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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของการวิจยั 

การพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกจิทีผ่่านมาไดมุ้่งเน้นการพฒันาเศรษฐกจิตามระบอบ
ทุนนิยม ซึ่งเชื่อกันว่าจะสามารถทําให้ประเทศก้าวหน้าและยกระดับความอยู่ดีกินดีของ
ประชากร การพฒันาตามแนวทางดงักล่าวไดส้่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิอย่าง
รวดเร็ว ทุนนิยมได้ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสะดวกสบายขึ้นกว่าในอดีตมาก 
สาํนกังานคณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(2548) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสถานการณ์การ
พฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่1 – ฉบบัที ่9 ในระยะที่
ผ่านมาว่าได้ส่งผลให้ประเทศมคีวามเจรญิก้าวหน้าตามแบบทุนนิยม ซึ่งนําไปสู่ความทนัสมยั 
เปิดโอกาสใหก้บัประชาชน มกีารเรยีนรูอ้ย่างไรพ้รมแดน และมคีวามเจรญิด้านวตัถุในระดบัที่
ทดัเทียมกบัต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลบัพบว่าการพฒันาตามแนวทางดงักล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสงัคมไทยในทุกระดบั ที่สําคญั ได้แก่ ความเสื่อมถอยทาง
วฒันธรรม ขาดสมัพนัธภาพที่ดตี่อกนั ค่านิยมของการใชช้วีติแบบเรยีบง่ายเปลีย่นไปเป็นการ
ฟุ้งเฟ้อตามแบบสงัคมบรโิภคนิยม สถาบนัครอบครวัและชุมชนอ่อนแอ และยงัก่อใหเ้กดิปัญหา
สงัคมตามมามากมาย  

การพฒันาทีมุ่่งไปทีก่ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิกระแสหลกัตามคําขวญั “งานคอืเงนิ 
เงินคืองาน บันดาลสุข” เป็นภาพมายาด้านวตัถุที่ไม่ได้คํานึงถึงความสุขทางจิตใจและจิต
วญิญาณของความเป็นมนุษย์ และทําให้เกดิการสูญเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ (วสิุทธ ์
ใบไม,้ 2557) เน่ืองจากการมุ่งพฒันาเศรษฐกจิตามแนวทางดงักล่าวอาจละเลยการพฒันาในมติิ
สงัคมและวฒันธรรม ทําใหค้นในสงัคมพึง่ตนเองไดน้้อยลง ทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากร
ทางวฒันธรรมไม่ได้ถูกนํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การพฒันาในอดีตจงึเป็นการพฒันาที่
มองขา้มชุมชน ซึง่ถอืเป็นรากฐานของความเขม้แขง็ในการพฒันาประเทศ 

เป็นทีน่่ายนิดวีา่แผนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในปัจจุบนัไดค้าํนึงถงึการพฒันาที่
ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมมากยิง่ขึน้ โดยใหค้วามสาํคญักบักระบวนทศัน์ของ
การพฒันาที่ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนเป็นหลกั อีกทัง้ยงัมุ่งเน้นให้เกดิการพฒันาที่ตะ
หนักถงึความสาํคญัของชุมชนในฐานะทีเ่ป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ (อาภรณ์ จนัทรส์ม
วงศ,์ 2544) ความเขม้แขง็ของชุมชนจงึไดร้บัการกล่าวถงึในฐานะทีเ่ป็นทางเลอืกของการพฒันา 
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(นภาภรณ์ หะวานนท,์ เพญ็สริ ิจรีะเดชากุล, สุรวุฒ ิปัดไธสง, นําชยั ศุภฤกษ์ชยัสกุล, และปาน
จักร เหล่ารัตนวรพงษ์ , 2550) ภาครัฐ ชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ต่างให้
ความสาํคญัและรว่มกนัขบัเคลื่อนการพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนอยา่งเตม็ที ่ 

การพฒันาชุมชนในประเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ไดม้กีารดําเนินการและมกีารปรบัเปลีย่นใน
เชงิคุณภาพทีน่่าสนใจในหลายประการ เช่น การมนีวตักรรมใหม่ในการทํางานของชุมชน การ
พลิกฟ้ืนชุมชนท้องถิ่น การเกิดขึ้นขององค์กรชุมชนเพื่อขบัเคลื่อนการพฒันา มีการใช้การ
จดัการความรูเ้พื่อเป็นเครื่องมอืในการพฒันา และมแีหล่งเรยีนรูท้ีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ (อมัพร 
แก้วหนู , 2550) ดังกรณีตัวอย่างของชุมชนวังจาน ตําบลนาข่า อําเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ซึง่ไดม้กีารดาํเนินการสรา้งชุมชนใหเ้ขม้แขง็โดยผ่านการพฒันาครอบครวัตน้แบบ
และศูนย์การเรยีนรูเ้พื่อแก้ปัญหาความยากจน การพฒันากองทุนสวสัดกิารชุมชน การพฒันา
ผู้นําและเครือข่ายผู้นําหรือปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาชุมชนและสุขภาวะอยู่ดีมีสุข การ
ดาํเนินงานการพฒันาทีชุ่มชนวงัจานไดท้าํใหเ้กดิเครอืขา่ยการเรยีนรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชวีติของคนในชุมชน เชน่ เครอืขา่ยการเรยีนรูผ้กัสวนครวัรัว้กนิได ้เครอืขา่ยการเรยีนรูส้มุนไพร 
เครอืข่ายการเรยีนรูเ้กษตรผสมผสาน เครอืข่ายการเรยีนรูท้อผ้า และเครอืข่ายการเรยีนรู้ปุ๋ ย
ชวีภาพ เป็นต้น (ฉลาด จนัทรสมบตั,ิ ทานตะวนั สงิหแ์ก้ว, ประจกัษ์ อาษาธง, และรุ่งทพิย ์สงิ
พร, 2554) 

อย่างไรกต็าม การขบัเคลื่อนในกระบวนการจดัการของชุมชนของไทยในช่วงทีผ่่านมา
นัน้ยงัมปัีญหาในบางประการ โดยเฉพาะการขาดความต่อเน่ืองของการพฒันา (วรรณธรรม 
กาญจนะสุวรรณ, 2553) อกีทัง้ยงัอาจมปัีญหาในเรื่องของความไม่สมดุลกนัระหว่างเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม เนื่องจากการสรา้งความเขม้แขง็จากการพึ่งตนเองและภูมคิุ้มกนัในแง่
ของการพฒันาคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นปัจจยัสําคญัสําหรบัการพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภวิตัน์ยงัทาํไดไ้ม่เตม็ที ่(ณรชัชรอ์ร ศรทีอง, 2554) การขบัเคลื่อนงานพฒันาชุมชน
ภายใต้โลกยุคใหม่จงึควรได้มกีารปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นการสร้างความเขม้แขง็ให้
ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเอง สร้างความเป็นธรรม ความเป็นเจ้าของทัง้วิถีชีวิต  และควรมี
ความสามารถในการบริหารจัดการความเป็นอยู่  เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  และ
ทรพัยากรธรรมชาตไิดอ้ย่างยัง่ยนื แนวทางดงักล่าวน้ีถอืเป็นการพฒันาชุมชนทีย่ ัง่ยนื (ไพบูลย ์
วฒันศริธิรรม, 2551) 

ชุมชนพูนบํ าเพ็ญ  เขตภาษี เจริญ  กรุงเทพมหานคร ถือเป็นชุมชนห น่ึงของ
กรุงเทพมหานครที่มคีวามเขม้แขง็โดยได้รบัรางวลัต่างๆ เช่น โล่เกยีรติคุณชุมชนดเีด่นพ.ศ. 
2543 จากสภาสงัคมสงเคราะหใ์นพระบรมราชปูถมัภแ์ห่งประเทศไทยรางวลัรางวลัชุมชนสเีขยีว
ดีเด่น ชนะเลิศระดับกลุ่มเขต (กรุงธนเหนือ) พ.ศ. 2545 รางวัลชุมชนสีเขียวดีเด่น ระดับ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544-2545รางวลัเกียรติบตัรชุมชนเขม้แขง็ปลอดลูกน้ํายุงลาย พ.ศ. 
2546 ระดบัศูนย์สาธารณสุขชุมชน และยงัได้รบัรางวลัชุมชนสาธารณสุขมูลฐานดเีด่น ระดบั
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 เป็นตน้ (สาํนกังานเขตภาษเีจรญิ, 2557) ความเขม้แขง็ของชุมชน
พจิารณาไดจ้ากความสามารถในการพึง่ตนเองของชุมชน ความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน การมี
วสิยัทศัน์ของชุมชน และความรกัและหวงแหนชุมชน ดงันี้  

