิานความรูทีเ่ก่ียวของ
กับภูมิป ญญาในการประกอบอาชีพ และความรู ความสามารถของผู นําชุมชนและปราชญชาวบาน 
ซึ่งในกระบวนการแผนชุมชนท้ัง 3 ขั้นตอน จําเปนตองใชความรูความสามารถ ประสบการณ และภูมิปญญา
ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูปญหา ขอจํากัด คิดคนแนวทางการพัฒนาชุมชน และประสานงานใหเกิดการ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ
  ทุนทางสังคมท่ีเปนมิติดานความรัก ถูกนํามาประยุกตใชในข้ันการสํารวจปญหาความตองการและ

ขั้นการดําเนินโครงการ ความรูสึกเปนพวกเดียวกันจากความสัมพันธแบบเครือญาติของชาวบานมันแกว ทําให

เกิดความหวงใยเอื้ออาทรและอยากชวยเหลือแกปญหาใหแกกัน และในขั้นการดําเนินโครงการความไวเนื้อ
เชื่อใจกันชวยทําใหโครงการประสบความสําเร็จ 
  ทุนทางสังคมมิติดานความดี พบวาถูกนํามาประยุกตใชในข้ันการดําเนินโครงการ ซึ่งเก่ียวของ

กับการมีความซ่ือสัตยในการทํางาน ไมผิดศีล 5 (โดยเฉพาะศีลขอที่ 2) รวมถึงการเสียสละเวลาสวนตนและ
บริจาคทานอาหารวัตถุขาวของในการทํางานเพื่อสวนรวม
  ซึ่งการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนของบานมันแกว ตามที่กลาวแลวขางตน 

สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 สรุปการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน

ทุนทางสังคม
กระบวนการแผนชุมชน

การสํารวจปญหา/ความตองการ การเสนอโครงการ การดําเนินโครงการ

มิติดานความรู √ √ √

มิติดานความดี - - √

มิติดานความรัก √ - √

อภิปรายผล
 ชมุชนบานมันแกวเปนชุมชนขนาดเล็ก มอีายกุวา 110 ป ชมุชนมพีชืเศรษฐกิจสาํคญัคือขาว มนัสาํปะหลงั 
และมันแกว ชุมชนมีทุนทางสังคมท้ังในมิติของความรู ความดีและความรัก กระบวนการจัดทําแผนชุมชน
บานมันแกว ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การสํารวจปญหาและความตองการ การเสนอโครงการ 
และการดาํเนนิโครงการ ชมุชนบานมันแกวมีการประยกุตใชทนุทางสังคมดานมิตขิองความรูมากกวาดานความดี
และความรัก โดยมีการประยุกตใชในขั้นตอนของการดําเนินโครงการมากที่สุด 
 ทุนทางสังคมของบานมันแกวมีลักษณะเปนกระบวนการตามที่เสนอโดย วรวุฒิ โรมรัตนพันธ (2548, 

83-85) ซึ่งกระบวนการทุนทางสังคม แบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนท่ีเปนกระบวนการ และสวนท่ีเปน
ปจจยัแวดลอมของกระบวนการ โดยทีผู่นาํชมุชนซึง่เปนผูอาวโุส อยูในฐานะปราชญชาวบาน เปนปจจยัแวดลอม
ภายในสําคัญของชุมชนท่ีมีผลตอการขับเคลื่อนกระบวนการทุนทางสังคมของชุมชน รวมถึงเปนเงื่อนไขสําคัญ
ตอการนาํทุนทางสังคมมาใชประโยชนในการพฒันาชุมชนไดอยางเตม็ศักยภาพ ผลการศึกษานีม้คีวามสอดคลอง
กับงานวิจัยของ อาทิตย บุดดาดวง และ สุพรรณี ไชยอําพร (2555) เรื่อง ความสามารถในการนําทุนทางสังคม
ออกมาใชของชุมชนบานบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่พบวาชุมชนมีทุนทางสังคม
ที่หลากหลายแตยังมีขอจํากัดดานความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช จากปญหาอุปสรรคเก่ียวกับ 
ปญหาคนทํางานสังคมมีนอย ซึ่งในการที่จะทําใหชุมชนมีลักษณะความสัมพันธและสภาพท่ีชุมชนพึงปรารถนา

ไดนั้น จะตองอาศัยกระบวนการในการสรางผูนําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นชาวบานมันแกวสวนใหญ
มีหนี้สิน ฐานะความพรอมทางเศรษฐกิจของชาวบานจึงเปนอุปสรรคสําคัญตอการประยุกตใชทุนทางสังคม 

ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการศึกษาของ สุพรรณี ไชยอําพร (2560) เรื่อง ทุนทางสังคมกับการเสริมสราง

ทุนมนุษยในเขตเมืองชายแดน กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับกัมพูชา ที่วิเคราะหวาการมีรายไดตํ่า

เปนปจจัยที่ไมเอื้อใหพลังทุนทางสังคมมีความเขมแข็ง
 ผูวิจัยพบวาการจัดทําแผนชุมชนท่ีเกิดข้ึนจริงไมไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนครบ 5 ขั้นตอนตามท่ี
กําหนดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เน่ืองจากชุมชนมีขอจํากัดเรื่องเวลา และชาวบานมองวาเปนบทบาท

