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บทคัดยอ
 การวิจัยนีๅมีวัตถุประสงคຏพืไอ 1) ศึกษาวิคราะหຏบริบท สถานการณຏละระดับศักยภาพทุนชุมชน
ของหมูบຌานลຌาหลัง 2) คຌนหาปຑญหาละอุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 
ละ 3) ก้าหนดยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นการยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง
฿หຌมีความขຌมขใงกຌาวหนຌา ปຓนการศึกษาบบผสม ดยการวิจัยชิงคุณภาพ ดຌวยบบสัมภาษณຏชิงลึก ละ
การจัดวทีจัดท้ายุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นการยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง ละ
การวิจัยชิงปริมาณ ปຓนการวิจัยชิงส้ารวจดຌวยบบสอบถาม กลุมตัวอยาง เดຌก ผูຌทนครัวรือน ผูຌน้าชุมชน 
คณะกรรมการกลุม องคຏกรทุนชุมชน ฿นหมูบຌานลຌาหลัง อ้าภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 7 หมูบຌาน จ้านวน 
330 คน ท้าการวิคราะหຏขຌอมูลนืๅอหา ละวิคราะหຏขຌอมูลสถิติคาฉลีไย
 ผลการศึกษา พบวา ดยภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง (  = 2.12) จ้านกรายประดใน พบวา 
ทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏมีศักยภาพอยู฿นระดับมาก (  = 2.33) ละทุนศรษฐกิจละการงิน อยู฿น
ระดับปานกลาง (  = 1.68) ซึไงภาพรวมของปຑญหาละอุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนา
หมูบຌานลຌาหลังอยู฿นปานกลาง (  = 2.04) ดยมีคะนนสูงสุดดຌานการบริหารจัดการอยู฿นระดับปานกลาง 
(  = 2.17) ละมีคะนนต้ไาสุดดຌานการมีสวนรวมของชุมชนอยู฿นระดับปานกลาง (  = 1.74) ส้าหรับ 
การจัดท้ายุทธศาสตรຏ พืไอ฿หຌผานกณฑຏชีๅวัดตามขຌอมูล กชช2 ค. ประกอบดຌวย ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
ดຌานสภาพพืๅนฐานทางศรษฐกิจ ดຌานสุขภาวะอนามัยละกีฬา ดຌานความรูຌละการศึกษา ดຌานการมีสวนรวม
ละความขຌมขใงของชุมชน ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดຌานภยัพิบัติละความสีไยงของชุมชน
ค้าส้าคัญ : ศักยภาพทุนชุมชน, พัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง
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ABSTRACT
 The purposes of this study were: 1) to study situations and levels of community 
capitalpotential of undeveloped villages. 2) to find the problems and obstacles in bringing 
community capitals to resolve the issues of undeveloped villages. And 3) To formulate 
strategies for empowering community capitals to upgrade undeveloped villages to be 
strengthened by using qualitative and quantitative research. The samples were 330 people 
including household representatives, community leaders, committee members of 
community capitals organization in undeveloped villages where were 7 villages of 
Soeng Sang district, NakhonRatchasima province. Instrumentation was interview schedule 
for study level of community capitalspotential, problems, and obstacles in bringing 
community capitals to resolve the issues of undeveloped villages. Moreover, it helped 
to formulate strategies for empowering community capitals to upgrade villages.
 The research findings were as follows :
 The levels of community capitals potential divided into 5 capitals. First, the 
economics and financial capital potential in the moderate level. The average was 1.68. Second, 
the human and family capital potential in the moderate level. The average was 2.12. 
Third, the social and cultural capital potential in the moderate level. The average was 2.24. 
Fourth, the natural and environment capital potential in the moderate level. The average 
was 2.23. The last, physical and wealth capital potential at the high level. The average 
was 2.33. The problems and obstacles in bringing community capitals to resolve the 
problems of undeveloped villages were as follows: structure/organization system, 
management, community participation, concrete/success, and the 
Keywords : Undeveloped community