ความสามารถในการพึง่ตนเองของชุมชน ชุมชนพูนบําเพญ็เป็นชุมชนที่มอีสิระในการ
กําหนดทางเลือกในการจดัการกบัปัญหาและดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน โดยสงัเกตได้จากการพลิกฟ้ืนชุมชนภายหลงัจากวกิฤตน้ําท่วมในช่วงปี 2554 หรอื
สงัเกตไดจ้ากการพฒันาตลาดบางเชอืกหนังขึน้ในพื้นทีข่องชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชาวบา้นในชุมชนแลว้ รายไดส้ว่นหนึ่งยงัไดถู้กนํามาใชเ้พื่อระดมทุนสาํหรบัการทํา
ประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป นอกจากน้ีการพึ่งตนเองของชุมชนพูนบําเพญ็ยงัสงัเกตได้จากการ
รวมกลุ่มปลูกกลว้ยไม ้กลุ่มแม่บา้นผลติขา้วเกรยีบสมุนไพร กลุ่มแม่บา้นขา้วแต๋นสุมนไพร และ
กลุ่มแมบ่า้นน้ําพรกิเผากลว้ย (สาํนกังานเขตภาษเีจรญิ, 2557) กลุ่มแมบ่า้นเหล่าน้ีถอืเป็นกลุ่มที่
นํารายไดเ้ขา้สูชุ่มชน เป็นการเพิม่รายไดข้องชาวบา้นโดยไมต่อ้งพึง่หน่วยงานภายนอก 

ในแง่ของความมัน่คงปลอดภยัของชุมชน ขอ้มูลเบื้องต้นแสดงให้เหน็ว่า คนในชุมชน
พูนบําเพ็ญมีความมัน่คงปลอดภัยในการดํารงชีวติ สามารถพิจารณาได้จากความไว้วางใจ 
ความใกล้ชดิกนัของคนในชุมชน ซึ่งเป็นตวับ่งบอกถงึระบบความสมัพนัธ์ที่ดขีองคนในชุมชน 
รวมทัง้พจิารณาไดจ้ากการสรา้งระบบสวสัดกิารของชุมชนขึน้มา ทําใหชุ้มชนมหีลกัประกนัใน
การบรโิภคของคนในชุมชน ดงัเช่นการที่ชุมชนมจีํานวนเงนิในกองทุนหมู่บ้านร่วม 10 ล้าน 
ระบบความสมัพนัธข์องคนในชุมชนและระบบสวสัดกิารของชุมชนน้ีถอืเป็นระบบทีเ่กื้อหนุนทํา
ให้เกดิความมัน่คงในการดํารงชวีติ นอกจากนี้ยงัสามารถพจิารณาความมัน่คงปลอดภยัในแง่
ของอาชญากรรม และความปลอดภยัของสมบตัสิาธารณะ ทางด้านการมวีสิยัทศัน์ของชุมชน 
สมาชกิในชุมชนพูนบําเพญ็มคีวามเขา้ใจในสภาพของชุมชน มกีารประชุมเพื่อประเมนิปัญหา
หรอืโอกาสในอนาคตของชุมชนว่าควรเดนิไปอย่างไร ชุมชนมกีารประชุมเดอืนละ 2 ครัง้เพื่อ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกนั ซึ่งช่วยให้เกิดการระดมความคดิเพื่อแก้ปัญหาให้กบั
ชุมชน  