ของผู นําชุมชนในการจัดทําแผน จึงมีการรวบรัดขั้นตอนการจัดทําแผนชุมชนใหเหลือ 3 ขั้นตอนหลัก 
สวนการประยุกตใชทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนน้ัน ขึ้นอยูกับกระบวนทัศนและศักยภาพของ
ผูนําชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วิวัฒน หามนตรี (2556) เรื่องการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม
เพือ่สงเสรมิเศรษฐกิจพอเพยีง ตาํบลชัยฤทธิ ์อาํเภอไชโย จงัหวัดอางทอง พบวา ผูนาํทองถิน่บางสวนขาดวสิยัทศัน

ทําใหเกิดปญหาการจัดทําแผนชุมชนในเชิงคุณภาพ
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 ประชาชนในชนบทสามารถมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาชุมชนโดยการใชทุนทางสังคมในมิติตาง ๆ 
ผลการวิจัยนี้ไดสนับสนุนแนวทางและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแผนชุมชนของหมูบาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง บานสันลมจอย 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กลาวคือผูนําชุมชนจะตองทําหนาที่สรางพลังชุมชน ความต้ังใจจริง 
โดยสรางความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและความเช่ือมั่นศรัทธาท่ีตอผูนําและกลุมผูนํา เพื่อใหเกิด
การแลกเปลีย่นเรยีนรู ดานความคดิ บนพืน้ฐานของวฒันธรรมประเพณวีถิชีวีติ ภมูปิญญาทองถิน่ ซึง่แนวทางนี้
เปนการสงเสริมการประยุกตใชทนุทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมของชาวบาน
อยางแทจริง (นิศรา จันทรเจริญสุข และคณะ, 2013) นอกจากนั้นทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชน
บานมันแกว ยังสนับสนุนผลการศึกษาของ สุเทพ คําเมฆ (2559) เรื่องทุนทางสังคมกับการพัฒนาเปนชุมชน
พึ่งตนเองของกลุมเกษตรอินทรียบานดอนศาลเจา ซึ่งพบวาทุนทางสังคม ในดานเครือขายของกลุมและ
การมีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการดําเนินงานของกลุมตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ 
จนถึงการปรับปรุงการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถนําพาชุมชนใหเกิดการพ่ึงตนเองได ดังนั้นจึงเสนอใหมีพื้นที่
และเวทีใหทุนทางสังคมไดถูกใชประโยชน รวมถึงการสรางและขยายเครือขายเพ่ือใหเกิดการสะสมและเพิ่มขึ้น
ของทุนทางสังคม

ขอเสนอแนะ
 จากการศึกษาทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนบานมันแกว และมีผลการศึกษาตามขอสรุป
ขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําคัญ แบงออกเปน 2 สวนคือ
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานภาครัฐ
  1.1 ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม มีทุนทางสังคมที่หลากหลายแตยังไมไดรับการสงเสริมใหนํามา
ใชประโยชนในกระบวนการแผนชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นหนวยงานของรัฐที่ทํางานใกลชิดกับชุมชน 
เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดเง่ือนไขในการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนชุมชน โดยกําหนด
สัดสวนการใชทุนทางสังคมของชุมชนและเงินทุน ในสัดสวนท่ีมีความสมดุลและเหมาะสม สําหรับการดําเนิน
โครงการพัฒนาชุมชนทุกโครงการตามแผนชุมชน
  1.2 ผูนําชุมชนโดยเฉพาะคณะกรรมการหมูบานมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนชุมชนใหเกิด

ชุมชนพึ่งตนเอง ดังนั้นผูนําชุมชนจึงควรไดรับการพัฒนากระบวนทัศนทุนทางสังคม โดยการดําเนินการภายใต

หลกัสตูรเขมขนทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิทีค่รอบคลมุท้ังวิธคีดิ วธิใีหคณุคา และวธิปีฏบิตั ิซึง่ควรดาํเนนิการ
อยางตอเนื่องในลักษณะผูนําตนแบบกระบวนทัศนใหม
  1.3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสงเสริมแนวคิดหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนา

กระบวนทัศนการพัฒนาของผูนําชุมชน ซึ่งจะทําใหทุนทางสังคมของชุมชนไดรับการฟนฟูและพัฒนา และ
ชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
  เนื่องจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทุนทางสังคมในกระบวนการแผนชุมชนยังมีขอจํากัดและ
ขาดความสมบูรณ ดังนั้นเพื่อใหเกิดความตอเนื่องและเสริมสรางความเขมแข็งของแผนชุมชนดวยทุนทางสังคม 

จึงควรมีการศึกษาประเด็นตอไปน้ีเพิ่มเติม



153   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

  2.1 ปจจัยเงื่อนไขที่สงเสริมการประยุกตใชทุนทางสังคมในการบูรณาการแผนชุมชน
  2.2 การบูรณาการและการจัดการทุนทางสังคมของชุมชนเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
  2.3 การใชแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนทัศนวาดวยทุนในงานพัฒนาชุมชน
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