บทน้า
 รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย เดຌตระหนักวาการพัฒนาชนบทปຓนนยบายส้าคัญประการหนึไง พราะ
ประชาชนสวน฿หญของประทศอาศัยอยู ฿นชนบท ดยนຌนการพัฒนาคน (Human development) 
นຌนการมีสวนรวมของประชาชน (People participation) พืไอ฿หຌประชนมีวิถีชีวิตอยูอยางพอพียง฿นระบบ
ศรษฐกิจบบยังชีพ ละการพัฒนาระดับฐานรากของชุมชน (Grass root level) การ฿หຌประชาชนมีสวนรวม
฿นการศึกษา ละปຓนผูຌวิคราะหຏปຑญหา ละลือกครงการทีไตนตຌองการส้าหรับการกຌเข฿นการพัฒนาหมูบຌาน
ของตน ดยมีจຌาหนຌาทีไของรัฐละภาคีครือขายรวมมือด้านินการ฿หຌสอดคลຌองกับปຑญหาละความตຌองการ
ของประชาชน฿นทຌองถิไนทีไ
 ฿นรัฐบาลปຑจจุบัน ดยการน้าของ พลอก ประยุทธຏ จันทรຏอชา นายกรัฐมนตรี เดຌก้าหนดยุทธศาสตรຏ
การพัฒนาประทศหรือยุทธศาสตรຏชาต ิ20 ป ตัๅงตป พ.ศ. 2560-2569 ดยมุงนຌนพืไอขับคลืไอนการพัฒนา
ประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน ปຓนประทศทีไพัฒนาดຌวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
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พอพียง ดย฿หຌคนเทย฿นอนาคต มีศักยภาพรวมกันพัฒนาประทศ มีความพรຌอมทัๅงกาย ฿จ สติปຑญญา ทักษะ
การคิดวิคราะหຏ การรียนรูຌตลอดชีวิต มีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมทีไดีงาม รูຌคุณคา
ความปຓนเทย มีความรับผิดชอบ รักชาติ ละสถาบันพระมหากษัตริยຏ ละ สังคมเทยปຓนสังคมทีไปຓนธรรม 
มีความหลืไอมล้ๅานຌอย อัตราความยากจนต้ไา มีการกระจายอกาสการขຌาถึงทรัพยากร การสรຌางฐานอาชีพ
บริการทางสงัคมทีไมคีณุภาพ ละกระบวนการยตุธิรรมอยางทัไวถงึ เมคอรຏรปัชัไน ประชาชนทกุชวงวยัมคีณุภาพ
ชีวิตทีไดี ครอบครัวอยูดีมีสุข (จินางคຏ กูรรจนนนตຏ, 2560) ละเดຌ฿หຌความส้าคัญกับการประทศเทย มุงนຌน
฿หຌลด ความหลืไอมล้ๅาของการพัฒนา มุง฿หຌประชากรเดຌรับผลประยชนຏจากการพัฒนา อยางทาทียมกัน
มากขึๅนสา้นกังานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสงัคมหงชาต ิดยกระตุຌน฿หຌนา้ทนุชุมชน เดຌก ทนุมนษุยຏ 
ทุนทางปຑญญาทุนทางการงิน ทุนทีไปຓนครืไองมือครืไองจักร ทุนทางสังคม ละทุน ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม มาปຓนพลังขับคลืไอนชุมชน฿หຌกิดการพัฒนาดຌวยความมัไนคงละการลดความหลืไอมล้ๅา
ทางศรษฐกิจละสังคม ตามนวทางปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ, 2559)
 การพัฒนาชุมชนละการก้าหนดครืไองชีๅวัดการพัฒนาหมูบຌานของประทศเทย เดຌมีมติคณะรัฐมนตรี 
มืไอวันทีไ 15 กันยายน 2532 ฿หຌกรมการพัฒนาชุมชน ปຓนหนวยงาน฿นการจัดกใบขຌอมูลความจ้าปຓนพืๅนฐาน 
จปฐ.ละขຌอมูลพืๅนฐาน กชช2ค. ตัๅงตป 2533 จนถึงปຑจจุบัน ละมืไอวันทีไ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรี
เดຌมีมติ฿หຌทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐ ละภาคอกชนน้าขຌอมูล จปฐ./กชช. 2ค. เป฿ชຌประยชนຏ฿นการ
วางผนพัฒนาชนบททุกระดับ การก้าหนดนยบายนวทางการปฏิบัติ รวมทัๅงการอนุมัติครงการละ
การติดตามการพัฒนาชนบทจึงถือปຓนครืไองมือส้าคัญทีไท้า฿หຌหนวยงานภาครัฐละภาคประชาชน ตຌอง฿หຌ
ความสน฿จละ฿ชຌปຓนกลเก฿นการพัฒนาชุมชน฿หຌขຌมขใง ดยฉพาะขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน (กชช.2) 
ปຓนขຌอมูลสามารถบอกถึงระดับการพัฒนาหมูบຌานทีไส้าคัญ ขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน (กชช.2ค) คือ ขຌอมูล
หมูบຌานทีไสดง฿หຌหในสภาพทัไวเป ละปຑญหาของ หมูบຌานชนบทดຌานตาง โ ชน ครงสรຌางพืๅนฐาน ศรษฐกิจ 
สภาพรงงาน สุขภาวะ ละอนามัย ความรูຌละการศึกษา การมีสวนรวมละความขຌมขใงของชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ความปลอดภัยจาก ภัยพิบัติละความสีไยง฿นชุมชน (กรมการพัฒนา
ชุมชน, 2559)
 จังหวัดนครราชสีมา ปຓนจังหวัดทีไ฿หຌความส้าคัญนวทางการพัฒนาทีไ฿ชຌขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน 
(กชช.2ค) ปຓนครืไองมือ฿นการยกระดับคุณภาพชีวิตความปຓนอยูของประชาชน ซึไงจากการส้ารวจขຌอมูล
พืๅนฐานระดับหมูบຌาน (กชช2.ค) ประจ้าป 2560 พบวาจงัหวัดนครราชสีมา มหีมูบຌานทีไตกกณฑຏชีๅวดัทีไเดຌคะนน
ระดับ 1 ฿นตัวชีๅวัด ตัๅงต 11 ขຌอขึๅนเป หรือรียกวาหมูบຌานหลຌาหลัง จ้านวน 33 หมูบຌาน ซึไงปຓนหมูบຌาน฿นพืๅนทีไ
อ้าภอสิงสาง มีหมูบຌานหลຌาหลัง จ้านวน 7 หมูบຌาน ละผูຌวาราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงมีนยบาย
มอบหมาย฿หຌสถาบันอุดมศึกษา฿นจังหวัดนครราชสีมา ปຓนกนน้า฿นการพัฒนาหมูบຌานหลຌาหลัง฿หຌปຓนชุมชน
ทีไขຌมขใงกຌาวหนຌา ทัๅงนีๅ ดยมอบหมาย฿หຌมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา รบัผดิชอบการพัฒนาหมูบຌานหลຌาหลัง
ดังกลาว฿นขตพืๅนทีไอ้าภอสิงสาง ทัๅง 7 หมูบຌาน (ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, 2559)
 ดังนัๅน ผูຌวิจัย฿นฐานะอาจารยຏประจ้าหลักสูตรวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรຏละสังคมศาสตรຏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึไงถือปຓนมหาวิทยาลัย ทีไมีวิสัยทัศนຏพันธกิจละจุดมุงหมายพืไอการพัฒนา
ทຌองถิไน จงึสน฿จทีไจะศึกษาศักยภาพทุนชุมชน กระบวนการทีไคຌนควຌาหายุทธศาสตรຏ นวทางการละการพัฒนา
฿หຌบรรลุผลส้ารใจ฿นการกຌเขปຑญหาชุมชนเดຌตรงปງาหมาย ภาย฿ตຌกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ฿นการ
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วิคราะหຏปຑญหา สาหตุ ทางลือกละจัดการกຌเขปຑญหารวมกันดຌวยความขຌา฿จ รียนรูຌ ปรับตัวละคิดคຌน
กจิกรรมการกຌเขปຑญหาของหมูบຌานเดຌ ภาย฿ตຌศกัยภาพของทนุชมุชน฿นการยกระดบัการพฒันาหมูบຌานลຌาหลัง
฿หຌมีความขຌมขใงกຌาวหนຌาตอเป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. พืไอศึกษาวิคราะหຏบริบท สถานการณຏละระดับศักยภาพทุนชุมชนของหมูบຌานลຌาหลัง
 2. พืไอคຌนหาปຑญหาละอุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง
 3. พืไอก้าหนดยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นการยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง
฿หຌมีความขຌมขใงกຌาวหนຌา