ความรกัและหวงแหนชุมชน คนในชุมชนพนูบําเพญ็เป็นกลุ่มคนทีม่คีวามรกั ความรูส้กึ
ภูมิใจเป็นเจ้าของชุมชน รวมทัง้มีความภาคภูมิใจและได้สืบสานภูมิปัญญาของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากการมีกลุ่มผู้นําชุมชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ครูประกาศ ที่มี
ความรูค้วามสามารถในเรื่องของงานปั้น ครูจุ๋มทีม่คีวามสามารถทางดา้นดนตรแีละราํไทย เป็น
ตน้ ครูทัง้สองไดถ้่ายทอดภูมปัิญญาในเรื่องน้ีไปยงัเยาวชนของชาวพนูบําเพญ็มาอย่างต่อเนื่อง 
เยาวชนทีม่าเรยีนรูง้านปัน้ ราํไทย หรอืดนตรไีทยนัน้ต่างเขา้มาเรยีนรูด้ว้ยความสนใจ ดว้ยใจรกั 
และดว้ยความภาคภมูใิจในสิง่ทีม่อียูใ่นชุมชนของตวัเอง  

จากตวัอย่างความเขม้แขง็ของชุมชนดงักล่าวจงึทําให้ชุมชนพูนบําเพ็ญเป็นพื้นที่น่า
ศึกษาเพื่อค้นหาบรบิท คุณลกัษณะ และปัจจยัที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน รวมทัง้
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นําเสนอกลยุทธเ์พือ่พฒันาชุมชนเขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนืเป็นอย่างยิง่ ทัง้น้ีโดยมปีระเดน็คาํถามที่
น่าสนใจ คอื “ทําอย่างไรถึงจะทําให้ชุมชนเขม้แขง็ได้อย่างยัง่ยนื” คําตอบต่อคําถามเหล่าน้ีมี
ความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาชุมชน บทเรยีนทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์สาํหรบัชุมชนอื่นๆ ทีย่งัอยู่ใน
สภาพอ่อนแอได้มโีอกาสในการเรยีนรู้ประสบการณ์ที่ได้จากชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนของตนสูค่วามเขม้แขง็และความยัง่ยนืต่อไป 
 
1.2 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยั มดีงันี้ 

1.2.1 เพือ่ศกึษาสภาพบรบิทของชุมชนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเขม้แขง็ของชุมชนพนู
บาํเพญ็ 

1.2.2 เพือ่ศกึษาคุณลกัษณะและปัจจยัทีม่ผีลต่อความเขม้แขง็ของชุมชนพนูบาํเพญ็ 
1.2.3 เพือ่นําเสนอกลยทุธก์ารพฒันาชุมชนเขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหาครอบคลุมการศกึษาบรบิทชุมชน ได้แก่ ความเป็นมาของชุมชน
สภาพทางกายภาพของชุมชน สภาพทางสงัคมเศรษฐกจิ วถิชีวีติของคนในชุมชนทีเ่ชื่อมโยงกบั
ความเขม้แขง็ของชุมชน มกีารศกึษาถงึคุณลกัษณะของชุมชนที่คนในชุมชนสามารถดํารงอยู่
อย่างมีศกัดิศ์ร ีไม่รอคอยความช่วยเหลอืจากภายนอก คนในชุมชนมคีวามปลอดภัยในการ
ดํารงชวีติ มคีวามรกัและหวงแหนชุมชน มวีสิยัทศัน์สามารถคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมทัง้มองเหน็แนวทางการแก้ปัญหาเหล่านัน้ วเิคราะห์กระบวนการ การดําเนินงาน 
และปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิแบบพึง่ตนเอง 
การเรยีนรู้เพื่อชีวิต ความสมัพันธ์เชิงสงัคม เครอืข่ายชุมชน และผู้นําตามธรรมชาติ มีการ
วเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และอุปสรรค เพื่อพฒันากลยุทธ์การพฒันาชุมชนเขม้แขง็สู่
ชุมชนยัง่ยนื  