 กรอบนวคิด฿นการวิจัย
 ฿นการศึกษาวิจัยครัๅงนีๅ เดຌศึกษานวคิด ทฤษฎีละงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พืไอน้ามาปຓนกรอบนวคิด
ทีไส้าคัญ ดังนีๅ
 1. นวคดิกีไยวกบัทุนชมุชน (สญัญา สญัญาววิฒันຏ, 2543) คอื สิไงตาง โ ทีไมอียู฿นชุมชนทัๅงทีไกิดขึๅนอง
ตามธรรมชาติละกิดขึๅนจากฝมือภูมิปຑญญาทีไมีมูลคาหรือคุณคาของมนุษยຏ ทุนชุมชนทัๅงทีไปຓนงินตราหรือ
ตัวงินละทุนทีไเม฿ชຌงินตรา ทุนทีไมนุษยຏสรຌางขึๅน ละทุนทีไกิดขึๅนจากธรรมชาติ ทุนชุมชนทีไ฿ชຌ฿นการศึกษา
ประกอบดຌวยคือ ทุนศรษฐกิจละการงิน (Economics and FinanceCapital) ทุนมนุษยຏละครอบครัว 
(Human and Family Capita) ทุนสังคมละวัฒนธรรม (Socialand Cultural Capital) ทุนธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม (Natural and the Environment Capital) ละทุนกายภาพละทุนภคทรัพยຏ (Physical 
and Wealth Capital)
 2. นวคิดการพัฒนาทุนชุมชน คือ การสรຌางความตระหนักถึงคุณคาของศักยภาพทุน฿นชุมชน 
การขบัคลืไอนทนุชมุชนท้าดຌวยการมีภาคีรวมกันท้า ชืไอมยงระบบทุนภายนอกขຌามาปຓนสวนหนึไงของทุนภาย฿น
ชุมชนหลักการบริหารจัดการทุนชุมชน ดຌวยการจัดการ฿หຌสมาชิกกลุม องคຏกรทุนชุมชน ท้างานความส้ารใจ
ของการด้านินงานทุนชุมชน ดຌวยหลักการ 4M ละยึดหลักธรรมาภิบาล ดยมีปງาหมายการพัฒนาทุนชุมชน
จะตຌองมีมัไนคงสามารถพึไงตนองละจัดการตนองเดຌละทีไส้าคัญคือการพัฒนาคน (สถาบันพัฒนาองคຏกร
ชุมชน, 2558)
 3. การมีสวนรวมของประชาชน (ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนทຏ, 2542) คือ การทีไประชาชนเดຌมีสวนรวม
฿นการคิดริริไม การพิจารณาตัดสิน฿จ การรวมปฏิบัต ิ รวมควบคุม ติดตามประมินผล รวมรับผิดชอบ฿นรืไอง
ตาง โ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนอง ละรวม฿นการรับผลประยชนຏเมวาจะปຓนผลประยชนຏทางดຌาน
วัตถุ ผลประยชนຏทางดຌานสังคมหรือผลประยชนຏสวนบุคคล การมีสวนรวนจึงปຓนทัๅงวิธีการละปງาหมาย
ของผลส้ารใจ฿นการด้านินงานทัๅงความรวมมือรวม฿จ (Cooperation) การประสานงาน (Coordination) 
กับหนวยงานทีไกีไยวขຌองความรับผิดชอบ (Responsibility) ละขຌารวมดຌวยจิต฿จละอารมณຏ (Mental and 
emotional Involvement)
 4. นวคิดขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน (กชช. 2ค) หรือหมูบຌานลຌาหลัง ขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน 
(กชช. 2ค) ของ กรมการพัฒนาชุมชน (2559) คือ ขຌอมูลหมูบຌานทีไสดง฿หຌหในสภาพทัไวเป ละปຑญหา
ของหมูบຌานชนบทดຌานตาง โ จ้านวน 7 ดຌาน 33 ตัวชีๅวัด ประกอบดຌวย ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ศรษฐกิจ 
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สภาพรงงาน สุขภาวะ ละอนามัย ความรูຌละการศึกษา การมีสวนรวมละความขຌมขใงของชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ความปลอดภัยจากภัยพิบัติละความสีไยง฿นชุมชน มีการจัดระดับ
ความรุนรงของปຑญหาละจัดระดับการพัฒนาของหมูบຌาน 3 ระดับคือ หมูบຌานรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลຌาหลัง) 
หมูบຌานรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง) ละหมูบຌานรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กຌาวหนຌา)
 จากนวคิดทีไศึกษาจึงเดຌน้ามาปຓนกรอบนวคิด฿นการศึกษาวิจัย ดยศึกษาศักยภาพของทุนชุมชน 
ประกอบดຌวยทุนศรษฐกิจละการงินทุนมนุษยຏละครอบครัวทุนทางสังคมละวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม ละทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏ ละปຑญหาละอุปสรรค ทุนชุมชน฿นการน้ามาพัฒนา
หมูบຌานลຌาหลัง ฿นดຌานครงสรຌางกลเกองคຏกรทุนชุมชนระบบการบริหารจัดการทุน ชุมชน รูปธรรมความส้ารใจ
ทนุชุมชนการมสีวนรวมของคน฿นชมุชน ละการบรูณาการทา้งานกบัภาคี ละการจดัท้ายทุธศาสตรຏการสรมิสรຌาง
ศักยภาพทุนชุมชน฿นยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังตามกรอบนวคิด ดังภาพทีไ 1

 

ยทุธศาสตรการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน
฿นยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 

 

-ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
-ดຌานสภาพพืๅนฐานทางศรษฐกิจ 
-ดຌานสุขภาวะอนามัยละกีฬา 
-ดຌานความรูຌละการศึกษา 
-ดຌานการมสีวนรวมละความขຌมขใงของชุมชน 
-ดຌานทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
-ดຌานภัยพิบัติละความสีไยงของชุมชน 

ศกัยภาพของทุนชุมชน฿นกຌเขปญหา
พ่ือการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 

-ทนุศรษฐกิจละการงิน 
-ทนุมนุษยละครอบครัว 
-ทุนทางสังคมละวัฒนธรรม 
-ทุนทางธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
-ทุนทางกายภาพละภคทรัพย 

ปญหาละอุปสรรค ทุนชมุชน 
฿นการนํามาพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 
 

-ดຌานครงสรຌางกลเกองคกรทุนชุมชน 
-ดຌานระบบการบริหารจดัการทุนชุมชน 
-ดຌานรูปธรรมความสํารใจทุนชุมชน 
-ดຌานการมสีวนรวมของคน฿นชุมชน 
-ดຌานการบูรณาการทํางานกับภาค ี

ภาพทีไ 1 กรอบนวคิดการวิจัย

 นิยามศัพทຏทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅ เดຌก ชุมชน หมายถึง หมูบຌานทีไมีระดับการพัฒนารงรัดพัฒนา
อนัดบั 1 หรอืหมูบຌานลຌาหลงั ฿นขตอา้ภอสิงสาง จงัหวัดนครราชสมีา หมูบຌานลຌาหลงัหรอืหมูบຌานรงรดัพฒันา
อันดับ 1 หมายถึงหมูบຌานทีไมีการจัดระดับการพัฒนาหมูบຌาน จากผลการวิคราะหຏละจัดกใบขຌอมูล พืๅนฐาน
ระดับหมูบຌาน (กชช.2ค) ทีไสดงถึง ขຌอมูลพืๅนฐานดຌานศรษฐกิจละสังคมระดับหมูบຌานปຓนขຌอมูล฿นระดับ
หมูบຌานทีไสดง฿หຌหในสภาพทัไวเป ละสภาพปຑญหาของหมูบຌาน฿นชนบทดຌานตาง โ ชน ครงสรຌางพืๅนฐาน 
สภาพพืๅนฐานทางศรษฐกิจ สุขภาพละอนามัย ความรูຌละการศึกษา การมีสวนรวมละความขຌมขใง