ขอบเขตเชงิพื้นที่ คอื เลอืกศกึษาชุมชนพูนบําเพญ็ เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 
เป็นพื้นที่วจิยั ชุมชนพูนบําเพญ็ถอืเป็นชุมชนหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มคีวามเขม้แขง็โดย
ไดร้บัรางวลัต่างๆ เช่น โล่เกยีรตคิุณชุมชนดเีด่น รางวลัรางวลัชุมชนสเีขยีวดเีด่น รางวลัชุมชน
เขม้แขง็ปลอดลกูน้ํายุงลาย และรางวลัชุมชนสาธารณสขุมลูฐานดเีดน่ เป็นตน้ ชุมชนพนูบําเพญ็
เป็นชุมชนทีม่อีสิระในการกาํหนดทางเลอืกเพือ่จดัการกบัปัญหาและดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัชุมชน เป็นชุมชนที่มกีารจดัการตนเองโดยไม่ได้รอการช่วยเหลอืจากหน่วยงาน
ภายนอก นอกจากนี้ สมาชกิในชุมชนยงัมคีวามไวว้างใจ มคีวามสมัพนัธ์ทีด่ตี่อกนั รวมทัง้เป็น
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ชุมชนทีม่คีวามรกั มคีวามภาคภูมใิจ และไดส้บืสานภูมปัิญญาของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้จงึ
ถอืเป็นชุมชนทีเ่หมาะสาํหรบัใชเ้ป็นพืน้ทีศ่กึษา 

ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการวจิยั มดีงันี้ 

1.4.1 ได้ทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพบรบิทของชุมชนทัง้ในแง่ของความเป็นมา สภาพ
ทางกายภาพ สภาพทางเศรษฐกจิ และสงัคมและวถิชีวีติของคนในชุมชนที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความเขม้แขง็ของชุมชน เป็นประโยชน์สําหรบัชุมชนในการวางแผนการดําเนินงานสําหรบัการ
พฒันาชุมชนทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 

1.4.2 ไดท้ราบกระบวนการ การดําเนินงาน และปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน
เขม้แขง็สู่ชุมชนยัง่ยนื เป็นประโยชน์สาํหรบันักวชิาการ และนักพฒันาชุมชน รวมทัง้หน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน หรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งสําหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการทํางานดา้นการ
พฒันาชุมชน 

1.4.3 ไดก้ลยทุธก์ารพฒันาขมุชนเขม้แขง็สูชุ่มชนยัง่ยนื เป็นประโยชน์สาํหรบัชุมชนพนู
บําเพ็ญในการนําไปใช้เป็นแนวทางการพฒันาชุมชนร่วมกนั รวมทัง้ยงัเป็นประโยชน์สําหรบั
ชุมชนอื่นในการนําประโยชน์ทีไ่ดไ้ปปรบัใชเ้พือ่พฒันาชุมชนของตน 

 
1.5 นิยามศพัท์ 
 นิยามศพัทส์าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงันี้ 
 1.5.1 กลยุทธ์การพัฒนาชุมชน หมายถึง การดําเนินการแก้ปัญหาของชุมชนและ
ปรบัเปลี่ยนชุมชนใหท้นัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการมี
สว่นรว่มของคนในชุมชนเพือ่ใหชุ้มชนมศีกัยภาพในการจดัการตนเองและพึง่ตนเองได ้
 1.5.2 ชุมชนเขม้แขง็ หมายถงึ ชุมชนทีม่คีวามสามารถในการพึง่ตนเอง ประชาชนทีอ่ยู่
ในชุมชนมคีวามมัน่คง มคีวามปลอดภยัในการดํารงชวีติ มคีวามรกัและหวงแหนชุมชน และ
ชุมชนมวีสิยัทศัน์ทีด่ ี

1.5.3 การพฒันาสู่ชุมชนยัง่ยนื หมายถงึ การพฒันาที่มุ่งเน้นการสรา้งความสมดุลกนั
ระหว่างการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และสงัคม โดยมจุีดเริม่ตน้อยู่ทีก่ารพฒันาคน
ในชุมชนซึง่เป็นรากฐานของความยัง่ยนื 