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

ของชมุชน สภาพรงงาน ยาสพตดิ ละทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม จา้นวน 33 ตวัชีๅวดั ดยเดຌคะนน 
1 คะนน จา้นวน 11-33 ตวัชีๅวดั อยู฿นขตพืๅนทีไอา้ภอสิงสาง จงัหวัดนคราชสีมา ศกัยภาพทนุชมุชน หมายถงึ 
ขีดความสามารถตຌนทุนชุมชน฿นดຌานทุนศรษฐกิจละการงิน ทุนมนุษยຏละครอบครัว ทุนทางสังคมละ
วฒันธรรม ทนุทางธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏพืไอตอบสนองละกຌเขปຑญหา
การพัฒนาหมูบຌาน฿หຌมีความขຌมขใงกຌาวหนຌา ยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุน หมายถึง นวทางละ
กระบวนการ ละวธิกีาร฿ชຌทนุของชมุชนดา้นนิงานซึไงหมูบຌานจะ฿ชຌปຓนครืไองมอื฿นการบงัคบัทศิทางการพฒันา
หมูบຌานหมูบຌานลຌาหลัง฿หຌบรรลุปງาหมายการพัฒนา ละ ขຌอมูล กชช.2ค หมายถึง ขຌอมูลหมูบຌานทีไสดง฿หຌหใน
สภาพทัไวเป ละปຑญหาของหมูบຌานชนบทดຌานตาง โ ชน ครงสรຌางพืๅนฐาน ศรษฐกิจ สภาพรงงาน สุขภาวะ 
ละอนามัย ความรูຌละการศึกษา การมีสวนรวมละความขຌมขใงของชุมชน ทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ความปลอดภัยจากภัยพิบัติละความสีไยง฿นชุมชน ของหมูบຌานลຌาหลัง อ้าภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการด้านินการวิจัย
 การวิจัยครัๅงนีๅ ปຓนการศึกษาบบผสม ดยศึกษาชิงคุณภาพ (Qualitative research) ฿นรูปของ
การสัมภาษณຏ ชิงลึก (In-depth interview) ละการวิคราะหຏนืๅอหา (Content analysis) ละการจัดวที
พืไอจัดท้ายุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นการยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง ละการวิจัย
ชิงปริมาณ (Qualitative research) ฿นรูปของการวิจัยชิงส้ารวจ (Survey research)
 ประชากรละกลุมตวัอยาง ประชากร คอื ผูຌทนครวัรอืน฿นหมูบຌานลຌาหลงัหรอืหมูบຌานรงรัดอันดบั 1 
จ้านวน 7 หมูบຌาน อ้าภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 1,790 ครัวรือน ขนาดของกลุมตัวอยางละ
วิธีการสุมกลุมตัวอยางดย฿ชຌสูตรของ Taro Yamane (1967) เดຌขนาดของกลุมตัวอยาง ทากับ 326.94 
พืไอ฿หຌขຌอมูลกิดความหมาะสม ผูຌวิจัยจึง฿ชຌกลุมตัวอยางจ้านวน 330 ครัวรือน ดยฉลีไยตามสัดสวนของ
ครัวรือน฿นหมูบຌานลຌาหลัง
 ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย฿ชຌบบสัมภาษณຏ (Interview schedule) ดยการตรวจสอบความทีไยงตรง
ชิงนืๅอหา (Content validity) ฿หຌผู ຌชีไยวชาญตรวจสอบความทีไยงตรงตามนืๅอหาละน้ามาปรับปรุง
กຌเขค้าถามพืไอ฿หຌมีความถูกตຌองของภาษา ความทีไยงตรงละความครอบคลุมของนืๅอหาการทดสอบ
ความชืไอถือเดຌ (Reliability) จากสูตรการหาคาสัมประสิทธิ่อัลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient) 
ของ Cronbach (1990) 
 การกใบรวบรวมขຌอมูลมีขัๅนตอน ดังนีๅ
 1. ขัๅนตอนวิคราะหຏบริบท สถานการณຏทีไกีไยวขຌองกับทุนชุมชน กใบรวบรวมดย฿ชຌบบสัมภาษณຏ 
ทีไสรຌางขึๅนพืไอน้าเปสัมภาษณຏผูຌนา้ชุมชน คณะกรรมการกลุมองคຏกรทุนชมุชนทีไกีไยวขຌองหมูบຌานทีไปຓนประชากร
฿นการศึกษา
 2. ขัๅนตอนการวิคราะหຏระดับศักยภาพทุนชุมชน ละปຑญหา อุปสรรค฿นการน้าทุนกຌเขปຑญหา
หมูบຌานลຌาหลัง กใบรวบรวมดย฿หຌบบสัมภาษณຏกลุมตัวอยางทีไปຓนผูຌทนครัวรือน ฿นหมูบຌานลຌาหลัง 
อ้าภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ดยผูຌวิจัยด้านินการสัมภาษณຏดຌวยตนองละมีผูຌชวยวิจัยปຓนนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา จຌาหนຌาทีไหนวยงานทีไปฏิบตังิาน฿นพืๅนทีไทีไเดຌรบัการอบรม฿หຌขຌา฿จวัตถปุระสงคຏ
การวจิยักลุมตัวอยาง฿นการวิจยัวิธกีารทคนคิการกใบขຌอมูล฿หຌขຌา฿จคา้ถาม฿นบบสัมภาษณຏปຓนผูຌชวยนักวจิยั
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 3. ขัๅนตอนจัดท้าผนยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นการยกระดับการพัฒนาหมูบຌาน 
ครืไองมอืทีไ฿ชຌ฿นการจดัวท฿ีนการจดัท้าผนยทุธศาสตรຏสรมิสรຌางศกัยภาพทนุชุมชน฿นการยกระดบัการพฒันา
หมูบຌานลຌาหลัง ประกอบดຌวย การท้าผังชุมชน/หมูบຌานการิคราะหຏจุดขใง จุดออน อกาส ละภัยคุกคาม 
(SWOT) ของหมูบຌาน ละวิคราะหຏผลการพัฒนาหมูบຌานจากขຌอมูลพืๅนฐานระดับหมูบຌาน (กชช.2ค) ละ
ขຌอมูลความจ้าปຓนพืๅนฐาน (จปฐ.) การวิคราะหຏขຌอมูลสถิติทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏขຌอมูล ดຌวยสถิติพรรณนา 
(Descriptive statistic) คือ คารຌอยละคาฉลีไย ( )

ผลการวิจัย
 การศึกษาศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาพืไอพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังอ้าภอสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา สรุปผลการวิจัย ดังนีๅ
 1. ศึกษาวิคราะหຏบริบท สถานการณຏ ศักยภาพละสภาพของหมูบຌานลຌาหลัง จ้านวน 7 หมูบຌาน 
อ้าภอสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ละความตຌองการ฿นการพัฒนาหมูบຌานดຌวนทุนชุมชน พบเดຌ ดังนีๅ
  1.1 บຌานซับ ปຑญหาส้าคัญของหมู บຌานคือ รืไองการมีงานท้า ละงานรับจຌางทีไเมมัไนคง 
นวทาง฿นการพัฒนาทุนพืไอกຌเขปຑญหาของหมูบຌาน ดຌวยการ “พัฒนาสินคຌาตุຍกตาผຌาเหม ฿หຌปຓนสินคຌา 
OTOP” พืไอปຓนการสริมสรຌางหลงทีไมาของรายเดຌ ละลดปຑญหาการวางงานของคน฿นชุมชน ดยมี
ประชาชน฿นพืๅนทีไบางคนทีไมีความรูຌกีไยวกับการท้าตุຍกตาผຌาเหมอยูลຌว
  1.2 บຌานสิงสาง ประสบปຑญหาคือ รืไองการขายพืชผลทางการกษตรทีไมีราคาตกต้ไา เดຌรายเดຌ
จากภาคการกษตรนຌอย นวทาง฿นการพัฒนาทุนพืไอกຌเขปຑญหาของหมูบຌาน“ลดตຌนทุนละพิไมผลผลิต
ทางการกษตร” พืไอปຓนการพิไมรายเดຌจากการขายสินคຌาทางการกษตร ดยอาจปຓนการหานวทาง
฿นการลดตຌนทุนการผลิต ชน ปุຉย ยา ซึไง฿นชุมชนมีความรูຌรืไองการน้าอาผิวมันมาผลิตปຓนปุຉยพืไอ฿ชຌ
ทางการกษตรดຌวย
  1.3 บຌานรุงรืองพัฒนา ปຑญหาทีไส้าคัญของหมูบຌานคือ การเมเดຌรับความรวมมือจากคน฿นชุมชน
ละมีครัวรือนขຌารวมกิจกรรมของชุมชนนຌอย นวทาง฿นการพัฒนาทุนพืไอกຌเขปຑญหาของหมูบຌาน
“การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน” พืไอสรຌางการประชาสัมพันธຏทีไมีประสิทธิภาพ฿หຌกับชุมชน การกระจาย
ขาวสาร฿หຌอยางทัไวถึง รวมถึงการสรຌางอกาส฿นการรวมกลุมสงสริมอาชีพ
  1.4 บຌานเผสามัคคี ยาวชน฿นพืๅนทีไเมรียนตอมืไอจบการศึกษาภาคบังคับ นวทาง฿นการ
พัฒนาทุนพืไอกຌเขปຑญหาของหมูบຌาน“ฝຄกวิชาชีพตามความถนัดละความสน฿จของยาวชน” ดยอาจจะ
ปຓนการสงสริมอาชีพดຌานงานชาง งานฝมือ ทคนลยี พืไอลดปຑญหาดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไ ละพืไอปຓน
นวทาง฿นการประกอบอาชีพของยาวชน ละชุมชน กอ฿หຌกิดรายเดຌกประชาชน฿นพืๅนทีไ 
  1.5 บຌานดอนขวน ประสบปຑญหาคือ สินคຌาทางการกษตรราคาตกต้ไา ดยฉพาะอยางยิไง
การถูกกดราคาดยพอคຌาคนกลาง ละกษตรกรเมมีอ้านาจตอรอง นวทาง฿นการพัฒนาทุนพืไอกຌเข
ปຑญหาของหมูบຌาน “สงสริมความรูຌรืไองการรวมกลุมของกษตร” พืไอปຓนการสรຌางอ้านาจการตอรอง 
กับพอคຌาคนกลาง อันจะปຓนหนทาง฿นการกຌปຑญหาการถูกกดราคา ละมีอ้านาจ฿นการก้าหนดราคาพืชผล
ทางการกษตรเดຌดຌวยตนอง 
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  1.6 บຌานคกนຌอย ปຑญหาทีไพบคือ การลนการพนัน (เฮล/เพ/หวย) กิดจากการเมมีงานท้า 
การลนปຓนอาชีพ รวมถึงการอยากสีไยงชค ละอีกหนึไงปຑญหารงดวนทีไตຌองรีบกຌเขคือดใกวຍน฿นหมูบຌาน 
ซึไงอาจปຓนการชืไอมยง฿หຌกิดการมัไวสุม ปຑญหายาสพติดตามมาดยกลุมสีไยงมีทัๅงวัยรุนผูຌชายละผูຌหญิง 
จึงอยาก฿หຌมีการอบรมการสงสริมอาชีพพืไอหารายเดຌ การจัดกิจกรรมรวมกัน฿นชุมชน ฯลฯ 
  1.7 บຌานราษฎรຏพฒันา ปຑญหาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน หลงน้ๅามนีຌอย ขาดคลน ละดຌานสุขภาวะ
ชุมชน นวทาง฿นการพัฒนาทุนพืไอกຌเขปຑญหาของหมูบຌานอยาก฿หຌมีหนวยงานทีไกีไยวขຌองมาชวยพัฒนา
สระน้ๅาของหมูบຌานดยการขุดลอกสระสาธารณประยชนຏพืไอจัดท้าปຓนหลงทองทีไยวละสงสริมการออก
ก้าลังกาย฿นชุมชน 
 ผลการศึกษาจากการวิคราะหຏขຌอมูล มีดังนีๅ
 1. การศึกษาระดับศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังอ้าภอสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา พบวาระดับลຌาศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานหลัง ดยภาพรวม
อยู฿นระดบัปานกลาง (  = 2.12) มืไอพจิารณาปຓนรายประดใน พบวาทุนทางกายภาพละภคทรพัยຏมศีกัยภาพ
อยู฿นระดับมาก (  = 2.33) ละทุนศรษฐกิจละการงินนຌอยสุด ซึไงอยู฿นระดับปานกลาง (  = 1.68) 
มืไอพิจารณาปຓนรายหมูบຌาน พบวาบຌานคกนຌอยหมูทีไ 2 ต้าบลนนสมบูรณຏ มีระดับศักยภาพทุนชุมชน฿นการ
กຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย (  = 2.42) ดยพบวาทุนชุมชนทีไมีศักยภาพ
฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังมากทีไสุด คือ ทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏ อยู฿นระดับมาก 
คาฉลีไย (  =2.94) รองลงมาคือทุนธรรมชาติละสิไงวดลຌอม (  = 2.83) ละบຌานรุงรืองพัฒนา หมูทีไ 8 
ต้าบลสิงสาง มีระดับศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย 
(  = 2.41) ดยพบวาทุนทีไมีศักยภาพมากสุด คือ สังคมละวัฒนธรรม อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย (  = 2.45) 
สวนบຌานซับ หมูทีไ 4 ต้าบลสิงสางมีศักยภาพของทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 
อยู฿นระดับนຌอย (  = 1.41)
 2. การศึกษาปຑญหา อปุสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังอ้าภอสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา ซึไงเดຌศึกษาปຑญหา อุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง 
ดຌานครงสรຌาง/กลเกองคຏกร ดຌานการบริหารจัดการดຌานการมีสวนรวม ดຌานรูปธรรม/ความส้ารใจละดຌานการ
บรูณาการพบวา ปຑญหา อปุสรรค฿นการน้าทนุชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลงั ฿นภาพรวมอยู฿น
ปานกลาง คาฉลีไย (  = 2.04) ดยดຌานการบริหารจัดการมีคะนนสูงสุดซึไงอยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 
(  = 2.17) สวนดຌานทีไมีคะนนต้ไาสุดคือดຌานการมีสวนรวมของชุมชน อยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย 
(  = 1.74) มืไอพิจารณาปຓนรายหมูบຌาน พบวาบຌานคกนຌอย หมูทีไ 2 ต้าบลนนสมบูรณຏมีปຑญหาอุปสรรค
฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย (  = 2.48) ละพบวา
ดຌานการบริหารจัดการมีปຑญหาอุปสรรคสูงสุด คาฉลีไย (  = 2.93)
 3. ระดับปຑญหา อุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังอ้าภอสิงสาง 
จังหวัดนครราชสีมา พบวา฿นภาพรวมอยู฿นระดับปานกลาง คาฉลีไย (  = 1.89) มืไอพิจารณารายหมูบຌาน 
พบวา บຌานคกนຌอย หมูทีไ 2 ต้าบลนนสมบูรณຏ มีระดับปຑญหา อุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหา
การพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง อยู฿นระดับมาก คาฉลีไย (  = 2.92) ดยพบวาทุนทีไมีปຑญหาอยู฿นระดับมาก คือ
ทุนดຌานธรรมชาติละสิไงวดลຌอมละทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏคาฉลีไย (  = 2.92) ทากัน ละทุน
ทีไมีระดับปຑญหาอยู฿นระดับนຌอย คือ ศรษฐกิจละการงิน คาฉลีไย (  = 1.16) ละบຌานซับ หมูทีไ 4 
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ต้าบลสิงสาง มีระดับปຑญหาอุปสรรค฿นการน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง อยู฿น
ระดับนຌอย คาฉลีไย (  = 1.14) ดยพบวาทุนดຌานธรรมชาติละสิไงวดลຌอมมีคาคะนนนຌอยสุด คาฉลีไย 
(  = 0.92)
 4. การยุทธศาสตรຏการสริมสรຌางศักยภาพทุนชุมชน฿นยกระดับการพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังตละหมูบຌาน
เดຌวิคราะหຏขຌอมูลศักยภาพของทุนชมุชน฿นดຌานตาง โ ลຌวนา้มาจัดท้ายทุธศาสตรຏการยกระดับละการพัฒนา
หมูบຌานลຌาหลัง พืไอ฿หຌผานกณฑຏชีๅวัดตามขຌอมูล กชช2 ค. ดยเดຌจดัท้ายุทธศาสตรຏ ประกอบดຌวยยุทธศาสตรຏ
ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌานสภาพพืๅนฐานทางศรษฐกิจ ดຌานสุขภาวะอนามัยละกีฬา ดຌานความรูຌละการศึกษา 
ดຌานการมีสวนรวมละความขຌมขใงของชุมชน ดຌานทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดຌานภัยพิบัติละ
ความสีไยงของชุมชน

อภิปรายผล
 จากการศึกษาศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาพืไอพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังอ้าภอสิงสาง จังหวัด
นครราชสีมา มีขຌอคຌนพบละประดในทีไควรน้ามาอภิปราย ดังนีๅ
 การศึกษาศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง ดยภาพรวมอยู฿นระดับ
ปานกลาง ละพบวาทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏมีศักยภาพอยู฿นระดับมาก สอดคลຌองกับ กรมการพัฒนา
ชุมชน (2559) ทีไ กลาววา ทุนทางกายภาพละภคทรัพยຏ ปຓนสิไงทีไมนุษยຏเดຌสรຌางขึๅนพืไออ้านวยความสะดวก
ตอการด้านินชีวิตหรือปຓนปຑจจัยพืๅนฐาน฿นการผลิตทีไสนับสนุนการด้ารงชีพของประชาชนเดຌกการคมนาคม
ขนสงระบบเฟฟງาประปาระบบพลังงานการสืไอสารทรคมนาคมบราณวัตถุบราณสถานหรือสิไงปลูกสรຌาง
ตาง โ จึงปຓนทุนทีไมีศักยภาพ฿นการกຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลังมากทีไสุดพราะกีไยวขຌองกับการ
ด้ารงชีวิตความปຓนอยูละปຓนสิไงทีไสัมผัสเดຌดยตรง สวนทุนศรษฐกิจละการงินมีคาคะนนต้ไาสุดซึไงอยู฿น
ระดับปานกลางอาจนืไองจากทุนศรษฐกิจละการงินทีไมีอยู฿นชุมชนมีจ้ากัดเมพียงพอตอความตຌองการ
ละกຌเขปຑญหาทีไกิดขึๅนของประชาชน ซึไงจากการศึกษาจะพบวาทุนดຌานการงินจะเมสามารถน้ามา฿ชຌ฿นการ
จดัหาบริการสาธารณพืไอคน฿นชมุชน การปຓนกองทุน฿นการสงสริมสุขภาวะละอนามัย การจัดการการศึกษา 
การปຓนกองทุนพืไอ฿ชຌ฿นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม การปງองกันภัยพิบัติของชุมชนละ
ปຓนกองทุน฿นดຌานการปງองกันกຌเขปຑญหาดຌานยาสพติด ซึไงมีศักยภาพอยู฿นระดับนຌอย ละสอดคลຌองกับ 
ชัยวิชญຏ ภณตังกิจ (2554) เดຌกลาววา การมีระบบศรษฐกิจละทุนทีไมัไนคงสามารถน้าเปสูชุมชนทຌองถิไน
จดัการตนองปຓนปຑจจยัชีๅวดัความขຌมขใงของทนุชุนชน ละมติกิารพฒันาความขຌมขใงของทนุ มรีะบบศรษฐกจิ
ทีไตอบสนองคน฿นชุมชน มีระบบบริหารจัดการทีไดี

ขຌอสนอนะ
 1. การน้าทุนชุมชนมากຌเขปຑญหาละพัฒนาหมูบຌานลຌาหลัง ควรมีการสรຌางความรูຌความขຌา฿จ฿นการ
บริหารจัดการทุนชุมชน ฿หຌขຌา฿จอยางทຌจริง นຌนการสรຌางทุนทีไเม฿ชตัวงินทุน
 2. พฒันาศักยภาพทุนชุมชน฿นการกຌเขปຑญหาหมูบຌานลຌาหลัง ควรมีบรูณาการละการบริหารจัดการ
ทุนชุมชน฿นชุมชน฿หຌกิดประสิทธิภาพมี การชืไอมยงกืๅอกูลกัน
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